
ภายในรถเก๋งสีแดงสดที่ก�าลังมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร ม ี
หญงิสาวหน้าตาดสีองคน คนหนึ่งท�าหน้าที่ขบั อกีคนท�าหน้าที่ผู้โดยสารที่ดี

ที่พยายามชวนคนขับคุยตลอดเส้นทางเพื่อป้องกันความง่วงที่อาจแล่นเข้า

จูโ่จมเวลาไหนกไ็ด้ เพราะขณะที่ทั้งสองอยูถ่นนสายนี้กเ็ป็นเวลาเกอืบห้าทุม่

แล้ว

แม้จะคอยท�าหน้าที่ชวนคยุ แต่หญงิสาวที่อยูใ่นฐานะผูโ้ดยสารกค็อย

มองท้องฟ้าที่ปรากฏเมฆฝนด�าทะมนึก้อนใหญ่หลายก้อนที่จบัตวักนัเป็นแพ

ยาวตรงหน้า แถมมปีระกายฟ้าแลบเป็นระยะๆ เธอค่อนข้างประหลาดใจกบั

เมฆฝนกลุ่มนั้น เพราะหากเพ่งดูดีๆ ยามที่ประกายฟ้าแลบสว่างวาบผ่าน

กลุม่เมฆออกมา เหมอืนเมฆถกูอาบไปด้วยเลอืดกระนั้น อกีอย่างก่อนหน้า

ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะเกิดฝนตกฟ้าร้องแต่อย่างใด สัญชาตญาณบางอย่าง

ท�าให้หญงิสาวค่อยๆ หยบิย่ามที่ม ี‘บางสิ่ง’ อยู่ภายในขึ้นมากอดแนบอก

“ไปชาร์จแบตปฏบิตัธิรรมกบัเพื่อนซี้มาสามวนัสองคนื เหมอืนได้พกั

จติใจไปสกัสามเดอืน กรุงเทพฯ จ๋า ฉนักลบัมาแล้วนะจ๊ะ” 

บทน�ำ
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รจุรีาผูท้�าหน้าที่เป็นพลขบัเอ่ยด้วยความสบายใจ เมื่อไร้เสยีงตอบรบั

จากเพื่อนรกัข้างกายกห็นัไปมอง เหน็เพื่อนท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด เอาแต่จ้อง

เขมง็ไปยงัท้องฟ้าตรงหน้า เธอจงึถามต่อทนัที

“พรบิพราว ท�าไมแกเงยีบไป”

“รุจ.ี..” หญงิสาวเรยีกเพื่อนรกัข้างกายขณะมองท้องฟ้าที่มกีลุ่มเมฆ

ฝนตรงหน้า จู่ๆ ความรู้สกึในวนันั้นกก็ลบัมาเล่นงานเธออกีแล้ว “ฉนัว่า...

มนัแปลกๆ แกดูเมฆฝนข้างหน้าส”ิ

รุจรีามองท้องฟ้าตรงหน้าแล้วพูดต่อ “กฝ็นมนัก�าลงัจะตก ทอ้งฟ้าก็

มดืครึ้มแบบนี้น่ะส”ิ

“ไม่...ไม่ใช่ฟ้าฝนธรรมดาแน่ๆ ฉนัรู้สกึว่ามนัต้องมอีะไรมากกว่านั้น 

เมฆฝนมนัไม่ใช่สดี�า เหมอืนสแีดง เหมอืนคนืนั้น...”

ยงัไม่ทนับอกรุจรีาว่าเหมอืนคนืไหน จู่ๆ รถตู้สดี�าคนัหนึ่งกแ็ล่นขึ้น

มาข้างรถที่สองสาวนั่งอยู่ รถคนันั้นส่ายไปมาจนท�าให้ทั้งสองคนตกใจ

“อะ...อะไรน่ะ! คนขบัเมาหรอืเปล่า” 

รจุรีาถามพร้อมกบัรบีประคองตวัรถหนไีม่ให้รถคนัดงักล่าวเข้ามาชน 

ยังไม่ทันได้รู้ว่าคนขับเมาหรือว่าอะไร จู่ๆ เงาปริศนาเงาหนึ่งที่เกาะอยู่บน

หลงัคารถกค่็อยๆ หยดัยนืขึ้น แล้วใช้เท้าข้างหนึ่งกระทบืซ�้าๆ ลงบนหลงัคา

จนรถส่ายอย่างรุนแรงทนัที

เงาด�าทะมนึที่อยูบ่นหลงัคารถคนัข้างๆ ท�าให้พรบิพราวตาค้าง มนัมี

รูปร่างสูงใหญ่ หน้าตาเกรอะกรังไปด้วยเลือดและน�้าหนองดูน่าสะอิด- 

สะเอยีน ดวงตาปูดโปนสแีดงก�่า ทั้งยงัมผีมสดี�ายาวสยายเตม็แผ่นหลงั 

สองสาวจงึรู้ว่า นั่นคอือมนุษย์นั่นเอง!

“พรบิพราว นั่นมะ…มนัผ ีชะ...ใช่มั้ย” รจุรีาถามราวกบัไม่เชื่อในสิ่งที่

เหน็ บดันี้รถคนันั้นแซงขึ้นหน้าไปแล้ว

พรบิพราวเองกต็กใจไปไม่ต่างจากเพื่อนรกัที่เหน็เงาปรศินาบนหลงัคา

รถตู้คนันั้น เธอยิ่งมองกย็ิ่งรู้สกึคลบัคล้ายคลบัคลาว่า... 
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“รุจ!ี แกรบีขบัตามรถคนันั้นไป เรว็!”

“อึ๋ย...ไม่ๆ” รจุรีาส่ายหน้าด้วยความหวาดกลวั ทั้งยงัชะลอความเรว็

รถลงจนพรบิพราวรู้สกึได้

“รบีขบัตามไปส!ิ” พรบิพราวสั่งซ�้า สหีน้าแววตาจรงิจงัมาก

“จะบ้าหรือแก นั่นมันผีนะโว้ย! ไม่ใช่ผู้ชายที่จะขับตามแบบไม่คิด

ชวีติกไ็ด้”

พรบิพราวจิ้มอกตวัเองแรงๆ แล้วถามกลบั “นี่! ฉนัเป็นใคร!”

“เออ! ฉนัรู้ว่าแกเป็นใคร แต่...”

เหน็ความหวาดกลวัของเพื่อนรกั พรบิพราวจงึรบีบอกเหตุผลทนัท ี

“ไอ้ผีตนนั้นฉันจ�าได้ มันเป็นผีตนเดียวกันกับที่ฆ่าพ่อแม่และพี่สาว

ของฉนัตายต่อหน้าต่อตา แค่นี้พอมั้ยที่แกจะรบีตามรถคนันั้นไป!”

“หา!” รุจรีาอุทาน ความจรงิเรื่องนี้พรบิพราวเคยเล่าให้เธอฟังหลาย

ครั้งแล้ว แต่ไม่คดิว่าวนัหนึ่งเธอจะได้มาเหน็ ‘มนั’ จงัๆ แบบนี้ “กะ...แก

แน่ใจนะว่าเป็นผตีนเดยีวกนั”

“ฉนัจ�ามนัได้ด ี คนืนั้น...ท้องฟ้าในคนืที่มนัฆ่าพ่อแม่และพี่ฉนักเ็ป็น

แบบนี้เลย ฉนัมั่นใจ!”

เมื่อเพื่อนรกัมั่นใจขนาดนี้ รจุรีาจงึกลนืน�้าลายเพื่อข่มความหวาดกลวั 

แล้วเหยยีบคนัเร่งเพิ่มความเรว็ตามตดิรถตู้คนัดงักล่าวไปทนัททีนัใด

“ได้เลยพรบิพราว!”



๑
ก็...เรื่องมันไม่ธรรมดา

หญงิสาวร่างบอบบางผลกัประตกูระจกออกจากร้านกาแฟน่ารกัๆ  
ที่ตกแต่งในโทนอบอุ่นละมุน ใช้สเีขยีวพาสเทลตดักบัสชีมพูพาสเทลเกอืบ

ทั้งหมด ด้วยความน่ารักประกอบกับบรรยากาศดีๆ ที่โดยรอบประดับไป

ด้วยต้นไม้และดอกไม้ ร้านนี้จงึถอืว่าเป็นร้านขวญัใจของคนแถวนี้เลยกว็่า

ได้ ไม่เว้นแม้กระทั่งเธอที่มกัจะแวะมาฝากท้องไว้กบัมื้อเช้าง่ายๆ ของร้าน 

ตามด้วยกาแฟแก้วโปรดหนึ่งแก้ว หรอืวนัไหนที่ไม่ตดิงานใดอกี เธอกม็กั

จะหอบงานเลก็ๆ น้อยๆ มานั่งท�าเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ไปด้วย

หญิงสาวออกจากร้านไปยังลานจอดรถส�าหรับลูกค้าซึ่งอยู่ห่างไป

ราวๆ ห้าสบิเมตร ยงัไม่ถงึสบิโมงเช้า สภาพอากาศกร้็อนจนต้องร้องขอชวีติ

กนัเลยทเีดยีว หญงิสาวยกมอืข้างหนึ่งบงัแสงแดดที่แยงตา ขนาดอยู่ในช่วง

สาย เปลวแดดยงัแผดเผาผูค้นจนแทบมอดไหม้ นกึไม่ออกเลยว่ายามเที่ยง

ไปจนถงึบ่ายแก่ๆ คนที่ท�ามาหากนิอยู่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจดัเช่นนี้

จะอยู่กนัได้อย่างไร

อกีไม่ไกลจะถงึที่จอดรถของร้านอยูแ่ล้ว เธอเริ่มรู้สกึว่ามเีงาตะคุม่ๆ 
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เงาหนึ่งตามหลังอยู่ไม่ห่าง พริบพราวจึงเหลียวไปดูด้านหลัง ร่างสูงนั้นยัง

เดนิตามมาตดิๆ และเธอกร็ู้สกึคลบัคล้ายคลบัคลาว่าเมื่อกี้เธอกเ็จอเขาอยู่

ในร้านกาแฟด้วย เหน็เขายนืจ้องเธอเอาๆ จากโซนที่นั่งนอกร้าน 

ทแีรกหญงิสาวนกึว่าเขาคงเป็น ‘ผ’ี อกีตนที่แวะเวยีนมาขอส่วนบุญ

ส่วนกุศลอย่างที่เธอเคยเจอมาตลอด เพยีงแต่นกึว่าผตีนนี้ดหีน่อย เพราะ

ยังมาหาในสภาพหล่อเหลาเต็มขั้น ไม่เหมือนรายก่อนๆ ที่ถ้าไม่มีแผล

เหวอะหวะมาทั้งตัว ก็หิ้วแขนขาหรือคอที่ขาดมาด้วย ถ้าจะให้เธอยอมรับ

จรงิๆ กบ็อกตรงๆ ว่า จะเป็นผหีรอืคน บางทเีธอกแ็ทบแยกไม่ออกอยูแ่ล้ว 

เพราะผบีางตนชอบอยู่ปะปนกบัผู้คนเสยีด้วย และอกีอย่าง ใครบอกว่าผี

สางมกัจะมาหาคนเฉพาะยามวกิาล กลางวนัแสกๆ แบบนี้ละ ชอบหลอกได้

หลอกด ีอย่างเธอกเ็คยเจอกบัตวัมาแล้วนบัครั้งไม่ถ้วนเหมอืนกนั

เอาละ...กถ้็าผูช้ายท่าทางและหน้าตาดคีนนี้ไม่ใช่ผ ีแล้วเขาท�าเหมอืน

ตามเธอมาท�าไม ว่าแล้วหญงิสาวจงึหนัขวบัไปจ้องร่างสูงนั้นตรงๆ

เขาชะงักและหยุดเดินอยู่แค่นั้น หญิงสาวจึงมองเขาอย่างละเอียด

ลอออกีครั้ง

บุรุษร่างสูงอยู่ในเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีฟ้าอ่อน กางเกงสแล็กสีด�า หัว

เขม็ขดัเป็นของแบรนด์ดงั สวมรองเท้าสดี�าเงาวบั พรบิพราวดูกรู้็ว่าเขาคงมี

ฐานะ แต่ใบหน้าติดจะบึ้งตึงนี่สิ ที่ท�าให้เธอรู้สึกตะขิดตะขวงใจในตัวเขา 

ขึ้นมา

แล้วเขากถ็ามห้วนๆ ว่า “คุณพรบิพราวใช่มั้ย”

“คุณรู้จักฉัน?” เธอถามด้วยความแปลกใจ มิน่า...เขาถึงจ้องเธอ

ตั้งแต่อยูใ่นร้านกาแฟ แต่กแ็ปลก ในเมื่อรูว่้าเธอเป็นใคร ท�าไมถงึไม่เข้ามา

คุยตรงๆ ท�าไมถงึเดนิตามเธอมาอย่างนี้

หรือว่าจะเป็นผู้ไม่หวังดี! หญิงสาวคิดพลางขยับตัวหนีร่างสูงที่ยืน

ห่างไปอกีราวๆ ห้าเมตร

เขาพยกัหน้ารบั “รูส้.ิ..หมอดพูรบิพราว” หางเสยีงเขาแฝงความเยาะ
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หยนัแปลกๆ

‘หมอดู’...เธอประหลาดใจ เพราะน้อยคนนักที่จะรู้ว่าเธอท�าอาชีพ

อะไร หรือเขาจะเป็นญาติกับคนที่เธอเคยดูดวงให้ แล้วอาจจะมีการบอก

หรอืแนะน�าให้เขามาหาเธอ แบบนี้พรบิพราวเคยเจอประจ�า แต่ใช่ว่าเธอจะ

ดูดวงให้ใครกไ็ด้นะบอกเอาไว้ก่อน เพราะ ‘สิ่ง’ ที่เธอได้มาไม่สามารถเอาไป

ใช้พร�่าเพรื่อได้

“ค่ะ แล้ว...คุณรู้ได้ยงัไงว่าฉนัเป็นใคร”

เหมือนเขาจะยิ้มเพราะเห็นค�าถามเธอเป็นเรื่องตลก แววตาขบขัน 

ทอผ่านแว่นตากรอบสดี�าออกมา เขาท�าเป็นเบอืนหน้าหนเีธอนดิหนึ่งราวกบั

หนัไปยิ้มขนัให้ลมฟ้าอากาศ ก่อนจะหนักลบัมาพูดกบัเธอต่อ...

แต่ไม่ตรงประเดน็ที่เธอถามเอาไว้เสยีเลย

“เลกิยุ่งกบัคุณแม่ผมของซะ”

“หา!” หมอดูสาวอุทาน ดวงตาเบกิกว้าง

ดะ...เดี๋ยว แล้วคุณแม่ของเขาเป็นใคร!

หญิงสาวอายุราวยี่สิบห้าปีอุทานอย่างงุนงง ช่างกระชากภาพของ 

‘หมอดผููห้ญงิ’ อย่างที่ชายหนุม่เคยนกึเอาไว้จรงิๆ ทแีรกเขาคดิว่าเธอคงจะ

เป็นหญงิวยักลางคน รปูร่างท้วมเทอะทะเสยีอกี แต่เปล่าเลย...แม่หมอดูคน

นี้ยงัสาว รูปร่างด ีแถมยงัแต่งตวัซ่อนความเปรี้ยวนดิๆ ไว้ด้วยกางเกงยนี

สกินนีเอวต�่ากับเสื้อสายเดี่ยวสีกรมท่าตัวเล็กรัดรูป ทั้งกางเกงและเสื้อจึง

ช่วยเน้นส่วนเว้าส่วนโค้งได้ด ี

ส่วนสูงของเธอถ้าวัดโดยที่เธอไม่อยู ่บนส้นสูงแบบนี้ก็คงตาม

มาตรฐานหญิงไทย แต่ก็ถือว่าเตี้ยกว่าไม่น้อยเมื่อเทียบกับส่วนสูงร้อย 

แปดสบิเซนตเิมตรของเขา

หน้าตาสะสวย...อมื อนันี้เขายอมรบั เพราะเครื่องหน้าเธอมส่ีวนผสม

กันอย่างลงตัว ดูคล้ายคนไทยที่มีเชื้อสายจีน ด้วยผิวขาวค่อนไปทางอม

ชมพ ูรมิฝีปากบาง จมกูโด่งได้รปู ดวงตาเฉี่ยวอย่างคนมเีชื้อสายจนีที่มแีวว
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ว่าจะดื้อรั้นอยู่ไม่น้อยเสยีด้วย 

และการที่เขาชมว่าเธอดดูแีละสวย กพ็ดูตามสิ่งที่เหน็ตรงหน้าเท่านั้น 

ไม่ใช่ความพศิวาสยามแรกพบอะไรหรอกนะ แน่นอนเธอไม่ใช่สเปกเขาอยู่

แล้ว ยิ่งเรื่องรสนิยมชอบดูดวงให้คนอื่นนี่ไม่ผ่านอย่างแรง เพราะพวก

หมอดูหมอเดา ส�าหรบัเขาคงไม่พ้นพวกต้มตุ๋นหลอกลวงนั่นเอง

“คุณแม่คุณ?” หมอดูสาวทวนค�าพูดของคนร่างสูงด้วยความงุนงง 

ก่อนจะถามเสยีงกลั้วหวัเราะว่า “เดี๋ยว! แล้วฉนัจะไปรูไ้ด้ยงัไงวา่แมค่ณุชื่อ

อะ...”

“โอบจนัทร์ สริภิกัดิ์ คุณแม่ผม ท่านชื่อและนามสกุลนี้”

“คุณเป็นลูกชายของคุณอบ?” พริบพราวอุทานอย่างประหลาดใจ 

พร้อมกบันกึทบทวน 

โอบจนัทร์ สริภิกัดิ์ นกัธรุกจิค้าอญัมณชีื่อดงัมลีกูทั้งหมดห้าคน คน

แรก คนที่สาม และคนที่สี่เป็นลกูชาย ส่วนลกูคนที่สองและคนสดุท้องเป็น

ผูห้ญงิ เท่าที่พรบิพราวรู.้..ลกูชายคนโตเสยีชวีติไปนานแล้ว คนที่สี่แต่งงาน

ไปแล้วและอายุยังไม่แตะสามสิบปีด้วยซ�้า ฉะนั้นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าด้วย

ท่าทางคงแก่เรยีน แต่งตวัเนี้ยบ ผมเผ้าเซตเรยีบร้อยอย่างไม่ให้มตีกหล่น

ลงมาสักเส้น พร้อมกับสวมแว่นตากรอบสีด�าหนาเตอะนี่ ก็คงไม่พ้น

ดอกเตอร์ที่เป็นอาจารย์สอนหนงัสอือยู่ในมหาวทิยาลยัชื่อดงันั่นเอง

อ้อ เขาคงเป็นชายกลางที่ขึ้นชื่อว่าเคร่งครัดที่สุดแห่งบ้านสิริภักดิ์ 

ละสนิะ

“แล้วฉนัไปยุ่งอะไรกบัคุณแม่คุณล่ะคะ” เธอถามกลบัพลางทบทวน

เรื่องราวเพิ่มอกี เพราะเมื่อสามสปัดาห์ก่อนเธอบงัเอญิเข้าไปช่วยชวีติโอบ-

จนัทร์จากอบุตัเิหตทุางรถยนต์ แล้วกล็งข่าวกนัอย่างครกึโครมว่านั่นเป็นแค่

อุบัติเหตุทางรถยนต์ธรรมดาๆ เพราะคนขับรถหลับในจึงขับไปชนต้นไม้

ใหญ่ริมทางเข้า แต่มีแค่เธอ โอบจันทร์ และเพื่อนรักอีกคนเท่านั้นที่รู้ว่า 

จรงิๆ แล้วอุบตัเิหตุในครั้งนั้นเกดิจากอะไร
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อุบัติเหตุในคืนนั้นท�าให้คนสนิทของโอบจันทร์ที่ท�าหน้าที่ขับรถ 

เสยีชวีติคาที่ สว่นนกัธรุกจิหญงิชื่อดงัได้รบับาดเจบ็ แมไ้มส่าหสัมาก แต่ก็

ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนานร่วมเดือนทีเดียว แน่นอนว่าหากไม่ใช่

ความบงัเอญิที่ท�าให้เธอไปเจออบุตัเิหตใุนครั้งนี้เข้า โอบจนัทร์กค็งไม่มชีวีติ

รอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่ คงลงไปพบท่านยมบาลพร้อมกับคนสนิทไปแล้ว 

เพราะม ี‘บางสิ่ง’ หมายจะเอาชวีติโอบจนัทร์อยู่

พดูถงึเรื่องต่อมา สปัดาห์ก่อนโอบจนัทร์ได้มอบเงนิให้เธอห้าล้านบาท

เพื่อน�าไปท�าบุญให้วดัที่เธอและรุจรีาเพิ่งกลบัจากการปฏบิตัธิรรม โดยหวงั

จะสร้างห้องน�้าให้วัดนั้น ส่วนเงินที่เหลือจากการก่อสร้างก็ให้เธอน�าไปซื้อ

แทงก์น�้า แล้วกระจายไปมอบให้วดัอื่นๆ ที่ต้องการแทงก์ไว้เกบ็น�้าใช้ในช่วง

ฤดูแล้ง

และด้วยความที่โอบจนัทร์มอบเงนิจ�านวนนั้นให้เธอ เขาคงไม่คดิว่า

เธอก�าลงัจะ...

“ที่ผมพูดนี่ หวงัว่าคุณจะเข้าใจนะ คุณหมอดู”

“ฉันไม่เข้าใจค่ะ!” พริบพราวปฏิเสธเสียงแข็ง เขาก�าลังเข้าใจผิดว่า

เธอไปหลอกลวงเอาเงนิทองจากโอบจนัทร์แน่ๆ 

ดอกเตอร์หนุม่หรี่ตาที่ฉายแววดตุลอดเวลามองเธอผ่านแว่นตากรอบ

สดี�า แล้วค่อยๆ เพิ่มระดบัความดุขึ้น เขาคงคดิว่าเธอพูดจากวนอะไรอยู่

แน่ๆ 

“ฉันไม่เข้าใจค่ะว่าท�าไมคุณถึงมาห้ามฉัน ท�าไมไม่กลับไปห้าม 

คุณแม่คุณเองล่ะคะ”

มุมปากได้รูปยกขึ้น ดวงตาดุดันฉายแววขันอีกครั้ง “ว่าแล้วเชียว 

คุณคงไม่ยอมง่ายๆ”

“อ้าว! พูดแบบนี้กต็ลกนะคะคุณ จู่ๆ เดนิมาสั่งให้คนอื่นท�านั่นท�านี่

ให้โดยไม่บอกเหตุผลที่ดีให้ทราบ ถามหน่อยเถอะค่ะว่าฉันจ�าเป็นต้องเชื่อ

และท�าตามคนที่มาบอกอะไรแบบเดยีวกบัคณุมั้ย” พรบิพราวไม่ได้ย้อน แต่
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ถามกลบัแบบซ่อนความมเีหตุมผีล

ดอกเตอร์หนุ่มท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดเสียเอง ก่อนจะตอบอ้อมแอ้มว่า 

“ผมห้ามท่านแล้ว แต่ท่านไม่ฟัง เลยต้องมาหาคุณแบบนี้”

พริบพราวหัวเราะแผ่วๆ ด้วยความตลกบ้าง ก่อนจะบอกอย่าง

อารมณ์ด ี

“งั้นฉนักย็ิ่งไม่มคีวามจ�าเป็นจะต้องฟังค�าสั่งของคณุค่ะ ขนาดคณุเป็น

ลูกชายแท้ๆ คุณอบยงัไม่เชื่อเลย แล้วนบัประสาอะไรที่ฉนัจะต้องเชื่อคุณ 

มันดูบ้าบอและไร้เหตุผลที่สุด” จากนั้นก็รีบตัดบทด้วยมาดของคนดื้อรั้น

และยยีวนอยู่เป็นนติย์ “เรื่องที่จะพูดมแีค่นี้ใช่มั้ยคะ คุณดอ็ก...เตอร์!”

ดอกเตอร์หนุ่มกลายเป็นฝ่ายถอนหายใจอย่างหงุดหงิด ได้แต่มอง

เขม็งตามร่างบางที่ตรงไปกระชากเปิดประตูรถหรูแล้วแทรกตัวเข้าไปนั่ง

เท่านั้น

การได้พบดอกเตอร์หนุ่มแบบไม่บงัเอญิ ท�าให้พรบิพราวต้องหอบเอา
ความขุ่นข้องหมองใจมาระบายกบัเพื่อนรกัอย่างรุจรีาหลงัจากที่อกีฝ่ายเลกิ

งานแล้วทนัที

พอถึงเวลานัดหมาย ณ ร้านอาการญี่ปุ่นที่สองสาวชอบมากินเป็น

ประจ�า รุจรีากม็าถงึในสภาพหน้ามนัแผลบ็ สภาพหลงัเลกิงานของครูสอน

นักเรียนระดับอนุบาลผู้นี้ต้องมีอะไรมาให้พริบพราวอมยิ้มพร้อมส่ายหน้า

ตามไปด้วยทุกที อย่างวันนี้มีสีเมจิกติดคาง พริบพราวจึงชี้ที่คางเธอให้ดู 

พอรุจีราเห็นก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือมาเปิดกล้องหน้าดู ก่อนจะหยิบทิชชู

จากกล่องบนโต๊ะมาเชด็ออก

“ก่อนออกจากโรงเรยีนกด็ูจนแน่ใจแล้วนะ”

“พอเถอะ ถ้าไม่จ้องจรงิๆ กไ็ม่เหน็หรอก” พรบิพราวบอก ความจรงิ

รอยสเีมจกินั่นค่อนข้างเลอืนแล้ว รุจรีาเลยหยุดเชด็ 

จากนั้นก็เป็นขั้นตอนการสั่งอาหาร ระหว่างที่รอเมนูต่างๆ ทยอย
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เสริ์ฟ พรบิพราวรบีบ่นเข้าเรื่องของดอกเตอร์หนุ่มผู้นั้นอกีรอบ

“ใครจะไปคดิว่าคณุดอกเตอร์นั่นจะตามฉนัไปถงึร้านกาแฟ แล้วคณุ

ดอกเตอร์นั่นรู้ได้ยงัไงว่าฉนัชอบไปที่ร้านกาแฟนั่นประจ�า”

“แล้วใครในบ้านสริภิกัดิ์ที่แกสนทิด้วยมากที่สุดล่ะ” รุจรีาถามให้คดิ 

“คุณอบนี่ตัดไปได้เลย ถึงจะรู้จักกับแก แต่แกคงไม่พูดเรื่องส่วนตัวแบบ

ซอกแซกให้คุณอบรู้หรอก”

“หรอืวา่คณุวา น้องสาวคณุดอ็กนั่น” พรบิพราวทบทวน “เพราะครั้ง

หนึ่งฉนัเคยนดัคุณวาที่ร้านกาแฟนั้นด้วย”

“แหงเลย คุณดอ็กนั่นคงได้ข้อมูลจากน้องสาวตวัเอง เลยมาดกัเจอ

แกแถวร้านนั้น”

พรบิพราวพยกัหน้ารบั “คงเป็นแบบนั้นละ พอเจอหน้ากนัครั้งแรก 

ไม่มกีารแนะน�าตวั ไม่มกีารทกัทาย แล้วกม็าสั่งให้ฉนัเลกิยุ่งกบัคุณแม่เขา

ซะ แบบนี้ฉนักไ็ด้แต่ร้องอุทานว่าอหิยงัวะ! เข้าให้ส”ิ

รจุรีาหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาไถหน้าจอ ก่อนจะผสมโรงอกีเสยีงว่า 

“คนพวกนี้กเ็ป็นแบบนี้ละ ตรงๆ ทื่อๆ ไม่อ้อมค้อม สไตล์นกัวชิาการจ๋าไง” 

แล้วเพื่อนสาวกพ็ลกิหน้าจอกลบัมาให้พรบิพราวดู ที่แท้รุจรีาค้นหา

ประวตัคิร่าวๆ ของอตีาดอกเตอร์คนนี้อยู่นี่เอง

“ดอกเตอร์ปวีร์ สิริภักดิ์ อาจารย์ประจ�าภาควิชาเคมี คณะวิทยา-

ศาสตร์ในมหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่ง เป็นเจ้าของเพจเผยแพร่ความรู้และ

ข่าวสารต่างๆ ทางวทิยาศาสตร์ที่มคีนตดิตามนบัห้าแสนคน นอกจากจะเป็น

เจ้าของเพจทางวทิยาศาสตร์ชื่อดงัแล้ว ยงัเป็นหวัหอกของขบวนการต่อต้าน

สิ่งงมงายในประเทศไทยอกีด้วย”

พอพริบพราวอ่านประวัติคร่าวๆ ของดอกเตอร์หนุ่มจบ รุจีราก็

หวัเราะออกมาอย่างสุดกลั้นอกีครั้ง 

“งานนี้แกเจอคู่ต่อสู้ที่สมน�้าสมเนื้อกนัแล้วละ ยายพรบิพราวเอ๋ย”

พริบพราวเหยียดหางตามองประวัติยาวเป็นหางว่าวของดอกเตอร์
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หนุ่มที่รุจรีาค้นหามาได้

นี่ขนาดเธอจองกองกฐนิวดัทั่วประเทศเอาไว้ ใบอนุโมทนาบตัรที่ได้

มายงัไม่ยาวเท่าปรญิญาบตัรและประกาศนยีบตัรด้านงานวทิยาศาสตร์ที่เขา

ได้รบัเลย!

รุจีราเอ่ยกลั้วหัวเราะ “นี่ก็แสดงว่าคุณดอกเตอร์ไม่โปรดปรานที่มี

หมอดูสาวเข้ามาป้วนเปี้ยนใกล้คุณแม่ของเขาแน่ๆ เขาถึงกับออกอาการ 

หวัร้อน จนแจ้นมาห้ามไม่ให้แกไปยุ่งกบัคุณแม่เขาเดด็ขาด”

พรบิพราวมองหน้าเพื่อนรกั ก่อนจะเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีดขึ้น 

“รายนี้...จะไม่ให้ฉันยุ่ง เห็นจะไม่ได้เสียด้วยสิ แกก็รู้ว่าฉันจ�าเป็น

ต้องเข้าไปสนทิสนมกบัคณุอบ เพราะเป็นทางเดยีวที่ฉนัจะได้เข้าใกล้ไอ้ผตีน

นั้น ถ้าฉนัจดัการเจ้าผร้ีายนั่นได้ กจ็ะได้รูเ้สยีทว่ีาเมื่อสบิสองปีก่อน ใครกนั

แน่คอืคนที่บงการมนัให้มาฆ่าพ่อแม่และพี่สาวฉนั”

รจุรีาถอนหายใจเฮอืก ความจรงิเรื่องราวความแค้นระหว่างเพื่อนรกั

กบัผตีนนั้น พรบิพราวเคยเล่าให้เธอฟังเมื่อครั้งที่เริ่มคบกนัเป็นเพื่อนสนทิ

แล้ว และอกีอย่าง แรกๆ รจุรีากไ็ม่ได้อยากสนทิกบัพรบิพราวหรอก เพราะ

พรบิพราวมสีิ่งพเิศษอย่างหนึ่งที่คนอื่นไม่ม ีและท�าให้รุจรีาหวาดกลวัด้วย

พูดถึงความสัมพันธ์ของหญิงสาวทั้งสอง รุจีราและพริบพราวเป็น

เพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เรียนคณะครุศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชื่อดังแถว 

สามย่าน ชีวิตของพริบพราวมีรายละเอียดยิบย่อยมาก หากแจกแจงเป็น 

กราฟกค็งเป็นเส้นขึ้นๆ ลงๆ เกอืบตลอดเวลา ไม่เหมอืนกราฟชวีติของเธอ 

ที่นานๆ ครั้งจะมีขึ้นและดิ่งลง แต่ก็ไม่เคยดิ่งลงจนน่าใจหายเหมือนของ

พรบิพราวเลยสกัครั้ง เพราะพรบิพราวเคยมชีวีติอย่างสมบูรณ์และเป็นสุข

ตามพื้นฐานครอบครวัผูว่้าราชการจงัหวดัหนึ่งในแถบภาคเหนอืตอนล่าง แต่

กก็ลายมาเป็นคนที่โชคร้ายที่สดุที่ต้องสญูเสยีสมาชกิคนส�าคญัในครอบครวั

ไป ทั้งบดิามารดาและพี่สาว ด้วยอุบตัเิหตุทางรถยนต์ในคนืนั้น...

คืนที่ใครๆ ต่างก็ลงความเห็นว่าเป็นเพียงอุบัติเหตุทางรถยนต์ 
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ธรรมดาๆ รถยนต์ที่แล่นมาด้วยความเรว็สม�่าเสมอ จู่ๆ กเ็สยีหลกัพุ่งชน

ต้นไม้รมิทาง คงมแีค่พรบิพราวเท่านั้นที่รูว่้ามนัเกดิจากอะไร เพราะเธอเป็น

คนเดียวที่รอดชีวิตมาได้ หรือบางที...ก็เป็นคนโชคร้ายที่สุด ที่ต้อง 

สูญเสยีคนที่ส�าคญัที่สุดในชวีติไปถงึสามคนภายในคนืเดยีว

รุ่งเช้าของการฟื้นคืนสติจากอุบัติเหตุ พอพริบพราวรู้ว่าทุกคนเสีย

ชวีติ เธอไม่พูดกบัใครอยู่ระยะหนึ่งคล้ายก�าลงัชอ็ก แม้แต่ลุงกบัป้าที่รบีมา

ดูแลเธอและกลายเป็นผู้อุปการะเธอนับแต่นั้นเป็นต้นมา เธอไม่พูดจากับ

ใครเลย ต้องใช้เวลาสกัระยะพรบิพราวถงึตั้งรบัได้ แมต้อนแรกจะไม่อยาก

คุยกบัใครเพราะความเสยีใจ แต่เดก็สาวกร็บัรู้ว่ารอบข้างเธอนั้นมแีต่เสยีง

พูดคุยเซง็แซ่เตม็ไปหมด

พรบิพราวรู้สกึว่ามบีางอย่างในตวัเธอไม่เหมอืนเดมิอกีต่อไป เพราะ

ผลจากอุบตัเิหตุในครั้งนั้น นอกจากจะพรากสิ่งส�าคญัในชวีติเธอไปแล้ว มนั

ยังให้สิ่งพิเศษอย่างหนึ่งมาทดแทน นั่นก็คือ...พริบพราวสามารถมองเห็น 

สิ่งที่คนอื่นไม่เหน็ สมัผสัสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถสมัผสัได้!

เห็น...ก็พวกภูตผีวิญญาณ สัมผัสได้...ก็อย่างเช่นการไปล่วงรู้อดีต

อันสั้น หรืออนาคตอันใกล้ที่จะเกิดกับคนคนนั้น และบางทีก็ไปล่วงรู ้

ความคดิจติใจของคนอื่นได้ด้วย ด้วยเหตุนี้ตอนแรกที่รู้จกักนั ท�าให้รุจรีา

คิดจะ ‘ชิ่ง’ หรืออันเฟรนด์พริบพราวไปเลย เพราะใครกันล่ะจะชอบให ้

คนอื่นมาล่วงรู้ความคดิจติใจของเราได้ง่ายๆ

ส่วนเจ้าผีร้ายที่รุจีราเห็นพร้อมกับพริบพราวในคืนที่ช่วยเหลือ 

โอบจันทร์ไว้ พริบพราวเคยอธิบายว่า เพราะผีตนนั้นถูกส่งมาด้วยคาถา

มนตร์ด�าที่มอีทิธฤิทธิ์มาก ความแรงของคาถาจงึท�าให้คนที่อยูใ่นเหตุการณ์

นั้นเหน็มนัได้เช่นกนั ด้วยเหตนุี้ต่อให้รจุรีาไม่ได้มสีิ่งพเิศษเหมอืนพรบิพราว

กส็ามารถมองเหน็ตวัมนัได้

“ท�าไมแกถงึมองหน้าฉนั นี่...ฉนัไม่ได้สอดส่องความคดิจติใจแกนะ” 

พรบิพราวว่าเมื่อเหน็รุจรีาจ้องหน้าเธออยู่นาน
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“เปล่า ฉันรู้ว่าแกไม่ท�าหรอก ที่มองหน้าแกอยู่นี่เพราะก�าลังนึกถึง

เรื่องราวในอดีตของแกต่างหาก” รุจีราว่าแล้วก็ต้องเงียบลงก่อน เมื่อ

พนกังานร้านยกเมนูที่สองสาวสั่งไปมาเสริ์ฟบนโต๊ะ

พรบิพราวยกัไหล่เป็นอนัรบัทราบ แกะตะเกยีบออกจากซองกระดาษ

แล้วเริ่มกนิอาหารเงยีบๆ ขณะเดยีวกนักเ็ริ่มย้อนนกึถงึเรื่องราวในอดตีของ

ตวัเองบ้าง

สวรรค์ให้ความพิเศษที่แลกกับชีวิตของพ่อแม่และพี่สาวมา...จริงๆ 

ต้องบอกว่าสวรรค์ ‘ยดัเยยีด’ สิ่งนี้มาให้เธอต่างหาก เพราะเธอไม่เคยร้องขอ 

ไม่เคยต้องการความพเิศษในเรื่องนี้เสยีหน่อย ใครกนัจะบ้าเอาชวีติคนที่เธอ

รกัถงึสามคนไปแลกกบัมนั

พรบิพราวยงัจ�าวนัที่แรกที่รู้ว่าตวัเองมสีิ่งพเิศษนี้ได้

ขณะที่แพทย์คนหนึ่งก�าลงัตรวจร่างกายเธอเพิ่มเตมิ จู่ๆ เดก็สาวก็

เงยหน้าขึ้นถาม

“คุณหมอ...จะรบีไปรบัลูกชายที่โรงเรยีนเหรอคะ”

แพทย์ถึงกับตกตะลึง แล้วรีบถอยร่นจากเตียงเธอไป เพราะสิ่งที่ 

ตนนกึอยูใ่นใจขณะเข้ามาตรวจเดก็สาวคนนี้...ท�าไมเธอถงึเอ่ยทกัได้ตรงเผง

เดก็สาวในชุดผู้ป่วยหน้าซดีเผอืดลง ท�าไมแพทย์คนนี้ถงึได้มองเธอ

เหมือนตัวประหลาด เธอพูดอะไรผิด ก็เธอได้ยินเขาพูดเต็มๆ สองหูนี่ว่า 

‘เอ๊...จะไปรบัลูกชายที่โรงเรยีนทนัมั้ยนะ’

ยงั...ยงัไม่หมด

คนืวนัเดยีวกนั ขณะที่เธอหลบัอยูบ่นเตยีง จู่ๆ  กม็เีสยีงตวาดแหลม

แทรกขึ้นมาท่ามกลางความเงยีบสงบของห้องพกัผู้ป่วย 

“นงัเดก็นี่! แกออกไปให้พ้นเตยีงฉนัเดี๋ยวนี้นะ!”

เดก็สาวลมืตาโพลงอย่างตกใจ ท่ามกลางความสลวัรอบตวั เหน็สตรี

ร่างผอมหัวโล้นในชุดผู้ป่วยแบบเดียวกับเธอยืนเท้าสะเอวมองเธออย่างจะ

กนิเลอืดกนิเนื้อ พรบิพราวหนัไปมองป้าที่นอนหลบัสนทิบนโซฟาตวัยาว พอ
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เหลยีวไปทางประตูห้องกพ็บว่ามนัยงัปิดสนทิดี

แล้วมนษุย์ป้าร่างผอมเกรง็ท่าทางพร้อมบวกมากนี่...มาจากทางไหน! 

ไม่ทนัปรปิากถาม มนษุย์ป้าท่าทางเหมอืนอยากจะเอาเรื่องเอาราวคน

ทั้งโลกก็พุ่งพรวดเข้ามา หมายจะผลักเธอตกเตียง เธอจึงหลับตาปี๋ ร้อง

โวยวายพร้อมกบัยกสองมอืขึ้นมากนั

“อย่าเข้ามานะ!”

ป้าของเธอลกุพรวดขึ้นมาด้วยความตกใจ รบีเปิดไฟห้องแล้วถลามา

หาเธอที่เตยีง

“พรบิพราว เป็นอะไรลูก!”

พริบพราวลืมตาขึ้น...ไม่เห็นร่างของมนุษย์ป้าท่าทางพร้อมบวกคน

นั้นอกีแล้ว ที่อยูต่รงหน้ามแีต่ป้าผูใ้จดขีองตวัเองเท่านั้น เธอจงึเล่าทุกสิ่งให้

ทา่นฟังด้วยน�้าเสยีงตื่นตระหนก ป้ามอีาการเหลอหลา ก่อนจะปลอบวา่เธอ

คงฝันไปเอง

จนรุ ่งเช้าขณะที่เดินออกจากห้องน�้า พริบพราวก็ได้ยินเสียงป้า 

คาดคั้นพยาบาลอยู่หน้าห้องพักว่า ห้องพักผู้ป่วยนี้ก่อนที่พริบพราวจะเข้า

มารกัษาตวั ใครเคยอยู่มาก่อน

พยาบาลคนดงักล่าวจ�าต้องเล่าว่า มหีญงิวยักลางคนที่ป่วยด้วยโรค

มะเรง็ล�าไส้ใหญ่มกัจะเข้ามารกัษาตวัในห้องนี้บ่อยๆ กระทั่งไม่กี่วนัก่อนหน้า

กเ็สยีชวีติลงในห้อง เพราะความทรมานของโรคและการรกัษา ท�าให้ผู้ป่วย

คนนี้กลายเป็นคนชอบวนีเหวี่ยงอยู่ตลอดเวลานั่นเอง 

ครั้นได้ฟังแล้ว ป้าของพริบพราวจึงหันไปมองหาหลานสาวในห้อง

ด้วยความวติก ไม่ต่างจากเดก็สาวที่แอบฟังอยู่เช่นกนั

พรบิพราวจงึตระหนกัได้ว่า...สิ่งที่เธอได้มาหลงัจากค�่าคนือนัโหดร้าย

นั้นไม่ใช่สิ่งที่ดนีกัหรอก ใครกนัจะอยากล่วงรูค้วามรูส้กึนกึคดิและจติใจของ

คนรอบตวั หรอืมองเหน็วญิญาณคนตายบ่อยๆ แค่เรื่องของตวัเองรู้แล้วยงั

ปวดหวัเลย ท�าไมต้องไปรบัรู้เรื่องของคนอื่นเพิ่มด้วยล่ะ!
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ฉะนั้นพรบิพราวจงึต้องหาทางควบคมุสิ่งที่ได้มานี้ ไม่อย่างนั้นมนัจะ

สร้างความวุ่นวายให้ชวีติของเธอตลอดไป แต่ในความโชคร้ายกย็งัมคีวาม

โชคด ีเพราะคนืที่เธอและคนในบ้านประสบอบุตัเิหต ุบงัเอญิมรีถตูข้องคณะ

แม่ชกีลุ่มหนึ่งผ่านมาพอด ีแม่ชกีลุ่มนั้นได้เข้ามาช่วยเหลอืเธอไว้ และหนึ่ง

ในกลุม่แม่ชคีงรูช้ะตาชวีติของเธอว่าต่อจากนั้นจะเป็นอย่างไร จงึเข้ามาเยี่ยม

เธอที่โรงพยาบาลพร้อมทั้งตอบค�าถามที่คาใจเธอ ลุง และป้าที่อยู่ด้วยกัน

พร้อมหน้าว่า

‘จติ’ ของเธอมคีวามโลดโผนขึ้น จงึออกไปรู้ไปเหน็สิ่งที่อยูน่อกตวัได้ 

หากต้องการแก้ไขก็มีทางเดียว คือต้องให้เธอหัดนั่งสมาธิเพื่อบังคับจิต 

ไม่ให้ออกไปเที่ยวสอดส่องเรื่องของคนอื่น (ถ้าเธอไม่อยากรู้เอง) ดังนั้น 

หลงัจากออกจากโรงพยาบาล ลงุและป้าจงึพาเธอไปหดันั่งสมาธกิบัแม่ชท่ีานนี้

บ่อยๆ เพื่อบงัคบัจติให้ลดความโลดโผนโจนทะยานลง

กระทั่งตอนนี้ พริบพราวสามารถควบคุมมันได้อย่างเบ็ดเสร็จ 

เดด็ขาดแล้ว ตราบใดที่เธอไม่อยากเข้าไปล่วงรูค้วามคดิจติใจของคนอื่นเอง

น่ะนะ

ส่วนเรื่องการรู้เห็นวิญญาณสัมภเวสีเร่ร่อน เธอก็ยังพบเห็นได้อยู่

ทั่วไป พรบิพราวจงึแปลกใจอยู่ว่า ทั้งที่เธอเหน็วญิญาณคนตายบ่อยๆ แต่

แปลก กบับดิามารดาและพี่สาว ท�าไมถงึไม่เคยมาปรากฏตวัให้เธอเหน็เลย

สกัครั้ง

คนอยากเหน็ไม่ได้เจอ ที่ไม่อยากเจอกเ็สนอหน้ามาหาเธอกนัจงั!

แม่ชีจึงตอบค�าถามเธอว่า สามคนนี้ตอนมีชีวิตสั่งสมความดีเอาไว้

มาก เพราะบิดาเธอรับราชการด้วยความสุจริต ไม่เคยคดโกงแผ่นดินเลย

สกัครั้ง ส่วนมารดากช็อบท�าบญุเข้าวดัปฏบิตัธิรรม อกีทั้งยงัชกัชวนลกูสาว

ทั้งสองให้ปฏิบัติเหมือนกันด้วย ฉะนั้นพอทั้งสามคนเสียชีวิต จึงสามารถ

เดนิทางไปข้างหน้าได้ด้วยแรงแห่งกรรมดหีนุนส่ง ไม่ต้องเร่ร่อนเป็นผไีม่มี

ญาต ิหรอืยงัมหี่วงกรรมชั่วคอยเหนี่ยวรั้งไว้ข้างหลงัอกีแล้ว
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พรบิพราวน�้าตาซมึ เพราะอย่างน้อยการที่ได้รูว่้าทั้งสามคนมสีคุตเิป็น

ที่ไป ส�าหรบัเธอ...แค่นี้กพ็อใจแล้ว



๒
เรื่องมัน...ยังไงนะ

ณ ห้องท�างานประธานกรรมการบริษัทเดอะเพรเชียสจิวเอลรีส์ 
จ�ากดั เสยีงเคาะประตูบานหนาดงัรวัๆ อยู่ไม่กี่ครั้ง ก่อนประตูจะเปิดออก

โดยฝีมอืของร่างระหงในชดุแซก็สนี�้าเงนิเข้ารปู เธออยูใ่นวยัสามสบิห้าปี เป็น

ผู้หญิงที่ถือว่าหน้าตาสวยงามคนหนึ่ง ทว่าเพราะความเย่อหยิ่งและเจ้า

อารมณ์อยูเ่ป็นนติย์ จงึไม่มใีครอยากเข้าใกล้นกั แม้กระทั่งสามสีดุที่รกัของ

เธอเอง

ร่างระหงเดนิปึงปังเข้ามาด้วยใบหน้าบูดบึ้ง เมื่อมาหยุดที่โต๊ะท�างาน

ตวัใหญ่กเ็อ่ยเสยีงแขง็กบัเจ้าของห้องที่ก้มหน้าอ่านเอกสารที่กางอยู่บนโต๊ะ

“ตกลงคุณแม่จะให้ยายหมอดูนั่นมาท�างานด้วยจรงิๆ เหรอคะ!”

โอบจนัทร์เงยหน้าขึ้น สตรผีูน้ี้อยูใ่นวยัห้าสบิแปดปี แต่งกายภมูฐิาน

ด้วยชุดสูทหรูจากห้องเสื้อชื่อดัง แขนข้างหนึ่งยังใส่เฝือกไว้ ดีที่แขนข้างที่ 

ได้รบับาดเจบ็เป็นข้างที่ไม่ถนดั อย่างน้อยอบุตัเิหตุที่เพิ่งผ่านไปกไ็ม่เลวร้าย

ไปเสียทั้งหมด เพราะยังเหลือแขนข้างที่ถนัดไว้ให้ตนเซ็นอนุมัติงานต่างๆ 

ของบรษิทัได้
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“ก็ให้มาแทนนวพรไง” โอบจันทร์หมายถึงคนสนิทที่เพิ่งเสียชีวิต

เพราะอุบตัเิหตุคนืนั้น “อกีอย่างหนูพรบิพราวเป็นนกัเขยีน ไม่ใช่หมอดู”

ปุณยนุชแค่นยิ้มแล้วว่าด้วยน�้าเสยีงขบขนั 

“เขยีนคอลมัน์ดดูวงเนี่ยนะคะ แล้วมนัจะต่างอะไรกบัพวกหมอดูล่ะ 

คนพวกนี้มนักเ็รยีกตวัเองว่าหมอดกูนัทั้งนั้น ที่แววไม่เหน็ด้วยกบัคณุแม่ใน

เรื่องนี้ก็คือ การเอาคนที่มีความเชื่อ ความงมงายเรื่องดวงมาใกล้ชิดกับ 

คณุแม่ คนอื่นจะนนิทาคณุแม่เอาได้นะคะว่าเป็นถงึประธานบรษิทั แต่ดนัม ี

คนสนทิตดิตามเป็นหมอดู ห ึช่างย้อนแย้งกนัชะมดั!”

“นี่ ยายแวว! แม่คดิและตดัสนิอะไรๆ เป็นหรอกนะ ไม่อย่างนั้นจะ

เลี้ยงลกูๆ ทเีดยีวจนโตมาพร้อมกนัถงึสี่คนเหรอ” วา่แลว้กอ็ดใจไมไ่หว ใช้

มือข้างที่ก�าปากกาอยู่ตบโต๊ะพลางจ้องลูกสาวคนโตเขม็ง “อีกอย่างหน ู

พรบิพราวกช็่วยชวีติแม่ไว้ ให้มาท�างานด้วยกเ็ท่ากบัได้ตอบแทนพรบิพราว

อกีทาง”

“บังเอิญผ่านมาเจอถึงช่วยน่ะสิ เงินตั้งกี่ล้านที่คุณแม่ประเคนให้ 

แม่นั่นไป ส�าหรบัแววถอืว่าเกนิค�าว่าสมน�้าสมเนื้อแล้วด้วยซ�้าค่ะ” ปุณยนุช

เอ่ยประชดเรื่องที่มารดาเอาก้อนใหญ่ไปให้หมอดคูนนั้น ซึ่งใครกร็ูว่้าเป็นเงนิ

จ�านวนไม่ใช่น้อยๆ ทกีบัลกูๆ ตั้งแต่เลก็จนโต ใครอยากได้อะไรท่านไม่เคย

ซื้อให้ มแีต่จะให้เกบ็เงนิ ใช้เงนิของตวัเองใช้จ่ายทั้งนั้น แต่พอท่านรู้จกักบั

หมอดูนั่นไม่ทนัไร กป็ระเคนเงนิห้าล้านบาทไปให้ง่ายๆ แล้ว

เธอชกัสงสยัขึ้นมาแล้วว่า หมอดูคนนี้มคีวามจรงิใจที่จะช่วยมารดา

ตนออกมาจากรถที่ถูกไฟลุกท่วมจริงหรือเปล่า หรือแค่เห็นว่ามีฐานะเลย

อยากช่วยไว้ เพื่อคดิจะตกเอาเงนิเอาทองจากมารดาของตนไปเรื่อยๆ

“เงินพวกนั้นหนูพริบพราวไม่รับเลย เอาไปท�าบุญแทนแม่หมดนะ” 

โอบจนัทร์ชี้แจงด้วยน�้าเสยีงหนกัแน่น

ปุณยนุชแค่นยิ้มให้มารดาเป็นครั้งที่สอง “ก็แค่มารยาล่อลวงหรอก

ค่ะ คงหวงัจะตกเอาเงนิก้อนใหญ่กว่านี้ละมั้ง”
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“ที่แกไม่ชอบหนพูรบิพราว จรงิๆ แล้วกม็อียูเ่รื่องเดยีวเท่านั้นแหละ” 

โอบจนัทร์เอ่ยยิ้มๆ พลางหรี่ตาลงเลก็น้อย

ปุณยนุชถามกลบัสั้นๆ “คะ?” 

แล้วกเ็ป็นฝ่ายมารดาที่แค่นยิ้มหยนัใส่ลกูสาวคนโตบ้าง “กผ็วัแกชอบ

มองหนพูรบิพราวตาเป็นมนั ใช่มั้ย แกถงึได้มอีคตกิบัหนูพรบิพราวแบบนี้”

โอบจันทร์ว่ากระทบถึงลูกเขยที่ตนไม่โปรดปรานเอาเสียเลย เพราะ

เขาเป็นผู้ชายไม่เอาไหน ชอบท�าตวัเจ้าส�าอางและกรุ้มกริ่มกบัสาวๆ สวยๆ 

ไปวนั ๆ พฤตกิรรมชวนเออืมระอานี้จงึท�าให้ตนกบัลกูเขยคนนี้มปัีญหากนั

อยู่เรื่อยๆ

ความจรงิตนกเ็คยกดีกนั ไม่อยากได้ผูช้ายท่าดทีเีหลวคนนั้นมาเป็น

ลกูเขยตั้งแต่เหน็หน้าวนัแรกแล้ว แต่แม่ลกูสาวตวัดปีล่อยให้ท้องโย้เสยีก่อน 

ที่ตนยอมให้เขาแต่งงานกับลูกสาวจนเจ้าตัวกลายเป็นหนูรูปหล่อเจ้าเสน่ห์

ตกถังข้าวสาร ก็เพราะเห็นแก่หลานสาวคนแรกที่จะลืมตาดูโลกหรอก ไม่

อย่างนั้นแม้แต่เงาก็อย่าหวังว่าจะได้เข้ามาเฉียดใกล้คนในบ้านสิริภักดิ์และ

บรษิทัส่งออกอญัมณชีื่อดงัแห่งนี้เลย

“ไม่ใช่เสยีหน่อย!” ปณุยนชุปฏเิสธ รบีแก้ตวัเป็นพลัวนั “แววแค่เหน็

ว่าคนในบรษิทัและคนอื่นๆ ที่รู้เข้าจะไม่เคารพ ไม่เชื่อถอืคุณแม่...” 

“พอ! ถ้าจะมาเปลี่ยนใจแม่ด้วยเรื่องนี้ แม่ไม่เปลี่ยนใจแล้ว ยงัไงหนู

พริบพราวก็จะต้องเข้ามาท�างานกับแม่ที่นี่ และถ้าไม่มีเรื่องอะไรใหม่กว่า 

เรื่องนี้มาคยุกนักอ็อกไปเลย เพราะบ่ายสามแม่นดัฝ่ายบคุคลมาเอาเอกสาร

พวกนี้” โอบจนัทร์ว่าพร้อมกบัปรายตามองแฟ้มเอกสารกองพะเนนิบนโต๊ะ

ที่ต้องรบีเคลยีร์ให้เสรจ็

ก่อนจะออกจากห้องไปด้วยค�าไล่ส่งกลายๆ จากผู้เป็นแม่ ปุณยนุช

เหลอืบเหน็ด้ายสขีาวขุ่นคล�้าที่ผูกอยู่รอบข้อมอืข้างที่ท่านใส่เฝือกไว้ มนัคอื

ด้ายสายสิญจน์ที่ก�าลังจะกลายเป็นสีกระด�ากระด่างจากระยะเวลาที่นาน

พอควรนับตั้งแต่ถูกผูกไว้ด้วยมือของหมอดูสาว ปุณยนุชเหยียดริมฝีปาก
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อย่างรงัเกยีจ

“คณุแม่ยงัไม่ถอดด้ายบ้าๆ นี่ออกอกีเหรอคะ สกปรกกส็กปรก เหน็

แล้วร�าคาญลูกตาเหลอืเกนิ”

“แม่ผูกอยู่ที่แขนตวัเอง แต่ถ้ามนัจะไปหนกัที่หวัแก อนันี้แม่กช็่วย

ไม่ได้จรงิๆ” โอบจนัทร์ย้อนกลบัเรยีบๆ 

“คุณแม่!” 

โอบจันทร์รีบชี้ไปทางประตูห้องอีกครั้งก่อนที่ลูกสาวจะระเบิดเสียง

กรี๊ดออกมา ปณุยนชุจงึจ�าต้องกล�้ากลนืความโกรธ แล้วสะบดัตวัเดนิหนไีป

อย่างขดัใจแทน

จากนั้นโอบจนัทร์กเ็ป็นฝ่ายถอนหายใจบ้าง แล้วรบีดงึแขนเสื้อสทูลง

มาปิดด้ายที่ผูกข้อมือเอาไว้ ความจริงตนก็อยากถอดมันทิ้งเพราะมันดู

สกปรกแล้วนั่นละ แต่เนื่องจากเจ้าของด้ายนี้ได้ก�าชบัด้วยประโยคที่เรยีบง่าย 

ทว่าทรงพลงัเหลอืเกนิว่า

‘ถ้าคณุอบยงัไม่อยากตามนวพรไปอกีคน กห้็ามถอดมนัออกเดด็ขาด

ค่ะ’

ตนเลยต้องทนสายตาดูแคลนของคนที่เหน็มนัไปก่อน...

หลงัจากลกูสาวออกจากห้องนี้ไปแล้ว โอบจนัทร์กห็ลบุมองกองแฟ้ม

เอกสารตรงหน้าอกีครั้ง ความจรงิตนอ่านและเซน็เอกสารแผ่นสดุท้ายเสรจ็

ตั้งแต่ตอนลูกสาวคนโตมาเคาะประตูห้องพอด ีแต่เพราะร�าคาญแม่ลูกสาว

คนนี้ต่างหาก ท�าให้ต้องอ้างไปอย่างนั้น

โอบจันทร์ถอนใจยาวเมื่อนึกถึงหมอดูสาวที่เป็นชนวนความขัดแย้ง

ระหว่างตนกับปุณยนุช เพราะการจะให้พริบพราวมาท�างานในต�าแหน่งคน

สนทิ คอยตดิตามตนไปไหนต่อไหน ความจรงิเป็นแค่ฉากบงัหน้าทุกคนที่

ไม่รู้ว่าจรงิๆ แล้วคนืนั้นเกดิอะไรขึ้นกบัตนบ้างเท่านั้นเอง

เนื่องจากเหตกุารณ์ในคนืนั้นได้เปิดโลกทศันเ์รื่องที่ตนไม่เคยเชื่อถอื

มาก่อน...เรื่องภูตผวีญิญาณ คาถามนตร์ด�าอะไรพวกนี้
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และเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ในคืนนั้นเกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับ จึง

เป็นเรื่องยากพอสมควรที่ตนจะบอกเล่าให้คนอื่นรู้ เพราะนอกจากทกุคนจะ

ไม่เชื่อแล้ว คงหาว่าตนบ้า ตาฝาด แล้วคดิไปเองว่าอบุตัเิหตุทางรถยนต์เกดิ

จากการมผีรี้ายไล่ล่า!

นี่เองที่ท�าใหพ้รบิพราวต้องเขา้มาเกี่ยวขอ้งด้วยอยา่งแนบเนยีน เพื่อ

คอยช่วยเหลือและสืบหาตัวคนร้ายที่ใช้อ�านาจมนตร์ด�าบงการผีร้ายตนนั้น

ให้มาเล่นงานตน

ถ้าจะถามว่าท�าไมต้องเป็นพริบพราว ก็เพราะหญิงสาวคนนี้มีดีบาง

อย่างที่พอจะต่อกรกบัเรื่องพวกนี้ได้ ซึ่งตนกไ็ด้เหน็กบัตามาแล้วในคนืนั้น

คืนนั้นโอบจันทร์และนวพรก�าลังกลับจากงานต่างจังหวัด ขณะที่ 
รถแล่นอยู่ จู่ๆ กเ็กดิลมพายุพดัอื้อองึ ชั่วครู่กเ็กดิเสยีงดงัโครมครามบน

หลงัคารถเหมอืนมใีครทุม่ของหนกัราวหนึ่งร้อยกโิลกรมัใส่ จากนั้นรถที่แล่น

มาดีๆ  กส็่ายไปส่ายมาราวกบัถูกใครเขย่าอย่างรุนแรง

“อะไร!” โอบจันทร์อุทานพร้อมกับเงยหน้ามองหลังคารถด้วยความ

สงสยั

“คุณอบฮะ! รถ...เป็นอะไรไปก็ไม่รู้” นวพร คนสนิทที่มีลักษณะ

ห้าวหาญราวกบัชายชาตรวี่าขึ้น พร้อมกบัพยายามประคองพวงมาลยัรถไป

ด้วย

“รถเป็นอะไร”

“ไม่รู้ฮะ เหมอืนรถจะเสยีการควบคุม”

“เป็นไปได้ยงัไง แล้วได้เชก็รถตลอดมั้ย”

“เช็กฮะ ก่อนจะขับออกมาผมก็เช็กอีกรอบ ลองจอดดูดีมั้ยฮะ”  

คนขบัว่าพร้อมกบัจะเหยยีบเบรกชะลอความเรว็ ทว่า...

“เบรกไม่ได้! ท�าไมถงึเหยยีบเบรกไม่ลง!”

โอบจันทร์มองหน้าคนสนิทด้วยความวิตก เพราะนวพรแสดงออก
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อย่างตกใจสุดขดีและไม่รู้ว่าจะท�าอย่างไรต่อ เวลานั้นเอง จู่ๆ รถที่ส่ายไป

มากห็ยดุสา่ย แต่กลบัปรากฏเงาสูงใหญ่เงาหนึ่งยนืตระหง่านรออยูบ่นถนน

ตรงหน้าอกีไม่ไกล ครั้นแสงไฟหน้ารถสาดกระทบร่างนั้นกท็�าเอาทั้งตนและ

นวพรชอ็กแทบสิ้นสต ิเพราะมนัไม่ใช่คนแน่ๆ!

ดวงตาสีแดงก�่าราวกับสีเลือดยืนขวางทางด้วยท่าทางถมึงทึง จน 

นวพรต้องรีบหักหลบด้วยความตกใจกลัว รถที่แล่นมาอย่างเร็วจึงพุ่งชน

ต้นไม้ริมทาง ด้านที่นวพรนั่งอัดเข้ากับต้นไม้ใหญ่ ส่งผลให้คนสนิทของ 

โอบจนัทร์เสยีชวีติคาที่ทนัที

ส่วนโอบจันทร์ เพราะแรงกระแทกท�าให้รู้สึกเจ็บระบมไปทั่วทั้งตัว 

ก่อนจะค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมา เหน็ร่างสูงใหญ่ที่น่าสะพรงึกลวัก�าลงัลอยเข้า

มาหาช้าๆ ตามด้วยกลิ่นเหมน็เน่าอย่างรุนแรง คล้าย...ซากศพ ใช่ มนัคง

เป็นซากศพที่เดนิได้กระมงั!

“ชะ...ช่วย...ช่วยด้วย!” โอบจนัทร์พยายามเปล่งเสยีงเรยีกคนมาช่วย

เท่าที่จะเปล่งได้ “อย่านะ อย่าเข้ามา!”

ก่อนที่ซากศพเคลื่อนที่ได้จะลอยมาถึงตัวรถ สองตาที่ริบหรี่ของ 

โอบจันทร์ก็เห็นล�าแสงสว่างไสวล�าหนึ่งพุ่งไปปะทะร่างผีร้ายจนมันกระเด็น

ออกไป จากนั้นกม็เีงาของใครคนหนึ่งเข้ามายนืไม่ห่างจากร่างเจ้าผร้ีายตนนั้น

“นงัตวัด ีใครใช้ให้แกเข้ามายุง่!” เจ้าของเสยีงแหบแห้งถามกลบัอย่าง

โกรธแค้น

“ไม่ยุ่งไม่ได้! แกก�าลงัจะฆ่าคนบรสิุทธิ์อกีแล้วใช่มั้ย”

“หลีก! ชีวิตผู้หญิงคนนี้เป็นของเจ้านายข้า มันจะเป็นหรือตาย  

เจ้านายข้าเป็นผู้ก�าหนดเพยีงผู้เดยีว!”

“อ๋อ ช่างเป็นทาสที่จงรักภักดีต่อผู้เป็นนายเสียเหลือเกินนะ ฉันชัก

อยากจะเหน็หน้าเจ้านายแกแล้วส ิจะได้คดิบญัชแีค้นที่สะสมมานานเสยีท!ี”

จากนั้นโอบจนัทร์กไ็ด้ยนิเสยีงกรดีร้องโหยหวนจากผร้ีายอกีครั้ง ไม่รู้

หญงิสาวคนนั้นท�าอะไร แต่ร่างผร้ีายหายวบัเข้าไปในกลุม่เมฆฝนสดี�าแดงที่
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แผ่คลุมท้องฟ้าบรเิวณนี้ทนัที

หญงิสาวท�าท่าจะวิ่งตามไปอกี แต่...

“พรบิพราว! แกมาช่วยคนเจบ็ก่อน ไฟก�าลงัไหม้จากท้ายรถ!” 

นั่นเองท�าให้หญงิสาวที่เงยหน้าขึ้นไปมองท้องฟ้าต้องยอมตดัใจ ก่อน

จะย้อนกลบัมาช่วยเหลอืโอบจนัทร์ซึ่งตดิอยู่ในรถออกมาก่อน

โอบจนัทร์ได้รบัการช่วยเหลอืและน�าตวัส่งโรงพยาบาล หลงัจากนั้น

ราวหนึ่งสัปดาห์ ตนก็ให้ปรีชญา ลูกสาวคนเล็กติดต่อไปหาผู้หญิงคนนั้น 

กับเพื่อนที่เข้ามาช่วยชีวิตไว้ และแทบไม่ต้องตามหาหรือประกาศหาเลย 

เพราะทั้งสองคนรอพบตนอยู่แล้วเหมอืนกนั

เมื่อได้มานั่งลงตรงหน้าเตยีงผูป่้วย ผูห้ญงิคนนั้นรบียกมอืไหว้ ก่อน

จะแนะน�าตัวเองและเพื่อนอีกคนอย่างเป็นทางการต่อนักธุรกิจค้าอัญมณ ี

ชื่อดงักบัลูกสาวคนเลก็อกีครั้ง 

“สวสัดค่ีะคณุอบ ดฉินัชื่อพรบิพราว และนี่รจุ ีเพื่อนดฉินั เราสองคน

เป็นคนเข้าไปช่วยคุณอบในคนืนั้นค่ะ”

โอบจนัทร์พจิารณาหญงิสาวทั้งสองคน คนืนั้นตนเหน็อกีฝ่ายไม่ค่อย

ชดั แต่พอได้มาเหน็ตรงหน้ากพ็บว่าทั้งคูย่งัสาวและสวยอยูม่าก ยิ่งคนที่นั่ง

ตรงหน้าสบตาตนด้วยแววตาแกร่งกล้านี่แล้ว เธอเป็นใคร ท�าไมถงึสามารถ

ต่อกรกบัผรี้ายในคนืนั้นได้

“คุณช่วยบอกคนอื่นให้ออกไปก่อนได้มั้ยคะ เพราะคุณก็คงสงสัย 

‘สิ่ง’ ที่เกดิขึ้นในคนืนั้นอยู่แล้ว” พรบิพราวพูด

โอบจนัทร์จงึหนัไปทางลูกสาวคนเลก็แล้วพยกัหน้าให้ออกไปก่อน 

แม้จะงุนงงอยู่บ้างว่า ‘สิ่ง’ ที่หญงิสาวทั้งสองกบัแม่ของตนจะพูดกนั

คอือะไร ทว่าเมื่อเป็นค�าสั่งของมารดา ปรชีญากต็้องปฏบิตัติาม 

“งั้นวาออกไปหากาแฟดื่มก่อนกไ็ด้ค่ะ” ปรชีญาลกุขึ้น ส่งรอยยิ้มเป็น

มติรให้หญงิสาวทั้งสองแล้วเดนิออกไป

เมื่อภายในห้องพกัเหลอืกนัแค่สามคน พรบิพราวกร็บีเข้าเรื่องทนัที



30  l  ล า ง ร้ า ย ล า ง รั ก

“คุณคงอยากรู้ว่าสิ่งที่เกดิขึ้นกบัคุณในคนืนั้นคอือะไรใช่มั้ยคะ”

“อยาก” โอบจนัทร์พยกัหน้าขณะกึ่งนั่งกึ่งนอนอยูบ่นเตยีงผู้ป่วย แล้ว

กต้็องแปลกใจขึ้นมาอกีเมื่อสงัเกตว่า... “แต่เอ๊ะ! เธอดจูะมคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในสิ่งที่ฉันเจอเหลือเกินนะ เพราะเธอดูไม่กลัวไม่ตกใจเลยนี่ เหมือนกับ

ว่า...”

“ใช่ค่ะ สิ่งที่เกดิขึ้นกบัคณุอบเคยเกดิขึ้นกบัพรบิพราวมาก่อน” รุจรีา

ช่วยตอบให้ แล้วหนัไปมองหน้าเพื่อนรกัด้วยความเหน็ใจ

“หา!”

“แต่เป็นเมื่อสิบสองปีที่แล้วนะคะ ผีร้ายตนนั้นท�าให้คุณพ่อคุณแม่ 

และพี่สาวของพรบิพราวเสยีชวีติหมด เหลอืแค่พรบิพราวคนเดยีวที่รอดมา

ได้” ครั้งนี้หมอดูสาวขอเป็นคนตอบเอง

โอบจันทร์หน้าซีดลง ทั้งหวาดกลัวและงุนงงหนัก...นี่เคยเกิดเรื่อง

บ้าๆ อะไรแบบนี้ขึ้นมาแล้วอย่างนั้นหรือ แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับตนและหญิง

สาวตรงหน้านี้ มนัมมีาที่ไปอย่างไรกนัล่ะ!

จากนั้นพริบพราวก็เล่าเรื่องราวของตัวเองให้นักธุรกิจอัญมณีหญิง 

ชื่อดงัฟัง

คืนนั้นครอบครัวของพริบพราวก�าลังกลับจากงานเลี้ยงงานหนึ่ง 

เพราะเหน็ว่าเป็นงานเลี้ยงเลก็ๆ ในหมูเ่ครอืญาต ิบดิาของเธอจงึขบัรถทั้งไป

และกลบัเอง โดยไม่ได้ให้คนขบัรถขบัให้เหมอืนทุกครั้ง

บดิาและมารดานั่งคูก่นัด้านหน้า ส่วนเธอและพี่สาวนั่งเบาะหลงั เล่น

ตบแปะฆ่าเวลาไปเรื่อยๆ จู่ๆ  ท้องฟ้าที่เหน็ดวงดาวชดัเจนกค่็อยๆ มดืครึ้ม 

เกดิลมพดัอื้อองึ บรรยากาศขมกุขมวัลงมากจนแม่เปรยด้วยความประหลาด

ใจว่า

‘น่าแปลกนะคะคุณ จู่ๆ ฟ้าฝนกท็�าท่าจะตกขึ้นมาเสยีอย่างนั้น’

‘นั่นน่ะสคิุณ เมื่อกี้ท้องฟ้ากด็ีๆ  อยู่’ พ่อพยกัหน้ารบัอย่างเหน็ด้วย 

แล้วชี้ไปบนท้องฟ้าพลางว่าอย่างแปลกใจ ‘เอ๊ะ! คุณดูเมฆฝนข้างหน้าเราส ิ
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มนัจบักนัเป็นก้อนใหญ่สแีดง คงเป็นแสงสะท้อนของฟ้าแลบละมั้ง’

โครม!

‘อะไรน่ะ!’

‘คุณพ่อ! คุณแม่!’ ลูกสาวทั้งสองร้องประสานเสยีงด้วยความตกใจ 

เมื่อได้ยนิเสยีงดงัโครมครามจากด้านบน

‘ไม่เป็นไรลูก ไม่มอีะไร’ แม่หนัหน้ามาปลอบ แต่สหีน้าเริ่มแสดงความ

วติกและหวาดกลวั ในขณะที่พ่อพยายามควบคมุรถที่เริ่มส่ายไปมาแปลกๆ

‘ระวงันะคะคุณ!’

‘ว้าย!’

โครม!

“ทุกอย่างเกดิขึ้นคล้ายเรื่องของคุณ เพยีงแต่รถที่เสยีหลกัชนต้นไม้

ใหญ่ไม่ได้ท�าให้เราเสยีชวีติทเีดยีว” น�้าเสยีงของพรบิพราวเศร้าลงจนคนฟัง

จบัได้ เพราะภาพเหตุการณ์คนืนั้นยงัท�าให้เธอเจบ็ปวดมริู้เลอืน

“ละ...แล้วมนัท�าอะไรอกี” โอบจนัทร์ซึ่งนั่งตวัเกรง็ถามพร้อมกบักลนื

น�้าลายอกึใหญ่ ลุ้นราวกบัว่าเหตกุารณ์นี้เกดิขึ้นตรงหนา้ทั้งที่ผ่านมาสบิกวา่

ปีแล้ว

“ไอ้ผีร้ายตนนั้นมันบีบคอคุณพ่อคุณแม่ให้ขาดใจตายต่อหน้า ตาม

มาด้วยพี่ ส่วนพรบิพราวเป็นคนสุดท้าย แต่...คงไม่ถงึคราวเคราะห์ ตอน

นั้นมีรถตู้ของคณะแม่ชีกลุ่มหนึ่งผ่านมาพอดีจึงเข้ามาช่วย พริบพราวเลย

รอดมาได้ค่ะ”

“คืนนั้นถ้าเธอไม่ผ่านมา ก็แสดงว่า...” โอบจันทร์เอ่ย รู้สึกหายใจ

ตดิขดัขึ้น

“จุดจบของคุณก็คงเหมือนคุณพ่อคุณแม่และพี่สาวของพริบพราว” 

รุจรีาเสรมิ

“ท�าไม เพราะอะไรถงึเป็นแบบนี้” 

ค�าถามนั้นเหมอืนโอบจนัทร์ตั้งเพื่อถามตวัเองมากกว่า แต่พรบิพราว
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กอ็าสาตอบให้ว่า 

“คดิว่าผรี้ายตนนั้นน่าจะมาจากพวกเล่นคุณไสยมนตร์ด�า พวกนี้คง

รบัจ้างท�าร้ายคนอื่นด้วย”

“หรอือาจจะเป็นพวกเล่นคณุไสยมากๆ เข้ากเ็กดิอาการบ้าพลงั แล้ว

เที่ยวปล่อยของท�าร้ายคนอื่นเพื่อลองของของตัวเองดู แบบนี้ก็เป็นไปได้

เหมอืนกนัค่ะ” รุจรีาพูดเสรมิอกีครั้ง

“แต่กรณีของคุณพ่อ พริบพราวคิดว่านั่นเป็นการส่งผีร้ายมาก�าจัด

คุณพ่อ จากใครสกัคนที่คุณพ่อไปขดัผลประโยชน์” พรบิพราวถอนหายใจ

เมื่อเห็นสายตาตรงหน้าจับจ้องตัวเองด้วยความใคร่รู้ในหลายๆ เรื่อง เธอ

จึงอธิบายต่อว่า “ท่านเป็นผู้ว่าฯ ที่มือสะอาดค่ะ ปีนั้นมีโครงการก่อสร้าง

หลายโครงการที่รอให้ท่านเซน็อนมุตั ิแต่ท่านแค่อ่านแล้วตกีลบั ไม่ยอมเซน็

ให้ ท่านให้เหตุผลว่าเพราะหลายโครงการมทีี่มาที่ไปไม่ถูกต้อง มกีลิ่นอาย

การคอร์รปัชนัอยู่น่ะค่ะ”

“เธอหมายความว่า...”

“ค่ะ ถ้าฆ่าคนด้วยวิธีนี้ ในทางนิติวิทยาศาสตร์ก็ยากที่จะจับตัวคน

ลงมือได้ เหตุการณ์ในคืนนั้น ต�ารวจสรุปคดีแค่ว่าคุณพ่อคุณแม่และพี่ 

คอหักเพราะแรงกระแทก เนื่องจากในที่เกิดเหตุไม่พบพิรุธอะไรอีก ส่วน

พริบพราวแม้จะพูดความจริงก็คงไม่มีใครเชื่อ เพราะเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง 

ที่มอีาการขวญัหนดีฝี่อ อกีอย่างยิ่งไปป่าวประกาศว่าเป็นฝีมอืผ ี กย็ิ่งมแีต่

คนหาว่าบ้าเท่านั้นค่ะ” พรบิพราวพูดด้วยน�้าเสยีงขมขื่น

“เข้าใจแล้ว” โอบจนัทร์พมึพ�าพลางสูดลมหายใจลกึ ถ้าจ้างวานฆ่าคน

ด้วยวธิทีั่วไปย่อมทิ้งหลกัฐานทางนติวิทิยาศาสตร์ไวใ้ห้แกะรอยเพื่อตามตวั

คนลงมอืและผูจ้้างวานมารบัโทษได้ แต่เมื่อใช้วธินีี้คงไม่สามารถหาอะไรมา 

รองรบัได้ ถอืว่า...เหนอืชั้นขึ้นไปอกีขั้นทเีดยีว

โอบจนัทร์กลนืน�้าลาย หน้าซดีเผอืดยิ่งกว่าเดมิ รู้สกึเสยีวสนัหลงัและ

ระแวงหนกัขึ้น
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“คณุอบเองกเ็หมอืนกนัค่ะ อาจจะเคยมเีรื่องขดัผลประโยชน์กบัใคร

ทางธุรกิจอยู่ คิดว่า ‘ไอ้โม่ง’ นั่นคงใช้วิธีเดียวกับที่มันใช้ก�าจัดคุณพ่อให้ 

พ้นทางมนั และถงึคนบงการอาจจะไม่ใช่คนเดยีวกนั แต่ผูร้บัว่าจ้างต้องเป็น

คนเดยีวกนัอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะพรบิพราวจ�าผร้ีายตนนั้นได้ ที่ผ่านมา

จงึพยายามตามหาตวัมนัมาตลอดค่ะ”

“นี่เองที่ท�าให้เราสองคนต้องหาทางมาพบคุณ พรบิพราวก�าลงัตามหา

คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตายของคุณพ่อคุณแม่และพี่สาว ส่วนคุณเอง 

กก็�าลงัตกอยู่ในอนัตราย เพราะมนัลงมอืพลาดมาแล้วหนหนึ่ง หนที่สองก็

คงจะตามมาเรว็ๆ นี้”

พรบิพราวหนัไปสบตาเพื่อนรกัที่คอยช่วยพดูเสรมิตลอด ก่อนจะหนั

กลบัมาย�้าเตอืนคนที่อยู่บนเตยีงผู้ป่วยอกีครั้งว่า 

“พวกนี้เวลาลงมอื มนัจะอาศยัฤกษ์ยามที่เรยีกว่า ‘ฤกษ์ดวงดบั’ ของ

ชีวิต คืนนั้นที่มันลงมือกับคุณก็คงเป็นฤกษ์ยามที่มันเลือกแล้ว ดังนั้นมัน

จะยงัไม่ลงมอืซ�้าในเรว็วนันี้แน่นอนค่ะ คุณพอสบายใจได้ และนี่...กค็งพอ

จะช่วยคุณได้บ้าง” ว่าแล้วเธอก็ให้ด้ายสายสิญจน์เส้นหนึ่งแก่คนตรงหน้า 

“คงจะช่วยให้คณุปลอดภยัขึ้น แต่กอ็ย่างที่บอกค่ะว่าแค่ระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น 

เพราะพวกมนัมมีนตร์ด�าขั้นสูง ของพวกนี้อาจจะช่วยต้านทานได้ไม่นาน”

นิ้วมือข้างที่ไม่ได้เข้าเฝือกเคาะลงบนโต๊ะท�างานขณะถกเถียงกับ 
ตวัเองอยูใ่นใจเงยีบๆ ยามนกึย้อนกลบัไปหาวนัที่สนทนากบัหญงิสาวทั้งสอง

เกี่ยวกบัเรื่องลี้ลบัพวกนั้น

แล้วโอบจนัทร์กร็บีสรปุด้วยความเดด็ขาดว่าช้าไม่ได้แล้ว พรบิพราว

จะต้องรีบเข้ามาเป็นคนสนิทของตน และไม่เพียงแค่บริษัทนี้เท่านั้น ยัง 

รวมไปถงึที่บ้านด้วย พรบิพราวจะต้องเข้ามาอยู่ร่วมชายคาเดยีวกนักบัตน

ในเรว็วนั!



๓
พ่อนักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง

รถบีเอ็มดับเบิลยูเอกซ์สามสีขาวแล่นเข้ามาจอดในโรงรถที่มี 
รถยนต์ราคาแพงจอดเรยีงเป็นแถวยาวขนานไปกบัสนามของบ้าน ดอกเตอร์

หนุ่มเจ้าของรถคันดังกล่าวเปิดประตูลงมา แล้วเดินอ้อมไปคว้าอุปกรณ์

ส�าคัญบนเบาะนั่งด้านหลัง อย่างกระเป๋าใส่แลปทอปเครื่องบาง และซอง

บรรจุข้อสอบนักศึกษาที่ตรวจค้างเพื่อน�ากลับมาตรวจต่อที่บ้าน ร่างสูงหัน

กลบัไปปิดประต ูสองตาเผลอกวาดมองรถยนต์ราคาแพงที่จอดเรยีงยาวไป

อีกครั้ง ท�าให้นึกถึงค�าพูดของเพื่อนอาจารย์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัย

เดยีวกนัเมื่อครั้งมาบ้านสริภิกัดิ์เป็นครั้งแรกว่า 

‘โห นกึว่าโชว์รูมรถ!’

ดอกเตอร์ปวร์ีละสายตาจากรถราคาแพงเหล่านั้น ก่อนจะหมนุตวัเดนิ

ตรงไปยงับ้านทรงไทยหลงัใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยไม้สกัทั้งหลงั บ้านหลงังามนี้

ตั้งอยู่บนเนื้อที่นบัสบิไร่ รอบบ้านห้อมล้อมด้วยต้นไม้นานาพรรณ

บ้านหลังนี้เกิดจากความนิยมชมชอบความเป็นไทยของตาและยาย 

ตอนที่ท่านปลูกเรอืนหอ ท่านจงึเลอืกปลูกบ้านทรงไทย แล้วเพิ่มกลิ่นอาย
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ความน่าอยู่ด้วยต้นไม้ดอกไม้ไทยๆ อย่างต้นโมกที่ออกดอกสีขาวสะพรั่ง

และส่งกลิ่นหอมก�าจายอยู่ในตอนนี้

บ้านหลังนี้นับว่าเป็นมรดกตกทอดจากตาของเขาซึ่งเป็นนายต�ารวจ

ชั้นผูใ้หญ่ ท่านมลูีกสาวสองคน คอืป้ามณฑาและแม่ เรอืนไทยฝ่ังตะวนัออก

เป็นของป้ามณฑา เนื่องจากท่านสขุภาพไม่ค่อยดแีละชอบสวดมนต์ไหว้พระ

เงยีบๆ ท่านจงึปลกีวเิวกไปอยู่ทางเรอืนทศินั้น 

มณฑาไม่ได้สมรส ครองตวัเป็นโสด จงึไม่มลีกู มเีพยีงปณุยนุช พี่สาว

คนโตของเขาที่เป็นหลานคนโปรดของท่าน ส่วนหลานคนอื่นๆ ท่านกอ็อก

จะเฉยเมย ไม่อินังขังขอบด้วย พอหลานสาวคนโปรดย้ายออกไปอยู่ที่อื่น

ด้วยเหตผุลเรื่อง ‘ลูกเขยกบัแม่ยาย’ ท่านกย็ิ่งไม่ค่อยสงุสงิกบัใครเข้าไปใหญ่

เมื่อก่อนบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างอุ่นหนาฝาคั่ง แต่พอพี่น้องคนอื่น

แต่งงานย้ายออกไปอยูท่ี่อื่น ตอนนี้ที่นี่ถ้าไม่นบับรวิาร กเ็หลอืคนอาศยัร่วม

กนัแค่สี่คน คอืแม่ ป้า ตวัเขา และน้องสาวคนเลก็เท่านั้น ส่วนพ่อเขาเสยี

ชวีติไปนานแล้ว

สองขายาวๆ ของดอกเตอร์หนุ่มก�าลงัจะก้าวผ่านห้องรบัแขกโอ่อ่าที่

มทีางเดนิเชื่อมไปยงัห้องอาหาร ห้องฟิตเนส ห้องสมุด และห้องนอนของ

สมาชกิคนอื่นๆ ในห้องรบัแขกนอกจากโซฟาหลยุส์ไม้สกัขลบิทองแล้ว ของ

ตกแต่งในส่วนนี้จะเป็นแบบไทยๆ ทั้งหมด แม้แต่ผนงัทางเดนิกป็ระดบัด้วย

ภาพวาดสนี�้ามนัอนัหลากหลายจากจติรกรชื่อดงั ที่บอกเล่าเรื่องราววถิชีวีติ

แบบไทยๆ นบัตั้งแต่อดตีจนถงึปัจจุบนั

ขณะมองภาพวาดสีน�้ามันตามผนังทางเดินอยู่เพลินๆ จู่ๆ ก็มีเงา

ปรศินาเงาหนึ่งโผล่พรวดออกจากห้องสมุดมาขวางทางเขา

ร่างสูงผงะพร้อมกับถอยหลังไปหนึ่งก้าว ก่อนจะเรียกเจ้าของเงา

ปรศินาเสยีงดงั 

“ยายวา!”

เจ้าของชื่อหวัเราะคกิ ในขณะที่คนโดนแกล้งท�าหน้าไม่ถูก น้อยครั้ง
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ที่เขาจะเสยีมาดดอกเตอร์ผู้เคร่งขรมึ ท�าให้อดใจไม่ได้ ต้องดุเจ้าตวัดทีนัที

“ยายวา!”

“ค่ะ นี่วาเอง” ปรีชญาว่าแล้วย่นจมูกใส่อย่างไม่น�าพาต่ออาการ 

หวัเสยีของพี่ชาย “ไม่ยกัรู้ว่าพี่วรี์จะตกใจง่ายแบบนี้” 

ว่าแล้วเจ้าตวักห็วัเราะคกิคกัอกี ท�าราวกบัว่าความตกใจกลวัของคน

อื่นเป็นเรื่องสนกุสนานส�าหรบัเธอเสยีเหลอืเกนิ ดอกเตอร์หนุม่จงึใช้มอืข้าง

ที่ไม่ได้หอบซองข้อสอบนกัศกึษามาดดีหน้าผากเจ้าตวัยุง่ให้หายคนัมอืสกัที

“โอ๊ย! พี่วรี์”

“แล้วมาดกัเจอพี่แบบนี้มอีะไร” เชื่อว่าเจ้าตวัดต้ีองมาดกัเจอ ไม่อย่าง

นั้นคงไม่โผล่พรวดออกมาด้วยจงัหวะนรกแบบนี้หรอก

“วากแ็ค่อยากรูว่้า...วนันี้ไปเจอคณุหมอดแูสนสวยมาเป็นยงัไงบ้างน้า”

คิ้วเข้มเหนือแว่นตากรอบสีด�าขมวดเข้าด้วยกันทันที เขาถามกลับ

ด้วยความระแวง “อะไร”

“ก.็..เกดิปฏกิริยิาแรกพบอะไรกนับ้างมั้ยคะ” 

ดอกเตอร์หนุ่มรีบคว้าซองข้อสอบที่หนีบตรงรักแร้ขึ้นมาหมายจะ

ตหีน้าผากน้องสาวตวัดซี�้า

“อุ๊ย!” เจ้าตวัดรีบีหลบ เพราะโดนมาหนึ่งทแีล้ว ไม่อยากโดนซ�้าอกี

“พรบิพราวออกจะสวยนะ เหน็พี่วรี์มาถามๆ ข้อมูลจากวา นกึว่าจะ

สนใจเสยีอกี”

ดอกเตอร์หนุม่ถอนหายใจพรดื รบีอธบิายเพราะไม่อยากให้น้องสาว

เข้าใจเขาผดิ

“ที่สนใจไม่ได้สนใจแบบนั้น เข้าใจมั้ย นี่ งานที่บริษัทยังยุ่งไม่พอ 

เหรอ ถงึมเีวลาว่างมาวุ่นวายเรื่องไร้สาระแบบนี้ฮ”ึ

“ไร้สาระที่ไหน การไปดักพบสาวสวยไม่ถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระของ

หนุ่มโสดคนหนึ่งนะคะพี่วีร์ วาจะบอกให้นะคะว่าโลกเรายังมีความบันเทิง

อีกหลายอย่าง และการไปเจอสาวสวยคนหนึ่งก็นับว่าเป็นหนึ่งในความ
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บนัเทงิเหล่านั้น วาจงึอยากให้พี่วรี์ได้เจอสาวคนอื่นๆ บ้าง วนัๆ หมกตวั 

อยู่แต่ในคลาส อยู่แต่ในโลกของหนงัสอืหรอืวารสารทางวทิยาศาสตร์อะไร

พวกนี้ แล้วเมื่อไหร่พี่วร์ีจะได้ออกเรอืนไปเหมอืนพี่คนอื่นของวาเสยีทล่ีะคะ”

ดอกเตอร์หนุ่มหรี่ตาลง มองคนที่พูดเจื้อยแจ้วด้วยความร�าคาญ

“พรบิพราวเธอสวยนะคะ”

“สวย...แต่ต๊อง”

“อ้าว! ไหงไปว่าเธอต๊อง” ปรชีญาอุทาน จะข�าต่อ ทว่า...

“ไม่ใช่แต่เขานะที่ต๊อง เรากด็้วย” ดอกเตอร์หนุ่มว่า กาหวัน้องสาว

เพิ่มอกีคน ก่อนจะรบีตดับท เพราะเขาเสยีเวลาคุยกบัแม่น้องสาวตวัดด้ีวย

เรื่องไม่เป็นเรื่องนานพอแล้ว “เอาละ ที่พี่ไปพบแม่หมอดคูนนั้นเพราะมเีรื่อง

อยากคุยด้วย ไม่ใช่ไปจีบ เราก็เลิกเพ้อเจ้อซะที พี่ไม่ชอบหมอดูหมอเดา

พวกนี้ ไม่มทีางหรอกที่พี่จะจบี”

“แต่ตรงกันข้ามกับวาและคุณแม่แฮะ รู้สึกถูกชะตากับพริบพราว

ชะมดั”

“นั่นมนัเรื่องของเรา แต่พี่ขอร้องว่าอย่าไปคลกุคลจีนเชื่อเรื่องดวงเป็น

ตุเป็นตะล่ะ คุณแม่กด็้วย พี่เข้าใจว่าผู้หญงิคนนี้ผ่านมาช่วยชวีติท่านไว้ใน

คนืนั้น ซึ่งพี่กร็ูส้กึขอบคณุเธอมาก แต่เมื่อเรามขีองตอบแทนให้ไปแล้วกใ็ห้

พอประมาณ ไม่ใช่จะยกย่องให้เป็นฮีโรมาติดตามใกล้ชิดท่านแทนนวพร

แบบนี้ คุณแม่อยากได้คนสนิทติดตามไปไหนมาไหน...พนักงานคนอื่นใน

บริษัทที่รู้ใจท่านดีก็ยังมีอีกมาก ไม่เข้าใจท�าไมถึงได้จ�าเพาะเจาะจงเป็นแม่

หมอดูคนนี้ด้วย”

“หูย...นี่ท่องบทมาหรือเปล่าคะเนี่ย เป๊ะมากกก...ได้จังหวะ ไม่

ตกหล่นเลย” ปรชีญายงัมอีารมณ์ยื่นหน้าไปกระเซ้าพี่ชาย

ดอกเตอร์หนุ่มส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจ อยู่มหาวิทยาลัยก็เจอ

นกัศกึษาที่ไม่รูจ้กัโต ครั้นกลบัมาบ้านกต้็องมาผจญกบัความไม่รูจ้กัโตของ

น้องสาวอกี
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“มเีรื่องจะคุยกบัพี่แค่นี้ใช่มั้ย พี่จะรบีไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า มงีาน

ต้องท�าต่ออกีมาก”

ปรีชญาจ�าต้องพยักหน้ารับ ตัดเรื่องส�าคัญเรื่องหนึ่งที่ตั้งใจจะบอก 

พี่ชายออกไปก่อน “ค่ะ”

คล้อยหลงัดอกเตอร์หนุ่ม น้องสาวกย็ดืตวัขึ้นแล้วยกมอืขึ้นกอดอก 

พลางบอกพี่ชายในใจว่า

‘ชอบไม่ชอบยังไงพี่วีร์ก็เลี่ยงไม่ได้แล้วค่ะ เพราะพรุ่งนี้คุณแม่จะให้

พรบิพราวเข้ามาอยู่บ้านหลงันี้ด้วยกนัแล้ว’

ตอนแรกปรชีญากอ็ยากบอกพี่ชายอยูเ่หมอืนกนั เผื่อจะได้เตรยีมตวั

เจอหมอดูคนสวยแต่เนิ่นๆ แต่เธอก็เพิ่งมาเปลี่ยนใจ เพราะอยากให ้

พี่ชายได้เจอหมอดูสาวเองและเซอร์ไพรส์เองมากกว่า

ปรีชญานึกแล้วก็ชักสนุก เมื่อพี่ชายที่บอกว่า ‘ไม่ชอบหมอดู 

คนสวย’ ต้องมาเจอหน้ากนัจงัๆ ที่นี่...พี่ชายผูเ้คร่งขรมึจะท�าหน้าอย่างไรนะ

ปรชีญานกึตามด้วยความรื่นรมย์ ก่อนจะแปลกใจขึ้นมาอกีอย่าง เธอ

พอจะรู้ว่าระหว่างแม่กับหมอดูแสนสวยคนนั้นต้องมี ‘ซัมธิง’ ต่อกันแน่ 

เพราะวนัที่หมอดูคนสวยและเพื่อนรกัอกีคนไปพบท่านที่โรงพยาบาล หลงั

จากนั้นแม่กท็�าเหมอืนมลีบัลมคมในอะไรกบัหมอดูคนสวยทนัที

หลังจากได้อาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดล�าลองแล้ว ชายหนุ่มก็รู้สึก
สดชื่นหายล้าขึ้นมาทนัท ีขณะเดนิออกจากห้องน�้า โทรศพัท์ที่เขาวางไว้บน

เตียงก็ส่งเสียงร้องขึ้นมาราวกับรู้ว่าเขาอาบน�้าเสร็จพอดี ชายหนุ่มเดินตรง

ไปหยบิอปุกรณ์สื่อสารเครื่องบางขึ้นมาด ูพบว่าเป็นเบอร์จากนกัข่าวชายราย

หนึ่งที่มกัจะโทร. มาขอสมัภาษณ์เขาเรื่องที่เป็นประเดน็ทางสงัคมและพอจะ

อธบิายในเชงิวทิยาศาสตร์เพื่อน�าไปประกอบเนื้อหาข่าวอยู่เสมอ อย่างครั้ง

ล่าสดุกเ็รื่อง ‘อยู่ใกล้สายไฟฟ้าแรงสงูเป็นอนัตรายต่อสขุภาพ?’ จากข้อความ

ที่แชร์กนัมั่วๆ วา่ บ้านเรอืนใครอยู่ใกล้เสาส่งไฟฟา้แรงสงูจะเกดิผลกระทบ
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ต่อสุขภาพ นู่นนี่นั่นบ้างละ

นกัข่าวคนนี้รบีโทร. มาขอสมัภาษณ์เขาพร้อมกบัขอการฟันธงเพื่อใช้

ประกอบการรายงานข่าว เขาจึงให้ค�าอธิบายพร้อมกับฟันธงให้ว่าเรื่องนี้ 

ไม่เป็นความจริง หากมีบ้านเรือนตั้งอยู่ใกล้เสาส่งไฟฟ้าแรงสูงก็ขอให้

สบายใจได้

แล้วคราวนี้ล่ะ มเีรื่องอะไรอกี

ว่าแล้วดอกเตอร์หนุ่มไฟแรงกไ็ม่รรีอที่จะกดรบัสาย

“ดอกเตอร์ครบั ดอกเตอร์เหน็ข่าวนี้หรอืยงัครบั”

“ข่าวไหนอกีล่ะคุณ”

“แสดงว่ายงัไม่เหน็ กข็่าวที่มคีนพบรอยเท้าเปรตยงัไงล่ะครบั”

“เดี๋ยวๆ เปรตน่ะไม่มีหรอก จะเป็นรอยเท้าของเปรตได้ยังไง” เขา

ค้านกลบัพร้อมกบัหวัเราะ รู้สกึข�าทุกททีี่ได้ยนิอะไรแบบนี้

“ก็นั่นละครับที่เป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในตอนนี้ เพราะถ้าจะ

บอกว่าเป็นรอยเท้าคนธรรมดาๆ มนักไ็ม่น่าจะใช่ และมคีนพบรอยเท้าหลาย

รอยด้วยนะครบั”

“ผมหมายความว่า...เปรตน่ะไม่มีหรอก รอยนั่นอาจจะเป็นรอยเท้า

คนนั่นแหละ” เขารบีสรปุในมมุของเขา เพราะเรื่องภตูผปีีศาจ เขาไม่เชื่อถอื

มาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว

“แต่มนัใหญ่มาก แต่ละก้าวกห็่างกนัมากนะครบั”

เขาขมวดคิ้วด้วยความฉงน เดินไปหยิบแว่นตาที่เพิ่งถอดวางไว้ 

บนโต๊ะท�างานเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ขึ้นมาสวมอีกรอบแล้วถาม “งั้นมีรูป

ประกอบมั้ยครบั ส่งมาให้ผมดูทางไลน์หน่อย”

“เอ่อ...” นกัข่าวลงัเลเลก็น้อย “เอ่อ...ม ีมคีรบั งั้นดอกเตอร์รอสกัครู่

นะครบั”

ติ๊ง!

จากนั้นดอกเตอร์หนุม่กร็บีดรูปูที่นกัข่าวส่งมา เป็นรูปรอยเท้าปรศินา
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สขีาวขุ่นๆ จางๆ ประทบัอยู่บนพื้นถนนคอนกรตี ขนาดของรอยเท้าใหญ่

กว่าของคนปกตสิกัหน่อย และระยะห่างจากรอยหนึ่งไปสูอ่กีรอยหนึ่งกห่็าง

เกนิกว่าก้าวของคนปกตอิยู่เหมอืนกนั

รวมๆ แล้ว ครั้งแรกที่เหน็กพ็อจะท�าให้เชื่อว่า คงไม่มคีนปกตทิี่ไหน

เดนิได้แบบนี้

“คุณยงัไม่ได้ลงพื้นที่ไปดูรอยนี่เองใช่มั้ย แต่อาศยัรูปข่าวจากส�านกั

ข่าวอื่นแล้วมาตั้งข้อสงสัยเพื่อถามผม” เพราะความเป็นคนเถรตรงและ

เคร่งครดั ท�าให้ดอกเตอร์หนุม่รบีต�าหนกิารท�างานของนกัข่าวชายรายนี้ก่อน

เป็นอนัดบัแรก

“แหะๆ ผมยอมรับครับ” ปลายสายยอมรับเสียงอ่อยก่อนจะรีบ

เปลี่ยนประเด็น “แต่ข่าวนี้ท�าให้ชาวบ้านแถวนั้นแตกตื่นไปกันหมดแล้วนะ

ครบั”

ดอกเตอร์ปวีร์ถอนหายใจ ขืนปลายสายเป็นนักศึกษาของเขา แล้ว

ท�างานมาส่งโดยอาศยัการคดัลอกงานคนอื่นมาแบบนี้ มหีวงัโดนเขาเฉ่งเรยีง

ตวัแน่

แม้จะไม่ค่อยชอบการท�างานแบบนี้ของนกัข่าวสมยัใหม่สกัเท่าไร แต่

ดอกเตอร์หนุม่กรู้็สกึดทีี่อกีฝ่ายยงัโทร. มาถามความเหน็กนัก่อน เพราะเขา

เชื่อว่าคงมีส�านักข่าวบางเจ้าเอาเรื่องนี้ไปลงข่าว แล้วพาดหัวข่าวชวนให้คน

เชื่อแล้วว่ารอยเท้าปรศินานี้เป็นรอยเท้าเปรตจรงิๆ

“เปรต…เปรตตรงไหน คนรูปร่างสูงใหญ่ ส่วนสูงเอาสักหนึ่งร้อย 

แปดสบิเซนตเิมตรขึ้นไปกก้็าวได้แบบนี้นะ” เขาว่าหลงัจากได้พจิารณาแต่ละ

รูปเป็นอย่างดแีล้ว

“แต่แต่ละก้าวห่างกนัพอสมควรเลยนะครบัดอกเตอร์”

ปลายสายรบีแย้ง ท�าให้ดอกเตอร์หนุม่ไฟแรงถอนหายใจน้อยๆ ก่อน

จะรบีอธบิายต่อ

“กระโดด เป็นการก้าวกระโดด ถงึได้มรีะยะห่างอย่างที่เหน็”
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“แล้วขนาดล่ะครบัดอกเตอร์”

‘ดอกเตอร์จะอธิบายว่ายังไงครับ’...คิดว่านักข่าวชายรายนี้คงอยาก

ถามต่อแบบนี้แน่ๆ

“กค็นที่มเีท้าใหญ่กว่าปกต ิคงเอาเท้าไปเหยยีบสขีาวมา หากกระโดด 

กส็ามารถท�าให้ขนาดของฝ่าเท้าใหญ่ขึ้นอย่างที่เหน็นี่ กไ็ม่ผดิปกตนิะ”

“อ๋อ แบบนี้นี่เอง สรุป...”

“รอยเท้าคนนั่นแหละ ไม่ใช่รอยเท้าเปรต แต่เผอิญเจ้าของเท้ามี 

รูปร่างสูงใหญ่ ส่วนระยะห่างแต่ละก้าวกเ็กดิจากการกระโดด”

“เข้าใจแล้วครบั ขอบคุณนะครบัดอกเตอร์” จากนั้นคู่สนทนากว็าง

สายไปด้วยความสบายใจ

ดอกเตอร์หนุ่มส่ายหน้าอย่างเอือมระอาคนที่เป็นต้นตอของข่าวรอย

เท้าเปรตนี่ เพราะความงมงายอย่างนี้นี่เอง ถึงท�าให้ประเทศไปไม่ถึงไหน

เสยีท ีเขาส่ายหน้าแล้วรบีเข้าเพจทางวทิยาศาสตร์ของเขา รวมทั้งหาต้นตอ

ข่าวรอยเท้าเปรตนี้ เพื่อจะพมิพ์ให้ความเหน็ในมุมมองวทิยาศาสตร์ก่อนจะ

โพสต์ลงเพจเหมอืนทุกครั้ง

และตราบใดที่ยังมีคนเชื่อว่า ‘มะนาวกับโซดารักษาโรคมะเร็งได้’ 

ความงมงายแบบนี้กค็งไม่มทีางหมดไปจากสงัคมไทย เหมอืนกบัความเชื่อ

เรื่องผสีางนางไม้พวกนี้นั่นเอง

ไม่ว่าจะเป็นผกีระสอื ผกีระหงั ผปีอบ หรอืผเีปรต ซึ่งมนัไม่มจีรงิ

หรอก หากมอียู่จรงิ ตอนนี้เขาอายุสามสบิปีแล้ว ที่ผ่านมาต้องได้เหน็สกัผี

แล้วส ิที่ไม่เหน็กเ็พราะ...

ผไีม่มจีรงิ กเ็ท่านั้น

หลงัจากโพสต์ข่าวเรื่องรอยเท้าเปรตเรยีบร้อย ดอกเตอร์หนุม่ไฟแรง 

ผู้อุทิศเวลาว่างให้การแก้ข่าวแบบแชร์ลูกโซ่ ความงมงายในรูปแบบต่างๆ 

หรอืข่าวลวงทางวทิยาศาสตร์ กน็�าข้อสอบนกัศกึษาที่ยงัตรวจไม่เสรจ็ขึ้นมา

นั่งท�างานต่อ



42  l  ล า ง ร้ า ย ล า ง รั ก

ขณะนั้นภายนอกท้องฟ้าเริ่มมืดครึ้มลง ซึ่งเกิดจากกลุ่มเมฆสีด�า

ทะมนึที่เคลื่อนมาทาบทบับดบงับ้านทรงไทยหลงังามทั้งหลงั และดอกเตอร์

หนุ่มแค่คดิว่า กเ็ป็นเรื่องปกตขิองฤดูฝนอยู่แล้วที่จะเกดิเมฆฝนแบบนี้

แต่ว่าหากเขาจะลองละความสนใจจากงานในมอืสกัครั้ง เพื่อเงยหน้า

ขึ้นไปมองท้องฟ้าให้ดีๆ ก็จะพบว่ากลุ่มเมฆก้อนนี้มีความคล้ายคลึงกับ

ดวงตาคู่หนึ่งที่ก�าลงัทอดมองลงมาที่บ้านทรงไทยหลงังาม เป็นดวงตาที่จบั

จ้องความเป็นไปของใครบางคนในบ้านหลงันี้ด้วยความแคน้ เพื่อรอ ‘เวลา’ 

และ ‘โอกาส’ ที่จะได้สะสางบญัชแีค้นที่มตี่อกนัมานานเสยีท!ี

“แกจะย้ายเข้าไปอยูใ่นบ้านนั้นจรงิๆ เหรอ พรบิพราว” รจุรีาถามขณะ
ยืนดูเพื่อนรักนั่งเก็บเสื้อผ้าลงกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ดูเป็นกิจจะลักษณะ

มาก ท�าราวกบัว่าจะย้ายจากคอนโดหรแูห่งนี้เข้าไปอยูท่ี่บ้านสริภิกัดิ์เป็นการ

ถาวรเลยอย่างนั้น “ท�าเหมอืนกบัว่า...” 

แล้วเสยีงพูดนั้นกเ็ลอืนหายไป ท�าให้หญงิสาวอกีคนต้องเงยหน้าขึ้น

จากกระเป๋าเดนิทางแล้วถามกลบั 

“เหมอืนกบัว่าอะไรของแก”

“ก.็..เหมอืนจะย้ายเข้าไปอยู่เป็นการถาวรเลยไง”

“บ้า!” ค�าพูดนั้นท�าเอาพรบิพราวตกใจมาก

“กม็นัจรงินี่นา ดูขนาดกระเป๋าแกด”ิ

“ก็เผื่อเหลือเผื่อขาดไง ฉันมันคนเรื่องแยะ ของเลยต้องเยอะตาม” 

พรบิพราวเถยีง

“เอาดีๆ  นะ ไม่ใช่อยู่ๆ ไปแล้วกลายไปเป็นสะใภ้สาม...”

รจุรีาพดูไม่ทนัจบ คนที่นั่งพบัผ้าอยูบ่นเตยีงนอนสขีาวกว้างกร็บีคว้า

ตุ๊กตาตวันุ่มปาใส่คนพูด แต่รุจรีารบัทนัพร้อมกบัหวัเราะร่วน

“ใครจะไปรู้ ลูกชายคนโตก็หามีชีวิตไม่ไปนานแล้ว ส่วนลูกชาย 

คนเลก็กช็งิแต่งงานไปกบัดาราคนสวย เหลอืคนกลางที่ยงัโสดสนทิ งานนี้
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นอกจากจะได้คนสนิทติดตามที่พอจะเป็นมือปะฉะดะกับพวกภูตผีหรือ

มนตร์ด�าได้ คุณอบกอ็าจจะได้สะใภ้คนที่สามเข้าบ้านด้วยนะ”

“พอเลยยายรุจี! แกไม่เห็นหน้าคุณด็อก...เตอร์ตอนมองฉันเขม็ง 

เหรอ มองหาความพศิวาสในสายตาไม่เจอเลย งานนี้นอกจากความเป็นมติร

จะไม่มีให้แล้ว เขาอาจจะเหม็นขี้หน้าฉันไปแล้วก็ได้ เพราะแค่จะพูดกันก็

คนละเรื่องแล้ว”

พริบพราวว่า พลางนึกถึงโพสต์ล่าสุดบนเพจ ‘วิทยาศาสตร์ง่ายๆ 

บายดอกเตอร์ปวีร์’ ที่อธิบายเรื่องรอยเท้าปริศนาบนคอนกรีตว่าไม่ใช่รอย

เท้าของเปรต แต่เป็นรอยเท้าของคน แถมยงัฟันธงฉบัให้เสรจ็สรรพอกีว่า 

ผไีม่มใีนโลก ที่มกีค็อืความคดิและจนิตนาการของคนเท่านั้นที่คดิปรุงแต่ง

ไปต่างๆ นานาเอง

แหม...เป็นนกัวทิยาศาสตร์หรอืหมอดชูื่อดงั มฟัีนธงฟันแทงให้ด้วย! 

นี่ เธอไม่ได้สนใจเขาหรอกนะ แต่รจุรีาเปิดข่าวแล้วเหน็เลยแชร์มาให้

เธอดูด้วย

“เอาละ ไม่แซวเรื่องนี้กแ็ล้วกนั” รุจรีาว่าพลางยกัไหล่เลก็น้อย ก่อน

จะเข้าประเดน็ค�าถามก่อนหน้าอกีครั้ง “ฉนัจะถามแกอกีครั้งนะว่า แกจะไป

อยู่ในบ้านนั้นจรงิๆ เหรอ”

พรบิพราววางมอืจากงานพบัเสื้อผ้าลงกระเป๋า แล้วตั้งใจตอบค�าถาม

รุจรีาอย่างจรงิจงั 

“ถ้าฉนัไม่ท�าอย่างนี้ กค็งไม่ได้เข้าใกล้ตวั ‘ไอ้โม่ง’ คนนั้นง่ายๆ หรอก 

ล�าพงัแค่เอาตวัเข้าไปปะปนอยู่ในบรษิทัคณุอบกค็งไม่ได้เรื่องอะไรมาก สูเ้อา

ตวัเข้าไปอยูใ่นบ้านนั้นด้วยยิ่งด ีเกดิมนัลงมอืกบัคณุอบที่บ้านอกี ฉนัจะได้

ช่วยคุณอบทนัด้วยไง”

“แต่แกก็แค่คนมีเซนส์ คาถาอาคมแกก็ไม่ได้ร�่าเรียนแบบลงลึกนะ 

แกแค่เรยีนท�าสมาธมิานะ ใช่มั้ย มนัอนัตรายนะพรบิพราว ทางนั้นศกึษา

ศาสตร์มืดจากลอร์ดโวลเดอมอร์มาแน่ๆ เก่งจนเลี้ยงผี ควบคุมอ�านาจ
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ลกึลบัให้เล่นงานคนได้แบบนั้น”

“แต่แกกเ็หน็ฝีมอืฉนัแล้วนี่” พรบิพราวรบีขายของ โดยอ้างองิถงึคนื

ที่เธอวิ่งไปช่วยโอบจนัทร์จากผตีนนั้น เธอซดัมนัจนมนัหวดีร้องแล้วหายตวั

หนไีปเลย

รจุรีาถอนหายใจพรดื “คนืนั้นแกแค่ใช้น�้ามนต์ของวดัที่แกตกัใส่ขวด

ก่อนขึ้นรถกลบัเอามาสาดใส่ผตีนนั้น ไม่ใช่ฝีมอืแกล้วนๆ เสยีหน่อย”

พรบิพราวยกัไหล่ กจ็รงิอย่างที่เพื่อนว่า คนืนั้นเหมอืนแค่ ‘ฟลุก’ ที่

เธอบงัเอญิได้น�้ามนต์จากวดัป่าที่เธอและรจุรีากลบัจากปฏบิตัธิรรมมา ส่วน

เรื่องคาถาอาคมที่พอจะสู้กับมนตร์ด�าขั้นสูง เธอไม่เคยร�่าเรียนจากแม่ชีมา

เลย ที่พอใช้ประมอืกบัฝ่ายตรงข้ามได้กแ็ค่งูๆ ปลาๆ 

“ขอบใจนะรุจีที่เป็นห่วงฉัน ส่วนเรื่องคาถาอาคมฉันอาจจะไม่ค่อย 

รู้จรงิ แต่เมื่อฉนัยดึมั่นในพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงัฆคุณ กน็่า

จะช่วยให้ฉันรับมือมันได้ แม่ชีทิพย์ท่านก็เคยบอกว่า ในโลกนี้ไม่มีอะไร

ศกัดิ์สทิธิ์เท่ากบัสามสิ่งนี้อกีแล้ว”

“แต่แกกย็งัเอาชวีติตวัเองไปเสี่ยงอยู่ด”ี

“ถ้าฉันไม่ท�าแบบนี้คงไม่ได้เข้าใกล้ใครสักคนที่ฆ่าพ่อแม่และพี่สาว

ฉันนะรุจี คดีบางคดียังมีกฎหมายให้ความเป็นธรรม แต่พอเป็นเรื่องการ

ตายของคนที่ฉันรักมาก ต�ารวจแค่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุ เกิดจากความ

เลินเล่อ การขับรถที่ไม่ชินเส้นทางของคุณพ่อ แล้วความยุติธรรมล่ะ 

กฎหมายสามารถเอาตวัคนที่ท�าร้ายพ่อแม่และพี่สาวฉนัมารบัโทษได้มั้ย”

“กฎแห่งกรรมไงที่เที่ยงตรงและแน่นอนที่สุด แต่แกต้องรอเวลา...” 

รุจรีาตอบด้วยน�้าเสยีงเป็นการเป็นงาน 

“มนักย็งัช้าเกนิไป ไม่ทนัใจฉนัอยู่ด”ี คราวนี้พรบิพราวว่าเสยีงเคร่ง

ขึ้น บอกเพื่อนรกัอย่างแน่วแน่ว่า “ฉนัตดัสนิใจเดด็ขาดแล้วรุจ ีอะไรจะเกดิ

กใ็ห้มนัเกดิไป ขอแค่ฉนัพอมทีางจดัการตวัคนที่ท�าร้ายพ่อแม่และพี่สาวฉนั

ได้กพ็อ หรอืถ้าจดัการไม่ได้ ให้ฉนัได้รู้สกันดิว่ามนัเป็นใคร และต้องการ
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อะไรถงึท�าแบบนั้น ให้ฉนัได้ถามจากปากมนับ้างกย็งัด”ี

“ตามใจ แต่แกกต็้องระวงัตวัให้มากๆ แล้วกนั”

พรบิพราวพยกัหน้าพร้อมกบัยิ้มน้อยๆ “ขอบใจแกจรงิๆ ที่เป็นห่วง

ฉนั”

จากนั้นรจุรีากไ็ม่กวนใจเพื่อนรกัที่ก�าลงัเกบ็เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตวั

ลงกระเป๋า พร้อมกบัคดิตามเงยีบๆ

นอกจากคุณดอกเตอร์นั่นแล้ว ท่าทางการเข้าไปอยู่ในบ้านสิริภักดิ์

ของพริบพราวคงสะดวกโยธินอยู่ไม่น้อยเชียว ไหนจะเป็นโอบจันทร์ที่เปิด

ไฟเขยีวให้เตม็ที่ อกีทั้งลกูสาวคนเลก็กย็งัท�าท่าสนทิชดิเชื้อกบัพรบิพราวเป็น

อย่างดี ที่ดูจะมีปัญหาด้วยมากที่สุดก็คือปุณยนุช ลูกสาวคนโตของบ้าน 

ที่ชอบมองพรบิพราวด้วยสายตาไม่ชอบขี้หน้าแกมดถูกู แต่รายนี้กย้็ายออก

จากบ้านหลงันั้นไปอยู่กบัสามแีละลูกๆ แล้วนี่

แล้วยังมีอะไรที่น่าเป็นห่วงอีกล่ะ...รุจีราเองก็บอกความรู้สึกอึมครึม

ที่ก่อตวัขึ้นมาในใจไม่ได้เหมอืนกนัว่าท�าไมยงัเป็นห่วงพรบิพราวอยู ่เหมอืน

มันก�าลังบอกว่า การเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นจะท�าให้ชีวิตของพริบพราว

เปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลกเ็ป็นได้!



๔
สิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในความคิด

ผูช้ายวยัหกสบิปีในชดุซาฟารสีกีรมท่ายนืรอใครสกัคนอยูข้่างรถตู ้
สีขาวมุก ครั้นเห็นร่างบางพร้อมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ที่ก�าลังเดินออกมา

จากลฟิต์ กก็ุลกีุจอจะเข้าไปช่วยรบักระเป๋าใบโตนั้นทนัที

“ลุงสรใช่มั้ยคะ” พรบิพราวถาม ความจรงิกแ็น่ใจอยู่แล้วว่าอกีฝ่าย

เป็นคนขบัรถของโอบจนัทร์ที่ต้องมารบัเธอวนันี้

“ครบั”

“ฝากหน่อยนะคะ” เธอกล่าวพร้อมรอยยิ้มแลว้สง่กระเป๋าเดนิทางให้

อกีฝ่ายรบัไปแล้วรบียกใส่รถตู้ ก่อนจะเดนิกลบัมาถามเธอว่า “ไปที่

บรษิทัเลยนะครบัคุณพรบิพราว”

“คณุอบวา่ยงัไงกต็ามนั้นเลยค่ะ” หมอดสูาวตอบ เพราะวนันี้เป็นวนั

แรกที่เธอต้องไปท�างานกับโอบจันทร์ในฐานะคนติดตามแทนนวพร ความ

จริงนี่เป็นแค่การเล่นละครตบตาเท่านั้น เพราะลูกๆ หรือคนอื่นไม่รู้ว่าคืน

นั้นเกดิอะไรขึ้นกบัโอบจนัทร์บ้าง ยิ่งลกูสาวคนโตและลกูชายคนกลางนั้นยิ่ง

ไม่มทีางเชื่อเรื่องผสีาง การเข้าไปที่บรษิทัและบ้านหลงันั้น วธิทีี่ง่ายที่สดุคอื
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ให้เธอไปรบัหน้าที่แทนนวพรคนสนทิตดิตาม ท�าหน้าที่กึ่งๆ เลขาฯ แต่ไม่ใช่

เลขาฯ เพราะโอบจนัทร์มเีลขาฯ คนหนึ่งอยู่แล้ว

อาจจะฟังงงๆ หน่อย แต่เดี๋ยวเข้าไปเจอสถานการณ์จรงิคงท�าให้เธอ

เข้าใจหน้าที่ที่ต้องแสร้งท�ามากกว่านี้

หญิงสาวเข้าไปนั่งในรถตู้ คนขับรถเดินอ้อมมานั่งประจ�าที่แล้วขับ

ออกจากคอนโดของเธอทนัท ีพรบิพราวสงัเกตเหน็ว่ามผ้ีายนัต์สแีดงผนืเลก็

แปะอยู่ภายในรถ อีกทั้งยังมีการลงอักขระคล้ายอักษรโบราณเอาไว้อีกชั้น

หนึ่ง

อดสิรซึ่งท�าหน้าที่คนขบัรถให้โอบจนัทร์มานานร่วมสบิปีกรู้็สกึแปลกใจ

อยู่เหมอืนกนั เพราะปกตโิอบจนัทร์ไม่ให้ท�าอะไรแบบนี้กบัรถ แต่หลงัเจอ

อบุตัเิหตเุฉยีดตาย กใ็ห้เขาเอารถทกุคนัที่โอบจนัทร์ใช้ไปให้หลวงพ่อที่มวีชิา

แก่กล้าเรื่องคาถาอาคมเจมิอกัขระและแปะยนัต์กนัสิ่งชั่วร้ายให้

อดสิรคดิว่ามนัเป็นเรื่องของขวญัและก�าลงัใจ เพราะเจ้านายตนเพิ่ง

เจอเรื่องเฉยีดตายมาหมาดๆ คนืที่เกดิอุบตัเิหตุกบัโอบจนัทร์ เผอญิตนไข้

ขึ้นสงู นวพรจงึอาสาขบัรถให้โอบจนัทร์เอง นั่นจงึท�าให้ตนรอดตายมาอย่าง

หวุดหวดิ เพราะถ้าคนืนั้นตนไม่ป่วย คนที่ตายคงไม่ใช่นวพรแน่ๆ

ขณะที่รถเลี้ยวออกจากคอนโดหรูตดิแม่น�้าเจ้าพระยา อดสิรกร็�าพงึ

ร�าพนัในใจว่า ‘ที่เขาว่าหมอดูมรีายได้งามคงจะจรงิสนิะ’ 

“แหม คอนโดนี้น่าอยู่นะครบั”

พริบพราวละสายตาจากผ้ายันต์และอักขระสีขาวขุ่นคล้ายเขียนด้วย

แป้งแล้วขานรบั สงสยัค�าพดูนั้นอยูน่ดิๆ ทั้งที่ดงัอยูใ่นใจและดงัออกมาจาก

ปากของลุงคนขบัรถ 

“เอ่อ...ค่ะ”

“เป็นหมอดูนี่รายได้ดนีะครบั วนัก่อนผมกเ็หน็หมอดูชื่อดงัคนหนึ่ง

ในข่าว บอกว่ามีเงินเก็บเป็นร้อยๆ ล้าน สามารถซื้อรถลัมโบร์กีนีได้อะไร

เนี่ยแหละครบั”
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หญิงสาวขมวดคิ้ว ลุงคนขับรถคงคิดว่าการที่เธอมีคอนโดหรูหลัก 

สบิล้านอยู่นี่ เพราะเงนิจากการรบัดูดวงละสนิะ

จริงๆ แล้วไม่ใช่เลย เธอซื้อคอนโดนี้ตั้งแต่สมัยเรียนปีสองด้วยซ�้า 

โดยมีลุงกับป้าเป็นผู้เลือกเฟ้นให้ เพราะเห็นความสะดวกสบายที่มันใกล้

ทางด่วน ที่ส�าคญัระบบรกัษาความปลอดภยักแ็น่นหนา พร้อมจะดแูลหลาน

สาวหวัแก้วหวัแหวนของท่านทั้งสองได้เป็นอย่างด ีแต่ทั้งหมดนี้เธอกซ็ื้อด้วย

เงนิทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ ซึ่งถอืว่าเป็นแค่หยบิมอืเดยีวจากทรพัย์สนิทั้งหมด

ที่เธอม ี เพราะมรดกตั้งมากมายนั้นสามารถท�าให้เธออยู่สุขสบายได้ทั้งชาติ

โดยไม่ต้องท�างานอะไรเลยกไ็ด้ 

และแม้จะไม่ท�างานกไ็ด้ กไ็ม่ใช่สไตล์คนอย่างพรบิพราวที่ไม่ชอบอยู่

เฉยๆ ตอนแรกหญงิสาวตั้งใจจะเป็นครเูหมอืนรจุรีา เพื่อท�างานให้ตรงสาย

ที่ร�่าเรยีนมา ทว่าตอนเป็นนกัศกึษาฝึกสอน เธอพบว่าไม่ง่ายเลยที่จะท�างาน

อยู่กับเด็กเล็กๆ สุดท้ายเธอก็เบนสายมาเป็นนักเขียนให้พี่ที่รู้จักคนหนึ่งที่

ท�างานอยู่กบันติยสารชื่อดงั ตอนนั้นเธอรบัเป็นคอลมันสิต์ เขยีนบทความ

เชงิธรรมะประยุกต์ให้ก�าลงัใจเชงิบวกแก่คนรุ่นใหม่

แต่สุดท้ายก็จับพลัดจับผลูมาเขียนคอลัมน์ดูดวง เพราะพี่ที่เขียน

คอลัมน์นี้ลาออกกะทันหัน เธอจึงได้เขียนแทน พริบพราวใช้สิ่งพิเศษที่ 

ตวัเองมมีาท�านายทายทกั เขยีนคอลมัน์รายงานดวงรายสปัดาห์ รายปักษ์ 

รายเดอืน และรายปี เธอจะท�านายคร่าวๆ เรื่องชวีติทั่วไป เช่น การงาน การ

เงนิ ความรกั สุขภาพ เพยีงครั้งแรกที่ผลงานเธอปรากฏในนติยสาร กเ็ป็น

ที่ถูกอกถูกใจของคนที่ชื่นชอบเรื่องดวงมาก พูดกนัว่ามคีวามแม่นย�าระดบั

แปดสบิห้าเปอร์เซน็ต์ขึ้นไปเลยทเีดยีว

จากนั้นกม็กีารบอกปากต่อปากเรื่องความแม่นแบบเว่อร์วงั จนทกุวนันี้

เธอมฐีานแฟนคลบัมากมาย ภายใต้นามปากกา ‘ประภสัสร’ ซึ่งมาจากชื่อ

จรงิของเธอเอง และการที่คนภายนอกไม่รูว่้าเธอร�่ารวยมาก่อนเขยีนคอลมัน์

ดูดวง ก็ท�าให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าเธอคงเหมือนหมอดูดังๆ ทั่วไปที่รับ 
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ดูดวงแล้วเรยีกค่าดูชั่วโมงเป็นแสนๆ กระมงั

แต่ผดิถนดัค่ะ บอกเลย!

เธอยอมรบัว่าเคยดดูวงเป็นรายบคุคลให้คนอื่นมาบ้าง แต่ไม่เคยคดิ

ค่าดูดวงเลยสกับาท หรอืหากอกีฝ่ายยนิดจีะจ่ายเงนิให้ เธอกแ็นะน�าให้น�า

เงินจ�านวนนั้นไปท�าบุญตามวัด โรงพยาบาลสงฆ์ หรือโรงพยาบาลทั่วไปก็

พอแล้ว

แล้วเรื่องการดูดวงเป็นรายบุคคล เธอไม่สามารถดูให้ใครก็ได้ด้วย

นะ เธอจะดูเฉพาะคนที่เธออยากดูให้หรืออยากช่วยเหลือเท่านั้น ส�าหรับ

เกณฑ์ที่เธอใช้คดัเลอืกว่าคนคนนี้เหมาะสมที่จะดดูวงให้หรอืไม่ กเ็ป็นอะไร

ที่อธิบายยากต่อคนทั่วไปสักหน่อย เธอจะใช้หลักที่เรียกว่า ‘บุญสัมพัทธ์’ 

ซึ่งหมายถึงความถูกชะตา รู้สึกว่าอยากช่วยคนคนนี้ที่พอจะช่วยได้ หรือ

เพราะความรู้สกึว่าเคยช่วยเหลอืกนัมาในกาลก่อน ท�านองนี้

หญงิสาวรบีปัดเรื่องการงานที่แวบขึ้นมารบกวนทิ้งไป เธอไม่เอ่ยอะไร

กบัลงุคนขบัรถที่เข้าใจเธอผดิๆ เรื่องรายได้จากการดดูวง หญงิสาวแค่หยบิ

แว่นกนัแดดสดี�าขึ้นมาสวม เพราะตอนนี้เธอยงัไม่อยากเหน็อะไรนอกเหนอื

จากที่สายตาคนปกตมิองเหน็

ก�าลงัคดิถงึ ‘สิ่ง’ ที่ไม่อยากเหน็ เสยีงลุงคนขบัรถถามไถ่กด็งัขึ้นมา

ราวกบัอ่านใจเธอออก

“คุณพรบิพราวเคยเหน็ผมีั้ยครบั”

“คะ? ค่ะ ไม่เชงิว่าเจอ” เธอตอบกลางๆ ความจรงิเธอเจอจนเบื่อเลย

ละ!

“ผมเนี่ย เพิ่งเจอมาเลย ขนหวัลุกชนัไปหมด”

“ค่ะ แล้ว...เจอตรงไหน ยงัไงคะ”

ลุงคนขับรถเหลือบตามองหญิงสาวเล็กน้อยผ่านกระจกมองหลัง 

แล้วเริ่มเข้าเรื่อง ‘เดอะชอ็ก’ ของวนัทนัท ี

“กเ็หน็นวพรน่ะสคิรบั ผมเหน็กบัตา ไม่ได้ตาฝาดแน่”
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จรงิๆ เธอไม่รูส้กึตื่นเต้นหรอก เพราะรูว่้าโลกหลงัความตายมอียู่จรงิ 

แต่กอ็อกท่าทางตื่นเต้นไปงั้นๆ ให้คนที่ตั้งใจจะเล่ารู้สกึว่าได้รบัความสนใจ

จากผู้ฟังอยู่ 

“ค่ะ แล้วยงัไงต่อคะ”

“กร็ถคนัเนี้ย วนัก่อนผมขบัไปส่งคุณอบที่บ้านแล้วขบักลบับ้าน ขา 

กลับผมขับไปจอดกินข้าวต้มมื้อดึก ก็ร้านประจ�าที่นวพรมันชวนผมไปกิน

น่ะแหละครบั ไปคนเดยีวนะ แต่มคีนเหน็ว่าผมมาสองคน”

“อกีคนเป็นนวพร?”

“ผมว่าใช่ คนที่เหน็บอกว่าเป็นผู้หญงิ ผมสั้นแค่ท้ายทอย จะมใีคร

ล่ะครบัถ้าไม่ใช่มนั หยึ!” เล่าถงึตรงนี้ลงุแกกท็�าท่าขนลกุขนชนัประกอบ “ยงั

ไม่หมดนะครบั อกีคนืผมขบัรถกลบับ้าน ซื้อของไปฝากเมยี แต่ดนัลมืของ

เอาไว้ในรถ กลบัลงมาเอา เหน็มนันั่งอยูใ่นรถเตม็ๆ ตา ผมงี้เข่าอ่อนระทวย

เลย”

“อื้อ ถ้าเป็นพริบพราวคงเป็นลมล้มพับไปแล้วแน่ๆ ค่ะ เจอจังๆ 

ขนาดนี้” เธอแสดงความเหน็อย่างออกรสออกชาต ิทั้งที่ความเป็นจรงิออกจะ

ชาชนิกบัเรื่องท�านองนี้อยู่มาก

“ก็นั่นน่ะคนตายโหง ก็จะแรงหน่อย ปกตินวพรก็เป็นคนโผงผาง

ห้าวๆ ลยุๆ อยู่แล้ว พอตายกเ็ฮี้ยนเลยส ิดนีะครบัที่คุณอบให้ผมเอารถไป

ให้หลวงพ่อที่ขลังๆ เจิม และขอผ้ายันต์ท่านมาติดไว้ในรถด้วย ถึงได้

สบายใจขึ้น เพราะรถคนันี้นวพรกช็อบเอาไปใช้อยู่บ่อยๆ”

เธอพยักหน้าหงึกๆ เข้าใจที่มาที่ไปของผ้ายันต์และอักขระแปลกๆ 

เหล่านี้แล้ว

“คุณอบคงเจอมันหลอกเหมือนกันมั้ง ไม่งั้นคงไม่ให้ผมท�าอะไร 

แบบนี้หรอก เพราะคณุอบไม่เคยเชื่อเรื่องผสีางมาก่อน” ลงุคนขบัรถยงัพดู

ต่อ

‘แหม...คืนนั้นคุณอบเกือบโดนผีหักคอซะขนาดนั้น ไม่เชื่อก็ไม่รู้จะ
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ว่ายงัไงแล้ว’ พรบิพราวนกึ แล้วถามคนที่ก�าลงัขบัรถต่อ “แล้วตั้งแต่ลุงเอา

รถไปเจมิ เอาผ้ายนัต์แปะแล้ว ลุงเหน็นวพรอกีมั้ยคะ”

“ไม่เหน็แล้วครบั”

“เธอคงมาขอส่วนบุญมั้งคะ คงเหน็ว่าสนทิกบัลุงน่ะค่ะ”

“ตั้งแต่มนัตาย ผมกบัเมยีกต็กับาตรกรวดน�้าให้มนัตลอดนะ”

เธอยิ้มอ่อนแล้วพยกัหน้ารบั “ดแีล้วค่ะ”

แล้วจากนั้นบทสนทนาก็ค่อยๆ เงียบลง...เมื่อรถตู้คันที่เธอนั่งอยู่

ก�าลังจะเลี้ยวขึ้นทางด่วนที่จะพาเธอไปยังบริษัทเดอะเพรเชียสจิวเอลรีส์

จ�ากดั 

รถคนัที่พรบิพราวนั่งพาเธอมาถงึที่หมายโดยใช้เวลาไม่นาน ก่อนเธอ
จะหยบิกระเป๋าสะพายแล้วลงจากรถไป คนขบัรถกห็นัมาบอกเธอว่า

“เดี๋ยวผมเอากระเป๋าเสื้อผ้าไปเกบ็ที่บ้านสริภิกัดิ์ให้ล่วงหน้านะครบั”

พริบพราวพยักหน้ารับทราบแล้วเดินลงจากรถ มองตึกสูงใหญ ่

ตรงหน้าอันเป็นบริษัทจัดจ�าหน่ายและรับออกแบบอัญมณีแบบครบวงจร 

นอกจากที่ตั้งของส�านกังานใหญ่ตรงนี้แล้ว ยงัมโีรงงานผลติอญัมณอียู่ต่าง

จงัหวดัอกีสองแห่ง 

ป่านนี้โอบจนัทร์คงรอเธออยูท่ี่ห้องท�างานเรยีบร้อยแล้ว หญงิสาวรบี

ไปยังประตูเลื่อนอัตโนมัติ ปลดแว่นตาสีด�าออกจากใบหน้ารูปไข่ แล้วรีบ

หยบิบตัรพนกังานขึ้นมาคล้องคอ ท่าทางที่มวัแต่สนใจป้ายพนกังานอนัใหม่

เอี่ยมท�าให้พริบพราวไม่ทันได้สังเกตร่างสูงที่ชะงักเท้าเมื่อเห็นร่างบางก้าว

ผ่านเขาไป

พริบพราวเอียงศีรษะเล็กน้อย ใช้มือตวัดพวงเส้นผมกลุ่มหนึ่งพ้น

สายป้ายพนกังานให้สยายลงบนแผ่นหลงั แล้วเอื้อมมอือกีข้างไปกดปุม่เปิด

ลิฟต์ตรงหน้า แต่แล้วก็ต้องสะดุ้งสุดตัว เมื่อมีมือใครอีกคนยื่นมากดปุ่ม

เปิดลฟิต์พร้อมกนั มอืหนานั้นจงึสมัผสัมอืเธอไปเฉยีดๆ
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“อ๊ะ!” หมอดูสาวสะดุ้ง รีบชักมือหนีแล้วหันกลับไปมองเจ้าของมือ 

แล้วกต็้องตกใจซ�้าเป็นครั้งที่สอง

ปณต หนุ่มใหญ่วัยสี่สิบปีท่าทางดูดี ส่งยิ้มมุมปากพร้อมแววตา 

วิบวับฉบับกระชากใจสาวๆ ไปให้หมอดูคนสวย สายตาที่มองเธอมีแวว 

โลมเลียมเล็กน้อย ก่อนเขาจะรีบตั้งสติเมื่อเห็นเม็ดนิลคู่งามตรงหน้าฉาย

แววไม่พอใจ

เขาและคนสวยตรงหน้าเคยเจอกันที่โรงพยาบาลประมาณสองสาม

ครั้งตอนที่แม่ยายตัวแสบของเขาเข้าโรงพยาบาล คิดว่าเธอต้องจ�าปณต 

สุดหล่อคนนี้ได้สิ

“อะแฮ่ม!” ปณตกระแอมแล้วแนะน�าตวั “จ�าผมได้มั้ยครบั คณุพรบิ-

พราว”

“จ�าได้สคิะ” เธอตอบเรยีบๆ ความไม่พอใจที่อกีฝ่ายมาท�ารุ่มร่ามกบั

เธอเมื่อครู่ยงัมอียู่

“ผมปณต หรอืเรยีกง่ายๆ ว่าพี่ณตกไ็ด้” เขายื่นมอืมาตรงหน้า หมาย

จะจับมือท�าความรู้จักแบบสากลกับเธออย่างเป็นทางการอีกครั้ง ครั้งนี้คง

ไม่พลาดที่จะได้แตะมอืขาวนุ่มนิ่มข้างนี้เสยีที

แต่พรบิพราวแค่หลบุตาดฝู่ามอืนั้นก่อนจะยิ้ม แล้วรบีกระพุม่มอืไหว้

อย่างอ่อนช้อยแทน “สวสัดคี่ะ”

เหมอืนจะได้ยนิเสยีงปรแิตกจากใบหน้าใครสกัคนแถวนี้ดงั ‘เปรี๊ยะ!’

ปณตเก้อไป หัวเราะกลบเกลื่อนแล้วรีบรับไหว้ “มาท�างานวันแรก

แทนไอ้พรมนัสนิะ”

‘ไอ้พร’ ที่อกีฝ่ายพูดถงึคงหมายถงึนวพรนั่นเอง 

“ค่ะ”

ก่อนที่ปณตจะได้พดูคยุกบัหมอดคูนสวยมากไปกว่านี้ กบ็งัเกดิเสยีง

แหวจนท�าให้พนกังานคนอื่นที่เดนิผ่านไปมาตกใจด้วย

“พี่ณต!”
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ทั้งพริบพราวและปณตหันกลับไปตามเสียงนั้น ปุณยนุชนั่นเองที่

ก�าลังยืนท�าท่าแยกเขี้ยวยิงฟันใส่สามีและพริบพราว เสียงรองเท้าส้นสูงดัง

กระทบพื้นหินอ่อนค่อนข้างดัง ท�าเอาปณตรีบขยับตัวหนีห่างจากหมอด ู

คนสวยโดยอัตโนมัติ รับรู้ถึงอันตรายที่คืบคลานมาพร้อมร่างระหงของ

ภรรยาตวัเอง

“พี่ณตมายืนท�าอะไรตรงนี้” ปุณยนุชถามเสียงลอดไรฟัน พลาง

เหลอืบมองหน้าสามตีวัดทีหีมอดูสาวที

“พี่ก็...ก็จะขึ้นไปดื่มกาแฟที่ห้องท�างานแววก่อนกลับน่ะสิ พอดีเจอ

คุณพรบิพราวเลยทกัทายกนัน่ะ”

ปณตไม่ได้ท�างานที่นี่ ไม่มหีน้าที่ใดๆ ในบรษิทันี้ เขามแีค่ร้านอาหาร

ญี่ปุ่นที่หุ้นกับเพื่อนสี่ร้านตามห้างสรรพสินค้าเท่านั้น เช้านี้อีกฝ่ายอาสามา

ส่งภรรยาที่บรษิทั และตอนเยน็กแ็วะมารบัตามปกติ

นี่เอง...หน้าที่หลกัของปณตมเีพยีงเท่านี้ ยิ่งท�าให้แม่ยายไม่ชอบเขา

เข้าไปอกี

ส่วนช่วงกลางวนั ถ้าว่างๆ ปณตกท็�าตวัเอ้อระเหยโฉบไปโฉบมา ตาม

ประสาคนเจ้าชู้กรุ้มกริ่มและหยิบโหย่ง ซึ่งปุณยนุชก็รู้ และรู้ด้วยว่าสามี 

วาดลวดลายพ่อเสอืลบัหลงัตนอย่างไรบ้าง แต่เพราะปณตยงัไม่มสีาวคนอื่น

แบบเป็นตวัเป็นตนถงึขั้นเลี้ยงดู ปุณยนุชจงึยงัพอท�าใจรบัเขาได้

แต่เมื่อเหน็สายตาและท่าทางระรกิระรี้ของสามทีี่มต่ีอหมอดสูาวคนนี้ 

เลอืดลมในกายเธอกพ็ลุง่พล่านขึ้นมาอย่างรนุแรง ไม่เข้าใจว่าท�าไมตนถงึได้

ออกอาการหงึหวงสามกีบัแม่หมอดูรุนแรงขึ้น อาจเปน็ความไม่ถกูชะตาที่มี

ต่ออีกฝ่ายก็ได้ เพราะมารดาเธอเอ็นดูหญิงสาวคนนี้มากเกินปกติกระมัง 

มากเกินจนท�าให้ลูกสาวที่รู้สึกน้อยเนื้อต�่าใจมารดามาตลอดอิจฉาริษยา 

พรบิพราวขึ้นมา

ราวกบัรูว่้าตรงนี้จะเกดิศกึปะทะสายตากนัอยูก่ลายๆ ลฟิต์ที่กดเรยีก

ไปก่อนหน้ามาถงึพอดี
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พนักงานสามคนที่ยืนรออยู่ด้วยรีบเดินเลี่ยงผ่านปุณยนุชซึ่งด�ารง

ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายประสานงานต่างประเทศ เข้าไปเบยีดกนัอยู่

ในลฟิต์ ให้รอดพ้นรศัมมีาคุคล้ายภูเขาไฟลูกย่อมๆ ก�าลงัปะทุ

“แวว แววจ๊ะ รบีเข้าไปเถอะ คนในลฟิต์รอแล้วนะ” ปณตสะกดิเรยีก

ภรรยาด้วยน�้าเสียงเกรงใจ อาการของเขาตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับลูกแมว

เชื่องๆ ตวัหนึ่ง

พริบพราวแทบกลั้นข�าเอาไว้ไม่ได้ ท่าทางของปณตผิดกับตอนที่ยัง

ไม่มเีงาของภรรยาปรากฏลบิลบั

ปุณยนุชช�าเลอืงดูหมอดูสาวที่มรีอยยิ้มบางๆ ประดบัใบหน้าเหมอืน

ก�าลังยิ้มกวนโมโหเธออย่างไรไม่รู ้ แล้วรีบก้าวเข้าไปในลิฟต์ด้วยมาด

นางพญา ตามตดิด้วยสามทีี่ออกอาการกลวัภรรยาขึ้นสมอง

สว่นพรบิพราวที่กลั้นข�าได้ส�าเรจ็กร็บีแทรกตวัเข้าไปอกีคน เธอขยบั

เข้าไปอยู่ด้านในสุด จงึเหน็กริยิาท่าทางทั้งหมดของคนในลฟิต์ได้เป็นอย่าง

ด ีพนกังานชายหญงิสามคนยนืเงยีบๆ ไม่กล้าพดูจากนั คงเกรงใจปณุยนชุ

ที่ก�าลงัยนืแผ่บารมอียู่ตรงหน้า ส่วนปณตแม้จะอยากโอภาปราศรยักบัหมอดู

สาวให้มากกว่านี้ กไ็ม่สามารถท�าได้อย่างใจคดิ ได้แต่ยนืนิ่งงนั ทว่าหางตา

คอยช�าเลอืงมองพรบิพราวอยู่บ่อยครั้ง

หญิงสาวไม่รู ้หรอกว่าท่ามกลางความเงียบในลิฟต์ ใครซุกซ่อน 

ความคิดใดเอาไว้บ้าง ปกติเธอไม่ใช่คนอยากล้วงลึกดักฟังความคิดใคร 

เพราะเข้าใจค�าว่า ‘พื้นที่ส่วนตวั’ ด ีแต่ครั้งนี้เธอนกึสนุก ชกัอยากรู้ขึ้นมา

แล้วว่าปุณยนุชและสามหีน้าหม้อก�าลงัคดิถงึเธออย่างไรบ้าง

ว่าแล้วคนที่อยู่ด้านในสุดก็ค่อยๆ ปิดเปลือกตาลง รวบรวมสมาธิ

เพิ่มก�าลังของจิต ก�าหนดเพ่งถึงสิ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในความคิดของคนเหล่านี้

ทนัท.ี..

‘ปวดท้องขี้! อยากเข้าห้องน�้าฉบิหาย ลฟิต์นี่แม่งท�าไมช้ากว่าทุกวนั

โว้ย!’ คือความคิดของหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนกอดอก และเริ่มขยับตัวอย่าง 
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กระสบักระส่าย

‘สรุปประชุมย่อยของฝ่ายเมื่อวานต้องส่งบ่ายสอง จะทันมั้ยนะ!’ 

หญงิร่างท้วมคนหนึ่งยนืเงยีบๆ แต่นยัน์ตามแีวววติกกงัวลอยู่ตลอดเวลา

‘อแีนน! อจีญัไร! ส่งคลปิจญัไรอะไรมาให้กูดูตั้งแต่เช้าเนี่ย!’ หญงิ

สาวรปูร่างผอมบางแต่งตวัสุภาพ ภายนอกดเูป็นคนเรยีบร้อยคดิ ขณะเปิด

อ่านข้อความทางไลน์ที่เพื่อนส่งคลิปบางอย่างมาให้ดู แต่ยังไม่กล้ากดเล่น 

กลัวเสียงจะท�าให้ทุกคนหันมามองตนเป็นตาเดียว และกะว่าพอถึงโต๊ะ

ท�างานจะเสยีบหูฟังแล้วค่อยแอบเปิดดู

‘หมอดคููก่บัหมอเดา ไปไหนมาไหนด้วย ความน่าเชื่อถอืของประธาน

บรษิทัจะมรีเึปล่า คณุแม่นะคณุแม่ อายปุนูนี้แล้วท�าไมถงึไม่รูจ้กัคดิให้ดีๆ ’ 

ไม่ต้องบอกหรอกว่านี่...ออกมาจากความคดิของใคร

‘เป็นหมอดูที่สวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเลยวุ้ย ท�ายังไงถึงจะได้นั่งดู 

ดวงกันสองต่อสองในคอนโดที่พัทยาได้วะ แล้วอีแก่ที่ยืนท�าหน้ายักษ์นี่ก ็

อกีคน จะสลดัมนัทิ้งสกัวนัสองวนัยงัไงดวีะ!’

พริบพราวเปิดเปลือกตาขึ้นทันที เสียงพูดเซ็งแซ่ที่ได้ยินเพียงคน

เดยีวมลายหายไป กลายเป็นความเงยีบเข้าครอบคลุมเหมอืนเดมิ

เธอจับจ้องปณตเป็นพิเศษพลางหรี่ตาลงเล็กน้อย ความคิดของ 

ปุณยนุชเธอไม่ตดิใจหรอก เข้าใจว่าอกีฝ่ายไม่ชอบขี้หน้าเธอเป็นทุนเดมิอยู่

แล้ว แต่กบันายปณตนี่ส ิคดิแต่จะเต๊าะหลอกพาเธอไปดูดวงให้ถงึห้องพกั

แถวพทัยาเชยีวหรอื...ฝันไปเถอะ!

ประตูลิฟต์เปิดออกเมื่อมาถึงชั้นที่พนักงานสามคนกดไว้ ชายหนุ่ม

ร่างโย่งรบีเดนิลิ่วออกไปก่อน เพราะข้าศกึแล่นเข้าโจมตถีงึด่านสดุท้ายแลว้ 

ตามด้วยสาวๆ อกีสองคน ตอนนี้ ตรงนี้กเ็หลอืเพยีงเธอ ปณต และปณุย-

นุชเท่านั้น รายหลังรีบยกมือขึ้นกอดอกพลางหันกลับมามองเธอตาขวาง 

ก่อนจะรบีสะบดัใบหน้าแรงๆ กลบัไปดงัเดมิอย่างไม่กลวัคอเคลด็

ขณะที่ปณตลอบส่งยิ้มน้อยๆ มาให้ ซึ่งพริบพราวเชื่อว่า แม้ไม่ใช้
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ความพเิศษที่เธอมตีรวจจบัความคดิของเขาต่อ สิ่งที่เขาคดิกบัเธอในใจกย็งั

เป็นเรื่องอกุศลอยู่แน่นอนซึ่งคร้านจะฟังแล้ว หญิงสาวแค่กดมุมปากลง 

เลก็น้อย พร้อมกบัส่งสายตาที่มแีต่ความขยะแขยงไปให้เท่านั้น

กว่าจะฝ่าวกิฤตสิองสามภีรรยามาถงึห้องท�างานของประธานกรรมการ
บรษิทัได้ พรบิพราวกแ็ทบอยากจะเหวี่ยงเอาเรื่องทั้งสองกลบับ้าง และนี่ก็

คือข้อเสียของการดักฟังความคิดของคนอื่น คือการเอาสุขภาพจิตดีๆ ไป

ถลงุเล่นโดยเปล่าประโยชน์ และสจัธรรมที่เธอค้นพบว่า ‘เรื่องบางเรื่อง ไม่รู้

เลยยงัดเีสยีกว่า’ กย็งัเป็นอะไรยนืหนึ่งอยู่ในโลกของความจรงิอยู่ดี

ตอนนี้หน้าห้องโอบจันทร์ว่างเปล่า โต๊ะท�างานของเลขาฯ หน้าห้อง

ไม่มใีครนั่งสกัคน เธอถอนใจก่อนจะเดนิตรงไปยงัประตูห้องแล้วเคาะสอง

สามครั้ง จากนั้นกม็เีสยีงแว่วๆ ดงัมาจากข้างใน

“เชญิ”

หญงิสาวผลกัประต ูเดนิเข้าไปกเ็หน็เลขาฯ รูปร่างสงูโปร่งนั่งตวัตรง

อยู่หน้าโต๊ะท�างานโอบจนัทร์ ส่วนเจ้าของห้องกร็บีชะโงกหน้ามาทกัทายเธอ

ด้วยความดใีจ

“มาถงึแล้วเหรอ หนูพรบิพราว”

เจ้าของชื่อยกมอืไหว้โอบจนัทร์ ก่อนจะเผื่อแผ่ไปยงัเลขาฯ วยัสี่สบิปี 

“สวสัดคี่ะ” 

“รู้จกักนัไว้เลยนะ นี่อรุณ ีเลขาฯ ของฉนัเอง”

พรบิพราวเดนิไปนั่งเก้าอี้อกีตวั อรุณหีนัมาบอกพร้อมรอยยิ้มบางๆ 

“เรยีกพี่ว่าพี่ณกีไ็ด้ค่ะ”

“ค่ะ” พรบิพราวรบัค�าด้วยรอยยิ้ม

“อย่างที่เคยบอกว่าหนูพริบพราวจะมาท�างานแทนนวพรนะ” โอบ-

จนัทร์เอ่ยถงึคนสนทิที่ไม่มชีวีติแล้ว เวลานี้พรบิพราวจงึสงัเกตเหน็ร่องรอย

ความอดิโรยของอกีฝ่าย
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ไม่เจอกนัไม่กี่วนั โอบจนัทร์ดูทรุดโทรมลงทเีดยีว ใต้ขอบตามรีอย

ด�าคล�้าราวกบัคนไม่ได้นอนตดิต่อกนัมาหลายคนื

ก็แน่ละ...เรื่องคืนนั้นคงท�าให้ตื่นกลัวและวิตกกังวล เนื่องจากศัตรู

ไม่ได้ลอบท�าร้ายด้วยวธิกีารอย่างคนทั่วไป แต่ใช้ไสยศาสตร์มนตร์ด�ามาช่วย 

เป็นใครกค็งรูส้กึเสยีวสนัหลงั ระแวงระวงัว่าจะถกูท�าร้ายขึ้นมาอกีตอนไหน 

อีกอย่างล�าพังด้ายสายสิญจน์ที่เธอได้มาจากครูบาอาจารย์ ก็ช่วยต้านทาน

อ�านาจมนตร์ด�าได้ไม่นานเสยีด้วย

ของขลงั แม้จะขลงัจะดเีพยีงใด...กย่็อมมวีนัเสื่อมลงได้เป็นธรรมดา 

แต่จะเสื่อมช้าหรือเร็วอยู่ที่ผู้ครอบครอง หากผู้ครอบครองถือศีลปฏิบัติ

ธรรมไปด้วย อ�านาจของมนักจ็ะไม่เสื่อมถอยไปโดยง่ายเช่นกนั

“เดี๋ยวณอีอกไปก่อนนะ ฉนัมอีะไรจะคยุกบัหนพูรบิพราว” โอบจนัทร์

ว่าพลางเอนกายพงิพนกัเก้าอี้ตวัใหญ่ ใช้มอืข้างที่ไม่ได้เข้าเฝือกดนัขอบโต๊ะ 

แล้วหมุนเก้าอี้ไปมาเลก็น้อย

อรุณหียบิไอแพดกบัโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาแล้วรบัค�า 

“ค่ะ คุณอบ” ก่อนจะเดินออกไปก็หันมายิ้มให้หญิงสาวที่เพิ่งมาถึง

อกีครั้ง

เมื่อเลขาฯ ออกไปแล้ว โอบจันทร์ก็ถอนหายใจยาว อันเป็นการ 

เริ่มต้นบทสนทนาที่น่าหนกัใจระหว่างตนกบัหญงิสาวตรงหน้า

“ฉนัไปนกึดูแล้วนะ แต่กน็กึไม่ออกว่าไปท�าเรื่องขดัแย้งอะไรไว้ ใน

วงการอญัมณเีราไม่ได้แข่งขนักนัดุเดอืดถงึขนาดจะฆ่ากนัให้ตายเลยนะ”

จากกันครั้งที่แล้ว เธอให้โอบจันทร์กลับไปนึกดูว่า เจ้าตัวเคยสร้าง

ความขดัแย้งหรอืขดัผลประโยชน์ทางธุรกจิกบัใครมาหรอืเปล่า

“กถ็้าไม่ใช่เรื่องงาน เรื่องธุรกจิ งั้น...กเ็ป็นเรื่องส่วนตวัน่ะสคิะ คุณ

อบเคยมเีรื่องกบัใครมาก่อนหรอืเปล่า” เธอถาม

“ไม่ นอกจากเรื่องงาน เรื่องส่วนตวัฉนักไ็ตร่ตรองมาอย่างดดี้วย...

ไม่มีนะ” อีกฝ่ายรีบปฏิเสธ เพราะนอกจากลูกเขยคนโตที่เปรียบเสมือน 
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ไม้เบื่อไม้เมากนัมาตลอด ตนกแ็ทบไม่มปีัญหาส่วนตวักบัใครอกีเลย

“เป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่คนจะท�าร้ายกันโดยไม่มีสาเหตุ หรือมันแค่

ต้องการลองของ” พรบิพราวไตร่ตรองด้วยความเคร่งเครยีด ก่อนจะรบีแย้ง

ว่า “แต่คนืนั้นเจ้าผร้ีายมนัว่าออกมาชดัเจนเลยนะคะว่า ชวีติของคุณอบเป็น

ของเจ้านาย มนัท�าเหมอืนกบัมคีวามแค้นระหว่างกนัมานานอย่างนั้นแหละ” 

พรบิพราวพูดกบัตวัเอง แต่เสยีงกย็งัเลด็ลอดไปให้โอบจนัทร์ที่นั่งตรงข้าม

กนัได้ยนิอยู่ดี

“ความแค้นที่มมีานาน...”  ถ้านานนบัสามสบิ สี่สบิปีกค็งพอจะท�าให้

ตนลืมเลือนเรื่องหนึ่งไปได้เหมือนกัน โอบจันทร์เบิกตาขึ้น เผลอพึมพ�า 

“หรอืว่า...”

พรบิพราวช้อนตาขึ้นมองคนตรงหน้าพลางถามกลบัสั้นๆ “คะ?”

“ปละ...เปล่าๆ” โอบจนัทร์รบีปฏเิสธ ในใจเริ่มถกเถยีงไปมาวา่ ‘เป็น

ไปไม่ได้หรอก ต้องไม่ใช่เรื่องนั้นแน่ เรื่องมนักผ็่านมานานแล้วนะ’

“คุณอบคะ คุณวามาขอพบค่ะ” เสียงของเลขาฯ ดังผ่านเครื่องมือ

สื่อสารบนโต๊ะท�างานตวัใหญ่

โอบจนัทร์สบตาหญงิสาวอกีคนเพื่อให้สญัญาณระหว่างกนัว่า ให้ยตุิ

เรื่องที่ทั้งสองก�าลงัคยุกนัก่อน ก่อนจะเอื้อมมอืกดปุม่อนิเตอร์คอมแล้วบอก

เรยีบๆ ว่า 

“ให้ยายวาเข้ามาได้”



๕
ดั่งสนิมที่กัดกินเนื้อใจ

เพยีงลกูสาวคนเลก็ปรากฏตวั ใบหน้าที่เคร่งขรมึของคนทั้งสองก็
ผ่อนคลายลง โดยเฉพาะโอบจนัทร์ เพราะลกูสาวคนนี้ถอืว่าเป็นความสดใส 

คอืรอยยิ้มของผู้เป็นแม่

“สวสัดคี่ะคุณวา” พรบิพราวยกมอืไหว้อกีฝ่ายที่อายุมากกว่าหนึ่งปี

ปรชีญารบัไหว้พร้อมรอยยิ้ม จากนั้นกส่็งสายตาไปทางผูเ้ป็นแม่ แล้ว

รบีแจ้งความประสงค์ของตวัเองทนัใด 

“วามเีรื่องจะคุยกบัคุณแม่น่ะค่ะ”

“กค็ุยมาส”ิ

“เอ่อ...” เสยีงพดูนั้นหายไป เจ้าตวัเหลอืบตามองหญงิสาวอกีคนด้วย

ความเกรงใจ

พรบิพราวรูว่้าทั้งสองคงอยากคยุกนัเป็นการส่วนตวั จงึตดับทขอตวั

ออกไปเอง “งั้นพรบิพราวขอตวัก่อนนะคะ จะไปนั่งคยุเรื่องงานกบัพี่ณก่ีอน

ค่ะ”

“โต๊ะท�างานอยู่ใกล้กบัอรุณนีะ” โอบจนัทร์บอก
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“ค่ะ”

เมื่อพรบิพราวเปิดประตูออกไปแล้ว โอบจนัทร์กด็งึสายตากลบัมาที่

ลูกสาวคนเลก็แล้วเข้าเรื่องทนัท ี“เอ้า มเีรื่องอะไรกว็่ามาส”ิ

“คณุแม่คะ ก่อนที่วาจะขบัรถออกจากบ้าน ลงุสรแกก�าลงัขนกระเป๋า

พริบพราวเข้าไปเก็บในห้องนอนของพี่แววพอดี วาก็ไม่แน่ใจน่ะค่ะ นึกว่า

คุณแม่จะให้พรบิพราวพกัห้องที่นวพรใช้พกับ่อยๆ ซะอกี”

“ใช่ หนูพรบิพราวจะได้นอนห้องนอนของยายแวว มอีะไรเหรอ”

“แต่...พี่แววจะไม่ว่าอะไรเหรอคะ นี่แหละค่ะที่วากลัวว่าจะมีปัญหา

กนั เลยต้องมาถามคุณแม่เพื่อความแน่ใจ”

“อมื...จรงิๆ ห้องนั้นกไ็ม่ใช่ห้องนอนยายแววแล้วนี่ แม่พี่สาวของเรา

ย้ายออกไปอยู่กบัลูกกบัผวัเขาตั้งกี่ปีแล้วล่ะ แม่จะให้ใครใช้พกักไ็ด้”

ปรีชญารู้สึกแปลกใจขึ้นมาบ้าง ความจริงห้องพักที่บ้านก็ยังว่างอีก

หลายห้อง แต่ท่านกลบัยกห้องนอนปณุยนชุให้พรบิพราว นั่นห้องนอนของ

ลูกสาวคนโตเชยีวนะ!

โอบจนัทร์เหน็ความประหลาดใจในแววตาบตุรสาวคนเลก็ แต่ตนไม่

สามารถบอกเหตุผลจรงิๆ ได้ว่า ที่อยากให้พรบิพราวพกัห้องนอนเดมิของ

ปุณยนุชนั้นเป็นเรื่องของความอุ่นใจ เพราะห้องนั้นถือว่าอยู่ใกล้ห้องนอน

ของตนที่สุดแล้ว เวลาเกดิอะไรคล้ายคนืนั้นอกี พรบิพราวจะได้เข้ามาช่วย

ทนั ไม่ได้มเีหตุผลอะไรมากไปกว่านั้น ทว่าคนอื่นที่ไม่รู้ว่าเพราะอะไร คง

คดิว่าเป็นเรื่องความรกั ความเมตตาที่มตี่อพรบิพราวมากจนเกนิไปกไ็ด้

“แล้ว…เกดิพี่แววรู้...”

“วา! แม่บอกแล้วใช่มั้ยว่าห้องนั้นเคยเป็นของยายแวว แต่ตอนนี้ 

มันไม่ใช่อีกแล้ว อีกอย่างหนูพริบพราวเป็นแขกของแม่เพราะเคยช่วยชีวิต

แม่ไว้ แม่จะรบัรองแขกคนนี้เป็นอย่างดไีม่ได้เชยีวเหรอ” 

โอบจันทร์ว่าด้วยอารมณ์ที่คุกรุ่นขึ้น ปกติตนไม่ค่อยได้แหวลูกสาว

คนเล็กบ่อยนัก เพราะเป็นลูกที่ตนเอ็นดูที่สุด ทว่าครั้งนี้ไม่ใช่ ปรีชญา
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พยายามจะหาเหตผุลให้ได้ แต่ตนกบ็อกเหตผุลจรงิๆ กบัใครไม่ได้เสยีด้วย 

แม้ลกูคนนี้จะพดูง่ายกว่าลูกคนอื่นกต็าม เพราะตนไมอ่ยากให้ปรชีญาวติก

และหวาดกลวัไปด้วย

เมื่อลูกสาวท�าหน้าจ๋อยลง โอบจนัทร์กร็บีพูดต่อ แต่คราวนี้ไม่ได้ใช้

น�้าเสยีงดุดนัเหมอืนก่อนหน้านี้

“ถ้าใครมปีัญหาอะไรกใ็ห้มาคุยกบัแม่เองแล้วกนั”

“งั้น...วากเ็ข้าใจแล้วค่ะ” ปรชีญาพยกัหน้ารบัค�าเสยีงอ่อนลง

“อมื เท่านี้ใช่มั้ยที่ต้องการคุยกบัแม่”

“ค่ะ งั้นวากลบัไปท�างานต่อแล้วนะคะคุณแม่”

ปรชีญาบอกแล้วลกุขึ้น เรื่องนี้ตนคงไม่บอกปณุยนุชหรอก เอาไว้ให้

อีกฝ่ายรู้เองก็แล้วกัน หวังว่ารู้แล้วคงไม่กลับไปโวยวายที่บ้านนั้นหรอกนะ 

เพราะพี่สาวคนนี้ท่าทางไม่ค่อยชอบพรบิพราวเสยีด้วย

ปรีชญาเปิดประตูห้องท�างานของแม่ออกไปแล้ว แต่ยังไม่กลับไป

ท�างานตามเดิม ยังคงเถลไถลแวะพูดคุยกับพริบพราวต่อ ส่วนโอบจันทร์ 

เมื่อได้อยูต่ามล�าพงัเงยีบๆ กเ็ริ่มคดิถงึเรื่องที่ค้างคาก่อนหน้าอกีครั้ง เพราะ

ค�าพูดของพรบิพราวกลบัมารบกวนจติใจอกีแล้ว

เรื่องนั้น...จะว่าไปมนักผ่็านมานาน นานจนตนลมืไปหมดแล้วด้วยซ�้า 

ภาพสตรร่ีางผอมบาง ผวิขาวค่อนไปทางซดีเซยีวคนหนึ่งค่อยๆ ผดุ

พรายขึ้นมา ก่อนที่โอบจนัทร์จะสะบดัศรีษะแรงๆ เพื่อลบภาพนั้นออกไป

ไม่หรอก ไม่ใช่แน่!

เสยีงฝีเท้าที่มาหยดุหน้าโตะ๊ท�างานตวัใหญซ่ึ่งเตม็ไปด้วยเอกสารและ
หนังสือเล่มหนาจ�านวนหนึ่ง ท�าให้ชายหนุ่มที่นั่งกรอกคะแนนนักศึกษาลง

ในแลปทอปเครื่องบางเงยหน้าขึ้นจากหน้าจอทนัที

“สวัสดีค่ะอาจารย์” หญิงสาวร่างอวบในชุดนักศึกษายืนอยู่ตรงหน้า

พร้อมกบัพนมมอืไหว้
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อาจารย์หนุ่มเหลอืบดูนาฬิกาบนผนงัห้องท�างานเลก็น้อย พบว่าตรง

เวลาที่เขานัดหมายอีกฝ่ายไว้พอดี ชายหนุ่มถอนหายใจเล็กน้อยแล้วบอก

เรยีบๆ 

“นั่งลงก่อนส”ิ

“ค่ะ อาจารย์” หญงิสาวรบัค�าแล้วนั่งลงบนเก้าอี้อกีตวั ท่าทางการนั่ง

ดูสงบดี

“อาจารย์เข้าเรื่องเลยกแ็ล้วกนันะ” เขาบอกเรยีบๆ เพื่อให้หญงิสาว

ได้เตรยีมใจแต่เนิ่นๆ

“ค่ะ อาจารย์” ทว่าหญงิสาวกร็บัค�าเรยีบๆ ดูไม่สะทกสะท้านอะไรอกี

เช่นกนั

“ดี คิดว่าคุณคงรู้อยู่แล้วละว่าอาจารย์เรียกคุณมาพบเรื่องอะไร มี

เพื่อนนักศึกษาในกลุ่มเดียวกับคุณมารายงานอาจารย์ว่า ช่วงที่ผ่านมาคุณ

ไม่ค่อยช่วยเพื่อนท�างานกลุม่เลย ไม่ใช่แค่งานเดยีวนะ หลายงานแล้ว และ

เรื่องเข้าเรยีนอกี พกัหลงัมานี้คณุขาดเรยีนบ่อยๆ อาจารย์อยากรู้ว่าที่ผ่านมา 

คุณมปีัญหาส่วนตวัอะไรหรอืเปล่า”

หญิงสาวส่ายหน้าแล้วบอกด้วยท่าทางปกติ “ไม่นี่คะอาจารย์ แค ่

ช่วงนี้หนูไม่ค่อยว่าง”

“ท�าไม”

“เอ่อ...จรงิๆ วนันี้แม้อาจารย์ไม่เรยีกหนูมาพบ หนูกต็ั้งใจจะมาพบ

อาจารย์เองเหมอืนกนั เพราะหนจูะบอกอาจารย์ว่า หนจูะท�าเรื่องดรอปเรยีน

เอาไว้ก่อนค่ะ”

“ดรอป?” ดอกเตอร์หนุ่มกอดอก คิ้วเข้มเหนือกรอบแว่นตาสีด�า

ขมวด ความเป็นห่วงในตวัลกูศษิย์มมีาก แน่ละ ลกูศษิย์คนนี้มปัีญหาอะไร

ถงึกบัต้องหยุดพกัการเรยีนเอาไว้กลางคนัแบบนี้

“ค่ะ” เธอพยกัหน้าส�าทบัแล้วอธบิาย “คอือย่างนี้ค่ะอาจารย์ คุณแม่

จะให้หนสูบืทอดกจิการที่บ้าน ที่หนหูายไป ท�าให้มาเรยีนบ้าง ขาดเรยีนบ้าง 
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กเ็พราะต้องไปท�างานแทนคุณแม่”

“งานอะไร ท�าไมถงึได้รบกวนเวลาเรยีนอย่างนี้”

หญิงสาวมองสีหน้าเคร่งขรึมของอาจารย์หนุ่มแล้วยิ้มแหยเล็กน้อย 

“บ้านหนูเป็นต�าหนกัค่ะ”

“ต�าหนกั? อย่างที่พวกเจ้านายหรอืคนชั้นสูงอะไรพวกนี้มเีหรอ”

เธอส่ายหน้า ฉกียิ้ม 

“เปล่าค่ะ ต�าหนกัที่หนูพูดถงึเรยีกว่า ‘ต�าหนกัเบกิฟ้า’ เป็นที่ท�าการ

ของร่างทรงมาตั้งแต่แต่รุ่นคุณยาย แล้วก็มีคุณแม่เป็นผู้สืบทอดรุ่นที่สอง 

แต่คุณแม่อยากวางมือแล้ว เพราะท่านอยากตระเวนเที่ยวต่างประเทศกับ

เพื่อนๆ จงึให้หนูเป็นผู้สบืทอดแทน”

ได้ยนิแบบนี้ ปวรี์แทบอยากตบหน้าผากตวัเองแรงๆ “หา!”

ความรู้สึกยามนี้ของชายหนุ่มคือความมึนตึ้บ นี่...ตรงนี้คือคณะ

วทิยาศาสตร์นะ!

“ค่ะ อาจารย์รู้แล้วเหยียบเอาไว้ก่อนนะคะ คือว่า...” ลูกศิษย์พูด

พลางเหลยีวซ้ายแลขวา “...หนูเป็นคนมอีงค์ค่ะ”

ดอกเตอร์หนุ่มถึงกับไปไม่เป็น เขาพยายามต่อสู้กับเรื่องงมงายไร้

สาระมาตลอด แต่ตอนนี้เขาก�าลงัจะสญูเสยีลกูศษิย์คนเก่งไปให้พวกทรงเจ้า

เข้าผอีะไรแบบนี้หรอื! 

“แต่การเรยีนหนงัสอืท�าให้คณุมอีนาคตที่ดกีวา่นะ อกีสองปีคณุกจ็ะ

จบแล้ว”

“บ้านหนูมเีงนิมาก”

“ฮะ!”

“กแ็ต่ละวนัจะมคีนมาที่ต�าหนกั ให้ดดูวง ดนูั่นนี่ ท�าให้ทางบ้านมเีงนิ

เป็นร้อยๆ ล้านแล้ว หนจูงึออกไปท�าแทนคณุแม่ตอนนี้ได้เลย เพราะมคีอน-

เนก็ชนัที่ดรีออยูแ่ล้ว รายได้กไ็ม่ใช่น้อยๆ ด้วยค่ะ อกีอย่างถ้าให้หนเูรยีนก็

อีกตั้งสองปีกว่าจะจบ แล้วไหนกว่าจะหางานได้ กว่าจะตั้งตัวได้อีกล่ะคะ
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อาจารย์ เงนิเดอืนกแ็ค่ไม่กี่หมื่น ท�ากี่ปีล่ะคะ หนถูงึจะรวยเท่ากบัคณุแม่ท�า 

เนี่ย หนูลองไปท�าดูแล้ว ไม่กี่วนัหนูได้เงนิเป็นล้านๆ แล้วค่ะ”

อาจารย์หนุ่มอึ้งมาก ลูกศษิย์คนเก่งยงัแย้งกลบัมาฉอดๆ ท�าเอาคน

ที่อยู่แต่ในกรอบวิชาการมาตลอดต่อปากต่อค�าไม่ค่อยถูก เขาเลยโพล่งสิ่ง

ที่อยู่ในใจตลอดออกมา 

“แต่ที่คุณท�ามนัเข้าข่ายหลอกลวงต้มตุ๋นผู้คนนะ”

นักศึกษาสาวรีบเถียงและชักสีหน้ากลับ “อาจารย์ไม่เชื่อแต่อย่ามา

ลบหลู่นะคะ”

เหวอ...ประโยคคลาสสกินี้อกีแล้ว!

“เอาเป็นว่าหนไูด้มาแจ้งให้อาจารย์ทราบแล้ว และหนจูะท�าเรื่องดรอป

ทนัท ีขอบพระคุณอาจารย์ที่เป็นห่วงหนู และถ้าว่างๆ อาจารย์อยากพสิูจน์

ว่าที่หนูพูดเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก ก็แวะไปที่ต�าหนักเบิกฟ้าได้ค่ะ  

ตอนนี้หนูลาแล้วค่ะ”

นักศึกษาสาวกล่าวจบก็ลุกพรวด ยกมือไหว้ดอกเตอร์หนุ่มด้วย

สหีน้ามนึตงึ แล้วเดนิไปเปิดประตูออกจากห้องท�างานของเขาทนัที

ปวีร์ได้แต่กลืนน�้าลายอึกใหญ่ เขาถอดแว่นตาออก แล้วใช้มือข้าง

หนึ่งบีบนวดตรงหว่างคิ้ว เขาได้สูญเสียลูกศิษย์คนหนึ่งให้แก่วงการ

ไสยศาสตร์ ความงมงายบ้าบอนั่นแล้วจรงิๆ หรอื และ...วงการวทิยาศาสตร์

จะไม่มวีนัเอาชนะเรื่องพรรค์นี้ได้จรงิๆ หรอื!

เยน็วนันั้นพรบิพราวกลบัมาที่บ้านสริภิกัดิ์พร้อมกบัโอบจนัทร์ หญงิ
สาวไม่ได้เอารถส่วนตวัมาใช้ เนื่องจากเหน็ว่าไม่มคีวามจ�าเป็น เพราะดูจาก

รูปการณ์ ส่วนมากก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้ว เธอต้องไปไหนมาไหนกับโอบจันทร์ 

หรอืหากไปท�าธุระให้โอบจนัทร์ กจ็ะมอีดสิรคอยขบัรถให้ตลอดเช่นกนั

รถตูค้นัที่เธอและโอบจนัทร์นั่งเลี้ยวเข้ามาและเตรยีมจะจอด เธอมอง

บ้านทรงไทยหลงัใหญ่งดงามตรงหน้า



นี น น า ร า  l  65

“ที่นี่เราอยู่กนัแค่สี่คน มฉีนั ยายวา ตาวร์ี และพี่สาวของฉนัอกีคน” 

โอบจนัทร์อธบิายคร่าวๆ 

“ค่ะ” 

“เดี๋ยวลงจากรถแล้วจะมคีนพาเธอไปดหู้องพกันะ อ้อ...เรอืนทางทศิ

ตะวันออกนั่น” โอบจันทร์บอกพร้อมกับชี้ไปทางบ้านทรงไทยตรงนั้น “ไม่

จ�าเป็นกอ็ย่าเดนิไปล่ะ” 

“ท�าไมล่ะคะ” หญงิสาวขมวดคิ้วน้อยๆ 

“เป็นของพี่สาวฉันเอง...พี่มณ มณฑา พี่สาวคนนี้สุขภาพไม่ค่อยด ี

เขากเ็ลยไม่ชอบให้ใครเข้าไปรบกวน”

“เข้าใจแล้วค่ะ คุณอบไม่ต้องห่วง พรบิพราวจะไม่ไปทางนั้นค่ะ” 

ประตรูถเลื่อนออกช้าๆ พรบิพราวก้าวลงจากรถ ตามด้วยโอบจนัทร์ 

โดยมีเด็กรับใช้มาช่วยถือของ โอบจันทร์จึงยื่นกระเป๋าสะพายให้เด็กรับใช้

แล้วหนัมาบอกพรบิพราว 

“เดี๋ยวเธอตามกลอยไปดหู้องพกัเลยนะ แล้วคนืนี้คงมเีอกสารให้เธอ

ช่วยดูอกีหลายรายการเลย” 

“ค่ะ” พรบิพราวรบัค�า

โอบจนัทร์พยกัหน้าให้สาวใช้พาพรบิพราวไปดูห้องพกั ครั้นลบัหลงั

คนทั้งสอง หญงิวยักลางคนกห็นัหน้าไปทางบ้านทรงไทยทางทศิตะวนัออก

ด้วยสีหน้าขรึมลง ทั้งที่เพิ่งบอกพริบพราวว่าถ้าไม่จ�าเป็นไม่ควรเดินไปทาง

นั้นแท้ๆ แต่โอบจนัทร์กลบัเป็นฝ่ายเดนิไปเสยีเอง

เพียงสองเท้าเหยียบย่างลงบนพื้นกระดานที่ขัดมันจนขึ้นเงาวับวาว 
จมกูของโอบจนัทร์กไ็ด้กลิ่นธปู เครื่องหอม หรอืกลิ่นก�ายาน ซึ่งเจ้าตวักร็ะบุ

ความหอมประหลาดแบบนี้ไม่ได้เสียที คงเป็นเครื่องหอมที่เจ้าของเรือน 

ทางนี้มกัใช้จุดไหว้พระสวดมนต์อะไรของเขากระมงั

สตรีรูปร่างผอมที่นั่งอ่านหนังสืออยู ่ตรงหน้าเป็นพี่สาวแท้ๆ ที่ 
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แตกต่างจากน้องสาวอย่างสิ้นเชิง ทั้งร่างกาย สุขภาพ และสติปัญญา 

มณฑาเรยีนหนงัสอืไม่เก่ง ไม่แตกฉานเท่าโอบจนัทร์ เจบ็ป่วยออดๆ แอดๆ 

มาตั้งแต่เดก็จนถงึตอนนี้ อ่อนแอบอบบางจนท�าให้พ่อแม่ทุกข์ใจบ่อยๆ

เสียงฝีเท้าที่โอบจันทร์คิดว่าเบาแล้วยังสามารถท�าให้คนที่นั่งอ่าน

หนงัสอือยู่ตรงหน้ารู้ตวั 

“มาที่นี่ท�าไม” มณฑาถามห้วนๆ

“พี่จะไม่ให้น้องมาที่นี่คงเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะเราอยู่บ้านหลัง

เดยีวกนั เป็นพี่น้องกนั ที่ส�าคญัเรากเ็หลอืกนัอยู่แค่นี้ พี่ไม่สบาย เกดิเป็น

อะไรขึ้นมา น้องหรอืลูกของน้องกต็้องมาดูแลพี่อยู่ด”ี โอบจนัทร์ตอบด้วย

น�้าเสยีงเรื่อยๆ แต่สายตายงัมองอกีฝ่ายด้วยความรู้สกึยากจะหยั่งถงึ 

“ห!ึ ใช่ส ิฉนัมนัคนอาภพันี่” 

มณฑาเอ่ยเสียงกร้าว เกือบจะเป็นการตวาดกลับด้วยซ�้า สตรีร่าง

ผอมบางในวยัหกสบิค่อยๆ ลกุขึ้น ท�าให้โอบจนัทร์เหน็ผวิซดีเชยีวที่โผล่พ้น

เสื้อผ้าของอีกฝ่ายได้ชัดขึ้น อาจเพราะเจ้าตัวไม่ค่อยโดนแสงแดด เพราะ

วนัๆ กข็ลุกอยู่แต่ที่นี่ ไม่ได้ออกไปไหนบ่อยนกั

มณฑาวางหนงัสอืสวดมนต์ปกแขง็ลงบนโต๊ะหวาย ก่อนจะหมุนตวั

มาประสานสายตากับสตรีอีกคนที่มีใบหน้าละม้ายคล้ายกันอยู่ไม่น้อย ผิด

กแ็ต่อกีฝ่ายดูอ่อนเยาว์กว่าและมนี�้ามนีวลกว่าเท่านั้น

“นอกจากฉันจะไม่แข็งแรง ท�าให้คุณพ่อคุณแม่ต้องทุกข์ใจบ่อยๆ 

แล้ว ลูกผัวก็ยังไม่มี ต้องมาเป็นภาระให้น้องและหลานๆ อย่างนี้อีก อ้อ 

เคยมีคู่หมั้นที่เป็นคนเก่งและดีอยู่คนเดียวก็ถูกเขาทิ้งไป แล้วเขาคนนั้นก็

ดนัไปแต่งงานกบัผูห้ญงิคนอื่น…” เอ่ยถงึตรงนี้ เจ้าตวักอ็ดเหยยีดรมิฝีปาก

ประกอบไม่ได้ “น่าอดสูมาก เพราะผู้หญิงที่เขาเลือกแต่งงานด้วยดันเป็น

น้องสาวแท้ๆ ด้วยนะ”

“พี่ก็เป็นแบบนี้ เรื่องราวผ่านมาจนหลานๆ โตพอจะแต่งงานไปกัน

หมดแล้ว แต่พี่ก็ไม่เคยลืม” โอบจันทร์เอ่ยพร้อมกับหรี่ตาลงอย่างระแวง 
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...หรอืที่ตนสงสยัจะเข้าเค้า 

“หล่อนจะให้ฉนัลมืมนัไปได้ง่ายๆ เหรอ แม่อบ! ใช่ส ิ หล่อนไม่ได้

เป็นฝ่ายที่ถูกผู้ชายขอถอนหมั้นให้อับอายขายขี้หน้าคนอื่นนี่ มิหน�าซ�้ายัง

มหีน้าไปขอแต่งงานกบัน้องสาวแทน” มณฑาว่าอย่างฝืนกล�้ากลนืความเจบ็

ปวด “ผูห้ญงิที่จู่ๆ  กถ็กูผูช้ายขอถอนหมั้น แม้ว่าเจ้าหล่อนไม่ได้เป็นฝ่ายผดิ 

แต่สมยันั้นคนกพ็ากนัโจษจนัและตั้งแง่รงัเกยีจราวกบัเป็นหญงิที่มรีาคตีดิตวั

แล้ว!” 

โอบจันทร์ทอดมองพี่สาวด้วยแววตาหม่นแสง เพราะออกจะเห็นใจ

อกีฝ่ายอยู่ แต่สถานการณ์มนักไ็ม่ใช่อย่างที่พี่สาวคนนี้ก่นว่ามาทั้งหมดเสยี 

ทเีดยีว

“ตอนนั้นผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็เห็นสมควรเอง คุณพ่อคุณแม่ท่านก็

เหน็ดด้ีวย” โอบจนัทร์ตอบ เหมอืนจะบอกว่าที่เรื่องลงเอยแบบนี้ ต่างกผ่็าน

การยอมรบัจากคนที่มส่ีวนเกี่ยวข้องกนัมาแล้วทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นผูใ้หญ่ฝ่าย

ชายหรอืผูใ้หญ่ฝ่ายหญงิ ที่ส�าคญัคนกลางของเรื่องนี้ ‘ยิ่งเกยีรต’ิ กเ็ป็นคน

ขอเลอืกเปลี่ยนตวัเจ้าสาวเองเสยีด้วย

แน่นอน...ชายหนุ่มจบจากเมืองนอก อนาคตไกล มีคู่หมั้นคู่หมาย 

ที่ผ่านการตกลงจากผู้ใหญ่ ซึ่งกค็อืสตรรีูปร่างผ่ายผอมตรงหน้า แต่เขาไม่

ค่อยประทบัใจผูห้ญงิตรงหน้าเพราะความขี้โรค ส่วนสตรอีกีคนคอืดาวเด่น

ของผู้หญงิในสมยันั้น ทั้งเก่ง ฉลาด สวย น่ารกัน่าเอน็ดู จงึไม่แปลกที่เขา

จะขอร้องบิดามารดาเพื่อขอถอนหมั้นจากมณฑา แล้วมาแต่งงานกับโอบ-

จนัทร์ผู้เป็นน้องสาวแทน

เขาคงกระอักกระอ่วนใจอยู่หรอกที่ต้องแต่งงานกับซากศพเดินได้

อย่างนี้ ห!ึ

“กเ็พราะว่าคณุพ่อรกัหล่อนมากกว่า ถงึไดเ้ข้าข้างลกูสาวคนโปรดไป

ซะทกุเรื่อง แม้กระทั่งเรื่องนี้คณุพ่อกต็ามใจและล�าเอยีง ทั้งๆ ที่พี่มาก่อน!” 

“เป็นความต้องการของคุณยิ่งและผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะ” 
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“จะบอกว่าหล่อนไม่ต้องการแย่งคู่หมั้นของพี่สาวตัวเองเลยสินะ 

หล่อนจ�ายอมต่อเรื่องนี้เพราะว่ามนัเป็นข้อตกลงของสองตระกลูที่ให้ลกูสาว

ลูกชายเกี่ยวดองกัน พอผู้ชายเขาไม่สมัครใจจะแต่งงานกับคนพี่ คนน้อง

เลยต้องเสยีสละตวัเองแทนสนิะ!” 

วาจายอกย้อนของพี่สาวท�าเอาโอบจนัทร์รูส้กึสะท้อนใจขึ้นมา เพราะ

สมัยนั้นยิ่งเกียรติ สามีผู้วายชนม์ไปแล้วของตน เป็นผู้ชายที่ดูดีที่สุดแล้ว 

เขาเป็นคนเพยีบพร้อมที่สาวๆ ต่างใฝ่ฝันถงึ ฉะนั้นจะบอกว่าตนไม่ได้คดิจะ

แย่งคูห่มั้นพี่สาวกพ็ดูได้ไม่เตม็ปาก เพราะโอบจนัทร์กร็กัเขาตั้งแต่แรกเหน็

เหมอืนกนั

นี่เองจึงเป็นเรื่องยากของสองพี่น้องที่จะพูดจากัน เพราะมันเป็นปม

ที่เปรยีบดั่งสนมิกดักนิเนื้อใจระหว่างพี่สาวกบัน้องสาวเรื่อยมา


