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ใต้ฝ่าเท้าคือความว่างเปล่า 

ต้องรกัสะดุ้ง กะพรบิตาปรบิๆ อย่างงงงนัเมื่ออยู่ๆ หญงิสาวก็

รูส้กึตวัขึ้นมาพบว่าตรงหน้าตวัเองคอืความเวิ้งว้างของววิมมุสงูจากบน

ยอดตึก...น่าจะสักยี่สิบชั้น ท�าให้แลเห็นโลกเบื้องล่างได้กว้างไกลสุด

สายตาจากถนนสขุมุวทิไปถงึไหนต่อไหน

หญงิสาวรบัรู้ถงึขาข้างหนึ่งของตนเองที่ก�าลงัยกก้าว...ซึ่งถ้าวาง

เท้าลงไป...

นั่นคอืความเวิ้งว้างอนัไกลโพ้น!

‘เกอืบไปอกีแล้ว!’

หญิงสาวตัวเล็กร่างผอมบางราวกับสาวน้อยในเดรสวินเทจผ้า

ลูกไม้สหีวานคดิพลางทอดถอนใจ ขณะก้าวถอยหลงักลบัมาสูภ่ายใน

ตวัอาคารในจดุที่ปลอดภยัขึ้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอรูส้กึตวัขึ้นมาแล้วพบว่าอยูใ่นที่แปลกๆ  บาง

ครั้งเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาบนรางรถไฟที่มีรถไฟความเร็วสูงก�าลังจะ 

แล่นผ่าน กลางบงึน�้า หรอือยู่บนที่สูงอนัไร้ทางขึ้นลงโดยไม่รู้ว่ามาอยู่

ตรงนั้นได้อย่างไร

กลางถนนกย็งัเคยเลย!

บทน�ำ
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ดงันั้นคราวนี้หญงิสาวจงึไม่ค่อยตื่นตระหนกเท่าไรนกั

เมื่อเหลยีวมองรอบกาย เธอค่อยสงัเกตเหน็รอบด้านว่าก�าลงัอยู่

ในอาคารร้างที่ยงัสร้างไม่เสรจ็ เป็นโครงสร้างคอนกรตีปนูเปลอืยเก่าๆ 

มีคราบราสกปรกกับเสาแหว่งวิ่นที่มีเหล็กเส้นสนิมเขรอะแทงออกมา

ในสภาพถูกทิ้งร้างเหมอืนช่างยงัท�างานไม่เสรจ็ แต่รบีร้อนจากไป 

ยังดีพื้นและคานพอจะสมบูรณ์ มันน่าจะแกร่งและหนาพอจะ

รับน�้าหนักสี่สิบห้ากิโลกรัมของเธอได้ ไม่ถล่มลงไปแน่ๆ นอกเหนือ 

จากนั้นคอืความว่างเปล่า ไร้ผนงั ฝ้าเพดาน ไม่มแีม้แต่ราวระเบยีงกั้น

ขอบเขตตกึด้วยซ�้าไป!

นั่นท�าให้หญงิสาวแทบต้องปาดเหงื่อเมื่อส�านกึได้ว่าเมื่อครูเ่ธอ

อยู่ห่างจากความตายเพียงเส้นยาแดงผ่าแปด แต่โล่งอกได้ไม่ทันไร 

เธอกต็้องสะดุ้งกบัเสยีงร้องตะโกนเกรี้ยวกราด

‘ท�าไมไม่โดดลงไป!’

‘เสยีง’ นั้นไม่เหมอืนเสยีงทั่วไป มนัเป็นคล้าย...เอ่อ จะอธบิาย

อย่างไรดี มันคล้ายเสียงหวีดของลมผสมกับเสียงเสียดหูเหมือนแก้ว

แตกหรือโลหะคมๆ ถูกบดขยี้ และแทรกเข้ามาในความคิดเธอตรงๆ 

มากกว่าจะเป็นเสยีงที่รบัรู้ได้จากประสาทหู

มนัเป็นเสยีงของ...

ต้องรักหันไปมองทางต้นก�าเนิดเสียงนั้น แม้รู้และเดาได้ว่าจะ

ต้องเจอกบัอะไร แต่เธอกย็งัน�้าตาร่วงพรู

ที่อยู่ตรงหน้าเธอนั้นคือร่างของหญิงสาวผอมโปร่งในชุดแซ็ก 

รดัรูป ดวงหน้า...ที่น่าจะเคยสวยบดันี้บดิเบี้ยวไปแทบไม่เป็นทรงด้วย

ความขุ่นเคืองใจ แถม...นอกจากความเกรี้ยวกราดที่มีส่วนท�าลาย

ความงามนั้นจนไม่เหลือเค้าเดิมแล้ว...ดวงหน้าอีกซีกที่แหลกเละยัง

ช่วยเสรมิความบดิเบี้ยวของใบหน้า จนเหลอืเพยีงความน่าสะพรงึของ

สิ่งไร้ชวีติ ไร้ซึ่งความผดิชอบชั่วด ีมเีพยีงแรงอาฆาตเท่านั้นที่ยงัท�าให้
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ร่างเลอืนรางคล้ายหมอกควนัสดี�าที่วูบไหวกึ่งจรงิกึ่งหลอนด�ารง ‘ภาพ’ 

ของตนเอาไว้ได้

เธอน่าจะเคยเป็นหญิงสาวอายุราวยี่สิบกลางๆ สวมชุดรัดรูป

ทนัสมยัที่ครึ่งหนึ่งยบัเยนิ มรีอยเหมอืนถูกบดขยี้ หรอืไม่งั้นกผ็่านการ

ร่วงลงไปจากตกึสกัยี่สบิชั้น!!!

ความคดินั้นท�าเอาสาวน้อยหน้าหวานสะดุง้ ผวาเหลยีวมองไป

รอบตวัอกีครั้ง ก่อนรบัรู้ได้อย่างเชื่องช้าเหมอืนเคยว่าเธอนั้นเผชญิหน้า

กบั ‘อะไร’ อยู่

‘ท�าไมไม่โดดลงไป!’ น�้าเสยีงเกรี้ยวกราดยงักรดีดงัอยู่ในสมอง

เธอ เสยีดประสาทจนเผลอยกสองมอืขึ้นอดุห ูทั้งๆ ที่รูว่้าอดุไปกไ็ม่อาจ

ปิดกั้น ‘เสยีง’ จากความรู้สกึที่ยงัตกค้างนั้นได้หรอก 

แต่การที่หญิงสาวยกมือขึ้นอุดหูท�าให้เธอได้ยินอีกเสียงหนึ่ง...

หรือที่จริงคือโทรศัพท์มือถือในมือที่ยกขึ้นมาจนใกล้หูนั้นท�าให้ได้ยิน

เสียงริงโทนถี่กระชั้นที่พยายามเรียกเธอ เมื่อกดรับสายก็พบการข่มขู่ 

อกีรูปแบบ

“ต้อง! ไอ้ต้อง! แกยงัอยู่ไหม รบัสายสกัทสี ิเรว็ๆ ถ้าแกไม่รบั

นะ ฉนัจะตดัเงนิเดอืนแกแล้วส่งแกไปเจอผทีี่น่ากลวัที่สดุเท่าที่แกเคย

เจอมาเลย” 

เสียงรัวดุเดือดของหญิงสาวคนหนึ่งลอดออกมาจากเครื่องมือ

สื่อสารที่คนขวญัเสยีน�้าตาอาบแก้มไม่หยดุก�าไว้แน่น หากเพ่งมองไป

ยงัชื่อเจ้าของสายคูส่นทนาผูใ้ช้น�้าเสยีงแขง็ๆ เหี้ยมเกรยีมดดุนัพดูสาย

อยู่ จะเหน็ว่าสายสนทนานั้นถูกตั้งชื่อไว้ว่า ‘คณุพลมับอสโหด’

“นะ...นี่มนัยงัไม่น่ากลวัที่สดุอกีเหรอคะคณุพลมั งอื...” ต้องรกั

สะอื้นถามกลบัไปด้วยน�้าเสยีงน่าสงสาร

“ยงั! ฉนัยงัมผีใีนสต๊อกอกีเยอะ แต่ยงัสงสารเลยไม่อยากให้แก

ต้องไปเจอ” คนพูดใช้น�้าเสยีงเหี้ยมเกรยีมเพื่อกลบเสยีงถอนใจโล่งอก
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ที่อกีฝ่ายตั้งสตขิึ้นมาสื่อสารได้เสยีท ีหลงัจากที่นิ่งเงยีบหายไป ไร้การ 

ตอบสนองจนคนสั่งให้อกีฝ่ายไปท�างาน...รู้สกึแปลกๆ ชกัใจไม่ด ีแทบ

จะออกค�าสั่งให้ใช้แผนสองอยู่แล้ว

“เปิดสปีกเกอร์หน่อยซิ ขอฉันคุยด้วยหน่อย” คุณพลัมหรือ 

พร�าพรรษ เจ้านายสาวจากอีกปลายสายโทรศัพท์สั่งเสียงแข็งอย่าง 

ไร้ปรานี ไม่สนใจเสียงสะอื้นฮักของเลขาฯ สาวที่เหมือนใกล้สติแตก

เตม็ทนเลยสกันดิ

จะไม่ให้สติแตกได้อย่างไร ในเมื่อตอนนี้มีร่างหลอนน่าสะพรึง

ที่เลอืนรางคล้ายหมอกควนัวูบไหวไปมาอยู่รอบๆ กายเธอ บางครั้งก็

ยื่นเสี้ยวหน้าอัปลักษณ์อันแหลกเละเข้ามาใกล้ แถมยังสั่งให้เธอ

กระโดดลงไปอยู่ได้!

“ฮอื...ต้อง...ต้องไม่โดดลงไปหรอกค่ะ สูงขนาดนี้ตกลงไปน่าจะ

เจบ็มากๆ เลยนะคะ แถม...หน้าคงเละอกี ไม่เอาหรอกค่ะ จะตายทั้งที

ต้องขอเป็นผทีี่สวยๆ สกัหน่อยสคิะ” 

ทั้งที่ต้องรักอุตส่าห์ตั้งสติเจรจา พร้อมให้เหตุผลในการปฏิเสธ 

ไม่ยอมท�าตามค�าสั่งของผร้ีายแท้ๆ แต่ดเูหมอืนจะไปกระตุน้ให้วญิญาณ

อาฆาตยิ่งกรีดร้องคลุ้มคลั่ง เธอแทบต้องยกมือที่ถือโทรศัพท์ขึ้นอุดหู

อกีครั้ง แต่คราวนี้ตั้งสตไิด้นดิหน่อย แถมยงัจ�าได้แล้วว่าเจ้านายสาว

สั่งให้เปิดล�าโพงโทรศัพท์ในโหมดสปีกเกอร์ หญิงสาวรีบกดปุ่มเปิด 

การสนทนาตามนั้นทนัที

“ปะ...เปิดสปีกเกอร์แล้วค่ะคณุพลมั ฮอืๆ” ต้องรกัรายงานเสยีง

สั่นสะอื้น หลบัตาปี๋ พลางชูโทรศพัท์ในมอืขึ้นให้มนักลายเป็นหน้าจอ

ที่เจ้านายใช้สื่อสารกบั...ผ!ี

“ฮลัโหล ได้ยนิฉนัไหม ฉนัต้องการพูดกบันริายา เธอรบัรู้ถงึฉนั

ได้หรอืเปล่าหา” เจ้านายสาวเอ่ยขึ้น

จะเป็นเพราะน�้าเสยีงอนัดดุนัเดด็ขาด หรอือาจเป็นเพราะ ‘ชื่อ’ 
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นั้นที่ท�าให้วญิญาณหญงิสาวหน้าเละครึ่งซกี ‘จดจ�า’ ได้ ผรี้ายชะงกั

การเคลื่อนไหวที่พยายามคกุคามต้องรกัด้วยร่างเงาคล้ายหมอกควนันั้น

ลง และลอยวูบมาปรากฏร่างอยู่หน้าโทรศพัท์มอืถอืที่ต้องรกัชูค้างไว้

“เธอคอืนริายา ที่มชีื่อเล่นว่านริาใช่ไหม” พร�าพรรษเอ่ยขึ้นช้าๆ 

เมื่อรับรู้จากเสียงกระซิบของต้องรักว่าผีหันมาให้ความสนใจกับการ

เรยีกหาของเธอแล้ว

“แกเป็นใคร!?” ผสี่งเสยีงเกรี้ยวกราดใส่โทรศพัท์

“ฉนัจะเป็นใครไม่ส�าคญัหรอก ที่ส�าคญักว่าคอื...ตอนนี้ดนยัอยู่

ที่ไหน ท�าอะไรอยู่ต่างหาก” พร�าพรรษตอบ 

“ดนยั...” ทนัททีี่พมึพ�าชื่อนั้นออกมา ร่างบดิเบี้ยวสดุหลอนนั้น

ก็เริ่มเปลี่ยนไป ชุดรัดรูปยับเยินเลือนหายกลายเป็นเดรสสั้นพลิ้วไหว 

ความสุขเปล่งประกายออกมาจากวิญญาณสยองขวัญที่บัดนี้เหมือน

กลบักลายเป็นสาวน้อยแสนหวานในวนัเดตแรกไปเสยีแล้ว

...คงเป็นความทรงจ�าของการพบกันครั้งแรกกับคนรักแหละที่

ท�าให้ประกายความสขุโอบล้อมดวงวญิญาณนั้นเอาไว้ แต่กแ็ค่ในช่วง

สั้นๆ เพราะวินาทีถัดมาเถ้าสีด�าก็ฟุ้งออกมาปกคลุมแสงสีขาวนั้นจน

ราวกับจมลงไปในหมอกควันสยองขวัญ นัยน์ตาเรืองแสงสีแดงวาว 

ทอประกายกระหายเลอืดในหมอกที่ราวกบัเงาปีศาจนั้น

“ดนยั! ไอ้ผูช้ายสารเลวที่ทิ้งฉนัไปมคีนใหม่!” ผเีค้นเสยีงออกมา

จากเงาด�าที่แผ่รังสีชั่วร้ายออกมาเรื่อยๆ พลังกดดันอันรุนแรงนั้นท�า

ต้องรกัตวัสั่นแทบยนืไม่อยู่

วิญญาณอาฆาตเป็นผีรูปแบบหนึ่งที่เธอพยายามหลีกเลี่ยง

เสมอ นอกจากความน่ากลวัของมนัแล้ว วญิญาณเหล่านี้ยงัคล้ายมี

ความวปิลาส พวกมนัยดึตดิอยู่กบัจติสดุท้ายจนไม่สนใจสิ่งอื่นใด มกั

เป็นพวกที่พูดคยุยากและไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร

“ใช่ ดนยั แฟนเธอที่ไปกบัผู้หญงิคนอื่นน่ะ” พร�าพรรษตอกย�้า
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ยิ่งท�าให้ความอาฆาตของเงาปีศาจพลุ่งพล่าน ไม่สนใจเลยสักนิดว่า

คนที่ต้องอยู่ตรงนั้นอย่างต้องรกัจะสะอื้นแทบขาดใจแค่ไหนกบัพลงัจติ

ด้านลบที่แผ่ขยายออกมาไม่หยุด ใบหน้าบิดเบี้ยวสยองขวัญของ

วญิญาณที่เสยีชวีติแบบผดิธรรมชาตยิิ่งน่าหวาดผวาราวกบัจะส่งความ

มุ่งร้ายแทรกเข้าไปในทกุพื้นที่ซึ่งจติพยาบาทของเธอยดึครองไว้

ธรรมดาวิญญาณที่ตายแบบไม่ปกติ หรือยังมีความขุ่นแค้น

อาฆาตผูกตดิกบัผู้คน สถานที่ หรอืสิ่งของกเ็ป็นสิ่งที่ต้องรกัหวาดผวา

อยู่แล้ว ยิ่งเป็นวญิญาณฆ่าตวัตายและสงิสู่อยู่ที่ใดที่หนึ่งแบบนี้ ยิ่งมี

พลังกดดันอันเข้มข้น ฝังอารมณ์ขุ่นแค้นลึกลงไปในทุกตารางนิ้วของ

สถานที่จนราวกบัตกึร้างนี้บบีให้เธอหายใจไม่ออก

“คะ...คุณพลัมอย่าไปยั่วโมโหเขาสิคะ อะ...ฮือออ...” ต้องรัก

สะอื้นปรามเจ้านาย 

แต่ดูเหมือนพร�าพรรษจะไม่สนใจ หญิงสาวยังคงตอกย�้าหนัก

ขึ้นไปอกี

“ผู้หญิงคนนั้นชื่อพิมพาภรณ์ พวกเขามีบ้านอาศัยอยู่ด้วยกัน

มาสามปีแล้ว”

“!!!”

คณุเคยได้ยนิเสยีงผกีรดีร้องไหม

เสยีงกรดีร้องที่ไม่มใีครได้ยนิ...

มนัเป็นเสยีงเสยีดสบีดขยี้ของแรงอารมณ์อนับ้าคลั่ง เสยีดแทง 

กรดีหู บาดเข้าไปในอารมณ์ แทรกเข้าไปในประสาทการรบัรู้ในส่วนที่

น่าจะยงัไม่มนีกัวทิยาศาสตร์คนไหนเคยค้นพบการท�างานของเซลล์นี้

ในร่างกายมนุษย์ หรือมันอาจไม่ได้มีอยู่ในร่างกายของคนทั่วไป มัน

อาจเป็นชิ้นส่วนอวยัวะที่มอียู่ในเฉพาะคนที่พเิศษมากๆ กไ็ด้ 

ต้องรกัถอนสะอื้นเมื่อคดิอย่างร้าวรานใจว่าท�าไมเธอต้องกลาย

มาเป็นคนพเิศษคนนั้นด้วย (วะ!?)
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หญงิสาวคูต้วัลงนั่งยองๆ อดุหไูว้ตวัสั่น เธอสะอื้นจนตวัโยน แต่

กไ็ม่อาจยบัยั้งเสยีงกรดีร้องของวญิญาณที่คลุ้มคลั่งได้หรอก

ร่างนั้นแล่นพล่านไปทั่วอย่างบ้าคลั่ง บางครั้งกเ็ข้ากระแทกผนงั

หรอืเสาปูน ก่อเกดิคลื่นสั่นสะเทอืนที่ตามองไม่เหน็ แต่ต้องรกัสมัผสั

ถงึการสั่นสะเทอืนที่รนุแรงนั้นได้เป็นอย่างด ีหรอืบางทรี่างปีศาจนั้นก็

พุ่งทะลุผนังและพื้น เสียงกรีดร้องอย่างเสียสติดังโหยหวนก่อนร่าง

วิญญาณนั้นจะพุ่งวูบโดดลงไปจากตึก ร่วงลงอย่างไร้การควบคุม

ราวกบัเป็นวตัถทุี่มนี�้าหนกัชิ้นหนึ่ง

และ...ราวอปุาทาน เหมอืนต้องรกัจะได้ยนิเสยีงของทบึๆ หนกัๆ 

หล่นกระแทกพื้น!

เสยีงอนัน่าสยดสยองยงัไม่หยดุอยู่แค่นั้น

หลายนาทต่ีอมา...เสยีงเผละเหมอืนของที่มนี�้าหนกั...เป็นชิ้นส่วน

ปะปนกบัของเหลวที่แหลกเละกด็งัขึ้นราวกบัมบีางสิ่งบางอย่างค่อยๆ  

คบืคลาน...ครูดตวัขึ้นมาทางบนัไดคอนกรตีดบิ เหมอืนร่างทรุนทรุาย

นั้นก�าลงัปีนป่ายกลบัขึ้นมาช้าๆ อย่างทรมาน ไร้การเยยีวยารกัษา และ

ไร้จดุสิ้นสดุ
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เสียงคืบคลานอันน่าสยดสยองนั้นดังเป็นจังหวะ ใกล ้

เข้ามาทุกที กระทั่งผีร่างแหลกเละนั้นคืบคลานลากเอาซากของตน 

กลับมาอยู่ตรงหน้าต้องรักอีกครั้ง แล้วร่างหญิงสาวที่คว�่าอยู่บนพื้นก็

บิดคอกลับมาร้อยแปดสิบองศา ตาสีแดงลุกโพลงเดือดดาลถลึงใส่ 

สาวน้อยที่ยังยืนคอยอย่างอดทน แม้จะยังสะอื้นน้อยๆ แต่ดูมีความ

เยอืกเยน็ขึ้นอย่างประหลาด

ต้องรกัใช้หลงัมอืปาดน�้าตา สูดจมูกแดงก�่าทหีนึ่ง ก่อนจะเอ่ย

ด้วยเสยีงแหบแห้งทั้งรอยน�้าตาจากความสะเทอืนขวญั

“คะ...คณุพลมัถามวะ...ว่า...ฮกึ...อารมณ์ดขีึ้นบ้างหรอืยงัคะ”

เจอค�าถามนั้นเข้าไป...ต่อให้เป็นวิญญาณร้ายก็ถึงกับเงิบไป

เหมอืนกนัแหละ

ดวงตาแดงก�่าเบกิโพลงขึ้นสองเท่า ก่อนกะพรบิปรบิๆ

ท้ายที่สดุ...ผกีเ็ริ่มได้สต ิเพราะไม่ว่าจะหลอกอย่างไร ยายผูห้ญงิ

ตรงหน้าซึ่งท�าทา่กลวัเสยีเหลอืเกนิกไ็ม่ยอมท�าอะไรมากไปกวา่ร้องไห้

ฮอืๆ ราววญิญาณอาลยัที่สงิอยู่ตามสถานที่รกร้าง และไม่อาจไปผดุ

ไปเกดิ

มนั...ผนีริายาตดัสนิใจได้แล้วว่าคงไม่อาจสร้างความหลอนมาก

1
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ไปกว่านี้ ร่างหงิกงอที่อยู่บนพื้นจึงค่อยๆ ยันตัวขึ้นท่ามกลางกระดูก

แหลกๆ ที่ลั่นกรอบแกรบทุกการทรงตัวอย่างยากล�าบาก ใช้เวลา 

ชั่วพกัหนึ่งกว่าที่ผสีาวจะจดัระเบยีบกระดกูในร่างได้ แล้วตบๆ เศษเนื้อ

แหลกเละให้ค่อยดเูป็นระเบยีบเรยีบร้อยขึ้นมาหน่อย ก่อนตวดัตาแดง

ก�่าค้อนใส่ต้องรกัที่พยกัหน้าให้ด้วยสหีน้าเอาใจช่วยพร้อมกบัเม้มปาก

แน่น ไม่แน่ใจว่าก�าลังกลั้นสะอื้น หรือกลั้นอาการขย้อนจากการเห็น

ภาพสยดสยองไม่น่าดู 

หลงัจากสูดลมหายใจเรยีกพลงัสองสามเฮอืก ต้องรกักเ็อ่ยกบั

ผนีริายาอกีครั้ง

“คณุพลมัมอีะไรจะบอกคณุค่ะ”

ต้องรักกดรีโมตคอนโทรลอันเล็กในมือ เครื่องฉายภาพก็สาด

แสงไปที่จอซึ่งไม่รูว่้าตดิตั้งไว้ตั้งแต่เมื่อไร ท�าให้พื้นที่ตรงหน้ากลายเป็น

ห้องฉายภาพกึ่งวดิโีอคอนเฟอเรนซ์ย่อมๆ ห้องหนึ่งขึ้นมา

บนจอคอืคลปิวดิโีอหนึ่ง เป็นภาพวดัไทยพทุธที่มซีุม้ประตโูบสถ์

วหิารเหมอืนวดัไทยทั่วไป แต่ดเูหมอืนว่าจะมคีวามเชื่อมโยงบางอย่าง

กบัวญิญาณนริายา เพราะผสีาวเหมอืนจะนิ่งขงึไป จ้องไปยงัจอภาพ

ราวกบัถูกมนตร์สะกด

“เจด็ปีหลงัจากที่เธอตดัสนิใจกระโดดลงไปและเฝ้าอยู่ที่นี่ เป็น

ยังไงบ้างล่ะ มันท�าให้เธอหายโกรธไอ้ผู้ชายสารเลวนั่นขึ้นบ้างไหม” 

เสยีงของพร�าพรรษดงัออกมาจากเครื่องขยายเสยีงซึ่งถกูตดิตั้งไว้ที่ไหน

สกัแห่ง แต่ก่อนที่วญิญาณสั่นเทานั้นจะเริ่มคลุม้คลั่งรอบใหม่ พร�าพรรษ

กพ็ูดแทรกขึ้น

“ฉนัไม่สนว่าเธอหรอืผู้ชายคนนั้นจะเป็นยงัไงหรอกนะ แต่นี่คอื

สิ่งที่ฉนัให้คนไปตามหามา มคีนสองคนที่ต้องทนทกุข์ทรมานจากการ

ที่เธอประชดผู้ชายที่หมดรกัเธอไปแล้ว...”

กล้องหันเข้าไปในวัดที่มีผู้คนประปราย ทว่าที่เด่นชัดคือชาย
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หญงิวยักลางคนคูห่นึ่ง น่าจะอายรุาวสี่สบิปลายๆ ถงึห้าสบิปีเศษ และ

เห็นได้ชัดถึงความชราเกินอายุจากความทุกข์ที่กัดกร่อนจิตใจ ฝ่าย

หญงิมกีรอบรูปอยู่ในอ้อมแขน ภายในกรอบนั้นเป็นรูปภาพหญงิสาว 

คนหนึ่ง ดูลักษณะแล้วนั่นคือการที่ญาติก�าลังน�ารูปผู้วายชนม์ไปท�า

พธิสีงฆ์แบบพทุธเนื่องในโอกาสครบรอบวนัตายของคนในภาพ

ชายหญงิคู่นั้นดูแก่ชราแล้ว แต่คนในรูปกลบัเป็นหญงิสาวสวย

สะพรั่ง มนัคอืภาพที่ถ่ายไว้ตอนยงัมชีวีติอยูข่องร่างหมอกควนัที่สั่นไหว

ราวก�าลงัสะอื้นไห้

“พ่อกับแม่ของเธอยังอยู่ และทรมานจากการสูญเสียเธอไป 

พวกเขาไปท�าบญุให้เธอทกุปี”

“พ่อ...แม่...ฮอืออ...”

ร่างวิญญาณนั้นปรวนแปรราวกับเจ้าตัวไม่ได้อยู่ในห้วงเวลา

ปัจจบุนั รูปลกัษณ์ผผีนัเปลี่ยนดั่งก�าลงัสะท้อนภาพของตวัเองในห้วง

เวลาของอดีต วิญญาณแค้นของหญิงสาวที่ทีแรกอยู่ในสภาพผีร้าย

แหลกเละค่อยๆ กลายร่างเป็นหญิงสาวคนหนึ่ง...กลับคืนมาเป็นคน

เดยีวกนักบัคนในรปูที่พ่อกบัแม่มาท�าบญุให้ ทั้งชดุและทรงผมของเธอ

แปรเปลี่ยนไปมา มทีั้งชดุอยูบ้่านเบาสบาย ชดุเดรสสวยส�าหรบัออกงาน 

ชดุครยุรบัปรญิญา และบางวบูร่างนั้นกแ็ปรไปเป็นเดก็หญงิที่ยนืร้องไห้ 

ดุจภาพวิดีโอนั้นท�าให้เจ้าตัวระลึกถึงความทรงจ�าในช่วงมีชีวิต และ

ย้อนคนืสู่เวลาที่ความทรงจ�านั้นๆ เกดิขึ้น

“สงัเกตเหน็อะไรไหม พวกเขาแก่ลง ดูทกุข์ทรมาน และต้องอยู่

ต่อไปโดยไม่มีใครคอยดูแลพวกเขา” พร�าพรรษพูดต่ออย่างไร้เมตตา

ขณะวิญญาณสะท้านเฮือกสะอื้นฮักแข่งกับต้องรักที่สะเทือนใจจน

ร้องไห้น�าไปนานแล้ว

“พ่อจ๋า...แม่จ๋า...นริาขอโทษ ฮอื ฮกึ...นริาผดิไปแล้ว” ผนีริายา

ครวญสะอื้น ความรู้สกึผดิไหลบ่าออกมาเป็นน�้าตาที่รนิไหลไม่หยดุ
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“แล้วไง เธอก็ตายไปแล้ว เธอเป็นลูกคนเดียว พ่อแม่เธอไม่มี

คนดูแล ส่วนไอ้ผู้ชายคนนั้นมันก็ไปเสวยสุขอยู่กับผู้หญิงอื่น...แล้วไง

ต่อล่ะ” พร�าพรรษกระหน�่าค�าถามอย่างไร้ปรานี

“คะ...คุณพลัม...พะ...พอก่อนเถอะค่ะ...” ต้องรักกระซิบเสียง

สั่นสะอื้น ขณะมองดวูญิญาณที่โดนเจ้านายเธอเชอืดเฉอืนจนแทบทรดุ

ลงไปนอนกองกบัพื้นแล้ว 

แต่พร�าพรรษไม่สนใจ หญงิสาวเข้าประเดน็ที่ต้องการโดยไม่ยอม

เสยีเวลาไปสงสารวญิญาณที่ช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้นั่น

“ฉนัมข้ีอเสนอให้เธอ เธอจะลองรบัฟังดูไหม ฉนัจะช่วยดแูลพ่อ

กับแม่ของเธอให้เอง ฉันจะให้เงินเกษียณส�าหรับใช้จ่ายแก่พวกเขา 

ก้อนหนึ่งกบับ้านหนึ่งหลงั และสญัญาว่าจะส่งคนไปคอยดแูลเป็นระยะ 

ไม่ให้พวกเขาต้องพบกบัความล�าบากไปจนชั่วชวีติ”

ผีชะงักอาการสะอื้น เบิกตากว้าง มองตาค้างไปยังจอภาพซึ่ง

ค้างรูปพ่อกบัแม่ผูแ้ก่ชราของเธอไว้ ริ้วรอยเหี่ยวย่นของบพุการรีาวกบั

แทรกรอยแตกร้าวลึกเข้าไปในใจ จนบีบหัวใจอดีตบุตรสาวผู้คิดสั้น

เพยีงชั่ววูบ แต่ความเสยีใจนั้นราวจะด�ารงอยู่ไปชั่วกาล

“แน่นอนว่ามนัต้องมขีองแลกเปลี่ยน ฉนัไม่เคยให้อะไรใครฟรีๆ  

หรอกนะ” พร�าพรรษตดัอารมณ์ในฉบัพลนั

“กะ...แก...แกต้องการอะไร!” วญิญาณอาฆาตแทบจะกรดีร้อง

ตะโกนถาม ความบบีคั้นในวนันี้นั้นมากเกนิกว่าความรูส้กึทั้งมวลที่เธอ

ได้รบัในห้วงเวลาหลงัความตายเป็นล้นพ้น

“ฉนัต้องการใช้ตกึหลงันี้ ถ้าเธอยงัโดดบนัจจีมัป์อยู่ที่นั่น กไ็ม่มี

ช่างคนไหนกล้าเข้ามาท�า ดังนั้นแลกกับการย้ายออก ฉันจะดูแลพ่อ

แม่เธอให้เอง” พร�าพรรษยื่นข้อเสนอที่ท�าเอาผสีาวอ้าปากค้าง ตาค้าง

“เธอก็เสียใจไม่ใช่หรือไง ระหว่างความเสียใจที่ไม่ได้ดูแลพ่อ 

กับแม่กับความอาลัยอาวรณ์ไอ้ผู้ชายสารเลวคนนั้นอย่างไหนมันมี
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มากกว่ากนัล่ะ”

มนัเป็นข้อเสนอที่...ท�าเอาวญิญาณที่ยดึตดิกบัจติสดุท้ายถงึกบั

กมุขมบั แทบทึ้งเส้นผมตวัเองออกมา

“ตะ...แต่ฉนักย็งั...” ผนีริายาพยายามเถยีงเสยีงสั่นๆ

“เธอยังแค้นมันอยู่ ฉันเข้าใจและไม่ได้ห้ามเธอแค้นเสียหน่อย 

แต่...แค้นแล้วได้อะไร การสิงสู่อยู่ที่ตึกร้างมันช่วยแก้แค้นให้เธอ 

ได้ไหม” พร�าพรรษเอ่ยเสยีงเรยีบ แต่ท�าเอาผเีบกิตากว้าง ร่างสั่นเทา

“ฉนัไม่ได้ไล่ให้เธอไปที่ไหนกไ็ด้ให้พ้นๆ นะ ฉนัมคีวามรบัผดิชอบ 

ฉันเสนอเธออีกอย่าง เธอรู้ไหมว่า...ไอ้หมอนั่นมันก�าลังมีความสุขอยู่

กบัผู้หญงิคนอื่น...หยดุนะ! ห้ามกรดีร้อง! ห้ามร้องไห้! ห้ามโดดลงไป

อีก!” พร�าพรรษสั่งเสียงแข็งใส่ผีที่ท�าท่าทางเหมือนอารมณ์คลุ้มคลั่ง

จะกลับมาใหม่ ร่างหมอกควันนั้นชะงักการอาละวาด หยุดฟังเมื่อ 

พร�าพรรษเอ่ยเสยีงเฉยีบขาดต่อ

“เธอจะปล่อยให้มนัมคีวามสขุกบัผู้หญงิคนใหม่รไึง ในเมื่อเธอ

ต้องทนทรมานขนาดนี้!”

“ไม่!” ผกีรดีเสยีงเกรี้ยวกราด ดวงตาแดงก�่า

“ด!ี แต่ฉนัไม่อยากให้เธอแค่ไปรงัควานมนั เธอยงัตดัใจจากมนั

ไม่ได้ใช่ไหมล่ะ ฉนัรู้ ไม่งั้นเธอคงเกดิใหม่ไปแล้ว และผู้หญงิคนนั้นที่

แย่งชงิของของเธอไปกค็วรได้รบับทเรยีนถูกมั้ย” 

ท้ายประโยคนั้น...ต้องรกัแทบจนิตนาการได้ถงึรอยยิ้มร้ายๆ ของ

เจ้านายสาวยามวางแผนการสุดร้ายกาจดักใครสักคนให้ตกหลุม 

เลขาฯ สาวต้องกลืนก้อนสะอื้นที่ตีรื้นขึ้นมาจุกอก น�้าตาคลอหน่วย

คราวนี้ไม่ใช่จากความกลวั ความสะเทอืนใจ หรอืเหน็อกเหน็ใจผสีาว

อกีต่อไป แต่มาจากความสงสารตวัเองมากกว่ายามย้อนร�าลกึถงึสิ่งที่

เผชญิมาตลอดเวลาที่ท�างานอยู่กบัพร�าพรรษ

“ท�าไมเธอถงึไม่ไปเกดิเป็นลูกของพวกเขาล่ะ” พร�าพรรษเสนอ



Way’h  19

แนะด้วยน�้าเสยีงราวกบัไลฟ์โคชผู้ปลกุพลงัความคดิให้คนฟังในคลาส

“ท�าแบบนั้นดนัยก็ไม่มีทางปฏิเสธเธอได้อีก ถ้าเกิดเป็นลูกเขา 

ยงัไงเขาต้องรกัเธออย่างไม่มเีงื่อนไข และ...ถ้าเธอยงัจดจ�าความแค้น

นี้ไว้ได้ เธอกแ็ย่งความรกัของเขาจากนงัผู้หญงิคนนั้นมาเสยีส ิแถม...

ในฐานะลูก...ฉนัคดิเล่นๆ ยงัเหน็วธิกีารแก้แค้นเป็นสบิยี่สบิอย่างที่จะ

ท�าให้มนัทั้งคู่ต้องทรมานเหมอืนตกนรกน่ะ”

ผ.ี..ยนืนิ่งอึ้ง ตะลงึงนัไป สหีน้าหลากใจถงึขดีสดุกบัค�าแนะน�า

นั้น

“เกดิเป็นลูกเขาสองคนแล้วแก้แค้นซะ” พร�าพรรษส�าทบัพร้อม

กับเน้นย�้าความอาฆาตให้วิญญาณร้ายอีกต่างหาก “ท�าให้พวกมันรู้

ว่าตลอดเวลาที่ถกูมนัหลอกลวงจนต้องตายโดยที่พวกมนัไม่เหน็ค่านี้...

เธอต้องทนทรมานแค่ไหน”

ตลอดเวลาที่ผ่านมามีคนพยายามขับไล่เธอด้วยสารพัดวิธ ี

สารพัดศาสนา สารพัดคนทรงคนเห็นผีที่เห็นจริงบ้าง ไม่จริงบ้าง  

พวกนั้นเข้ามาและถูกเธอไล่ตะเพดิไปไม่รู้กี่หน

การท�าบญุให้สารพดัวธิกีไ็ม่อาจสั่นคลอนจติส�านกึสดุท้ายแห่ง

ความเกลยีดชงัของเธอได้ แม้แต่บญุอนับรสิทุธิ์ที่พ่อกบัแม่ของเธอท�าให้

กย็งัไม่อาจคลายปมแห่งความทกุข์นั้นได้

แต่...ที่นริายาต้องยอมรบัคอื... ตลอดเวลาที่ผ่านมาไม่เคยมใีคร

มอบข้อเสนอและชี้หนทาง...ไม่ใช่หนทางสว่าง แต่เป็นหนทางแก้แค้น

สดุสะใจชนดิที่ผรี้ายยงัต้องยอมพยกัหน้ารบัแบบนี้มาก่อน

“ว่าไง ฉนัไม่มเีวลาว่างมารอเธอคดิอยู่ทั้งคนืหรอกนะ จะเอาก็

พยกัหน้า ไม่เอากต็ดิอยูต่รงนั้นต่อไป ฉนัจะได้ไปท�าอย่างอื่น” พร�าพรรษ

เร่งเร้าด้วยน�้าเสียงแบบไม่ยอมให้บอกผ่าน จนผีที่กัดริมฝีปากตัวเอง

ใช้ความคดิอยู่นั้นต้องถามออกมา

“แกเป็นใครกนัแน่”
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‘ผู้หญิงคนนี้เป็นใครน่ะเหรอ’

ต้องรักสูดจมูกขณะน�้าตาหยดหนึ่งกลิ้งลงมาตามพวงแก้มอิ่ม

ให้เธอต้องใช้หลังมือป้าย สีหน้ามีทั้งความหวาดกลัวปะปนความ

สะเทอืนใจยามที่ค�าถามจากผสีาวท�าให้เธอระลกึถงึความทกุข์ทรมาน

ต่างๆ นานาที่ได้รบัตั้งแต่พร�าพรรษเจอตวัเธอ และให้ต�าแหน่งเลขาฯ 

ส่วนตวัแก่เธอ

...ตั้งแต่นั้นมาชวีติหญงิสาวกไ็ม่เคยพบกบัค�าว่าสงบสขุอกีเลย!

ไหล่บางสะท้านเบาๆ ราวเหน็บหนาว น�้าตาของต้องรักพลัน 

ร่วงพรูลงมาอย่างห้ามไม่อยู่

“หยดุร้องไห้ได้แล้วย่ะ ไอ้ต้อง!” น�้าเสยีงเหี้ยมโหดของผู้ที่เธอ

ก�าลังระลึกถึงดังทะลุทะลวงล�าโพงโทรศัพท์ออกมา พร�าพรรษยังอยู่

ในสายและพูดคุยสั่งงานที่ตกค้างต่ออีกนิดหน่อย สั่งงานเหมือนไม ่

รูส้กึรู้สาสกันดิว่าได้ส่งลกูน้องสาวที่อายเุพยีงเพิ่งเข้าสูว่ยัเบญจเพสให้

มาอยู่บนตกึร้างที่ผดีทุี่สดุในย่าน แถมยงัในช่วงเวลาโพล้เพล้ชวนหลอน 

ถึงจะไม่ได้อยู่เพียงล�าพังก็เถอะ ยังมีทีมงานอีกหลายชีวิตที่เข้ามา 

ช่วยเหลอืดูแลอยู่หรอก แต่...แต่...ฮอื...

“ผมีนัไปแล้วยงัจะมากลวัอะไรอกี” พร�าพรรษตวดัเสยีงตอกย�้า 

2
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...อย่างเหี้ยมโหด

“ต้องไม่ได้กลวัผแีล้วค่ะ” ต้องรกัสะอื้นฮกั

“งั้นแกกลัวอะไร” พร�าพรรษถามกลับมาเสียงเหี้ยมจนคนฟัง 

จ�าต้องกลนืก้อนสะอื้น พร้อมๆ กบักล�้ากลนืค�าตอบที่นกึไว้ลงคอ

‘กลวัคณุพลมั คณุพลมัน่ากลวักว่าผอีกี’ 

เพราะถ้าเธอเผลอตอบไปดังใจคิดแล้วละก็...ท่าทางเธอจะได้

เจอเรื่องที่น่ากลวักว่าผนีริายาอย่างแน่นอน

“ตะ...ต้องกลวั...กลวั” คนพดูเหลยีวมองรอบกายเพื่อหาเหตผุล

ดีๆ  มาอ้างกบัเจ้านายสาวจอมโหด เหตผุลที่จะไม่ท�าให้นางมารร้าย

ปรี๊ดแตกจนรังแกเธอได้อีก “กลัวถูกทิ้งไว้คนเดียวค่ะ นะ...นี่คนอื่น 

หายไปไหนกนัหมดคะ” 

หญงิสาวเพิ่งรูส้กึตวัว่าทมีงานที่พร�าพรรษส่งเข้ามาตดิตั้งเครื่อง

ฉายภาพและติดระบบส่งสัญญาณซึ่งอยู่เป็นเพื่อนเธอจนถึงเมื่อครู่

หายตวัไปหมดเกลี้ยง ดูเหมอืนระหว่างที่เธอเหม่อลอย เฝ้าแต่สงสาร

ตวัเองอยู่นั้น พวกเขาน่าจะพากนัเกบ็ของและเผ่นไปหมดแล้ว

เอาแล้วไง!

ต้องรักเหลียวมองรอบกาย น�้าตารื้นขึ้นมาอีกครา แม้จะรู้อยู่

แล้วว่าผนีริายาถูกพาใส่กล่องพสัดกุล่องหนึ่งซึ่งมสีิ่งของของเธอเป็นที่

ยดึเหนี่ยว และก�าลงัถกูพาไปสูบ้่านของอดตีคนรกัที่สร้างครอบครวัอยู่

กบัผูห้ญงิคนใหม่อย่างมคีวามสขุมาตลอดหลายปีโดยไม่ได้สนใจการ

ตายของนริายาสกันดิ

พวกเขาหารู้ไม่ว่าความสงบสุขของพวกเขาคงมีอันสิ้นสุดลง 

เมื่อชายในชุดคล้ายพนักงานบริษัทขนส่งไปกดกริ่งที่บ้านและส่งพัสดุ

ลกึลบักล่องนั้นให้ พวกเขากค็งได้แต่เซน็รบัไป โดยไม่รู้เลยว่าได้รบัเอา

ความแค้นของผอีดตีคนรกัมาไว้ในครอบครอง

“เขากลบักนัหมดแล้วไง แกมวัท�าอะไรอยู่ รบีออกมาเรว็ๆ เข้า 
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ทีมข้างล่างก็เตรียมจะถอนตัวกันแล้วนะยะ” พร�าพรรษเข่นเขี้ยวใส่

เลขาฯ สาวที่บ๊องและเป๋อจนโดนรงัแกได้ตลอดเวลา

“ทกุคนคะ อย่าทิ้งต้องไว้สคิะ ฮอื...” ต้องรกัตะโกนเสยีงสั่นก่อน

กระโดด ซอยเท้าวิ่งอย่างเสยีขวญัไปทางบนัได

ถงึตกึจะไม่มผีแีล้ว แต่การไม่มคีนอยูด้่วยท�าให้เธอขวญักระเจงิ

เตลดิเปิดเปิงแทบขาขวดิตกบนัได...บนัไดปนูเปลอืยนั้นยงัสร้างไม่เสรจ็

จงึไร้ราวจบั ทั้งยงัตะปุ่มตะป�า่ บางส่วนแหว่งวิ่น บางช่วงยงัมแีผ่นไม้

ของบลอ็กส�าหรบัหล่อปนูคอยขดัขาให้คนลกุลนสะดดุจนเสยีหลกัแทบ

ถลาล้ม 

หลงัจากสะดดุเป็นรอบที่สี่ ต้องรกักห็ยดุพกัที่ชานบนัไดของชั้น

ที่เท่าไรไม่รู้ หญงิสาวหอบหนกั ขาล้าจนหวัเข่าสั่น รู้สกึเหมอืนก�าลงั

อยู่ในหนังสยองขวัญ หรือไม่งั้นก็ในฝันร้ายของมิติพิศวงที่วิ่งลงมา

เท่าไรกไ็ม่ถงึชั้นล่างเสยีที

ความปวดร้าวของกล้ามเนื้อที่ขาซึ่งตึงจนแทบตะคริวกินเป็น

ประจกัษ์พยานอย่างดถีงึช่วงเวลาที่สตขิองเธอได้หายไป

หลังจากถูกพาตัวมายังตึกร้างน่ากลัวที่ครอบคลุมด้วย 

เงาด�าของพลังวิญญาณร้ายอันน่าอึดอัดและสยดสยองนี้ ต้องรักก็

ตั้งใจไว้แล้วแท้ๆ ว่าจะไม่มองสบตากบัใคร หรอื ‘อะไร’ อย่างเดด็ขาด 

แต่วินาทีหนึ่งที่เหมือนต้องมนตร์สะกด หญิงสาวก็รู้สึกถึงแรง 

ดงึดดูที่เรยีกร้องให้ต้องเงยหน้ามอง ต้องรกัเบกิตากว้างเมื่อสงัเกตเหน็

ว่าบนยอดตกึ ที่ชั้นเกอืบสูงสดุนั้นมรี่างหนึ่งยนือยู่ ร่างผอมบางในชดุ

กระโปรงสั้นบ่งบอกว่าเป็นสตรีนั้นก�าลังยืนหมิ่นเหม่อยู่บนขอบตึก 

โงนเงนราวกบัจะยนืไม่อยู่ ผมเผ้ายาวยุ่งเหยงิ แม้เธอจะยกสองมอืขึ้น

ปิดหน้า แต่ไหล่ที่สั่นสะท้านกบ็่งบอกว่าคงก�าลงัร้องไห้อย่างหนกั

ยังไม่ทันที่ต้องรักซึ่งก�าลังตกตะลึงจะได้เอ่ยปากทักออกไปถึง
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ความน่ากลวัและอนัตรายของจดุที่เธอยนือยู ่ผูห้ญงิบนที่สงูซึ่งก้มหน้า

เหมือนสะอึกสะอื้นอยู่นั้นก็พลันเงยขวับขึ้นมา และเพ่งสายตาจิกลง

มาที่เธอ

วินาทีที่สบสายตาต้องรักรู้สึกราวกับมองผ่านเลนส์ซูมก�าลังสูง

ของกล้องส�าหรับถ่ายท�าภาพยนตร์ ภาพนั้นหดสั้นเข้ามาราวกับ 

อกีฝ่ายมาปรากฏกายอยู่ตรงหน้า ใกล้จนเหน็เงาสะท้อนในลกูตาสดี�า

ของผีที่ขยายใหญ่เกินปกตินั้น มันสะท้อนเงาของร่างหนึ่งในชุดพลิ้ว

ไหวที่ไม่คุ้นเคย แววตาไหววูบดงึดูดสตสิมัปชญัญะต้องรกัให้เพ่งจ้อง

ภาพของร่างที่คล้าย...คลบัคล้ายจ�าได้ แต่กค็ลบัคล้ายไม่รู้จกันั้น

และแค่เพียงพริบตาร่างบนที่สูงก็ทิ้งตัวลงมาจากยอดตึกยี่สิบ

กว่าชั้น!

เธอได้ทนักรดีร้องหรอืเปล่าไม่แน่ใจ เพราะหลงัจากนั้นกเ็หมอืน

มนัวูบไป...

เมื่อรู้สึกตัวอีกครั้งก็มาอยู่บนยอดตึกและก�าลังจะถูกบังคับให้

กระโดดลงไปแล้ว

‘แต่ก่อนหน้านั้น...’

หญงิสาวกดัฟัน กมุหวัเข่าสั่นๆ ของตวัเองไว้ กล้ามเนื้อทกุมดั

บนขาทั้งสองข้างตงึเปรี๊ยะจนรบัรูไ้ด้แบบแทบน�้าตาไหลว่ามนัถกูใช้งาน

มาอย่างหนกัหน่วงในช่วงที่เธอจอดบัไปแหงๆ

ช่วงเวลาที่หายไปของเธอก่อนหน้านี้มคีวามเป็นไปได้สงูทเีดยีว

ที่ยายผบ้ีานั่นจะบงัคบัให้เธอเดนิขึ้นบนัไดตกึยี่สบิชั้นไปใกล้จดุสดุท้าย

ที่เจ้าตวัยนืก่อนจะโดดลงมา

ฮอืๆ ยายบ้าเอ๊ย!

ท�าไมนะ...ท�าไม

ท�าไมถงึไม่รู้จกัเลอืกตกึที่สร้างลฟิต์เสรจ็แล้วหา!?

หญงิสาวเม้มปาก ด่าทอผอียูใ่นใจอย่างโกรธๆ ขณะนวดหวัเข่า
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ที่ปวดร้าวจนแทบต้องปาดน�้าตา

เมื่อต้องรกัเงยหน้าขึ้น หญงิสาวกต้็องประหลาดใจเมื่อเหน็การ

เคลื่อนไหวบางอย่างอยูอ่กีฟากของตวัอาคาร ชั้นนี้ต�่าลงมา น่าจะน้อย

กว่าชั้นสบิแล้ว ด้วยความที่อยู่ชั้นล่างๆ บางส่วนของอาคารจงึก่ออฐิ

มวลเบากั้นไว้บ้างแล้ว ท�าให้มนัเกดิเป็นห้องกลายๆ บดบงัสายตาจน

เหน็คนที่อยู่อกีฟากไม่ชดันกั

แต่การได้รู้ว่ามีใครอยู่ด้วยท�าให้เธอเริ่มอุ่นใจขึ้นมาละ คงเป็น

หนึ่งในทีมงานของพร�าพรรษที่ยังมีเมตตาอยู่รอสาวน้อยบอบบาง 

น่าสงสารเช่นเธอ ไม่ให้ต้องผจญกบัการเดนิล�าพงัอยูใ่นตกึร้างน่ากลวั

ถงึแม้มันจะยงัคงมสีภาพตกึร้างน่ากลวัอยู่ แต่เมื่อกวาดตาไป

โดยรอบแล้ว สาวผูม้สีมัผสัพเิศษกพ็บว่ามนัไม่มอีณขูองพลงังานร้ายๆ 

ที่น่ากลัวของผีร้ายนิรายาครอบคลุมอยู่อีกแล้ว กลายเป็นแค่อาคาร

เก่าโทรมเหมอืนสภาพที่มนัควรเป็น

เงาตะคุ่มๆ ของคนที่เธอเหน็ท�าให้หญงิสาวตดัสนิใจเดนิไปหา 

เผื่อจะได้เพื่อนคยุระหว่างเดนิลงบนัไดด้วยไง

นกึดใีจว่าโลกนี้ยงัมคีนใจด ีรอคอยจะช่วยเหลอืเธออยู่จรงิๆ

สาวโลกสวยยิ้มกว้างขณะคดิอย่างผ่องใสปนเบลอๆ เกอืบๆ จะ

ไร้สติ

บรเิวณที่เธอเดนิไปเป็นผนงัอฐิมวลเบาที่ก่อทิ้งไว้และสงูประมาณ

หนึ่งเมตรเศษท�าให้มองได้ไม่ชดันกัว่าคนที่อยู่อกีฟากหนึ่งท�ากจิกรรม

อะไรอยู่ และเป็นอะไรบางอย่างที่...

หญงิสาวชะงกัฝีเท้ากกึ เบกิตาค้างอย่างตื่นตะลงึเมื่อเข้าไปใกล้

จนเห็นได้ชัดว่าตรงหน้านั้นไม่ได้มีคนอยู่แค่คนเดียว...มีคนสองคน...

เป็นเงาตะคุม่ในแสงยามโพล้เพล้ซึ่งตะวนัลบัไป แต่ยงัพอมองได้ว่าใน

แสงหรบุหรู่ทั้งคูเ่ป็นชายกบัหญงิที่แนบชดิกนับนกองลงัเก่าๆ ก�าลงัท�า

กจิกรรม เอ่อ...
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แถม...ดูเหมอืนผู้หญงิก�าลงัอยู่ด้านบนเสยีด้วย!

เธอก�าลงัเคลื่อนไหวอย่างเมามนั ขณะผู้ชายค�ารามเสยีงต�่า

“ว้าย!” ต้องรกัอทุานก่อนยกสองมอืขึ้นอดุปาก โมโหตวัเองที่

ตกใจจนลมืตวัส่งเสยีงร้องออกมาท�าให้คนทั้งคู่รู้สกึตวั ชะงกักจิกรรม

ที่ก�าลงัท�ากนัอยู่ หนัมามองบคุคลที่สามอย่างเธอที่เข้ามาขดัจงัหวะ

“อะ...ฮือ...ขอโทษค่ะ ต้อง...ต้องไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะ”  

ต้องรกัคลายความตะลงึ รบีหมนุตวักลบั ยกสองมอืขึ้นปิดหน้า

“ปะ...ไปแล้วค่ะ ต้องไม่รบกวนแล้วค่ะ ต้องจะไปเดี๋ยวนี้....” 

ทั้งๆ ที่คดิจะรบีหนไีปจากตรงนั้น แต่ขาเจ้ากรรมดนัสั่นจนก้าวไม่ออก 

หมดแรงจนต้องคู้ตัวลงไปใช้สองมือคลึงหัวเข่าไม่รักดีของตัวเองที่ 

ปวดหนึบและอ่อนแรงจนยกไม่ขึ้นเสียดื้อๆ แถมดันมาเป็นในเวลาที่

ก�าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็แบบนี้

จงัหวะที่หญงิสาวก้มตวัลงนั้นพลนัมเีสยีงลมวบูข้ามหวัไป การ

ก้มตวัของเธอท�าให้รอดอย่างหวดุหวดิจากการถกูชนโดยอะไรบางอย่าง

ที่ปลวิข้ามห้องไปกระแทกเสาดงัโครม!

ต้องรกัสะดุ้งสดุตวั หญงิสาวยดืตวัขึ้น เบกิตากว้าง มองตรงไป

ยงัร่างที่กระแทกเข้ากบัเสาปูน แรงจนเกดิรอยร้าวและเศษปนูร่วงกราว

ลงมาตามร่างที่รูดลงไปกองกับพื้น ในความสลัวเห็นได้ว่าเป็นผู้หญิง

คนหนึ่ง ผมยาวสยายรุ่ยร่ายระใบหน้า และท่าทางจะเจบ็หนกัจนลกุ 

ไม่ได้แล้ว

และ...และคนที่ท�าให้เกดิความเสยีหายต่อเสาและร่างกายของ

ผู้หญงิตรงหน้านั้น...

ต้องรกัหนักลบัมามองและต้องเบกิตาโตขึ้นเป็นสองเท่า จ้องตา

แทบไม่กะพรบิไปยงัร่างที่ก�าลงัลกุยนืขึ้นมาท่ามกลางกองข้าวของเก่า

รกๆ

อาจเป็นด้วยความสูงใหญ่ของเขา...หรือผมสีน�้าตาลอ่อนนั้น...
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หรืออาจเป็นเสื้อเชิ้ตหลุดลุ่ยที่เผยให้เห็นกล้ามอกแน่นปึก ซิกซ์แพ็ก 

หกลกูเป็นแนวชดัเจนแน่นเซยีะชวนตะลงึ หรอือาจเป็นดวงตาสอี�าพนั

ที่ราวกบัเปล่งประกายเรอืงแสงสว่างออกมาในความมดืนั้นกไ็ด้ที่ท�าให้

หญงิสาวยนืนิ่งมองเขา 

ผู้ชายคนนี้แผ่รังสีอันตรายน่าหวาดหวั่นของผู้ล่าออกมาอย่าง

ชดัเจน

“แกเป็นใคร?” ชายแปลกหน้าถามด้วยสายตาดดุนั...ดวงตาสี

อ�าพนัคู่นั้นน่ะท�าเอาสาวน้อยใจระทกึสั่นไหวแทบทะลอุอกนอกอก

“อะ...เอ่อ...ต้องค่ะ” ต้องรักตะกุกตะกักตอบค�าถามคนที่ท�า

หน้าถมงึทงึเหมอืนโกรธกนัมาตั้งแต่ชาตปิางก่อนงั้นแหละ

และ...แทนที่เขาจะเข้าใจ ชายหนุ่มขมวดคิ้ว ท�าสหีน้าหาเรื่อง

เพิ่มขึ้นไปอกี

“ฉนัชื่อต้องรกัค่ะ” หญงิสาวรบีอธบิาย เมื่อนกึขึ้นมาได้ว่าชื่อ

ตัวเองนั้น...อธิบายเข้าใจยากไปนิดหน่อย แต่อีกฝ่ายไม่ได้มีสีหน้า

เข้าใจขึ้นมาสกันดิ เขาหรี่ตามองเธอหวัจดเท้าก่อนกระชากเสยีงถาม

“มาท�าอะไรที่นี่”

“ต้อง...เอ่อ...เจ้านายต้องเป็นเจ้าของตกึนี้ค่ะ” ต้องรกัรบีอธบิาย

ตามความเคยชนิ “จะ...เจ้านายให้ต้องมาตรวจดูความเรยีบร้อยของ

ตกึให้ค่ะ” นั่นคอืเหตผุลที่พร�าพรรษใช้เวลาพาเธอเข้าไปตามตกึที่ซื้อ

ไว้ เพื่อขบัไล่ ‘ปัญหา’ ที่สงิสู่อยู่ในตกึพวกนั้นน่ะ

เจ้านายสาวช่างมกีลวธิใีนการพดูไม่ให้คนอื่นแตกตื่นตกใจเสมอ 

เห็นโก๊ะๆ แบบนี้ แต่ต้องรักก็เรียนรู้วิธีการพูดจาอย่างฉลาดจาก 

หญงิสาวผู้เป็นเจ้านายมาได้หลายค�าเหมอืนกนันะ

“น่าร�าคาญ” ชายแปลกหน้าที่น่าจะเป็นผู้บกุรกุจปิาก ท�าสหีน้า

ร�าคาญ เขม้นมองมาด้วยสายตาน่ากลวัขณะเดนิเข้ามาใกล้ “อย่ามา

เกะกะได้ไหม” 
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‘ฮอื...น่ากลวัอะ...’

ต้องรกัร้องอยู่ในใจ แต่จนใจที่ขาไม่รกัดเีอาแต่สั่น ไม่ยอมขยบั

หน ีจนเขาเข้าประชดิตวัและยกมอืขึ้นมาอย่างคกุคาม มอืใหญ่ตะปบ

เข้าเตม็หน้าต้องรกัพร้อมค�ารามเสยีงห้าวๆ โหดๆ ออกมาอกีที

“หลบไป!”

มเีสยีงกระแทกหนกัๆ ดงัสนั่น ต้องรกัหลบัตาปี๋ แต่กลบัไม่รู้สกึ

เจบ็ปวด หรอืตวัแหลกเหลว ทั้งๆ ที่คดิว่าตนเองต้องถูกหกัคอแหงๆ 

จากเรี่ยวแรงของผู้ชายที่เหวี่ยงผู้หญงิทั้งตวัข้ามห้องไปได้

เอาจริงๆ เธอรู้สึกเหมือนโดนผลักศีรษะ...อาจจะแรงไปหน่อย 

แต่ไม่ได้ถงึกบัเจบ็จนทิ้งรอยช�้าไว้ เทยีบกบัตอนที่โดนพร�าพรรษแกล้ง

หยกิเอาเจบ็ๆ ยงัไม่ได้เลย หญงิสาวรู้สกึมสีายลมวูบผ่าน พอลมืตา

ขึ้นกพ็บว่าตรงหน้าว่างเปล่าแล้ว

มเีสยีงความเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลงั พอหญงิสาวความรู้สกึช้า

หันกลับไปก็พอดีได้เห็นชายหนุ่มตัวใหญ่ก�าลังโดนต่อยเข้าหมัดหนึ่ง 

เสยีงดงัสนั่น นั่น...ต้องแรงมากแน่ๆ เพราะท�าเอาร่างใหญ่โตนั้นถงึกบั

ปลวิถลามาล้มอยู่แทบเท้าเธอ

‘นะ...นี่มนัเกดิอะไรขึ้นง่ะ!?’

หญงิสาวเบกิตากว้างจ้องมองทกุสิ่งทกุอย่าง แต่สมองที่ตดิจะ

ช้าหน่อยๆ ท�าให้ยากจะเข้าใจเหตกุารณ์ได้ในทนัที

มนักค็ล้ายๆ กนักบัเวลาที่เธอเจอผแีหละ แม้จะมารูส้กึตวัทหีลงั

ว่าเหตกุารณ์มนัสดุแสนไม่เมกเซนส์เลยสกันดิ แต่ตอนที่อยูใ่นเหตกุารณ์ 

เธอกไ็ม่เคยฉกุใจคดิได้เลยว่าเผชญิอยู่กบัอะไร

เช่นเดียวกันกับตอนนี้ คู่ชายหญิงที่ทีแรกเธอเข้าใจว่าพวกเขา

ก�าลงัปลกีวเิวกมาแอบท�าเรื่องฟีเจอรงิกนัในตกึร้างห่างไกลผู้คน แล้ว

เธอดันโผล่มาเจอพวกเขาตอนก�าลังเข้าด้ายเข้าเข็มกัน จึงท�าให้ฝ่าย

ชายโมโหจนเหวี่ยงผู้หญงิไปกระแทกเสานั่น...ที่จรงิแล้ว...
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ผูห้ญงิที่โดนเหวี่ยงไปกระแทกเสาไม่มทีท่ีาบาดเจบ็สกันดิเดยีว 

แถมยังต่อยผู้ชายจนล้มลงกับพื้นและกระโจนขึ้นมาคร่อมพร้อมกับ 

รัวหมัดต่อยไม่ยั้ง ทั้งแรงและเร็วจนมองไม่ทัน ได้ยินเพียงเสียงผัวะ 

ผวัะ ผวัะ! ดงัรวัไม่ขาด

เอ่อ...อ่า...นี่มนั...มนั...คอื...

ผวัเมยีตกีนัใช่ไหม!?

“เอ่อ...อย่าทะเลาะกันเลยนะคะ ต้องผิดเองที่โผล่เข้ามา

ขดัจงัหวะพวกคณุ ต้องขอโทษด้วยค่ะ เลกิตกีนัเถอะนะคะ” ต้องรกั

พยายามประสานรอยร้าวคนทั้งคูด้่วยสหีน้าเหยเก สะดุง้ทกุครั้งที่หญงิ

สาวอัดหมัดหนักๆ ลงบนใบหน้าชายหนุ่ม ดูเหมือนเสียงของเธอจะ

ท�าให้ฝ่ายหญงิรูส้กึตวัขึ้นมา เธอหมนุคอกลบัมามองด้วยองศาแปลก...

แบบไม่น่าจะหนัมาได้ แถมยงัถลงึจ้องด้วยดวงตาแดงก�่าและแสยะยิ้ม

ใส่อย่างมาดร้ายด้วย...ด้วยปากที่ฉกีลกึแทบถงึหู

นาทนีั้น...เป็นครั้งที่สองของวนัที่ต้องรกัหลดุพ้นความเบลอออก

มาพบว่าตวัเองก�าลงัเจออยู่กบั ‘อะไร’ อกีแล้วง่า...แง...

แถม...มนัเหน็เธอแล้วด้วยยย!!!

ผสีาวผมสยายยุง่หมนุตวัมา ท�าท่าเหมอืนจะกระโจนใส่ต้องรกั

ซึ่ง...ขาทั้งแขง็ทั้งสั่นจนไม่มปีัญญาจะถอยหน ีตั้งแต่ตอนที่โดนผู้ชาย

คนนั้นคกุคามแล้วแหละ หญงิสาวจงึท�าได้เพยีงแค่เบกิตากว้าง จ้อง

นิ่งไปที่กรงเลบ็คมกรบิซึ่งก�าลงัพุ่งเข้าใส่ตวัเองเท่านั้น

‘ฮอื...ตายแหง!’

ต้องรักคิดว่าไม่เคยมีวันไหนที่หัวใจของเธอเต้นโลดด้วยความ

ระทกึได้เท่าวนันี้อกีแล้ว

ก่อนหน้านี้มันสั่นระรัวด้วยความสยองขวัญสั่นประสาทจาก 

ผหีวงที่ซึ่งฆ่าตวัตายเฝ้าตกึ แถมมนัยงัโดนเขย่าด้วยการเดนิขึ้นลงตกึ

ถงึยี่สบิชั้นจนข้อเข่าแทบรบัไม่ไหว นี่หวัใจยงัจะเจอความระทกึของการ
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ถูกจู่โจมท�าร้ายให้หวาดเสียวอีกระลอก แต่ก่อนที่กรงเล็บคมกริบนั้น

จะกรดีลงบนร่างเธอ ผู้คกุคามกโ็ดนกระชากผมจนหน้าหงาย

ชายหนุม่ดวงตาสอี�าพนัถลงึตาดดุนัให้เหมอืนแทนความหมาย

ว่า อย่ามาเกะกะเขาได้ไหม ก่อนหนัไปจกิหวัผสีาวโขกกบัพื้นปูน แรง

จนคอนกรตีแตกระแหงแทบทะลเุป็นรูตามรูปศรีษะ

นาทนีี้...ต้องรกัเพิ่งคดิได้ว่า...ไม่มคีนธรรมดาคนไหนที่จะกระแทก

หวัคนลงจนพื้นแตกได้ การที่เหวี่ยงผู้หญงิข้ามห้องไปกระแทกเสานั่น

กเ็หมอืนกนั 

มนั...มนั...

มนัไม่ใช่มานู้ดด...!!!
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อมนุษย์สองตนนั้นต่อสู้กันไปทั่วห้อง

ทั้งสองผลดักนัจูโ่จมอกีฝ่ายด้วยมอื เท้า เข่า ศอก หรอืแม้กระทั่ง

ฟันแหลมๆ ของผีสาวที่อ้าปากกว้างจนแทบฉีกถึงหู เผยฟันที่กลาย

เป็นซี่แหลมๆ เหมอืนฟันฉลามงบัใส่คู่ต่อสู้ กดักระชากจนเชิ้ตหลดุลุ่ย

ของผู้ชายคนนั้นฉีกขาด ต้องรักไม่ทันเห็นว่ามีชิ้นเนื้อหลุดติดออกมา

หรอืเปล่า เพราะทั้งคู่เคลื่อนไหวเรว็มากจนหมนุไปทั่วห้อง ทั้งเสา พื้น 

หรอืแม้แต่เพดานล้วนแล้วแต่กลายเป็นที่รองรบัอารมณ์อนับ้าคลั่งและ

เรี่ยวแรงอันเกินมนุษย์ของทั้งคู่ ต้องรักหมุนตามจนคอจะเคล็ด มอง

ตามการต่อสู้กนัด้วยความเรว็เหนอืมนษุย์นั้นจนตาลายไปหมดแล้ว 

ดูเหมือนทั้งคู่จะก�าลังติดพันกับการเอาชนะอีกฝ่าย จนลืมให้

ความสนใจไปว่าในห้องยงัมใีครอยู่ตรงนี้อกีคนหนึ่ง

สดุท้ายหญงิสาวกต็ดัสนิใจได้ว่า...

การไม่ได้รบัความสนใจแบบนี้กด็อียู่เหมอืนกนั

ควร...ปล่อยทั้งคู่ให้โรมรันกันอยู่อย่างนี้ต่อไปแหละ เธอจะได้

อาศยัจงัหวะนี้...เผ่น!

หญิงสาวตัวเล็กผอมบางในชุดเดรสสีหวานค่อยถอยห่างออก

มาได้อย่างสะดวก

3
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อา...ในที่สดุหลงัจากเจอเรื่องซวยๆ มาทั้งวนั การหนจีากผไีป

ได้อย่างเนยีนๆ นี้ถอืเป็นโชคอย่างหนึ่ง...ละมั้ง

แต่ปัญหาที่ต้องรกัมองข้ามไปคอื ทั้งคู่ก�าลงัต่อสู้กนัไปทั่วห้อง

ด้วยความเร็วเหนือมนุษย์จนสายตาเธอไม่อาจจับการเคลื่อนไหวของ

พวกเขาได้ทนั

ดังนั้น...เมื่อถูกพุ่งเข้ามาใส่ในจังหวะที่เธอก�าลงัถอยหนีเนยีนๆ 

นั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่หญิงสาวเชื่องช้าอย่างเธอจะหลบหลีกการ

จู่โจมนั้นพ้น

ใช่ค่ะ...โดนกระแทกอั้กเข้าให้!

ด้วยเรี่ยวแรงเหนือมนุษย์ที่แม้จะเป็นแค่การเฉี่ยวจากพวกเขา 

แต่ส�าหรบัเธอ...สาวน้อยผู้บอบบางกถ็งึกบัซวนเซแล้ว ต้องรกัตวัปลวิ 

ไปไกลหลายเมตร ซึ่งถ้ากระแทกเข้ากบัผนงัคงจะเจบ็มากๆ เลย แต่ 

ไม่หรอก...

ที่มนัไม่เจบ็กเ็พราะ...กเ็พราะมนัไม่มขี้างฝาไง!!

ด้วยความที่ยังสร้างไม่เสร็จ ผนังในส่วนที่ควรมีจึงไม่มี ไม่มี 

ผนงักั้นขอบเขตของตวัตกึเอาไว้ด้วย จงึไร้สิ่งใดมายบัยั้งการร่วงหล่น

ของหญงิสาวร่างบอบบางที่โดนลูกหลงจากการต่อสูก้นัของสิ่ง...ที่ไม่รู้

ว่าใช่สิ่งมชีวีติมั้ย แต่ที่แน่ๆ คอืไม่ใช่คนแหงๆ

ร่างผอมบางโดนชนจนกระเดน็หลดุออกจากตวัอาคาร

...หลดุลอย...ร่วงหล่น ตกตกึ!

ใช้เวลาหลายวนิาทกีว่าสาวน้อยจอมเบลอจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร

กว่าที่เจ้าตวัจะตระหนกและตระหนกัได้ว่าต้อง...ต้องตกใจสนิะ!

แต่ยงัไม่ทนัที่ต้องรกัจะอ้าปากส่งเสยีงอะไรออกมา อะไรอกีอย่าง

ก็พุ่งวูบมากระแทกจนจุก การกระแทกนั้นไม่ได้ช่วยหยุดยั้งการหล่น

ของเธอ แต่กลบัยิ่งเพิ่มความเรว็ของการร่วงหล่นขึ้นไปอกี!

หล่น!
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...หล่นโดยไม่มอีะไรมากั้น!

หล่น...จากตกึเกอืบสบิชั้น!

กรี๊ดสคิะ รออะไร!?

“อ๊า!!...อุ๊ก!...อึ๊ก!...อื้อ!!!”

เสียงกรีดร้องของหญิงสาวยังไม่ทันสุด เธอก็ถูกตะปบอุดปาก

ไว้ด้วยมอืใหญ่กระด้างพร้อมเสยีงค�ารามหงดุหงดิอยู่ใกล้ๆ

“หนวกหู!”

และพอพยายามตั้งสติลืมตาขึ้นมาดู ก็พบว่าก�าลังสบสายตา

กบัอ�าพนัสองก้อน...

ไม่ใช่ส ิสิ่งที่อยู่ประชดิตาคอืดวงตาสอี�าพนัคู่หนึ่ง

เป็นดวงตาสีน�้าตาลอมเหลืองที่ใสสว่างและเจิดจ้าของผู้ชายที่

ต่อสู้กบัปีศาจสาวอยู่เมื่อครู่ และดูเหมอืนเขาจะโดนโจมตจีนกระเดน็

ตกลงมาด้วยอกีคน เดาว่าเขาคอืเจ้าของแรงกระแทกเมื่อกี้แหงๆ ที่อดั

เข้ามาจนเจบ็ แถมยงัท�าให้เธอตกเรว็ขึ้นกว่าเดมิอกี

ตก! หก! แหก!

แม่ตกแตกแล้วค่า!

ตายแน่ๆ แล้ว!

คณุพลมัช่วยด้วย!

ดูเหมือนว่าชื่อสุดท้ายที่คิดถึงนี่แหละขลังที่สุดเพราะการ 

ตกกระแทกถึงพื้นนั้นไม่ได้ท�าให้เจ็บปวดรวดร้าวราวร่างแหลกเหลว

เพราะพื้นคอนกรตีอย่างที่กลวั

เสยีงตกดงัหนกัแน่น ร่างเด้งดึ๋งอกีนดิหน่อย พร้อมกบัความเจบ็

จกุลกุไม่ขึ้น หญงิสาวพลนัรบัรูไ้ด้ถงึแรงกระเพื่อมของวตัถทุี่นุม่กว่าพื้น

คอนกรตี หยุ่นๆ รบัแรงกระแทกได้ มเีสยีงฟู่ของลมผสมกบัเสยีงผู้คน

คุยกันฟังไม่ได้ศัพท์ มีเสียงอุทานตกใจก่อนเสียงฝีเท้าหลายคู่จะใกล้

เข้ามา
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ต้องรกักะพรบิตาปรบิๆ มองดทู้องฟ้ามดืด�าที่มดีวงดาวประปราย

และสูงเสยียิ่งกว่าสูง จนัทร์เสี้ยวแขวนอยู่เหนอืตกึร้าง และ...อาจเป็น

อุปาทานที่หญิงสาวเห็นร่างหนึ่งในตึกที่ความมืดกลืนกินไปหมดแล้ว 

แต่เธอกลับยังสบตากับ...ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี ร่างในชุดกระโปรง  

ผมยาวสยายยุ่งเหยิง ดวงหน้าเลือนราง แต่เห็นได้ถึงประกายตา

วาววามมาดร้ายของอมนษุย์

อมนษุย์ที่ชนเธอจนตกลงมา แถมยงัเหวี่ยงผูช้ายอกีคนลงมา...

‘เดี๋ยว!’

เจ้าของร่างกะปลกกะเปลี้ยฝืนความเจบ็ปวดรวดร้าวพยงุตวัลกุ

ขึ้นมานั่ง เหลยีวมองหาอย่างงงๆ เพื่อพบว่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้ว!

บนผืนผ้าใบโล่งกว้างที่หนาจากพื้นหลายเมตร เพราะสูบลม 

เข้ามาเป็นเบาะลมขนาดยกัษ์ที่ช่วยป้องกนัอนัตรายให้เธอจากการตก

จากที่สงู บนพื้นที่หลายตารางเมตรนั้นนอกจากเธอแล้วกไ็ม่มสีิ่งมชีวีติ

อื่น...

สิ่งไม่มชีวีติกไ็ม่มเีช่นกนั ขอบคณุคณุพระคณุเจ้า

ความวุ่นวายค่อยๆ ทยอยเกดิขึ้นรอบตวั ผู้ชายหลายคนก�าลงั

พยายามปีนขึ้นมาหาเธอที่นั่งงงอยูบ่นเบาะลมขนาดมหมึาอนัหนึ่ง

เบาะใหญ่ๆ เหมอืนที่เหน็เขาใช้กางแล้วเป่าลมเข้าไป เอาไว้วาง

ดกัในเวลาที่มคีนจะโดดตกึน่ะ

น่าจะเป็นหนึ่งในแผนส�ารองของพร�าพรรษ เจ้านายแสนโหด

ของเธอเหน็เขี้ยวๆ เหี้ยมๆ อย่างนั้นกเ็หอะ แต่กไ็ม่เคยปล่อยให้ลูกน้อง

อย่างเธอต้องไปเผชญิอนัตรายจรงิๆ สกัครั้ง

พร�าพรรษเป็นคนรอบคอบที่มองโลกในแง่ร้ายชนิดสุดๆ นั่น

ท�าให้ในแต่ละครั้งที่ลงมือท�างานต้องมีแผนส�ารองไม่ต�่ากว่าสิบแผน 

และแต่ละแผนส�ารองก็ยังมีแผนส�ารองแยกย่อยไปอีกไม่ต�่ากว่าสอง

สามแผนเสมอ เรยีกได้ว่าท�างานกบัพร�าพรรษต้องมยีี่สบิสามสบิแผน
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เป็นอย่างต�่า และการตกจากตกึสงูของเธอกไ็ม่น่าจะอยูใ่นแผนการ เหน็

ได้จากอาการตกอกตกใจของบรรดาทีมงานที่ป่ายปีนกันขึ้นมาพร้อม

บอกต่อๆ กนัไปว่า...

“ตกตกึ มคีนตกตกึ คณุต้องรกัตกตกึ” 

“ไม่เป็นไรใช่ไหมครบั” ทมีงานในชดุหมสีเีข้มคนหนึ่งเข้ามาพยงุ

พร้อมถามอย่างห่วงใย

เกอืบ...ต้องรกัเกอืบได้ซึ้งใจอยู่แล้ว แต่มอีกีเสยีงหนึ่งแทรกเข้า

มาเสยีก่อน

“แกตกลงมาได้ยงัไงหาไอ้ต้อง นี่ดนีะที่เขายงัไม่เกบ็เบาะลมน่ะ 

ไม่งั้นนะ...ฮึ่ม!” เสยีงแหวของพร�าพรรษดงัทะลทุะลวงเครื่องมอืสื่อสาร

ออกมา

ดูเหมือนว่าอุบัติเหตุ ‘เล็กๆ’ ที่เกิดขึ้นจะรายงานไปถึงทาง 

พร�าพรรษอย่างรวดเรว็โดยไม่อาจปกปิดเอาไว้ได้

“ไหนบอกว่าผีมันไปแล้ว แกยังจะตกลงมาได้ยังไงอีกหา! 

รายงานมาเดี๋ยวนี้เชยีวนะ ว่าไปท�าอที่าไหนถงึตกลงมาได้” น�้าเสยีง

เข่นเขี้ยวของพร�าพรรษยงัดงัออกมาจากวทิยสุื่อสารอย่างต่อเนื่อง

“ต้อง...ต้อง...ต้องโดนผผีลกัค่ะคณุพลมั” ต้องรกัเอ่ยด้วยเสยีง

สั่นเครอื น�้าตาร่วงพรูอกีครั้งพร้อมกบัค�าด่าไม่ซ�้าของพร�าพรรษที่รวัออก

มาจากเครื่องมอืสื่อสาร

“ผบี้านป้าแกเรอะ ผลกัคนตกตกึน่ะ!” 
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“ตกลงมันมีผีกี่ตัวกันแน่”

นั่นเป็นค�าถามเดยีวกนักบัที่ต้องรกัถามตวัเองอยูเ่หมอืนกนั แต่

เมื่อมันมาจากน�้าเสียงคาดคั้น โหดเหี้ยม และอ�ามหิตของพร�าพรรษ 

เจ้านายสาว น�้าหนักของเรื่องราวที่เจอมาจึงกดทับจนสาวน้อยแทบ

ทานทนไม่ไหว

“ต้อง...ต้องไม่รู้ค่ะ” ต้องรกัก้มหน้าพมึพ�าแผ่วๆ ก่อนจะสะดุ้ง

กบัเสยีงตบโต๊ะปัง!

พร�าพรรษอารมณ์เสยีสดุๆ เกอืบหลดุตวาดแหวเข้าใส่แล้ว 

ท�างานด้วยกันมาตั้งหลายปี ต้องรู้สิว่าค�าว่า ‘ไม่’ ไม่มีอยู่ใน

สารบบของเธอ

ทุกคนที่ท�างานกับพร�าพรรษต้องรู้ว่าห้ามพูดว่า ไม่รู้ ท�าไม่ได้ 

หรือไม่มีทางออกมาเด็ดขาด...ถ้ายังไม่อยากตาย ต้องไปหาวิธีมา 

ให้ได้ แล้วค่อยมารายงานว่ามทีางเลอืกกี่หนทาง ยากง่ายยงัไง ต้องหา

เหตุผลมาประกอบให้ได้ว่าท�าไมการท�างานยากเกินมนุษย์ที่เธอออก

ค�าสั่งนั้นมนัไม่ควรท�า

การ ‘ได้ไม่คุม้เสยี’ เท่านั้นเป็นเหตผุลเดยีวที่จะท�าให้พร�าพรรษ

ยอมรบัการปฏเิสธงานจากคนของเธอ นอกนั้นอย่าหวงัว่าคนเผดจ็การ

4
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อย่างเธอจะยอมฟัง ยกเว้นครั้งนี้ที่เจ้านายสาวนิ่งไปอย่างใช้ความคดิ 

ไม่ได้รุกไล่ลูกน้องที่ปฏิเสธเธอเหมือนทุกครั้ง มาดนิ่งผิดฟอร์มนั้น 

ท�าเอาดนตร์ เลขาฯ สาวชดุด�าสดุเซก็ซี่ที่เตรยีมจะเข้าไปเบรกอารมณ์

นาย ไม่ให้รงัแกน้องมากเกนิไป ต้องมองเจ้านายตวัเองอย่างประหลาด

ใจ

เกดิอะไรขึ้นกบันางมารร้าย

บดันี้เจ้านายสาวอยูใ่นชดุเดรสแบรนด์เนมพอดตีวั ผมสลวยทิ้ง

ตวัเคลยีไหล่ยาวไปเกอืบถงึกลางหลงั ดวงหน้าใสไม่ได้แต่งแต้มเครื่อง

ส�าอางอื่นใด นอกจากครีมบ�ารุงผิวชั้นดีที่สามีของเธอให้คนไปหามา

บ�ารงุภรรยาให้หน้าใสเด้งจนดูอ่อนกว่าวยัไปหลายปี

แต่ความอ่อนกว่าวัยอาจเป็นเพราะพร�าพรรษยอมสลัดแว่นตา

ป้าๆ ที่ชอบสวมพรางเอาไว้กบัผมมวยทรงคณุยายทิ้งไปกไ็ด้ รวมถงึ

ชดุสทูหนาเชยๆ ที่เธอซ่อนตวัตนไว้ในนั้นเสยีหลายปี มนัเป็นเครื่องแบบ

ที่ท�าให้พร�าพรรษดเูป็นมนษุย์ป้าจอมเหวี่ยง เป็นนางมารร้ายที่เข่นเขี้ยว

รงัแกลูกน้องอย่างไร้ปรานี

หรอืว่า...การเปลี่ยนลคุจะท�าให้นางมารร้ายอารมณ์ดขีึ้นมาจน 

ถงึกบัปรานลีูกน้องได้

‘ไม่ส.ิ..’

ดนตร์กวาดตามองไปที่คนส�าคญัอกีคนในห้อง หรอือกีนยัคอืผู้

เป็นเจ้าของห้องเพนต์เฮาส์กว้างใหญ่กินอาณาบริเวณทั้งชั้นบนยอด

ตกึหรูใจกลางเมอืงที่มมีูลค่าสูงที่สดุในตลาดอสงัหารมิทรพัย์ตอนนี้

ชายหนุม่เป็นเจ้าของอาณาจกัรธรุกจิที่มมีลูค่ารวมกว่าแสนล้าน

บาทด้วยวยัเพยีงสามสบิสองปี เขาใช้เวลาไม่ถงึสบิปีในการบรหิารกลุม่

บรษิทัในตระกูลที่มภีาวะย�่าแย่ด้วยทรพัย์สนิรวมหนี้สนิราวพนักว่าล้าน

ให้กลบักลายมาเป็นกลุ่มเงนิทนุที่ตดิอนัดบัหนึ่งของประเทศ ตดิหนึ่ง

ในสิบของมหาเศรษฐีเอเชีย และติดหนึ่งในร้อยมหาเศรษฐีระดับโลก
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ได้...อย่างไม่ยากเยน็เสยีด้วย

อาคเนย์ อรรคนยี์พทิกัษ์ เป็นผู้ชายตวัใหญ่ สูงร้อยแปดสบิเก้า

เซน็ต์ สวมชดุสูทสั่งตดัพอดตีวัยี่ห้อแพงที่สดุ เพอร์เฟกต์สดุๆ ตั้งแต่

หวัจดเท้า ท่าทางแพงและเย่อหยิ่ง ดวงหน้าหล่อเหลามดีวงตาเยน็ชา

แผ่รศัมคีณุชายสูงศกัดิ์อนัยากที่ใครจะเข้าถงึได้ออกมาตลอดเวลา

เขาคอืชายผู้ประกาศตวัเป็นเจ้าของนางมารร้าย และบกุเข้ามา

ใช้ทกุแผนการร้ายกาจช่วงชงิตวัพร�าพรรษจากงานแต่งงานที่พร�าพรรษ

เกือบจะโดนคุณภัสตราภรณ์บังคับคลุมถุงชนให้แต่งงานกับ ภาสกร 

ประการณานนท์ ลูกชายเธอ เพื่อผูกมัดให้พร�าพรรษต้องยอมอยู่ใน

ต�าแหน่งผูบ้รหิารบรษิทัพเีคกรุป๊ และท�างานแทนภาสกรซึ่งเป็นเจ้าของ

บรษิทัตวัจรงิ

แต่การบงัคบัแต่งงานหนนั้นกล็่มไม่เป็นท่า เพราะว่าพร�าพรรษ

ถูกอาคเนย์ชิงตัวมาจดทะเบียนสมรสด้วยเสียก่อน ทะเบียนสมรสยัง

สดๆ ร้อนๆ ไม่เกนิสองสปัดาห์เลย

หรอื...การแต่งงานกบัผูช้ายดีๆ  สเปกเทพสกัคนนี่จะช่วยเยยีวยา

จติใจอ�ามหติของเจ้านายสาวให้เบาบางลง...

‘ไม่หรอก’ ดนตร์ส่ายศรีษะให้ตวัเองช้าๆ ความเข้าใจเริ่มปรากฏ

ในดวงตาเมื่อสงัเกตเหน็ว่า สหีน้าของพร�าพรรษไม่ได้มคีวามปรานอียู่

ในนั้นเลย เจ้านายสาวกวาดตามอง ‘สภาพ’ ของต้องรกัก่อนเม้มปาก 

สหีน้าขดัใจ

สภาพของต้องรัก...เลขาฯ สาวในชุดเดรสวินเทจสีหวานนั้น 

ยบัเยนิราวกบัผ่านการตกตกึมา...

เอ่อ...ที่จรงิมนักผ็่านการตกตกึมานั่นแหละ!

แถมก่อนหน้านั้นยงัโดนผทีี่น่ากลวัระดบัต�านานตกึร้างสดุหลอน

ของเมอืงหลวงหลอกมาแล้วรอบหนึ่ง จงึยากหน่อยที่จะไม่ให้สาวน้อย

ผวิสนี�้าผึ้งมสีภาพ...ชวนเวทนาจนนางมารร้ายยงัต้องระงบัอารมณ์ ยั้ง
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การอาละวาดไว้ ไม่จดัเตม็ใส่เหมอืนทกุที

ไม่ใช่เพราะความปรานหีรอกนะ แต่พร�าพรรษเป็นคนที่รูจ้งัหวะ

บีบคั้นผู้คน และรู้ว่าบางคนไม่อาจทนการบีบคั้นรุนแรงได้ไหว หญิง

สาวมจีติวทิยาในการใช้ทั้งไม้อ่อนและไม้แขง็ข่มขู่ชาวบ้าน

“ตะ...ต้องเจออีกสองค่ะ แต่ต้องไม่รู้ว่า...ว่าพวกเขาเป็นผีหรือ

เป็นอะไร ตะ...แต่พวกเขาน่ากลวัมาก คณุพลมัคะ...ระ...เรา...เราหา

ตกึอื่นกนัไม่ได้เหรอคะ” ต้องรกัเงยหน้า ช้อนตาสนี�้าตาลคลอน�้าตาที่

ดนู่ารกัน่าสงสารราวเนื้อทรายน้อย น่าเวทนาจนไม่ว่าใครกค็วรใจอ่อน

ยกเว้นไว้แค่...

“ไม่!” พร�าพรรษปฏเิสธเสยีงเหี้ยมเกรยีมจนต้องรกัสะอกึ

แม้แต่ดนตร์ยังต้องมองหน้าเจ้านายสาวด้วยสายตาสงสัย 

สหีน้าเอาแต่ใจและค�าสั่งเผดจ็การนั้นเป็นสิ่งที่เลขาฯ และบรรดาผูช่้วย

คุ้นชนิกนัมานานแล้ว แต่อาการอารมณ์เสยีขนาดนี้นี่...

“ฉนัต้องการใช้ตกึนั้นจรงิๆ แถมมนัยงัต้องตกแต่งอกี อย่างเรว็

สดุคงอกีเป็นเดอืนกว่ามนัจะใช้การได้” พร�าพรรษบอกเสยีงเข้ม พลาง

กวาดตามองไปรอบบริเวณโถงของห้องรับรองแขกที่มีผู้คนมากมาย

หลายหมู่คณะปนเปกนัอยู่

เหน็เจ้านายสาวมสีหีน้าขดัใจขึ้นทกุท ีดนตร์จงึพอจะเข้าใจขึ้น

มาได้ร�าไรถงึ ‘ความเร่งด่วน’ ที่ต้องการใช้ตกึนั้นแล้ว

ภายในห้องรับรองแขกของที่พักชั้นเพนต์เฮาส์ของอาคเนย์นั้น

นอกจากชายหนุ่มและหญิงสาวสองสามีภรรยาผู้เป็นเจ้าของสถานที่

แล้ว ยังมีทีมบอดีการ์ดของอาคเนย์อีกห้าคน ส่วนบอดีการ์ดที่เหลือ

อยู่ประจ�าตามจุดอื่นอีกกว่ายี่สิบคน ส่วนคนของพร�าพรรษก็มีดนตร์ 

ปราย และต้องรกั สามเลขาฯ สาว...และไม่สาวกบัคนสนทิและทมีงาน

อื่นอกีสามสี่คนที่เป็นผู้ช่วยวิ่งงานตามค�าสั่งประหลาดๆ ของเจ้านาย

สาว
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และที่คล้าย...น่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอม แต่ท�าตวักลมกลนืเป็น

อย่างยิ่งคอื ทมีงานอกีกว่ายี่สบิสามสบิชวีติที่ผลดัเปลี่ยนหมนุเวยีนกนั

เข้าออกสถานที่นี้เป็นว่าเล่น โดยไม่สนใจว่าเจ้าของสถานที่จะเตม็ใจ

หรอืไม่ เพราะพวกเขานั้นรบัเพยีงค�าสั่งจากเจ้านายตวัเองเท่านั้น

พวกผู้ชายหน้าโหดที่สวมชุดอันไม่อาจระบุสังกัด หรือแม้แต่

อาชีพได้พวกนั้น มีตั้งแต่สวมสูท สวมเชิ้ต ผูกเนกไทอย่างดีเหมือน

หนุ่มออฟฟิศทั่วไปไปจนถึงคนในชุดเสื้อยืดกับกางเกงยีนสีตุ่นๆ และ

ถึงกับมีคนในชุดเก่าขาดราวกับไปหลงในดงจิ๊กโก๋หน้าปากซอยไหน 

ที่ดุๆ  สกัซอยหนึ่งแล้วรอดฝ่าเท้าเหล่านั้นออกมาได้

คนพวกนี้เป็นคนของอคันแีละน้อยหน่า พี่ชายและพี่สะใภ้ของ

อาคเนย์ซึ่งพากนัมาปักหลกัที่นี่เกอืบครบสปัดาห์แล้ว

ถ้าบอกว่าอาคเนย์เป็นผู้ชายที่แผ่กลิ่นอายสูงส่งราวตัวละคร

คุณชายจากนิยายแนวเวียงวังเรื่องไหนสักเรื่องหนึ่งแล้วละก็...พี่ชาย

ของเขานั้นกเ็ป็นสิ่งที่ตรงกนัข้ามโดยสิ้นเชงิ

อัคนีสวมชุดเสื้อยืดด�าสนิทกับกางเกงยีนตลอดกาล ชายหนุ่ม

มีผิวคล้ามเข้มแบบคนที่ท�างานกลางแจ้ง โดนแดดแผดเผาอยู่เสมอ 

เขาสูงพอๆ กบัอาคเนย์ แต่บคุลกิเป็นกนัเอง เข้าถงึได้ง่ายกว่า ชนดิที่

น่าจะปะปนเข้าไปกลมกลืนกับกลุ่มจิ๊กโก๋ หรือพี่วินปากซอยไหนก็ได้

โดยไม่มใีครผดิสงัเกต

ช่างต่างกันอย่างไม่น่าเชื่อว่าเป็นพี่น้องกันได้ นอกจากเอามา

ยนืคูก่นัแล้วสงัเกตที่ใบหน้าของพวกเขาจงึจะพบว่ามคีวามคล้ายคลงึ

กนัอยู่เกอืบแปดสบิเปอร์เซน็ต์ นอกนั้นนะ...

พร�าพรรษเคยถึงขั้นออกปากถามว่าคุณอกนิษฐ์...แม่ของ 

พวกเขาทั้งคู่หยบิอคันผีดิ สลบัตวัเอาลูกใครกลบัมาจากโรงพยาบาล

หรอืเปล่า

นอกจากบคุลกิและการวางตวัจะต่างกบัอาคเนย์ราวฟ้ากบัเหว
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แล้ว สิ่งที่สุดแสนจะไม่เข้าคู่กันอีกอย่างของอัคนีคือ ณัฐนาราหรือ

น้อยหน่า ภรรยาผู้มดีวงหน้าสวยจดั ร่างระหงสูงโปร่ง ดูทั้งบอบบาง 

ทั้งแข็งแรงแบบนักกีฬา หญิงสาวสวมชุดแบรนด์เนมสุดหรูที่ยิ่งเสริม

บุคลิกสูงส่ง สง่างามสมวงศ์ตระกูลที่มีคุณพ่อเป็นท่านนายพลและ 

คณุแม่มเีชื้อสายตระกลูขนุนางเก่าสบืทอดมายาวนาน ผูห้ญงิคนนี้ทั้ง

สวย สง่า มารยาทด ีจนไม่น่าจะมาอยู่ร่วมกบัผู้ชายแบบอคันไีด้เลย 

อัคนีกับลูกน้องท่าทางกวนประสาทไม่แพ้เจ้านายอีกเกินสอง

โหลพวกนั้นน่ะ 

ซึ่งพอทั้งหมดพากันยัดตัวเองเข้ามาในเพนต์เฮาส์หรูหราสไตล์

โมเดิร์น เพดานสูงเป็นสิบเมตร ผนังด้านหนึ่งกรุกระจกมหึมาตลอด

แนวผนงั เผยให้เหน็ท้องฟ้ากว้างและด้านล่างคอื ทวิทศัน์กว้างไกลสดุ

ลูกหูลูกตาของเมืองหลวง เป็นท็อปวิวในจุดที่ดีที่สุดจากตึกที่สูงที่สุด

ในตอนนี้ ห้องโถงโปร่งมีดีไซน์ทันสมัยโดยไม่แบ่งพื้นที่ออกจากกัน 

ท�าให้มห้ีองรบัแขกและห้องประชมุอยูร่วมกนั ซึ่งมมุหนึ่งนั้นถกูทมีของ

อคันแีละน้อยหน่ายดึครองจนแปรสภาพกลายเป็นห้องท�างานที่วุน่วาย

ด้วยผู้คนแปลกๆ เต็มไปหมด และท�าให้ห้องกว้างใหญ่นั้นคับแคบ 

ลงไปถนดัตา

ช่างตรงข้ามกบัฝ่ังของอาคเนย์ที่มเีพยีงบอดกีาร์ดในชดุสทูเนี้ยบ

เรียบกริบ พอๆ กับบุคลิกเจ้านายหนุ่มหล่อที่นั่งหน้าหงิกหน้างอไม่

พอใจอยู่มมุหนึ่ง 

อาคเนย์เอางานมานั่งท�าอยู่เงียบๆ ระหว่างที่รอนางมารร้าย

จดัการกบัลกูน้องของเธอ ตวัเขาเองกแ็ผ่รงัสอี�ามหติกดดนัออกมา จน

พวกลูกน้องของเขาและบรรดาบอดีการ์ดส่วนตัวพากันถอนตัว ขอ 

ไปเฝ้าอยู่รอบนอกกนัหมด ที่เหลอืยงัตดิหน้าที่หนไีปไหนไม่ได้ กไ็ด้แต่

เฝ้ามองนาฬิกาทกุๆ สามนาทเีหมอืนอยากให้คนืนี้สิ้นสดุลงเสยีท.ี..

ขอให้คนืนี้สิ้นสดุลงเสยีทเีถอะ!
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ดนตร์กค็ดิไม่ต่างจากพวกเขาหรอก เมื่อหนัไปมองสภาพอดิโรย

ของต้องรกั เลขาฯ สาวที่พร�าพรรษตบไหล่เบาๆ ก่อนเริ่มเจรจาด้วย 

น�้าเสยีงอ่อนลง

“แกต้องเข้าไปในตึกนั้นอีกรอบหนึ่ง คราวนี้ไม่ว่ามีผีสักกี่ตัวก็

ต้องเคลียร์พวกมันออกไปให้หมด” พร�าพรรษปลอบโยน (?) ต้องรัก

พลางใช้ปลายนิ้วกรดีน�้าตาที่เอ่อท้นเพราะความสะเทอืนใจของเลขาฯ 

สาว 

“ไม่ต้องห่วง คราวนี้ฉนัจะให้คนคุ้มกนัไปเป็นเพื่อนแกเป็นโหล

เลย แกไม่โดนผหีลอกคนเดยีวแน่” 

ค�ารับรองอันหนักแน่นนั้นท�าเอาบรรดาบอดีการ์ดของอาคเนย์

ที่อยูไ่ม่ไกลเกนิระยะได้ยนิถงึกบัสะดุง้ หนัมามองด้วยสหีน้าสยองขวญั

อย่างพร้อมเพรยีง

พวกเขาน่าจะจับได้ถึงความหมายของค�าว่า ‘คนคุ้มกัน’ ที่ 

พร�าพรรษใช้ล่อหลอกต้องรกั ว่าต้องไม่พ้นพวกเขาแน่ การจะให้ท�างาน

คุ้มกันน่ะไม่เท่าไรหรอก เพราะต่างเป็นผู้ชายตัวมหึมาล�่าบึ้กที่ฝึก

หลกัสตูรการต่อสู ้และคุม้กนับคุคลส�าคญัมานกัต่อนกัแล้ว การคุม้กนั

ผู ้หญิงตัวเล็กๆ เพียงคนเดียวนั้นไม่มากเกินความสามารถและ

ประสบการณ์ของพวกเขาแน่

แต่...ประเดน็ส�าคญัที่ท�าให้ผูช้ายมาดแมนทั้งฝงูถงึกบัผวาหน้า

ถอดสีคือ...การคุ้มกันคนเห็นผี...ที่เพิ่งโดนผีถีบ...เอ่อ...ผลักตกตึกมา

สดๆ ร้อนๆ ให้ไปเจรจากบัผใีนตกึร้างนั้นอกีรอบหนึ่งเนี่ยนะ!?

พวกเขาเคยเห็นแต่หลักสูตรเจรจาต่อรองในภาวะวิกฤติ ซึ่งมี

สอนเรื่องการเจรจาต่อรองกรณีคนร้ายจับตัวประกัน แต่...แต่นี่จะให้

ไปเจรจาต่อรองกบัผ!ี?

มทีี่ไหนให้ลงคอร์สเรยีนงั้นหรอืครบันาย!?

เมื่อหนัไปหา ‘เจ้านาย’ เหมอืนจะขอความเหน็ใจ อาคเนย์ที่นั่ง
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ก้มหน้าอยูก่บัจอโน้ตบุก๊กเ็งยหน้าขึ้นจากกระดานหุน้แนสแดก็ที่ก�าลงั

เดอืด มาส่งสายตาพฆิาตใส่บรรดาลูกน้องตวัเอง

เหมอืนเป็นความหมายว่า...ลองมใีครกล้าขดัค�าสั่งที่พร�าพรรษ

มอบหมายดูส!ิ

เฮ้อ...น่ากลวักว่าผกีพ็วกพี่สองคนนี่แหละ

‘ผัวเมียคู่นี้นี่...แท็กทีมกันโหดได้อีกเนาะ’ ดนตร์คิดพลางส่าย

หน้าระอาใจเบาๆ ขณะตดัสนิใจเข้าไปเบรกพร�าพรรษไว้

“จะเจรจากนัยงัไงกร็อพรุง่นี้ก่อนดไีหมคะ คนืนี้น่าจะไม่ไหวแล้ว 

ปล่อยต้องรกัมนักลบับ้านไปก่อนเถอะค่ะ” ดนตร์ลงทนุกล่อมเจ้านาย

ด้วยเสยีงนุ่มทุ้มอนัเป็นเอกลกัษณ์

พร�าพรรษท�าปากเบ้ สหีน้าขดัใจ แต่กย็อมถอยห่างออกมาจาก

ระยะคกุคามต้องรกัที่แทบตวัสั่นด้วยความโล่งใจ

“เออๆ กไ็ด้ กลบัไปนอนพกัผ่อนซะก่อนไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา

คยุเรื่องแผนการกนัอกีท”ี พร�าพรรษยอมประนปีระนอมในที่สดุ

“ไป...ยายต้อง เก็บของ เดี๋ยวฉันไปส่งแกเอง” ดนตร์หยิบ

กระเป๋ามาสะพายไหล่พร้อมกับรุนหลังเลขาฯ สาวรุ่นน้องให้ลุกออก

มาห่างจากรงัสพีฆิาตของเจ้านายสาวที่ยงัมองค้อนตาคว�่า แต่กย็อม

ปล่อยตวัลูกน้อง เพราะดูเวลาแล้วกเ็กนิไปจรงิๆ

“ดึกแล้ว...เดี๋ยวฉันให้คนของคุณอาร์คไปส่งก็ได้” พร�าพรรษ 

พดูขึ้นหลงัจากท�าท่าครุน่คดิอยูค่รูห่นึ่ง ไม่ได้รูส้กึรูส้าเลยว่าบรรดา ‘คน

ของคณุอาร์ค’ พวกนั้นจะหน้าถอดสพีร้อมถอยกรูดกนัยกใหญ่

ถึงแม้พวกเขาจะไม่ได้รังเกียจต้องรักเลยสักนิด แต่จากการ

ท�างานร่วมกันในหลายวันที่ผ่านมาท�าให้รับรู้ว่าต้องรัก...สัมผัสได้ใน 

สิ่งที่คนทั่วไปไม่อาจรู้เหน็ เออ...พูดง่ายๆ กเ็หน็ผนีั่นแหละ ดงันั้นการ

ที่ต้องพาคนเห็นผีนั่งรถไปด้วยกันตอนกลางคืนในโลเกชันที่ไม่คุ้นเคย 

ใครจะการนัตไีด้ว่าต้องรกัจะไม่เหน็อะไรแปลกๆ ให้พวกเขาขนหวัลกุ
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“ให้ไปส่งหรอืให้ไปคมุ?” ดนตร์ถามด้วยสหีน้ารู้ทนัว่านางมาร

ร้ายต้องท�าทกุวถิทีางไม่ให้เหยื่อ...เอ่อ...หมายถงึ...ต้องรกัซึ่งเป็นตวัหลกั 

มหีน้าที่ส�าคญัในภารกจิหนกัวนัพรุ่งนี้หนไีปได้ 

พร�าพรรษตวัดตาค้อนใส่เลขาฯ สาวสองของตัวเองที่แสนรู้ไป

หมด บางทกีารมคีนรู้ทนักนัอยู่ข้างตวักไ็ม่ใช่เรื่องดเีสมอไป

“แกเองกเ็ถอะ ไปส่งจรงิๆ นะ อย่าได้ท�ามนัหายเลยเชยีว พรุง่นี้ 

ฉนัต้องมคีนท�างานให้ส�าเรจ็ให้ได้นะ เข้าใจไหม” พร�าพรรษเองกพ็ลอย

ดกัทางลูกน้องที่ไม่ค่อยจะเชื่อฟังกนัเท่าไร

ดนตร์เป็นเลขาฯ และยังเป็นทนายสุดเขี้ยวประจ�าตัวเธอ ที่

นอกจากเป็นผู้ดูแลเรื่องกฎหมายแล้ว งานอื่นนอกเหนือจากขอบเขต

ของตวัเองดนตร์กท็�าได้เป็นอย่างด ีนบัว่าเป็นบคุลากรผู้ทรงประสทิธ-ิ

ภาพรอบด้านที่หาตัวจับยากนัก แต่ดนตร์ก็เป็นตัวของตัวเองพอที่จะ

ปฏเิสธบางค�าสั่งที่เธอคดิว่าไม่สมเหตสุมผลโดยไม่สนใจว่าพร�าพรรษ

จะปรี๊ดแตกทหีลงัแค่ไหน

ก็แน่สิ ลองเป็นคนที่ทั้งท�างานเก่ง ทั้งเป็นลูกชายของท่าน  

ผบ. ตร. กับทั้งไม่มีปัญหาเรื่องเงินจนต้องอ่อนยอมงอนง้อเจ้านาย 

แบบทนายสาว ไม่ว่าใครกต็้องเรดิๆ เชดิๆ ทั้งนั้นแหละ

ถ้ายงัอยากได้ความมปีระสทิธภิาพกบัเส้นสายเลก็ๆ น้อยๆ ที่

เอาไว้ข่มขูค่นอื่นไว้ใช้งาน พร�าพรรษกจ็�าเป็นต้องหยวนๆ ให้ดนตร์เป็น

พเิศษแบบนี้แหละ

“เออน่ะ ไม่ให้เสยีงานหรอก บ้านดนตร์ไปทางเดยีวกนั เลยไป

ส่งมนันดิเดยีวเอง” ดนตร์รบัปาก

“อกีอย่างดกึๆ แบบนี้...แถวบ้านไอ้ต้องมนัน่ากลวัอยู่นะ” ท้าย

ประโยคนั้นไม่ได้บอกพร�าพรรษแล้ว แต่ปรายตาไปยงับรรดาบอดกีาร์ด

ของอาคเนย์ที่พากันหลบตาเหมือนไม่อยากมีตัวตนให้นางมารร้าย 

ใช้งานให้ไปส่งต้องรกัตามแผนแรกที่เธอวางไว้
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เจอไม้นี้เข้าไปท�าเอาพร�าพรรษค้อนตาคว�่า ขมบุขมบิปากพมึพ�า

คล้ายเป็นค�าด่า แต่ก็ไม่ได้เหนี่ยวรั้งอะไรไว้อีก นอกจากหยอดเหยื่อ

ล่อหลอกลูกน้องสาวอกีระลอก

“น่า...ไว้เสรจ็งานครั้งนี้แล้ว ฉนัจะให้แกหยดุยาว ไปที่ไหนกไ็ด้

พร้อมพ็อกเกตมันนีไม่อั้นเลย” พร�าพรรษหลอก...เอ๊ย! บอกลูกน้อง

เสียงนุ่ม แต่ได้รับสายตาตัดพ้อจากเจ้าของดวงตาสีน�้าตาลที่เหลือบ

มองมา

“ได้หยดุ...แบบ...แบบคราวที่แล้วน่ะเหรอคะ” ต้องรกัถามเสยีง

ขมขื่นก่อนสะดุง้ ก้มหน้างดุเมื่อได้รบัสายตาตวดัมองค้อนจากเจ้านาย

สาว

“ท�าไม ก็มนัมีเรื่องเร่งด่วน ฉันเลยจ�าเป็นต้องเรยีกตัวแกกลับ

มาแค่นี้ มปีัญหาหรอืไง” พร�าพรรษตวดัเสยีงเหวี่ยงใส่ 

“ไอ้ต้องก็ต้องการการพักผ่อนอย่างเร่งด่วนเหมือนกัน ให้มัน

กลบัไปนอนก่อน พรุ่งนี้ค่อยว่ากนั” ดนตร์เข้ามาไกล่เกลี่ย พร้อมดงึ

ตวัต้องรกัออกห่างเจ้านายที่เริ่มพาลใส่อย่างไร้เหตผุลมากขึ้นทกุที

...ยิ่งดกึดูเหมอืนจะยิ่งร้ายนะยะหล่อน

สองเลขาฯ ทั้งสาวและไม่สาวของพร�าพรรษพากันเดิน 

ออกมาจากที่พกัของเจ้านาย คนหนึ่งร่างระหงสงูโปร่งในชดุด�าสดุเซก็ซี่ 

อีกคนตัวเล็ก สูงไม่ถึงไหล่ของอีกฝ่าย ร่างเล็กสวมชุดเดรสสีหวานที่

ตอนนี้ทั้งมอมแมมทั้งยบัย่นจากการถูกโยนลงจากตกึ

ต้องรกัยงัคงปาดน�้าตาป้อยๆ พลางสดูจมกูแดงเบาๆ ดบูอบบาง

น่าสงสาร...น่า...รงัแกที่สดุ!

แต่ก็ต้องอดใจไว้...ดนตร์จ�าต้องเก็บอารมณ์มันเขี้ยวและความ

ซาดสิม์ส่วนตวัไว้ ไม่งั้นคงกระทบเรื่องงานแหงๆ เพราะถ้าเธอพลอย

รงัแกต้องรกัด้วยอกีคนหนึ่งละก.็..สาวน้อยคงทานทนการกลั่นแกล้งใน
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ที่ท�างานไม่ไหวแน่

ดังนั้นเมื่อพร�าพรรษยึดต�าแหน่ง ‘Bad cop’ ไปแล้ว ดนตร์ก็ 

จ�าต้องรับบทเป็น ‘Good cop’ ไปโดยปริยาย คอยปลอบโยนเพื่อน 

ร่วมงาน ประคบัประคองจติใจมนัเอาไว้ ไม่ให้มนัจติหลดุเกนิจะท�างาน

ให้พร�าพรรษได้ 

มอืใหญ่ แต่เรยีวสวย แถมท�าเลบ็อย่างดจีากสปาเลบ็ราคาแพง

จึงตบลงบนศีรษะของเลขาฯ สาวรุ่นน้องเบาๆ พลางพูดปลอบขวัญ 

ไปด้วย

“อดทนไว้ ฉันว่าผ่านงานนี้ไปได้ก็น่าจะไม่มาหนักที่แกแล้ว

แหละ”...คดิว่านะ

“งอื...ท�าไมเขาเป็นคนแบบนี้วะดนตร์ คราวนี้หนกัเลยนะ ทกุที

เขายงัยอมฟังนะ ถ้ามนัน่ากลวัเกนิไป เขายงัยอมถอย คราวนี้เขาเป็น

อะไรไปอะ” ต้องรกัคร�่าครวญปรบัทกุขร์ะหว่างรอลฟิต์เพื่อพากนัออก

จากชั้นเพนต์เฮาส์ ที่พกัของอาคเนย์ ลงไปยงัชั้นลานจอดรถ

“อืม...แกจะ...เอาความจริงหรือค�าปลอบใจดีล่ะ” ดนตร์ถาม 

น�้าเสยีงเหน็ใจ แต่! ไม่รู้ท�าไมนยัน์ตาถงึเต้นระรกิด้วยรอยสนกุสนาน

ขนาดนั้น เลขาฯ สาวสดุเซก็ซี่โอบไหล่ต้องรกัไว้หลวมๆ ขณะบอก

“แกก็ลองคิดดูละกัน...สมมุติเป็นตัวแกเอง...มีชีวิตแย่ๆ เหี่ยว

เฉาขาดของมาตั้งยี่สิบเก้าปี อีกไม่กี่เดือนก็จะเอกซ์ปาย หมดช่วง 

โพรโมชนัของสาววยัยี่สบิแล้ว จู่ๆ  แกกไ็ด้ของ...เออ หมายถงึเจอผูช้าย

สเปกเทพ สงูร้อยแปดสบิเก้าเซน็ต์ สวมสทูคติอน รองเท้าเฟอร์รากาโม 

และออปชนัที่ท�าให้ลคุแพงสดุในตลาดตอนนี้ แถมหน้าตาเขายงัดพีอ

จะไปขึ้นปกแมกาซนีได้สบายๆ ด้วยซ�้าไป อยู่ๆ ผู้ชายคนนั้นกห็ล่นปุ

มาตรงหน้าแก แกจะไม่อยากใช้ช่วงเวลาข้าวใหม่ปลามนัอยู่กบัผู้ชาย

สเปกเทพของแกให้หน�าใจเลยเหรอไง”

ต้องรกักลอกตาคดิตาม...แม้จะเริ่มรู้อยู่ร�าไรแล้วว่าดนตร์ก�าลงั
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ยกตวัอย่างพาดพงิถงึชวีติของพร�าพรรษและสามหีมาดๆ ของเธออย่าง

อาคเนย์ แต่...พอได้ยนิค�าว่า ‘ผู้ชายสเปกเทพที่หล่นปลุงมาตรงหน้า’ 

ไม่รู้ท�าไม...ดวงตาสีอ�าพันที่ทอประกายวาววามคู่นั้นถึงพลันกระจ่าง

ขึ้นมาในความทรงจ�าเธอจนต้องนิ่งอึ้งไปชั่วพกั

ดนตร์เหน็คูส่นทนานิ่งไปกถ็อนใจนดิๆ แต่ไม่ได้หยดุรอให้ต้องรกั

คดิตามจนทนัหรอก เลขาฯ สาวสองของพร�าพรรษพูดความคดิตวัเอง

ต่อไป

“นั่นแหละ...แล้วช่วงเวลาที่ควรได้ฮนันมีนูสวตีกบัสามดีนัมแีก๊ง

ของพี่ชายสามกีบัพี่สะใภ้ยกพวกมารบกวนถงึในบ้านแบบนี้ แกคดิว่า

คณุพลมัจะอยากเกบ็พวกเขาไว้ไหมล่ะ”

“นะ...นี่...นี่แกก�าลงัจะบอกว่า...” ต้องรกัตะกกุตะกกัด้วยน�้าเสยีง

สะเทอืนใจ

ดนตร์พยกัหน้ารบั พยายามท�าหน้านิ่ง ทั้งที่นยัน์ตาเต้นระรกิด้วย

รอยสนกุข�าขนั ต้องรกัเป็นคนน่ารกั น่าสงสาร และน่าแกล้งที่สดุเท่า

ที่เธอเคยเจอมา หญงิสาวเป็นคนบคุลกินุม่นิ่มที่กระตุน้ต่อมความเอส

ของเธอให้ท�างานจนต้องคอยระงบัอกระงบัใจอยู่ตลอด

“แค่...อยากอยู่กับผ...อยากอยู่กับสามีตามล�าพังนี่...คุณพลัม

ถงึกบัต้องท�าแบบนี้เลยเรอะ” ต้องรกัถามด้วยน�้าเสยีงสะเทอืนใจ

ดนตร์ปั้นสีหน้าเห็นใจ...หวังว่าสีหน้าของเธอจะแสดงความ

เหน็ใจมากพอ...ขณะตบไหล่สาวน้อยปุๆ


