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“สวัสดีค่ะท่าน” 

หญิงสาวรูปร่างเพรียว บุคลิกคล่องแคล่ว ยกมือไหว้ชายวัย 

หกสิบเศษผู้มีรูปร่างอ้วนท้วนอย่างนอบน้อม อีกฝ่ายนั่งรับประทาน

อาหารที่โต๊ะกลมในห้องรับรองซึ่งแยกเป็นสัดส่วน เขายกมือรับไหว้

แล้วยิ้มให้เธอ เป็นยิ้มที่แสดงให้เหน็ถงึความสนทิสนมคุ้นเคย 

เบื้องหลังโต๊ะรับประทานอาหารบนภัตตาคารจีนย่านเยาวราช

คอื ชายหนุม่วยัฉกรรจ์นบัสบิคน บ่งบอกว่าชายสงูวยัผูน้ี้เป็นผูม้อี�านาจ

กว้างขวาง 

“สวสัดคีณุนกัข่าว ก�าลงัรออยู่เลย”

“มอีะไรให้รบัใช้คะท่าน”

“นั่งก่อนส”ิ 

เหมือนมาลีนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่าง ใบหน้าสวยพอประมาณแต่ง

แต้มเครื่องส�าอางไว้อย่างพิถีพิถัน เธอฉีกยิ้มกว้างจนดวงตากลมโต 

ยบิหย ี

“วนันี้วนัหยดุ ท่านยงัออกมาท�างานเพื่อพี่น้องประชาชน เหนื่อย

แย่เลยนะคะท่าน” 

“เหนื่อยยังไงผมก็ทนได้ เข้ามาท�างานตรงนี้ย่อมต้องเห็นแก่

บทน�ำ
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ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าความสะดวกสบายส่วนตวัอยู่แล้ว” 

“ดีใจแทนพี่น้องคนไทยที่ได้ ส.ส. มีคุณธรรมสูงส่งอย่างท่าน 

เข้ามาท�างานนะคะ” 

“เฮ้อ! แต่ถึงผมจะท�างานเหน็ดเหนื่อยยังไง ความดีก็คงไม่

ประจกัษ์หรอกใช่มั้ย ถ้าหากว่าไม่มนีกัข่าวอย่างพวกคณุ” ส.ส. สภุชาต ิ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคพิทักษ์ราษฎร์ส่งซองสีขาวใส่มืออัน 

ขาวสะอาดของเหมอืนมาลี

เธอรับแล้วยัดลงกระเป๋าอย่างไม่กระดากอายหรือมีความ

คลางแคลงใจใดๆ เลยทั้งสิ้น อนัที่จรงิเรยีกว่าเป็นความเคยชนิกว็่าได้ 

เหมอืนกบักนิข้าว ล้างหน้า แปรงฟัน ไม่เหน็ว่าจะต้องกระดากตรงไหน 

“ดฉินัจะน�าเสนอข่าวท่าน ส.ส. คนืนี้ค่ะ” 

“ขอบคณุมาก คณุนกัข่าว”

บทสนทนาจบลงอย่างรวดเร็ว กระชับ ได้ใจความ และ

บรรลวุตัถปุระสงค์ของทั้งสองฝ่าย

เหมอืนมาลทีี่สวมกางเกงยนีทะมดัทะแมงเดนิด้วยท่วงท่าที่เตม็

ไปด้วยความมั่นใจออกมาจากภตัตาคาร ใบหน้าสวยเก๋มรีอยยิ้มผดุพราย 

เธอก้าวเดนิตรงไปยงัรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ เอคลาส สนนราคาสองล้าน

ต้นๆ ที่เธอ...เช่ามาขบั 

‘รสนยิมสูง...รายได้ต�่าแล้วยงัไง...ใครแคร์’

คิดแล้วก้าวขึ้นรถ แต่ยังไม่ทันได้สตาร์ตเครื่อง เสียงโทรศัพท ์

กด็งัขึ้นเสยีก่อน เพราะอากาศอบอ้าวเธอจงึกดปุม่สตาร์ตให้แอร์ท�างาน

ก่อนที่จะกดรบัสายผ่านบลูทูท

“ว่าไงคะบอส”

“คณุอยู่ที่ไหน”

“มาทานข้าวค่ะ นี่มนัเวลาพกักลางวนันะคะ บอสคงไม่ใช้งาน
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แยมตอนนี้หรอกใช่มั้ยคะ” เหมือนมาลีไม่บอกความจริงทั้งหมดว่า

แท้จรงิแล้วเธอก�าลงั ‘รบังานนอก’

“เพราะถ้าผมใช้งานคณุตอนพกักลางวนั คณุจะฟ้องกระทรวง

แรงงานอย่างนั้นใช่มั้ย”

“เปล่าค่ะ ฟ้องไปกไ็ม่มปีระโยชน์อะไร แต่แยมจะแฉบอส ไม่ให้

บอสมีที่ยืนในสังคมเลย” นักข่าวสาวผู้มีปากกาเป็นอาวุธกล่าวโดย 

ไม่สนใจว่าคนที่ตวัเองก�าลงัข่มขู่นั้นเป็นเจ้านาย

...เพราะมแีต้มต่อเธอจงึกล้าพูด 

หญิงสาวไม่รู้เลยว่าอีกฟากหนึ่งของสายสนทนา สหัสวรรษ

ก�าลงัท�าปากขมบุขมบิด่าเธออยู่ 

‘อ-ีดอก’

“บอส ท�าไมเงยีบไปล่ะคะ”

“เอ่อ! ผมรู้เรื่องนั้นดอียู่แล้วแยม คณุเป็นนกัข่าวเบอร์หนึ่งของ

ช่องเรา ไม่มใีครกล้าแตะคณุอยู่แล้ว” 

“ประชดอกีสนิะคะ”

“เอาน่า” ปลายสายท�าเสยีงจึ้กจั้กในล�าคออย่างร�าคาญ แต่ก็

ต้องสะกดกลั้นอารมณ์ “อย่าเพิ่งเถยีงกนัอยูเ่ลย ตอนนี้มข่ีาวใหญ่ คณุ

ควรรบีไปเดี๋ยวนี้เลย” 

“เรื่องอะไรคะบอส” 

“คนร้ายปล้นธนาคาร จบัตวัประกนั พกิดัส่งให้ในไลน์” 

แม้จะเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น แต่สหสัวรรษอยู่ในวงการข่าวมาเกนิ

ยี่สิบปี ความตื่นเต้นกับข่าวใหญ่ของเขาจึงน้อยกว่าคนปกติไปมาก 

เหมือนมาลีกดเข้าแอปพลิเคชันไลน์ เธอกดชื่อของสหัสวรรษที่อยู ่

ด้านบนสดุแล้วเปิดให้น�าทาง 

เหยี่ยวข่าวสาว...ไม่ใช่ส!ิ 

ต้องเรยีกขานเธอด้วยนามอนัแท้จรงิ 
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‘นกัข่าวสาวแสนสวย...กวางแห่งป่ายตุธิรรม’ พร้อมลยุ

สองปีก่อน 

ในใจกลางชมุชนแออดัแห่งหนึ่งหญงิสาวรปูร่างปราดเปรยีวสวม

เครื่องแต่งกายทะมัดทะแมงยืนเหงื่อแตกพลั่กท่ามกลางไอแดดร้อน

ของเมืองไทย กลิ่นเหม็นของขยะและท่อน�้าลอยมาเตะจมูก ขณะที่

เสียงโหวกเหวกของคนที่บ้านเรือนติดกันชนิดหลังคาซ้อนหลังคาฟัง 

ไม่ได้ศพัท์ 

“น้อง จะเข้ามั้ย” ชายร่างใหญ่ถามด้วยเสยีงห้าวห้วน ท�าเอา

คนที่ก�าลงัรวบรวมความกล้าสะดุ้งตวัโยน 

“โอ้ย! พี่ พูดเบาๆ กไ็ด้ ตกใจหมด”

“ไม่เคยละสิ หน้าใหม่ ร้อนเงิน?” การ์ดประจ�าบ่อนการพนัน

เถื่อนคาดเดาได้ในทนัท ี

เหมอืนมาลกีลอกตาไปมาอย่างคดิหนกั “กน็ดิหน่อยอะพี่ แนะน�า

หน่อยได้มั้ย”

“ไปเหอะ อย่างน้องเนี่ย พวกพี่จะดแูลอย่างด ีไม่มปัีญหาหรอก” 

ชายคนเดิมกล่าวพลางมองใบหน้ากระจ่างใสของหญิงสาวที่ยังดูเด็ก

อยู่มาก แต่เธอกไ็ม่ใช่คนเดก็ที่สดุที่เคยมาใช้บรกิาร 

บ่อนการพนนัแห่งนี้เปิดมานานกว่ายี่สบิปี เป็นบ่อนขนาดใหญ่

ที่ดึงดูดทั้งนักพนันตัวยงและเหล่ามือสมัครเล่นเข้ามาเสี่ยงโชคกัน 

ไม่ขาดสาย ตั้งแต่วยัรุ่นยนัวยัแก่ใกล้ลงโลง ทั้งหญงิ ชาย เก้งกวาง

บ่างชะนีไม่จ�ากัดเพศ แต่บรรดาชายฉกรรจ์ผู้ถูกจ้างให้มาดูแลบ่อน

อย่างพวกเขาเตม็ใจบรกิารพวกสาวๆ สวยๆ เป็นพเิศษ

เหมือนมาลีเมินเฉยให้สายตาแทะโลมอันไร้มารยาทที่มองมา 

เธอเตรยีมใจไว้บ้างแล้วว่าจะต้องเจอกบัอะไร 

หญงิสาวท�าใจกล้าแล้วรบีเดนิเข้าไปข้างใน ผ่านประตไูม้สมีอซอ
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ซึ่งเป็นปราการเพยีงชั้นเดยีวก่อนจะพบกบัคนจ�านวนมหาศาลที่อดัแน่น

อยู่ข้างใน ต่างพากันยืนล้อมโต๊ะกันเป็นวง เสียงเฮดังขึ้นเป็นระยะ 

เหมือนมาลีกลั้นใจ เบียดกายแทรกผ่านบรรดานักพนันซึ่งส่วนมาก 

เป็นชายวัยกลางคนเนื้อตัวเหม็นกลิ่นควันบุหรี่เข้าไปยืนยังโต๊ะที่พอมี

ที่ว่าง

บ่อนการพนนัแห่งนี้เป็นบ่อนเถื่อนของผู้มอีทิธพิลรายหนึ่งนาม

ว่า ‘เสี่ยย้ง’ ซึ่งหากเอ่ยชื่อต้องรู้จกักนัเป็นอย่างด ีภาพลกัษณ์ของผู้มี

อทิธพิลรายนี้เป็นหนุม่ใหญ่ใจกว้าง เป็นที่รกัของคนในชมุชน มงีานบญุ

บ้านไหน ใครเดอืดร้อนอะไร เสี่ยย้งมกัจะออกหน้า ยื่นมอืเข้าไปช่วย

เหลอื สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ และเป็นที่เคารพนบัถอื 

ใช่ว่าชาวบ้านจะไม่รู้ว่าเบื้องหลังของผู้ใจบุญคือ เจ้าของบ่อน

การพนันรายใหญ่ แต่คนหาเช้ากินค�่าไม่มีใครสนใจเรื่องนั้น ซ�้ายัง 

ไม่ใส่ใจว่าบุคคลผู้นั้นจะท�าชั่วท�าเลวอะไรมาบ้าง ทั้งที่บ่อนนั้นก็เป็น

สถานที่ที่มอมเมาคนในชุมชน รวมถึงคนในครอบครัวตัวเอง หากว่า

เสี่ยย้งยงัมนี�้าใจช่วยเหลอื แจกข้าวสารอาหารแห้งอยูเ่นอืงๆ ชาวบ้าน

กพ็ร้อมยกย่องสรรเสรญิ  

เหมอืนมาลรีูว่้าสถานที่แห่งนี้อนัตราย หากพลาดถกูจบัได้ อาจ

ไม่ได้กลบัออกไปอกี แต่เพราะไม่มทีางเลอืก เธอจงึต้องมายนือยูต่รงนี้

เธอเป็นนกัข่าวประจ�าส�านกัข่าวแซมบาร์เดยีร์นวิส์มาสองปี ไม่มี

ผลงานเป็นที่ปรากฏ ในแต่ละวนัหญงิสาวจะได้ท�าแต่ข่าวเลก็ๆ ไม่ว่า

จะเป็นข่าวลักเล็กขโมยน้อย ผัวทะเลาะกับเมีย คนทะเลาะกับหมา 

ร้ายไปกว่านั้นคอืข่าวจ�าพวกภาพตดิวญิญาณหลอน ไม่นบัรวมทกุวนั 

ก่อนหวยออกเธอจะต้องไปตามหมู่บ้านต่างๆ เพื่อท�าข่าวตัวอะไรสัก

อย่างออกลูกมามสีามขา หรอืสองหวั 

เหมอืนมาลแีทบอยากจะบ้าตาย เหน็ชดัว่าหากเธอยงัท�าแบบ

เดมิ ชวีตินกัข่าวจะต้องมดืมน
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‘คณุต้องเข้าใจนะ ยคุทวีดีจิทิลัน่ะ การแข่งขนัมนัสูง ข่าวชาวบ้าน

แบบดาษดื่นนี่แหละเรตติงดี เอาเป็นว่าคุณลงพื้นที่อย่าให้น้อยหน้า 

อีกช่องก็แล้วกัน พลาดข่าวไหนไปแม้แต่ข่าวเดียวไม่ได้นะรู้มั้ย หมา

แมวออกลูกเป็นสี่ขาแปดขากห็้ามพลาด’

สหสัวรรษ หวัหน้าสายตรงของเธอก�าชบั เหมอืนมาลทีี่อดทน

มาสองปีถงึกบัทนไม่ไหว

‘บอสคะ ให้แยมย้ายไปท�าข่าวอื่นไม่ได้เหรอ’

‘ท�าไปก่อนเถอะน่า’

‘แยมเบื่อ’

‘เบื่อกต้็องท�า คณุไม่ใช่นกัข่าวเบอร์หนึ่งของช่องนี่นา เลอืกอะไร

ได้เล่า ไปท�างานเลยไป อย่ามาท�าหน้าบูดหน้าบึ้งอยู่ตรงนี้’ 

เหมอืนมาลไีม่ยอมท�าตามค�าสั่ง เธอยงัยนื ‘หน้าบูด’ ไม่ยอม

ขยับเขยื้อนกาย สองตาจับจ้องผู้เป็นนายไม่ลดละ กระทั่งสหัสวรรษ

ทนไม่ไหวต้องใช้ไม้ตาย

‘ถ้าไม่อยากท�า...กล็าออกไป’

‘ไม่ออก ออกแล้วจะเอาอะไรกนิ’ เหมอืนมาลเีลยีนแบบวลเีดด็

จากหนังผีเรื่องดังก่อนสะบัดหน้า เดินออกจากห้องท�างานสหัสวรรษ

ไปด้วยความเจบ็แค้นในอก

นบัจากวนันั้นเธอกต็ั้งปณธิานแน่วแน่ว่าจะเอาชนะค�าดถูกูของ

สหสัวรรษให้ได้ และความคดิเรื่องการก้าวขึ้นเป็น ‘เบอร์หนึ่ง’ กไ็ม่เคย

หลดุออกจากสมองของเธอเลย 

หากเธอยังเป็นแค่นักข่าวต๊อกต๋อยที่คนจ�าไม่ได้แม้แต่ชื่อ ชีวิต

ของเหมอืนมาลกีค็งเป็นได้แค่นี้ พนกังานกนิเงนิเดอืนถกูๆ ต้องอยูห้่อง

เช่าเลก็ๆ นั่งรถเมล์ กนิข้าวข้างทาง 

เธอไม่ต้องการแบบนั้น 

เหมือนมาลีอยากมีชีวิตที่ดีกว่านี้ เธออยากมีเงิน มีชื่อเสียง 
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อยากหลดุพ้นจากความต�่าต้อยที่เผชญิมาทั้งชวีติ 

ความคิดนั้นน�ามาซึ่งแผนการเปิดโปงบ่อนการพนันที่ไม่มีใคร

กล้าแตะ และครั้งนั้นเองที่เหมือนมาลีพลิกชีวิตที่เธอมองว่า ‘แสน

บดัซบ’ ให้พบกบัแสงสว่างได้ 

เธอก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งจริงๆ ไม่เพียงแค่นักข่าวเบอร์หนึ่ง

ของช่อง แต่ยงัเป็นเบอร์หนึ่งในใจคนไทยทั้งประเทศอกีด้วย 

ความทรงจ�าเก่าหวนคืนมาขณะที่เหมือนมาลีมุ่งหน้าไป

ยังสถานที่เกิดเหตุตามหมุดที่สหัสวรรษส่งมา พบว่าเป็นธนาคารใน

ห้างสรรพสนิค้าแห่งหนึ่ง 

เหมือนมาลีสบถในใจอย่างหัวเสีย เพราะการก่อเหตุในห้าง

สรรพสินค้าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่สามแล้วภายในระยะเวลา

ไม่กี่เดอืน นกัวเิคราะห์ต่างลงความเหน็ว่าการก่อเหตใุนลกัษณะนี้เป็น

พฤตกิรรมเลยีนแบบ ยิ่งสื่อน�าเสนอข่าวมากเท่าไร ข้อมูลกจ็ะไปถงึคน

ที่พร้อมจะก่อเหตมุากขึ้นเท่านั้น 

เรื่องนี้จะโทษสื่อได้อย่างไร เป็นสื่อก็ย่อมต้องมีหน้าที่น�าเสนอ

ข่าวไม่ใช่หรอื เอะอะอะไรกโ็ยนความผดิให้นกัข่าวกนัท่าเดยีวเลย 

คิดอย่างหงุดหงิด แต่เท้ายังคงเหยียบเต็มคันเร่งเพื่อไปให้ถึง 

จดุหมายโดยเรว็ ถงึกระนั้นจ�านวนรถอนัมหาศาลในเมอืงแคบๆ อย่าง

กรงุเทพมหานครกท็�าเอาคนก�าลงัรบีหวัเสยีขึ้นอกี 

จากการพาตัวเองเข้าบ่อนของเสี่ยย้งในวันนั้น เหมือนมาลีดัง

เป็นพลแุตกภายในชั่วข้ามคนื ภาพถ่ายที่แอบบนัทกึไว้เผยแพร่ออกไป 

นกัการเมอืงท้องถิ่นรวมถงึเจ้าหน้าที่ต�ารวจซึ่งให้ความคุม้ครองกบัเสี่ย

ย้งถูกขดุคุ้ย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องถูกเด้ง นายต�ารวจระดบัสูงหนึ่งนาย

ถูกไล่ออก และมีการด�าเนินคดีทางกฎหมายข้อหาสมคบกับคนร้าย

เพื่อกระท�าความผดิ ที่ส�าคญัไปกว่านั้นสงัคมตื่นตวัเรื่องบ่อนการพนนั 
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ผดิกฎหมายมากขึ้นท�าให้บ่อนการพนนัอื่นๆ ถูกกวาดล้างเป็นวงกว้าง

เหมือนมาลีกลายเป็นนักข่าวจรรยาบรรณสูงส่งที่ใครๆ ต่างก็

ยกย่องว่ากล้าหาญ เป็นผูผ้ดงุความยตุธิรรม ยดึมั่นในความด ีโดยหา

รู้ไม่ว่าความจรงิแล้วเธอท�าทกุอย่างกเ็พื่อตวัเอง 

เพื่อจะได้ก้าวไปเป็น ‘เบอร์หนึ่ง’ อย่างที่ต้องการมาตลอด 

นอกจากโด่งดงัเป็นที่รูจ้กัแล้ว เหมอืนมาลยีงัตั้งแฟนเพจ ‘กวาง

แห่งป่ายุติธรรม’ เพื่อรับฟังปัญหา การไม่ได้รับความเป็นธรรมของ 

ชาวบ้านอกีด้วย เป็นเสมอืนกระบอกเสยีงเรยีกร้องสทิธใิห้คนทั่วไปจน

กลายเป็นขวญัใจของคนรากหญ้าได้ในระยะเวลาเพยีงไม่นาน 

นอกจากนี้ชื่อเสียงของเธอยังดึงดูดให้นักการเมืองหลายคน

เข้าหา หวงัให้เธอเป็นพรรคพวกเพื่อหาฐานเสยีง เพิ่มคะแนนนยิมให้

ตวัเอง

แน่นอนว่าข่าวบางข่าวที่เหมอืนมาลนี�าเสนอออกไปไม่ค่อยจรงิ

สกัเท่าไรนกั แต่เธอกท็�าได้แนบเนยีนเสมอมา

เบนซ์คันใหม่เอี่ยมเลี้ยวเข้าจอดในอาคารจอดที่ค่อนข้างห่าง

จากห้างสรรพสนิค้าที่เกดิเหตพุอสมควร แต่เพราะว่าถนนถูกปิด เธอ

จึงไม่สามารถขับรถเข้าไปพื้นที่ข้างในได้ พอจอดรถเสร็จหญิงสาวจึง

รบีแสดงบตัรนกัข่าวกบัเจ้าพนกังานเพื่อเข้าไปยงัพื้นที่ข้างใน พอไปถงึ

กพ็บเอกภพ ตากล้องรุ่นพี่ที่รออยู่ก่อนแล้ว 

“พี่เอก” เธอเรยีกเขาท่ามกลางผูส้ื่อข่าวหลายส�านกัที่ถกูกนัออก

มายนืรวมกนัตรงจดุเดยีวกนัคอื ลานจอดรถนอกอาคาร 

“คณุแยม”

“พี่เอก ท�าไมมาอยู่ตรงนี้” 

“ต�ารวจกนันกัข่าวทกุคนให้อยู่จดุนี้ครบั เข้าไปไม่ได้” 

“สถานการณ์ข้างในรนุแรงเหรอ”

“ส่อเค้ารนุแรงครบั คนร้ายอาวธุครบมอื เรากร็ายงานข่าวจาก
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ข้อมูลที่ต�ารวจแจ้งอกีท ีช่องบอกให้เราเกาะตดิสถานการณ์ ทางห้อง

ส่งถ่ายทอดสดอยู่ตอนนี้ครับคุณแยม อีกห้านาทีเราจะโฟนอินเข้า

รายการเลย” 

เหตกุารณ์ปล้นอย่างอกุอาจกลางกรุงเป็นข่าวดงัทีท่กุช่อง

ต่างติดตามรายงานสถานการณ์สดกันตลอดเวลา พื้นที่ข่าวตามช่อง

ต่างๆ พร้อมใจกันปรับผังออนแอร์ในช่วงเวลานี้เป็นการน�าเสนอข่าว

แบบเรยีลไทม์ 

ผ่านไปสามชั่วโมงนบัจากเกดิเหต ุสถานการณ์ยงัไม่ดขีึ้น และ

ดูเหมอืนว่าจะเลวร้ายลงไปอกี เพราะคนร้ายไม่ทราบจ�านวน มอีาวธุ

สงครามครบมอื จบัตวัประกนัไว้ เป็นพนกังานธนาคารและประชาชน

ทั่วไป ทราบว่ารวมกนัทั้งหมดมจี�านวนสี่สบิสามชวีติ 

ปัง! 

ปัง! ปัง! 

เสยีงปืนดงัขึ้นหลายนดั เหมอืนมาลซีึ่งนั่งรออยูด้่านนอกรวมกบั

กลุ่มนกัข่าวคนอื่นๆ สะดุ้งตวัโยน รบียกมอืปิดหู นกัข่าวอกีหลายคน

ตรงนั้นรบีก้มหมอบกบัพื้น 

ทั้งที่อยู่ในระยะที่ไกลพอสมควร แต่กลุ่มคนซึ่งไม่คุ้นเคยกับ

อาวธุยทุโธปกรณ์กอ็ดตื่นตระหนกไม่ได้ 

“เกดิอะไรขึ้นข้างในนั้น” 

นกัข่าวชายคนหนึ่งเอ่ยขึ้น ไม่นานกเ็กดิถกเถยีงกนัเสยีงเซง็แซ่

ถึงประเด็นนี้ นักข่าวบางช่องรีบตั้งกล้องรายงานสดเพื่อให้ช่องของ 

ตวัเองเป็นผู้น�าเสนอความคบืหน้านี้เป็นช่องแรก 

เหมอืนมาลหีนัไปพยกัพเยดิกบัเอกภพ ตากล้องคูห่รูบียกกล้อง

ขึ้นเตรียมถ่าย โดยไม่ต้องรอให้ทราบว่าข้างในเกิดเหตุอะไรขึ้น การ

รายงานความคบืหน้าในเรื่องที่ก�าลงัเป็นที่สนใจของประชาชนแม้เพยีง
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น้อยนดิ กเ็รยีกเรตตงิได้อย่างมหาศาล 

“ตวัประกนัถูกยงิตายหนึ่งคน” 

หลังจากรายงานข่าวเรื่องเสียงปืนที่ดังขึ้นหลายนัด ไม่นานก็

ทราบว่าเสยีงปืนนั้นเกดิจากการที่คนร้ายยงิตวัประกนั 

เรื่องราวดทู่าจะเลวร้ายไปกนัใหญ่ นกัข่าวหลายคนเริ่มแตกตื่น

นดิหน่อย แต่ยงัคงปักหลกัน�าเสนอข่าวกนัต่อไป เหมอืนมาลนี�าเสนอ

ข่าวจบแล้ว ไม่กี่วนิาทกีไ็ด้รบัสายจากสหสัวรรษ 

“ว่าไงคะบอส”

“แยม ฟังผมให้ดนีะ”

“ฟังอยู่ค่ะ” 

ปลายสายมีเสียงฮึดฮัดเล็กน้อยที่นักข่าวในสังกัดยอกย้อนเก่ง

เหลอืเกนิ แต่เพราะไม่มเีวลาจะเถยีงด้วย สหสัวรรษเบาเสยีงลงเหมอืน

ว่ากลวัใครจะได้ยนิ

“ผมให้ห้าแสน ถ้าคณุได้ภาพเหตกุารณ์ข้างในธนาคารมาให้ผม

หนึ่งภาพ”

“อะไรนะคะ มนัเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วค่ะบอส จะเข้าไปยงัไง”

“ตอนนี้ข่าวหลายช่องได้แต่น�าเสนอข่าวตามสถานการณ์เท่านั้น 

เราควรใช้โอกาสนี้ในการแสดงให้สังคมเห็นว่าแซมบาร์เดียร์นิวส์เป็น

ผู้น�าด้านข่าว เราจะเป็นช่องที่น�าเสนอข่าวได้ลกึกว่าข่าวช่องอื่น”

“แต่เรื่องนี้มันอันตรายเกินไป ถ้าบอสอยากขึ้นเป็นเบอร์หนึ่ง 

เล่นเรื่องอื่นดกีว่า”

“ไม่ได้” 

“ท�าไมล่ะคะ” เหมอืนมาลที�าหน้ายุ่งยากใจ 

“ใช่ว่าเหตุการณ์แบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยเสียเมื่อไหร่ มันจะม ี

ครั้งไหนให้เราแก้มอืได้อกี ไม่มแีล้ว เราอยากเป็นผู้น�า เราอยากเป็น

เบอร์หนึ่งต้องใจถงึกว่าคนอื่น ทนีี้คณุพอจะเข้าใจหรอืยงัว่าท�าไมต้อง
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ตอนนี้ อกีอย่างยิ่งภาพข่าวนั้นได้มาโดยคณุ กย็ิ่งตอกย�้าสมญานาม

กวางแห่งป่ายตุธิรรมของคณุ คราวนี้ไม่ใช่แค่ห้าแสน อกีกี่ล้านที่คณุ

อยากได้กจ็ะได้มาง่ายนดิเดยีว” 

ค�าพูดยาวเหยียดนั้นเหมือนมนตร์คาถากล่อมให้เหมือนมาลี 

ตกอยู่ในภวงัค์ 

เธอเหน็แก่เงนิ สหสัวรรษรู้ด ีและเขาใช้จดุอ่อนตรงนี้ปลกุกเิลส

ในใจเธอให้ลุกโชน หญิงสาวมองเข้าไปยังตึกสูงของห้างสรรพสินค้า 

ที่ตอนนี้ต�ารวจล้อมรอบไว้เกอืบหมด 

เหมือนเธอยืนอยู่ระหว่างเส้นแบ่งแห่งความถูกต้องกับความ

ร�่ารวย มันอยู่คนละข้างกันอย่างชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่าเธอจะเลือกข้าง

ไหนเป็นทางเดนิของตวัเอง

‘เอาน่า คงไม่เป็นไรหรอกมั้ง แค่ภาพเดยีว’

ห้างสรรพสนิค้าแห่งนีเ้ป็นห้างใหญ่จงึมทีางเข้าออกหลาย

ทาง เหมือนมาลีจ่ายให้พนักงานร้านอาหารคนหนึ่งเพื่อให้ชี้ช่องทาง

เข้าไปข้างในแบบลับๆ จนเอาตัวเข้าไปยังห้างสรรพสินค้าในชั้นจีได้

ส�าเรจ็ ขณะที่สหสัวรรษส่งนกัข่าวอกีคนมาสแตนด์บายรอรายงานสด

แทนเหมอืนมาลอีย่างว่องไว 

ท�าไมสหัสวรรษต้องเลือกเธอเป็นคนท�างานนี้ ค�าตอบไม่ยาก 

เหตผุลกเ็พราะว่าเหมอืนมาลจีะตกลงอย่างง่ายดายเมื่อมรีางวลัมาล่อ 

นอกจากนี้เธอยงัเป็นคนกล้าได้กล้าเสยี เพราะไม่มคีนข้างหลงั

ให้ต้องเป็นห่วงอยูแ่ล้ว หากเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติ เธอไม่มพ่ีอแม่ ไร้ญาติ

ขาดมติร 

ถึงกระนั้นเหมือนมาลีก็ทะนงตน เชื่อมั่นในตัวเองว่าไม่มีวัน

พลาดตายง่ายๆ เธอคิดเสมอว่าการลงมือท�าอะไรสักอย่างต้อง ‘ได้’ 

เท่านั้น ไม่ยอมเสยีเดด็ขาด 
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เวลานี้คนร้ายอยู่ที่ชั้นสามของห้างซึ่งเป็นชั้นที่รวมธนาคารทุก

ธนาคารไว้ในชั้นเดียวกัน เป็นปกติของห้างสรรพสินค้าทั่วไปที่มักจัด

โซนให้บริการ ตอนนี้ไฟในห้างถูกตัด เหมือนมาลีต้องใช้บันไดหนีไฟ

ในการขึ้นไปให้ถงึชั้นบนสดุ

ถ้าเธอหลบอยู่ตรงบันไดหนีไฟ แล้วหาจังหวะยื่นกล้องมือถือ

ออกไปถ่ายภาพ แค่ภาพเดยีวเท่านั้น สหสัวรรษกย็นิดจี่ายห้าแสนให้

เธอ 

ใครบ้างไม่เอา 

เท้าเลก็ๆ ค่อยๆ ก้าวขึ้นบนัไดอย่างระมดัระวงั ภายในห้างเวลานี้

ไม่มีไฟส่องสว่างสักดวง มีเพียงแสงจากด้านนอกที่ลอดผ่านกระจก 

เข้ามา ส่วนบนัไดหนไีฟมไีฟส�ารองดวงเลก็ๆ ให้แสงสว่าง หวัใจเธอ

เต้นรวัแรงจนเจบ็โพรงอก ใจหนึ่งอยากหนอีอกไป แต่อกีใจบอกว่าเธอ

มาไกลเกนิกว่าจะถอยกลบัแล้ว

โครม! 

เสยีงคล้ายกบัของชิ้นใหญ่ถกูท�าให้ล้มลงนั้นดงัมากจนคนที่อยู่

ในความเงยีบสะดุง้ตวัโยน ตามมาด้วยเสยีงกรดีร้องระงม เหมอืนมาลี

เกือบร้องด้วยความตกใจ แต่เธอรีบปิดปากตัวเองไว้ก่อนแล้วย่อตัว 

ให้ต�่าที่สดุหลายนาท ีจนแน่ใจว่าไม่มอีนัตรายเกดิขึ้นกบัเธอ หญงิสาว

จงึค่อยๆ ยดืตวัขึ้น มองที่หมายเลขชั้น เธอพบว่าถงึจดุหมายแล้ว 

พอทราบ ในวนิาทนีั้นขาเธอกพ็ลนัสั่นพั่บๆ เป็นเจ้าเข้า 

‘ไม่ได้นะ จะมวัมากลวัตอนนี้ไม่ได้ รบีถ่ายรูปแล้วออกไปจาก 

ที่นี่ให้เรว็ที่สดุ ปิดจ๊อบห้าแสน’

หลังจากปลอบประโลมตัวเองแล้ว ขาอันสั่นเทาก็ค่อยๆ ก้าว

ชา้ๆ ไปหยดุที่ประต ูเธอหยดุอยูต่รงนั้นแล้วแนบหกูบับานประตบูนัได

หนีไฟ ฟังเสียงเพื่อประเมินเหตุการณ์หลังบานประตูนั่น แต่ 

พบว่าทกุอย่างเงยีบกรบิ 
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เธอกลั้นใจเอื้อมมอืไปจบัลูกบดิ แต่ยงัไม่ทนัได้ดงึประตูให้เปิด

ออก เธอกต้็องตกใจสดุขดีเมื่อมอืของใครบางคนวางหมบัลงบนบ่าของ

เธอ 

“กรี๊ด! อุ๊บ!”

เสยีงกรดีร้องไม่ทนัได้เปล่งออกมากห็ายลงคอไป เพราะอกีฝ่าย

ปิดปากเธอเอาไว้ เขากอดรดัเธอจากด้านหลงั เหมอืนมาลดีิ้นขลกุขลกั

ด้วยความกลวัตาย แต่สู้แรงไม่ได้ จากการคาดคะเนเธอคดิว่าเขาเป็น

ผู้ชายร่างสูงใหญ่มากทเีดยีว มพีละก�าลงัมหาศาลชนดิที่เธอออกแรง

สดุก�าลงักย็งัไม่อาจหลดุจากพนัธนาการนั้นได้ 

สงสยัชวีติของเธอต้องจบลงเป็นแน่แล้ว เซ่นสงัเวยเงนิห้าแสน

ของสหสัวรรษ 

ไม่มวีนั...

ต่อให้ชวีติของเธอจะไม่มใีคร เธอเกดิมาในครอบครวัแตกแยก 

พ่อตาย แม่ทิ้งเธอไว้กบัป้าซึ่งไม่เคยเหน็เธอเป็นหลาน ถูกมองเหมอืน

คนไร้ค่า แต่เธอก็อยากมีชีวิตต่อไป เพื่อเสวยสุขกับสิ่งที่ตัวเองเพิ่ง 

ได้มา 

เธอจะไม่มวีนัตายง่ายๆ เดด็ขาด...

เหมอืนมาลบีอกกบัตวัเองแล้วออกแรงดิ้นอกีครั้ง ชายผูซ้ึ่งรดัตวั

เธอไว้ด้วยแขนข้างเดยีวขณะที่มอือกีข้างปิดปากเธอไว้กระซบิที่ข้างหู

“ใจเยน็ๆ คณุ ผมมาช่วยคณุ” 

เหมอืนมาลชีะงกัไป ใครกนัมาช่วยเธอ หรอืว่าสหสัวรรษส่งใคร

มาช่วย เธอเกดิค�าถามในใจ ทั้งๆ ที่รูว่้าคนอย่างสหสัวรรษไม่มวีนัห่วง

เธอขนาดนั้น 

“ผมจะปล่อยคณุ แต่คณุห้ามร้องนะ ตกลงมั้ย ถ้าตกลงพยกั

หน้า”

เหมอืนมาลกีะพรบิตาปรบิๆ ไล่ความหวาดกลวัจนใกล้สตแิตก
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ออกไป แล้วพยกัหน้าอย่างกล้าๆ กลวัๆ 

“เอาละ หนัมา”

เหมอืนมาลถูีกหนัตวัให้ไปเผชญิหน้ากบัชายคนดงักล่าว พอได้

เหน็ชดัเตม็สองตา หวัใจเธอกก็ระตกุวบู ตามมาด้วยอาการสั่นแปลกๆ 

ที่ไม่ใช่ความกลวัอย่างก่อนหน้า แต่เป็นความตกประหม่าระคนหวั่นไหว

ซึ่งไม่อาจเข้าใจได้ 

ร่างสงูใหญ่ราวหกฟตุเศษสวมชดุหน่วยรบพเิศษเตม็ยศ ใบหน้า

ที่ปิดไว้เห็นเพียงแต่ดวงตาเรียวรีที่ฉายแววเคร่งเครียดและมองมายัง

เธอ เหมือนมาลีจ้องกลับเหมือนถูกมนตร์สะกด เธอจ้องเขาอยู่นาน

มากพอจนเหน็จดุสดี�าเลก็ๆ ใต้ดวงตาซ้ายของเขา 

หล่อทะลหุน้ากาก

บ้าไปแล้วแน่ๆ ที่ดนัมาคดิอะไรแบบนี้ในสถานการณ์อนัหน้าสิ่ว

หน้าขวาน 

“ค่อยๆ นั่งลง” 

เขากดตวัเธอให้นั่งลงกบัพื้น เหมอืนมาลที�าตามอย่างว่าง่าย

“ฟังผมแล้วท�าตามอย่างเคร่งครัด ผมอยากให้คุณนั่งลงตรงนี้ 

อีกไม่เกินห้านาทีจะมีเจ้าหน้าที่มารับตัวคุณ อย่าเคลื่อนไหว อย่า 

ส่งเสยีง”

เหมอืนมาลเีหมอืนคนเป็นใบ้ เธอพยกัหน้าหงกึๆ 

ต�ารวจหนุม่กดหฟัูงแล้วแจ้งข่าวการพบตวัประกนัที่บนัไดหนไีฟ 

จากนั้นกด็นัตวัเธอให้อยู่ข้างหลงัเขา 

“คณุจะไปไหนคะ”

ชายหนุ่มไม่ตอบ เขาส่งสัญญาณด้วยการชี้นิ้วลงที่พื้นให้เธอ

เงยีบ รมิฝีปากอิ่มเม้มฉบัทนัททีนัใด เธอเงยีบแล้วมองการกระท�าของ

เขาจากข้างหลงัอย่างไม่เข้าใจ นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ใกล้ชดิกบัหน่วย

รบพเิศษแบบตวัเป็นๆ แบบส่วนตวัมากๆ 
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ชายหนุ่มจบัที่หูฟัง คล้ายรอสญัญาณบางอย่าง 

เหมอืนมาลซีึ่งตกอยูใ่นภวงัค์ยงัมสีตพิอจะคดิได้ว่าตวัเองมาอยู่

ตรงนี้เพราะเหตใุด 

ดวงตากลมโตไหวระรกิ มอืชื้นไปด้วยเหงื่อ ในความกลวักย็งัมี

ความกล้าหาญมากพอจะยกโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาบนัทกึภาพแผ่นหลงั

อนัแขง็แกร่งของชายตรงหน้า 

“นี่คณุท�าอะไร”

ชนกันต์รับรู้การเคลื่อนไหวจากด้านหลังจึงหันมามอง ทันได้ 

เห็นว่าเธอถ่ายภาพเขาอยู่ เหมือนมาลีตระหนกเพราะน�้าเสียงและ 

แววตาของเขาดูไม่พอใจเป็นอย่างมาก 

“ฉนั...คอืว่าฉนั...”

ไม่ทนัที่เธอจะพูดอะไรไปมากกว่านั้น เสยีงจากหลงับานประตู

กด็งัขึ้นอกีครั้งคล้ายมกีารต่อสู้เกดิขึ้น 

ชนกนัต์มสีหีน้าเคร่งเครยีดขึ้นอกีจากที่ดเูครยีดอยูแ่ล้ว ทมีของ

เขาได้รบัมอบหมายให้เข้าช่วยเหลอืตวัประกนัให้ปลอดภยัโดยเรว็ที่สดุ 

เหตกุารณ์ดรูนุแรงเกนิคาดการณ์หลงัตวัประกนัถกูยงิเสยีชวีติหนึ่งราย 

และไม่รู้เลยว่าจะเกดิเหตรุ้ายขึ้นอกีหรอืไม่ 

“คณุหนไีป วิ่งไปไม่ต้องคดิชวีติ” 

“ตะ...แต่ แต่ว่าฉนั”

จะวิ่งได้อย่างไร เธอกลวัจนฉี่จะราดอยู่แล้ว อย่าว่าแต่ก้าวขา

สักก้าวเลย แค่ขยับตัวยังยาก ซวยจริงๆ เธอไม่น่าเอาชีวิตมาทิ้งไว้ 

เพราะเงนิห้าแสนเลย 

เหมือนมาลีกลัวจนไม่อาจสะกดกลั้นความหวาดวิตกเอาไว้ได้ 

เหงื่อแตกพลั่ก มอืชื้นเหงื่อ ร่างกายสั่นเทิ้ม แข้งขาอ่อนแรงราวกบัจะ

ล้มลงดื้อๆ

“กลวัใช่มั้ย” 
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“ค่ะ” เหมอืนมาลบีอกแทบจะทนัท ีเธอสบตาเขาอย่างไว้วางใจ 

ทั้งที่เป็นคนแปลกหน้า แต่เขากท็�าให้เธอรู้สกึอุน่ใจอย่างไม่เคยเป็นมา

ก่อน และนยัน์ตาสนีลิคู่นั้นกท็�าให้เธอเชื่อด้วยว่าเธอจะปลอดภยั 

ชนกันต์ชั่งใจครู่หนึ่ง ถึงอย่างไรเขาก็ต้องช่วยผู้บริสุทธิ์ออกไป

ให้ได้ก่อน นั่นคอืสิ่งส�าคญัที่สดุและเป็นเป้าหมายในปฏบิตักิารครั้งนี้

ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทพีาเธอลงไป น่าจะทนัได้พบกบัเพื่อน

ของเขาที่ก�าลังขึ้นมารับเธอพอดี จากนั้นใช้เวลาประมาณหนึ่งนาท ี

หรอืน้อยกว่านั้นกลบัขึ้นมาเพื่อท�าตามแผนที่วางไว้ หากไม่ท�าเช่นนั้น

เขากค็งจะต้องห่วงหน้าพะวงหลงัอยู่ด ี

“งั้นมานี่ ผมจะพาคณุลงไป” 

ชายหนุ่มคว้าแขนเล็ก รั้งให้เดินแกมวิ่งลงไปยังด้านล่าง ผ่าน

ไปสองชั้นจงึเหน็สญัญาณมอืของเพื่อนร่วมทมีสองคนที่ก�าลงัวิ่งขึ้นมา 

“เอาละ รอตรงนี้ ผมต้องรบีไปแล้ว” 

“ขอบคณุค่ะ” เธอละล�่าละลกั 

ชนกนัต์ไม่รอฟัง ชายหนุม่ก้าวยาวๆ ขึ้นบนัไดกลบัไปยงัทศิทาง

เดมิอย่างรวดเรว็จนเหมอืนมาลไีด้แต่ยนืตาค้าง หญงิสาวไม่รู้ด้วยซ�้า

ว่าเจ้าหน้าที่อกีสองคนมารบัตวัเธอตอนไหน รู้ตวัอกีทกีอ็อกมาอยูข้่าง

นอกห้างแล้ว 

ไม่ทนัที่ใครจะได้ถามไถ่อะไร เหมอืนมาลกีต้็องหมอบลงกบัพื้น

ด้วยความตระหนกเมื่อเสียงปืนดังรัวขึ้นหลายนัด ก่อนที่จะเกิดเสียง

อื้อองึจากคนที่อยูบ่รเิวณโดยรอบ เธอได้ยนิต�ารวจนายหนึ่งพดูว่าเสยีง

ปืนดงัมาจากภายในตกึ 

หวัใจเธอเต้นแรงด้วยความหวาดกลวั ขณะที่อกีใจนกึห่วงคนที่

อยู่ข้างในนั้น คนที่เธอพบเขาและจ�าได้เพียงแววตาที่โผล่พ้นผ้ารัด

ศรีษะและหมวกนริภยั ร่างสูงราวร้อยแปดสบิเศษ น�้าเสยีงนุ่มทุ้มแฝง

ด้วยความอาร ี
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คนแปลกหน้าที่เธอเพิ่งรูจ้กัได้ไม่ถงึสบินาท ีพดูคยุกนัได้ไม่กี่ค�า 

แต่กลบัสร้างความรู้สกึอนัประหลาดล�้าที่ไม่เกดิขึ้นกบัตวัเธอมาก่อน 
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สามวันต่อมา

“คดีคนร้ายบุกปล้นธนาคารในห้างสรรพสินค้าชื่อดังถือเป็น

เหตกุารณ์ปลน้ที่อกุอาจที่สดุในทศวรรษ คนร้ายมดี้วยกนัหกคน ปล้น

ธนาคารและจบัตวัประกนัไว้รวมทั้งสิ้นสี่สบิสามชวีติ โดยเหตกุารณ์นี้ 

ท�าให้มีคนบริสุทธิ์เสียชีวิตหนึ่งราย เป็นชายสูงวัยอายุหกสิบเจ็ดปี 

นอกจากนี้การปะทะกนัระหว่างคนร้ายกบัเจ้าหน้าที่ยงัท�าให้หน่วยรบ

พเิศษลติเติ้ลไทเกอร์เสยีชวีติหนึ่งนาย คอืร้อยต�ารวจเอกภควตั รุง่เรอืง- 

กาญจน์”

เสียงผู้ประกาศข่าวจากรายการข่าวโทรทัศน์เป็นเพียงเสียงที่

ลอยผ่านเข้าหคูนฟัง โดยหญงิสาวไม่อาจรบัรู้ข้อมลูที่ผูป้ระกาศบรรยาย

ได้ครบถ้วน 

เหมอืนมาลกี�าโทรศพัท์ในมอืแน่น เธอระงบัอารมณ์แล้วต่อสาย

ถงึสหสัวรรษทนัท ี

“ว่าไงแยม” 

“ไม่น่าถามนะคะบอส” 

หลังจากเหมือนมาลีส่งภาพหน่วยรบพิเศษที่ก�าลังจะเข้าจู่โจม

คนร้ายไปให้สหัสวรรษ ภาพที่น�าเสนอออกไปกลับให้ผลตรงกันข้าม

บทลงโทษ

1
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กบัที่สหสัวรรษคดิอย่างสิ้นเชงิ แทนที่คนจะสรรเสรญิเยนิยอให้ความ

พยายามในการหาข่าวครั้งนี้ กลับได้แต่ค�าก่นด่าที่เรียกได้ว่าคิดค�า

แก้ตวัแทบไม่ทนั 

นอกจากส�านักข่าวแซมบาร์เดียร์นิวส์จะถูกโจมตีอย่างหนัก 

แล้ว เหมอืนมาลทีี่เป็นผูบ้นัทกึภาพเหตกุารณ์กถ็กูสาปแช่งอย่างรนุแรง

ทางสื่อโซเชียลต่างๆ จากการที่เสี่ยงอันตรายเข้าไปในที่เกิดเหตุและ

อาจขดัขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่ ประชาชนประณามการกระท�า

ของเธออย่างรุนแรง กลายเป็นนักข่าวชั้นเลวที่กระหายข่าวอย่างไร้

จรรยาบรรณ ชื่อกวางแห่งป่ายุติธรรมกลายเป็นแฮชแท็กที่คนเข้ามา

ด่าจนขึ้นเทรนด์อนัดบัหนึ่งในทวติเตอร์ไทยแลนด์ไปหลายวนั 

“เอาละ คณุใจเยน็ๆ นะ” 

“จะใจเยน็ได้ยงัไงคะบอส แยมถูกด่าจนไม่มทีี่ยนืในสงัคมแล้ว 

บอสควรจะออกมาพูดอะไรสกัอย่างเพื่อปกป้องแยมนะคะ”

“เอาน่าแยม ไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้หรอก ใคร

จะคิดว่าเรื่องมันจะกลับตาลปัตรแบบนี้เล่า” สหัสวรรษเครียดจนหัว

แทบระเบิด “ส�านักข่าวของเราก�าลังจะถูกฟ้องจากต�ารวจ ผมก็แย่

เหมอืนกนั ผู้บรหิารช่องวุ่นวายกนัยกใหญ่”

“แล้วยังไงคะ บอสโยนความผิดให้แยมรับไปฝ่ายเดียวแบบนี้ 

ไม่ได้นะคะ” เหมือนมาลีเดือดดาล มือไม้สั่นไปหมดหลังจากได้รู้ว่า

สหสัวรรษให้สมัภาษณ์ว่าส�านกัข่าวไม่มส่ีวนรูเ้หน็กบัสิ่งที่เธอท�า ซ�้ายงั

แสดงข้อสนันษิฐานอกีว่าที่เธอท�าเพยีงเพราะต้องการชื่อเสยีงในฐานะ

นกัข่าวสายลยุที่ใครๆ ต่างยกย่องในความกล้าหาญ 

ทั้งที่ความเป็นจรงิแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลยสกันดิ เธอไม่ได้ต้องการ

อะไรนอกจากเงนิ เงนิเพยีงตวัเดยีวที่ท�าให้เธอตดัสนิใจท�าทกุอย่างตาม

ค�าร้องขอของสหสัวรรษ 

หลงัจากที่เธอออกมาจากห้างสรรพสนิค้าได้ หน่วยลติเติ้ลไทเกอร์
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ได้ใช้ก�าลังเข้าจับกุมคนร้ายโดยยุทธวิธีที่ฝึกมาอย่างดี แต่กลับเกิด 

ข้อผดิพลาดบางอย่างจนเป็นเหตใุห้ต�ารวจต้องเสยีชวีติหนึ่งนาย 

ข่าวน�าเสนอออกไปว่าเป็นเพราะมนีกัข่าวบางคนที่กระหายข่าว

จนไร้สต ิและเข้าไปรบกวนการท�างานเจ้าหน้าจนท�าให้เกดิเหตนุ่าสลด

ดงักล่าว 

“เรื่องนี้ต่อให้ผมออกรับแทนคุณ ยังไงมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกนะ

แยม” 

“บอสจะบอกว่าแยมผดิคนเดยีวเหรอคะ” 

“ผมไม่ได้บอก แต่เรื่องนี้สงัคมก�าลงัตดัสนิ ไม่ใช่ส ิ เขาตดัสนิ

ไปแล้ว บรษิทัต้องเลี้ยงดอูกีหลายชวีติ คณุจะให้เราล่มจมไปพร้อมกบั

คณุหรอืยงัไงฮแึยม คณุช่วยใจกว้างหน่อยส”ิ 

“บอสก�าลังพูดอะไรคะ” เหมือนมาลีฉลาดพอที่จะฟังออกว่า

สหสัวรรษคดิจะท�าอะไร

“ก.็..”

อกีฝ่ายอ�้าอึ้ง เหมอืนมาลรีะงบัสตอิารมณ์อย่างสดุความสามารถ

เพื่อรอฟังสิ่งที่สหสัวรรษจะบอก 

“คือว่า...เราจ�าเป็นที่จะต้องไล่คุณออก เพื่อรักษาภาพลักษณ์

ของช่อง”

“บอส!”

“อย่าเพิ่งโกรธไปเลยนะ คณุอยูต่่อไปกไ็ม่ได้การนัตว่ีาจะได้กลบั

ไปเป็นนักข่าวที่มีชื่อเสียงเหมือนเดิมแล้ว ร้ายไปกว่านั้นคุณอาจจะ

กลบัมาเป็นนกัข่าวไม่ได้อกีแล้วด้วยซ�้า เราท�ากเ็พื่อคณุนะ” 

“เพื่อฉัน? ตรงไหนไม่ทราบที่คุณท�าเพื่อฉัน!” เหมือนมาลี

ตะคอกกลบัไป ถ้ามปีระตทูะลมุติ ิเธอคงทะลไุปอดัเขาแล้ว “ทกุอย่าง

ที่ท�า บอสกท็�าเพื่อตวัเองทั้งนั้น” 

“ฟังนะ”
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“ฟังอยู่”

“โธ่...ฟังกอ็ย่าพูดแทรกจะได้มั้ย”

เหมอืนมาลขีบเขี้ยวเคี้ยวฟันที่ท�าอะไรไม่ได้มากไปกว่าการเงยีบ

แล้วรอฟังด้วยความอดทน 

“ถ้าผมไม่ปลดคุณออก ต�ารวจก็จะจับคุณข้อหาที่คุณเข้าไป 

ขดัขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่ จนอาจเป็นเหตใุห้การปฏบิตัหิน้าที่

ไม่เป็นไปตามแผน”

“ฉนัเนี่ยนะ ขดัขวางการท�างานของเจ้าหน้าที่” 

“แต่คุณเองเข้าไปเจอหน่วยรบพิเศษคนหนึ่งจนได้รูปเขามา

อย่างไรเล่า แล้วทางนั้นกใ็ห้สมัภาษณ์ด้วยว่าการพบคณุท�าให้เขาไป

ถงึจดุที่วางแผนไว้ช้าไปเกอืบสามนาท”ี

ทกุอย่างตกอยูใ่นความเงยีบ ดวงตาคมเข้มที่ท�าให้เธอตกอยูใ่น

ภวงัค์นั้นปรากฏขึ้นในความทรงจ�าของเธออกีครั้ง คราวนี้สิ่งที่เพิ่งรบัรู้

จากสหัสวรรษท�าให้ความรู้สึกเธอดิ่งลึก ราวกับตกลงไปในเหวลึกที่

มองไม่เหน็ก้น 

“บอสก�าลงัจะบอกว่าที่ต�ารวจคนนั้นตาย เพราะแยมเหรอคะ” 

“ไม่ใช่หรอกแยม ไม่มใีครอยากให้เป็นแบบนั้นเลยนะ มนัไม่ใช่

ความผดิคณุ คณุแค่โชคร้ายเท่านั้น” 

ค�าปลอบใจของสหสัวรรษ ใช่! มนัเป็นแค่ค�าปลอบใจ ค�าปลอบ

ใจที่ไม่ได้ท�าให้เธอรู้สกึดขีึ้นเลยสกันดิเดยีว 

“ฉนั ฉนัเป็นคนท�าให้ต�ารวจคนนั้นตาย”

“แยม อย่าโทษตวัเองแบบนั้น คณุไม่ได้เป็นคนยงินะ โจรนั่น

ต่างหาก”

“ฉนัเข้าใจแล้ว” เหมอืนมาลพีมึพ�ากบัตวัเอง หอูื้อจนไม่ได้ยนิว่า 

สหสัวรรษพูดอะไร 

“ผมจดัการโอนเงนิห้าแสนให้คณุแล้ว ยงัไง...ช่วงนี้อย่าดทูวีมีาก
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กแ็ล้วกนันะ โซเชยีลกต็ดัทิ้งไปเลย”

เสยีงปลายสายเงยีบไปแล้ว เหมอืนมาลยีงัถอืโทรศพัท์ไว้แบบ

นั้น ก่อนจะเกดิความรู้สกึเจบ็แปลบที่หวัใจ 

ไม่จรงิ! เธอไม่เชื่อได้ไหม 

เธอไม่ได้เป็นต้นเหตทุี่ท�าให้ต�ารวจคนนั้นตาย 

ไม่จรงิใช่ไหม

“ยุคนี้เป็นยุคการแข่งขันของทีวีดิจิทัล ไม่เว้นแม้แต่ช่อง

ข่าว แล้วไม่ต้องถามหาจรรยาบรรณหรอก คนพวกนี้คิดแต่เรื่อง

กอบโกย แสวงหาแต่ผลประโยชน์ของตวัเองทั้งนั้น”

ศุภฤกษ์พูดขณะจัดการกับเครื่องบดกาแฟสีด�าเมื่อม เขาเป็น

หนึ่งในหน่วยลติเติ้ลไทเกอร์ที่บกุเข้าจบักมุคนร้ายก่อเหตปุล้นธนาคาร

ครั้งนี้ ทกุคนเสยีใจกบัการจากไปของภควตั แม้จะผ่านมาร่วมสปัดาห์

แล้ว แต่หลายคนยงัท�าใจไม่ได้ ทว่าความรูส้กึของเขาคงเทยีบไม่ได้กบั

ความรู้สึกของชนกันต์ ผู้กองหนุ่มวัยสามสิบสองปีผู้เป็นเพื่อนร่วมรุ่น

โรงเรยีนนายร้อยกบัภควตั ซ�้ายงัเป็นคนเจอตวัเหมอืนมาล ีแต่ไม่รู้ว่า

เธอเป็นนกัข่าว 

ถ้าเขารู้...สาบานได้ว่าจะไม่เสยีเวลากบัเธอเดด็ขาด ถ้าหากการ

ช่วยเหลอืนกัข่าวเลวๆ คนหนึ่งจะท�าให้เพื่อนของเขาต้องตาย 

“พดูแบบนั้นกไ็ม่ถกูนะไอ้ฤกษ์ ไม่ใช่นกัข่าวทกุคนจะเป็นแบบนั้น 

เกิดมีคนเหมารวมว่าต�ารวจเลวเหมือนกันหมดจะรู้สึกยังไง” นราวุฒิ

แย้ง ทั้งที่เข้าใจความรู้สกึของเพื่อนด ี

“กม็นัโมโห”

“เออ...กูรู้ กูกโ็กรธเหมอืนกนั แต่พูดไปแล้วมอีะไรดขีึ้นมาวะ” 

นราวฒุเิป็นนกัเรยีนนายร้อยต�ารวจรุ่นเดยีวกนักบัศภุฤกษ์ สนทิสนม

กนัพอที่จะพูดตรงๆ ได้ “กาแฟอะ กูขอแก้วนงึนะ”
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“อืม” ศุภฤกษ์พยักหน้าแล้วหันมาถามคนที่เอาแต่นั่งเงียบมา

สกัพกัหนึ่งแล้ว “ผู้กองล่ะ เอากาแฟมั้ย” 

ชนกันต์ปรายตามองแล้วส่ายหน้าปฏิเสธ ศุภฤกษ์เห็นดังนั้น 

ก็หันไปมองเพื่อนคล้ายจะขอความเห็น อีกฝ่ายตอบด้วยการยักไหล่

แล้วท�าปากขมบุขมบิ

“ไม่รู้แล้ว”

“พรุง่นี้วนัเผาผูก้องวตัแล้ว ใจหายว่ะ” ศภุฤกษ์บ่นเบาๆ เพราะ

รู้ว่าที่ชนกันต์เอาแต่นิ่งเงียบก็เพราะท�าใจไม่ได้ที่เพื่อนรักต้องมาตาย

แบบนั้น 

“นั่นสิวะ ลูกชายก�าลังน่ารักเลย ไม่ทันได้อยู่รอดูแกเติบโต”  

นราวฒุบิอกแล้วทอดถอนใจ “พวกเรากเ็หมอืนกนั ไม่รูว่้าจะตายวนัไหน 

ถ้ามลีูกคงขอย้ายไปอยู่หน่วยอื่น” 

ศุภฤกษ์พยักหน้าแล้วส่งแก้วกาแฟให้นราวุฒิ พลางลอบมอง

ชนกนัต์ที่เอาแต่เงยีบจนน่ากลวั เขาอดทนกบัความอดึอดันี้ต่อไปไม่ไหว

แล้ว

“ผู้กองจะไม่พูดอะไรหน่อยเหรอ เงยีบขนาดนี้ เริ่มจะกลวัแล้ว

นะครบั”

“ฉนัไม่มอีะไรพูด”

“ผู้กองยังไม่เลิกโทษตัวเองอีกเหรอครับ ที่ผู้กองวัตตายไม่ใช่

ความผดิของผู้กองเลย”

ชนกนัต์หวัเราะขมขื่น เขาโง่เง่าที่ดูไม่ออกว่าผู้หญงิคนนั้นเป็น 

นกัข่าว ท�าให้แผนของทมีต้องสะดดุ เพราะเขาดนัไปพะวงอยู่กบัการ

ช่วยเหลอืผู้หญงิที่เข้าใจว่าเป็นผู้บรสิทุธิ์ให้ปลอดภยั 

หากเขาไม่สนใจนกัข่าวคนนั้น ไม่เสยีเวลาสามนาทเีพื่อพาเธอ

ออกจากที่เกดิเหตจุนขึ้นมาสมทบกบัคนอื่นช้า ภควตักค็งไม่ต้องตาย 

เขาคงช่วยเพื่อนเอาไว้ได้ 
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“ผู้กองท�าดีที่สุดแล้วละครับ ถ้าเป็นคนอื่นเจอสถานการณ์

เดยีวกนักต็้องท�าแบบผู้กอง” ศภุฤกษ์กล่าวเพื่อให้อกีฝ่ายสบายใจขึ้น 

“ช่างมันเถอะหมวด ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว” ชนกันต์ปล่อยลม

หายใจออกมา ความเครยีดบนใบหน้ายงัคงเข้มข้น “วนันี้หมวดสองคน

ไปงานสวดศพก่อนเลยนะ ไม่ต้องรอ” 

“แล้วผู้กองไม่ไปเหรอครบั วนันี้สวดวนัสดุท้ายแล้ว” ศภุฤกษ์

ถามเพราะคดิว่าวนันี้ทกุคนคงต้องไปร่วมฟังสวดคนืสดุท้ายแน่นศาลา

อยู่แล้ว 

“นั่นสิครับผู้กอง วันนี้คนน่าจะมากันเยอะมาก” นราวุฒิออก

ความเหน็ ปกตชินกนัต์มกัจะไปช่วยครอบครวัของภควตัต้อนรบัแขก 

คอยดูแลความเรยีบร้อย บดิามารดาของภควตัเป็นคนบ้านนอก งกๆ 

เงิ่นๆ ไม่ค่อยรู้ธรรมเนยีม ส่วนภรรยากย็ุ่งอยู่กบัลูกชายวยัสองขวบ 

“นกัข่าวกค็งจะเยอะด้วย” 

ชนกนัต์เกลยีดนกัข่าว เขาเกลยีดมาก่อนหน้าจะเจอเรื่องบ้าบอ

ที่เกดิขึ้นเสยีอกี 

หลายครั้งการท�างานของเจ้าหน้าที่ต�ารวจต้องถกูขดัขวางเพราะ

นกัข่าวที่ใช้ค�าว่า ‘ท�าหน้าที่’ เป็นข้ออ้าง การน�าเสนอข่าวอย่างตรงไป

ตรงมาที่ไม่ท�าลายแผนการของต�ารวจเป็นเรื่องที่นกัข่าวต่างหลงลมื 

นอกจากนี้นักข่าวบางส�านักยังน�าเสนอข่าวอย่างไร้จริยธรรม 

ท�าให้รูปคดีเสียหาย บางครั้งถึงขั้นท�าให้คนร้ายหายสาบสูญไปเลย 

กม็ ีร้ายที่สดุกค็อืครั้งนี้ที่นกัข่าวเข้ามายุง่จนสญูเสยีต�ารวจฝีมอืดอีย่าง

ภควตัไป 

ตวัอย่างมใีห้เหน็มานกัต่อนกั แต่เป็นบทเรยีนที่ถกูลมืเลอืน และ

ดูเหมือนไม่ว่ากี่ปีกี่ชาตินักข่าวที่เป็นเสมือนเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่เคย

เปลี่ยนไปเลย 

นราวฒุอิาจพดูถกู ไม่ใช่นกัข่าวทกุคนที่เป็นแบบนั้น แต่ชนกนัต์
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คงไม่ไปแสวงหานักข่าวดีมีจรรยาบรรณให้เสียเวลาหรอก เพราะมัน

หาไม่ง่ายเลย 

“จรงิสนิะครบั นกัข่าวคงไปกนัเยอะมาก แต่ว่าคงไม่ใช่นกัข่าว

คนนั้นแน่นอน เพราะเธอถกูไล่ออกไปแล้ว” นราวฒุเิล่า หลายวนัมานี้

มข่ีาวเหตกุารณ์ปล้นธนาคารเผยแพร่ในช่องต่างๆ สงัคมโซเชยีลกแ็ชร์

กันให้ว่อนโลกออนไลน์อยู่ในขณะนี้ รวมถึงเรื่องการด�าเนินคดีกับ 

ต้นสังกัดของนักข่าวที่ลักลอบเข้าไปในที่เกิดเหตุวันนั้นด้วย “นักข่าว

คนนั้นเป็นคนเดยีวกบัคนที่เปิดโปงบ่อนการพนนัเสี่ยย้ง” 

ชนกนัต์ไม่ได้ตามประวตัขิองนกัข่าวไร้สามญัส�านกึคนนั้น เพราะ

แม้แต่หน้าเขาก็ไม่อยากนึกถึง แต่พอฟังค�าบอกเล่าของนราวุฒิเขาก็

ต้องนิ่วหน้า ไมค่ดิว่าคนแบบนั้นคดิจะท�าเรื่องดีๆ  ได ้ผูก้องหนุ่มทราบ

เรื่องการเปิดโปงบ่อนการพนนัของเสี่ยย้ง เพราะข่าวนี้สะเทอืนวงการ

ต�ารวจมาก จนพูดถึงอย่างแพร่หลายว่าแม่สาวเจ้าเก่งกล้าปาน

ประหนึ่งเอารองเท้าตบหน้าต�ารวจกลางสี่แยกอย่างไรอย่างนั้น 

แม้แต่เขาที่เป็นต�ารวจเองยงัปฏเิสธไม่ได้ว่าพงึพอใจกบัเหตกุารณ์

ในครั้งนั้น อย่างน้อยมนักท็�าให้อาชญากรในคราบต�ารวจหมดหนทาง

ท�ากนิจากการรบัเงนิสนิบนไปอกีสกัพกัใหญ่ แต่พอรู้ว่านกัข่าวคนนั้น

เป็นคนเดยีวกบัคนที่โผล่มาในเหตปุล้นธนาคาร ชนกนัต์กม็อีคตอิย่าง

แรง

“ยายนั่นคงจะหิวเงินมาก ถึงได้เสี่ยงตายครั้งแล้วครั้งเล่าเพื่อ

ให้ได้ข่าวมาขาย”

เหน็ใบหน้าหล่อเหลาของผูก้องหนุม่แสดงความเกลยีดชงัอย่าง

ชดัเจน นราวฒุกิบัศภุฤกษ์ต้องหนัมามองหน้ากนั ปกตชินกนัต์เป็นคน

ค่อนข้างควบคมุอารมณ์ได้ด ีแต่ดเูหมอืนว่านกัข่าวสาวรายนั้นจะท�าลาย

ความสามารถด้านนี้ของผู้กองหนุ่มไปหมดสิ้น 

“ต่อไปก็คงไปท�าแบบนี้ที่ไหนไม่ได้แล้วละครับ ไม่รู้ว่าหากไม่
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เกดิเหตกุารณ์ครั้งนี้ขึ้นมาก่อน เธอจะไปท�าความยุง่ยากให้คดไีหนอกี

บ้าง” นราวฒุกิล่าวพลางจบิกาแฟรสชาตขิมปร่า วเิคราะห์สถานการณ์ 

“ถูกไล่ออกจากช่องแล้วกค็งหมดอนาคตนกัข่าวไปด้วย ท�าเรื่องขนาด

นี้คงไม่มใีครรบัเธอเข้าท�างานในวงการนี้อกี”

“ถงึจะอย่างนั้นนกัข่าวประเภทนี้กย็งัมอียู่อกีมาก” ชนกนัต์ลกุ

ขึ้นยนื สหีน้ายงัมรี่องรอยของความเกลยีดชงั “เตรยีมใจเอาไว้ได้เลย 

คดีฆาตกรรมเด็กที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้นั่น พวกนายก็เห็นว่าเป็น 

ยงัไง” 

คดีพบเด็กเสียชีวิตปริศนาเป็นคดีโด่งดังมากในช่วงก่อนหน้านี้ 

แต่นักข่าวน�าเสนอข่าวจนเสียรูปคดี และหนทางที่จะปิดคดีนี้ก็ยิ่ง 

ยุ่งยากมากขึ้น ข้อมูลผสมปนเปกนัจนแยกความจรงิไม่ออกแล้ว 

“เกลยีดแม่งฉบิหาย”
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ข้าวสารถ้วยสุดท้ายถูกเทใส่หม้อหุงข้าวไฟฟ้า มือบาง 

เกอืบเหน็กระดกูสั่นเทาด้วยความหวิ เหมอืนมาลมีองข้าวในหม้อแล้ว

น�้าตารื้นด้วยความรนัทดอดสู

นับจากเหตุการณ์คนร้ายบุกปล้นธนาคารถึงวันนี้ก็หนึ่งปีแล้ว 

เหมอืนมาลใีช้ชวีติอย่างยากล�าบากและเริ่มเข้าขั้นอดอยากยากแค้น 

ตอนถกูไลอ่อกจากงานเธอยงัหยิ่งทะนงวา่สามารถหางานสาย

นกัข่าวได้ไม่ยาก คดิว่าตนยงัเป็นที่ต้องการเพราะก่อนหน้าที่จะเกดิเรื่อง 

ส�านกัข่าวอื่นมาขอซื้อตวัเธอหลายต่อหลายครั้ง 

ทว่าเธอคิดผิด เพราะครั้งนี้ไม่มีส�านักข่าวใดรับเธอเข้าท�างาน

เลย เงนิที่มหีมดไปกบัการประวงิเวลา ไม่ยอมหางานอื่นท�าไปพลางๆ 

ท�าให้เธอเป็นคนตกงานคนหนึ่งที่ก�าลงัจะอดตาย เงนิที่เหลอือยูใ่นบญัชี

ตอนนี้แค่พอจ่ายค่าคอนโดเดอืนนี้เท่านั้น 

หญงิสาวกดสวติช์หงุข้าว แล้วเดนิมานั่งหมดอาลยัตายอยาก

เหมอืนมาลไีม่มพี่อ ท่านตายไปตั้งแต่เธอเรยีนชั้นมธัยมปลาย

ด้วยพิษสุราเรื้อรัง ส่วนแม่หนีไปท�างานต่างประเทศตั้งแต่เธอยังเล็ก 

และไม่เคยกลับมานานกว่าสิบห้าปีแล้ว ไม่รู้เป็นตายร้ายดีอย่างไร  

ตอนนี้เธอไม่มญีาตพิี่น้องเหลอืแล้ว และที่ร้ายไปกว่านั้นคอื...เธอไม่มี

มรดก

2
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มติรแท้ที่พอจะบากหน้าไปพึ่งพงิได้ 

เหมอืนมาลไีม่เคยไว้วางใจใคร เธอรกัแค่ตวัเอง วนัๆ ดิ้นรนปาก

กดัตนีถบีให้ตวัเองมชีวีติที่ดขีึ้น ไม่เคยเหน็คนรอบกาย ดงันั้นแล้วพอ

ถึงคราวล�าบาก เธอก็คิดชื่อใครไม่ออกเลยสักคนที่พอจะพึ่งพาอาศัย

ได้

เพราะเธอเองกไ็ม่เคยช่วยเหลอืใครเหมอืนกนั 

คดิดแูล้ว เธอดิ้นรนจนพาตวัเองมาอยูใ่นคอนโดหรูหราได้ขนาด

นี้ หากจะต้องกลับไปท�างานพนักงานตามสถานประกอบการต่างๆ 

เหมอืนเมื่อก่อน กย็ากเหลอืเกนิที่จะท�าใจ 

จติใจเหมอืนมาลห่ีอเหี่ยว เธอคดิอะไรไม่ออกกระทั่งเมื่อโทรศพัท์

ของเธอที่เงยีบเหงามานานดงัขึ้น ท�าเอาร่างบางสะดุ้งตวัโยน 

‘เจ้าหนี้แหงๆ’ 

เธอมองหมายเลขโทรศพัท์ด้วยหวัใจเต้นรวั ค่าบตัรเครดติเจด็ใบ

ของเธอก็หมุนจนปวดเศียรเวียนเกล้า คราวนี้ไม่รู้ว่าเป็นเจ้าหนี้จาก

สถาบนัการเงนิไหนอกี

ติ๊ดๆๆ ติ๊ดๆๆ ติ๊ดๆๆ

สายเรียกเข้าดังขึ้นเป็นครั้งที่สอง คราวนี้หญิงสาวจ�าใจกดรับ

แล้วกรอกเสยีงลงไป 

“ฮลัโหล” 

“สวสัดคีรบั คณุเหมอืนมาล ีส้มเกลี้ยง หรอืเปล่าครบั” 

เหมอืนมาลชีะงกัไป เพราะนามสกลุ ‘ส้มเกลี้ยง’ นั้นเป็นนามสกลุ

เก่าที่เธอเปลี่ยนมาเกินสิบปี ฉะนั้นพอมีคนเรียกชื่อนามสกุลนี้ หญิง

สาวจงึงนุงงเป็นอย่างมาก 

“คณุ” 

“เอ่อๆ ขอโทษค่ะ ฉนัเองค่ะ เหมอืนมาล.ี..” เธอเว้นจงัหวะ กลั้น

หายใจ “...ส้มเกลี้ยง”



อุณหภูมิปกติ  35

ยอมรบัตามตรงเลยกไ็ด้ว่าเธออายนามสกลุบรรพบรุษุเป็นอย่าง

มาก เธอกเ็หมอืนใครหลายคน อยากได้ อยากเป็นคนที่มหีน้ามตีาใน

สงัคม ไม่อยากถูกมองว่าเป็นคนบ้านนอกคอกนา และกค็ดิมาตลอด

ว่าการเปลี่ยนชื่อและนามสกลุให้ทนัสมยัดูมคีลาสกเ็ป็นเรื่องที่ควรท�า 

“ผมทนายความของคุณส�าเริง ส้มเกลี้ยง ขอแจ้งข่าวร้ายให้ 

คณุทราบนะครบั ว่าตอนนี้คณุปู่ของคณุได้เสยีชวีติลงแล้ว” 

“อะไรนะคะ” เปล่าเลย เหมอืนมาลไีม่ได้ตกใจ แต่ประหลาดใจ 

เธอมปีูก่บัเขาตอนไหน พ่อเธอเล่าว่าปูเ่สยีไปนานแล้วก่อนที่เธอจะเกดิ

เสยีอกี 

“คณุคงเข้าใจผดิแล้วละค่ะ ปู่ฉนัเสยีไปนานแล้วค่ะ”

“ไม่เข้าใจผดิหรอกครบั คณุส�าเรงิเสยีชวีติไปไม่ได้เขยีนพนิยักรรม

เอาไว้ชัดเจน ระบุแต่เพียงว่าให้แบ่งมรดกทั้งหมดให้ทายาทโดย 

ชอบธรรม ซึ่งจากการสบืสายเลอืดดแูล้ว คณุน่าจะเป็นทายาทคนสดุท้าย

เพยีงคนเดยีวที่จะเป็นผู้รบัมรดกทั้งหมด” 

เหมือนมาลีหูอื้อตาลาย เธอคงหิวข้าวจดัจนหูฝาด ไม่กฝ็ันไป

แน่ๆ ที่ได้ยนิอะไรแบบนี้ 

“คณุเหมอืนมาล ีฟังผมอยู่หรอืเปล่าครบั”

“ฟะ...ฟะ...ฟังค่ะ ฉันฟังอยู่” หญิงสาวไม่อาจห้ามเสียงของ 

ตวัเองไม่ให้สั่นได้เลย คนดวงตกอย่างเธอน่ะหรอื อยูด่ีๆ  กบ็ญุหล่นทบั 

ญาติที่ไหนไม่รู้โผล่มาพร้อมกับสมบัติก้อนโต “แต่ว่า...ฉันจะเชื่อได ้

ยงัไงคะ ว่าที่คณุพูดเป็นเรื่องจรงิ สมยันี้มจิฉาชพีเยอะจะตายไป” 

“ผมเข้าใจ เอาเป็นว่าคุณเดินทางมาพบผมที่กรมที่ดินจังหวัด

กาญจนบรุใีนอกีสองวนั ผมจะท�าเรื่องโอนที่ดนิให้เป็นของคณุที่นั่นเลย 

ถ้าไม่ไว้ใจกพ็าใครมาเป็นเพื่อนกไ็ด้ครบั” 

“ที่ดนิเหรอคะ ที่ดนิอะไรคะ” เหมอืนมาลอียากจะร้องกรี๊ด เธอ

ก�าลงัจะได้เป็นเจ้าของที่ดนิหรอื ไม่อยากจะเชื่อเลยจรงิๆ 
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“ครบั ที่ดนิพร้อมสิ่งปลูกสร้าง เป็นกจิการรสีอร์ตที่จงัหวดักาญจน์ 

น่ะครบั ไม่ทราบว่าวนัที่นดัคณุสะดวกไหม” 

แม้ท้องไส้จะว่างเปล่า ไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยตั้งแต่เช้า แต่

สมองเธอโลดแล่นเป็นอย่างมากในเวลานี้ ภาพรสีอร์ตสวยงามบนเนื้อที่

ร้อยไร่รมิแม่น�้าแควลอยมา 

ยิ่งกว่าถูกลอตเตอรรีางวลัที่หนึ่ง 

“คณุทนายคะ ฉนัมคี�าถามอย่างหนึ่งอยากจะถามคณุ”

“ครบั ยนิดคีรบั” 

“วนันดัฉนัต้องเตรยีมเอกสารอะไรไปบ้างคะ” 

ตลอดหน่ึงปีทีผ่่านมาชวีติของเหมอืนมาลรีาวกบัเรอือบัปาง 

กลางคลื่นพายุมรสุมรุนแรง เธอลอยคว้างมองไม่เห็นฝั่ง ในชีวิตของ

เธอไม่มใีครเป็นฝั่งให้เธอได้แม้แต่ในจนิตนาการ 

เรื่องการแอบเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุจนกลายเป็นการขัดขวาง

การท�างานของเจ้าหน้าที่ เป็นคดีความซึ่งทางการฟ้องร้องกับส�านัก

ข่าวต้นสงักดั ท�าให้ส�านกัข่าวแซมบาร์เดยีร์นวิส์ต้องถกูปรบัเป็นจ�านวน

เงนิที่มากโข และนบัว่าเป็นโชคดนีดิหน่อยที่เหมอืนมาลไีม่ต้องตดิคกุ

ตดิตะรางอย่างที่หวั่นกลวัในตอนแรก 

อย่างไรกต็ามมนัท�าให้เธอไม่มทีี่ยนืในสงัคม เหมอืนกบัว่าหมด

อนาคตไปเลย 

แต่เธอยงัคงพอมบีญุเก่าที่สั่งสมมาตั้งแต่ชาตปิางก่อนอยูก่ระมงั 

วนันี้จงึได้รบัโชคก้อนโตเป็นรสีอร์ตหรูท่ามกลางธรรมชาต ิ

เอิ่ม...อันที่จริงเธอไม่แน่ใจว่ารีสอร์ตที่เธอได้รับมรดกนั้นเป็น

อย่างไร เพราะค้นหาในอนิเทอร์เนต็ไม่พบ

‘รสีอร์ตชื่อว่าอะไรเหรอคะ’ เธอถามทนายความ 

‘ส�าเรงิส�าราญ...อะไรสกัอย่างนี่แหละครบั’ ทนายความที่เธอยงั
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ไม่รู้จกัแม้แต่ชื่อตอบแบบขอไปท ี‘เอาเป็นสบิโมงเจอกนันะครบั เดี๋ยว

รายละเอียดอื่นๆ ค่อยมาคุยกันทีเดียว ผมอาจยุ่งสักเล็กน้อยช่วงนี้  

ลูกความผมทยอยตายเป็นว่าเล่นเลย’ 

เอาเถอะ รสีอร์ตจะชื่ออะไรกช็่างมนั เพราะส�าหรบัคนที่ก�าลงั

จะจมน�้าตาย ได้พบกบัเรอืเรว็วิ่งมารบัขึ้นฝั่งกน็บัว่าโชคดจีนบรรยาย

ไม่ถูกแล้ว

พอถึงส�านักงานที่ดิน ทนายความก็จัดการทุกอย่างให้อย่าง

คล่องแคล่วว่องไว จนเหมอืนมาลดีอูะไรไม่ทนั ไม่นานซองสนี�้าตาลซึ่ง

บรรจโุฉนดที่ดนิและระบเุจ้าของเป็นชื่อเธอกม็าอยู่ในมอืเธอเรยีบร้อย 

เหมอืนมาลนีั่งรถโดยสารมา พอบอกลาทนายความผูม้าไวไปไว 

เธอก็ยืนคว้างอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง หญิงสาวหยิบโฉนดออกมาดูแล้ว 

ถอนหายใจ 

จะบอกว่าฉลาดน้อยก็ได้ เพราะตลอดชีวิตไม่เคยมีโฉนดที่ดิน

เป็นของตวัเองมาก่อน เธอจงึไม่แน่ใจเลยว่าที่ดนิผนืนี้ใหญ่เลก็เพยีงใด 

“บ้านนอกขนาดนี้ใครจะไปอยู่ได้ ขอโทษนะคะคุณปู่ แยมคง

ต้องส่งมันไปอยู่กับคนอื่น ขึ้นชื่อว่าเป็นรีสอร์ต คงจะขายได้สักสิบ 

ยี่สบิล้านอยู่มั้ง”

พอคิดถึงจ�านวนเงิน หญิงสาวก็ตาโต รอยยิ้มกระจ่างระบาย

บนใบหน้า 

‘ไปดูให้เห็นกับตาตอนนี้เลย ไม่แน่ว่าอาจจะขายได้ถึงห้าสิบ

ล้านกเ็ป็นได้’ 

ฝุ่นดินแดงฟุ้งกระจายจนบังรถสองแถวสีขาวแทบมอง 

ไม่เหน็ ก่อนรถกลางเก่ากลางใหม่จะเบรกจนคนโดยสารพากนัหวัทิ่ม

หวัต�า 

“โอ๊ย! ลงุ เบาๆ หน่อยกไ็ด้ ล�าไส้เลก็ล�าไส้ใหญ่ฉนัพนักนัหมด
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แล้วเนี่ย” เหมือนมาลีโวยวาย ไม่นานลุงคนขับรถก็เปิดประตูลงมา 

บอกกบัเธอ 

“ถงึแล้วคณุ ที่นี่แหละ”

เหมอืนมาลไีอคอ็กแคก็ โบกมอืปัดฝุน่ละอองให้พ้นจากจมกู หยี

ตามองบรรยากาศรอบๆ แล้วต้องหน้านิ่วคิ้วขมวด 

“แน่ใจเหรอลงุ ชื่อคล้ายกนัหรอืเปล่า”

“ส�าเรงิส�าราญโฮมสเตย์ มทีี่นี่ที่เดยีวแหละคณุ”

“ไม่ใช่! ไม่ใช่โฮมสเตย์ รสีอร์ตค่ะ พามาผดิแล้วลงุ นกึอยู่แล้ว

ว่าไม่ใช่ทางนี้หรอก ถนนลกูรงัแบบนี้จะมรีสีอร์ตมาเปิดอยูไ่ด้ยงัไง โอ๊ย! 

เสยีเวลาฉนัจรงิๆ เลย ลงุนะลงุ รสีอร์ตที่ฉนับอกน่ะ เป็นของปู่ส�าเรงิ 

ส้มเกลี้ยง คนที่เพิ่งตายไปเดอืนที่แล้วต่างหาก” 

“ปูส่�าเรงิ ส้มเกลี้ยง กม็แีค่คนเดยีวเท่านั้นแหละคณุ ในหมู่บ้าน

นี้ชาวบ้านชาวช่องเขารู้จักกันทั้งนั้น คุณไปถามใคร เขาก็พาคุณมา 

ที่นี่แหละ คนที่เสยีเวลาน่ะเป็นผมมากกว่า คณุรบีลงมาเลย ผมจะไป

ส่งผู้โดยสารต่อ”

พอถูกเจ้าถิ่นขึ้นเสยีงใส่ คนเก่งกห็น้าจ๋อยสนทิ เธอหยบิเงนิส่ง

ให้ลงุเจ้าของรถสองแถวแล้วลงจากรถทนัท ี

พอรถแล่นจากไป เจ้าของร่างบอบบางในชดุเชิ้ตสขีาว นุง่กางเกง

ยีนขาเดฟก็เดินไปยังประตูไม้เก่าๆ ที่เขียนป้ายด้วยลายมือบรรจง 

ว่า

‘ส�ำเรงิส�ำรำญโฮมสเตย์ ยนิดตี้อนรบั’

“ฉนัอยากจะร้องไห้แล้ว” 

หลานสาวผู ้พลัดพรากตั้งแต่เยาว์วัยกลับมารับมรดก 

ร้อยล้านของเจ้าคณุปู่ 

‘นทิานหลอกเดก็ นยิายน�้าเน่า ละครหลงัข่าว โกหกสดุๆ’
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เหมอืนมาลไีม่รูว่้าจะสรรหาค�าไหนมาสบถ ถงึจะสาสมกบัสิ่งที่

เธอเจอ เพราะมรดกของคณุปู่ส�าเรงิเป็นแค่โฮมสเตย์เก่าๆ ที่เข้าพกัได้

คนืละสองห้อง เกบ็ค่าเช่าแค่ห้าร้อยบาทต่อคนื 

บ้าไปแล้วแน่ๆ อยู่ดีๆ  เรอืกู้ภยัที่เข้ามาช่วยเธอขณะลอยคออยู่

กลางทะเลกลบัเป็นแค่เรอืแจวที่ใกล้จะจมไม่จมแหล่ 

เหมอืนมาลนี�้าตาร่วงแหมะๆ อย่างไม่อาจห้ามตวัเองได้ 

“โถ...คุณ เสียใจที่คุณปู่สิ้นไปก่อนที่จะได้พบหน้ากันสินะคะ” 

นางสมพศิ หญงิสูงวยัผู้ดูแลโฮมสเตย์แห่งนี้กล่าวด้วยความสงสาร 

คนร้องไห้เหลอืบมองคนพดูซึ่งดจูะน�้าตารื้นแล้วต้องร้องไห้หนกั

กว่าเดมิ 

“ฮอื...บ้าบอ เวรกรรมอะไรของฉนัถงึต้องมาเจออะไรแบบนี้”

“ไม่เอานะคะ คนตายไปแล้ว อาลัยอาวรณ์ไปก็ไม่ฟื้นขึ้นมา

หรอกค่ะ ถอืว่าคณุปู่ท่านไปสบายกแ็ล้วกนันะคะ”

“ใช่! บางทฉีนักอ็ยากจะตายๆ ไปให้รู้แล้วรู้รอด” 

คราวนี้เหมอืนมาลบี่นกบัตวัเองคนเดยีว ท�าให้อกีฝ่ายได้ยนิไม่

ชดัเจน ต้องถามซ�้า 

“คณุว่าอะไรนะคะ” 

“เปล่าค่ะป้า...” เธอถอนหายใจแล้วเช็ดน�้าตา “ป้าพักอยู่ที่นี่ 

เหรอ” 

“บ้านป้าอยูถ่ดัไปจากนี้ประมาณสองสามร้อยเมตรค่ะ ป้าท�างาน

ที่นี่ ดูแลท�าความสะอาดห้องพกั แล้วกจ็ดัอาหารการกนิให้แขก เสรจ็

งานกก็ลบัไปนอนบ้าน”

เหมือนมาลียิ่งหนักใจ โฮมสเตย์เล็กๆ แบบนี้ก�าไรก็น้อยมาก

พอแล้ว ยงัจะต้องจ่ายค่าจ้างคนดูแลอกี จะเอาก�ารี้ก�าไรมาจากที่ไหน 

“ป้า ฉนัเองกไ็ม่ใช่คนที่นี่ ป้าคงต้องหางานอื่นท�าแล้วละ เพราะ

อกีหน่อยฉนัจะประกาศขายแล้ว” 
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“อ้าว!” นางสมพิศท�าหน้าเศร้า “คุณไม่ได้อยากมาสืบทอด

กจิการหรอกหรอืคะ”

“ไม่หรอก ถ้าป้ากลวัตกงาน ฉนัจะบอกกบัคนที่มาซื้อกไ็ด้ว่าให้

จ้างป้าต่อ แต่ไม่รบัปากหรอกนะว่าเขาจะจ้างหรอืเปล่า” 

“เรื่องนั้นป้าไม่ห่วงหรอกค่ะคณุ ห่วงกแ็ต่ว่า...จะมใีครมาซื้อกนั

ล่ะคะ บ้านเก่าๆ โทรมๆ แบบนี้” 

“มสี”ิ เหมอืนมาลตีอบอย่างไม่มั่นใจนกั ความหนกัใจก่อเกดิขึ้น

อย่างรวดเรว็ 

เธอกวาดตามองรอบๆ ภาพที่เห็นคือบ้านไม้หลังนี้เป็นบ้าน

โบราณสองชั้น พื้นที่บ้านกว้างขวาง ชั้นสองของบ้านเป็นระเบยีงกว้าง

ที่ยื่นออกมาจากตัวบ้าน มองเห็นวิวภูเขาสลับซับซ้อนที่งดงามเป็น

อย่างมาก แต่ทกุอย่างภายในบ้านแห่งนี้ทรดุโทรมเก่าแก่จนเดาไม่ออก

เลยว่าที่นี่รบัแขกครั้งสดุท้ายเมื่อไร 

จากที่คดิว่าจะขายสมบตัไิดห้ลกัสบิลา้น ตอนนี้แค่หลกัแสนยงั

ไม่แน่ใจเลยว่าจะขายได้หรอืเปล่า 

คดิแล้วน�้าตากพ็ลนัจะไหลอกีระลอก 

เหมอืนมาลเีพิ่งเข้าใจค�าว่า ‘สวรรค์กลั่นแกล้ง’ กค็ราวนี้ 

สามเดือนผ่านไป

โครม! 

ชายฉกรรจ์สามคนโยนของออกมาจากคอนโดใจกลางกรุง 

เหมือนมาลียืนหน้าซีดเผือดอยู่หน้าคอนโด มองข้าวของของตัวเองที่

วางระเกะระกะบนพื้นด้วยความกลวัผสมปนเปกบัความอบัอาย เพราะ

ตอนนี้คนเริ่มมองมาที่เธอเป็นตาเดยีว 

“นี่คณุ ท�าแบบนี้ฉนัแจ้งความจบัคณุได้นะ” เหมอืนมาลยีงัใจ

กล้าด่าคนที่ขนของเธอมาทิ้งอย่างไม่เหน็แก่มนษุยธรรม 
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“ไปแจ้งเลย ต�ารวจจะได้จับแกข้อหาไม่ยอมจ่ายค่าเช่าห้อง” 

เจ้าของคอนโดที่ปล่อยเช่าให้เธอเดนิตามออกมา 

“คุณหวาน แยมบอกแล้วไงคะ ว่าขายที่ได้จะเอาเงินมาจ่าย 

ทเีดยีว” 

“ขายที่? แกคิดว่าฉันจะโง่ให้แกหลอกเหรอ ที่ดินอะไรของแก 

คนอย่างแกจะมทีรพัย์สนิอะไรเหลอืตดิตวั อกีอย่าง ถ้าแกขายที่ไม่ได้ 

ฉนัไม่ต้องรอไปทั้งชาตเิลยหรอืไง”

“นี่! จะดูถูกกนัมากเกนิไปแล้วนะ”  

“กด็ูถูกสวิะ นกัข่าวเลวๆ อย่างแก ฉนัไม่อยากให้มาอยู่คอนโด

ฉนัให้สกปรกหรอก รบีเกบ็ข้าวของออกไปนะ ล�าบากช่วยขนมาขนาด

นี้กบ็ญุแล้ว ส่วนทวีตีู้เยน็ฉนัจะยดึไว้แทนค่าเช่าที่แกค้างไว้สามเดอืน

กแ็ล้วกนั” 

“ฮะ!”

“ไม่ต้องพูดอะไรแล้ว ร�าคาญ” 

ดวงตากลมโตมองเจ้าของคอนโดที่ครั้งหนึ่งเคยดีต่อกันตอน

สมยัที่เธอยงัเฟ่ืองฟตูาค้าง และยงัเหน็ด้วยว่าคนอื่นๆ ก�าลงัมองมาด้วย

แววตาว่างเปล่า บางคนยกโทรศัพท์ขึ้นถ่ายภาพ ไม่มีใครคิดจะเดิน

เข้ามาถามไถ่ช่วยเหลอืเธอในฐานะเพื่อนมนษุย์ด้วยกนัเลย 

ในตอนนั้นสิ่งแรกที่เธอคิดก็คือกลับบ้าน แต่บ้านที่ไหนกันล่ะ 

ในเมื่อเธอไม่เคยมบี้านเป็นของตวัเอง 

รถสองแถวคันเดิมพาเธอกลับมายังสถานที่แห่งนี้ 

‘ส�ำเรงิส�ำรำญโฮมสเตย์ ยนิดตี้อนรบั’

“ถงึแล้วครบัคณุ” 

ลงุจาก คนขบัรถสองแถวจอดรถแล้วเดนิอ้อมมาบอก คราวนี้

ไม่มผีู้โดยสารคนอื่นนอกจากเหมอืนมาล ี ลงุเลยพอมเีวลาจะคยุด้วย
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นดิหน่อย

“มาสองรอบแล้ว แบบนี้ไม่ผดิที่แล้วใช่มั้ย”

“ค่ะ” เหมอืนมาลที�าหน้าเมื่อย แต่ลงุยิ้มจนเหน็ฟันหลอ เธอ

คว้ากระเป๋าเดินทางใบใหญ่สองใบแล้วลากลงจากรถอย่างทุลักทุเล 

ลงุมนี�้าใจเข้ามาช่วยยกกระเป๋าไปวางไว้ใต้ร่มไม้หน้าบ้าน 

“ขอบคณุค่ะ นี่ค่าโดยสาร” เธอยื่นเงนิให้ ตั้งท่าจะเข้าบ้าน แต่

ถูกเรยีกเอาไว้ก่อน 

“เอาของมาเยอะแบบนี้ คงจะมาอยู่เลยสทิ่า” 

“ใช่ค่ะ” เธอหยดุแล้วหนัมาตอบ 

“เห็นชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่าหลานคุณปู่ส�าเริงประกาศขาย

บ้านไปแล้ว แต่ขายไม่ได้ใช่มั้ยล่ะคณุ ไม่เป็นไรหรอก เหน็บ้านนอก 

คอกนาแบบนี้อยู่ๆ ไปกไ็ม่ได้เลวร้ายอะไรเลย ผมเนี่ยขบัแทก็ซี่อยู่ใน

กรงุเทพฯ ตั้งแต่ตอนเป็นหนุ่ม ล�าบากล�าบน รถกต็ดิ คนกห็งดุหงดิ

ง่าย กลับบ้านมาขับรถสองแถวนี่รายได้น้อยกว่าก็จริง แต่มีกินมีใช้ 

สขุภาพจติกด็ ีสบายกว่าอยู่กรงุเทพฯ เยอะ”

เหมอืนมาลไีม่ตอบอะไร อนัที่จรงิเธอไม่ค่อยได้คยุกบัใครยาวๆ 

แบบนี้มานานแล้วตั้งแต่เกิดเรื่อง การได้ฟังคนอื่นพูดบ้างก็ท�าให้รู้สึก

ดไีปอกีแบบ 

“มอีะไรให้ช่วยกเ็ดนิไปบ้านคนแถวนี้ เขามนี�้าใจกนัทั้งนั้นแหละ 

ไม่ต้องกลวัอนัตรายอะไร”

“ค่ะ ขอบคุณนะคะ” หญิงสาวบอกอย่างจริงใจเป็นครั้งแรก 

เพราะเห็นว่าครั้งก่อนลุงคนขับรถสองแถวท�าฮึดฮัดโมโหเธอแทบตาย 

แต่กลับกลายเป็นว่าแกเป็นคนเดียวที่พูดดีกับเธอในช่วงเวลาหลาย

เดอืนมานี้ 

“โชคดนีะคณุ”

รถสองแถวคนัเดมิแล่นออกไป ฝุน่ควนัฟุง้กระจายตามทางที่รถ
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เคลื่อนผ่าน เหมอืนมาลทีอดถอนใจ แม้เธอจะมองว่าบ้านหลงันี้เป็น

เรอืเก่าผพุงั แต่คนจะจมน�้าตายอยู่รอมร่อกค็งต้องเกาะมนัไว้ก่อนเพื่อ

ให้ลอยคอรอดชวีติอยู่ได้ 

หญิงสาวหยิบกุญแจดอกสีเหลืองทองออกมาไขประตูรั้ว เปิด

เข้าไปก็พบกับฝุ่นที่เกาะหนาเตอะ ตั้งแต่เธอได้รับมอบบ้านหลังนี้มา 

ที่นี่ก็ไม่เคยเปิดรับแขกเข้ามาพักอีกเลย สภาพของบ้านที่ไม่มีคนอยู่

อาศยัจงึทรดุโทรม ดทีี่เธอยงัจ่ายค่าน�้าค่าไฟ ไม่เช่นนั้นคงล�าบากแน่ๆ 

หากต้องเข้ามาอยู่บ้านร้างที่ไม่มไีฟฟ้าและน�้าประปาใช้ 

หญิงสาววางกระเป๋าลงแล้วเดินขึ้นไปส�ารวจข้างบนบ้าน เธอ

บอกไม่ถูกเลยจรงิๆ ว่ารูส้กึอย่างไร หวัใจมนัโหวงแปลกๆ ที่ต้องมาอยู่

อาศยัในที่ที่ไม่คุ้นเคยแบบนี้ 

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นทายาทโดยชอบธรรม ได้รบัมรดกอย่างถกูต้อง 

แต่เธอกไ็ม่รู้สกึเลยสกันดิว่าบ้านหลงันี้คอืบ้านของเธอ 

เธอไม่คุน้เคย ไม่มคีวามผกูพนั และรูส้กึเหมอืนจะร้องไห้ตลอด

เวลาเมื่อแต่ละย่างก้าวเหยยีบลงบนแผ่นไม้ที่ฝุน่เกาะหนา อ้างว้างจน

ต้องกมุอกตวัเองอย่างปลอบประโลม 

“อ้าว! คณุ”

ป้าสมพศิเยี่ยมหน้าโผล่เข้ามาตรงช่องบนัได เหมอืนมาลเีหน็ก็

ยิ้มออกเป็นครั้งแรก 

“ป้านี่เอง” 

“กต็าจาก...คนขบัสองแถวแวะบอกป้าเมื่อกี้เองว่าคณุมา กเ็ลย

เข้ามาคุยด้วยเสียหน่อย ขายบ้านหลังนี้ได้แล้วหรือ” ป้าสมพิศเดิน

กระย่องกระแย่งขึ้นบันไดบ้านมา ถกผ้าถุงขึ้นก่อนจะนั่งลงพิงเสา 

ต้นหนึ่งกลางบ้าน “เอ้อ! บ้านโทรมไปมากเลย ไม่มคีนมาดูแล นี่ถ้า

คณุอนญุาต ป้าจะมาท�าความสะอาดให้กไ็ด้” 

“ฉนัไม่มเีงนิจ้างหรอกจ้ะป้า” เหมอืนมาลเีดนิมานั่งบนพื้นห่าง
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จากที่ป้าสมพศินั่งอยู่พอประมาณ สหีน้าเหนด็เหนื่อย 

“โอ๊ย! ไม่ต้องจ้างหรอก ฉนักบัหลานมาท�าให้แป๊บเดยีวกเ็สรจ็ 

ไม่เอาค่าจงค่าจ้างอะไรหรอกคณุ”

เหมือนมาลีไม่ได้ตอบอะไร แต่ในใจเธอไม่เชื่ออย่างเด็ดขาด 

‘ของฟร’ี ไม่มใีนโลก 

การเติบโตมาอย่างยากล�าบากในห้องเช่าเล็กของชุมชนแออัด 

คนรอบกายต่างปากกดัตนีถบี ดิ้นรนเอาตวัรอด ไม่มใีครสนใจใคร หาก

ไมห่วงัผลประโยชน ์ท�าใหเ้ธอไมศ่รทัธากบัค�าว่า ‘น�้าใจ’ เพราะไม่เคย

ได้รบัมนัจากใครเลย 

“ฉนัเกรงใจน่ะป้า เมื่อก่อนป้าเป็นแม่บ้านที่นี่ เคยได้รบัเงนิเดอืน

จากคณุปูน่ี่นา จะมาท�าให้ฟรีๆ  ได้ยงัไง” เธอตอบไปตามมารยาท “อกี

อย่าง ฉนัยงัขายบ้านไม่ได้ คดิว่าจะมาอยู่ที่นี่ซะเอง เดี๋ยวท�าไปเรื่อยๆ 

กค็งเสรจ็”

“มาอยู่เองกด็แีล้ว บ้านหลงันี้งามมากนะคะคณุ ไม้สกัทั้งหลงั 

ขายไปเสยีดายตายเลย” ป้าสมพศิกวาดตามองสภาพบ้านที่ทรดุโทรม 

ใจหายขึ้นมาอีกครั้งเมื่อนึกถึงเจ้าของบ้านที่เฝ้าดูแลมันอย่างดีจนลม

หายใจสดุท้าย 

“ตาส�าเริงแกรักบ้านหลังนี้มาก ดูแลอย่างดีจนแกจะตายก็ยัง

ห่วง ขนาดขอหมอกลบัมาตายที่บ้าน ญาตพิี่น้องล้มหายตายจากกนั

ไปหมด นี่ป้าก็เพิ่งรู้ว่าตาส�าเริงแกมีหลานกับเขาเหมือนกัน ถ้ารู้เร็ว

กว่านี้คณุจะได้กลบัมาช่วยท�าศพส่งวญิญาณแก แกจะได้หมดห่วงไป

สบาย” 

เหมือนมาลีอึ้งไปตั้งแต่ที่ป้าสมพิศบอกว่าปู่ส�าเริงของเธอเสีย

ชีวิตที่บ้านแล้ว อยู่ดีๆ ขนแขนเธอก็ลุกชูชันจนต้องยกมือขึ้นมาลูบ 

แรงๆ 

“ป้า พูดอะไรแบบนั้น คนตายแล้วกต็้องไปสบายทกุคนส”ิ 
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“ไม่ทุกคนหรอกคุณ คนแถวนี้เขายังเห็นว่าตาส�าเริงแกเดิน 

วนเวยีนอยู่ในบ้าน เหมอืนยงัไม่ยอมไปผดุไปเกดิ”

คราวนี้เหมือนมาลีตาลุกโพลง รีบถดกายเข้าไปหาหญิงสูงวัย

แล้วคว้าหมบัเข้าที่แขนนุ่มนิ่ม ตวัสั่นงนังก 

“ฮอื...ป้า พูดจรงิๆ เหรอ” 

“เอ้า! คณุกลวัผหีรอกร ึโอ๊ย! ไม่รู้ ไม่งั้นไม่เล่าหรอก” 

‘โอ๊ย! ป้า ใครจะไม่กลวั พูดมาขนาดนี้ คนไม่กลวัคงบ้าไปแล้ว’

เหมือนมาลีได้แต่บ่นในใจ เธอไม่แน่ใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่เป็นที่ 

คุม้กะลาหวัไปก่อน หรอืจะหนไีปตายดาบหน้าด ีแค่คดิภาพตวัเองต้อง

นอนอยูค่นเดยีวในบ้านหลงัใหญ่ที่มสีภาพโบราณคร�่าครขึนาดนี้ หวัใจ

กห็ล่นไปอยู่ที่ตาตุ่ม 

“กลวัสปิ้า คนืนี้ฉนัจะนอนยงัไงล่ะ”

“เอ้าๆ ยังอีกหลายชั่วโมงกว่าจะค�่า เดี๋ยวฉันให้เด็กแถวนี้มา

ช่วยกนัเกบ็กวาด แล้วคนืนี้ให้นงัไข่หวาน หลานฉนัมานอนเป็นเพื่อน

กแ็ล้วกนันะ” คนจดุประเดน็เรื่อง ‘วญิญาณปู่ส�าเรงิ’ มสีหีน้าเรยีบเฉย 

ไม่รู้สกึผดิเลยสกันดิ 

เหมือนมาลีเคือง แต่เห็นว่าอีกฝ่ายยังยืนยันจะช่วยเหลือเธอ 

หญงิสาวจงึข่มความขุ่นเคอืงเอาไว้ก่อน

“ฉนัไม่มเีงนินะป้า” 

“ไม่คดิเงนิหรอกคณุ คณุเป็นคนตวัคนเดยีว เพิ่งมาอยู่ที่นี่ จะ

ปล่อยไว้ไม่ช่วยเหลอืได้ยงัไง ปู่ส�าเรงิแกจะหาว่าป้าน่ะแล้งน�้าใจ”

“โอ๊ย! ป้าอย่าไปพูดถงึปู่แกเลยนะ พูดบ่อยๆ เดี๋ยวแกมา” 

“เออๆ ไม่พูดแล้วไม่พูด ปล่อยแขนป้าได้แล้ว จะได้ลกุไปเรยีก

หลานมนั” 

เหมือนมาลียกมือไหว้ปลกๆ ป้าสมพิศจะช่วยด้วยการหวังผล

อะไรกต็าม ตอนนี้เธอไม่มทีางเลอืกอะไรมากนกั จงึควรรบัน�้าใจนี้ไว้ 
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เพราะล�าพังตัวเองคนเดียวคงท�าความสะอาดบ้านทั้งหลังไม่ไหวแน่ๆ 

อกีอย่าง เธอกน็อนคนเดยีวไม่ได้ด้วย แกให้หลานมานอนเป็นเพื่อนก็

ถอืว่าดมีากแล้ว 

ส่วนเรื่องที่คิดว่าหญิงสูงวัยเข้ามาช่วยเพราะหวังสิ่งใดจากเธอ 

สกัวนัเธอคงรู้ค�าตอบทกุอย่างแน่นอน 
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“สวัสดีค่ะ ส�าเริงส�าราญโฮมสเตย์ค่ะ วันเสาร์นี้เหรอคะ 

ว่างหนึ่งห้องห้าร้อยบาท ค่าอาหารสามมื้อสองร้อยต่อท่านค่ะ ได้ค่ะ 

ให้ทางรสีอร์ตไปรบัที่ตวัอ�าเภอหรอืว่าเดนิทางมาเองคะ ได้ค่ะ แล้วพบ

กนันะคะ”

หกเดอืนผ่านไป

เหมอืนมาลไีม่เจอผปีู่ส�าเรงิ และไม่พบวญิญาณบรรพบรุษุใดๆ 

แต่สิ่งหนึ่งที่เธอพบคอืสจัธรรมอย่างหนึ่งในชวีติ 

สูงสดุคนืสู่สามญั

และอาจเป็นสามัญที่เปลี่ยนชีวิตเหมือนมาลีจากหน้ามือเป็น

หลงัมอื 

เธอค้นพบว่าการอยู่บ้านนอกกไ็ม่ได้เลวร้ายอะไร อาจจะดกีว่า

ตอนที่อยู่กรงุเทพฯ เสยีด้วยซ�้า เธอไม่ต้องเผชญิรถตดิ ไม่ต้องวุ่นวาย

กบัการเบยีดเสยีดซื้ออาหาร ไม่ต้องใช้จ่ายไปกบัทกุๆ อย่างตั้งแต่ก้าว

ออกจากบ้าน เธอมผีลไม้จากสวนหลงับ้านกนิตลอดปี กบัเล้าไก่ไข่อกี

เล้าหนึ่งที่ป้าสมพิศช่วยให้อาหารมันระหว่างที่ไม่มีคนอยู่บ้าน มีผัก

สวนครวัที่งอกงาม และมติรภาพจากเพื่อนบ้านที่เหมอืนมาลมีั่นใจแล้ว

ว่าเป็นมติรแท้ ไม่มสีิ่งแอบแฝง 

ลูกค้าวีไอพี

3
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สถานที่ซึ่งเธอหลีกหนีในคราวแรกอาจกลายเป็นเรือนตายของ

เธอเมื่อวนัสดุท้ายของชวีติมาถงึ 

เหมอืนมาลกีลบัมาเปิดโฮมสเตย์อกีครั้ง โดยท�าช่องทางโพรโมต

แบบออนไลน์ เมื่อก่อนปู่ส�าเรงิใช้วธิกีารแจ้งกบัผู้ใหญ่บ้านให้โฆษณา

ผ่านเวบ็ไซต์ของจงัหวดั มคีนมาพกับ้างประปราย และส่วนมากลกูค้า

จะรู้จกัที่พกัจากการรวีวิของคนที่มาพกัก่อนหน้า 

เหมือนมาลีท�าเพจเฟซบุ๊กเพื่อโพรโมตอีกทาง แน่นอนว่าการ

โพรโมตแบบนี้เข้าถึงนักท่องเที่ยวได้มากกว่า แต่คงต้องใช้เวลาอีก 

สกัพกักว่าเพจจะมยีอดคนตดิตามมากพอ 

เอาเป็นว่า ณ เวลานี้ห้องพกัจ�านวนสองห้องของเธอกม็คีวิจอง

ในแต่ละเดือนมากพอให้เธอใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกได้สบายๆ โดยไม ่

เดอืดร้อนอะไรเลย 

“พี่แยม ตื่นได้แล้ว เช้าแล้ว ตื่นๆๆ” 

เสียงเรียกที่เหมือนมาลีเริ่มจะคุ้นเคยดังมาแต่ไกล เธอเริ่มชิน

กบัวฒันธรรมของคนละแวกนี้บ้างแล้ว ทั้งการตะโกนเรยีกกนัเสยีงดงั

โหวกเหวกและเข้านอกออกในบ้านช่องกันได้ตามใจชอบ ตอนแรก 

เธอตกใจอยู่เหมอืนกนั แต่อยู่ไปอยู่มาจงึได้รู้ว่าเขาอยู่กนัเช่นนี้ 

หญิงสาวชะโงกหน้าไปที่ระเบียง เห็นไข่หวานยืนอยู่ข้างล่าง

พร้อมกบัตะกร้าผลไม้ 

“ตื่นแล้ว เรยีกเบาๆ กไ็ด้” 

“กค็ดิว่ายงัไม่ตื่นนี่จ๊ะ กลวัไม่ได้ยนิ”

เหมือนมาลีถอนหายใจ เธอตื่นเจ็ดโมงเช้าทุกวัน แต่ก็ยังสาย

ส�าหรบัคนที่นี่ เพราะฟ้ายงัไม่ทนัสางถนนหน้าบ้านกม็เีสยีงมอเตอร์ไซค์

วิ่งไปมาแล้ว เพราะเป็นทางผ่านไปตลาดสดที่เปิดขายของตั้งแต่ตสีี่ 

คดิดูแล้ว ชาวบ้านที่นี่ตื่นเช้ามากเกนิไปต่างหาก 

ไข่หวานวิ่งขึ้นเรือนมาแล้ววางตะกร้าที่บรรจุมะละกอสุกและ
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ขนนุสกุผ่าครึ่งลูกบนโต๊ะ 

“ได้ข่าวจากยายว่ามแีขกจองห้องพกัรวดเดยีวเดอืนนงึเลยเหรอ

พี่แยม” ไข่หวานออกอาการตื่นเต้นอย่างไม่ปิดบงั 

อันที่จริงตอนเธอรู้ว่ามีคนจองห้องเพื่อเข้าพักยาวหนึ่งเดือนก็

แปลกใจมากเหมือนกัน ถึงขนาดต้องถามย�้าตั้งหลายรอบเพื่อความ

แน่ใจ แต่พอรู้ว่าแขกที่จะเข้ามาพกัเป็นนกัเขยีนที่ต้องการมาเกบ็ข้อมลู

ส�าหรบัเขยีนหนงัสอืจงึเข้าใจได้ไม่ยาก 

ดีเสียอีก...เพราะบ้านของเธอมีนักท่องเที่ยวมามากในวันศุกร์

และวนัเสาร์ การมแีขกเข้าพกัยาวทั้งเดอืนจงึเป็นเรื่องน่ายนิด ี

“ใช่! เหน็มั้ยว่าฝีมอืการเขยีนเพจท่องเที่ยวของฉนัไม่ธรรมดา” 

เหมือนมาลียักคิ้วสองที เธอท�างานสายข่าวมาก่อน มีทักษะในการ

สร้างคอนเทนต์เพื่อดงึดูดความสนใจของผู้บรโิภคอยู่พอควร 

“ว่าแต่...แขกเป็นผู้ชายหรอืผู้หญงิอะ” 

“ผู้ชาย”

“ผู้ชาย!” ไข่หวานพูดย�้าค�าตอบนั้นด้วยเสียงที่ดังขึ้นอีกระดับ 

บ่งบอกถงึความตกใจ “ไม่อนัตรายเหรอพี่แยม ผู้ชายที่ไหนไม่รู้มาอยู่

ร่วมชายคาเป็นเดอืนๆ” 

“กลวัอะไร ที่ผ่านมาลกูค้ากเ็ป็นผูช้ายเป็นส่วนมากนะไข่หวาน”

“กค็นอื่นมาคนืสองคนืกไ็ป คนนี้อยู่เป็นเดอืนเลยนะ” 

“อยู่นานสถิงึน่าวางใจมากกว่า คนที่มาแป๊บๆ ไป ดูน่าจะก่อ

อาชญากรรมได้มากกว่าอกีนะ” เหมอืนมาลบีอกตามที่คดิ “อกีอย่าง 

เขาบอกว่าเป็นนกัเขยีน คงอยากจะหาแรงบนัดาลใจนั่นแหละ” 

“อ๋อ...” ไข่หวานลากเสยีงยาวเหมอืนเข้าใจ แต่ดูแล้วไม่น่าจะ

เข้าใจ เพราะเดก็สาวขมวดคิ้วคล้ายคลางแคลงใจ 

“อ๋อแล้ว แต่ท�าไมท�าหน้าเหมอืนไม่อ๋อ”

“ไข่หวานไม่เคยเห็นนักเขียนตัวเป็นๆ มาก่อน คงจะเป็นคน
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แปลกๆ ไม่เหมอืนพวกเราเนอะ” 

“นักเขียนก็คนเหมือนเรา จะไม่เหมือนได้ยังไง เขาจะมีสี่ตา 

สามขาหรอืไง” เหมอืนมาลโีคลงศรีษะ แล้วหนัมาสนใจสมดุจดตาราง

ห้องพัก ที่นี่ไม่มีระบบจัดการห้องพักแบบออนไลน์ อีกอย่างจ�านวน

ห้องแค่สองห้อง จดเอาน่าจะเข้าใจง่ายกว่า 

“ไม่ใช่แบบนั้น ไข่หวานหมายถึงว่าคงจะเป็นผู้ชายตัวซีดๆ 

ผอมๆ ใส่แว่นหนา แต่งตวัเชยๆ หลกีหนสีงัคมอะไรท�านองนั้น”

เหมือนมาลีคิดตามจินตนาการของไข่หวานแล้วท�าหน้าไม่ถูก 

ใจหนึ่งกโ็ต้แย้ง อกีใจ...กค็ล้อยตาม ถงึเธอจะเคยอยู่ในวงการนกัข่าว

มาก่อน ดูเหมือนจะเป็นสายงานใกล้เคียงกัน แต่เธอแทบไม่รู้อะไร 

เกี่ยวกบักลุ่มคนอาชพีนี้เลย 

“ก็คงเทือกๆ นั้นแหละนะไข่หวาน แต่อันที่จริงไม่เห็นต้องเดา

ให้เสยีเวลาเลย ประมาณเที่ยงๆ เขากเ็ดนิทางมาถงึละ รอดูมั้ยล่ะ” 

ไข่หวานหรี่ตามองสาวรุน่พี่ผูซ้ึ่งนบัเป็นเพื่อนใหม่ที่สนทิสนมกนั

อย่างรวดเรว็ 

“เหน็ว่าไข่หวานว่างมากขนาดนั้นเลยเหรอคะ”

“ไม่ว่างกไ็ม่เป็นไร เขาอยู่เป็นเดอืนต้องได้เหน็หน้ากนัอยู่แล้ว”

“ว่างค่ะ” 

“เอ้า!” เหมือนมาลีวางดินสอลงแล้วเท้าเอวมองเด็กสาวตรง

หน้าด้วยแววตาที่คล้ายจะถามว่า ‘จะเอายงัไงกนัแน่’

อกีฝ่ายยิ้ม ไม่รบัรู้แววตาไม่สบอารมณ์นั่น ไข่หวานคว้าหมอน

ใบเลก็บนเก้าอี้ตวัยาวมาจดัให้อยูใ่นมมุที่สามารถหนนุนอนได้ เอนร่าง

ลงแล้วบอกกบัเจ้าบ้าน 

“ระหว่างรอ ขอกาแฟร้อนสกัแก้วนะคะพี่”
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ความเห็นไม่ตรงกัน...การพนันจึงเกิด 

เหมือนมาลีกับไข่หวานถกเถียงกันเรื่องรูปร่างหน้าตาของแขก

ผู้จองห้องพักยาวถึงหนึ่งเดือนอยู่สักพักใหญ่ ไข่หวานจินตนาการว่า

ชายผู้มาเยอืนจะเป็นหนุ่มตี๋ ผวิขาว ร่างผอมกะหร่อง หวัโต ไส้แห้ง 

และสวมแว่นสายตา ส่วนเหมอืนมาลแีย้งว่าเขาต้องเป็นชายผูม้ใีบหน้า

รกครึ้มด้วยหนวดเครา ผมยาวถงึกลางหลงั รูปร่างเตี้ยม่อต้อ 

“พนนักนัมั้ยล่ะ ถ้าเป็นอย่างที่เธอว่า ฉนัจะจดัมื้อเยน็เลี้ยงยาว

เจ็ดวันไม่ให้ซ�้าเมนูเลย แต่ถ้าเป็นไปตามที่ฉันคิด เธอต้องงดคุยกับ

แฟนเจด็วนั”

“โห...ไม่เห็นยุติธรรมเลย ไข่หวานห้ามคุยกับพี่ป๊อกตั้งเจ็ดวัน 

ทรมานกว่าพี่แยมเยอะเลย แค่เลี้ยงข้าวเยน็เจด็วนั”

“เอ้า! กฉ็นัไม่มแีฟน เอาน่า ข�าๆ เธออาจจะทายถูกกไ็ด้” 

“ถูกแน่นอนค่ะ”

“งั้นจะกลวัอะไร”

“กไ็ด้ แต่ว่านอกจากข้าวเยน็แล้ว ต้องมลีอดช่องน�้ากะททิกุมื้อ 

ด้วยนะ” ไข่หวานต่อรอง 

เหมอืนมาลไีด้แต่ท�าหน้าเมื่อย แต่สดุท้ายกต็อบตกลง 

ดงันั้นทั้งคู่จงึใจจดใจจ่อรอคอยคนก�าลงัเดนิทางมายิ่งกว่าเดมิ 

กระทั่งเที่ยงตรงกบัอกีห้านาท ีรถสองแถวลงุจากเจ้าเดมิกเ็คลื่อน

มาหยุดที่หน้าบ้าน เหมือนมาลีกับไข่หวานกุลีกุจอลงไปต้อนรับด้วย

ความละอายเล็กๆ ว่าที่กระตือรือร้นขนาดนี้ มากกว่าจิตบริการคือ 

อยากเหน็หน้าแขกเพื่อลุ้นเอาชนะพนนั 

“ถงึแล้วครบัคณุ ส�าเรงิส�าราญโฮมสเตย์”

ร่างสงูร้อยแปดสบิเจด็เซนตเิมตรลกุขึ้น เพราะความสูงในระดบั

นั้นท�าให้ชายหนุม่ต้องค้อมหลงัแล้วค่อยๆ พาตวัเองลงจากรถสองแถว 

เหมือนมาลีกับไข่หวานมองชายหนุ่มตาค้าง ร่างสูงใหญ่สวม
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เสื้อยืดสีเทา มีรอยยับเล็กน้อยที่ชายเสื้อ บ่งบอกว่าเจ้าตัวนั่งท่าเดิม

มานานหลายชั่วโมง กางเกงยนีสเีข้มมรีอยฝุ่นจางๆ น้อยกว่ารองเท้า

ผ้าใบสีขาวที่ฝุ่นแดงเลอะจนแทบไม่เห็นเค้าเดิม สะพายกระเป๋าเป ้

ใบใหญ่มากๆ ไว้ที่หลงั แต่เจ้าตวักท็�าเหมอืนว่ากระเป๋าใบเขื่องไม่ได้

หนกัอะไร เพราะแบกมนัไว้บนบ่ากว้างด้วยสหีน้าเรยีบเฉย 

เหมือนมาลีกับไข่หวานต่างจับจ้องชายหนุ่มผู้ที่เพิ่งมาถึงตา 

ไม่กะพรบิ กว่าจะรู้ตวักต็อนที่ลงุจากเดนิมาโบกมอืตรงหน้าทั้งสอง 

“ยายหนู นี่แขกที่ให้ลงุไปรบัมา เหน็ว่าจะมาอยู่เป็นเดอืนเลย

เรอะ ยังไงก็ดูแลแขกเขาดีๆ เขาจะได้ประทับใจ ครั้งหน้าจะได้ชวน

เพื่อนชวนฝูงมาเที่ยวอีก” ลุงจากบอกอย่างอารมณ์ดี แต่พอเห็นว่า

เหมอืนมาลไีม่พดูไม่จา เอาแต่มองผู้โดยสารตาไม่กะพรบิ จงึเพิ่มระดบั

เสยีงให้ดงัขึ้นอกีนดิ 

“ยายหนู เป็นอะไรไป ท�าไมตาค้างแบบนั้นล่ะ” 

“หล่อ” ไข่หวานหลดุค�าพูดที่คดิออกมา 

เหมอืนมาลกีะพรบิตาปรบิๆ เธอรูส้กึเหมอืนไข่หวานไม่มผีดิ แต่

ไม่กล้าพูดออกมา หญิงสาวรีบปรับสีหน้าให้เป็นปกติก่อนจะยกมือ

สวสัดผีู้อาวโุส 

“หวดัดจี้าลงุจาก ขอบคณุมากๆ นะลงุที่ช่วยดูแลแขกให้หนู”

“ไม่เป็นไร หน้าที่ลงุอยู่แล้ว ลงุได้เงนินี่” 

เธอปล่อยลมหายใจยาวเหยยีด นกึโมโหตวัเองที่เผลอมองผูช้าย

ตาไม่กะพริบขนาดนั้น ต้องอยู่ร่วมชายคากันตั้งเดือนหนึ่ง ถ้าผู้ชาย

รู้ตวัว่าเธอบ้าผู้ชาย จะพานเผ่นแน่บหนไีปตั้งแต่วนัแรกเอาได้ ต่อไปนี้

เธอจะท�าให้เขาประทบัใจ เพราะในฐานะที่ชายหนุ่มไว้วางใจจองห้อง

พกัยาวนานถงึหนึ่งเดอืน เธอจะยกให้เขาเป็น ‘ลูกค้าวไีอพ’ี

“คุณมีของอะไรให้ช่วยขนมั้ยคะ” เหมือนมาลีส่งยิ้มให้ลูกค้า 

วีไอพี แล้วชะโงกหน้ามองข้ามหัวไหล่เขาไปยังรถว่ามีสัมภาระอะไร 
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อีกบ้าง โดยไม่รู้ตัวเลยว่า ‘ลูกค้าวีไอพี’ ของเธอนั้นมีสีหน้าอย่างไร 

ไม่รู้เสยีด้วยซ�้าว่าเขาจ้องมองเธอโดยไม่ละสายตา 

“เอ่อ...พี่แยมๆ” ไข่หวานเหน็ปฏกิริยิาของชายหนุ่มกร็บีสะกดิ

สาวรุ่นพี่

“ฮะๆ” เหมอืนมาลผีูต้กอยูใ่นอาการประหม่า ท�าหน้าเหลอหลา 

หนัไปมองคนเรยีก 

ไข่หวานชี้นิ้วโป้งไปยงัคนตวัโต เหมอืนมาลมีองตาม จงึได้เหน็

ว่าเจ้าของดวงหน้าคมเข้มก�าลงัจ้องเธอด้วยแววตา...ที่ไม่ใช่แววตาแบบ

เดยีวกบัที่เธอมองเขา มนัคล้ายกบัตกใจปะปนด้วยความเคร่งเครยีดที่

เธอเองกค็าดเดาไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรกนัแน่

“คณุ...มอีะไรเหรอคะ” เหมอืนมาลถีามอย่างกล้าๆ กลวัๆ 

ชนกันต์ไม่ตอบ เพราะเวลานี้ชายหนุ่มก�าลังหูอื้อ ใบหน้าร้อน

ผ่าวราวกบัมใีครมาจดุไฟเผาหวั ผูห้ญงิตรงหน้าคอืนกัข่าวจรรยาบรรณ

ตดิลบคนนั้น 

เขาจ�าได้แม่นราวกบัความทรงจ�าฝังลกึลงไปในก้านสมองของเขา

เลยทเีดยีว 

ชาตินี้ทั้งชาติชนกันต์ก็ไม่มีวันลืมหน้าคนที่เป็นต้นเหตุให้เพื่อน

รกัของเขาต้องตาย 

ใบหน้าของเธอ น�้าเสยีงของเธอ แววตาของเธอเหมอืนวญิญาณ

ร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาทุกเมื่อเชื่อวัน ทุกคืนเขาเฝ้าแต่คิดว่าหาก

เขาปล่อยให้เธอตาย ภควตัคงรอด หากเขาไม่ช่วยเหลอืเธอวนันั้น เขา

กอ็าจจะช่วยภควตัได้ทนัเวลา 

ไม่คิดเลย...ว่าคนชั่วแบบนี้จะโผล่มาให้เขาพบเจอถึงสองครั้ง

สองครา

ต�ารวจหนุ่มในคราบนักท่องเที่ยวพยายามระงับความโกรธที่

พลุง่พล่าน และเพราะว่าเขาถูกฝึกฝนจติใจมาอย่างเข้มข้น มากพอให้
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รู้จกัจดัการความรู้สกึต่างๆ ได้อย่างรวดเรว็ ชายหนุ่มจงึปรบัสหีน้าให้

เป็นปกตไิด้โดยไม่เผยความเกลยีดชงัออกมาตามความรู้สกึจรงิๆ 

“เปล่าครบั ผมแค่นกึเรื่องงาน กเ็ลยเครยีดขึ้นมานดิหน่อย” 

เหมอืนมาลนีิ่วหน้า 

‘หล่อแต่ประหลาด อยู่ดีๆ  มาคดิเรื่องงานเนี่ยนะ’ 

แต่เอาเถอะ เธอไม่ได้คาดหวงัว่าแขกที่จองห้องพกัยาวร่วมเดอืน

จะเป็นเหมอืนคนปกตทิั่วไปอยู่แล้ว 

“งั้นเข้าที่พักได้เลยนะคะ เดินทางมาเหนื่อย ดื่มน�้าลอยมะลิ

เยน็ๆ ก่อนค่ะ”

“ครบั” เขาตอบสั้นๆ สหีน้าเรยีบเฉย 

เหมือนมาลียังคงส่งยิ้มเรี่ยราดโดยไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าหายนะ

ก�าลงัจะมาเยอืน

“โฮมสเตย์ที่นี่มีห้องพักสองห้องอย่างที่แจ้งไปแล้วนะคะ 

อกีห้องนงึมแีขกจองมาแค่ศกุร์-เสาร์ วนัธรรมดายงัว่างอยู่” เธอบอก

เพื่อให้แขกได้เตรยีมใจว่าอาจจะไม่เป็นส่วนตวัในบางวนั 

“ครบั” 

“อาหารแต่ละมื้อคณุสามารถแจ้งได้นะคะว่าอยากทานอะไร ถ้า

ไม่ยากเกนิไป ฉนัจะจดัหาให้ แต่ถ้านกึไม่ออกเรามตีารางอาหารราย

สปัดาห์ให้ล่วงหน้า อ้อ! แต่ถ้ามื้อไหนไม่รบั อยากทานข้างนอกกแ็จ้ง

ได้เช่นกนันะคะ ค่าใช้จ่ายคดิตามที่ทานเท่านั้นค่ะ”

“ครบั” 

“บ้านนี้ไม่มเีครื่องซกัผ้า แล้วกไ็ม่มบีรกิารซกัรดี ถ้าหากว่า...”

“เรื่องนั้นผมจดัการเองได้” ชนกนัต์ตดับท เพราะความสามารถ

ในการเก็บอารมณ์ของเขาก�าลังจะหมดลง หากฝืนใจทนคุยกับคน 

ตรงหน้าต่อไป เขาอาจพลั้งมอืบบีคอเธอตายได้ 
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เหมอืนมาลกีลนืค�าพูดทกุค�าลงกระเพาะไป เธอส่งกญุแจห้อง

ให้เขาแล้วยิ้มให้ด้วยรอยยิ้มจรงิใจ

แต่ชนกันต์ยังคงท�าสีหน้าเรียบเฉย เขารับกุญแจมาเปิดประตู

แล้วเดนิเข้าห้องไปทนัท ีก่อนจะลงกลอนประตูอย่างรวดเรว็ 

ชายหนุ่มโยนกระเป๋าเป้ลงบนเตียงขนาดห้าฟุตแล้วรีบหยิบ

โทรศพัท์มากดโทร. หาใครบางคน 

“ว่าไง ถงึที่หมายแล้วหรอืผู้กอง” 

“ถงึแลว้ครบัทา่น แต่ผมอยากขอเปลี่ยนแผน” ชนกนัต์บอกกบั

ผู้การณฐัพล ผู้บงัคบับญัชาของตนด้วยน�้าเสยีงร้อนรน ใจเขาเต้นรวั

ด้วยความโกรธ

“อะไรกนั มอีะไรผดิพลาดหรอืไง” 

“พลาดมากครบั” 

“ยังไงล่ะผู้กอง รีบๆ พูดมาเถอะ” น�้าเสียงจากปลายสายดู 

ร้อนใจอย่างเหน็ได้ชดั 

“ก็เพราะว่าโฮมสเตย์ที่ผมมาพักเป็นของ...” ชนกันต์กระดาก

ปากเกนิกว่าจะพูดชื่อเธอ “...ยายนกัข่าวหวิเงนิคนนั้น”

“นกัข่าวหวิเงนิ?” ณฐัพลต้องนกึอยู่ครู่หนึ่งว่าชนกนัต์หมายถงึ

ใคร “คนที่ลอบเข้าพื้นที่เกดิเหตปุล้นธนาคารน่ะเหรอ” 

“ครบั”

“ซวยอะไรแบบนี้นะผู้กอง” 

“ใช่สคิรบั ซวยฉบิหายเลยละ ผมจะย้ายไปพกัที่อื่น ไม่อย่างนั้น

คงได้พลั้งมอืฆ่าคนตายแน่ๆ เลย” 

ปลายสายเงียบไปคล้ายอึ้งกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้

เตรียมใจไว้ล่วงหน้า ชนกันต์แทบจะไม่รอฟัง เขาอยู่ไม่ได้ หากต้อง

เห็นหน้าผู้หญิงคนนั้นทุกวัน งานที่วางแผนมาหลายเดือนจะต้องล่ม

อย่างแน่นอน 
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“ผมคดิว่าเราหาจดุปฏบิตักิารใหม่ดกีว่าครบัท่าน” 

“ไม่มแีล้ว หมูบ้่านนั้นมโีฮมสเตย์อยูท่ี่เดยีว อกีอย่างเราวางแผน

ทกุอย่างมาแล้วนะผู้กอง มอือาชพีหน่อย” 

หน่วยปฏิบัติการลับลิตเติ้ลไทเกอร์มีปฏิบัติการล่อจับพ่อค้ายา 

จากการสืบสวนพบว่าต้นตอของยาเสพติดมาจากเขตพื้นที่นี้ แต่การ 

สบืสวนไม่อาจสาวไปถงึต้นตอเพราะสายส่งยาเสพตดินั้นถกูฆ่าตดัตอน

หลงัจากเกบ็หลกัฐานอยู่พกัใหญ่กแ็น่ใจว่าคนร้ายพกัอาศยัอยู่

ในละแวกนี้ แผนก็คือชนกันต์แฝงตัวเข้ามาในหมู่บ้าน แล้วท�าตัวให้

กลมกลนืกบัชาวบ้านในละแวกนี้ แน่นอนว่าก่อนมาถงึเขาและทมีงาน

ได้ศกึษาประวตัขิองชาวบ้านแถบนี้ รวมถงึผูน้�าชมุชนมาแล้วเป็นอย่าง

ดีเพื่อความสะดวกในการท�างาน แต่คนเดียวที่ไม่รู้ประวัติกลับเป็น

เจ้าของโฮมสเตย์ เพราะเธอเป็นหลานของเจ้าของเดมิที่เพิ่งตายไป เพิ่ง

ย้ายเข้ามาอยู่ได้ไม่นานจงึไม่มขี้อมูล

นั่นนบัเป็นความสะเพร่าที่ไม่น่าให้อภยั 

“แต่ว่าผมท�างานไม่ได้จรงิๆ แค่เหน็หน้ายงัเกลยีดแทบตายแล้ว” 

“ต้องได้ ลมืเรื่องนั้นไปซะผูก้อง” น�้าเสยีงเดด็ขาดดงัมาตามสาย 

ชนกนัต์แทบจะเอาโขกพื้นให้หายคบัแค้น “อย่าว่าแต่ผูห้ญงิคนนั้นเป็น

สาเหตใุห้เพื่อนคณุตายเลย ต่อให้เธอเป็นคนลั่นไกฆ่าเพื่อนคณุ คณุก็

ต้องอยู่ท�างานนี้ให้ส�าเรจ็ เข้าใจที่พูดใช่มั้ย” 

ผู้การณัฐพลวางสายไปแล้ว แต่ชนกันต์ยังยืนอึ้ง ถือโทรศัพท์

ค้างไว้อย่างนั้น เพราะที่ผูบ้งัคบับญัชาบอกเป็นสิ่งที่ถกูต้องทกุประการ 

เพยีงแต่เขาไม่เข้าใจเลยว่าเหมอืนมาลมีาโผล่ที่นี่ได้อย่างไร เขา

ไม่คดิ...ว่าโลกจะกลมได้มากขนาดนี้ 


