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ซ่า! ซ่า! ซ่า! 

ท้องฟ้ามดืสนทิปรากฏแสงสเีงนิวาบผ่านเป็นระยะ พายฝุนยงั

คงกระหน�่าลงมาอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ไม่ว่าจะหันมองทางไหนก็

เหน็เพยีงก�าแพงน�้าขนาดยกัษ์ บดบงัทศันวสิยัรอบกายโดยสิ้นเชงิ 

เปรี้ยง!

โกดังซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่สี่ไร่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่ง

เป็นชายฉกรรจ์ชุดด�าหลายสิบคนเดินตรวจตราอย่างเข้มงวด จริงอยู่

ที่พวกเขาสวมชดุกนัฝน ทว่าหยดน�้าที่มาพร้อมลมพายกุม็ากพอที่จะ

ท�าให้เนื้อตวัเปียกโชก แต่ทั้งหมดท�าราวกบัว่า สภาพอากาศแปรปรวน

ขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบใดๆ ยังคงท�าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง

ไม่มขีาดตกบกพร่องชนดิที่ว่า หากไม่ได้รบัอนญุาต แม้แต่มดแมลงก็

ไม่สามารถผ่านเข้าไปได้

ส�าหรับมนุษย์ที่ตัวใหญ่กว่าแมลงหลายหมื่นเท่ายิ่งเป็นไปได้

ยาก!

“ผึ้งด�าเรยีกฝูงผึ้งงาน ตวัไหนได้ยนิขอให้ตอบด้วย”

“ผ...ถ...ออก...ซ่า ซ่า”

“พูดให้มนัชดัๆ หน่อยสวิะ!”

หน่วยรังผึ้ง

1
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“ผ...ล...มา...ซ่า ซ่า ซ่า” 

‘ร้อยต�ารวจเอกฆนลิกาฬ’ ที่ซ่อนตวัอยูใ่นตูค้อนเทนเนอร์มากว่า

หกชั่วโมงเริ่มร้อนรน พยายามเคาะๆ วิทยุสื่อสารที่สวมอยู่ที่หูเพื่อ

ติดต่อคนในทีมคนอื่นๆ อย่างสุดความสามารถ แต่กลับได้รับเพียง

สญัญาณขาดๆ หายๆ ที่ปะตดิปะต่อความหมายไม่ได้

‘หน่วยรงัผึ้ง’ ได้รบัเบาะแสว่าวนันี้จะมกีารขนส่งสิ่งผดิกฎหมาย 

ลอตใหญ่มายังประเทศไทย โดยสถานที่เป็นโกดังของ ‘ซิกนา คอร์-

ปอเรชั่น’ บริษัทข้ามชาติรายยักษ์ที่เจ้าหน้าที่รัฐส่วนใหญ่ไม่อยาก 

ยุ่งเกี่ยว ‘ผึ้งงาน’ ทั้งเจ็ดคนจึงลอบเข้ามาหาหลักฐานการกระท�าผิด

เพื่อสิทธิ์อันชอบธรรมในการเข้าจับกุม แต่ไม่รู้ว่าเทพพิรุณเบื้องบน 

เล่นพเิรนทร์อะไรตั้งแต่เมื่อวาน จนกระทั่งตอนนี้ยงัปล่อยห่าฝนลงมา

อย่างต่อเนื่องจนมองอะไรไม่เห็น อีกทั้งพอลอบเข้ามาลึกขึ้นก็ถูก

ก่อกวนสญัญาณการสื่อสาร จะถอยกไ็ม่ได้ จะรกุกเ็สี่ยง กลายเป็นว่า

ผึ้งงานอย่างพวกเขาถูกท�าให้หูหนวกตาบอดโดยสมบูรณ์

“เทพเทวาห่าไรก็ได้ บอกให้ไอ้พิรุณเลิกงานสักทีได้ไหมวะ”  

เจ้าหน้าที่หนุม่สบถอย่างหวัเสยี แต่เพิ่งพดูจบไม่ทนัไรกต้็องรดูซปิปาก 

นอกจากเทพพิรุณจะไม่หยุดงาน ยังชวนเทพธอร์1มาสร้างความ

ครกึครื้นด้วย ขนาดหลบอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์ที่หนายิ่งกว่าฝาบ้านยงั

รู้สกึถงึแรงสั่นสะเทอืน 

เปรี้ยง!! เปรี้ยง!!

สายฟ้าขนาดใหญ่แล่นไปมาบนผนืฟ้าสดี�าราวกบัก�าลงัเรงิระบ�า 

แสงสเีงนิอร่ามที่ส่องต้องพื้นโลกไม่ได้ด้อยไปกว่าแสงจากดวงอาทติย์ 

หากไม่เห็นเลข ‘22:37’ ที่หน้าปัดนาฬิกาดิจิทัล หลอกว่าตอนนี้เป็น

เวลาสี่โมงเยน็กค็งหลงเชื่อ 

1 เทพแห่งสายฟ้าในปกรณมันอร์ส
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ทว่า...เทพข้างบนจะท�าห่าอะไรกช่็างแม่ง มนษุย์ตวัเลก็ตวัน้อย

อย่างเขาคร้านจะสนใจแล้ว หลงัจากอดัอากาศเข้าปอดเฮอืกใหญ่กว็ิ่ง

ฝ่าสายฝนตรงไปยงัทศิทางของโกดงัต้องสงสยัทนัท ี

แปลก...แปลกมาก ตอนที่อยู่ในตูค้อนเทนเนอร์ยงัได้ยนิเสยีงคน

เดนิตรวจตราเป็นระยะ แต่พอออกมาแล้วบรรยากาศกลบัวงัเวงจนน่า

กลวั 

ร่างสูงก�าย�าในชุดรัดกุมสีด�าหาที่หลบ ประสาทสัมผัสทุกส่วน

ตื่นตวัสดุขดี นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อนกวาดมองไปรอบๆ พลางวเิคราะห์

สถานการณ์อย่างระมดัระวงั ตอนที่ก่อตั้งหน่วยรงัผึ้งแรกๆ เคยมผีึ้งงาน

สองคนหายตวัไปอย่างไร้ร่องรอยในขณะปฏบิตัหิน้าที่ กว่าจะตามพบ

กส็ามเดอืนหลงัจากนั้น แต่กเ็หลอืเพยีงร่างไหม้เกรยีมที่ถกูเผาจนแห้ง 

หลังจากนั้นก็มีกฎออกมาว่าห้ามให้เจ้าพนักงานเอาชีวิตเข้าเสี่ยงโดย

ไม่จ�าเป็น 

เจ้าหน้าที่หนุม่ก้มตวัลงต�่าในระดบัความสงูเท่ากบัลงัไม้ อาศยั

ช่องว่างแคบๆ เป็นที่ซ่อนตัวพลางหรี่ตาจับจ้องไปยังกลุ่มคนแปลก

ประหลาดที่เดนิออกมาจากโกดงัต้องสงสยั 

“!!!”

นั่นมนั...เวรอะไรวะ! 

คิ้วเข้มขมวดแน่น แม้การมองฝ่าฝนหนาทึบและความมืดจะ

ท�าให้เหน็เป็นภาพเลอืนราง แต่นั่นกช็ดัพอที่จะสร้างความตงึเครยีดไป

ทั่วสรรพางค์

กลุ่มผู้มาใหม่มทีั้งผู้หญงิผู้ชาย แต่งกายแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ 

บ้างก็ใส่สูท บ้างก็ใส่ชุดปั่นจักรยานรัดรูป บ้างก็แต่งตัวเหมือนสาว

ออฟฟิศ แม้แต่ชดุพนกังานดลิเิวอรสีเีขยีวกบัสส้ีมกย็งัม ีทว่าที่เดด็ดวง

ไปกว่านั้น...

เครื่องแบบนกัเรยีนมธัยม! 



10  หักเหลี่ยมปฏิปักษ์

หากเจอคนกลุ่มนี้แถวห้างสรรพสินค้า รถไฟฟ้า หรือริมถนน 

เขาคงไม่แปลกใจ แต่นี่คอืสถานที่ต้องสงสยัว่ามกีารลกัลอบขนสิ่งผดิ

กฎหมายที่มีระบบรักษาความปลอดภัยดีเยี่ยม แม้แต่หน่วยรังผึ้งซึ่ง

เป็นหน่วยงานปฏิบัติการพิเศษของรัฐบาลยังกระจัดกระจายกันไป

คนละทศิละทาง ทว่าคนพวกนี้กลบัเดนิทอดน่องสบายใจเฉบิ เหมอืน

เดนิเล่นอยู่ในสวนหลงับ้าน 

สมองเริ่มประมวลผลอย่างรวดเรว็ ท้ายที่สดุกเ็หลอืเพยีงความ

น่าจะเป็นอยู่ข้อเดยีว 

ผู้สมรู้ร่วมคดิ! 

ทว่าความคดิดงักล่าวด�ารงอยูไ่ด้แค่อดึใจเดยีว เมื่อบคุคลผูส้วม

ชุดปั่นจักรยานเข้าไปลากหนึ่งในเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยออก

มากลางสายฝน โชคร้ายที่เขาอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยินว่าคนพวกนี้ 

ถกเถยีงอะไรกนั ชายฉกรรจ์ชดุด�าท�าท่าจะต่อสู้ แต่ยงัไม่ทนัขยบักถ็ูก

ชายในชุดปั่นจักรยานตวัดปลายมีดคมกริบผ่านช่วงล�าคอ...ครั้งเดียว

จอด ของเหลวสีแดงข้นคลั่กสาดกระเซ็นเปื้อนหน้าผู้ลงมือ ก่อนถูก

สายฝนช�าระล้างไปเหมอืนไม่เคยมเีหตกุารณ์น่าพรั่นพรงึเกดิขึ้น

คนกลุ่มนั้นสนทนากนัอกีสกัพกั จากนั้นกแ็ยกย้ายกนัไปคนละ

ทาง เหลือเพียงเด็กนักเรียนเสื้อขาวและกระโปรงสีกรมท่ายืนกางร่ม

สงบนิ่งท่ามกลางลมพายแุละซากศพราวกบัรูปปั้นไร้ชวีติ 

ฆนิลกาฬหมอบนิ่งอยู่ท่าเดิมเพื่อจับตาดูสถานการณ์โดยรอบ 

กระทั่งแน่ใจว่าในละแวกนี้มีแค่เขาและหนึ่งในผู้ร่วมกระท�าความผิด

เท่านั้น กระทั่งอีกฝ่ายขยับตัวท�าท่าจะเดินจากไป เขาพลันตัดสินใจ

บางอย่างที่อาจจะขดัต่อนโยบายปลอดภยัไว้ก่อน 

ชายหนุม่อาศยัความมดืและทกัษะที่ฝึกฝนเป็นประจ�าวิ่งเข้าไป

ประชิดด้านหลังผู้ร่วมกระท�าความผิดอย่างรวดเร็ว มองไกลๆ ว่าตัว

เลก็แล้ว แต่พอมายนืเทยีบเช่นนี้กพ็บว่าอกีฝ่ายสูงเพยีงบ่าเขาเท่านั้น 
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มหิน�าซ�้ายงัผอมบางจนไม่น่ายนืต้านลมแรงขนาดนี้ไหว ต่อให้เหน็เตม็

สองลูกตาว่าอีกฝ่ายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องชั่วร้าย ทว่าเขาก็ไม่ได้ใจ

ยักษ์ใจมารขนาดใช้ความรุนแรงกับ ‘เด็ก’ ตัวแค่นี้ลง มือที่ก�าลังจะ

เอื้อมไปลอ็กคอชะลอความเรว็ ก่อนเปลี่ยนไปคว้าจบัต้นแขนเลก็ๆ นั่น

แทน 

เกดิพลาดพลั้งคอหกัขึ้นมามนัจะไม่คุ้มกนั!

หมบั!

“อย่าขดัขนื! นี่เจ้าหน้าที่ต�ารวจ!!” 

“เอ๊ะ!” ผู้ร่วมกระท�าความผิดในคราบนักเรียนเซถอยหลังไป

ปะทะแผ่นอกแขง็แกร่ง ร่มสใีสที่ถอือยูก่ระเดน็หลดุจากมอื ก่อนถกูลม

พายพุดัปลวิไปไกล 

ซ่า! ซ่า! ซ่า! 

คนร้ายที่ถกูทิ้งอยูเ่พยีงล�าพงัแหงนหน้ามอง บนหน้าครึ่งบนสวม

หน้ากากสีขาวจนแทบจะกลืนไปกับผิวกาย กระทั่งริมฝีปากเองยัง

ปราศจากสสีนั ท่ามกลางความมดืและสายฝนมเีพยีงประกายวาววบั

จากดวงตาที่เห็นเด่นชัด แรกเริ่มอาจถูกรูปลักษณ์ภายนอกหลอกว่า

เป็นแค่ ‘เดก็’ แต่ความเยน็เยยีบที่สะท้อนออกมากท็�าให้พอจะเดาได้

ว่าอกีฝ่ายไม่ธรรมดา 

“ยอมให้ความร่วมมือซะดีๆ โทษหนักจะได้กลายเป็นเบา!”  

เจ้าหน้าที่หนุม่เป็นฝ่ายตะโกนแข่งกบัสายฝนด้วยเสยีงดดุนั มอืข้างหนึ่ง 

จบัแขนบอบบางไพล่หลงั อกีข้างกอดรดัร่างในชดุนกัเรยีนแน่น ต่อให้

เป็นปลาไหลกแ็น่ใจว่าไม่มทีางดิ้นหลดุ 

หญิงสาวใช้เวลาประมวลผลชั่วครู่ ก่อนเอ่ยถามผู้มาใหม่ด้วย

สหีน้ากึ่งยิ้มกึ่งบึ้ง “ต�ารวจเหรอ ตามกลิ่นมาถงึนี่เชยีว” 

“เรยีกฝงูผึ้ง! เรยีกฝงูผึ้ง! พบตวัผูต้้องสงสยับรเิวณหน้าโกดงั G 

ขอทมีช่วยเหลอืด่วน!!” 
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“ท...ซ่า...ส่ง...ป...ซ่า ซ่า ซ่า” 

แรกเริ่มดวงตาสีน�้าหมึกเผยความสงสัยอย่างไม่ปิดบัง แต่พอ 

ได้ยนิประโยคขอความช่วยเหลอืจากวทิยสุื่อสาร แววตาพลนัถกูความ

หงุดหงิดใจเข้ามาแทนที่ เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกเคล้าคลอไปกับ

ถ้อยค�าที่ไม่ดงัไปกว่าเสยีงกระซบิ “พวกฝูงผึ้ง...แมลงน่าร�าคาญ”

มอืขาวจนซดียกขึ้นเกาะกมุแขนช่วงล่างของเจ้าหน้าที่หนุม่แทบ

จะทนัท ีเอ่ยประโยคต่อมาด้วยแววตาค่อนไปทางไร้อารมณ์ “ถ้าคณุ

เป็นพวกเดียวกับคนที่นอนอยู่คงตายสบายกว่านี้ แต่เพราะคุณไม่ใช่ 

ดงันั้นขอโทษล่วงหน้าเลยกแ็ล้วกนั”

ทแีรกฆนลิกาฬคดิว่าตนเองหูฝาดไป ทว่ายงัไม่ทนัได้โต้ตอบก็

ถกูถบีเข้าที่หวัเข่าอย่างแรง ช่วงจงัหวะที่คลายมอืเพราะความเจบ็ปวด 

ผู้ร้ายในเครื่องแบบนกัเรยีนพลนัยอบตวัต�่า ก่อนเตะซ�้าเข้าที่ข้อพบัขา

ของเขาอย่างแม่นย�า ทีนี้พลันเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วว่าตนเองก�าลังถูก 

‘เดก็’ ขู่ฆ่า!

“เฮ้ย!!”

พลั่ก! 

ต้นไม้ใหญ่โดนท�าลายรากฐานยังโค่นได้ แล้วนับประสาอะไร

กับมนุษย์ โดยเฉพาะคนที่ประมาทคู่ต่อสู้ตัวเล็กจึงไม่ได้เตรียมตั้งรับ

ไว้ตั้งแต่แรก ร่างสูงล้มหน้าคว�่ากระแทกพื้น โชคดทีี่ใส่สนบัเข่ารองไว้

จงึไม่ถงึกบัสะเทอืนมาก แต่ยงัไม่ทนัทรงตวัดีๆ  หางตาพลนัเหลอืบไป

เหน็การจู่โจมที่สองพุ่งเข้ามาตดิๆ ครั้งนี้เป็นเข่าเน้นๆ ตรงเข้ามาที่จดุ

ตายอย่างก้านคอ

มนัจะเหี้ยมเกนิไปแล้ว!

“ขดัขวางเจ้าพนกังาน โทษถงึจ�าคกุนะเว้ย!” เจ้าของเสยีงทุ้ม

ตวาดพลางเอนตวัหลบอย่างฉวิเฉยีด นอกจากอกีฝ่ายจะไม่หยดุ ยงั

ตามตดิเข้ามาอย่างไม่ลดละ 
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“ไม่ยกัรูว่้าพวกฝงูผึ้งจะใช้ปากเก่งขนาดนี้ จะตายแล้วยงัเห่าไม่

หยดุ”

“อ้าวไอ้เดก็เวร! ตวัแค่นี้มาพูดเรื่องเป็นตาย เกบ็ปากไว้กนินม

เถอะอหีนู!!” ถูกปรามาสซึ่งหน้ามหีรอืจะทนไหว ชายหนุ่มพลุ่งพล่าน

ขึ้นมาบ้าง หากสู้คนตัวแค่นี้ไม่ได้ก็เตรียมยื่นจดหมายลาออกจาก

ราชการเถอะ

หมบั! 

มอืหยาบกร้านข้างหนึ่งคว้าหมบัเข้าที่โคนขาซึ่งพุง่เข้ามาได้ทนั

ท่วงท ีส่วนอกีข้างชกเน้นๆ ไปยงัท้องน้อยของคู่ต่อสู้อย่างไม่ออมแรง 

ทว่าฝั่งนั้นก็ตาไวไม่แพ้กัน เบี่ยงตัวหลบอย่างคล่องแคล่ว ก�าปั้นจึง

แฉลบไปที่บรเิวณสข้ีางแทน แต่เพราะขนาดตวัและพละก�าลงัแตกต่าง

กนัเกนิไป แรงแค่นั้นมากพอที่จะท�าให้ร่างเลก็เซถอยไปหลายก้าว แล้ว

ฟบุลงไปกองพื้นเพราะความจกุเสยีด ก่อนจะเงยหน้าขวบัจ้องเขาด้วย

แววตามาดร้าย 

“โทษทว่ีะ คนอย่างพี่เบามอืไม่เป็น” ต�ารวจหนุม่คลี่ยิ้มสาแก่ใจ 

ขณะล้วงกุญแจมือออกจากกระเป๋า ย่างสามขุมไปยังร่างเปียกปอน

บนพื้น โดนไปขนาดนั้นคงยากจะลกุขึ้นอกี

“...”

“ไป! ไปคยุกนัที่โรงพกั!”

กริ๊ก

ถือว่าต้องจ่ายค่าเลินเล่อเป็นครั้งที่สอง เพิ่งจะล็อกข้อมือขาว

ซดีได้ข้างเดยีว คูต่่อสูท้ี่คดิว่าหมดฤทธิ์กลบัใช้ศรีษะเสยเข้าที่ปลายคาง

ของเขาเต็มรัก ทั้งยังอาศัยจังหวะนั้นดึงแขนคืนกลับไป ร่างในชุด

นกัเรยีนลกุขึ้นกระโดดถบีหน้าอกของเขาเตม็เหนี่ยว ถงึจะไม่อนัตราย

เท่าการจู่โจมครั้งที่แล้ว แต่กท็�าให้หงายหลงัได้เหมอืนกนั 

“เวรเอ๊ย! ไม่ยอมให้หนหีรอกโว้ย!!”
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พลั่ก!

มหีรอืที่เขาจะยอมโดนกระท�าฝ่ายเดยีว อาศยัขาที่ยาวกว่าเกี่ยว

คนตัวเล็กกว่าให้ล้มคว�่ามาด้วยกัน น�้าหนักที่กระแทกบนร่างไม่มาก

เท่าใดนกั เผลอๆ เบากว่าลกูเหลก็ที่เขายกเล่นยามออกก�าลงักายเป็น

เท่าตวั

“แส่หาเรื่องใส่ตัวนักใช่ไหม!” หน้ากากขาวซีดไม่อาจปกปิด

โทสะลุกโชนของผู้พูด จากที่คิดจะถอยไปตั้งหลัก พลันหันกลับมาสู้

ยบิตาอย่างไม่ยอมจ�านน

ร่างของคนสองคนสู้กันอุตลุดท่ามกลางสายฝน กอดรัดฟัด

เหวี่ยงอย่างไม่มใีครยอมใคร เรื่องพละก�าลงัชายหนุม่ชนะขาด แต่เรื่อง

ความว่องไวของคูต่่อสูน้ี่สน่ิากลวั ทกุการออกอาวธุพุง่ตรงมายงัจดุอ่อน

บนร่างกายทั้งสิ้น ด้วยเหตุผลนี้คนตัวใหญ่จึงถอยร่นไม่เป็นกระบวน 

กล่าวได้ว่าคนตวัเลก็เป็นต่ออยู่หลายแต้ม 

ฆนลิกาฬพยายามสะบดัร่างที่นั่งคร่อมเอวออก ผวิหน้าทั้งแสบ

ทั้งคนัยามถูกผมยาวเปียกโชกสะบดัผ่าน ชั่ววนิาทหีนึ่งเขาเหน็รบิบิ้น

ขาวผ่านตาไวๆ รูต้วัอกีทรีบิบิ้นที่ควรใช้ผกูผมกค็ล้องเข้ามาที่ล�าคอของ

เขาอย่างรวดเรว็ ก่อนตามมาด้วยแรงดงึรั้งจากปลายเชอืกทั้งสองด้าน 

ยังถือว่าโชคดีที่คู่ต่อสู้เป็นผู้หญิงตัวเล็กๆ เพราะถ้าเปลี่ยนเป็นผู้ชาย

ตวัโตเท่ากนั ป่านนี้กระดูกต้นคอคงหลดุไปแล้ว

“อะ...อหีน ูยงักลบัตวัทะ...” เจ้าหน้าที่หนุม่กดัฟันเอ่ยกระท่อน-

กระแท่น อยู่มายี่สบิแปดปีถงึเพิ่งเข้าใจ พวกนกัร้องนกัแสดงที่ได้พวง

มาลยัจากเหล่าแฟนคลบัคงตื่นเต้นแบบนี้นี่เอง...

ไม่ส.ิ..นี่ไม่ใช่พวงมาลยั แต่คอือาวธุสงัหารที่พร้อมจะปลดิชวีติ

เขาได้ทกุเมื่อ!

“อย่ามาเรยีกฉนัว่าอหีนู!” เสยีงแหลมตวาดลั่นกลบประโยคที่

ยังพูดไม่จบ พลางหมุนข้อมือให้ปลายริบบิ้นสั้นลง ใช้เข่ายันแผงอก
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แกร่งเพื่อออกแรงต้าน ออกแรงรดัล�าคอของคนใต้ร่างมากกว่าเดมิ 

“เวร...อกึ!!” ชายหนุม่ตาเหลอืก เริ่มหายใจไม่ออก มอืข้างหนึ่ง

รั้งริบบิ้นที่ทั้งเล็กและลื่นไม่ให้รัดแน่นไปกว่านั้น ในเวลาเดียวกันก็

พยายามถีบตัวขึ้นเพื่อให้ร่างด้านบนหงายหลังไป แต่ใครจะคิดว่าขา

เรียวทั้งสองข้างจะเกาะเอวเขาแน่น นั่งทรงตัวได้อย่างยอดเยี่ยม 

สดุท้ายจงึตดัสนิใจรวัหมดัเข้าที่ซี่โครงด้านซ้ายของคูต่่อสูต้ดิกนัหลาย

ท ีมแีรงเท่าไหร่ใส่ให้ยบั 

คนอย่างเขา ถ้าจะตายกข็อตายแบบนอนยิ้ม ไม่ขอนอนหนาว

ตายอยู่ตรงนี้! 

“อั้ก!” ถงึจะผ่านการฝึกฝนการต่อสู้มาเป็นอย่างด ีแต่ลกัษณะ

ทางกายภาพของผู้หญิงด้อยกว่าผู้ชายอยู่แล้ว มือที่จับริบบิ้นคลาย

ออกพร้อมกับร่างบางซึ่งเซล้มไปด้านข้าง ก่อนถูกคว้าตัวเข้าไปขังไว้

ในวงแขนแขง็แรง มหิน�าซ�้ายงัโดนขาหนกัๆ ก่ายร่างปิดตายทางหน ี

หมบั!

ดวงตาสีน�้าหมึกเบิกกว้าง แม้แต่หญิงสาวเองก็ไม่คาดคิดว่า 

เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะใช้วธิกีารหน้าด้านแบบนี้ เสยีงแหลมกรดีร้องขณะ

ดิ้นขลกุขลกัอยู่ในกรงขงัมนษุย์ ขู่ฟ่อๆ คล้ายงูเห่ากไ็ม่ปาน 

“หยดุขดัขนื! ยอมให้ความร่วมมอืกบัต�ารวจ!!” 

เจ้าพนกังานส่วนใหญ่เรยีนการต่อสูร้ะยะประชดิหลกัสตูรเดมิๆ 

ประเภทบกุซึ่งหน้าหรอืหลบหลกีอย่างองอาจ หากเจอคนร้ายไม่เป็นโล้

เป็นพายกใ็ช้ป้องกนัตวัได้เหลอืแหล่ ทว่าในบางสถานการณ์...ถ้าเจอ

คูต่่อสูท้ี่เทคนคิแพรวพราวหน่อยกเ็สี่ยงจะซี้แหงแก๋ได้ไม่ยาก เหมอืนใน

กรณนีี้เป็นต้น 

“กรี๊ด!!”

“อย่าดิ้นสิโว้ย!” ฆนิลกาฬวางเรื่องเพศสภาพไปก่อน ใช้แขน

ขากอดรัดร่างบางประหนึ่งนอนกอดหมอนข้าง โดยรวมอาจดูน่า
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อเนจอนาถไปบ้าง แต่อย่างน้อยอกีฝ่ายกห็นไีปไหนไม่รอด 

“ถ้าฉนัหลดุไปได้...!”

“เหอะๆ ฝันอย่างเดียว เพราะน้องสู้พี่ไม่ได้หรอกโว้ย!” ด้วย

เกรงว่าเสยีงฝนจะดงักว่าเสยีงพดู ชายหนุม่จงึก้มลงตะโกนชดิรมิใบหู

เย็นๆ ของคนในอ้อมแขน แต่เพราะอีกฝ่ายเอาแต่สะบัดหน้าไปมา 

สภาพเลยดูเหมอืนเขาก�าลงักนิหูคน 

“กรี๊ด! ไอ้คนทเุรศ!!” คนที่เข้าใจไปว่าถูกลวนลามกรดีร้องจน

คอแทบแตก ทั้งโมโหทั้งอับอายผสมปนเป วินาทีนั้นคิดแต่เพียงว่า 

ไม่ใครกใ็ครต้องตายกนัไปข้าง 

“เฮ้ยๆๆ พี่ไม่ได้ลวนลามนะน้อง พี่แค่ท�าตามหน้าที่!” ชายหนุม่

แก้ต่างให้ตวัเอง พลางยกัคิ้วตอกย�้าถงึความเป็นผู้ชนะ ถงึเมด็ฝนจะ

ท�าให้การมองเหน็เป็นภาพมวัๆ แต่กย็งัพอเหน็ว่าอกีฝ่ายโมโหจนหน้า

แดงหูแดงไปหมด 

“พอๆๆ เกบ็แรงไว้สอบปากค�าเถอะ เกดิเป็นลมเป็นแล้งขึ้นมา 

คนจะครหาว่าต�ารวจรงัแกเดก็!”

เมื่อเห็นว่าต่อต้านไปก็เปลืองแรงเปล่า ท้ายที่สุดคนตัวเล็กจึง

หยดุดิ้น หอบแฮกๆ ในกรงขงัมนษุย์ ทว่าไม่ใช่เพราะยอมจ�านน แต่

เพราะประสาทสมัผสัอนัเฉยีบคมซึ่งถกูฝึกมาอย่างดไีด้ยนิเสยีงตะโกน

แว่วๆ ที่ใกล้เข้ามา 

“ผึ้งด�า! ได้ยนิแล้วตอบด้วย!” 

“เฮ้ย! เจอศพทางนี้!”

“แยกย้ายกนัไปหาผึ้งด�า!”

ไม่ได้การ!

คนร้ายในคราบนกัเรยีนใจหล่นไปยงัตาตุม่ ดวงตาสนี�้าหมกึฉาย

แววตื่นตระหนก รีบยันตัวเองขึ้นไปจนดวงตาทั้งสองคู่อยู่ในระดับ

เดยีวกนั ใครใช้ให้ผึ้งต�ารวจหน้าด้านแต่งตวัรดักมุขนาดนี้ ผวิหนงันอก
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ร่มผ้าที่พอจะจู่โจมได้เหลอืแค่ส่วนใบหน้าเท่านั้น

โป๊ก!

“แม่งเอ๊ย!!” ฆนิลกาฬสบถค�าหยาบเมื่อถูกโขกเข้าที่หน้าผาก 

อย่างแรง เหน็ของเหลวสแีดงตดิอยูท่ี่หน้ากากร้าวๆ ก่อนจะถกูสายฝน

ช�าระล้างออกไป ยงัไม่ทนัหายมนึ แรงกระแทกครั้งที่สองกต็ามมาตดิๆ 

โป๊ก!

ครั้งแรกยงัฝืนจบัแน่นไม่ปล่อย แต่ครั้งที่สองที่อกีฝ่ายกระแทก

หน้าลงมา...บงัเอญิฟันดนัเฉาะลงมาที่รมิฝีปากของเขาอย่างพอเหมาะ

พอเจาะด้วย ต่อมรบัรสพลนัสมัผสัได้ถงึรสสนมิเลอืดเตม็ปาก อกีทั้ง

ฟันคมๆ นั่นก็กัดซ�้ารอยแผลปริแตกเหมือนปีศาจร้ายกระหายเลือด 

วินาทีนั้น ‘คนถูกลวนลาม’ ปราศจากปฏิกิริยาตอบสนองไปชั่วขณะ 

เมื่อตั้งสตไิด้จงึถบีร่างบางกระเดน็ราวกบัต้องของร้อน

“เอง็กล้าล่วงละเมดิทางเพศต�ารวจ!”

หญงิสาวกลิ้งห่างไปสามเมตร ทั้งมอืทั้งเข่าครดูกบัพื้นคอนกรตี

จนถลอกปอกเปิก แต่ความโล่งใจกลบัมมีากกว่านั้น พลนัรบีพลกิตวั

คลานเข้าไปประชดิร่างกึ่งนั่งกึ่งนอนอย่างรวดเรว็ อาศยัจงัหวะนั้นเงื้อ

หมดัชกไปที่ ‘เป้าหลวง’ สดุแรงเกดิ 

ตุ้บ!

“อุก!” โดนโจมตีจุดอ่อนจังๆ มีหรือจะทรงตัวไหว เจ้าหน้าที่

หนุ่มจกุจนหน้าเขยีว หงายหลงักลบัไปนอนแผ่ทนัท ี

“เสนยีดปาก! เสนยีดมอื!” ผู้ลงมอืกล่าวขณะกมุท้องพร้อมกบั

ลกุขึ้นยนือย่างยากล�าบาก ใช้หลงัมอือกีข้างเชด็ปากหลายหน มหิน�าซ�้า

ยงัท�าท่าขยะแขยงประหนึ่งเนื้อตวัแปดเปื้อนสิ่งปฏกิูล 

“ถยุ! สกปรก!”

ฆนิลกาฬโมโหจนหูอื้อ นยัน์ตาแดงฉานดุจอสรุกายจ้องหน้าผู้

ลงมือ ราวกับต้องการจะบอกว่าถ้าเขาลุกขึ้นได้เมื่อไหร่จะฉีกเนื้อแล่
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หนงัให้หายแค้น สดุท้ายกเ็ค้นเสยีงกระท่อนกระแท่นได้สามค�า

“ไอ้...เดก็...เปรต!!” 

“โทษทนีะคณุต�ารวจ ฉนัไม่มเีวลาว่างมาเล่นด้วย หวงัว่าจะอายุ

ยนืจนถงึวนัที่ได้พบกนัใหม่” รมิฝีปากที่ปรแิตกไม่แพ้กนัคลี่ยิ้มเย้ยหยนั 

พลางเตะซ�้าเข้าไปที่กลางล�าตวัของคนที่นอนกดัฟันกรอดๆ อกีหลาย

ท ีเมื่อสาแก่ใจจงึหนัหลงัจากไปก่อนที่ฝูงผึ้งงานที่เหลอืจะมาถงึ 

ร่างก�าย�านอนขดตวัเหมอืนกุ้ง เจบ็ตวัว่าหนกัแล้ว แต่เจบ็ใจยิ่ง

กว่า นยัน์ตาแดงฉานได้แต่มองตามแผ่นหลงัเลก็ด้วยไฟแค้นสมุเตม็อก 

นกึชื่นชมฝีมอืด้วยค�าหยาบนบัไม่ถ้วน 

หากชาตินี้ไม่ได้เอาคืนสักที คนอย่างฆนิลกาฬคงนอนตายตา

ไม่หลบั!

กระทั่งทีมผึ้งงานมาถึงจุดที่ ‘ผู้กองนิล’ นอนแน่นิ่งไม่ไหวติง 

บวกกบัไม่ไกลจากนั้นมร่ีางไร้ชวีตินอนจมกองเลอืดอยู ่หนึ่งในนั้นพลนั

ปราดเข้าไปพยงุหวัหน้าชดุปฏบิตักิารด้วยความตื่นตกใจ

“ผึ้งด�า! ผู้กอง!”

ฆนิลกาฬมองลูกทีมด้วยแววตาเปี่ยมความหวัง ปากม่วงคล�้า

เผยอพูดอย่างยากล�าบาก ขณะที่มือสั่นเทาชี้ยังทิศทางที่เงาผู้ต้อง

สงสยัหายลบัไป

“ตะ...ตาม”

หนอ็ยไอ้เดก็เวร! คดิว่าจะหนไีปได้อย่างนั้นเหรอ รู้ฤทธิ์ผึ้งงาน

น้อยไปซะแล้ว!

“อดทนไว้นะครับ ผู้กองเสียสละเพื่อชาติ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้อง

คุ้มครอง” ไหนเลยที่ลูกทมีจะปฏบิตัติาม กมุมอืของ ‘ผู้บาดเจบ็’ เอา

ไว้แน่น น�้าตาร่วงเผาะๆ แข่งกับเทพพิรุณ ก่อนจะตะโกนขอความ 

ช่วยเหลอืกบัพวกที่เหลอืเสยีงหลง

“เรยีกทมีแพทย์ด่วน! ผู้กองบาดเจบ็!”
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“เจบ็พ่อ...” 

“ผู้กองเพ้อถงึพ่อแม่แล้ว! มาช่วยกนัหามด่วน! เรว็!”

“...”

พลั่ก!

“มงึ! มงึ! และกม็งึ! ท�ากูเสยีเรื่อง!”

ร้อยต�ารวจตรีรชตหรือ ‘ผึ้งรัง’ หัวเราะแหะๆ ทั้งที่เกือบโดน 

น�้าแข็งปาหัวแตก ก่อนรีบเอาผ้าห่อน�้าแข็งอันใหม่ส่งให้หัวหน้าชุด

ปฏบิตักิารที่นอนหมดสภาพอยูใ่นห้องพกัเจ้าหน้าที่ ทั้งเนื้อทั้งตวัเหลอื

เพยีงกางเกงบอ็กเซอร์ลายหน้ายิ้มสเีหลอืงซดีตวัเดยีวที่จ�าได้ว่า แม่ค้า

ในตลาดขายตวัละเก้าสบิเก้าบาท แต่ผู้กองต่อเหลอืตวัละห้าสบิบาท 

ใช้งานจนเปื่อยแล้วกย็งัไม่ยอมเปลี่ยนตวัใหม่สกัท ี

“แหะๆ ผู้กองอย่าเพิ่งขึ้นนะครบั เดี๋ยวเลอืดลมตดิขดั”  

“ไอ้พวกห่า! กูบอกให้ตามๆ พวกมึงก็เอาแต่บ้าจี้กับไอ้รังนั่ง

ร้องไห้ขี้มูกไหลย้อยอยู่นั่น สรปุเสยีทั้งหลกัฐานทั้งคนร้าย ปล่อยเสอื

เข้าป่าแบบนั้น มนัคงย้อนกลบัมาให้พวกมงึตามตวัเจอหรอก!” 

“แหม กพ็วกผมเป็นห่วงผู้กองนี่ครบั” 

“กูสบายด!ี” 

“ผมไม่คดิว่าแบบนั้นนะครบั ผมว่าผู้กองไปหาหมอเถอะ เกดิ

ไข่ฉีกขึ้นมาจะได้รักษาทัน” ร้อยต�ารวจตรีวรกันต์ หรือ ‘ผึ้งวอน’ 

กอดอกมองด้วยความหวาดเสยีว ขนาดมบีอ็กเซอร์ตวับางขวางอยู ่ยงั

เหน็ว่ากล่องดวงใจบวมเป่งเท่าก�าปั้น 

“ผมเห็นด้วยกับหมวดวอนนะผู้กอง ถ้าเป็นหมันขึ้นมาละยุ่ง

เลย” ร้อยต�ารวจโทคณตุม์ หรอื ‘ผึ้งคนั’ ลงความเหน็ ตบท้ายด้วย

ประเด็นส�าคัญที่หาทางแก้กันมายาวนาน “จากที่ไม่มีเมียอยู่แล้วจะ

กลายเป็นหาเมยีไม่ได้นะผู้กอง”
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“พวกมงึอย่ามาดูถูกไข่กู แขง็แกร่งยิ่งกว่าหนิ!” ร้อยต�ารวจเอก

ฆนิลกาฬ หรือ ‘ผึ้งด�า’ ให้ค�าตอบอย่างหน้าไม่อาย ขณะใช้น�้าแข็ง

ประคบไอ้ที่มนับวมๆ ไปด้วย

ไอ้เจบ็น่ะเจบ็แน่ ดไูด้จากเหงื่อเมด็โตที่ผดุขึ้นมาทั่วร่าง แต่เรื่อง

ของศกัดิ์ศรมีมีากกว่า ต่อให้กดัปากจนเนื้อหลดุ คนอย่างผู้กองนลิก็

ไม่มทีางเปล่งเสยีงร้องโอดโอยออกมา 

“แข็งไม่แข็งผมไม่รู้ แต่ดูท่าแล้วคงไม่มีแรงไปอีกหลายวัน”  

ร้อยตรีวรกันต์ลูบปลายคางพิจารณา ก่อนตบเข่าฉาดราวกับเพิ่งนึก

ความจริงอีกข้อขึ้นมาได้ “อ้อลืมไป ไม่มีแรงเป็นปีก็ไม่เป็นไร ผู้กอง 

ไม่ต้องใช้อยู่แล้ว ฮ่าๆๆ”

พลั่ก! 

“ไอ้วอน! มงึนี่มนัวอนตนีสมชื่อ!!” ผู้ได้รบับาดเจบ็คว้าน�้าแขง็

ก้อนโตปาใส่คนใต้อาณัติอย่างแรง แทนที่อีกฝ่ายจะหยุดพฤติกรรม

หยาบช้า กลบัหวัเราะดงัลั่นกว่าเดมิ 

“ผมกลบัไปเขยีนรายงานต่อดกีว่า ระหว่างนี้กห็มั่นประคบเยน็

เข้านะครบั หายไวๆ นะครบัผู้กอง” นายต�ารวจหนุ่มแซวแค่พอหอม

ปากหอมคอ กล่าวจบกห็าเรื่องหลบไปทนัท ี

ตั้งแต่กลับมาจากโกดังและพบว่าหัวหน้าของตนไม่ได้บาดเจ็บ

หนกั คนในทมีกแ็ยกย้ายกนัไปท�าหน้าที่ของตนเอง ร้อยโทคณตุม์จงึ

เพิ่งได้มโีอกาสเอ่ยถามเป็นครั้งแรก “แล้วผู้กองเข้าปะทะท่าไหนถงึได้

อยู่ในสภาพนี้ล่ะครบั”  

“ไม่มอีะไรมาก กไูม่ระวงัเอง” ฆนลิกาฬตอบเลี่ยง เรื่องอะไรจะ

เล่าว่าพลาดท่าให้คนร้ายในชุดนักเรียน จะนักเรียนจริงหรือนักเรียน

ปลอมไม่รู้ แต่ที่รู้ๆ คอืเสยีชาตเิกดิ 

“หน่วยข่าวกรองได้เบาะแสเพิ่มเติมรึยัง” ตอนที่คนในทีม

กระจายตัวกันไป พวกลูกทีมพบศพเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
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บรเิวณรอบนอกก่อนเขาเสยีอกี เมื่อเหน็ท่าไม่ดจีงึถอนก�าลงักลบัไปยงั

จุดนัดหมายตามที่ตกลงกันไว้ ตราบจนเหลือเขาเป็นคนสุดท้ายที่ยัง 

ไร้วี่แวว สถานการณ์เช่นนั้นเสี่ยงมากที่จะส่งคนเข้าไปตาม ได้แต่รอ

ฟังข่าวจากสัญญาณวิทยุติดๆ ขัดๆ กระทั่งครั้งสุดท้ายที่ได้ยินค�าว่า 

‘ด่วน’ พวกลูกทมีจงึตดัสนิใจทิ้งที่มั่นเพื่อบกุเข้าไปช่วยเหลอื  

“รอบนี้ผู้กองเจอของแขง็แล้วครบั พวกมนัไม่เหลอืหลกัฐานให้

เราแกะรอยเลย” คณุตม์ถอนหายใจ หลายปีผ่านไปเทคโนโลยีของ

หน่วยรังผึ้งก้าวหน้าขึ้นก็จริงอยู่ แต่กลุ่มอาชญากรก็ไม่ได้ย�่าอยู่กับที่

ให้ตามจบัง่ายๆ 

ผู้กองฆนิลกาฬได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนแปลกประหลาดที่

พบเจอมา ทว่าหน่วยข่าวกรองที่กระจายอยู่ในรัศมีห้ากิโลเมตรกลับ

ไม่พบความผดิปกตใิดๆ เป็นไปได้ว่าก่อนที่พวกเขาจะรูต้วั คนกลุม่นั้น

กห็ลบหนไีปเรยีบร้อยแล้ว ส่วนสภาพศพที่ตรวจมาคร่าวๆ ส่วนใหญ่

ตายจากการลงมือครั้งเดียว บ่งบอกว่ากลุ่มผู้ต้องสงสัยก็ฝีมือไม่

ธรรมดาเช่นเดยีวกนั

“ผมว่าต้องเป็นพวกมอือาชพีแน่ๆ แต่แปลกนะครบัที่คนพวกนั้น

ไม่ได้เข้ามาวุ่นวายกับพวกเรา หรือว่ากลุ่มคนที่ผู้กองเจอตั้งตัวเป็น 

พวกศาลเตี้ย ขจัดคนพาลผดุงคุณธรรมด้วยวิธีตาต่อตา ฟันต่อฟัน” 

ร้อยตรีรชตที่เงียบมานานแสดงความคิดเห็นขึ้นมาบ้าง แต่พอเห็น

สายตาเหนื่อยใจจากเพื่อนร่วมงานกไ็ด้แต่หวัเราะแหะๆ เอ่ยแก้ตวัด้วย

เหตผุลที่คดิว่าฟังขึ้น 

“ใช่ว่าจะเป็นไปไม่ได้นี่ครบั หน่วยรงัผึ้งของพวกเรารบับทคนดี

ไปแล้ว พวกที่อยูใ่นคกุกพ็วกคนเลว เพราะแบบนั้นต้องมคีนเทาๆ บ้าง

สคิรบั โลกจะได้สมดลุ” 

ประวตัศิาสตร์ของ ‘หน่วยรงัผึ้ง’ เริ่มต้นขึ้นเมื่อยี่สบิปีก่อน มผีู้

ก่อการร้ายชาวต่างชาติก่อเหตุใจกลางเมือง กว่าการติดต่อประสาน
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งานตามขั้นตอนจะเสรจ็ และกว่าจะส่งทมีช่วยเหลอืไปถงึกล็่าช้าเสยี

จนต้องสังเวยผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ไปหลายสิบชีวิต พันต�ารวจเอก

ไพฑูรย์ สขิวยาฆร์ (ยศในขณะนั้น) จงึได้ยื่นเรื่องขอก่อตั้งหน่วยรงัผึ้ง

ขึ้นเป็นการเฉพาะกจิ 

แม้จะอยู่ภายใต้สังกัดกรมอาชญากรรมพิเศษแห่งกระทรวง

ยุติธรรม แต่แท้จริงแล้วหน่วยรังผึ้งมีอ�านาจอิสระ ออกปฏิบัติการได้

ยี่สบิสี่ชั่วโมงโดยไม่ต้องรอค�าสั่ง มหีน้าที่บกุ ลยุ ช่วยเหลอื และโผล่

ไปเป็นก้างขวางคอการก่ออาชญากรรมทกุชนดิที่สั่นคลอนความมั่นคง

ของประเทศ 

เหตุที่ชื่อหน่วยรังผึ้ง เพราะผึ้งมีสังคมคล้ายมนุษย์ จุดเด่นที่

ท�าให้แมลงตัวเล็กๆ น่ากลัวคือความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอัน

เดยีวกนั หน่วยรงัผึ้งมกีารท�างานแบบผึ้งสมชื่อ มนีางพญาผึ้งควบคมุ

ดูแลทกุอย่าง คอยตดัสนิใจเรื่องส�าคญั มผีึ้งยามเฝ้าฐานที่มั่น สร้าง

เครือข่ายข้อมูลอันแข็งแกร่ง และมีผึ้งงานท�าหน้าที่อยู่ด้านนอกคอย

ปกป้องรงัจากศตัรู 

หน่วยรงัผึ้งรุน่แรกมเีจ้าหน้าที่ทั้งหมดสบิเอด็คน อาจเป็นตวัเลข

ที่ฟังดูน้อย ทว่าทุกคนคืออัจฉริยบุคคลที่เต็มเปี ่ยมไปด้วยความ

สามารถ ไม่ว่าจะบู๊จะบุ๋น จะเป็นผู้น�าหรอืผู้ตาม จะใช้หลกัจติวทิยา

หรอืก�าลงัวทิยากล้็วนแต่ท�าได้ด ีส่งผลให้การท�างานรวดเรว็ ราบรื่น มี

ประสทิธภิาพ ประชาชนให้ความไว้ใจ เบื้องบนพงึพอใจ หน่วยรงัผึ้ง

ถงึได้อยู่ยาวมาจนถงึบดันี้ 

การสอบเข้าหน่วยรังผึ้งรุ่นแรกโหดหินมาก ร่างกายและสติ

ปัญญาต้องพร้อม อีกทั้งเวลาผ่านไป อาชญากรรมใช่จะลดน้อยลง 

หากใช้มาตรฐานเดมิคงผลติเจ้าหน้าที่ไม่ทนัการ ดงันั้นรุ่นต่อๆ มาจงึ

ลดคุณสมบัติลงสักหน่อย ทว่าหนึ่งในสามก็ยังเป็นนักเรียนนายร้อย

ต�ารวจที่แมวมองเหน็แววและเรยีกมาตวิเข้มเฉพาะทาง ที่เป็นหวักะทิ
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ของรุ่นก็ส่งไปศึกษาต่อต่างประเทศ เมื่อครบก�าหนดก็กลับมารับ

ต�าแหน่งเต็มตัว ปัจจุบันมีสมาชิกในหน่วยมากกว่าเดิมหลายเท่า 

กระจายตวักนัอยู่ทั่วประเทศ 

วนัที่ ‘ร้อยต�ารวจตรฆีนลิกาฬ สขิวยาฆร์’ มารายงานตวั คนใน

หน่วยฮือฮากันมาก เหตุเพราะเป็นลูกชายของนางพญาผึ้งรุ่นแรกที่

เกษยีณอายรุาชการก่อนก�าหนด อกีทั้งยงัถูกส่งไปเรยีนที่สหรฐัอเมรกิา

ตั้งสองปี จงึท�าให้มหีลายคนตั้งบรรทดัฐานกบัเขาเอาไว้สูงลิ่ว ฉะนั้น

ภาพชายหนุ่มร่างสูงก�าย�า ใบหน้าแข็งกร้าว คิ้วเข้มตาคม มีลักยิ้ม 

มุมปากสองข้าง สวมเครื่องแบบนายต�ารวจเรียบร้อยยังติดตรึงอยู ่

ในใจของทกุคน น่าเสยีดายที่ผ่านไปหลายปีภาพนั้นเหมอืนจะจางลง

เรื่อยๆ เพราะโดนความ ‘ถ่อย’ กลบไปเสยีมดิ

ยกตวัอย่างเช่น...ตอนนี้เป็นต้น

“จะอะไรก็ช่างแม่ง แต่พวกมึงไปบอกหน่วยข่าวกรองให้รีบหา

ข้อมูลมา กูตื่นตอนไหนต้องได้อะไรที่มปีระโยชน์ ไม่อย่างนั้นกูจะให้

พวกมงึมานอนโอ๋ไข่เป็นเพื่อนกู” 

“ครบัๆ พวกผมจะรบีจดัการ” ร้อยตรรีชตและร้อยโทคณตุม์จบั

เป้ากางเกงพร้อมกนัโดยไม่ได้นดัหมาย หวัเราะเสยีงแห้งสองท ีพวก

เขายอมท�างานหามรุง่หามค�่าดกีว่านอนโอ๋ไข่ เพราะแบบนั้นจงึรบีออก

ไปท�าตามค�าสั่งอย่างไม่มขี้อโต้แย้ง

ฆนลิกาฬนอนหนนุแขนตวัเอง นกึอะไรขึ้นได้จงึเอี้ยวตวัไปล้วง

ของบางสิ่งออกจากกระเป๋าเสื้อ เป็นสร้อยข้อมือสีเงินเส้นบาง ตัวจี้

แบนๆ ท�ามาจากหนิสมี่วงสลกัลายดอกไม้กระจุ๋มกระจิ๋ม ตรงกลางมี

อญัมณสีมี่วงใสขนาดประมาณหนึ่งส่วนสามของเมด็ข้าวสาร สายตา

ของผู้ชายส่วนใหญ่ค่อนข้างหยาบกระด้าง แต่กพ็อมองออกว่าเครื่อง-

ประดบัชิ้นนี้ประณตีมาก 

ไอ้นี่แหละที่ห้อยต่องแต่งอยู่บนแจก็เกตของเขา ไม่รู้ว่าเจ้าของ
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จงใจทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้า หรือท�าขาดแบบไม่รู้ตัวกันแน่ แต่พอคิดถึง

วรีกรรมที่ท�าให้เขาต้องนอนประคบลูกรกัอยู่ที่นี่ ใบหน้ากพ็ลนัปรากฏ

รอยยิ้มเหี้ยมเกรยีม

เอาไปจ�าน�าแม่ง!
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‘บ้านบรมิาส’ กว้างขวาง มสีิง่บนัเทงิใจครบครัน ทัง้สนาม

กฬีา สระว่ายน�้า ห้องฉายภาพยนตร์ โรงเรอืนกระจก น่าแปลกที่บ้าน

หลังใหญ่โตขนาดนี้กลับมีผู้พักอาศัยน้อยเสียยิ่งกว่าน้อย มีเจ้านาย

ทั้งหมดสองคนถ้วน 

คนแรกคือแพทย์หญิงผู้ที่ไม่ยอมใช้เวลาแต่ละวินาทีอย่างสูญ

เปล่า ทุ่มเทแรงกายแรงใจอยู่ในแล็บวิจัยของบริษัทเอกชน ในหนึ่ง

เดอืนจะกลบัมาค้างที่บ้านสกัสองหรอืสามครั้ง คนที่สองคอืหลานสาว

ลกูครึ่งไทยญี่ปุน่ ผูซ้ึ่งไม่เคยอยูต่ดิบ้านเกนิสามวนั อย่างน้อยกต้็องหา

เรื่องออกไปเที่ยวเล่นวนัละไม่ต�่ากว่าสองชั่วโมง กล่าวได้ว่าผูพ้กัอาศยั

หลักคือเหล่าแม่บ้านและคนดูแลสวนที่ไม่มีปากไม่มีเสียง และไม่ยุ่ง

เรื่องของเจ้านายอกีนบัสบิคน 

แต่เพราะมบีางสิ่งเกดิขึ้น...จะไม่ยุ่งเลยกค็งไม่ได้

‘แพทย์หญิงดมิสา บริมาส’ ตรงดิ่งจากแล็บวิจัยมาถึงบ้าน

ภายในเวลาไม่ถงึชั่วโมง แม้จะอดหลบัอดนอนมาหลายวนัตดิ แต่กลบั

ยงัดูคล่องแคล่วไม่เปลี่ยน เป็นแม่บ้านเสยีอกีที่วิ่งตามหลงัแทบไม่ทนั 

กระทั่งมาหยดุหน้าห้องนอนของ ‘หลานสาว’ กผ็ลกัประตูเข้าไปโดย

ไม่บอกกล่าว หากเป็นปกตเิจ้าของห้องคงอาละวาดจนบ้านแตก แต่

เด็กมีปัญหา

2



26  หักเหลี่ยมปฏิปักษ์

ครั้งนี้กลบัมเีพยีงความเงยีบสงบ

ภายในห้องนอนสีขาวขนาดใหญ่เปิดม่านรับแสง แดดเปรี้ยง

ยามบ่ายส่องกระทบร่างที่ยงัหลบัใหลอยู่บนเตยีง ทั้งที่ถกูรบกวนขนาด

นั้น แต่เจ้าตวักย็งัไม่มวีี่แววว่าจะลกุขึ้นมา ความจรงิเดก็วยันี้นอนเยอะ

หน่อยเป็นเรื่องปกต ิผู้ใหญ่ไม่ควรเจ้ากี้เจ้าการกบัเรื่องส่วนตวัมากนกั 

แต่เพราะนี่ล่วงเข้าวนัใหม่แล้ว จะไม่ให้เป็นห่วงกค็งยาก 

ผูม้าใหม่เข้าไปนั่งรมิขอบเตยีง กลิ่นหอมจางๆ จากดอกไม้แห้ง

ในชามแก้วลอยต้องจมูก ก่อนโน้มตวัเข้าไปกระซบิปลกุเดก็ขี้เซาด้วย

น�้าเสยีงอ่อนโยน 

“ไคยะ” 

เครื่องปรบัอากาศซึ่งตั้งอณุหภมูไิว้ที่สบิเก้าองศายงัคงท�าหน้าที่

ของมัน แต่ตามไรผมของเจ้าของชื่อกลับเต็มไปด้วยเหงื่อเม็ดโตที่ผุด

พราย เส้นผมด�าขลับที่เปียกลู่แนบกรอบหน้ายิ่งขับเน้นผิวขาวซีดให้

เหน็เด่นชดั และไหนจะรมิฝีปากเขยีวคล�้า ไม่ต้องให้ถงึหมอหรอก ให้

เดก็สามขวบมาพจิารณากย็งัรู้ว่านี่มนัเข้าขั้นคนป่วยแล้ว 

ดมสิาใช้หลงัมอืแตะหน้าผากเกลี้ยงเกลา เลี่ยงบรเิวณที่ปรากฏ

รอยฟกช�้าวงโต โชคดทีี่ไม่ถงึกบัตวัร้อนจี๋ พลางเอ่ยถามแม่บ้านที่ยนื

คอตกอยู่ด้านข้างด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีด 

“เป็นแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ว ท�าไมไม่โทร. ตามฉนัให้เรว็กว่า

นี้” 

“วนัก่อนคณุไคยะเปียกฝนกลบับ้านค่ะ เหน็บ่นอยู่ว่าเมื่อยเนื้อ

เมื่อยตวัเหมอืนจะมไีข้ ดฉินัคดิว่าให้กนิยาแล้วนอนพกัสกัตื่นกค็งหาย 

กเ็ลย...”

“สรปุใครเป็นหมอกนัแน่ ฉนัหรอืคณุ” 

แม่บ้านวัยกลางคนตัวสั่นงันงก รีบค้อมตัวขอโทษเป็นพัลวัน 

“ดฉินัผดิไปแล้วค่ะ” 
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หญงิสาวโบกมอืไล่แม่บ้านคนดงักล่าว จากนั้นค่อยเริ่มต้นเชด็

ตวัลดไข้ให้หลานสาวด้วยตวัเอง เธอนกึถงึช่วงเวลาที่ไคยะยงัเป็นเดก็

ตวัน้อยๆ ไม่ประสปีระสาวิ่งไล่จบัคนนู้นคนนี้ไปทั่ว ต่อให้เป็นคณุลงุผู้

เข้มงวดก็ยังผ่อนปรนกฎบ้านให้อยู่เสมอ ทว่าพออายุครบเกณฑ์เข้า

ฝึก เดก็หญงิกเ็รยีนรู้ที่จะดูแลตวัเอง ต่อให้นุ่งกระโปรงเบี้ยวกไ็ม่ยอม

เอ่ยปากขอความช่วยเหลอืจากใคร แล้วตอนนี้ที่อายสุบิแปดย่างสบิเก้า 

เรื่องนอนนิ่งเป็นเดก็ดใีห้คนอื่นมาดูแล...ฝันไปเถอะ

ตอนที่ปลดเปลื้องชุดนอนออก ผู้เป็นน้าสาวถึงกับขมวดคิ้ว 

ตั้งแต่หวัไหล่ ต้นแขน ข้อศอก และบรเิวณหน้าท้องจนถงึสขี้างมรีอย

ม่วงช�้าจนเกอืบด�า บ่งบอกถงึความรนุแรงจากการบาดเจบ็ได้เป็นอย่าง

ดี

“ก่อนหน้านี้ไคยะไปไหนมา” หญิงสาวหันไปถามแม่บ้านวัย

กลางคนอกีคนที่คอยเป็นผู้ช่วยอยู่ด้านหลงั 

“คณุไคยะไม่ได้บอกค่ะ” 

คนฟังนกึปลง ไม่เซ้าซี้อะไรให้มากความ หลานสาวของเธอนสิยั

แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไร หากไม่คดิจะพดูเสยีอย่าง ใครกง้็างปากไม่ได้ 

นี่ถ้าไม่เจบ็จนถงึขั้นลกุไม่ขึ้น เธอคงไม่มวีนัรู้เรื่องนี้ 

“เฝ้าไว้ ตื่นเมื่อไหร่ให้ไปตามฉนั” 

เจ็บ...นั่นเป็นความรู้สึกแรกยามลืมตา 

เสยีงแหบแห้งหลดุครางเบาๆ ขณะพยงุร่างให้ลกุขึ้นนั่งพงิพนกั

อย่างยากล�าบาก ทั้งที่รู้ดีว่าของทุกชิ้นยังคงจัดวางเหมือนเมื่อสองปี 

ที่แล้ว แต่กย็งักวาดตาส�ารวจรอบห้องตามความเคยชนิ กระทั่งพบว่า

สิ่งที่เปลี่ยนไปไม่ใช่ข้าวของพวกนั้น แต่เป็นชดุที่สวมอยู่ต่างหาก 

ไคยะกดัฟันลงจากเตยีง ข่มความเจบ็ปวดเปิดประตอูอกไป พบ

ว่ามีสองแม่บ้านยืนเฝ้าอยู่หน้าห้อง หนึ่งในนั้นท�าท่าจะวิ่งไปรายงาน
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ใครสักคน เธอพลันยกมือเป็นเชิงสั่งให้หยุด ใช้สายตาคาดโทษแทน

ถ้อยค�าต�าหนติเิตยีน ก่อนตรงดิ่งไปยงัห้องสมดุที่อยู่อกีฟากหนึ่งแทบ

จะทนัที

ก๊อก ก๊อก ก๊อก

“ขอเข้าไปนะคะ” ผู้มาเยอืนไม่ลมืบอกกล่าวตามมารยาท เพิ่ง

พูดจบคนด้านในกต็อบกลบัมา 

“อมื เข้ามาส”ิ 

ร่างบางเดนิจ�้าอ้าวไปหยดุอยูห่น้าเสื่อของคนที่ก�าลงันั่งท�าสมาธ ิ

เปิดประเด็นด้วยน�้าเสียงไม่พอใจ “หนูเคยบอกแล้วใช่ไหมว่าไม่ชอบ

ให้คนเข้ามายุ่งในพื้นที่ส่วนตวั ต่อให้เป็นมสิะเองกเ็ถอะ” 

“ไคยะไม่สบายไม่ใช่เหรอ น้าเลยเชด็ตวัให้ นอกนั้นกไ็ม่ได้แตะ

ข้าวของชิ้นอื่นเลยนะ” ดมสิาตอบโดยไม่ลมืตา ยงัคงก�าหนดลมหายใจ

เข้าออกสม�่าเสมอ เสมือนกับว่าเรื่องภายนอกเป็นแค่สายลมแผ่วเบา

พดัแตะผวิกายเท่านั้น 

คิ้วเรยีวของคนฟังมุน่เข้าหากนั ส�าหรบัเธอแล้วนี่ไม่ใช่บาดแผล

สาหัส ถ้าแค่นี้ยังอดทนไม่ไหว เธอคงได้กลายเป็นพวกไร้ประโยชน์

อย่างที่คนอื่นตราหน้าจรงิๆ 

“ไม่ใช่ครั้งแรกซะหน่อย นอนตื่นมาเดี๋ยวกห็าย ไม่ต้องให้มสิะ

เสยีเวลาหรอก” 

“น้ารู้ว่าไม่ใช่ครั้งแรก แต่หวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายสักที” 

ภาพรอยฟกช�้าสีม่วงคล�้าปรากฏขึ้นในห้วงความคิด ในที่สุดดมิสาก็

เลือกลืมตามองหลานสาวผู้ดื้อรั้น ตั้งใจย�้าอีกครั้งด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

“พี่คิโยะยกหลานให้อยู่ในการดูแลของน้าแล้ว ดังนั้นตัดใจซะเถอะ 

ไคยะ ยอมรบัความจรงิว่าหลานไม่มวีนัจบภารกจินี้ได้”

“ตราบใดที่หนูยงัมเีวลาเหลอื หนูไม่มวีนัยอมแพ้”

“อย่าลมืสไิคยะ หลานแพ้ตั้งแต่สบิปีที่แล้ว ดงันั้นต่อให้หลาน
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สงัเวยชวีติกไ็ม่มวีนัสมบรูณ์แบบอย่างที่พวกเขาต้องการ มนัยงัไม่สาย

เกนิไปที่จะกลบัมาใช้ชวีติแบบคนธรรมดา...” 

เพล้ง!

ยังไม่ทันสิ้นเสียง มือเล็กพลันคว้าแจกันบนโต๊ะเหวี่ยงลงพื้น 

เศษกระเบื้องขาวขุ่นแตกกระจายไปทั่ว น�้าสเีหลอืงอ่อนแผ่ขยายเป็น

วงกว้าง สดุท้ายกเ็ปียกบรเิวณขอบเสื่อ ทว่าตั้งแต่ต้นจนจบ คนที่นั่ง

อยู่กลบัไม่ขยบัหลบเลยแม้แต่นดิเดยีว

“มสิะเองกแ็พ้เหมอืนกนัไม่ใช่เหรอ เพราะแพ้ถงึต้องมาใช้ชวีติ

อยู่ที่นี่ สดุท้ายแล้วมสิะกไ็ม่ต่างอะไรกบัคนทรยศพวกนั้น แต่หนูไม่ใช่ 

หนูท�าได้ดีกว่ามิสะ ท�าได้ดีกว่ามากๆ ด้วย!” ไคยะหน้าแดงเพราะ

ความอับอายปนโมโห เรื่องที่เธอไม่ผ่านบททดสอบเป็นเหมือนแผล

เรื้อรงัยากจะรกัษา ถูกสะกดิตอนไหนกย็งัเจบ็แปลบอยู่เช่นเดมิ 

“ว่ามาส ิข้อไหนที่ไคยะท�าได้ดกีว่าน้า” ดมสิาลกุขึ้นยนื เธอสูง

กว่าหลานสาวสิบห้าเซนติเมตร มากพอที่จะท�าให้อีกฝ่ายเงยหน้า

สบตา “กายภาพ วชิาการ หรอืการควบคมุอารมณ์ หลานคดิว่าน้า

กลับไปอยู่ในจุดเดิมไม่ได้เหรอ เทียบกับหลานแล้วน้ายังมีทางเลือก

กว่ามาก น้าแค่เลือกทางที่เป็นตัวน้าจริงๆ ไม่ใช่ให้คนอื่นมาขีดเส้น

บงการ โดยเฉพาะเส้นทางนองเลอืดที่ไม่รู้จะจบสิ้นเมื่อไหร่” 

แรกเริ่มเธอฉุนกับค�าพูดพวกนั้นอยู่ไม่น้อย แต่พอเห็นดวงตา

กลมโตแดงก�่าขึ้นเรื่อยๆ ก็นึกขึ้นได้ว่าไม่ควรถือสาหาความกับเด็ก 

พลนัยกมอืลูบกลุม่ผมนุม่สลวยด้วยความอ่อนอกอ่อนใจ ทว่ากลบัถกู

ปัดออกทนัควนั

เผยีะ!

“อย่าแตะต้องตวัหนู!”

แพทย์สาวถอนหายใจ ทกุครั้งที่ปะทะคารมกนั ความสมัพนัธ์

ก็จะเหินห่างไปอีกก้าว ตอนนี้เธอและหลานสาวแทบจะยืนกันคนละ
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ขอบโลกอยู่แล้ว ดังนั้นเธอจึงเป็นฝ่ายยกธงขาวก่อนที่คนตรงหน้าจะ

เดนิหน ี

“เอาละๆ น้าขอโทษ น้าผดิเอง ต่อไปน้าจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวาย

กบัเรื่องส่วนตวัของไคยะอกี เอาเป็นว่าหลานอยากท�าอะไรกต็ามสบาย 

ขอแค่พวกเราเลกิท�าสงครามเยน็กนัได้ไหม” 

ไคยะนิ่งงนัเมื่อได้ฟังค�าขอโทษ ความโกรธกรุน่เมื่อครูค่่อยๆ เบา

ลง ยอมรบัว่าตวัเองท�าตวัไม่น่ารกัก่อน ถงึอย่างไรมสิะกเ็ป็นญาตเิพยีง

คนเดยีวที่เธอมทีี่นี่ หากไม่มอีกีฝ่าย...เธอกแ็ทบไม่เหลอืใครแล้ว

“เยน็นี้มสิะจะอยูก่นิข้าวที่บ้านรเึปล่า” สดุท้ายกว็างทฐิถิามออก

ไป เธอนั่งกนิข้าวบนโต๊ะอาหารสบิที่นั่งคนเดยีวมาร่วมเดอืน คงจะดี

ถ้ามคีนมาคลายความเหงาบ้าง

แพทย์หญิงดมิสาช�าเลืองมองนาฬิกา ก่อนจะให้ค�าตอบด้วย

แววตารูส้กึผดิ “ขอโทษนะไคยะ น้าต้องกลบัไปก่อนหกโมงเยน็ เอาไว้ 

ครั้งหน้านะ”

ดวงตาสนี�้าหมกึหลบุซ่อนความรู้สกึ ครั้งหน้า...แปลว่าเมื่อไหร่ 

แต่ถงึกระนั้นกไ็ม่ได้เอ่ยถามให้หายแคลงใจ ยงัคงพยกัหน้าอย่างว่าง่าย

เหมอืนทกุครั้ง 

“ครั้งหน้ากไ็ด้ค่ะ ไม่เป็นไร”  

ตั้งแต่ที่ไคยะจ�าความได้ เธอรู้อยู่เสมอว่าตนเองเป็นพวก

อยู่ไม่นิ่ง ทั้งยงัชอบความครกึครื้นเป็นที่สดุ ดงันั้นความสขุในวยัเดก็

ของเธอคอืการเล่นกบัพวกพี่น้องที่โรงฝึก เธอตวัเลก็ที่สดุ แต่กว็่องไว

ที่สดุ ทกุครั้งที่เล่นวิ่งไล่จบั น้อยคนนกัจะคว้าตวัเธออยู่ เธอเผยสหีน้า

ภูมิใจอย่างไม่ปิดบังเวลาที่พวกเขาเปรียบเทียบว่าเธอปราดเปรียว

เหมือนแมว และพยักหน้ารับอย่างตรงไปตรงมาเวลาได้ยินผู้ใหญ่

ชื่นชมว่าเปี่ยมไปด้วยพรสวรรค์และพรแสวง ไม่ใช่แค่คนรอบตัว แม้
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กระทั่งตัวเธอเองยังถูกหล่อหลอมให้เชื่อว่าโตขึ้นจะต้องมีชีวิตราบรื่น 

เป็นผู้สบืทอดที่ทกุคนภาคภูมใิจแน่ๆ 

สิ่งที่พวกเขาหรือแม้แต่ตัวเธอเองยังคิดไม่ถึงก็คือ...เธอไม่ผ่าน

บททดสอบการก้าวข้ามสู่ความเป็นผู้ใหญ่ทั้งสองรอบ กลายเป็นของ

มีต�าหนิไร้ค่าในสายตาทุกคน ถูกโยนออกมาจากบ้านเกิดให้มาท�า 

‘ภารกจิ’ ที่ตลอดยี่สบิปีมานี้ไม่มใีครท�าส�าเรจ็ และถ้าเธอท�าไม่ได้...จะ

ไม่มสีทิธิ์กลบัไปที่นั่นอกีตลอดกาล 

“เส้นไม่นิ่งเลย คดิถงึเรื่องอะไรอยู่เหรอ” 

“คดิถงึต้นวสิทเีรยีไงคะ อาจารย์ปลื้มให้หวัข้อฤดใูบไม้ผลนิี่นะ” 

ไคยะยักไหล่ตอบ ตั้งแต่ย้ายมาประเทศไทยเธอเรียนรู้การพูดโกหก 

จนชนิ พอคนเหน็ว่าเป็นเดก็ คนส่วนใหญ่มกัเลอืกที่จะไม่ถอืสา

“ศลิปะคอืจนิตนาการ แต่บางครั้งศลิปะกส็ะท้อนความจรงินะ 

ไม่เชื่อลองมองด้วยตวัเองส”ิ ผู้พูดเป็นชายวยักลางคนที่ผ่านร้อนผ่าน

หนาวมาพอสมควร นอกจากเป็นอาจารย์พเิศษด้านศลิปะชื่อดงัที่คน

แทบจะอัญเชิญขึ้นพานไปสอน ยังรับหน้าที่เป็นเพื่อนต่างวัยให้แก่ 

สาวน้อยลูกครึ่งหวัร้อนตรงหน้า 

มอืที่ถอืพูก่นัหยดุชะงกั ดวงตาสนี�้าหมกึพลนัพจิารณาภาพวาด

กิ่งไม้เบื้องหน้า เส้นสนี�้าตาลหม่นผสมด�าทั้งแขง็กระด้างและโดดเดี่ยว 

ให้ความรู้สึกเหมือนต้นไม้ยืนต้นตายในฤดูหนาวมากกว่าต้นวิสทีเรีย

ในฤดูใบไม้ผล ิไม่แปลกที่จะถูกจบัเทจ็ได้

“นี่ไง เตมิดอกไม้เข้าไปกส็วยแล้ว ศลิปะไม่มคี�าว่าผดิ อาจารย์

ปลื้มสอนเองนี่คะ” หญงิสาวแก้ตวัข้างๆ คูๆ ขณะแต่งแต้มสชีมพูเพิ่ม

ลงไป ทว่ากลบัยิ่งเพิ่มความขดัแย้งให้ภาพวาด ยิ่งแก้ไขมากเท่าไหร่ 

ผลลพัธ์ยิ่งออกมาแย่กว่าเดมิ สดุท้ายกต็วดัปลายพูก่นัไปมามั่วๆ หาก

ไม่ใช่คนวาดคงมองไม่ออกว่ามนัเคยเป็นต้นไม้มาก่อน 

“ไคยะ”
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“อาจารย์ปลื้มไม่ต้องเสยีดายหรอก แค่ของไร้ประโยชน์ชิ้นเดยีว

เอง” กล่าวพลางตวดัพูก่นัท�าลายภาพที่อตุส่าห์นั่งหลงัขดหลงัแขง็วาด

เกอืบสองชั่วโมงทิ้งอย่างไม่นกึเสยีดาย เลกิฝืนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้

“ท�ากบัศลิปะเกนิไปแล้ว ถ้าอยู่ที่มหาวทิยาลยั อาจารย์จะเอา

พูก่นัเบอร์ยี่สบิเคาะหวัเรา แต่เพราะคณุดมสิาย�้านกัย�้าหนาว่าห้ามใช้

ความรนุแรง อาจารย์เลยจะไม่ท�า” 

“ถ้าอยากท�ากท็�าได้นะคะ ตอนอยู่ญี่ปุ่นหนูโดนครูฝึกเอาชไิน2 

ตปีระจ�าเลย เป็นรอยเท่านี้ ตแีล้วกต็้องลกุขึ้นมาให้ได้ด้วย ห้ามพร�่า

พรรณนาว่าเจบ็ ไม่งั้นจะโดนหนกักว่าเดมิ เพราะฉะนั้นต่อให้อาจารย์

ปลื้มตหีนูกไ็ม่โอดครวญหรอก” สาวลูกครึ่งคยุจ้อ ขณะที่เล่ากท็�ามอื

ประกอบไปด้วย ด้วยความที่มเีพื่อนที่เป็นคน ‘ปกต’ิ น้อยมาก จงึไม่รู้

เลยว่าสิ่งที่พูดออกมาผดิปกตมิากแค่ไหน

“อาจารย์สอนศลิปะนะ ไม่ได้สอนต่อยต”ี 

“การต่อยตคีอืศลิปะแขนงหนึ่ง” ไคยะกะพรบิตาปรบิด้วยความ

งนุงง สภุาษติไทยกม็คี�าว่ารกัววัให้ผูก รกัลูกให้ต ีไฉนคนเป็นอาจารย์

ถงึกงัวลกบัเรื่องไม่เป็นเรื่อง ดงันั้นจงึเน้นย�้าด้วยแววตามุง่มั่น “อาจารย์

จะพลั้งมอืตแีรงหน่อยกไ็ม่เหน็เป็นไร ตแีล้วจะได้จ�า พอจ�าแล้วจะได้

ไม่ท�าผดิซ�้าซากอกี” 

หมดค�าจะกล่าว...

อาจารย์ปลื้มได้แต่มองคนรุ่นลูกด้วยแววตาเวทนา เขารบัสอน

เดก็คนนี้กเ็พราะคณุดมสิาเคยช่วยรกัษาภรรยาที่ป่วยเป็นมะเรง็ระยะ

ที่สามไม่ให้ลุกลามไปมากกว่านั้น ตอนที่เจอหลานสาวคุณดมิสา 

ครั้งแรก เขาได้รบัค�าเตอืนอยู่ก่อนแล้วว่าอกีฝ่ายมอีารมณ์ไม่ปกต ินกึ

ไม่ถึงว่าเด็กสาววัยสิบหกจะอารมณ์รุนแรงถึงขั้นน่ากลัว ไม่พอใจ 

2 ดาบไม้ไผ่ เป็นอปุกรณ์ในการฝึกศลิปะการต่อสู้เคนโด
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เป็นต้องท�าลายข้าวของ บางทกีโ็กรธจดัจนลงมอืท�าร้ายตวัเอง ตวัเขา

เป็นแม่พิมพ์ของชาติก็จริง ทว่าไม่เคยรับมือเด็กมีปัญหา เย็นวันนั้น 

ถงึกบัรบีแจ้นไปขอใช้หนี้บญุคณุด้วยวธิอีื่นแทน 

อย่างไรกต็าม คณุดมสิาเลอืกที่จะขอร้องเขา และยงัเปิดอกบอก

เล่าปัญหาครอบครัวอย่างไม่ปิดบัง ตอนไคยะอยู่ที่ญี่ปุ่นเรียนแบบ 

โฮมสกูลมาตลอด ด้วยความที่อยู่แบบครอบครัวใหญ่จึงพอมีเพื่อน 

รุ่นราวคราวเดียวกันอยู่บ้าง แต่เพราะปัญหาบางอย่างท�าให้อีกฝ่าย

ถูกส่งตวัมายงัประเทศไทยแบบไม่เตม็ใจนกั 

แรกเริ่มคุณดมิสาก็ส่งหลานสาวเข้าเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ

ชื่อดงั ทว่าการปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมใหม่ไม่ใช่เรื่องง่าย บวกกบั

การที่เดก็คนนี้มปีัญหาเรื่องการเข้าสงัคมอยู่แล้ว จากการทะเลาะกนั

แบบเดก็ๆ ที่ผู้ใหญ่มองข้าม ใครจะเชื่อว่าวนัหนึ่งมนัจะน�าไปสู่การที่

อีกฝ่ายตั้งใจผลักเพื่อนร่วมชั้นเรียนตกบันไดแขนหักสามคน สุดท้าย

จงึต้องน�าตวักลบัมาเรยีนแบบโฮมสกูลเหมอืนเดมิ

สารภาพตามตรงว่าเขาเองกเ็คยระแวงเดก็คนนี้ แต่มคีรั้งหนึ่งที่

อีกฝ่ายขอให้เขาเล่าเรื่องมหาวิทยาลัยให้ฟัง เขาก็ท�าตามค�าขอแบบ

ไม่คดิอะไร พอมาสอนครั้งต่อมา กลบัพบว่าลกูศษิย์อายนุ้อยไปสรรหา

เครื่องแบบนักศึกษามาใส่ ทั้งยังให้เหตุผลด้วยสีหน้าแจ่มใสว่าอยาก

เลยีนแบบลูกศษิย์คนอื่นๆ ของเขาบ้าง 

นั่นเป็นครั้งแรกที่เขามองว่าไคยะไม่ใช่เดก็มปัีญหา แต่เป็นวยัรุน่

ที่อยากออกไปใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาคนหนึ่ง น่าสงสารที่ต้องมาติด

แหงก็อยู่ในบ้านหลงัโต อยูใ่นสภาพแวดล้อมที่คนในครอบครวัเลอืกสรร

ว่าด ีไม่มโีอกาสได้รู้ว่าสงัคมข้างนอกจรงิๆ มนัเป็นยงัไง

นี่ก็ล่วงเข้าปีที่สองแล้ว เขาเองก็ไม่อยากจะเชื่อว่าจากที่ท�าไป

ตามหน้าที่ จะเปลี่ยนเป็นให้ความเอน็ดอูกีฝ่ายเหมอืนลกูเหมอืนหลาน

ได้ถงึขนาดนี้ 
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“อาจารย์เกือบลืมไปเลย วันศุกร์หน้ามหาวิทยาลัยที่อาจารย์

สอนมงีานโอเพนเฮาส์ อมื...จะอธบิายว่าไงด ีเหมอืนเปิดให้เดก็มธัยม

เข้าไปดูสถานที่และบรรยากาศของคณะที่อยากเรียน เด็กๆ จะได้มี

ก�าลงัใจอ่านหนงัสอืสอบ ไคยะอยากมาดูไหม” 

ลูกศษิย์อายนุ้อยท�าหน้าครุน่คดิ เอ่ยถามด้วยแววตาค่อนไปทาง

ซุกซน “หนูไปได้เหรอคะ ถ้าถูกจับได้ว่าไม่ใช่เด็กมัธยมจะท�ายังไง 

อาจารย์กร็ู้ว่าหนูไม่ถนดัหาข้อแก้ตวั หนูถนดัใช้ก�าลงั” 

“คนเยอะแยะ ไม่มีใครสนใจหรอก” อาจารย์ปลื้มส่ายหน้า  

ไม่ลมืเน้นย�้าเรื่องส�าคญัอกีอย่าง “แต่ต้องสญัญาก่อนว่าจะท�าตวัดีๆ  

และห้ามไปมเีรื่องกบัใครโดยเดด็ขาด ไม่อย่างนั้นจะไม่มคีรั้งหน้าแล้ว”

ไคยะพยายามซ่อนความลิงโลดเอาไว้ให้ลึกที่สุด เธอก�าลังหา

ข้ออ้างโดดเรยีนวชิาอื่นพอด ี ถ้าเอาอาจารย์ปลื้มมาอ้าง น้าสาวกจ็ะ

ว่าอะไรเธอไม่ได้ อกีอย่างต่อให้เธอมเีรื่องจรงิ คนตรงหน้ากไ็ม่มทีางรู้ 

หลอกอาจารย์ง่ายกว่าหลอกแพทย์หญงิเยอะ!

“กไ็ด้ค่ะ หนูจะพยายามยบุหนอพองหนอกแ็ล้วกนั”

เครื่องแบบนักเรียนหลายสิบชุดกระจัดกระจายเต็มพื้น  

ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนเอกชน โรงเรียนรัฐบาล 

อาชวีศกึษา พาณชิยการ แม้กระทั่งชดุยวุกาชาดและชดุเนตรนารกีม็ ี

หรือจะเป็นชุดนักศึกษาเสื้อไซซ์รัดติ้วไปจนถึงเสื้อตัวหลวมโพรก 

กระโปรงยาวตั้งแต่สามคืบจนถึงตาตุ่มก็ครบ มีให้เลือกทุกแบบทุก

ประเภทที่ต้องการ ต่อให้เป็นร้านขึ้นชื่อในห้างสรรพสินค้าก็ยังไม่

ครอบคลุมเท่านี้ เรียกได้ว่ารวมเครื่องแบบของวงการศึกษาจากทั่ว 

ทั้งประเทศมาไว้ที่เดยีวกไ็ม่เกนิจรงิ 

ทว่า...ผู้รื้อค้นกลบัยงัไม่พบแบบที่ถูกใจ 

ไคยะนั่งขดัสมาธหิน้าตูเ้สื้อผ้าใหญ่ยกัษ์ คว้าโทรศพัท์มอืถอืมา
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ค้นหาค�าว่า ‘Open House’ เพื่อดูเป็นแนวทางการแต่งตวั เวลาออก

ไปข้างนอกเธอไม่ชอบท�าตัวแปลกแยกจากคนอื่น เลยคิดว่าถ้ามีคน

กลุ่มไหนมากสดุ เธอกจ็ะใส่ชดุนั้นแหละ 

สดุท้ายกม็าจบที่ชดุนกัเรยีนรฐับาล...อกีแล้ว 

หญิงสาวช้อนตามองคนในกระจก ลูบผมหน้าม้าที่ยาวขึ้นจน

ทิ่มตา ก่อนเปิดลิ้นชกัค้นหากรรไกรเหลก็ ค่อยๆ เลม็ส่วนที่เกนิออกมา

อย่างระมดัระวงั แต่เพราะอาการบาดเจบ็บรเิวณสข้ีางก�าลงัปวดหนบึ

ได้ที่ ฝืนยกแขนได้สักพักเป็นต้องหมดแรง งานที่ควรจะเสร็จภายใน

สิบนาทีกลับกินเวลาไปเป็นครึ่งชั่วโมง อีกทั้งพออยู่คนเดียวเงียบๆ  

ค�าพูดน่าโมโหกด็งัขึ้นในหวั

‘...โทษทวี่ะ คนอย่างพี่เบามอืไม่เป็น’

เคยได้ยนิกติตศิพัท์ของหน่วยรงัผึ้งที่เป็นศตัรคููอ่าฆาตมานานปี 

แต่ก่อนหน้านี้ ‘องค์กร’ เสยีคนมฝีีมอืไปมาก หากเลี่ยงการเผชญิหน้า

กบัภาครฐัเจ้าถิ่นได้จะดกีว่า ตลอดสองปีมานี้เธอเลยไม่เคยเฉยีดกราย

เข้าไปใกล้คนในเครื่องแบบ ไม่คดิเลยว่าสดุท้ายยงัจะโคจรมาพบเจอ

ด้วยตวัเอง 

ทแีรกเธอไม่ได้มคีวามคดิจะลงมอืให้ถงึตาย แค่ขู่แล้วกะว่าจะ

ท�าให้สลบเท่านั้น ทว่าผึ้งปากเสียนั่นดันกัดไม่ยอมปล่อย ดังนั้นจึง 

มีแวบหนึ่งที่เธอตั้งใจจะ ‘ปิดปาก’ อีกฝ่ายจริงๆ เพราะถ้าถูกพวก 

เจ้าหน้าที่จบัตวัได้...ผลลพัธ์ต้องไม่คุ้มกนัแน่ 

ได้เผชญิหน้ากบัคนจากหน่วยรงัผึ้งกด็ ีต่อไปจะได้ไม่พลาดกบั

เรื่องเดิมๆ อีก แต่สิ่งที่เธอไม่แน่ใจคือฝั่งนั้นจะจ�าลักษณะของเธอได้

มากน้อยแค่ไหน ต่อไปพกแค่รบิบิ้นผกูผมอย่างเดยีวคงไม่พอ อาจต้อง

พกอาวธุอย่างอื่นตดิตวัด้วย ถ้าเกดิเหตกุารณ์ซ�้ารอยจะได้ลงมอือย่าง

รวดเรว็

“ห ึอหีนูบ้านแกส”ิ เจ้าของดวงตาสนี�้าหมกึก่นด่าขณะจดัแต่ง
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ทรงผม หงดุหงดิที่ตวัเองอ่อนซ้อมจนฝีมอืตก ถงึได้พลาดให้ผึ้งต�ารวจ

น่าตายนั่นซ้อมเป็นกระสอบทรายไปหลายหมัด ทว่าด่าได้ไม่เท่าไหร่ 

สายตาพลนัหยดุกกึที่ข้อมอืว่างเปล่า ได้แต่กะพรบิตาถีๆ่  อยูห่ลายรอบ

ไม่...เธอไม่ได้ตาฝาด

สร้อยข้อมอืหายไป!

ร่างบางลุกพรวดด้วยความตื่นตระหนก ลืมอาการบาดเจ็บ 

ก่อนหน้านี้ไปสิ้น เธอวิ่งไปค้นตะกร้าผ้าที่ใส่แล้ว ค้นภายในห้องนอน 

ค้นทุกซอกทุกมุมที่เดินผ่านตลอดหลายวันมานี้ ยอมแม้กระทั่งวิ่ง 

หน้าตั้งไปห้องสมดุอกีรอบ 

“คณุป้าช่วยฉนัหาสร้อยข้อมอืหน่อยค่ะ ฉนัเผลอท�าหล่นที่ไหน

กไ็ม่รู้” 

น้อยครั้งที่เธอจะขอความช่วยเหลือจากคนอื่น บวกกับท่าทาง

กระวนกระวายที่น้อยครั้งจะแสดงออกมาให้เหน็ เหล่าแม่บ้านจงึต่าง

รวมตวักนัช่วยหาของที่หายไปทั่วทกุที่อย่างไม่รรีอ 

อยูม่าสองปีบ้านบรมิาสเพิ่งจะคกึคกัเป็นครั้งแรก แต่เป็นสถาน-

การณ์ที่เธอไม่คดิ ไม่ฝัน และไม่เคยอยากให้มนัเกดิขึ้น 

กระทั่งผ่านไปหลายชั่วโมง หนึ่งในนั้นก็เข้ามารายงานด้วย 

แววตารู้สกึผดิ  

“คณุไคยะ ดฉินัให้คนหารอบๆ แล้ว แต่...ไม่พบค่ะ”

ลมหายใจของคนฟังสะดุดกึก ก่อนทิ้งตัวบนโซฟาอย่างหมด

เรี่ยวแรง สหีน้าที่เพิ่งมสีสีนักลบัไปซดีเซยีวอกีรอบ ถ้าไม่อยู่ในบ้านก็

แสดงว่าหายข้างนอก เช่นนั้นยงัจะมโีอกาสได้คนือยู่อกีเหรอ 

‘ไปซะไคยะ...ไปแล้วอย่ากลบัมา พี่สาวคนนี้จะสบืทอดต�าแหน่ง

ของคณุแม่เอง’

ไคยะพลันอยากหัวเราะอย่างไม่มีเหตุผล ทว่าสุดท้ายก็กัดฟัน

ข่มกลั้นเอาไว้ได้ 
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กระทั่งของส�าคญัชิ้นสดุท้ายยงัรกัษาไว้ไม่ได้ เหมอืนกบัที่คนอื่น

ว่าไว้ไม่มีผิด คนไร้ค่าย่อมไร้ค่าอยู่วันยังค�่า สมควรแล้วที่ไม่มีใคร

ต้องการ

“คณุไคยะจะให้พวกดฉินั...”

“ช่างเถอะ”

“คณุไคยะ...”

“มนัไม่ควรเป็นของฉนัตั้งแต่แรกอยู่แล้ว” 
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งาน Open House ของมหาวิทยาลัยยังคงมีผู้คนให้ความ

สนใจไม่เสื่อมคลาย โดยเฉพาะกบัเดก็มธัยมปลายที่ส่วนใหญ่ต่างกม็ี

คณะที่ใฝ่ฝันจะเข้าเรยีนกนัอยู่แล้ว การเปิดพื้นที่เช่นนี้จะท�าให้เหน็ว่า

แต่ละคณะมกีารเรยีนการสอนยงัไง อปุกรณ์เครื่องไม้เครื่องมอืครบครนั

หรือเปล่า และบรรยากาศตรงกับที่คิดเอาไว้ไหม ช่วยกระตุ้นความ

กระตือรือร้นในการสอบแข่งขันได้เป็นอย่างดี ดังนั้นแต่ละซุ้มจึงมีฝูง

ชนเข้าร่วมกจิกรรมกนัเนอืงแน่น 

“ทางนี้ตอร์ตยิาแจกฟรน้ีา ท�าใหม่สดๆ ร้อนๆ น้องคนไหนอยาก

ลอง เข้ามาชมิกนัได้นะค้า” 

“ใครอยากได้แนวข้อสอบ มาลงชื่อไว้ได้เลย พวกพี่รวบรวมไว้

ให้ที่นี่แล้วจ้า” 

นกัศกึษาหนุ่มสาวมองซ้ายมองขวา ก่อนถลาเข้าไปเลอืกเหยื่อ

ที่เดนิอยู่คนเดยีว “น้องจ๋า สนใจร่วมกจิกรรมกบัซุม้พี่ไหม มขีองรางวลั

แจกด้วยน้า”

เหยื่อสาวมุ่นหวัคิ้ว ยงัไม่ทนัได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธ หนึ่งในนั้นก็

ดนัแผ่นหลงัให้เข้าไปในซุ้ม 

“ไม่ยากหรอก เชื่อพี่ ถอืว่ามาสนกุกนัเนอะ” 

ค�าเตือน

3
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ทันทีที่เหยื่อรายใหม่เข้ามาก็ได้รับความสนใจจากทุกคน เด็ก

สาวสวมชดุนกัเรยีนเรยีบร้อย คลมุทบัด้วยเสื้อแขนยาวสขีาว ผมที่มดั

รวบด้วยรบิบิ้นสขีาวยาวถงึกลางหลงั ปล่อยผมหน้าม้าด�าขลบัตดักบั

ใบหน้าเนยีนกระจ่าง รบักบัดวงตาสนี�้าหมกึกลมโต จมูกเลก็ได้รูปและ

ปากอวบอิ่มแดงระเรื่อ ส่วนสูงไม่มากไม่น้อย ทว่าชดุนกัเรยีนแบบรดั

เขม็ขดัพอดตีวัขบัเน้นสดัส่วนอก เอว สะโพกชดัเจนมาก โดยเฉพาะ

เมื่อยืนรวมกันกับคนอื่นๆ ยิ่งให้ความรู้สึกโตเกินเด็กมัธยมปลายไป

หลายระดบั ไม่ใช่ว่าดูแก่แดดเกนิอาย ุเป็นความรู้สกึแบบสาวสะพรั่ง

มากกว่า

หนุม่ๆ รุน่พี่ในคณะจ้องจนตาค้างกนัเป็นแถบๆ แต่เพราะอยูใ่น

สถานศึกษาจึงต้องส�ารวมกิริยา หลังจากกระแอมกระไอแก้เก้อก็

ประกาศกฎการเล่นเกมให้ทกุคนทราบ

“คอืงี้นะครบัน้อง จะมคี�าถามขึ้นที่หน้าจอยี่สบิข้อ เป็นข้อสอบ

จรงิของปีที่แล้ว พวกพี่จะให้เวลาข้อละสี่สบิห้าวนิาท ีน้องแต่ละคนจะ

มกีระดาษค�าตอบของตวัเอง ตอบข้อไหนกก็าลงในนั้นเนอะ จากนั้น

พี่มกุจะรวบรวมไปตรวจ” 

ผู้พูดผายมอืไปยงัสาวสวยที่ห้อยป้ายชื่อ ‘พี่มกุ’ ซึ่งอธบิายต่อ

อย่างไหลลื่น

“คนได้คะแนนเยอะสุดจะได้ชุดอุปกรณ์เครื่องเขียนเซตใหญ่ 

รองลงมาเป็นกระเป๋าผ้า อนัดบัที่สามจะได้สมดุโน้ต ส่วนอนัดบัที่เหลอื

จะได้ปากกา บอกเลยว่าของพวกนี้คณะพี่สั่งท�าขึ้นมาเพื่อน้องๆ ที่มา

งานโอเพนเฮาส์โดยเฉพาะ ไม่มีขายที่ไหนน้า มีแจกแค่ที่นี่ที่เดียว

เท่านั้น ฉะนั้นทกุคนสู้ๆ นะคะ” 

เหล่านักเรียนเขียนชื่อลงกระดาษค�าตอบด้วยใจฮึกเหิม มีแค่

หนึ่งคนที่จ้องมองกระดาษแผ่นบางด้วยแววตาครุ่นคิด ลังเลอยู่นาน

จวบจนสญัญาณเริ่มเกมดงัขึ้น สดุท้ายกต็ดัสนิใจเขยีนชื่อ ‘KAI’ ลงไป 
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เพื่อไม่ให้น้องๆ เสยีก�าลงัใจ แบบทดสอบจงึเรยีงจากง่ายไปหา

ยาก ดงันั้นสบิข้อแรกทกุคนจงึดูคกึคกักนัอยู่ แต่พอเข้าข้อที่สบิเอด็ มี

หลายคนที่ลุกลนจนท�าไม่ทัน หากตัดสินด้วยตาเปล่า มีเพียงสี่คน

เท่านั้นที่ก�าลงัท้าชงิที่หนึ่งกนัอย่างดเุดอืด

ไคยะวงค�าตอบแทบจะทันทีที่เห็นโจทย์ แบบทดสอบเด็กเล่น

พวกนี้ไม่ท�าให้สิ้นเปลืองแรงคิดด้วยซ�้า อาจารย์พิเศษที่มิสะคัดเลือก

มาสอนเธอให้ท�าแบบฝึกหัดโหดหินกว่านี้หลายเท่า และยังต้องได้

คะแนนเก้าในสบิ หากท�าเสรจ็ไวกจ็ะเลกิเรยีนไว คนรกัอสิระเช่นเธอมี

หรือที่จะโอ้เอ้ ร้อยข้อภายในยี่สิบนาทีก็เคยท�ามาแล้ว ระหว่างที่รอ 

ข้อต่อไปจงึกวาดมองบรรยากาศคกึคกัไปด้วย

นี่เป็นครั้งแรกที่เธอเข้ามาในมหาวิทยาลัย สถานที่แห่งนี้ให้

ความรู้สึกต่างจากเวลาไปเดินเล่นตามห้างสรรพสินค้าลิบลับ อย่าง

น้อยเธอกไ็ม่เคยเหน็เดก็มธัยมรวมตวักนัมากมายขนาดนี้มาก่อน มทีั้ง

มาเป็นกลุ่ม มาเป็นคู่ หรอืแม้กระทั่งมาคนเดยีว ไม่มใีครสนใจตวัตน

ของเธอนกั นั่นท�าให้เธอไม่รู้สกึแปลกแยกจากคนอื่น ถอืว่าตดัสนิใจ

ไม่ผดิที่ออกมาตามค�าชวน 

“ข้อที่สบิแปด...”

“ไอ้มกุ” เสยีงทุ้มจากชายหนุ่มนรินามเอ่ยแทรกขึ้นอย่างไม่มปีี่

มขีลุ่ย ก่อนที่เจ้าตวัจะเดนิอาดๆ เข้ามาในซุ้ม 

ด้วยส่วนสงูร้อยแปดสบิหกท�าให้ผูม้าใหม่กลายเป็นยกัษ์ปักหลั่น

ของที่นี่ทนัท ี แถมไม่ใช่ยกัษ์ธรรมดา แต่เป็นยกัษ์ที่รกัสขุภาพ ต่อให้

สวมเสื้อยดืคอย้วยกย็งัเหน็กล้ามเนื้อเป็นร่องชดัเจน ดงันั้นถงึบรเิวณ

รอบๆ จะมมีนษุย์เพศชายจ�านวนไม่น้อย แต่ไม่มใีครแผ่กลิ่นอายแบบ

บรุษุเพศออกมาได้มากเท่าเขา

“พี่นิลมาแล้วเหรอ” นอกจากเจ้าของชื่อที่ยิ้มแฉ่งต้อนรับผู้มา

ใหม่ สาวน้อยคนอื่นๆ ต่างยิ้มขวยเขนิให้พี่ชายสดุหล่อของเพื่อน เจอ
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กี่ครั้งกท็�าได้เพยีงไหว้สวยๆ ทกัทาย ไม่เคยกล้าเข้าไปชวนคยุมากกว่า

นั้น

แม้คนที่ถกูเรยีกว่า ‘พี่นลิ’ จะสวมหมวกแก๊ปปิดบงัผมกระเซอะ

กระเซิง ก่อให้เกิดเงาสีเข้มอยู่บนหน้า แต่กลับไม่อาจปิดบังนัยน์ตา

คมกรบิเป็นประกายได้

ชายหนุ่มพยกัหน้าแทนค�าตอบ คิ้วเข้มเลกิขึ้นเลก็น้อยยามเอ่ย

ทวงค่าเสยีเวลา “ค่าน�้ามนัสามร้อย จ่ายสด งดเชื่อ เบื่อทวง” 

“พี่นลิอย่ามางก ทสีาวอะเลี้ยงได้ ทกีบัน้องกบันุง่อะเกบ็ทกุบาท 

ใจร้ายเกนิไปปะ” 

“เอาไป หนกั” กล่าวพลางยื่นสมัภาระคนืให้แก่น้องสาวด้วยมอื

ข้างเดยีว

“ช!ิ” มณมีกุดาแยกเขี้ยวใส่ขณะรบัถงุหนกัอึ้งมาไว้ในอ้อมกอด 

จังหวะนั้นเสื้อแขนยาวพลันร่นลงไป เผยให้เห็นสิ่งที่ไม่ควรมาอยู่บน

ข้อมอืของเธอ

สร้อยข้อมือสีเงินเส้นเล็กส่องกระทบแสงแดดต่อหน้าต่อตา 

‘เจ้าของ’ โจรฝึกหดัชะงกัไปเลก็น้อย ท�าท่าจะเอาของกลางไปซ่อนไว้

ข้างหลงั แต่มวิายถูกคนตาไวคว้าเอาไว้ทนั

หมบั!

“นี่แกหยบิของพี่มาเหรอ!”

“แหะๆ มกุยมืใส่นดิเดยีว เดี๋ยวเอาไปคนืน่า ท�าหวงไปได้” หญงิ

สาวหวัเราะเสยีงแห้งเมื่อถูกจบัได้คาหนงัคาเขา เมื่อคนืพี่ชายของเธอ

กลับมาค้างที่บ้าน ตอนแม่เก็บผ้าไปซักเจอเครื่องประดับชิ้นนี้ใน

กระเป๋าเลยใช้ให้เธอเอาไปคืน แต่เธอเห็นว่ามันสวยดีเลยถือวิสาสะ

เอามาใส่

“แกจะหยบิอะไรของพี่ไปเล่นกไ็ด้ แต่อย่างน้อยกค็วรบอกกล่าว

กนับ้าง ไม่ใช่เอาไปดื้อๆ แบบนี้” ชายหนุ่มต�าหนเิสยีงเข้ม ผดิกต็้อง
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ว่าไปตามผดิ ไม่ใจอ่อนให้แก่ท่าทางหูลู่คอตกของน้องสาว

“เอามานี่ ชิ้นนี้ต้องใช้ท�างาน ไว้เดี๋ยวซื้อของใหม่ให้” 

“ชิ! ของสาวก็บอกมาเถอะ ไม่ต้องมาอ้างงาน มองจากดาว

อังคารก็รู้ว่าโกหก” ทีแรกมณีมุกดาคิดว่าโดนดุแลกกับของก็คุ้มอยู่ 

ไหนเลยจะคดิว่าต้องส่งคนื แบบนี้เธอกเ็สยีเปรยีบน่ะสิ

“มกุ มาเอาข้อสอบไปตรวจเรว็ น้องๆ รออยู่” 

“โอเคๆ ไปเดี๋ยวนี้แหละ” ราวกบัเสยีงสวรรค์ช่วยชวีติ หญงิสาว

หนัไปพยกัหน้าให้เพื่อน ถอืโอกาสตดับทคนหวงของอย่างรวดเรว็ “พี่

นลิกไ็ปซื้อใหม่ร้านเดมิเอาละกนั มกุจะเอาเส้นนี้” 

“ไอ้มกุ...”

มดัมอืชกเสรจ็กว็ิ่งไปเกบ็กระดาษค�าตอบทนัท ีระหว่างนั้นรูส้กึ

ถงึสายตาเยน็ยะเยอืกทิ่มแทงจากข้างหลงัเป็นระยะ ไม่ต้องหนัไปมอง

กพ็อจะเดาต้นตอได้ว่าต้องเป็นพี่นลิของเธอเป็นแน่

กระทั่งเกบ็ใบค�าตอบจนครบ ไม่คดิเลยว่าพี่ชายบ้างานของเธอ

จะนั่งรอทวงของกลางด้วยสีหน้าบึ้งตึง เธอพลันหันไปแลบลิ้นใส่ 

ต�ารวจงานล้นมอืจะตาย จะยอมเสยีเวลามานั่งเฝ้าของชิ้นเดยีวทั้งวนั

กใ็ห้มนัรู้ไป 

“ระหว่างรอพี่มกุตรวจข้อสอบ พวกเรามาท�าความรูจ้กักนัเถอะ 

พี่ชื่อพี่โต้งนะครบั ทางนั้นกพ็ี่มะเหมี่ยว พี่หมวิ และพี่กงัฟ ูว่าแต่น้องๆ 

ชื่ออะไร มาจากโรงเรยีนไหนกนับ้างเอ่ย” 

ผู้ร่วมสนุกแนะน�าตัวกันพอหอมปากหอมคอ จะเว้นก็แต่คน 

น่ารักที่เอาแต่เท้าคางนั่งเหม่อ ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับใคร ทางผู้จัด

กจิกรรมเองกไ็ม่ได้บงัคบั เข้าใจว่าอาจเป็นเดก็สาวขี้อายคนหนึ่ง 

ไม่ถึงสิบนาทีมณีมุกดาก็กลับมาพร้อมกระดาษค�าตอบที่ตรวจ

เสร็จแล้ว ท่ามกลางสีหน้าตื่นเต้นปนลุ้นระทึกของเด็กๆ เธอพลันส่ง

โพยให้เพื่อนร่วมคณะประกาศรายชื่อผู้ชนะกจิกรรม
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“คะแนนจากพี่มุกอยู่ในมือพี่แล้ว งั้นพี่จะประกาศรางวัลสาม

อนัดบัแรกเลยน้า ที่สามน้องโซอี้ได้สบิหกคะแนน ที่สองน้องใบปอได้

สบิเจด็คะแนน และที่หนึ่งได้ไปยี่สบิคะแนนเตม็...น้องไก่! เพื่อนๆ ปรบ

มอืให้น้องไก่หน่อยครบั” 

แปะ! แปะ! แปะ!

เสยีงปรบมอืดงัอื้อองึในซุ้ม ต่างกส็อดส่ายสายตามองหาคนที่

ได้คะแนนเตม็ รอจนเสยีงปรบมอืหายไปจนหมดกย็งัไม่มใีครแสดงตวั 

พธิกีรพลนัต้องประกาศเรยีกอนัดบัหนึ่งอกีครั้ง 

“น้องไก่อยู่ไหนเอ่ย นี่กระดาษค�าตอบของน้องครบั”

“เธอๆ ชื่อไก่ปะ” เดก็สาวผมสั้นสะกดิคนนั่งข้างๆ อกีฝ่ายถงึได้

ออกจากภวงัค์ เหน็ดงันั้นจงึพยกัพเยดิไปทางกระดาษค�าตอบเบื้องหน้า 

“คนชื่อไก่ได้ที่หนึ่งอะ ใช่เธอปะ” 

“เอ๋ คนกค็รบน้า หรอืว่าพี่อ่านผดิ K-A-I น้องไก่ น้องไข่ น้อง

ไค...”

“อยู่นี่ค่ะ” 

“เจอตวัแล้ว” ผูด้�าเนนิกจิกรรมยิ้มกว้างกว่าปกตเิมื่อเหน็ว่าเป็น

สาวน้อยคนสวย เอ่ยถามเสยีงหวานเชื่อมจนกลุ่มเพื่อนลอบกลอกตา 

มองบน “เอ๋...สรปุว่าน้องชื่ออะไรเหรอครบั”

“ไก่ค่ะ ชื่อไก่”

ฆนลิกาฬละสายตาจากจอโทรศพัท์ไปยงัผูพ้ดู เขารูส้กึคลบัคล้าย

คลับคลาว่าเคยได้ยินโทนเสียงแบบนี้ที่ไหนมาก่อน จังหวะที่เจ้าของ

ชื่อรับรางวัลเสร็จเหมือนจะหันมาสบตากับเขาพอดี ดวงตาสีน�้าหมึก

คูน่ั้นกวาดมองเขาตั้งแต่หวัจดเท้าประหนึ่งพจิารณาบางอย่าง แต่เพยีง

เสี้ยววนิาทกีก็ลบัมาเป็นประกายไร้เดยีงสาดงัเดมิ รมิฝีปากแดงระเรื่อ

ยกโค้งเลก็ๆ คล้ายเอยีงอาย ไม่นานกห็มนุตวักลบัไปนั่งที่เดมิ 

แปลก...แปลกมาก ทั้งที่ไม่ยกัจ�าได้ว่าเคยเจอคนหน้าตาแบบนี้ 
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แต่กลบัให้ความรู้สกึคุ้น...โคตรๆ 

ชายหนุ่มรู้ตัวว่านั่งจ้องจนถึงขั้นเสียมารยาท แต่แล้วไงใครจะ

สน เหตเุพราะช่วงนี้เพิ่งเจอเรื่องประหลาดมา เขาจงึลองเปรยีบเทยีบ

เด็กนักเรียนตรงหน้ากับคนร้ายที่ก�าลังตามหาอย่างถี่ถ้วน ตั้งแต่ทรง

ผม ขนาดตัว รวมถึงลองหรี่ตาเพื่อท�าภาพมัวๆ ซึ่งก็ไม่รู้ว่าตนเอง

คิดมากเกินไปหรือเปล่า เพราะไอ้คนร้ายเวรตะไลนั่นจะเป็นนักเรียน

จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่เด็กคนนี้มาจากโรงเรียนรัฐบาล ดูท่าแล้วคง

เรยีนเก่งใช่ย่อย หลกัฐานกเ็หน็ๆ กนัอยู่ อกีทั้งยงัดูไม่มพีริธุใดๆ ส่วน

มากกเ็ล่นโทรศพัท์สลบักบัพูดคยุยิ้มแย้มกบัคนข้างๆ พอหนัมาสบตา

เขาก็รีบก้มหน้างุดพร้อมแก้มแดงก�่า ดูไม่แตกต่างจากเด็กสาวขี้อาย

ทั่วไป 

จวบจนกระทั่งอกีฝ่ายเดนิหอบของรางวลัออกจากซุม้ ร่างสูงถอื

โอกาสก้าวยาวๆ ไปดักขวางหน้า กะว่าจะลองชวนคุยสักสองสาม

ประโยค เดก็นกัเรยีนดูจะตกใจเลก็น้อย แต่กเ็อยีงคอถามทั้งรอยยิ้ม

“ม.ี..ธรุะอะไรเหรอคะ” 

“อยากคยุด้วย” 

“อยากคยุ? หมายถงึกบัฉนัเหรอคะ” เจ้าของเสยีงหวานใสถาม

กลับ ใบหน้าน่ารักจิ้มลิ้มแหงนมองแดดเปรี้ยงกลางศีรษะสลับกับ 

คู่สนทนาไปมา อมยิ้มพลางกล่าวด้วยท่าทางชวนให้ละลายเป็นที่สดุ 

“เข้าไปในร่มกนัดไีหมคะ” 

เป็นคนถ่อยมาทั้งชวีติ แต่ครั้งนี้กลบัถกูเจ้าของดวงตาสนี�้าหมกึ

คู่นั้นช้อนมองจนต้องเกาจมูกแก้เก้อ ให้ความรู้สกึเหมอืนสบตากบัลูก

หมาลกูแมว ดไูร้พษิภยัโดยสิ้นเชงิ เป็นครั้งแรกที่ตระหนกัว่าถกูอาการ 

‘ใจอ่อนยวบ’ โจมตเีสยีแล้ว

นั่นน่ะส.ิ..เขาจะมธีรุะอะไรกบัเดก็แบบนี้

“พี่นลิ!” ไม่ทนัไรมณมีกุดากต็ามมาแก้สถานการณ์ มองพี่ชาย
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ตัวเองสลับกับสาวน้อยไร้เดียงสา ก่อนเอ่ยขอโทษขอโพยเป็นพัลวัน 

“ตายๆ ขอโทษด้วยนะคะน้องไก่ พอดพีี่ชายพี่เขาจ�าคนผดิน่ะ คนแก่

สายตาฝ้าฟางเนอะ แหะๆ” 

“อ๋อ ไม่เป็นไรค่ะ” คนถูกท�าให้ตกใจส่ายหน้าในท�านองไม่ถอืสา 

คลี่ยิ้มหวานให้ชายหนุ่มคู่กรณีกว้างกว่าเดิม ชั่วขณะหนึ่งดวงตาส ี

น�้าหมกึพลนัทอประกายเจดิจ้ายิ่งกว่าเดมิ ทว่าสดุท้ายกพ็ยกัหน้านดิๆ 

ก่อนขอตวัจากไป

มณมีกุดารอจนอกีฝ่ายไปไกลพอสมควร จงึเปลี่ยนมายนืเท้าเอว

ขวางสายตาที่มองตามแผ่นหลังบอบบางไม่หยุด และเพราะสนิทกัน

มาก จงึขดัคอด้วยน�้าเสยีงรูท้นั “แหมๆ เชด็น�้าลายได้แล้วพี่นลิ ปล่อย

ให้น้องเขาไปมอีนาคตที่ดเีถอะ” 

“โคตรคุ้นเลยว่ะ เหมอืนเคยเจอมาก่อนจรงิๆ นะเว้ย”

“โหย ทกัสาวว่าหน้าคุน้เนี่ยนะ มกุโบราณอะ น้องเขาเกดิไม่ทนั

หรอก หดัอปัเดตมกุจบีสาวบ้างนะ” หญงิสาวย่นจมูกใส่ ไม่คดิเลยว่า

พี่ชายสุดหล่อจะเชยสะบัดขนาดนี้ “หยุดมองได้แล้วพี่นิล เดี๋ยวน้อง

เขากลัว แทนที่มางานโอเพนเฮาส์แล้วจะได้ความทรงจ�าดีๆ พี่อยาก

ท�าให้น้องเขาผวากลบับ้านเหรอ” 

มอืบางยกขึ้นปัดๆ เบื้องหน้าคู่สนทนา เธอยอมรบัว่า ‘น้องไก่’ 

น่ารักเกินต้าน พวกเพื่อนผู้ชายในคณะอยากจะอาสาช่วยติวข้อสอบ

ให้ตั้งหลายคน หากพี่ชายของเธอจะให้ความสนใจก็ไม่ใช่เรื่องแปลก 

แต่ประเดน็ส�าคญักค็อืน้องยงัเป็นแค่เดก็มธัยม อายมุากสดุกค็งสบิแปด 

ทว่าพี่ชายของเธอดนัยี่สบิแปดเข้าไปแล้ว ควงคนเดก็กว่าขนาดนั้นมนั

จะดูไม่งาม 

“พี่เป็นต�ารวจด ีหน้าตากด็ ีใจกด็ ีมไีรน่ากลวัวะ” 

“ไอ้ความมั่นหน้าของพี่นิลนี่แหละน่ากลัว ไม่เห็นเหรอว่าน้อง 

เลิ่กลั่กหมดแล้ว” 
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“เออ! ไม่มองแล้วกไ็ด้โว้ย บ่นมากจรงิๆ” เจ้าหน้าที่หนุ่มฉนุกกึ 

จิ้มนิ้วบนศีรษะน้องสาวเป็นการสั่งสอนก่อนนึกถึงประเด็นที่ยังไม่ได้

สะสางขึ้นมาได้ “รบีๆ ถอดสร้อยข้อมอืคนืมา พี่จะไปท�างานต่อ” 

“วนันี้พี่นลิหยดุไม่ใช่เหรอ” หญงิสาวยิ้มปะเหลาะพลางเข้าไป

กอดแขนประจบ พี่ชายคนหล่อมาหาถงึมหาวทิยาลยัทั้งท ีขอควงอวด

เพื่อนๆ หน่อย “ไหนๆ มาถงึนี่แล้วกอ็ยู่เลี้ยงข้าวมกุก่อนส ิ มกุไม่ได้ 

คยุกบัพี่นลิจะเป็นเดอืนแล้วนะ กบัพี่เพชรนี่จ�าหน้าไม่ได้แล้ว น้องสาว

คนนี้คดิถงึพี่ๆ  จะแย่” 

“ไม่ต้องมาปากหวาน เอาสร้อยมาเรว็ๆ พี่จะไปแล้ว” 

“พี่นลิคนด ีพี่นลิคนหล่อ พี่นลิ...” 

ชายหนุ่มถูกเขย่าแขนจนมึนหัวไปหมด ให้รับมือกับผู้ร้ายสาม

คนพร้อมกนัยงัไม่เหนื่อยใจเท่ากบัรบัมอืผู้หญงิ แต่จะว่าไปที่น้องสาว

พูดกถ็กู เขางานยุง่จนไม่ได้กนิข้าวพร้อมหน้าพร้อมตาคนในครอบครวั

มาพกัใหญ่แล้ว กบั ‘พฒุเิพทาย’ พี่ชายคนโตยิ่งไม่ต้องพูดถงึ ไม่รู้ซกุ

ลูกซกุเมยีเอาไว้ต่างจงัหวดัหรอืเปล่า ปีหนึ่งกลบับ้านนบัครั้งได้เลย 

“เออๆ เลี้ยงกเ็ลี้ยง” สดุท้ายกต็อบรบัอย่างเสยีไม่ได้ ถอืว่าท�า

หน้าที่แทนคนไกลบ้านไปด้วยในตวั 

“เย้! มกุอยากกนิ...” มณมีกุดาลงิโลด เตรยีมร่ายเมนูที่อยู่ใน

หวั ยงัพูดไม่ทนัจบอกีฝ่ายกต็ั้งงบ ‘มหาศาล’ มาตบหน้า

“ไม่เกนิสองร้อยห้าสบิ”

“...”

“ไม่ๆ สองร้อยดกีว่า พี่จะเกบ็แบงก์ห้าสบิไว้ขึ้นทางด่วน” 

“...”

“เคนะ?” 
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“นานๆ เจอหน้าทีแต่ขอเลี้ยงข้าวสองร้อยเนี่ยนะ พี่เขา

หยอกแกเล่นรเึปล่า” 

“เพราะแกไม่รู้จกัพี่นลิไง เลยคดิว่าเขาล้อเล่น” มณมีกุดาตบๆ 

แป้งฝุน่บนแก้ม เผาความมธัยสัถ์ของพี่ชายคนรองให้เพื่อนสนทิฟังด้วย

น�้าเสยีงเจอืความข�าขนั 

“นี่ยงัดทีี่ผ่อนรถหมดแล้ว แกรู้ปะว่าก่อนหน้านั้นพี่ฉนัใช้เงนิแค่

วนัละร้อยสี่สบิ กนิข้าวกบัไข่ต้มกไ็ด้ ดหีน่อยกไ็ข่เจยีวหมูสบั เสื้อผ้าก็

ใส่ตวัเก่านั่นแหละ ซกัจนเปื่อย แม่แอบเอาไปท�าผ้าขี้ริ้วหลายผนืแล้ว 

เที่ยวไกลสุดคือหน้าปากซอยงี้ เรื่องป๋าเปย์นี่ตัดไปได้เลย สาวที่ไหน

จะมาแล เลยโสดยาวมาจนป่านนี้ไง” 

ความจรงิบ้านของเธอจดัอยู่ในกลุ่มชนชั้นกลาง คณุพ่อเคยอยู่

ในแวดวงต�ารวจ ยศก่อนเกษยีณเป็นถงึพลต�ารวจโท ปัจจบุนักย็งัมคีน

นับหน้าถือตาไม่น้อย คุณแม่เป็นอาจารย์ระดับเชี่ยวชาญ ถึงจะ

เกษยีณก่อนก�าหนดเพื่อมาดแูลคณุพ่อ แต่กม็ธีรุกจิส่วนตวัเลก็ๆ หลาย

อย่าง ส่วนพี่ชายคนโตไม่มอีะไรให้ต้องเป็นห่วง อาชพีหมอเงนิเดอืน

สูงกว่าต�ารวจตั้งไม่รู้กี่เท่า ดงันั้นพี่นลิของเธอไม่เหน็จ�าเป็นต้องท�าตวั

อตัคดัขนาดนั้น อย่างไรเสยีที่บ้านกพ็ร้อมสนบัสนนุอยู่แล้ว 

“ในสายตาผูห้ญงิ...ฉนัว่านสิยัอย่างพี่นลิกเ็ป็นผูช้ายที่พึ่งพาได้ 

อย่างน้อยก็ดีกว่าเอาเงินไปกินเที่ยวจนไม่เหลือไว้สร้างอนาคตนะ”  

มะเหมี่ยวช่วยแก้ต่าง ยิ่งพูดแก้มทั้งสองข้างกย็ิ่งขึ้นสชีมพู 

“ท�าไม สนใจเหรอ งั้นกไ็ปกนิข้าวกบัฉนัส ิ เผื่อพี่นลิจะเพิ่มงบ

ให้เป็นห้าร้อย ฮ่าๆๆ” ผู้พูดกระหยิ่มยิ้มย่อง เธอไม่ใช่คนหวงพี่ชาย 

อายอุานามขนาดนั้นสมควรจะมแีฟนเป็นตวัเป็นตนได้แล้ว 

“ไอ้บ้า! ฉันไม่คุยกับแกแล้ว รีบตามออกไปล่ะ ฉันจะไปวาน

เพื่อนคนอื่นให้มาเฝ้าซุ้มแทน” 

“แล้วสรปุไปปะ”
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“ยงัจะถามอกี! แต่งหน้าขนาดนี้คงไม่ไปมั้ง” คนถกูแซวกระทบื

เท้าเร่าๆ วิ่งออกจากห้องน�้าโดยมเีสยีงหวัเราะไล่หลงั 

มณีมุกดาฮัมเพลง เติมลิปกลอสเปลี่ยนสีโดยไม่รีบร้อน ก่อน

ส่องกระจกเชก็ความเรยีบร้อยโดยรวมเป็นครั้งสดุท้าย ถ้าพี่นลิของเธอ

ลดความดิบลงบ้าง ต่อให้เดือนมหาวิทยาลัยมาเองก็ยังต้องชิดซ้าย 

ส่วนมะเหมี่ยวกเ็คยลงประกวดดาวคณะ จดัว่าเป็นคนสวยน่ารกัคนหนึ่ง 

เพราะฉะนั้น ‘ว่าที่ควิปิด’ อย่างเธอจะน้อยหน้าไม่ได้ 

เรยีบร้อย! 

แกร๊ก!

หญงิสาวได้ยนิเสยีงเปิดประตจูากห้องฝ่ังรมิสดุ พลนัเลกิคิ้วด้วย

ความแปลกใจ เธอกับมะเหมี่ยวอยู่ในนี้เป็นสิบนาทีกลับไม่รู้ตัวว่ามี

คนนอกอยู่ด้วย อกีฝ่ายกน็ะ...ท�าธรุะส่วนตวัได้เงยีบเหลอืเกนิ คงฟัง

พวกเธอเมาท์กนัเพลนิละสท่ิา เธอส่ายหน้าเบาๆ พลางคว้าจบัที่ลูกบดิ

ประตู รบีไปดกีว่า ก่อนที่จะโดนคนรอบ่นไปมากกว่านี้

ทว่ายงัไม่ทนัออกแรง...ภาพเบื้องหน้ากด็บัมดืลง 

ฆนิลกาฬดูเวลาเป็นรอบที่สิบ ถอนหายใจเป็นรอบที่ร้อย 

ลอบบ่นคนที่บอกว่าจะไปเข้าห้องน�้าสกัเดี๋ยว เขาเองกไ็ม่รู้ว่าโลกของ

ผู้ชายกับผู้หญิงหมุนด้วยความเร็วต่างกันหรืออย่างไร ผ่านไปเกือบ

ยี่สบินาทแีล้วถงึยงัไม่เหน็วี่แวว

“พวกแกๆ ไปช่วยฉนัหน่อย มะเหมี่ยวโทร. บอกว่ามกุเป็นลม

อยู่ในห้องน�้า!” 

“เฮ้ย! ถกึๆ อย่างไอ้มกุเนี่ยนะเป็นลม!!” 

ชายหนุ่มลุกพรวดทันทีที่ได้ยินบทสนทนาดังกล่าว ก้าวยาวๆ 

ไปหาผู้พูดด้วยสหีน้าตงึเครยีด “น�าทางไป!” 

สองนักศึกษาและหนึ่งผู้ใหญ่วิ่งหน้าตั้งมายังสถานที่เกิดเหต ุ
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วินาทีนั้นไม่มีใครสนใจเรื่องมารยาทพื้นฐาน ทันทีที่มาถึงก็เปิดประตู

พรวดเข้าไปในห้องน�้าหญงิทนัที

ปึง! 

“ไอ้มกุ!” เสยีงทุม้ตะโกนกร้าว ท�าเอาคนที่ท�าอะไรไม่ถกูอยูแ่ล้ว

ขวญัเสยียิ่งขึ้นไปอกี

“มะ...มะเหมี่ยวเข้ามากเ็หน็มกุเป็นลมแล้ว” 

“ขอบใจมาก เดี๋ยวพี่ดูแลเอง” 

เหน็น้องสาวนอนสลบไม่ได้สตติรงหน้า จะบอกว่าไม่ตกใจกค็ง

เป็นไปไม่ได้ ทว่าด้วยวัยวุฒิและประสบการณ์ท�าให้ฆนิลกาฬยังคง

รกัษาความสขุมุได้อย่างไม่ยากเยน็ ชายหนุม่เข้าไปตรวจคร่าวๆ พลกิ

ดูหลงัศรีษะและส่วนอื่นๆ ของร่างกายว่าได้รบับาดเจบ็หรอืไม่ โชคดี

ที่ไม่ถงึกบัเลอืดตกยางออก จงึอุ้มร่างหมดสตอิอกไปข้างนอก 

“ใครรู้บ้างว่าห้องพยาบาลอยู่ไหน น�าทางพี่ท”ี

“มะเหมี่ยวรู้ค่ะ ตามมาทางนี้” 

คนทั้งหมดมาถงึที่หมายภายในเวลาไม่นาน ปล่อยให้อาจารย์

ประจ�าห้องพยาบาลท�าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ผ่านไปไม่ถงึสบินาที

มณีมุกดาก็ฟื้นขึ้นมาพร้อมอาการมึนๆ และหลังจากได้ฟังเรื่องราวที่

เกดิขึ้นกไ็ด้แต่เกาศรีษะด้วยความงงงวย

“แปลกจรงิ ตั้งแต่เกดิมามกุไม่เคยเป็นลมเลยนะพี่นลิ มกุจ�าได้

ว่าอยู่ๆ ภาพมนักม็ดืไปเลย” 

“กน็ี่ไงครั้งแรก จะได้จ�าเอาไว้เป็นประสบการณ์ โชคดแีค่ไหน

ไม่หัวฟาดพื้น ไม่งั้นไม่จบแค่ที่ห้องพยาบาลแน่” เจ้าของร่างสูงยืน

กอดอก สหีน้าจรงิจงัเสยีจนคนที่นอนอยู่เริ่มวติกกงัวล 

“พี่นลิอย่าขู่ได้ปะ ถ้าเลอืกได้ใครจะอยากเป็นลมเป็นแล้ง คน

เขากอ็ยากสขุภาพดดี้วยกนัทั้งนั้นแหละ”

“เอาน่าๆ แกอย่าเถยีงพี่นลิเลย พี่เขากแ็ค่เป็นห่วง ตอนที่แกยงั
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ไม่ฟื้นพี่เขาไม่ได้นั่งเลยนะ” มะเหมี่ยวออกโรงกู้สถานการณ์ ลูบแขน

เพื่อนเป็นเชงิปลอบใจ ทว่าลกึๆ กย็งัเสยีดายที่มื้อเที่ยงล่มไม่เป็นท่า 

จงึใช้โอกาสนี้ท�าคะแนนในใจพี่ชายเพื่อน “ว่าแต่แกยงัเจบ็ตรงไหนอยู่

รเึปล่า บอกได้นะ เผื่อเป็นอะไรจะได้รกัษาแต่เนิ่นๆ” 

“ใครใช้ให้พี่นลิท�าหน้าน่ากลวัล่ะ อกีอย่างตอนนั้นกม็คีนอยู่ใน

ห้องน�้ากบัฉนั ต่อให้ล้มหวัฟาดจรงิเดี๋ยวเขากโ็ทร. เรยีกรถพยาบาลเอง

แหละ นี่เขาก็ตามคนมาช่วยไม่ใช่เหรอ” มีหรือที่มณีมุกดาจะยอม 

ลดราวาศอก อดคิดถึงพี่ชายคนโตไม่ได้ พี่เพชรทั้งอ่อนโยนและใจด ี

ประคบประหงมเธอราวกับไข่มุกในอุ้งมือ ต่างจากพี่นิลที่หาความ

ละเอยีดอ่อนอะไรไม่ได้ ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมอยู่เป็นโสดมาจนป่าน

นี้ 

“ตอนฉนัเข้าไปตามฉนัเหน็แกอยู่คนเดยีวนะ ฉนัเป็นคนเจอแก

คนแรก”

“บ้า คนนั้นเดนิตามหลงัฉนัเลยนะ จะไม่เหน็คนเป็นลมได้ไง” 

ฆนลิกาฬขมวดคิ้วกบับทสนทนาดงักล่าว นยัน์ตาสนี�้าตาลอ่อน

พลันหลุบมองข้อมือน้องสาวโดยไม่มีเหตุผล สิ่งที่ปรากฏสู่สายตา

ท�าเอาหวัใจกระตกุวูบ 

สร้อยข้อมอืถูกแทนที่ด้วยรบิบิ้นสขีาว...

รบิบิ้นขนาดเท่ากนักบั...รอยที่เคยประทบัอยู่บนคอของเขา

“มกุ...จ�าหน้าคนที่เจอในห้องน�้าได้รเึปล่า” 

มณมีกุดานิ่งคดิ ก่อนสั่นศรีษะปฏเิสธ “มกุไม่เหน็หน้าอะ แต่รู้

ว่ามคีนอยู่เพราะได้ยนิเสยีง เขาเดนิมาข้างหลงัมกุเลยนะ ว่าแต่พี่นลิ

ถามท�าไมเหรอ” 

“เขาเหน็มกุเป็นลมแต่ไม่ช่วย พี่ไม่โอเคเลย” ในฐานะพี่ชายจงึ

เลือกที่จะโกหกสีขาว ไม่อยากดึงคนในครอบครัวมาเกี่ยว เขาคิดว่า

คนร้ายแค่ต้องการของคนื ไม่อย่างนั้นน้องสาวของเขาคง...
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นกึถงึตรงนี้กไ็ด้แต่กดัฟันกรอด ไม่คดิไม่ฝันเลยว่าตวัเองจะถูก

จบัตามอง ถงึขั้นชกัน�าศตัรมูาหาคนในครอบครวั หลงัจากนี้จะท�าอะไร

เขาต้องระวงัมากกว่าเดมิ จะให้เกดิเหตกุารณ์ซ�้าสองไม่ได้

“ช่างเถอะค่ะ เขาอาจจะตกใจจนท�าอะไรไม่ถกูกไ็ด้ พี่นลิไม่ต้อง

ไปแจ้งจบัเขานะ ไม่งั้นมกุฟ้องพ่อจรงิด้วย” มณมีกุดาโบกไม้โบกมอื

ไม่ถือสา ไม่ใช่ทุกคนที่อยากเป็นฮีโร แค่เธอไม่เป็นอะไรมากก็ถือว่า

โชคดแีล้ว 

“พี่เอาของมาแล้วนะ ใส่ไอ้นั่นแทนไปก่อน ไว้เดี๋ยวพี่ซื้อเส้นใหม่

ให้”

“เอ๊ะ!” หญงิสาวยกข้อมอืขึ้นมาด ูถงึตอนนี้ค่อยรูต้วัว่าถกูปลด

ทรพัย์ไปเรยีบร้อย พลนัอยากจะบ่นพี่ชายใจร้ายที่ไม่รู้จกัรบัขวญัน้อง 

แต่พอเงยหน้าขึ้นคู่กรณกีห็ายตวัไปแล้ว 

“พี่นลิบ้า!” 


