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บทนำ



ดาวบนฟ้าถูกแทนที่ด้วยแสงไฟ พัทยาที่หลับใหลมาทั้งวัน  

มีสภาพคล้ายคนเพิ่งตื่นนอน มีแต่ความคึกคักและสนุกสนาน นักท่อง-

เท่ียวท้ังชาวไทยและต่างประเทศด่ืมกินและอาบแสงสีกันอย่างเพลิดเพลิน 

ในมุมหน่ึง หญิงขายบริการเช้ือเชิญแขกให้มาล้ิมรสความสุขท่ีเธอพร้อม

จะปรนเปรอให้อย่างท่ีคนท่ีบ้านของพวกเขาไม่สามารถทำได้ 

วาเลนไทน์คาราโอเกะ เปิดบริการทันทีท่ีฟ้ามืด และเพียงไม่นาน 

นักเที่ยวก็เข้ามาหาความสุขกันจนแน่น แม้หลายคนจะควงกันออกจาก

ร้านไปแล้ว แต่เสียงเพลงก็เรียกหนุ่มๆ เข้ามาทดแทนได้ในจำนวนเท่าๆ 

กันเสมอ  

หนุ่มสาวคู่หนึ่งกอดกันเดินออกจากร้าน มือขวาของชายหนุ่มกำ

ขวดเคร่ืองด่ืมราคาแพง ขณะท่ีมือซ้ายโอบเอวหญิงสาวอายุราวย่ีสิบต้นๆ 



� ë ‡ŒÕ เคน นักสืบพลังจิต ตอน รอยรัก สื่อพยาบาท 

มือข้างนั้นป่ายเปะปะไปตามร่างกาย หญิงสาวปัดป้องพอเป็นพิธ ี แต่ก็

ยอมให้เขาลบูคลำในส่วนท่ีควรหวงห้าม  

เมื่อมาถึงริมถนนซึ่งมีรถคันหรูจอดอยู ่ หญิงสาวดันชายหนุ่มพิง

ประตูรถ ทั้งสองจูบกันอย่างดูดดื่ม ฝ่ายชายทำท่าจะคุมสติไม่อยู ่ เขา

ต้องการล่วงล้ำเธอในท่ีสาธารณะเลยด้วยซ้ำ แต่หญิงสาวรูทั้น เธอดันตัว

เขาออกก่อนกระซิบท่ีข้างห ู

“ขอโทรศัพท์แป๊บนึง เด๋ียวมา”  

พูดจบ เธอก็เดินไปยังตู้โทรศัพท์ข้างทางซึ่งอยู่ไม่ห่างจากท้ายรถ 

หยอดเหรียญและกดเบอร์ที่เธอจำได้ขึ้นใจ เสียงสัญญาณดังติดต่อกัน 

ห้าคร้ัง ก่อนจะมีเสียงงัวเงียของผูช้ายคนหน่ึงดังมาตามสาย  

“กรมสอบสวนคดีพิเศษ แผนกป้องกันและปราบปรามการค้า

มนุษย์ครับ” ชายคนน้ันแนะนำหน่วยงานของตัวเองราวกับคอมพิวเตอร์ 

ท่ีต้ังโปรแกรมไว้ 

“ช่วยฉันด้วยนะคะ ฉันกับเพ่ือนๆ จะถกูส่งลงเรือประมงคืนพรุ่งน้ี

แล้ว” หญิงสาวกระซิบ โอกาสเดียวท่ีเธอจะได้คุยโทรศัพท์ก็คือช่วงท่ีออก

มากับแขกเท่าน้ันเอง 

“คุณเป็นใคร อยูท่ี่ไหน” น้ำเสียงของผูถ้ามฟังดต่ืูนตัวเต็มท่ี 

“วาเลนไทน์คาราโอเกะ”  

แล้วหญิงสาวก็บอกท่ีอยูข่องร้านและเล่าเร่ืองของเธอกับเพ่ือนร่วม

ชะตากรรมให้คนที่อยู่ปลายสายฟังอย่างละเอียด ขณะที่จับจ้องแมงดา

ร่างใหญ่หน้าเห้ียมท่ีเดินออกจากร้านและกำลังมุ่งมาท่ีเธอ การโทรศัพท์คือ

ส่ิงต้องห้ามสำหรับพนักงานอย่างเธอ และแขกซ่ึงมาเท่ียวในร้านต่างรับรู้

ข้อตกลงน้ีดี เพียงแต่คืนน้ี...แขกคนน้ีเมาหนักไปหน่อยจึงลืมข้อตกลงน้ัน

ไป 

“ที่รักขา มานี่หน่อยสิคะ” เธอเอามือปิดกระบอกเสียงแล้วร้อง
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เรียกแขกท่ีจ่ายเงินพาเธอออกมาจากร้าน ชายหนุ่มคนน้ันถลาเข้ามากอด

เธอไว้ทันท ี จังหวะนั้นเอง เธอกดแป้นโทรศัพท์ตัดสายสนทนา จากนั้น 

จึงเอากระบอกโทรศัพท์แนบหแูขกของเธอ 

“ไม่เห็นมีใครพดูอะไร”  

แขกคนนั้นบอก เป็นจังหวะเดียวกับแมงดาร่างบึกบึนเดินมาถึง 

แล้วกระชากหโูทรศัพท์ไปฟัง 

“แกโทร.หาใคร”  

“ฉันเปล่า” หญิงสาวไม่มีท่าทางต่ืนกลัวเลยสักนิด 

“แต่ฉันเห็น”  

หญิงสาวเหยียดย้ิมขณะโอบรอบคอแขกไว้ 

“ท่ีรัก บอกเขาไปสิว่าคุณให้ฉันโทร.เซอร์ไพรส์เพ่ือนของคุณ”  

ชายคนน้ันท้ังเมาท้ังตระหนก เขาจึงเล่นตามบทท่ีเธอกำกับทันที 

“ใช่ เราโทร.หาเพ่ือนผมเอง”  

แมงดาไม่พดูอะไรต่อ นอกจากจ้องหน้าหญิงสาวอย่างข่มขูก่่อนจะ

เดินกลับไปท่ีร้าน 

“คุณโทร.หาใคร” คราวน้ีแขกถามบ้าง 

“โทร.บอกเพื่อนว่าคืนนี้ฉันจะอยู่กับคุณทั้งคืน” หญิงสาวยิ้มยั่ว

ยวน  

ชายหนุ่มก้มลงจบูอีกคร้ัง เม่ือถอนริมฝีปากออก เขาจึงถาม “ว่า

แต่...ยังไม่รูจั้กช่ือคุณเลย”  

หญิงสาวฉีกย้ิม “อามิเดะ ฉันช่ืออามิเดะค่ะ”  

“เกาหลีซะด้วย...” เขาหัวเราะชอบใจ  

ครู่ต่อมา รถคันนั้นก็แล่นห่างจากร้านวาเลนไทน์และลับหายไป 

ในความมืด 
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เดก็หญงินำ้มนตร์บีกลบัเขา้หอ้งนอนทนัทหีลงักนิอาหารมือ้

เย็นเสร็จ เธออึดอัดที่ต้องนั่งต่อหน้าชายผู้เรียกตัวเองว่าพ่อแต่ไม่เคยทำ

หน้าท่ีของพ่อท่ีดีเลยสักคร้ัง ต้ังแต่จำความได้ น้ำมนต์อยูกั่บแม่เสียส่วน

ใหญ ่ แม้แม่ต้องทำงานจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน แต่แม่ยังใส่ใจเธอมาก

กว่าพ่อหลายเท่า  

หลายเดือนมาแล้วท่ีเธอไม่ได้ฟังเสียงเห่กล่อม ไม่ได้ฟังนิทานก่อน

นอน ไม่ได้ยินเสียงของแม่แม้จะเป็นแค่คำพูดธรรมดาๆ พ่อพรากแม่ไป

จากเธอ พรากเธอออกจากโรงเรียน จากเพ่ือนๆ ท่ีรัก และจากครพูลอย

สวยใจดี 

เทศกาลปีใหม่ท่ีทุกคนออกมาเฉลิมฉลองกันผ่านพ้นไปหลายเดือน

แล้ว ขณะท่ีทุกคนกำลังมีความสุข แต่น้ำมนต์...เด็กหญิงวัยสิบขวบกลับ

ต้องพบกับฝันร้ายที่ไม่มีเด็กคนไหนอยากให้มันเกิดขึ้น คืนนั้นพ่อกับแม่ 

ทะเลาะกันอย่างหนักจนถึงข้ันลงไม้ลงมือ แม่ขับรถออกจากบ้านไปด้วย
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ความโกรธ พ่อคว้าขวดเบียร์ข้ึนด่ืมแทนท่ีจะคว้ามือแม่เอาไว้  

เพ่ือนบ้านนับถอยหลังเพ่ือเร่ิมต้นวันใหม่ของปีใหม่ ขณะท่ีน้ำมนต์

น่ังนับถอยหลังรอเวลาท่ีแม่กลับมา ปีเก่าผ่านพ้นไปโดยไม่มีวันหวนกลับ 

เหมือนแม่...ท่ีป่านน้ียังไม่กลับมา  

แม่ตายแล้ว...ตายไปพร้อมกับวันสุดท้ายของปี 

ห้องนอนของน้ำมนต์อยู่ชั ้นสองทางทิศตะวันออกของตัวบ้าน  

ห้องส่ีเหล่ียมผืนผ้าขนาดสิบแปดตารางเมตรปพ้ืูนหินอ่อนสีขาวนวล ผนัง

ติดวอลล์เปเปอร์สีฟ้าอ่อน หน้าต่างไม้ถกูปิดบังด้วยผ้าม่านสีเดียวกับผนัง

ห้อง เตียงนอนอยูชิ่ดแนวหน้าต่างด้านตะวันออก ตุ๊กตาหมีไหมพรมสีขาว

ตัวเท่าเธอวางอยู่บนเตียง ปลายเตียงเป็นโต๊ะเครื่องแป้ง ส่วนหัวเตียงมี

โคมไฟรปูร่างคล้ายหมวกญวนต้ังอยูใ่กล้กับช้ันวางของเล่นท่ีเกือบจะว่าง

เปล่า ตุ๊กตาบาร์บี้หลายตัวนอนระเกะระกะอยู่บนพื้น บางตัวแขนขาด 

บางตัวหัวหลุด น้ำมนต์จำไม่ได้แล้วว่าตุ๊กตาตัวไหนมีที่มาอย่างไร...เมื่อ

ตอนท่ีแม่อยู ่ แม่เล่าให้ฟังว่าตุ๊กตาตัวน้ีคือซินเดอเรลลา ตัวน้ีคือสโนวไวท์ 

แต่ละตัวมีเร่ืองราวท่ีสนุกน่าติดตาม แต่พอแม่ไม่อยู ่มันก็กลายเป็นแค่เศษ

หุ่นพลาสติกแข็งท่ือจนมองไม่เห็นคุณค่าใดๆ อีก...น้ำมนต์ไม่สนใจมันอีก

ต่อไปแล้ว 

เด็กหญิงหยิบของเล่นช้ินใหม่ท่ีเพ่ิงได้มาเม่ือตอนบ่ายข้ึนด ู มันคือ

เปลือกหอยทรงกลมแบน ตรงกลางเจาะรูกลมคล้ายเหรียญกษาปณ์

โบราณ มันไม่สวยงามจนเธอคิดจะเอามาเป็นเคร่ืองประดับ แต่มันคล้าย

มีพลังบางอย่างดึงดดูให้เธอเก็บมาจากซากปรักหักพังของตึกศาลากลาง

หลังเก่าข้างๆ บ้าน น้ำมนต์ไม่ต้ังใจจะเข้าไปเล่นในน้ัน เพราะนอกจากป้าย

ห้ามเข้าแล้ว คนงานยังเอาแผ่นสังกะสีมาทำเป็นรั้วกั้นล้อมรอบบริเวณ 

แต่รั้วนี้คงทำไว้นานจนสภาพมันกลืนเข้ากับตัวตึก มีรูโหว่ขนาดใหญ่

มากมายและรอยตะกุยดินของหมาจรจัด  
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ขณะที่น้ำมนต์เดินไปยังสนามเด็กเล่นซึ่งอยู่ด้านหลังของซาก

อาคาร เธอรูสึ้กเหมือนได้ยินผูห้ญิงร้องเพลงอยูข้่างใน เด็กหญิงย่องเข้าไป

ตรงช่องโหว่ของสังกะสีเพ่ือแอบดท่ีูมาของเสียง... 

ไม่มีใครอยูใ่นน้ัน นอกจากเสาปนูเก่าๆ ผุพังยืนเรียงกันนับสิบต้น 

บางต้นยืนโด่เด่อย่างอิสระ แต่บางต้นต้องแบกรับคานปนูผุๆ ท่ีพร้อมจะ

ยุบลงมาเมื่อไรก็ได ้  ที่พื้นเบื้องล่าง เศษอิฐซากปูนกองทับถมไม่เป็น

ระเบียบ ผนังอิฐบล็อกมีรอยแตกถูกระบายคำหยาบลงไปด้วยสีสเปรย ์

บางท่ีกลายเป็นท่ียึดเหน่ียวเก่ียวพันของเถาวัลย์  

พ้ืนท่ีโดยรวมของซากอาคารเกือบร้อยตารางวา 

น้ำมนต์ค่อยๆ มุดเข้าไปด้วยความระมัดระวัง เพราะกลัวว่าเธอ 

คนน้ันจะตกใจจนหยุดร้องเพลง เพลงท่ีเธอฟังไม่เข้าใจ แต่รับรูไ้ด้ถึงความ

โศกเศร้าถวิลหาอย่างแปลกประหลาด 

พายุหมุนก่อตัวข้ึนอย่างช้าๆ ก่อนจะรุนแรงและพัดวนจนฝุ่นคลุ้ง

กระจาย ร้ัวสังกะสีกระทบกันดังปึงปัง น้ำมนต์เอามือปิดหน้าไว้กันฝุ่นเข้า

ตา เสียงเพลงเงียบหายไปแล้ว ลมหมุนก็อ่อนกำลังลง เด็กหญิงเดินลึก

เข้าไปในซากอาคาร แต่ไม่มีร่องรอยคนอยูใ่นน้ีเลย แล้วเธอก็เห็นเปลือก

หอยวางปะปนอยูกั่บเศษอิฐเศษปนูข้างเสาแตกร้าวต้นหน่ึง 



“ทำอะไรอยู่หรือลูก พ่อเข้าไปได้ไหม” เสียงของพ่อดังมา

ก่อนเสียงเคาะประต ู

น้ำมนต์สะดุ้งตกใจ รีบวางเปลือกหอยลงข้างๆ กรอบรปูท่ีมีรปูแม่

อยู ่แล้วปิดไฟทันที 

“น้ำมนต์นอนแล้วค่ะ”  

เด็กหญิงคว้าตุ๊กตาหมีเข้ามากอด เพ่งมองไปท่ีประต ู ขณะท่ีได้ยิน

เสียงฝีเท้าของพ่อห่างออกไป 
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ความรู้สึกของสามีที่สูญเสียภรรยา...พ่อที่ลูกไม่ยอมรับ

ประเดประดังเข้ามาจนไม่สามารถคิดงานเขียนท่ีรักได้...สงกรานต์ ชายวัย

สามสิบสองปีกลายเป็นคนเงียบขรึม ขังตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวที่คนอื่น

เข้าไม่ถึงและไม่มีวันเข้าใจ  

ชีวิตคนเราเหมือนมีอะไรบางอย่างคอยกำหนดให้ขึ ้นๆ ลงๆ 

เหมือนน้ำท่ีได้รับอิทธิพลจากดวงจันทร์ 

หลังจากเรียนจบปริญญาตร ี สงกรานต์ทำงานประจำที่บริษัท

ตัวแทนจำหน่ายเคร่ืองสำอางย่ีห้อดังแห่งหน่ึงในกรุงเทพฯ แต่ด้วยนิสัยรัก

การอ่านทำให้เขาอยากเขียนและเร่ิมพัฒนาทักษะฝีมือจนมีผลงานตีพิมพ์

เป็นที่ยอมรับของหนอนหนังสือทั่วไป ในที่สุด เขาจึงยึดงานเขียนนิยาย

เป็นอาชีพหลัก และเขียนบทความส่งหนังสือพิมพ์ฉบับยักษ์ใหญ่ของเมือง

ไทยเป็นอาชีพเสริม 
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สงกรานต์ตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพราะเบ่ือท่ีจะต้องรีบต่ืน

แต่เช้า น่ังรถเมล์กระวีกระวาดเข้าไปตอกบัตรให้ทันเวลางาน พอเลิกงานก็

ฝ่ามรสุมรถติดกลับบ้าน นอน รุ่งข้ึนรีบต่ืนมาตอกบัตร ชีวิตมันซ้ำซากจน

มองไม่เห็นคุณค่า เขาลาออกท่ามกลางเสียงทักท้วงจากเพ่ือนร่วมงานซ่ึง

บอกว่างานที่ทำอยู่มั่นคงดีแล้ว เขาไม่สนใจเสียงห้ามปรามใดๆ ทั้งสิ้น 

ความม่ันคงท่ีน่าเบ่ือหน่าย ชีวิตต้องเป็นลกูจ้างเขาตลอดไป เขาต้องการ

เป็นนายของตัวเอง ต้องการกำหนดงาน กำหนดรายได้เอง 

ความเสียใจท่ีมีมาตลอดก็คือ เสียดายเวลาท่ีเสียไปกับการเรียนใน

โรงเรียน...หลักสตูรการเรียนสอนคนให้ออกมาเป็นลกูจ้าง แต่ไม่สอนให้มา

เป็นนายจ้าง ครทุูกคนบอกให้เขาต้ังใจเรียนเก่งๆ จบมาจะได้งานทำดีๆ มี

เงินเดือนเยอะๆ สงกรานต์เบ่ือชีวิตมนุษย์เงินเดือนท่ีต้องลุ้นว่าส้ินเดือนจะ

มีเงินพอใช้หรือเปล่า ต้องลุ้นว่าส้ินปีจะได้โบนัสเท่าไร ชีวิตท่ีมีโครงสร้าง

แน่นอน ทำงาน มีแฟน เก็บเงิน ซ้ือรถ ซ้ือบ้าน แต่งงาน มีลกู ส่งลกูเรียน 

บอกลกูให้ต้ังใจเรียน จบมาจะได้มีงานดีๆ ทำ มีเงินเดือนเยอะๆ เขาดีใจท่ี

พาตัวหลุดออกจากวังวนอันน่าเบ่ือน้ันได้ 

ปิ่นมณ ี นักธุรกิจสาวสวยเจ้าของบริษัทส่งออกอัญมณ ี เข้ามามี

อิทธิพลเหนือจิตใจเขาโดยไม่ต้ังใจ หลังจากท่ีขอสัมภาษณ์เธอในฐานะนัก

ธุรกิจรุ่นใหม่ไฟแรงเพื่อลงในคอลัมน์ข่าวเศรษฐกิจ การสัมภาษณ์จบลง

เพียงไม่ก่ีนาที แต่หลังจากน้ันเขากับเธอก็ติดต่อกันเร่ือยมา เธอช่ืนชอบ

งานเขียนของเขา ขณะท่ีเขาเองก็ช่ืนชอบผูห้ญิงเก่ง กล้าคิด กล้าตัดสินใจ 

แต่ความรักของเขากับเธอค่อนข้างน้ำเน่าอยูบ้่าง พ่อแม่ของเธอไม่ชอบให้

ลกูสาวคบกับนักเขียนจนๆ แต่ด้วยความเป็นคนหัวร้ันตามประสานักเรียน

นอก ทำให้เธอไม่ฟังคำทัดทานของพ่อแม ่ เธอตัดสินใจแต่งงานกับ

เขา...และวันน้ีก็พิสจูน์ได้แล้วว่า เธอคิดผิด  

ความรักของคนสองคนก่อกำเนิดชีวิตหนึ่งชีวิตขึ้นมาอย่างอบอุ่น 
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แต่ชีวิตครอบครัวท่ีดเูหมือนจะเป็นสุขกลับต้องพังพินาศไปเพราะความคิด

เห็นไม่ตรงกัน ชีวิตนักเขียนที่เขารักเข้ากันไม่ได้กับชีวิตครอบครัว เขา

ต้องการเวลาส่วนตัวในขณะท่ีลกูเมียต้องการความเอาใจใส่ เขาต้องการ

ค้นคว้าข้อมลูแต่ลกูเมียอยากให้พาไปเท่ียว ลกูกับเมียอยากอยูกิ่นอาหาร

เย็นพร้อมหน้าแต่เขากลับน่ังด่ืมเหล้ากับเพ่ือนๆ แม้พยายามอธิบายให้เธอ

เข้าใจว่าท่ีวงเหล้ามีเร่ืองราว มีแง่คิด มีปรัชญาและคำพดูดีๆ ให้เก็บเก่ียว

มาประกอบงานเขียนได้ แต่เธอไม่ยอมเข้าใจ ความรูสึ้กเบ่ือหน่าย คับอก

คับใจของเธอถูกถ่ายทอดไปยังลูกสาว นานวันเข้าน้ำมนต์ก็มองเขา

เหมือนกับคนแปลกหน้า 

งานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม ่ ถ้าเป็นเขาที่ขับรถออกไป 

เร่ืองคงไม่จบลงด้วยความเศร้าอย่างน้ี 

หลังจัดการงานศพเรียบร้อย สงกรานต์ตัดสินใจขายบ้านที ่

กรุงเทพฯ พาลกูสาวกลับมาอยูบ้่านเกิดท่ีชลบุรี เขาซ้ือบ้านมือสองท่ีมีร้ัว

ติดกับเขตพ้ืนท่ีศาลากลางจังหวัด ต้ังใจจะอยูกั่บลกูและเล้ียงเธอให้ดีท่ีสุด

เพ่ือชดเชยความผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน แต่จนถึงวันน้ีความสัมพันธ์ของเขากับ

ลกูยังไม่ดีข้ึน เขาเหน่ือยใจ ว้าวุ่น จนไม่สามารถคิดงานออกมาได้ เขา 

ไม่ได้เปิดคอมพิวเตอร์เลยนับต้ังแต่เสียป่ินมณีไป 

ลมหนาวของเดือนพฤศจิกายนพัดเข้ามาทางหน้าต่างทำให้เขา

หายใจโล่งขึ้น กระป๋องเบียร์เปล่าวางระเกะระกะอยู่บนพื้น สงกรานต์

เอนตัวพิงผนังห้อง ปล่อยสายตามองเพดานอย่างอิสระ แล้วเขาก็ได้ยิน

เสียงลมพัดใบสนในพื้นที่ศาลากลางหลังเก่า มันดังหวีดหวิวคล้ายเสียง 

ผูห้ญิงกำลังครวญเพลง 

“อันต๋ัวเฮาน้ีเป๋นสาว ยังบ่มีผัว 

เวลานอนก่อนอนบ่หลับ 

เม่ือยามเด๊ิกคนอ่ืนก่อปากันหลับมดแล้ว 
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เฮาออกไปเล่นต๋ามลำพังท่ีลานหนุ่มสาวแหม 

เพราะเฮาน้ียังบ่มีผัว 

เวลาก๋ินข้าวเฮาห้ือป้อแม่ของเฮาก๋ินก่อน 

เวลาก๋ินน้ำห้ือเป้ินก๋ินกันก่อน 

ถ้าเฮามีผัว เฮาตึงสองก๋ินน้ำก๋ินท่าพร้อมก๋ัน” 

สงกรานต์ยิ้มเมื่อได้ยินเนื้อหาแปลกแปร่งของเพลง ก่อนจะม่อย

หลับไปในท่าน่ังพิงผนัง เท้าข้างหน่ึงวางทับกระป๋องเบียร์ว่างเปล่า 
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บ้านหลังนั้นยังตั้ งอยู่บนแหลมที่ยื่นออกไปในทะเล  

เช่นเดิม...บ้านท่ีปฐวีหายไปพร้อมกับไอยลดา จนถึงคืนน้ีเคนยังไม่สามารถ

ติดต่อคนท้ังสองได้ เขาไม่รูเ้ลยว่าเกิดอะไรข้ึนท่ีน่ีบ้าง ต้ังแต่แยกย้ายกันท่ี

สถานีตำรวจ เคนนำหลักฐานที่ได้จากดอกเตอร์จุนไปเสนอ บ.ก.อิศวะ 

ขณะท่ีปฐวีบ่ึงรถออกไป เคนเพ่ิงมารูจ้ากพ่อตากับแม่ยายของปฐวีทีหลัง

ว่าทั้งสองซื้อบ้านพักตากอากาศหลังนี้ไว้เพื่อพักผ่อน และนี่คือสถานที่ 

สุดท้ายท่ีปฐวีควรจะอยูก่่อนหายไปอย่างไร้ร่องรอย 

“ผมก็อยากรูเ้หมือนกันว่าพวกเขาหายไปไหน ถ้าคุณเจอ ช่วยบอก

ให้เขาติดต่อมาบ้างนะ”  

น้ำเสียงของชายชราเต็มไปด้วยความกังวล แม้เขาจะไม่ชื่นชอบ

ลูกเขยอย่างปฐว ี แต่ยังไงเขาก็เป็นสามีของลูกสาว เคนจำได้ดีว่าครั้ง

สุดท้ายท่ีปฐวีเจอพ่อตากับแม่ยายก็คือคร้ังท่ีเขาไปตามหาไอยลดาน่ันเอง  

เคนลงจากรถแท็กซ่ีท่ีเหมามาจากกรุงเทพฯ ใกล้กับต้นจามจุรีท่ีอยู่
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ห่างจากตัวบ้านไม่ถึงร้อยเมตร คนขับทำสีหน้าแปลกใจท่ีผูโ้ดยสารเลือก

ลงตรงบ้านท่ีไม่มีใครอยู ่ แต่เม่ือได้รับเงินครบตามมิเตอร์เขาก็ไม่บ่นและไม่

ถาม  เคนรอจนแท็กซ่ีแล่นไปลับตาแล้วจึงหันไปสำรวจตัวบ้าน ลมดึกพัด

โชยมาให้ความรูสึ้กหนาวเหน็บ ใบไม้แห้งท่ีทับถมกันอยูส่่งเสียงดังแกรก

กราก  

ทันทีท่ีก้าวเข้าสูร่่มเงาของจามจุรี ภาพก็ปรากฏข้ึนในหัว มันเป็น

ภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ที่แล้ว...ที่ตรงนี้เคยมีรถเก๋งยี่ห้อ

ฮอนด้า แอกคอร์ดสีดำจอดอยู ่ มันเป็นเวลากลางคืนเหมือนตอนน้ี ชาย

เจ้าของรถสบูบุหร่ียังไม่ทันหมดมวนก็โยนท้ิง  

เคนมองตามทิศทางท่ีเห็นในภาพนิมิต แล้วเขาก็พบก้นบุหร่ีเป่ือย

ยุ่ยช้ินหน่ึงซุกอยูใ่ต้ใบไม้...ภาพต่อมาท่ีเห็นคือ ชายคนน้ันสวมชุดหมีสีดำ

รัดรปู ปิดบังอวัยวะทุกส่วนต้ังแต่ปลายเท้าจนถึงศีรษะ เม่ือเขากดสวิตช์

บนหน้าอก ชายคนน้ันก็หายไป  เคนขมวดค้ิวพลางนึกสงสัยว่าชายคนน้ัน

หายไปได้อย่างไร แล้วความคิดก็วกกลับไปยังเหตุการณ์ที่แม่ของเด็ก 

ตกบันไดตาย ขณะท่ีเด็กลอยออกจากบ้าน...ฝีมือของชายลึกลับคนน้ีเอง 

จากน้ันเหตุการณ์ท่ีเคนเห็นปืนลอยออกจากมือปฐวีแล้วยิงดาบชะเอมก็คง

เป็นฝีมือของชายล่องหนคนน้ีเช่นกัน 

เคนเดินไปยังบ้านสีฟ้าช้ันเดียว แม้จะมองไม่เห็นตัวชายลึกลับ แต่

เคนยังเห็นปืนกล็อกลอยอยูใ่นระดับเอว ซ่ึงชายคนน้ันคงพกไว้ เคนยังเห็น

รอยเท้าของชายคนนั้นประทับลงบนผืนทราย ทุกก้าวย่างเป็นไปอย่าง

ม่ันคง ไม่ลังเล ประตบู้านถกูเปิดออก ข้างในมีแต่ความมืด ชายลึกลับ

ล่องหนได้เดินวนในบ้านก่อนทะลุออกประตหูลัง  

เคนได้ยินเสียงรถแล่นเข้ามาจอด ชายลึกลับคนน้ันถอยกลับเข้ามา

ในบ้าน มันยืนรออย่างใจเย็น...ปฐวีน่ันเองท่ีตามมา  

แล้วภาพต่อมาก็เต็มไปด้วยความชุลมุน กล่ินดินปืน เสียงหวีดร้อง
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ของไอยลดา ใยแมงมุม ทุกอย่างเกิดข้ึนอย่างรวดเร็วจนเคนแทบจะคุมไม่

อยู ่ เขาเอามือปิดหท้ัูงสองข้าง ไม่ใช่เพราะเสียงปืนในนิมิต แต่อาการปวด

หัวกำลังเล่นงานเขาอย่างหนัก แม้สองสามวันมาน้ีเขาจะน่ังสมาธิตามคำ

แนะนำของหลวงพ่อจนคิดว่ามีพลังจิตกล้าแข็งแล้ว แต่เม่ือภาพอดีตโถม

ทับเข้ามาพร้อมๆ กัน เคนก็แทบจะคุมสติไม่อยู ่ เขาทรุดลงน่ังอย่างอ่อน

แรง ปล่อยภาพเหตุการณ์นั้นให้ผ่านไป พยายามดึงสติให้กลับมาสู่

ปัจจุบัน 

แต่ภาพที่เห็นต่อมานั้นเองทำให้เคนต้องฝืนต่อ...ปฐวีเดินไปหลัง

บ้าน เขาดึงใยแมงมุมขึ้นมา ที่ปลายใยมีก้อนกลมๆ ก้อนหนึ่งซึ่งมีเด็ก

ทารกอยูข้่างใน เคนเห็นปฐวีร้องไห้ เข็มฉีดยาท่ีดอกเตอร์จุนให้ก่อนแยก

ย้ายกันน้ันร่วงหล่นลงพ้ืน 

“เกิดอะไรข้ึน” เคนครางพลางหอบหายใจ รูสึ้กถึงเหง่ือท่ีผุดพราย

ขึ้นจนเต็มแผ่นหลัง เขาเห็นใบหน้าขาวซีดของตัวเองทางกระจกเงา 

อาการปวดหัวไม่ทุเลาลงเลย 

“ต้องอดทน ถ้าจะตามหาปฐวี ต้องตามจากจุดน้ี” เคนบอกตัวเอง 

พยายามต้ังสมาธิใหม่  

แล้วภาพที่เห็นต่อมาก็คือ ปฐวีโยนร่างของชายลึกลับคนนั้นลง

บ่อน้ำ ขณะท่ีเส้ือเกราะล่องหนถกูถอดกองไว้กับพ้ืน...เคนสะบัดหน้าขับไล่

ความเจ็บปวดท่ีโถมทับเข้ามา ภาพท่ีเห็นเร่ิมไม่ปะติดปะต่อ  

เขาเห็นปฐวียืนอยูห่น้ากองไฟท่ีกำลังลุกไหม้... 

ปฐวีกำลังเผาศพไอยลดา... 

ปฐวีอุ้มเด็กไว้ในมือ เด็กคนน้ันยังไม่ตาย  

ปฐวีเอาเส้ือคลุมล่องหนคลุมตัวเด็กคนน้ันไว้ เด็กหายวับไป 

ปฐวีข้ึนรถ...ฟอร์ด เอสเคปสีดำแล่นออกไปสุดสายตา 

เคนล้มฟุบลงตรงน้ัน...ในบ้านตากอากาศสีฟ้า 
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สงกรานต์ตื่นแต่เช้ารีบเข้าครัว เขาทำไข่เจียวหมูสับอย่าง

คล่องแคล่ว มันเป็นอาหารอย่างเดียวท่ีทำได้ดีท่ีสุด แกงเขียวหวานท่ีป้า

พรซึ่งเป็นเพื่อนบ้านตักมาให้ยังอุ่นอยู่ในเตาไมโครเวฟ สงกรานต์ต้อง 

เตรียมอาหารทุกอย่างให้พร้อมก่อนน้ำมนต์จะแต่งตัวเสร็จ  

การเลี้ยงลูกไม่ใช่เรื่องง่าย เมื่อก่อนเขาไม่เคยรู้เลยจนกระทั่งเสีย 

ป่ินมณีไป เขาต้องทำทุกอย่าง...เขาคิดถึงเธอ 

น้ำมนต์เดินลงบันไดมา เด็กหญิงซ่ึงอยูใ่นชุดนักเรียนมีท่าทางเหงา

หงอย เธอซบูลงไปมาก หน้าตาหมองคล้ำ ไม่มีรอยย้ิมปรากฏบนใบหน้า

นับต้ังแต่วันเร่ิมปีใหม่ เธอวางกระเป๋าหนังสือลงบนเก้าอ้ีข้างๆ ก่อนน่ังรอท่ี

โต๊ะอาหาร สงกรานต์กระวีกระวาดยกอาหารเข้ามาเสิร์ฟ เขาทำทุกอย่าง

เพ่ือให้บ้านดมีูชีวิตชีวา แต่ดเูหมือนอีกฝ่ายไม่ให้ความร่วมมือเอาเสียเลย 

“น้ำมนต์คิดถึงบ้าน” เด็กหญิงบอกเม่ือพ่อตักไข่เจียวใส่จานให้  
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มือพ่อชะงักครูห่น่ึงก่อนดึงมือกลับอย่างไร้เร่ียวแรง 

“นี่ไงลูก บ้านของเรา” สงกรานต์บอกด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล เขา

พยายามสบตาลกูเพ่ือดปูฏิกิริยา แต่น้ำมนต์ยังน่ิง 

“น้ำมนต์คิดถึงแม่”  

คำพูดของลูกสาวทำให้สงกรานต์วางช้อนส้อมลงในจาน หมด

ความอยากกินอาหารอีกต่อไป เด็กหญิงน้ำตาไหลอาบสองแก้ม เพ่งมอง

จานไข่เจียวแต่ไม่ยอมมองหน้าพ่อ  

สงกรานต์เดินอ้อมโต๊ะเข้าไปโอบกอดลกูสาวไว้แน่น 

“พ่อขอโทษ”  

เขาไม่อยากพูดอะไรมากมาย เพราะอาจทำให้ลูกสาวคิดถึงแม่

มากข้ึนและโกรธเขามากข้ึน สงกรานต์โทษตัวเองอยูทุ่กวันและบางคร้ังก็

อยากโทษคนอ่ืนด้วย โทษเพ่ือนท่ีชอบชวนกินเหล้า โทษไอ้คนขับรถคันน้ัน

ท่ีชนรถป่ินมณี โทษส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีไม่ช่วยคุ้มครองเธอท้ังท่ีเธอกราบไหว้อยู่

ทุกวัน  

น้ำมนต์ตัวส่ันน้อยๆ ด้วยแรงสะอ้ืนในอ้อมกอดของผูเ้ป็นพ่อ 

“เราไปโรงเรียนกันดีกว่านะ ที ่นั ่นมีเพื ่อนเล่นมากมายเลย” 

สงกรานต์ชวนลูกสาวขณะยื่นกระดาษทิชชูให ้ วันนี้เป็นวันเปิดเรียนและ

เป็นโรงเรียนใหม่ของน้ำมนต์  

เด็กหญิงรับกระดาษมาเช็ดหน้าก่อนยกแก้วน้ำข้ึนด่ืม 

“กินข้าวกันก่อนไหม”  

ลกูสาวส่ายหน้าโดยไม่มองหน้าเขาเลย...ลกูคงเกลียดพ่อมาก 

“ง้ันกินนมหน่อยนะลกู จะได้มีแรง”  

สงกรานต์เดินไปเปิดตู้เย็น หยิบนมกล่องเปิดเทใส่แก้ว เขาแอบ

มองหน้าลูกสาวจากห้องครัว  นานเหลือเกินที่ไม่ได้สบตากลมโตคู่นั้น 

ดวงตาท่ีเจิดจรัสเหมือนอัญมณีท่ีประเมินค่าไม่ได้ ดวงตาของลกูถอดแบบ
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มาจากแม่ไม่ผิดเพ้ียน 

 

สงกรานต์เดินกุมมือลูกสาวออกจากบ้านเพื่อไปส่งให ้ 

ถึงโรงเรียน เขาอยากใช้เวลาอยู่กับลูกให้นานที่สุด โรงเรียนของน้ำมนต์ 

อยูห่่างจากบ้านไม่ถึงห้าร้อยเมตร เขาอยากให้ระหว่างทางมีส่ิงสวยงามท่ี

ลกูสาวเห็นแล้วชอบจนหันมาถามว่ามันคืออะไร...พ่ออยากให้ลกูเป็นฝ่าย

ชวนคุยบ้าง แต่มือน้อยๆ ท่ีเขากุมอยูก่ลับไม่มีปฏิกิริยาโต้ตอบเลย 

สงกรานต์หยุดอยูท่ี่หน้าบ้านป้าพรเม่ือเห็นลุงโอ่ง...สามีของเธอ ซ่ึง

เป็นภารโรงศาลากลางกำลังฉีดน้ำรดกล้วยไม้ 

“ลุงโอ่ง เม่ือคืนฟังเพลงอะไรน่ะ”  

ลุงโอ่งหยุดให้น้ำกล้วยไม ้ พยายามนึกว่าเขาฟังเพลงอะไรหรือ

เปล่า 

“ฟังเพลงอะไร เปล่าน่ี เม่ือคืนลุงปิดทีวีนอนต้ังแต่สองทุ่มแล้ว” 

“เหรอ ง้ันผมคงหแูว่วไปเอง ผมไปก่อนนะลุง ฝากขอบคุณป้าพร

ด้วย แกงเขียวหวานอร่อยมาก” สงกรานต์บอกทั้งที่ไม่ได้แตะน้ำแกง

แม้แต่คำเดียว  

เขาจงูมือน้ำมนต์เดินจากไป ขณะท่ีลุงโอ่งยังคิดอยูว่่าเม่ือคืนเขาฟัง

เพลงอะไร 



‘สดุทางรกั’ เปน็ชือ่รา้นอาหารทีเ่กใ๋นความคดิของเขา เมือ่

สมัยเรียนมัธยม เขากับเพ่ือนชอบมาน่ังท่ีน่ี สงกรานต์โทรศัพท์ไปหาเพ่ือน

ที่เป็นตำรวจทันทีหลังส่งน้ำมนต์เข้าชั้นเรียน เขาอยากคุยกับใครสักคน 

ท่ีพร้อมจะรับฟังและเข้าใจความรูสึ้กท่ีเป็นอยูข่ณะน้ี 

ช่ือร้านท่ีเคยขัดแย้งกับชีวิตวัยหนุ่มกลับให้ความรูสึ้กสอดคล้องกับ

ชีวิตในปัจจุบัน เขาไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าของร้านจึงคิดช่ือน้ีข้ึนมา อาจเป็น
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เพราะสถานที่ตั้งร้านที่พอขับรถเข้ามาในท่าเรือแหลมฉบัง ตามทางมา

เรื่อยๆ จนสิ้นสุดที่ผืนดินจดกับท้องทะเลไม่มีทางไปต่อ...หรืออาจเป็น

เพราะช่วงเวลาก่อตั้งร้านนั้นเจ้าของร้านกำลังอกหักอยู ่ ก็สุดจะคาดเดา 

อย่างไรก็ตาม บรรยากาศท่ีน่ีเหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นท่ีสุด 

รถสายตรวจแล่นเข้ามาจอด ก่อนท่ีตำรวจยศร้อยเอกร่างอุ้ยอ้าย

จะก้าวลงมา ส่วนประตหูน้าอีกฝ่ังกลับมีชายหนุ่มหน้าตาคมสันก้าวลงมา

ด้วย สงกรานต์เขม้นมองเพ่ือความแน่ใจก่อนจะย้ิมให้คนท้ังสอง 

“โอ้โห...ซดเบียร์แต่เช้าเลยเพ่ือนเรา”  

ร้อยตำรวจเอกตรัย เพ่ือนรักสมัยเรียนมัธยมส่งเสียงทักทายก่อน

เล่ือนเก้าอ้ีมาน่ัง เช่นเดียวกับเคนท่ีเล่ือนเก้าอ้ีอีกตัวออกจากโต๊ะ 

“พ่ีสง หวัดดีครับ” เคนทักทายอย่างสนิทสนม  

สงกรานต์ยกมือรับไหว้ ก่อนเอ่ยแซว “บ.ก.ใหญ่มาทำอะไรท่ีน่ี”  

“บอกงบอกออะไรล่ะ ไม่ถกูไล่ออกก็บุญแล้ว” เคนตอบ  

พนักงานเสิร์ฟสาวในชุดนักศึกษาถือแก้วเปล่าเดินเข้ามา 

“เอาเคร่ืองด่ืมอะไรดีคะ”  

“นายส่ังอะไรไปรึยัง” ตรัยถามสงกรานต์กลับ 

“ยัง” สงกรานต์ยกแก้วเบียร์ข้ึนด่ืม  

ร้อยตำรวจเอกรับเมนูมาอ่านแล้วสั่งอาหาร จากนั้นเด็กเสิร์ฟจึง

เดินจากไป  

“งานเป็นไงบ้าง” สงกรานต์ถามพร้อมรินเบียร์ให้เพ่ือนและรุ่นน้อง

ท่ีเคยทำงานในสำนักพิมพ์เดียวกัน 

“ก็เร่ือยๆ ช่วงน้ีไม่มีอะไรดุเดือด” ตรัยยกเบียร์ข้ึนจิบเล็กน้อยเพ่ือ

ให้ล้ินปรับเข้ากับความซ่าของเคร่ืองด่ืม ขณะท่ีเคนซัดรวดเดียวหมดแก้ว

จนคนท้ังสองต้องหันมามอง 

“ไอ้น่ี ไปกลุ้มอะไรมาวะ” ตรัยถาม  
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“กำลังเซ็งๆ ครับพี่” เคนบอก รู้สึกมึนๆ เพราะร่างกายได้รับ

แอลกอฮอล์แต่เช้า 

“เร่ืองอะไรล่ะ” ตรัยถามต่อ 

“กำลังตามหาคนอยู ่ ช่างเถอะ พดูไปพวกพ่ีก็ไม่เช่ือ เอ๊ย! ไม่รูจั้ก

หรอก” เคนรีบปิดบทสนทนา 

“อะไรวะ มาด้วยกันแล้วไม่ถามกันให้เรียบร้อย” สงกรานต์ขัดข้ึน 

“แล้วไปเจอกันได้ไง” 

“ก็มัน...” ตรัยหันไปมองเคน “โทร.มาปลุกต้ังแต่เจ็ดโมง เน้ือตัว

มอมแมมยังกะลกูหมาหลงทาง แล้วดน่ีูนะ”  

เขาถลกแขนเส้ือของเคนข้ึน เผยให้เห็นรอยยุงกัดเป็นจ้ำสีแดงตาม

ท่อนแขน 

“สงสัยจะโดนเด็กมอมยา รดูทรัพย์” 

“พ่ีก็พดูไป ผมไม่เท่ียวอย่างน้ันสักหน่อย” เคนรีบบอก ไม่พดูเร่ือง

ที่เขาปวดหัวจนหมดสติในบ้านพักของผู้หมวดปฐว ี รู้สึกตัวก็เช้าวันใหม่

แล้ว 

“สิตาเป็นไงบ้าง” สงกรานต์ถาม เขาไม่สนุกกับการหยอกล้อกัน

ระหว่างเคนกับผูก้องตรัยเลยสักนิด 

“ก็ดีครับพ่ี” เคนบอก  

สงกรานต์ย้ิมจืด “ถ้าเป็นคนท่ีเราคิดว่าใช่ ก็จงรักษาไว้ให้ดีเถอะ”  

เคนรับรู้ถึงความโศกที่เจือมากับน้ำเสียงได้เป็นอย่างด ี เขาหันไป

สบตากับผูก้องตรัยก่อนท่ีท้ังคูจ่ะเงียบไปพักหน่ึง 

“เปล่ียนรัฐมนตรีใหม่ แกโดนกระทบบ้างม้ัย” สงกรานต์หันไปถาม

ตรัย  

“ไม่หรอก ก็แค่เปล่ียนกระดาษเขียนนโยบายใหม่ ใช้คำใหม่ ส่วน

การปฏิบัติงานก็ยังเหมือนเดิม อย่าคุยเร่ืองน้ีเลย...เซ็ง ว่าแต่เอ็งเป็นอะไร
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มากหรือเปล่า” ตรัยถามเข้าเร่ือง  

สงกรานต์ไม่ตอบ แต่หันไปหาเคนแทน 

“ทำทีวีกับหนังสือพิมพ์ต่างกันไหม”  

“คล้ายกันในบางส่วนครับพ่ี แต่ทีวีวุ่นวายกว่า ใช้คนและอุปกรณ์

เยอะกว่า” 

“วันน้ันพ่ีดสูารคดีเร่ืองไก่ชน...”  

คำพดูของสงกรานต์ทำให้เคนทำหน้าเบ้ ขณะท่ีตรัยหัวเราะคิกคัก 

ก่อนจะพดูถึงน้องชายตัวเอง 

“ไอ้ประชาโทร.มาบอกโว้ย! พี่ตรัย! พี่ตรัย! คืนนี้อย่าลืมดูนะ 

สารคดีเชิงสืบสวนสอบสวนรางวัลแสงชัย เร่ืองไก่ชน โดยฝีมือของนักข่าว

อนาคตไกล” 

“แล้วเป็นไง” สงกรานต์ถาม ใบหน้าเร่ิมมีรอยย้ิมระบายบางๆ  

ตรัยหันไปบอกเคน “พ่ีรักน้องนะ พ่ีจะขอพดูตรงๆ เพ่ือนำไปสูก่าร

แก้ไข” 

“ยังไงครับพ่ี” 

“ห่วย” 

“ขอบคุณ” 

“ไม่ถึงกับห่วยหรอก พี่ดูอยู ่ ก็สนุกดีนะ” สงกรานต์พยายามให้

กำลังใจ  

เคนหันไปยักค้ิวให้ตรัยซ่ึงเป็นพ่ีชายแท้ๆ ของประชา “คนตาถึงก็มี

อยู”่ 

“แล้วจะทำเร่ืองอะไรต่อ” สงกรานต์ถาม 

“ยังไม่มีครับพ่ี ตอนน้ีกำลังหาเร่ืองทำอยู”่  

สงกรานต์แค่พยักหน้า ไม่พดูอะไรต่อ เขาทอดสายตาไปยังทะเลท่ี

สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ก่อนหันกลับมามองหยดน้ำที่เกาะข้างแก้ว
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เบียร์ มันค่อยๆ ไหลลงพ้ืนเม่ือปริมาณเพ่ิมมากข้ึน  

ผูก้องตรัยมองเพ่ือนแล้วถอนหายใจ 

“อย่าคิดมากสิ นายทำดีท่ีสุดแล้ว”  

คำปลอบโยนจากเพ่ือนไม่ทำให้เขาดีข้ึนอย่างท่ีคิด...สงกรานต์ฝืน

ย้ิม  

‘นายทำดีที่สุดแล้ว’ คำนี้เขาบอกตัวเองมาตลอดเมื่อรู้ว่าตัวเอง

เป็นคนผิด แต่หลังจากน้ันคำว่า ‘ถ้าวันน้ันฉันไม่...เร่ืองก็คงไม่เป็นอย่างน้ี’ 

และสุดท้ายก็ต้องบอกตัวเองอีกว่า ‘นายทำดีท่ีสุดแล้ว’ ก็วนกลับไปกลับ

มา 

“ฉันเข้าใจแกนะ แต่การท่ีแกหลบมาน่ังกินเบียร์อย่างน้ี มันเหมือน

กับว่าแกยอมแพ้” ตรัยหยุดพดู เม่ือพนักงานเสิร์ฟยกอาหารมาวาง กล่ิน

ตะไคร้จากยำทะเลหอมฉุยน่ากิน 

“แต่ฉันกลัว” สงกรานต์เอ่ยขึ้นเมื่อพนักงานเสิร์ฟเดินจากไป 

“ลกูสาวเกลียดฉันมากจนไม่ยอมมองหน้าฉันเลย สักวันเม่ือเธอโตข้ึน เธอ

คงหนีไปโดยไม่บอกกล่าว”  

สงกรานต์เบือนหน้าซึ่งชาด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ไปมองทะเลซึ่ง

สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ เรือขนาดใหญ่จอดเทียบท่าไม่เขย้ือนตามแรง

คล่ืน แต่เรือเล็กกลับโยกโย้จนน่าเวียนหัว...เขาคงเป็นเรือลำเล็ก 

“แกอย่ายอมแพ้ แกไม่ใช่คนข้ีแพ้ ฟังฉันนะ...” ตรัยเน้นเสียงหนัก

เม่ือสงกรานต์หันกลับมา “ชีวิตของแกมีสมบัติอยูส่ามช้ิน หน่ึงเมีย สอง

ลูก สามบ้าน บ้านที่แกกับเมียช่วยกันสร้างขึ้น แกสูญเสียไปแล้วสอง 

เหลือแต่ลูกเท่านั้น ถ้าแกยอมแพ ้ แกจะไม่เหลืออะไรเลย ฉันเชื่อนะว่า

ความสัมพันธ์พ่อลกูยังไงก็ตัดไม่ขาด ทำให้เธอเห็นสิว่าเธอยังมีพ่อ ให้เธอ

เห็นว่าชีวิตยังมีหลักประกันท่ีอบอุ่น และให้เธอรูว่้าแกรักเธอ”  

คำพดูของตรัยดังก้องอยูใ่นหัวกลับไปกลับมาเหมือนคนตะโกนลง
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ในบ่อน้ำลึกที่ไม่มีวันสิ้นสุด สงกรานต์ยกเบียร์ขึ้นจิบอีกครั้งโดยไม่รู้ว่า 

เคนกำลังจ้องมองไม่วางตา  

เคนพยายามต้ังสติ เค้นภาพรางๆ ท่ีเห็นน้ันออกมา แต่อาการปวด

หัวก็กลับมาเล่นงานอีกคร้ัง เขาถอนสายตาจากรุ่นพ่ีแล้วเอนหลังพิงพนัก 

‘คงไม่มีอะไรม้ัง’ เขาบอกตัวเอง  

ขณะนั้นโทรศัพท์มือถือของผู้กองตรัยก็ดังขึ้น เจ้าตัวหยิบขึ้นมา

แล้วกดรับ  

“งานเข้า” ตรัยบ่นทันทีท่ีกดปิด 

“อะไร”  

“ดีเอสไอขอกำลังสนับสนุน”  

เคนหผ่ึูงข้ึนมาทันที “เร่ืองอะไรพ่ี” 

“ทลายซ่อง” 

“ผมไปด้วย” เคนรีบบอก 

“ไม่อยูเ่ป็นเพ่ือนมันหน่อย?” ตรัยพยักพเยิดไปยังสงกรานต์ 

“ไปเหอะ เผ่ือจะได้เร่ืองดีๆ ทำ พ่ีจะรอดนูะ”  

เคนกับตรัยลุกออกมาขณะที่สงกรานต์ยังนั่งนิ่งเหมือนไม่สนใจ

ความเป็นไปของโลกอีกแล้ว เม่ือข้ึนรถเรียบร้อย เคนจึงเอ่ยข้ึน 

“มีอะไรแปลกๆ นะ” 

“แปลกอะไร มันยังทำใจเร่ืองเมียไม่ได้ เด๋ียวก็ดีข้ึน”  

ตรัยบอก เขาไม่เข้าใจหรอกว่า คำว่า ‘แปลก’ ของเคน หมายถึง

บางส่ิงท่ีเคนเห็นเพียงรางๆ เท่าน้ัน  





5

เปน็ธรรมเนยีมปฏบิตัขิองกรมสอบสวนคดพีเิศษ หรอื DSI

หากจะเข้าจับกุมในพื้นที่หนึ่ง จะต้องใช้ตำรวจจากอีกพื้นที่หนึ่งเพื่อ

ป้องกันข่าวร่ัว หรือถ้าจะพดูให้ตรงไปตรงมาก็คือ ตำรวจท้องท่ีน่ันแหละ 

ท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกับผูป้ระกอบการ ซ่ึงในกรณีน้ีก็คือเจ้าของซ่องเป้าหมาย

ซ่ึงอยูไ่กลถึงพัทยา  

DSI ใช้เวลาประชุมงานกับตำรวจในชลบุรีนานกว่าสามช่ัวโมง ซ่ึง

มากพอท่ีเคนจะติดต่อขอเช่ากล้องวิดีโอจากบริษัททำออแกไนเซอร์ท่ีผูก้อง

ตรัยแนะนำได ้ เขาเลือกกล้องแฮนดีแคมขนาดเล็ก ถ่ายง่ายและไม่

เทอะทะมาใช้เพ่ือความสะดวก อีกท้ังยังมีฟังก์ชันไนต์วิชันให้ใช้ถ่ายเวลา

กลางคืนได้...เผ่ือลากยาว ซ่ึงมันก็ยาวจริงๆ ด้วย 

เคนพยายามขออนุญาตเข้าไปถ่ายทำบรรยากาศการประชุมเพื่อ

ให้มีภาพเล่าเร่ือง แต่ถกูปฏิเสธ  ก็ยังถือว่าโชคดีท่ี DSI ยอมให้เขาติดตาม
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ภารกิจน้ีได้ แม้พวกเขาจะไม่แจ้งนักข่าวจากสำนักใดเลยก็ตาม 

รถตู้สีขาวแล่นออกจากชลบุรีตอนบ่ายแก่ๆ ในรถมีเคนกับเจ้า

หน้าท่ี DSI ห้าคน และมีอีซซุู มิว 7 สีดำอีกสองคันตามหลังมา ขณะท่ี

หน้าขบวนเป็นรถกระบะวีโก้มีตำรวจนอกเครื่องแบบสองคนนั่งอยู ่ เคน

เปิดกล้องบันทึกภาพต้ังแต่รถแล่นออกจากชลบุรีโดยมีเง่ือนไขว่าห้ามถ่าย

ให้เห็นหน้าเจ้าหน้าท่ี เพราะพวกเขาต้องลุยต่ออีกหลายงาน ถ้าหากมีรปู

หน้าปรากฏในข่าว การทำงานจะยากขึ้นอีกหลายเท่า เคนพยายามต่อ

รอง ในท่ีสุดพวกเขาก็อนุญาตให้เคนถ่ายให้เห็นหน้าได้เฉพาะหัวหน้าชุด

เท่าน้ัน...แค่น้ีก็ดีถมแล้ว 

“เป้าหมายของเราอยูท่ี่ไหนครับ” เคนเร่ิมยิงคำถามขณะท่ีรถยังมุ่ง

ไปด้วยความเร็ว 120 กิโลเมตรต่อชั่วโมง การนำเสนอสารคดีสืบสวน

สอบสวนในแนวเรียลิตีก็น่าสนใจอีกแบบ หวังว่า บ.ก.อิศวะคงชอบ 

“เราจะไปท่ีร้านวาเลนไทน์คาราโอเกะ” หัวหน้าชุดตอบ เขามีอายุ

ประมาณสี่สิบต้นๆ ร่างอวบแต่ไม่ถึงกับอ้วน ผิวขาว ตาตี ่ มีเชื้อจีน ดู

กระตือรือร้นอยูต่ลอดเวลา 

“เราได้รับร้องเรียนเรื่องอะไรบ้าง” เคนถามต่อ เขาแพนกล้องให้

เห็นสมาชิกในรถ ซ่ึงก่อนถ่ายทำ เคนอธิบายแล้วว่าเป็นการถ่ายย้อนแสง 

ไม่เห็นหน้าเจ้าหน้าท่ีชัดเจน ซ่ึงทุกคนไม่มีปัญหาอะไร 

“สองเร่ือง...หน่ึง มีเด็กอายุต่ำกว่า 18  ปีขายบริการ  สอง มีหญิง

สาวต่างด้าวถกูล่อลวงมาขายบริการ” 

“ต่างด้าวท่ีว่า ระบุประเทศได้ไหมครับ” 

“ลาว พม่า กัมพชูา และก็เวียดนาม...อ้อ! มีไทยใหญ่ด้วย” 

“ใครเป็นคนล่อลวงพวกเธอมา” 

“มันมีขบวนการนายหน้าท่ีทำเร่ืองน้ี” 

“มีผูมี้อิทธิพลอยูเ่บ้ืองหลังไหมครับ” 
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“เท่าท่ีทราบ มีข้าราชการระดับสงูในท้องถ่ิน ซ่ึงเราจะยังไม่เปิดเผย

ในตอนน้ี” 

“คาดว่าปฏิบัติการคร้ังน้ีจะสาวถึงผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลังไหมครับ” 

“ความปลอดภัยของเหย่ือคือเป้าหมายหลัก เราได้รับโทรศัพท์แจ้ง

ความจากเหย่ือว่าจะถกูขายลงเรือในคืนน้ี เราจึงต้องมาช่วยเธอให้ได้ก่อน 

ส่วนผูท่ี้อยูเ่บ้ืองหลังน้ันเราจะว่ากันตามหลักฐาน แน่นอนว่าเราเอาจริง”  

เคนพึงพอใจกับคำตอบจึงพยักหน้าขอบคุณ ก่อนจะแพนกล้องไป

ทางหน้ารถ ถ่ายให้เห็นป้ายอำเภอท่ีรถกำลังแล่นผ่านไป หัวหน้าชุดเองก็ดู

จะพึงใจในคำตอบของตัวเองอยูเ่หมือนกันจึงไม่ได้ทักท้วงหรือขอถ่ายซ่อม

แต่อย่างใด 

ขบวนรถแล่นเข้ามาจอดในปั๊มน้ำมันซึ่งอยู่ห่างจากเป้าหมาย

ประมาณสองกิโลเมตร เจ้าหน้าท่ีทุกคนลงไปทำธุระส่วนตัว เคนลงจากรถ

ตู ้เดินมาสมทบกับตรัยซ่ึงน่ังในรถท่ีปิดท้ายขบวน 

“กาแฟก่อนไหมเคน” ผูก้องถามขณะเดินเข้าร้านกาแฟสด 

“ขออย่างแรงเลยพ่ี” เคนบอกก่อนจะเดินเข้าห้องน้ำ  

หลังทำธุระเสร็จ เขาก็เดินออกมาเจอกับหัวหน้าชุดจับกุม ซึ่ง

เหมือนต้ังใจดักรอเขาอยู ่เม่ือเห็นว่าปลอดคน หัวหน้าชุดจึงกระซิบ 

“สายเรารายงานมาว่าตอนนี้ไอ้ตัวการใหญ่อยู่ในซ่อง มันใส่เสื้อ

เช้ิตแขนส้ันสีชมพ ู กางเกงยีนสีน้ำเงิน ถ้าน้องเจอ ถ่ายภาพไว้ด้วยนะ พ่ี

จะขอภาพไว้เป็นหลักฐาน” 

“ตัวการใหญ่ท่ีว่า เป็นใครครับ” เคนถาม นึกเสียดายท่ีไม่ได้หยิบ

กล้องลงมาด้วย  

หัวหน้าชุดมองซ้ายมองขวา เมื่อแน่ใจว่าไม่มีใครจึงกระซิบต่อ 

“ตรงน้ีอย่าบันทึกเทปนะ เรารูว่้ามันเป็นคนจัดหางานจังหวัด แต่ยังไม่มี

หลักฐานเท่าน้ันเอง ตรงน้ีเอ็งต้องถ่ายภาพมาให้พ่ี” 
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“ครับ แล้วเราจะเริ่มตอนไหน” เคนถามกลับขณะเหลือบมอง

นาฬิกาข้อมือ...สองทุ่มแล้ว 

“เราส่งเด็กเข้าไปล่อซื้ออยู ่ ถ้าพาเหยื่อออกมาได ้ เราก็จะเอาตัว

เหย่ือออกไปเลย” 

“ล่อซ้ือยังไงครับ” 

“อ้าว ก็ทำเป็นนักท่องเท่ียวไปซ้ือบริการสิ” 

“ถ้าผมอยากได้ภาพน้ันบ้างล่ะครับ” 

“ไม่ทันหรอก ถ้าเอ็งติดต่อมาก่อนหน้านี ้ ข้าจะให้เอ็งเอากล้อง

แอบถ่ายเข้าไปยังได้ แต่ตอนน้ีต้องช่วยเหย่ือก่อน” 

“จะมีโป้งป้างไหมพ่ี” 

“ไอ้บ้า เรามาช่วยเหย่ือนะ ไม่ได้มาปล้น” หัวหน้าชุดบอก  

เคนเกาหัวแกรก ภาพท่ีเขาวาดไว้ในหัวไม่ต่างจากแอ็กชันในหนัง

ฮอลลีวดูเลยนะ 

“แต่ถ้าสุดวิสัยก็คงต้องใช้กำลัง” หัวหน้าชุดบอกเหมือนจะเดาใจ

เคนออก 

“ใกล้ถึงหรือยังครับ” เคนถามต่อ  

“ไปกินกาแฟก่อน อีกสองกิโล รอโทรศัพท์จากสายของพ่ีแป๊บนึง” 

เขาดันหลังเคนออกไป  

เม่ือถึงร้านกาแฟ ตรัยจึงย่ืนถ้วยเอสเปรสโซส่งให้ 

“ไม่ครีม ไม่น้ำตาล เพียวๆ” 

“ขอบคุณครับ ได้รายละเอียดอะไรบ้างไหมพ่ี” เคนถาม  

ตรัยส่ายหน้า “พวกน้ีเข้ียวมาก เช่ือไหม มันยึดโทรศัพท์ตำรวจทุก

คนที่มาช่วยไว้เลยนะ ห้ามโทร.ออก ขนาดจะไปเยีย่วมนัยังเดินประกบ 

มันไม่ไว้ใจใครเลย” 

“อ้าวพ่ี ไม่ง้ันข่าวก็ร่ัวสิ” 
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“ก็จริง น่ีผูก้ำกับพ่ียังไม่รูเ้ลยนะว่าพ่ีมาทำอะไรท่ีไหน” ตรัยบอก 

“แล้วตอนท่ีเขาเรียกพ่ีประชุม เขาไม่บอกผูก้ำกับด้วยเหรอ” 

“บอกแต่ว่าต้องการกำลังสนับสนุน พวกน้ีเขามีอำนาจทำได้ไง” 

“ผมว่ามันก็สนุกดีนะ” เคนว่า  

“ก็น่าจะดี ได้เคาะสนิมบ้าง” ตรัยว่า  

ขณะน้ันเอง เคนเห็นหัวหน้าชุดเดินคุยโทรศัพท์ตรงเข้ามา ฝ่ายน้ัน

พยักหน้าให้เขาเป็นเชิงบอกให้ตามไป ความเคล่ือนไหวต่อจากน้ันเป็นไป

อย่างรวดเร็ว ตำรวจทุกคนตรงด่ิงไปท่ีรถของตัวเองก่อนกระชากออกจาก

ป๊ัมน้ำมัน เคนรีบเปิดกล้อง กดบันทึกเทปแล้วถามหัวหน้าชุด 

“เกิดอะไรข้ึนครับ”  

“มันรู้ตัว กำลังพาเหยื่อออกทางด้านหลัง ถ้ามันส่งเหยื่อลงเรือ

ก่อน เหย่ือตายแน่”  

ขณะท่ีพดู เจ้าหน้าท่ีทุกคนชักปืนออกจากเอว ตรวจสอบกระสุน 

บางคนพดูวิทยุส่ือสารส่ังการให้รถแต่ละคันประจำจุดของตัวเอง เท่าท่ีเคน

จับความได้คือ คันหน่ึงปิดหน้าร้าน สองคันอ้อมไปด้านหลัง อีกคันไปดัก

ท่ีสะพานปลา ป้องกันไม่ให้เหย่ือถกูขนลงเรือได้ เคนแพนกล้องไปหาคน

น้ันทีคนน้ีที อารามต่ืนเต้นทำให้เขาจับต้นชนปลายไม่ถกู  

ตอนทำสารคดีไก่ชน มันไม่วุ่นวายอย่างน้ีน่ีนา 

“เล้ียวซ้ายแยกหน้า อ้อมไปด้านหลังเลยนะ” หัวหน้าชุดออกคำส่ัง

กับคนขับรถซึ่งทำตามอย่างคล่องแคล่ว รถสองคันเลี้ยวตามกันมาด้าน

หลังร้าน ขณะท่ีคันหน่ึงว่ิงเลยไปยังสะพานปลา ส่วนคันท่ีตรัยน่ังมาน้ันอยู่

ท่ีหน้าร้าน 

ทันทีท่ีรถจอด เคนก็เห็นผูช้ายกลุ่มหน่ึงลากผูห้ญิงสามคนไปตาม

ทางด้านหลังร้านที่เชื่อมต่อไปยังสะพานปลา เจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ประตู

ท่ีสุดเล่ือนประตเูปิด ทุกคนกรกัูนลงไปอย่างรวดเร็ว เคนร้ังท้าย เขาไม่มอง
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จอแอลซีดีของกล้องด้วยซ้ำเพราะกลัวว่าถ้าเกิดอะไรข้ึนจะหลบไม่ทัน 

“หยุดนะ น่ีเจ้าหน้าท่ีตำรวจ”  

เหมือนในหนังเป๊ะ...เคนคิดขณะแอบอยูข้่างหลังหัวหน้าชุด  

แล้วเสียงปืนก็ดังข้ึนหน่ึงนัดจากกลุ่มผูต้้องหา พร้อมกับเสียงหวีด

ร้องของหญิงสาวดังเซ็งแซ่ แต่ท่ีเจ้าหน้าท่ีตอบโต้กลับไปน้ันคือกระสุนชุด

ใหญ่ 

“ยอมแล้วๆ”  

เสียงร้องดังมาจากกลุ่มชายฉกรรจ ์ เสียงปืนเงียบลง แล้วความ

เคล่ือนไหวท่ีรวดเร็วเกินคาดก็เกิดข้ึนอีกคร้ัง เม่ือเจ้าหน้าท่ีกระโจนเข้าไป

ล็อกตัวชายสองคนไว้ได ้ ขณะที่ผู้หญิงซึ่งสวมชุดทำงานของพวกเธอ

หมอบอยูบ่นพ้ืน 

“นำตัวผูห้ญิงข้ึนรถให้หมด” หัวหน้าชุดออกคำส่ัง  

เหตุการณ์ตอนน้ีแยกออกเป็นสองส่วน เคนต้องตัดสินใจว่าจะตาม

ฝ่ายไหน ระหว่างเจ้าหน้าท่ีท่ีคุมตัวผูต้้องหาสามคน...ได้รับบาดเจ็บหน่ึง

คน กับเหย่ือท่ีถกูช่วยข้ึนรถตู ้ เคนมองทางน้ันทีทางน้ีที ในท่ีสุดเขาก็เลือก

ตามพวกผูห้ญิงข้ึนรถตูไ้ปโดยท่ีกล้องยังกดบันทึกอยู ่

“เป็นไงบ้างครับ” เคนถาม  

ไม่มีใครตอบ...จะโดนยิงตายอยูแ่ล้ว ยังมาถามว่าเป็นยังไงบ้าง  

เคนพยายามต้ังสติ ถามใหม่ “บอกได้ไหมครับว่ามาจากไหนบ้าง”  

ผูห้ญิงสามคนมองหน้ากัน แต่ไม่มีใครตอบ 

“พดูไทยได้ไหม” เคนถาม ผูห้ญิงสองคนส่ายหน้า ขณะท่ีอีกคน

พยักหน้า แสงจากรถตูท้ำให้เคนเห็นหน้าเธอเพียงรางๆ ใบหน้าขาวนวล

โปะด้วยเคร่ืองสำอางหนาเตอะและอาบเหง่ือ บอกได้คำเดียวว่าเสียราคา 

“คุณมาจากประเทศไหนครับ” เคนถามเธอโดยตรง 

“ฉันเป็นคนไทย”  
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คำตอบของเธอทำให้เคนประหลาดใจ 

“อ้าว...คนไทยเหรอ อายุถึงสิบแปดหรือยัง” 

“เกินแล้ว” 

“ช่ืออะไร”  

เธอลังเล ในท่ีสุดก็ตอบ 

“อามิเดะ” 

“อา...อาอะไรนะ” เคนถามย้ำ เธอไม่ตอบ 

“ใครพาคุณมาท่ีน่ี”  

เธอยังไม่ทันได้ตอบ หัวหน้าชุดจับกุมก็เดินเข้ามาสะกิดเรียกให้เคน

ลงจากรถ 

“น้อง ภาพเหย่ือห้ามออกอากาศนะ” 

“ทำไมครับพ่ี”  

“เด๋ียวก็โดนพวกสิทธิมนุษยชนเล่นงานเอาหรอก พวกเธอต้องกลับ

บ้าน ไปใช้ชีวิตต่อ ขืนออกอากาศไป พวกเธอจะอยูใ่นสังคมได้ยังไง”  

คำอธิบายน้ันถกูต้อง เคนเองก็ถกูสอนมา แต่สถานการณ์มันพา

ไปจนลืมคิด 

“เด๋ียวผมเบลอหน้าให้”  

หัวหน้าชุดช่ังใจ “พ่ีขอดเูทปก่อนออกอากาศนะ พ่ีต้องม่ันใจว่าเรา

เบลอจริงๆ ไม่ง้ันมีปัญหาแน่” 

“ผมรับรองครับ” เคนรีบบอกเพราะกลัวถกูยึดเทป “จับตัวการได้

ไหมครับ”  

“มันไหวตัว หนีไปได้” 

“แล้วเราเอาไงต่อ” 

“กลับท่ีต้ัง เอาตัวผูต้้องหาพวกน้ีไปฝากขัง”  

จากน้ันไม่นาน เคนก็ถกูลากไปน่ังรถคันอ่ืน แม้เขาจะขอน่ังคันท่ีมี
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เหย่ือหรือผูต้้องหาคันใดคันหน่ึง แต่ก็ถกูปฏิเสธ 

“ได้เท่านี้ก็ดีแล้ว” เคนบอกตัวเองขณะที่รถแล่นกลับเข้าสู่ตัว

จังหวัดชลบุรี 




