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คำนำนักเขียน

‘มนษุยม์กัหวงแหนในสิง่ทีต่นม ีอยากครอบครองเปน็เจา้ของตลอดไป 
จะเป็นอย่างไร หากตายแล้วความยึดมั่นถือมั่นนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง’ 

มฤษาสาง ถือกำเนิดขึ้นเพราะประโยคข้างต้นนี้ค่ะ

เมือ่เริม่คดิพลอตใหม ่ผูเ้ขยีนมกัจะเลอืกอะไรแปลกๆ ใหม่ๆ  ทีไ่มเ่คยเขยีน 

มาเขยีนอยูเ่สมอ และ มฤษาสาง กค็อืนยิายผเีรือ่งแรกของผูเ้ขยีน ซึง่บอกตามตรง 

ว่าลำบากมาก...เกือบถอดใจไม่เขียนต่อหลายครั้ง เพราะเขียนๆ ไปแล้วไม่รู้ว่ามัน

น่ากลัวหรือยังค่ะ

ผู้เขียนเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลย แต่ดันมาเขียนเรื่องผีเพราะอยากลองเสียนี่  

ก็เลยลำบากสุดๆ และลำบากเพื่อนๆ ด้วยที่ถูกผู้เขียนยัดเยียดให้อ่านนิยายให้ 

หน่อย จะได้รู้ว่าน่ากลัวหรือยัง ขอบคุณเพื่อนๆ เอาไว้ ณ ที่นี้ด้วยจ้า

ในระหวา่งทีเ่ขยีนมคีนถามหลายคนวา่ เจอดอีะไรบา้งรยึงั ตอบอนึๆ ไมเ่หน็ 

เคยเจออะไร เจอก็ดีสิจะได้เอามาเขียน ดังนั้นเอื้องคำในเรื่องจึงไม่มีตัวตนอยู่จริง 

นะคะ ทุกสิ่งในนิยายเรื่องนี้ผู้เขียนล้วนมโนขึ้นมาเองทั้งหมดทั้งสิ้น ส่วนเรื่องที่ว่า 

น่ากลัวหรือไม่...คุณผู้อ่านคงต้องลองอ่านและตัดสินใจเอาเองแล้วค่ะ

บทสุดท้ายของนิยาย ผู้เขียนเลือกที่จะทิ้งปมเอาไว้ ไม่เฉลยให้กระจ่าง 

ในบางจุด ซึ่งตรงนี้ทิ้งเอาไว้เพื่อให้นักอ่านนำไปตีความกันเอาเองค่ะ ไม่ตีกรอบ 

ความคิดและความเชื่อใดๆ ของผู้ที่มาอ่านนิยายเรื่องนี้ทั้งสิ้น

สุดท้าย หวังว่าคืนนี้ทุกคนคงจะนอนหลับฝันดี ไม่ฝันถึงเอื้องคำนะคะ

ลิซ





บทนำ

ท้องฟ้าเริ่มขมุกขมัวลงทุกที เหล่านกกาโผผินบินกลับรังนอน  
ก็เหมือนดังกลุ่มคนในชุมชนแห่งนี้ซึ่งส่วนมากเป็นชนชั้นกรรมาชนคนขาย 

แรงงาน เย็นย่ำก็ต่างพากันกลับบ้านด้วยใบหน้าดำคล้ำมันย่อง สีหน้า 

แต่ละคนล้วนเหนื่อยหน่ายชีวิตที่กินอยู่กันอย่างยากแค้น

ไฟของห้องแถวชั้นเดียวภายในซอยแคบค่อยๆ สว่างขึ้นทีละห้องๆ 

เสียงพูดคุยเริ่มเซ็งแซ่

หนุ่มฉกรรจ์สองนายที่นั่งอยู่บนแคร่ไม้ไผ่หน้าห้องแถวเก่าคร่ำคร่า 

กำลังมึนได้ที่ เหล้ายาปลาปิ้งซึ่งวางกองอยู่ตรงหน้าสองหนุ่มที่เป็นพี่น้อง 

คลานตามกนัมานัน้ มากมายเกนิกวา่ฐานะกรรมกรกอ่สรา้งรายวนัธรรมดาๆ  

จะซื้อมากิน จนเกิดเสียงลือไปทั่วซอยแคบๆ ในชุมชนแออัดแห่งนี้ว่า ไอ้มี 

และไอ้หมายมันถูกหวยรวยเบอร์มา และอีกไม่กี่วันพวกมันก็จะออกไป 

จากที่นี่ ไปมีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ต้องหาเช้ากินค่ำดุจเคย

เสียงเพลงลูกทุ่งสองแง่สองง่ามที่ออกมาจากปากขี้เมาทั้งสองดังขึ้น 

เรื่อยๆ จนคนข้างบ้านเคาะหม้อเคาะไหดังปึงปังประชด ก่อนจะมีเสียงด่า 
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ลอยตามลมมา

“วันนี้รวยแม่งก็ยัดห่ากันเข้าไป พรุ่งนี้จนเดี๋ยวก็ต้องขอทานหมา 

มันกิน เจ้าข้าเอ๊ย! สันดานแบบนี้แม่งก็รวยได้แค่วันเดียวละวะ”

‘ไอ้หมาย’ หนุ่มวัยยี่สิบที่ยังเลือดร้อนผลุนผลันลุกขึ้นมาจากแคร่ 

แล้วเซเพราะฤทธิ์เหล้า จนเกือบหน้าคว่ำลงหม้อต้มยำกุ้ง เดชะบุญที่ ‘ไอ้มี’ 

พี่ชายซึ่งยังเมาไม่มากเท่าน้องชายยื่นมือไปยันบ่าน้องเอาไว้ทัน

“มงึจะไปสนใจมนัทำไมวะไอห้มาย เสยีงหมาเหา่พรรคน์ัน้ ชา่งแมม่นั 

เหอะ!” ประโยคสดุทา้ยไอม้ตีะโกนเสยีงดงัจนกอ้งไปทัง้ซอย ยงัผลใหบ้รรดา 

เพื่อนบ้านโผล่หน้าออกมาด้อมๆ มองๆ ด้วยหวังว่าอาจได้ดูมวยฟรี

ทวา่แมป้า้กลอยจะปากรา้ย แตใ่จกย็งัไมก่ลา้พอจะออกมาสูก้บัหนุม่ 

วัย ‘ฉะกัน’ แบบไอ้สองพี่น้องข้างบ้านได้ ดังนั้นเสียงจากฝั่งป้ากลอยจึง 

เงียบไปจนสองพี่น้องที่เกเรเลื่องชื่อหัวเราะกันลั่นซอย

“แม่ง...นึกว่าจะแน่” ไอ้หมายตะโกนเสียงอ้อแอ้แล้วทรุดนั่งลงบน 

แคร่หน้าบ้านตามเดิม

ไอ้มีที่นั่งตรงข้ามกับน้องจุดบุหรี่นอกสูบพ่นควันปุ๋ย ยิ้มน้อยๆ  

อวดฟันเหลืองเมื่อปอดได้เสพรสชาตินุ่มนวลที่ไม่เคยแม้แต่ฝันว่าชาตินี้ 

มันจะมีโอกาสได้สูบ

คนกำลังดวงขึ้นก็แบบนี้ ทำอะไรก็ราบรื่นไปหมด ไอ้มีฝันถึงบ้าน 

หลังโตที่เขาคิดจะปลูกให้พ่อกับแม่อยู่ คิดถึงนาเขียวขจี นาที่วันมะรืนนี้เขา

จะไปไถ่ออกมาจากไอ้เศรษฐีหน้าเลือดซึ่งขูดเลือดขูดเนื้อชาวบ้านแบบเขา

ไอ้มีกับไอ้หมายเกิดมาในครอบครัวที่ยากจน พ่อแม่มีลูกหลายคน 

ทว่าลูกทุกคนล้วนแล้วแต่ไม่ได้ร่ำเรียน พอโตจนใช้แรงงานได้ พ่อกับแม่ 

ก็จะเกณฑ์เข้านา หัดให้ทำนาปลูกข้าวหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินกันทุกคน

งานทำนาเปน็งานหนกั เหนือ่ย แตไ่ดผ้ลตอบแทนนอ้ย พี่ๆ  ของพวกมนั 

สองคนจงึเริม่ขยบัขยายไปทำงานทีอ่ืน่ และไอม้กีบัไอห้มายกเ็อาตามแบบพี ่ 

หางานที่เหนื่อยน้อยหน่อยได้ในจังหวัดทางภาคเหนือ ทว่าทำงานได้ไม่นาน 
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ก็ต้องออกเพราะไปมีเรื่องกับคนงานด้วยกันจนเกือบจะฆ่ากันตาย

สองพี่น้องระหกระเหินมาจนถึงเมืองกรุง และใช้ความหนุ่มแน่น 

มีพละกำลังมากเป็นเครื่องมือทำกินมาจนถึงทุกวันนี้ โดยหวังและฝันว่า 

สกัวนัหนึง่เถดิ...สกัวนั...มนัจะรำ่รวย มัง่มเีงนิทอง และนัง่ๆ นอนๆ กนิสมบตั ิ

ที่หามาได้อย่างสุขสบาย

“พี่หมายจ๋า นี่จ้ะลาบ นวลเอาไปปรุงมาให้ใหม่แล้ว รับรองถูกปาก 

พี่แน่นอนจ้ะ”

เสยีงหวานของเนือ้นวลเมยีวยัรุน่ของไอห้มายปลกุไอม้ใีหต้ืน่จากฝนั 

ดวงตากร้านมองสาววัยสิบหกที่อวบอัดไปทุกสัดส่วนตรงหน้า

‘อีเนื้อนวล’ คนนี้เป็นดาราประจำซอย เร่ขายตัวมาตั้งแต่ยังไม่ครบ 

สบิสองขวบด ีเขาเองกเ็คยใชบ้รกิารนงันีม่าแลว้ เรยีกวา่กอ่นนีเ้คยผกูปิน่โต 

กันจนเบื่อ ให้ฟรีก็ไม่อยากเอา แต่มาวันนี้เหตุใดก็ไม่รู้ เมื่อมองเรือนร่าง 

ของเมียน้องชายแล้วเขาเกิด...อยากขึ้นมา

เสยีงกรดีรอ้งดว้ยความหวาดกลวั รา่งขาวผอ่งทีบ่ดิไปมาดว้ยความ 

เจ็บปวดยังติดอยู่ในความทรงจำ มันคือรสชาติแปลกใหม่ที่เร้าอารมณ์ดิบ

ของไอ้มีให้ลุกโชน และไล่สายตาไปตามเรือนร่างโค้งเว้าที่อยู่ในชุดซึ่งเปิด 

มากกว่าปิดของเมียน้องชาย

ยิ่งเห็นมือของน้องชายบีบแรงที่หน้าอกหน้าใจของน้องสะใภ้อย่าง 

มนัเข้ียวแลว้ ไอ้มีก็ต้องรีบยกแก้วเหล้าซ่ึงวางอยู่ตรงหนา้มาด่ืมดับอารมณ์

“อุ๊ย พี่หมาย! อย่าสิจ๊ะ นี่มันหน้าบ้านนะ มาล้วงมาควักแบบนี้พี่ 

ไมอ่ายใครเขารไึง” เนือ้นวลดงึมอืของหมายออกจากอกอิม่ คอ้นควกัเลก็นอ้ย 

พองามแบบสาวซึ่งเปี่ยมไปด้วยจริต

“ใครอยากมองกม็องไปส ิไมเ่หน็ตอ้งไปอายมนัเลย” ยิง่หา้มกเ็หมอืน 

กบัยิง่ย ุไอห้มายหวัเราะรว่นพรอ้มลูบไลไ้ปทัว่รา่งเมยีสาว จมกูปากมนัระราน 

ไม่เลือกที่ ส่วนเนื้อนวลก็บิดหนี ปัดป้องอย่างไม่เอาจริงเอาจังนัก เข้าตำรา

ดิ้นให้ปล้ำเสียละมากกว่า
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“อุ๊ย! พอแล้วจ้ะพอแล้ว พี่ไม่อายใครแต่นวลอายนะพี่ ถ้าจะต่อละก็ 

...เดี๋ยวนวลไปปัดปูที่นอนเตรียมไว้ดีกว่า...นะจ๊ะ”

“งั้นก็รีบเลยอีหนู...” ไอ้หมายกดปากลงแนบหูเมียรัก ก่อนพูด 

ประโยคหยาบโลนยาวเฟื้อยจนเนื้อนวลหัวเราะคิกๆ พร้อมมองไปยังไอ้ม ี

ที่นั่งจ้องเธอตาเป็นมันอยู่ฝั่งตรงกันข้าม

“อื้อ พี่น่ะ ไม่หวงนวลบ้างเลยเหรอ ถึงให้ทำอะไรบ้าๆ แบบนั้น”

จากกริยิาชมอ้ยชมา้ยชายตามายงัเขา ไอม้กีพ็อจะเดาไดว้า่ไอน้อ้งชาย 

มันพูดอะไรกรอกหูเมียมัน แหม...เลี้ยงมันมาไม่เสียข้าวสุกจริงๆ มันช่าง 

เป็นน้องที่รู้ใจพี่อะไรอย่างนี้

ไอ้หมายล้วงมือลงไปในย่ามใบเก่าซึ่งวางอยู่ข้างตัวมัน หยิบหวีสับ 

งาช้างประดับพลอยสีระยิบระยับอันหนึ่งขึ้นมา

เพียงแรกเห็นเท่านั้นเนื้อนวลก็เนื้อเต้น รีบคว้าหวีที่ผัวนำมาอวดอยู่ 

ตรงหนา้เอาไว ้ดวงตาเธอเปน็ประกายเมือ่มองหวอีนัเลก็เทา่ฝา่มอื หญงิสาว 

ไม่เคยเห็นของดีของงามขนาดนี้ เธอไม่รู้หรอกว่านี่คือของจริงหรือของ 

ปลอม แต่ความสวย ความแพรวพราวของอัญมณี ก็ยังทำให้เธออุทาน 

ออกมาว่า “สวยจริงพี่ พี่หมายให้นวลหรือจ๊ะ”

“มันจะเป็นของนวล ถ้านวลตามใจพี่กับพี่มี”

เนื้อนวลรีบกุมหวีเอาไว้มั่นราวกับกลัวว่าจะมีใครมาแย่ง เธอค้อน 

คนที่รับเธอเอาไว้เป็นเมีย และมองอดีตแขกที่ตอนนี้มีฐานะเป็นพี่ผัว  

ไม่ต้องคิดนานเลยก่อนเธอจะพยักหน้าแล้วรีบเดินเร็วๆ จากแคร่ไม้ไผ่ 

หนา้บา้นเขา้ไปในหอ้งนอนทีก่อ่นนีเ้ธอนอนอยูก่บัผวัแคส่องคน แตห่ลงัจาก 

นี้ต่อไป...คงต้องนอนกันสามคนแล้วสินะ

กระจกบานเล็กซึ่งแขวนเอาไว้ในห้องนอนฉายภาพสาวกร้านโลก 
ที่ตอนนี้สวมผ้าถุงสีเข้มอยู่เพียงชิ้นเดียว เกมกามารมณ์หนักหน่วงซึ่ง 

ประกอบไปดว้ยหนึง่หญงิและสองชายเพิง่จบลง หากเปน็หญงิปกตธิรรมดา 
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ทั่วไป เธอผู้นั้นคงเหนื่อยและปวดร้าวแทบคลาน แต่สำหรับอดีตโสเภณ ี

เด็กแบบเนื้อนวล เธอยังมีแรงลุกขึ้นมาจากฟูกเนื้อบาง และนำหวีสับที่ 

เพิ่งได้รับมาเป็นรางวัลขึ้นมาดู

“สวยเหลือเกิน” สาววัยสิบหกพึมพำพลางลูบไปตามลายดอกไม้ซึ่ง

สลักเอาไว้บนหวีอันนั้น

เธอไม่รู้ว่าดอกไม้นั้นคือดอกอะไร แต่เกสรซึ่งเป็นอัญมณีหลากสี 

ทำให้เธอหลงรักมันอย่างสุดจิตสุดใจ รัก...จนไม่ลังเลที่จะสับหวีลงบน 

เรือนผม แล้วมองตนเองในกระจกบานเล็ก

ศีรษะซึ่งมีผมกัดสีจนกลายเป็นสีทองก้ม เงย หันซ้าย เพื่อเธอจะได้ 

มองหวีสับนั้นให้ชัดขึ้น แต่กระจกเล็กเหลือเกิน จนเธอต้องหยิบกระจก 

ออกมาจากที่แขวน เพื่อจะได้ส่องความงดงามของอัญมณีที่กำลังเปล่ง 

ประกายล้อแสงไฟในห้องได้ถนัดตายิ่งขึ้น

“สวย” เธอพึมพำ มองหวีบนเรือนผมอันนั้นไม่วางตา มือข้างหนึ่ง 

ยกกระจกสอ่ง มอือกีข้างยกขึน้แตะหว ีก่อนจะขมวดคิว้เมื่อเหน็อะไรขาวๆ 

ติดอยู่ในเรือนผมของเธอ

นิ้วของเธอแหวกผมที่บังอะไรขาวๆ นั่นออกจนพอจะเห็นรูปร่าง 

ของมัน สิ่งที่ติดอยู่ในผมเธอใกล้กับหวีสับอันสวยมีขนาดไม่ใหญ่นัก และ 

มีรูปร่างยาวรี มันคืออะไร กิ๊บหรือโบผูกผมก็ไม่น่าใช่ เนื้อนวลอดยื่นนิ้วไป 

แตะของสิ่งนั้นด้วยความสงสัยไม่ได้

มนันิม่...หยุน่ และชืน้นดิๆ สาวซึง่ไมเ่คยไดร้บัการศกึษาขมวดคิว้และ 

ยิ่งเพ่งมองของสิ่งนั้น มองนานเข้าเธอก็ได้ข้อสรุปว่า สิ่งนั้นคล้ายกับ... 

‘ดวงตา’

ฉับพลันที่เธอคิดได้ ขนอ่อนๆ ทั่วทั้งตัวเธอก็ลุกตั้งชัน เนื้อนวลรู้ดี 

ว่าเธอไม่ควรมองสิ่งแปลกปลอมนั้นอีกต่อไป แต่ดูเหมือนว่าจะมีอะไร 

บางอย่างทำให้เธอไม่อาจละสายตาไปจากมันได้

หัวใจเธอเต้นแรง ปากอ้าออกหมายจะเรียกสามีทั้งสองให้ตื่นขึ้นมา 
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ชว่ย แตท่นัททีีค่ดิจะทำเชน่นัน้ลกูตาดำซึง่อยูช่ดิหางตากค็อ่ยๆ เลือ่นกลบัมา 

มองเธอ มันคือตา...ดวงตาคนจริงๆ!

ทันทีที่รู้แจ้ง แข้งขาหญิงสาวก็พลันอ่อน เสียงกระจกแตกคือสิ่ง 

สุดท้ายที่เธอได้ยิน ก่อนสติสัมปชัญญะจะวูบหาย!

มือเล็กค่อยๆ เอื้อมไปหยิบเศษกระจกที่แตกอยู่บนพื้นข้างกาย ก่อน 
กำเศษกระจกเอาไว้แน่นจนมุมแหลมคมของมันจิกเข้าอุ้งมือ เลือดสดๆ 

ไหลลงมาตามแขน

ดวงตาแข็งกร้าวผิดกับดวงตาของเนื้อนวลเป็นคนละคนจ้องไปยัง 

บุรุษสองนายที่นอนเปลือยเปล่าอยู่บนฟูก ฟันขบเข้าหากันจนเกิดเสียงดัง

กรอดๆ เท้าย่างเหยียบเศษแก้วตรงเข้าไปหาฆาตกรซึ่งสังหารตนเองอย่าง

เลือดเย็น

เพราะสติของเจ้าของร่างวูบหาย เอื้องคำ...วิญญาณอาฆาตที่สิงสู่อยู่ 

ในหวีสับของตนเองจึงเข้าสิงร่างของเนื้อนวลได้ และสิ่งเดียวที่จิตอาฆาต 

ของเธอต้องการจะทำก็คือ...แก้แค้น!

ทันทีที่มุมแหลมของกระจกแทงเจาะเข้าไปในท้องของไอ้หมาย  

คนเมาหลับไม่รู้เรื่องก็ร้องลั่นราวหมูถูกเชือด ปลุกให้พี่ชายที่เมาน้อยกว่า

สะดุ้งขึ้นมานั่ง

“เฮ้ย! มึงจะทำอะไร อีนวล” ไอ้มีถามราวคนโง่เง่า ก่อนจะรู้คำตอบ 

ของเนื้อนวลก็เมื่อเธอกระชากกระจกในมือขึ้นแล้วจ้วงแทงเข้าไปที่ช่องท้อง 

ของไอ้หมายอีกหลายที เลือดสดๆ กระเซ็นไปทั่วฟูก เปื้อนตัวเนื้อนวลกับ 

ไอ้มีที่นั่งเบิ่งตากว้างคล้ายกำลังช็อกอยู่ข้างร่างของน้องชายที่ตอนนี้...

ไม่ไหวติงแล้ว

เอื้องคำในร่างเนื้อนวลหัวเราะเสียงแหลม เมื่อแก้แค้นคนที่ฆ่าเธอ 

สำเร็จไปแล้วหนึ่งคน ดวงตากร้าวตวัดมองไอ้มีที่เพิ่งลนลานคลานไปยัง 

ตู้เสื้อผ้าพลาสติกเพื่อคุ้ยหาอะไรบางอย่าง
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เสยีงหวัเราะเงยีบหายราวถูกสบัสวติช ์กอ่นเสยีงปงัดงัสนัน่จะดงัขึน้ 

สองครั้งซ้อน

มือที่ถือปืนเอาไว้ของไอ้มีสั่นราวเจ้าเข้า เมื่อมันลั่นไกออกไปแล้ว 

โดนรา่งของเนือ้นวลเตม็ๆ ทัง้สองนดั นดัแรกถกูหนา้อก สว่นนดัทีส่องโดน

ดวงตาขา้งซา้ยของเธอ กระสนุเจาะทะลจุนดวงตาซา้ยเธอหายไป เลอืดสดๆ 

ไหลอาบซีกหน้าฝั่งซ้าย ทว่า...เนื้อนวลยังค่อยๆ ยืนขึ้นจากข้างฟูกนอนได้ 

และ...และเธอยังหัวเราะเสียงแหลมที่ชวนให้ขนพองสยองเกล้า

เหงื่อกาฬไอ้มีแตกพลั่กๆ มันกระถดตัวไปยังประตูห้อง แข้งขาอ่อน 

เสียจนไม่มีแรงยืน

“มงึจะฆา่กอูกีเหรอไอม้ ีมงึจะฆา่กเูหรอ” เสยีงเหีย้มเกรยีมทีม่เีคา้เสยีง 

เนื้อนวลดังขึ้น ก่อนร่างที่ยืนอยู่ข้างศพของไอ้หมายจะทำในสิ่งที่ไอ้มี 

ไม่คาดคิดว่าชาตินี้มันจะได้เห็น

เนือ้นวลยกกระจกทีก่ำเอาไวข้ึน้เฉอืนคอตวัเอง เฉอืนซำ้ๆ หลายครัง้ 

เลือดพุ่งกระฉูดมาทางไอ้มีที่ร้องโวยวายราวคนบ้า

ไอ้มีรวบรวมสติ รวบรวมกำลังเป็นครั้งสุดท้ายกระเสือกกระสนไป 

ทีป่ระต ูทนัททีีม่อืมนัควา้ลกูบดิประตไูด ้กม็เีสยีงดงัตุบ้คลา้ยของบางอยา่ง 

ถูกขว้างมาชนประตู

มันเป็นสัญชาตญาณมากกว่าความอยากดู ไอ้มีจึงหันไปมองตาม 

เสียงและเห็น...หัว!

“อ๊าก” มันร้องลั่นเมื่อรู้แน่แก่ใจแล้วว่าสิ่งที่ถูกโยนมากระแทกประตู

คือหัวของเนื้อนวล และหัวนั้นก็ยังเปล่งเสียงหัวเราะได้...พูดได้

“มึงจะไปไหนไอ้มี มาเอากูอีกสิ มาสนุกกับกูอีก มาสิ มา...”

ร่างที่สั่นราวเจ้าเข้าเปิดประตูและเผ่นแน่บไม่เหลียวหลัง ไอ้มี 

วิ่งเตลิดออกจากบ้านไปทั้งที่ตัวเปลือยเปล่า ไม่มีผ้าผ่อนติดตัวเลยสักชิ้น 

และเพราะมนัวิง่ไปตะโกนไปวา่ “ชว่ยดว้ย ผหีลอก ชว่ยดว้ย!” เหลา่ชาวบา้น 

ใกล้เรือนเคียงที่เพิ่งจะเข้านอนจึงมุดออกจากมุ้งมาดูชีเปลือยเป็นทิวแถว



“คุณผู้ชมคงยังจำข่าวสะเทือนขวัญข่าวนี้ได้นะคะ เมื่อสองปีก่อน  
ตำรวจพบศพสองศพในชมุชนแออดัแหง่หนึง่ ศพแรกเปน็ชายนอนอยูบ่นฟกู 

มีแผลถูกกระหน่ำแทงหลายสิบแผล ส่วนศพที่สองเป็นหญิง ถูกยิงและ 

ตัดศีรษะอย่างสยดสยอง ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจับคนร้ายได้แล้วค่ะ

“นายม ีอดตีคนงานกอ่สรา้งเปน็พีช่ายของผูต้าย เมือ่สงัหารนอ้งชาย 

และภรรยานอ้งแลว้กห็นไีปจากทีเ่กดิเหต ุทางเจา้หนา้ทีเ่ฝา้ตดิตามหามานาน 

หลายปี จนในที่สุดเมื่อวานนี้เองก็จับได้ในป่าข้างทางแถวจังหวัดลพบุรี 

สภาพผอมโซ พูดจาไม่ได้ศัพท์...”

ภาพข่าวการจับตัวฆาตกรสุดสยองขวัญถูกปิดลง เมื่อแขกซึ่งเหมา 

ทั้งร้านเอาไว้จัดงานฉลองเรียนจบกลุ่มแรกตบเท้าเดินเข้ามาภายในร้าน

บัณฑิตจบใหม่แต่ละคนหน้าตาสดใส สีหน้ายิ้มแย้ม เสียงพูดคุย 

หัวเราะให้กัน สร้างชีวิตชีวาให้แก่คาเฟ่เล็กๆ ใกล้สถานศึกษาซึ่งบรรดา 

บัณฑิตจบใหม่เหล่านี้ใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์กันอยู่เสมอตั้งแต่สมัยยัง 

เรียนปีหนึ่ง จนกระทั่งวันเรียนจบก็ยังมาใช้บริการคาเฟ่ลุงอ้วนเป็นสถานที่

๑
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เลี้ยงอำลากัน

คาเฟ่ลุงอ้วนเป็นร้านอาหารซึ่งอยู่ในตึกแถวสองคูหา ห่างออกมา 

จากมหาวทิยาลยัเอกชนแหง่หนึง่ประมาณสองปา้ยรถเมล ์เพราะการเดนิทาง 

สะดวก และลุงอ้วนเองก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รุ่นน้องๆ หลานๆ 

จึงมักจะแวะเวียนมาใช้บริการอยู่เป็นประจำ

เห็นลูกค้าตนเองเรียนจบไปอีกรุ่นแล้ว ลุงอ้วนเจ้าของร้านวัยสี่สิบ 

ปลายๆ ก็รู้สึกว่าตนเองแก่มากขึ้นทุกที ชายรูปร่างท้วมสมชื่อเดินอ้อม 

เคาน์เตอร์ชงเครื่องดื่มไปต้อนรับเด็กๆ ถึงที่โต๊ะอย่างคุ้นเคย

“คาเฟ่ลุงอ้วนยินดีต้อนรับน้องๆ ทุกคนจ้า เนื่องจากวันนี้เป็นวัน 

ฉลองจบการศึกษา ลุงอ้วนขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ด้วยพันช์สูตร 

พิเศษ”

กลุ่มบัณฑิตซึ่งมีจำนวนสิบกว่าคนปรบมือ กู่ร้องแสดงความดีใจ 

จนเสียงดังลั่นร้าน

“ทุกคนดีใจกันหมด ยกเว้นยายนิด เพราะแม่เด็กอนามัยนี่ดื่ม 

แอลกอฮอล์ไม่เป็น”

กุลนิษฐ์ค้อนเมธาวีเพื่อนสนิทที่ชอบล้อเธอเป็นว่าเด็กดี เด็กอนามัย 

อยู่เรื่อย แต่แม้จะค้อนคล้ายกับไม่ยอมรับฉายาที่เพื่อนตั้งให้ ทว่าภายในใจ

ของหญิงสาวกลับยอมรับแต่โดยดีว่าเธอนั้นไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ 

ความที่เป็นลูกสาวคนเล็กของบ้าน และแม่เคยแท้งมาถึงสองครั้ง 

สองคราก่อนที่จะให้กำเนิดเธอ หญิงสาวจึงได้รับการประคบประหงมมา 

ตั้งแต่อยู่ในท้อง และเมื่อคลอด ความน่ารักน่าเอ็นดูตั้งแต่ยังเด็กก็พาให้ 

พ่อ แม่ และพี่ชาย ช่วยกันทะนุถนอมเธอจนไม่ต่างอะไรกับไข่ในหิน

ตอนเริ่มย่างเข้าสู่วัยรุ่น หญิงสาวไม่เคยได้ไปไหนมาไหนตามลำพัง 

เลย เนื่องจากพ่อกับแม่เป็นห่วง หากจะไปไหนพี่ชายก็จะตามติดคล้ายเงา 

ตามตัวจนเพื่อนๆ หากไม่เบื่อหน่ายก็คุ้นชิน พอพี่ชายไปเรียนโรงเรียน 

เตรยีมทหาร แมก่ห็าเดก็รบัใชม้าคอยตามเธอทำใหเ้พือ่นๆ พากนัเรยีกขาน 
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เธอว่า ‘คุณหนูนิด’ จนติดปาก

เมื่อก้าวเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยเอกชนที่กรุงเทพฯ เธอก็มาอยู่ 

ในบ้านที่พ่อกับแม่ซื้อเอาไว้ให้ โดยมีพี่ชายซึ่งตอนนั้นเรียนจบโรงเรียน 

นายร้อยตำรวจและได้ทำงานอยู่ในสถานีตำรวจใกล้บ้านตามมาคุม และ 

แมย่งัไมล่มืพว่งสายหยดุซึง่เปน็แมบ่า้น กบัแสงดาวหลานสาวของคณุแมบ่า้น 

ให้ติดสอยห้อยตามเธอมากรุงเทพฯ ด้วยเนื่องจากความเป็นห่วง

กุลนิษฐ์ถูกล้อว่าเป็นคุณหนูตั้งแต่สัปดาห์แรกของการเข้าเรียน  

เนื่องจากเธอมีแสงดาวคอยตามเป็นเงา

คณุนดิขบัรถ แสงดาวนัง่ คณุนดิลงจากรถ แสงดาวถอืของให ้คณุนดิ 

ขึ้นเรียน แสงดาวนั่งรออยู่ด้านล่าง คุณนิดจะกินข้าว แสงดาวต่อคิวซื้อให้

เกิดมาเพื่อนๆ ต่างไม่เคยเจอคุณหนูแบบเต็มร้อยขนาดนี้มาก่อน  

จึงล้อเลียนเธอยกใหญ่ ทว่ากุลนิษฐ์ไม่เคยถือสา ไม่เคยรำคาญ ทั้งคำล้อ 

จากเพื่อนๆ และคำประชดประชันจากคนที่ไม่ใคร่ชอบเธอ

สำหรบัเธอ การทีต่อ้งพาแสงดาวไปไหนมาไหนดว้ยไมไ่ดส้รา้งความ 

รำคาญให้เธอเลย ตรงข้ามเธอกลับรู้สึกอุ่นใจเสียอีกที่ไม่ต้องโดดเดี่ยวอยู่

คนเดียว โลกนี้มันน่ากลัวแค่ไหน พี่ชายซึ่งเป็นตำรวจคอยพูดกรอกหูเธอ 

อยู่ตลอดเวลา กุลนิษฐ์จึงเป็นหญิงสาวที่ออกจะขยาดโลกนิดๆ กลัวการ 

ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปอยู่หน่อยๆ

สรุปแล้ว...เธอก็เป็นคุณหนูจริงอย่างที่เพื่อนๆ ว่าไว้นั่นแหละ

“ล้อกันจริง” ชินาธิปซึ่งในช่วงปีสุดท้ายของการเรียนมหาวิทยาลัย 

ได้กลายร่างมาเป็นเงาตามตัวแฟนสาวแทนคนรับใช้เถียงแทน ก่อนหันไป

ยิ้มหวานให้กุลนิษฐ์จนสาวโสดทุกคนบนโต๊ะตาแทบลุกเป็นไฟด้วยความ 

อิจฉาคู่รักคู่หวานคู่นี้ “วันนี้นิดจะลองดื่มก็ได้นะ หน่องเขาอนุญาตพี่ 

มาแล้ว แต่ต้องไม่เกินสามแก้วนะ”

กุลนิษฐ์หัวเราะเบาๆ ให้แฟนหนุ่มที่เธอเพิ่งกล้าเรียกเขาว่าเป็นแฟน 

เต็มตัวก็เมื่อปีที่แล้วนี่เอง
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ชินาธิปกับเธอเรียกได้ว่าเห็นกันมาตั้งแตเ่ด็ก เรียนโรงเรียนเดยีวกัน 

มาตลอด พ่อแม่ก็รู้จักกันดี ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ความใกล้ชิดตั้งแต่เด็ก 

จะพัฒนาจนกลายมาเป็น...ความรัก

รอยยิ้มของกุลนิษฐ์จืดจางลงไปเมื่อสำรวจลึกถึงจิตใจตนเอง...

เธอรักชินาธิปหรือ

หลังพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าไป บรรยากาศภายในคาเฟ่เล็กๆ แห่งนั้น 
ก็เริ่มคึกคักขึ้น เสียงพูดคุย เสียงร้องคาราโอเกะที่เพราะบ้างไม่เพราะบ้าง 

ดังสลับกันไป เสียงกริ๊งๆ ของแก้วพันช์ชนกันดังไม่ขาด ทว่าเสียงแห่ง 

ความวุ่นวายเหล่านั้นค่อยๆ เบาลงไป เมื่อชินาธิปดึงแฟนสาวให้แยกตัว 

ออกมายังสวนด้านนอก

ภายในสวนเล็กๆ ข้างร้านมีโต๊ะเล็กให้แขกได้นั่งกินบรรยากาศกัน  

แต่เป็นเพราะวันนี้อากาศค่อนข้างอบอ้าว แขกซึ่งเป็นหนุ่มสาวสมัยใหม่รัก 

สบายจึงเลือกที่จะนั่งอยู่แต่ภายในตัวร้าน ไม่คิดจะออกมาด้านนอกกันเลย

กุลนิษฐ์รู้สึกอึดอัดเล็กน้อยเหมือนทุกครั้งที่เธอต้องอยู่ตามลำพัง 

กับแฟนหนุ่ม ความอึดอัดนี้เธอคิดว่ามันคงเกิดขึ้นเพราะความไม่คุ้นเคย  

ผนวกกับความเขินอายของหญิงสาวที่ไม่เคยชิดใกล้กับชายหนุ่มคนใด 

มากอ่น ดงันัน้เธอจงึทน...ฝนืทน เมือ่ชนิกบัชนิาธปิแลว้ วนัหนึง่...ความรูส้กึ 

แบบนี้คงจางหายไปเอง

แตน่ีม่นักห็นึง่ปเีตม็ๆ แลว้นะทีเ่ธอพยายามอดทน ยิง่ทนกย็ิง่รูส้กึแย ่ 

เพราะอะไรกนันะเธอจงึไมย่อมคุน้เคยกบัเขา หรอืสมัผสัในเชงิชูส้าวของเขา 

สักที

ชินาธิปเลื่อนเก้าอี้ให้แฟนสาวนั่งอย่างสุภาพ และมองคนที่เขาพาไป 

ไหนมาไหนเพื่อนหรือคนรู้จักก็จะมองเขาอย่างริษยาด้วยความภูมิใจ

กุลนิษฐ์ไม่ใช่ผู้หญิงสวยระดับนางงามหรือดารา แต่เธอเป็นผู้หญิง 

หน้าตาหมดจด ปากนิด จมูกหน่อย น่ารักน่าเอ็นดูราวกับตุ๊กตา อีกทั้งเธอ 
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ยังมีรูปร่างตรงตามแบบที่ชายไทยกำลังนิยม ตัวเล็ก ผิวขาว ผมยาวสลวย 

เอวเลก็ อกโต แถมพกดว้ยการมกีริยิามารยาทแชม่ชอ้ย ฐานะทางบา้นกด็เีลศิ 

การศึกษาก็เชิดชูวงศ์ตระกูลได้ไม่อายใคร ผู้หญิงแบบนี้ใช่ว่าจะหากันได้ 

ง่ายๆ ดังนั้นทั้งพ่อและแม่ของเขาจึงผลักดันให้เขาจีบกุลนิษฐ์เป็นแฟน

ทีแรกเขาก็ไม่คิดอะไรมาก ทุกอย่างระหว่างเขากับเธอก็เหมาะเจาะ 

ลงตัวดี แต่พอเรื่องเดินมาถึงตรงนี้ เขาเริ่มหวง เริ่มกังวลว่าอาจจะมีผู้ชาย 

คนอื่นมาแย่งชิงเธอไป เพราะเกิดกังวลขึ้นมาอย่างนี้นี่เอง ชายหนุ่มจึง 

วางแผนที่จะรวบรัดให้แม่สาวสมบูรณ์แบบคนนี้ตกล่องปล่องชิ้นกับเขา 

เสียที

ชินาธิปทรุดตัวลงคุกเข่า เขาเอื้อมมือไปจับมือนุ่มนิ่มทั้งสองของเธอ

เอาไว้ มองวงหน้าที่เริ่มก้มต่ำลงอย่างเขินอาย

“นิดก็รู้ใช่ไหมว่าพี่รอนิดมาตั้งหลายปีแล้ว” เขาเริ่มต้นเรื่องราวที่ 

ตระเตรียมมาแบบเข้าเป้า ไม่อยากให้เสียเวลาอีกต่อไป “ตอนนี้นิดเรียนจบ 

แล้ว คงถึงเวลาของเราสักที”

หัวใจหญิงสาวเต้นแรงขึ้น มือไม้เย็นเฉียบด้วยรู้ดีว่าชินาธิปกำลัง 

จะเอ่ยอะไรออกมา นี่เป็นความฝันของหญิงสาวทุกคนมิใช่หรือ ได้แต่งงาน 

กับชายที่ตนรัก ทว่า...นอกเหนือจากความตื่นกลัวแล้ว หัวใจเธอกลับไม่มี

ความรู้สึกอื่นใดอีกเลย

“แต่งงานกับพี่นะ”

อากาศซึง่รอ้นอบอา้ว พนัชท์ีจ่บิไปสองสามจบิทำใหพ้วงแกม้กลุนษิฐ ์

แดงระเรื่อ และการที่เธอก้มหน้าลง ซ่อนแววตาว่างเปล่าของตนเองเอาไว้ 

ยิ่งหลอกให้คนมองคิดว่าเธอกำลังเขินอาย

“เรื่องใหญ่ขนาดนี้...นิดคงรับปากพี่แมนทันทีไม่ได้หรอกค่ะ นิด 

ต้องขอปรึกษากับทางบ้านก่อน”

แฟนสาวของเขาไม่เคยตัดสินใจอะไรเองได้ เรื่องนี้ชินาธิปทราบดี 

อยูแ่ลว้ กลุนษิฐเ์ปน็คนนา่รกั หวัออ่น เปน็ชา้งเทา้หลงัทีส่มบรูณแ์บบ เพราะ 
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เธอเป็นแบบนี้นี่เองเขาจึงชอบเธอ...ผู้หญิงแค่สวยก็พอ ไม่ต้องมีสมอง 

ให้มากนักหรอก มันจะยากแก่การควบคุม

ชินาธิปยิ้ม ยกมือที่กุมไว้ขึ้นมาจุมพิตแรงๆ จนได้ยินเสียงอุทาน 

ของสาวไร้เดียงสา เขารู้สึกว่าหลังมือที่เขาเพิ่งฝากจุมพิตเอาไว้นั้นกระตุก 

คล้ายอยากจะดึงออก แต่เขายังดึงดัน รั้งไว้ ไม่ยินยอม

“พี่...พี่แมนคะ...”

สาวน้อยของเขาดูตื่นตกใจไม่น้อยเมื่อเห็นกิริยาเอาแต่ใจของเขา 

ทว่าชินาธิปปลอบเธอด้วยรอยยิ้มกว้าง และเสียงหัวเราะแผ่วเบา 

“พีไ่มเ่อาเปรยีบนดิมากไปกวา่นีห้รอกจะ้ พีไ่มใ่ชค่นแบบนัน้นดิกน็า่จะ 

รู้ แต่ที่พี่ทำลงไปก็เพราะพี่อยากจะบอกให้นิดรู้ด้วยการกระทำว่า พี่รักนิด 

รักนิดจริงๆ นะ รักจนจะคลั่งตายอยู่แล้ว” พูดจบเขาก็ปล่อยมือทั้งสองข้าง 

ของเธอวางลงบนตัก เพื่อจะได้ล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อแจ็กเกตซึ่งสวม

ทับเสื้อเชิ้ตแขนสั้นเอาไว้

กล่องกำมะหยี่สีน้ำเงินเข้มกล่องนั้นใหญ่เกินกว่าที่จะใส่แหวนเอาไว้ 

พอเห็นดังนั้นกุลนิษฐ์ก็ลอบถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก

“พี่รู้อยู่แล้วว่านิดจะต้องตอบแบบนี้ วันนี้ของขวัญวันเรียนจบที่ 

พี่จะให้นิดจึงไม่ใช่แหวนหมั้น แต่เป็น...” มือใหญ่เปิดกล่องกำมะหยี่ออก  

เผยใหเ้หน็หวสีบัสขีาวซึง่ตวัหววีาดเสน้สแีดงเกีย่วพนัซอ้นกนัเปน็รูปดอกไม ้

ที่เกสรของดอกไม้แต่ละดอกประดับด้วยอัญมณีหลากสี งดงามเป็นที่สุด

ความจริงแล้วเครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ กระจุ๋มกระจิ๋ม หรือแบบ 

ใหญ่ๆ อย่างกระเป๋าของแบรนด์ดัง ชินาธิปก็เคยซื้อมากำนัลเธอ ราคาของ 

บางชิ้นคงจะมีมูลค่ามากกว่าหวีสับอันนี้เสียอีก ทว่า...ไม่รู้ทำไมกุลนิษฐ์จึง 

รู้สึกถูกตาต้องใจหวีอันนี้มากกว่าข้าวของมีมูลค่าที่เคยได้รับมา

“บอกตรงๆ ว่าพี่ไม่รู้จะหาอะไรมาให้นิดดี ต่างหู กำไล เสื้อผ้า 

พี่ก็เคยซื้อให้แล้ว พอดีแม่พี่ไปได้หวีอันนี้มา เห็นบอกว่าทำมาจากงาช้าง 

แท้ๆ  เกสรของดอกไมเ้ปน็พลอยนำ้ด ีลายกแ็กะสลกัจนละเอยีด บง่บอกวา่ 
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ใช้ช่างมีฝีมือทำ แถมยังแปลกตรงที่วาดสีแดงลงไปที่กลีบดอกไม้แบบนี้อีก 

พี่เห็นแล้วสวยดี และคงเป็นเครื่องประดับที่นิดใส่ติดตัวไปไหนต่อไหนได ้

ทุกวัน พี่เลยขอแม่เอามาให้นิด นิดคงไม่ดูถูกที่มันไม่ใช่ของแพงใช่ไหม”

กุลนิษฐ์ยิ้มอ่อนหวานพร้อมยื่นมือไปจับหวีขนาดไม่ใหญ่กว่าฝ่ามือ

ขึ้นมาพินิจดู

เป็นหวีสับที่แปลกและสวยจริงดังที่ชินาธิปพูดเอาไว้ทุกอย่าง สมัยนี ้

คงไม่มีใครใช้หวีสับกันมากนัก มันจึงมีค่าที่แปลกไม่เหมือนใครมากกว่า 

จะเป็นของราคาสูงค่า

ดวงตากลมราวตากวางช้อนมองแฟนหนุ่มอย่างอ่อนหวานก่อนตอบ  

“นิดไม่ได้สนใจของที่มูลค่าของมันหรอกค่ะ เครื่องประดับแพงๆ พี่แมน 

ก็ให้นิดมาหลายชิ้นแล้ว นิดออกจะเกรงใจเสียอีกที่พี่แมนชอบซื้ออะไร 

แพงๆ มาให้” เธอยิ้มกว้าง ก่อนเลื่อนหวีสับอันนั้นขึ้นมาแนบหัวใจ “แต่ 

สำหรับของขวัญชิ้นนี้ นิดชอบค่ะ ไม่ได้ชอบที่มันแพงหรือมันสวย แต่ชอบ 

เพราะพี่แมนให้นิด”

พอเห็นรอยยิ้มแสนบริสุทธิ์และใสซื่อของแฟนสาว ชินาธิปก็เกือบ 

จะอดใจเอาไว้ไม่อยู่

กุลนิษฐ์น่ารัก อ่อนหวาน หากจะเปรียบเธอคงเป็นดอกไม้ดอก 

เล็กๆ สีขาวบริสุทธิ์ ทว่ายามลมพัดกลีบดอกไม้พลิ้วไหว ดอกไม้ที่ดูน่ารัก 

ดอกนั้นจะส่งกลิ่นหอมหวานและเย้ายวนใจออกมาโดยไม่รู้ตัว

เธอคงไมรู่ส้นิะวา่เวลาทีเ่ธอมองและยิม้ใหเ้ขาแบบนี ้หลายครัง้หลาย 

คราที่เขาเกือบจะอดใจไม่ไหว อยากกดเธอลงกับพื้นและครอบครองเธอ 

เสีย ดีที่ว่าเขากับเธอไม่เคยอยู่ด้วยกันตามลำพังนานๆ ชายหนุ่มจึงทำ 

อย่างที่ใจมุ่งหวังไม่ได้เสียที

แต่อีกไม่นานหรอก ดอกไม้ดอกนี้จะต้องเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาแต่

เพียงผู้เดียว!
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ส่ีทุ่มนิดๆ เท่าน้ันชินาธิปก็ขับรถของเขาพาแฟนสาวมาส่งถึงหน้าบ้าน
ไฟภายในบ้านเดี่ยวขนาดหกสิบตารางวาของหมู่บ้านที่มีระบบรักษา

ความปลอดภัยดีเยี่ยมยังคงสว่างไสว บ่งบอกว่าคนในบ้านคงกำลังรอคอย

การกลับมาของกุลนิษฐ์อย่างใจจดใจจ่อ

“พี่แมนจะลงไปไหมคะ”

ชายหนุ่มที่วันนี้ดื่มเข้าไปพอสมควรมั่นใจว่าตอนนี้กลิ่นแอลกอฮอล์ 

คงติดตัวเขาจนไม่อาจปกปิดได้แล้วส่ายหน้า “อย่าดีกว่าจ้ะ ดึกแล้ว พี่ 

ไม่รบกวนดีกว่า”

ความเป็นสุภาพบุรุษของแฟนหนุ่มสร้างรอยยิ้มหวานๆ ขึ้นบน 

ใบหน้ากุลนิษฐ์ได้อีกครา ก่อนเธอจะไหว้ลาเขาและก้าวลงจากรถยนต์ 

สีดำคันนั้น

หญิงสาวกดกริ่งเรียกคนในบ้าน ไม่ถึงอึดใจประตูกระจกหน้าบ้าน 

ก็เปิดออก และเป็นแสงดาวนั่นเองที่โผล่หน้ากลมแป้นออกมาต้อนรับ 

นายสาว

เมือ่คนในบา้นออกมารบัเธอแลว้ กุลนษิฐก์ห็นัไปโบกมอืใหค้นในรถ 

และยืนส่งอยู่หน้าบ้านตนเองจนกระทั่งรถสีเข้มลับหายไปจากสายตา

ทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องรับแขก กุลนิษฐ์ก็อมยิ้มเมื่อเห็นพี่ชายนั่ง 
สัปหงกอยู่บนโซฟา เธอรู้ดีว่าเพราะเหตุใดคนที่งานรัดตัวจนเกือบหาเวลา 

นอนไม่ได้แบบเขาถึงได้มาหลับนกอยู่ตรงนี้ หญิงสาวหันไปมองแสงดาว 

ที่เพิ่งปิดบ้านเรียบร้อยและเดินเข้ามาหา

“ไปนอนได้แล้วละดาว ปิดบ้านเรียบร้อยแล้วใช่ไหม”

“ค่ะคุณนิด” แสงดาวสาววัยสิบแปดซึ่งกลมไปทั้งตัวรับคำ ก่อนยื่น

มือไปหมายจะรับกระเป๋าจากนายสาว ทว่ากุลนิษฐ์ส่ายหน้า บ่งบอกว่าจะ 

นำกระเป๋าขึ้นไปเก็บเอง แสงดาวจึงโค้งตัวนิดๆ แล้วเดินผ่านนายสาวเข้าไป

ยังห้องนอนซึ่งอยู่ติดกับห้องครัว
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แม้นายบ้านนี้จะไม่ได้เจ้ายศเจ้าอย่าง แต่แสงดาวก็ถูกป้าซึ่งรับใช ้

คนบ้านนี้มานานอบรมอย่างเข้มงวดว่า ถึงนายจะใจดี เรียกตนเองว่าพี่  

ก็อย่าได้เผยอเรียกนายว่าพี่ไปด้วย แม้อาหารที่กินจะมาจากหม้อเดียวกัน  

แตจ่ะกนิกอ่นนายไมไ่ด ้แมจ้ะมหีอ้งนอนอยูท่ีช่ัน้ลา่งของบา้นตดิกบัหอ้งครวั  

แต่จะนอนก่อนนายไม่ได้ และแม้นายจะยิ้มหัวให้ แต่ก็อย่าได้คิดเล่นหัว 

นาย

หากแสงดาวสำนึกอยู่เสมอว่าตนเป็นใคร มีหน้าที่อะไร เธอก็จะได้ 

อยู่สุขสบายที่นี่ ไม่ต้องกลับไปทำนาเลี้ยงควายที่บ้าน แสงดาวจะสบาย 

เหมือนป้าที่ทำงานอยู่ในบ้านนี้มาแล้วไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี

แสงดาวอาจเรียนมาน้อยแต่เธอก็มีสมอง หลังจากมาทำงานอยู่ 

ในบา้นนีส้ีป่เีตม็ เธอกร็ูจ้กัและรูใ้จนายทัง้สองทกุอยา่ง เรยีกวา่มองตากร็ูใ้จ 

ดังนั้นเธอจึงเดินเข้าห้องนอนของตนไปแบบเงียบๆ ตามคำสั่ง

พอคนรบัใชเ้ดนิเขา้หอ้งไปเรยีบรอ้ยแลว้ กลุนษิฐก์ย็ืน่มอืไปแตะไหล ่

พี่ชายซึ่งนอนคอพับคออ่อนอยู่บนโซฟา “พี่หน่องคะ”

เมื่อถูกเรียก เหมวัตก็ลืมตาขึ้นแทบจะในทันที ชายหนุ่มรีบขยับร่าง 

ให้นั่งสบายขึ้นพร้อมทักน้องสาว “อ้าว...กลับมาแล้วเหรอ นี่มันกี่โมงกี่ยาม 

แล้ว”

เขาหยีตาเพื่อมองนาฬิกาบนผนัง แม้สายตาเขาจะสั้นเล็กน้อย ทว่า 

ยังคงมองเห็นเข็มนาฬิกาได้ชัดเจน รอยยิ้มปรากฏขึ้นบนใบหน้าก่อนเขา 

จะเอ่ยชมเพื่อนชายของน้องสาว “แมนนี่ใช้ได้นะ บอกว่าจะมาส่งนิดไม่เกิน 

ห้าทุ่ม ก็ไม่เกินจริงๆ”

กลุนษิฐย์ิม้ใหพ้ีช่ายซึง่ดำรงตนคลา้ยกบัพอ่คนทีส่องของเธอมากกวา่ 

จะเป็นพี่ ทั้งที่อายุของเธอกับเขาห่างกันเพียงแค่สามปีเท่านั้น หญิงสาววาง 

กระเป๋าสะพายลงบนโต๊ะกาแฟตรงหน้า ก่อนนั่งลงข้างกายพี่ ใบหน้าเธอ 

มีรอยยิ้มประดับเมื่อบอกเรื่องสำคัญให้พี่ชายทราบ

“พี่แมนเขาขอนิดแต่งงาน”
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“ฮะ” เหมวัตรู้สึกตื่นเต็มที่ก็ตอนนี้ เขาหันไปมองน้องสาว “อะไร 

จะเรว็ปานนี ้พอสอบเสรจ็กข็อเลยเรอะ แมนนีใ่จรอ้นจรงิ วา่แตน่ดิตอบไปวา่ 

ยังไงล่ะ”

“จะให้นิดตอบยังไงล่ะคะ ก็แค่บอกให้เขาไปคุยกับพ่อแม่เองเท่าน้ัน”

เหมวัตมองน้องสาวอยู่ตลอด ใบหน้าเธออาจมีรอยยิ้ม แต่เขามอง 

ไม่เห็นความเอียงอายในแววตา หรือแม้กระท่ังความยินดีปรีดาเขาก็ไมเ่ห็น

ในฐานะพี่ชาย เหมวัตเฝ้ามองความรักของน้องสาวอย่างใกล้ชิด  

จนบางครั้งก็ถึงขั้นจุ้นจ้านเสียด้วยซ้ำ แต่ทุกอย่างที่ทำลงไปก็เพราะรัก 

และเป็นห่วงน้อง และเพราะติดตามความรักครั้งนี้แบบใกล้ชิด เหมวัต 

จึงจับได้ว่าคนคู่นี้...ดูเหมือนจะไม่มีประกายแห่งรักปรากฏปิ๊งปั๊งเหมือน 

คนรักกันคู่อื่นๆ เลย

สัญชาตญาณของตำรวจสายสืบสวนบอกว่าความรักของคนคู่นี้ต้อง

มีสิ่งผิดปกติแน่ แต่จะเป็นอะไรนั้น...เหมวัตยังไม่มั่นใจ

ชินาธิปเอาอกเอาใจน้องเขาดีอยู่หรอก มารับมาส่ง พาไปกินข้าว 

ข้างนอก แต่ก็ไม่มีอะไรเกินเลยให้จับได้เลย ในฐานะผู้ชาย บอกตรงๆ ว่า 

ถ้าได้อยู่กับผู้หญิงที่รัก มันอดใจไม่ได้หรอก!

สว่นนอ้งสาวเขากท็ำตวัอยูใ่นกรอบเปะ๊ ซึง่ถา้นอ้งรกัชนิาธปิบา้งกน็า่จะ 

มีอาการกระซิกกระซี้ ออดอ้อนในแบบที่ผู้หญิงส่วนใหญ่ทำกับแฟนบ้างสิ  

แต่นี่แม้เขาจะเคยแกล้งให้โอกาสแล้วแอบสอดแนมอยู่ห่างๆ คู่นี้ก็ยังเฉย 

สนิท...มันยังไงกันนะ!

“นิดรักแมนรึเปล่า”

“รักสิคะ” น้องสาวเขาตอบทันที ไม่มีความขวยเขินอีกแล้ว ราวกับ 

เมื่อครู่เขาเพิ่งถามเธอว่า...หิวหรือเปล่า

ปลอ่ยไปแบบนีจ้ะดหีรอื หากคนสองคนไมไ่ดแ้ตง่งานกนัดว้ยความรกั  

จะประคับประคองชีวิตคู่ให้รอดได้หรือ และถ้าไม่ได้รักกัน น้องเขาจะ 

แต่งงานกับคนที่ไม่ได้รักทำไม เอ๊ะ...หรือว่ารัก แต่เป็นความรักแบบ... 
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รักนะแต่ไม่แสดงออก เหมวัตอดที่จะวิเคราะห์ไม่ได้

“เรือ่งแตง่งานมนัไมใ่ชเ่รือ่งลอ้เลน่นะนดิ นดิตอ้งคดิใหด้ีๆ  ตดัสนิใจ 

ด้วยตนเอง เห็นแก่ตัวเข้าไว้อย่าเห็นแก่ใครอื่น”

กุลนิษฐ์หัวเราะเมื่อได้ยินคำสอนของพี่ชาย “พี่หน่องน่ะตลก มีแต่ 

คนสอนใหน้ดิเสยีสละ ใหก้อ่นถงึจะไดร้บั แตน่ีพ่ีห่นอ่งสอนใหน้ดิเหน็แกต่วั  

แปลกไปรึเปล่าคะ”

“ไมแ่ปลกหรอก” เหมวตัสา่ยหนา้พรอ้มอธบิายตอ่ “เพราะการแตง่งาน 

มันเป็นเรื่องของคนสองคน ไม่ใช่เรื่องของบุคคลที่สามสี่หรือห้า ไม่ใช่เรื่อง 

ของพ่อแม่ หรือแม้กระทั่งพี่ ถ้านิดแต่งไปแล้วไม่มีความสุข แน่ละ...พ่อแม่ 

หรอืพีก่ไ็มม่คีวามสขุไปดว้ย แตค่วามทกุขข์องพวกเราทีเ่หน็นดิไมม่คีวามสขุ  

ไม่อาจเทียบได้กับการที่นิดต้องทนอยู่ในนรกที่นิดเลือกเองเลย”



สีหน้ายิ้มๆ ของหญิงสาวค่อยๆ จางหายไป เรื่องนี้เธอก็เคยคิด 
เคยกลวั แตเ่พราะมองโลกในแงด่มีาตลอด และแฟนหนุม่กแ็สนด ีความคดิ 

ในด้านร้ายจึงมักจะถูกปัดทิ้งไปในที่สุด แต่วันนี้ คืนนี้ ดูเหมือนเธอจะ 

สะบัดมันออกไปไม่ได้ ความกลัว ความไม่แน่ใจเกาะกุมจิตใจเธอจนมัน 

ฉายออกมาให้เห็นทางแววตา

เห็นแล้วเหมวัตก็รู้สึกดีใจ รีบตบบ่าน้องแรงๆ “ถามจริงๆ นิดยัง 

ไม่แน่ใจใช่ไหม”

กลุนษิฐใ์ชเ้วลาคดินาน...นานมากกวา่จะยอมพยกัหนา้นดิๆ นดิเดยีว 

เท่านั้น ก่อนพึมพำออกมาว่า “นิดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไม ทั้งๆ ที่พี่แมน 

ก็ดี ดีมาก แต่ทำไม...”

นอ้งสาวไมย่อมพดูจนจบประโยค เธอหยดุระบายความในใจออกมา 

ดื้อๆ ทำให้คนเป็นพี่ค้างด้วยความอยากรู้ น้องเขาก็เป็นเสียแบบนี้ ช่างคิด 

มากกว่าช่างพูด อดทนมากกว่าจะเอ่ยปากบ่น

เหมวัตยกมือขึ้นยีผมยาวสวยของน้องสาว “บางทีความรักก็ไม่มี 

๒
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เหตุผล บางทีคนดีๆ เราก็ไม่รัก ไปรักใครก็ไม่รู้ที่ไม่ดีกับเราเลย บางทีเวลา 

ก็ไม่ได้เป็นเงื่อนไขว่าเราต้องรักคนนี้มากกว่าคนนั้น ความรักน่ะนะ ลงว่า 

มันจะเกิดก็เกิด ไม่เกิดก็ไม่เกิด พูดตรงๆ เลยนะ พี่ว่านิดไม่ได้รักแมน 

หรืออาจจะรักก็ได้ แต่ไม่ถึงขั้นอยากจะแต่งงานด้วย”

“นิดรักพี่แมนนะคะ” มันเหมือนเป็นปฏิกิริยาโต้ตอบอัตโนมัติ 

ของน้องสาว ที่พอมีคีย์เวิร์ดถามว่ารักไหม เธอจะตอบว่ารักออกมาทั้งๆ 

ที่แววตายังเต็มไปด้วยความสับสน

พอผูเ้ปน็พีช่ายนิง่ มองตานอ้ง กลุนษิฐก์ร็บีหลบุตาลงมองมอืทีบ่บีกนั 

แน่นอยู่บนตักของตนเอง เธอรู้สึกเหมือนตนเพิ่งทำผิด พูดผิด และถูก 

พี่ชายจับได้

“พี่แมนเป็นคนดี ดูแลนิด ให้เกียรติ และรอนิดมาตลอด พี่แมน 

เป็นคนที่นิดควรรัก”

“ควรรัก แต่อาจจะไม่รักก็ได้หนิ” เหมวัตพูดขึ้นมาลอยๆ ก่อน 

ตัดบทเมื่อเห็นน้องสาวเริ่มกระสับกระส่ายเหมือนไม่อยากคุยเรื่องนี้กับ 

เขาแล้ว

ไม่เป็นไร การพูดคุยกับพี่ชายอาจทำให้เธอไม่อาจระบายทุกอย่าง 

ภายในใจออกมาได้ทั้งหมด เดี๋ยวเขาจะส่งต่อเรื่องนี้ไปยังแม่ ให้แม่ลองคุย 

ลองช่วยลูกสาวค้นหาใจตนเองน่าจะดีกว่า

“เอาเป็นว่าลองเก็บไปคิดก็แล้วกัน ชีวิตนิด นิดต้องตัดสินใจเอง  

พ่อแม่และพี่มีหน้าที่สนับสนุนในสิ่งที่นิดตัดสินใจเลือกแล้วเท่านั้น”

นาน...นานมากกว่ากุลนิษฐ์จะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง ดวงตาเธอ 

คล้ายจะมีน้ำคลอคลองมากกว่าปกติ สิ่งที่เธอพูดออกมาเบาหวิว แต่ทำให้

พี่ชายต้องรีบโอบน้องสาวเข้าไปกอด

“...พี่หน่อง นิดกลัว”

ใช่...เธอกลัว!

หลงัจากถกูพีก่ดดนัใหค้ดิ ใหค้น้หาความจรงิซึง่ซอ่นลกึอยูภ่ายในใจ  
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หญิงสาวก็ระบายในสิ่งที่เธอรู้สึกออกมา แต่หากจะถามว่าเธอกลัวอะไร 

เธอก็บอกไม่ถูกอีกเช่นกัน ชินาธิปดีทุกอย่าง ดีจนเพื่อนๆ เธอต่างอิจฉา  

แต่...แต่มันมีอะไรบางอย่างที่สะกิดใจเธอ เหมือนเสี้ยนไม้แหลมที่ทิ่มเข้าไป 

ในเนื้ออ่อนๆ ไม่มีร่องรอยใดเมื่อมองด้วยตาเปล่า แต่พอลูบดูกลับรู้สึกได้

ถ้าเธอบอกทุกคนไปว่าไม่อยากแต่งงานเพราะความรู้สึกที่ไร้เหตุผล 

เช่นนี้มันคงออกจะน่าขัน และดูเป็นเจ้าสาวที่กลัวฝนไปหน่อย เธอจึงได้ 

แต่เก็บความรู้สึกเอาไว้ในใจตนเองตลอดมา

ทว่า ‘พี่หน่อง’ ก็ยังคงเป็นพี่หน่อง เป็นคนที่เข้าใจเธอทุกอย่างทั้งๆ 

ที่เธอไม่เคยอธิบายอะไรออกไปให้เขาฟัง พี่มองตาและดึงเธอเข้าไปกอด 

ลูบหลังลูบไหล่ปลอบโยน ก่อนจะบอกว่าเรื่องนี้เขาจะคุยกับพ่อแม่ให้เอง 

ไม่ต้องเป็นห่วง ในเร็วๆ นี้จะไม่มีการแต่งงานเกิดขึ้นอย่างแน่นอน ทว่า... 

พีช่ว่ยไดแ้คช่ะลอเวลาใหย้ดืยาวออกไปอกีนดิ แตก่ารตดัสนิใจอยา่งเดด็ขาด 

คือเรื่องที่เธอต้องคิดเอง

เธอตอ้งคดิใหด้ ีใหร้อบคอบ หากเธอยงัรูส้กึ ‘กลวั’ กใ็หส้ำรวจจติใจ 

ตนเองให้เรียบร้อยว่ากลัวอะไร จะหายกลัวหรือไม่ และถ้าไม่หายจะทำ 

เช่นไร

“แฮก แฮก แฮก”
เสียงหอบหายใจรุนแรงดังเข้ามาในหู ภาพเบื้องหน้ามืดมนจนแทบ 

มองไม่เห็นอะไร กุลนิษฐ์ที่ยืนคว้างอยู่กลางทุ่งกว้างพยายามเหลียวมอง 

ไปรอบๆ ตัว แต่เธอกลับขยับร่างกายไม่ได้ ได้แต่ยืนนิ่งอยู่กลางลานกว้าง

และกลอกตาไปมาอย่างหวาดหวั่น

ยังไม่ทันรู้ว่าเธอยืนอยู่ที่ไหน มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ฉับพลันเธอก็ 

ได้ยินเสียงกรีดร้องของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้น ก่อนจะมีเสียงหัวเราะของ 

ผู้ชายตามมาทีหลัง

ร่างเธอแข็งเกร็งเมื่อหางตาเหลือบไปเห็นเงาสีขาวๆ เธออยากจะ
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หันกลับไปมองว่ามันคืออะไร อยากจะวิ่งหนีไปจากสถานที่น่ากลัวแห่งนี้ 

ทว่าเธอทำอะไรไม่ได้เลย

เงาสขีาวทีเ่หน็ทางหางตาคอ่ยๆ วิง่เขา้มาใกล ้เงานัน้คอื...ผูห้ญงิ ผูห้ญงิ 

คนนั้นคงเป็นเจ้าของเสียงกรีดร้องที่กรีดลึกลงไปในโสตประสาทของ 

กลุนษิฐ ์หญงิสาวทีย่นืปกัหลกันิง่ราวกบักลายรา่งเปน็หนิไปแลว้เหน็ผูห้ญงิ 

คนนัน้ชดัขึน้เรือ่ยๆ เพราะรา่งเปลอืยเปลา่ทีว่ิง่สะเปะสะปะอยา่งไมรู่ท้ศิทาง 

นั้นพุ่งตรงเข้ามาหาเธอ

ภาพผู้หญิงที่กำลังขวัญผวาคนนั้นเริ่มชัดเจน เธอมีรูปร่างหน้าตาด ี

...สวยเลยละ แม้ตอนนี้ผมดัดเป็นลอนจะยุ่งเหยิง แม้ใบหน้างดงามจะ 

เปื้อนน้ำตาและผงฝุ่น แต่ความงามของเธอยังคงฉายชัด

กลัว! ความกลัวของผู้หญิงโชคร้ายคนนั้นส่งผ่านเข้ามาจับหัวใจ 

จนทำให้กุลนิษฐ์ตัวสั่น แข้งขาอ่อน ทว่าเธอก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นทั้งๆ  

ที่อยากวิ่งหนีเมื่อเห็นผู้ชายหน้าตาท่าทางน่ากลัวสองคนวิ่งตรงเข้ามาหา 

ผู้หญิงคนนั้น ซึ่งนั่นก็เท่ากับพุ่งตรงเข้ามาหาเธอด้วย

กุลนิษฐ์กรีดร้องแต่ไม่มีเสียงใดๆ ลอดออกมาจากริมฝีปาก เมื่อ 

เธอเห็นชายสองคนนั้นคว้าตัวสาวสวยเอาไว้ได้ น้ำตาเธอเริ่มไหลเมื่อผู้ชาย 

หน้าตาท่าทางน่ากลัวช่วยกันกดผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นลงกับพื้นหญ้าซึ่ง 

อยู่ห่างจากจุดที่เธอยืนไม่ถึงหนึ่งเมตร

กลิ่นเหงื่อ เสียงกรีดร้อง เสียงหายใจฟืดฟาดสลับกับเสียงหัวเราะ

เริ่มดังขึ้น กุลนิษฐ์หลับตาเพราะทนมองเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นไม่ได้  

แต่หูเธอยังได้ยิน...ได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้ชายสองคนนั้นพูดกัน ได้ยิน 

เสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวด เสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิง 

คนนั้น และสุดท้ายก็ได้ยิน...

“กูจะจองล้างจองผลาญพวกมึง กูสาบาน กูจะเอาคืน กูจะเอาคืน!”

กุลนิษฐ์เหมือนใจจะขาด ไม่รู้ว่าทำไมเธอจึงต้องมาเป็นพยานร่วม 

รับรู้เรื่องราวเลวร้ายนี้ เธอไม่อยากรู้ ไม่อยากเห็น เธอพยายามขยับแต่ก็ 
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ทำไม่ได้ จำต้องยืนอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่นานจนได้กลิ่น...เลือด

ดวงตาที่ปิดตลอดเบิกกว้างขึ้นเมื่อได้กลิ่นนั้น เบื้องหน้าเธอมีผู้ชาย 

เปลือยสองคนยืนอยู่ ใบหน้าของพวกมันดูโรคจิต เนื้อตัวมีทั้งเหงื่อและ 

เลือด!

กุลนิษฐ์หลุบตาลงมองผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นทันทีแล้วก็แทบ 

ผงะ ผิวกายขาวนวลของเธอตอนนี้ถูกย้อมไปด้วยเลือด ทรวงอกยังคง 

กระเพื่อมสั่นไหวบ่งบอกว่าเธอยังมีชีวิต ทว่าใบหน้าบวมปูดเพราะถูกตบตี 

หนักหน่วงนั้นแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม แววตาผู้หญิงคนนั้นลอยคว้าง 

ริมฝีปากบวมเป่งพึมพำ

“ภู...ภู...”

สภาพน่าอนาถที่เห็นทำน้ำตากุลนิษฐ์ร่วงริน เธอเริ่มสะอื้นเมื่อได้ยิน

เสียงสัตว์ร้ายสองตัวหัวเราะ

มนุษย์คงเป็นสัตว์ชนิดเดียวในโลกที่ทำร้ายพวกเดียวกันเองด้วย 

ความสนุกสนาน!

กุลนิษฐ์หลับตาปี๋ อยากยกมือขึ้นปิดหูแต่ก็ทำแบบนั้นไม่ได้ เสียง 

คล้ายจอบฟันดินแฉะๆ ดังขึ้นมาแทนเสียงโหดร้ายที่เธอต้องทนฟังมานาน  

ความอยากรู้ทำให้เธอค่อยๆ ลืมตาขึ้นมองและพบว่า ตอนนี้เธอไม่ได้ยืน 

อยู่ที่เดิมแล้ว แต่มายืนอยู่ในน้ำ

ขนอ่อนทั่วกายเธอลุกชันเมื่อรู้สึกว่าเท้าตนเองจมลึกอยู่ในเลน 

น้ำเปียกขึ้นมาจนถึงหัวเข่า เธอมองตรงไปข้างหน้าโดยอัตโนมัติ และเห็น 

สัตว์ร้ายสองตัวนั้นกำลังขุดหลุมอยู่

ใจเธอหล่นวูบ มองหาผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นทันที และพบว่า 

ผู้หญิงคนนั้นนอนพาดอยู่กับรากของต้นไม้ใหญ่ เนื้อตัวเธอเปรอะเปื้อน 

มอมแมมไปด้วยผงดิน เลือด และคราบไคล เธอน่าจะตายไปเสียจะได ้

พ้นทุกข์ทรมาน แต่กุลนิษฐ์กลับเห็นทรวงอกเธอยังขยับ แม้แผ่วเบาก็ 

บ่งบอกให้เธอรู้ว่าผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นยังมีชีวิตอยู่
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‘หนีสิ หนี อย่ายอมแพ้ หนีไป!’ กุลนิษฐ์พยายามส่งเสียงบอก 

ผู้หญิงคนนั้น และอาจเป็นเพราะความปรารถนาดีของเธอส่งไปถึงกระมัง  

ร่างที่นอนนิ่งราวกับคนตายจึงพลิกตัวลุกขึ้นมานั่งได้

ร่างชุ่มไปด้วยเลือดคลานช้าๆ ใบหน้าช้ำชอกบิดเบี้ยวทุกครั้งที่ 

ขยับตัว แต่แม้จะเจ็บเพียงไรเธอก็ยังคลานต่อไป...คลานต่อไป...

เมื่อหลุมใกล้ตลิ่งขุดได้ลึกพอสมควรแล้ว สัตว์ร้ายทั้งสองก็วาง 

จอบลง พวกมันยังมีหน้ามาหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน เมื่อมองตรงไป 

ยังเหยื่อแล้วพบว่าเหยื่อของตนคลานหนีไปได้นิดหน่อย สัตว์ร้ายพากัน 

ย่างสามขุมเข้าไปหาร่างกะปลกกะเปลี้ยนั่นแล้ว...ถีบ

กุลนิษฐ์หลับตา ร้องไห้ เธอไม่ได้ยินเสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นแล้ว 

แต่ยังได้ยินเสียงการทำร้ายทารุณชัดเจน เสียงที่น่าชังนั้นดังอยู่นาน ก่อน 

เธอจะรู้สึกว่าน้ำกระเซ็นขึ้นมาโดนใบหน้า ไม่ใช่ครั้งเดียวด้วย แต่หลาย 

ครั้งเหมือนมีคนกำลังกระเสือกกระสนอยู่ในน้ำ

ดวงตาซึ่งหลับอยู่เบิกขึ้นทันที กุลนิษฐ์เห็นผู้ชายสองคนยืนเท้า 

สะเอวอยู่ตรงหน้า สีหน้าพวกมันกำลังสนุกสนาน เธอหลุบตาลงมอง 

ดา้นลา่งแลว้ใจหายวบู เมือ่รูว้า่ใครกนัทีก่ำลงักระเสอืกกระสนอยูใ่นนำ้ทีส่งู 

เพียงแค่เข่า

ผู้หญิงคนนั้นถูกสัตว์ร้ายทั้งสองจับได้และลากมาตรงที่เธอยืนอยู่  

ก่อนเหยียบอกเธอเอาไว้เพื่อให้ส่วนบนของลำตัวเธอจมน้ำ

แมผู้ห้ญงิทีน่า่สงสารคนนัน้จะออ่นแรงเตม็ทน แตเ่ธอกย็งัดิน้ ยงัทะลึง่ 

ขึ้นมาเหนือน้ำครั้งแล้วครั้งเล่า...จนสัตว์ร้ายในคราบมนุษย์เอ่ยปากบอกว่า

“อีนี่แม่งอึดฉิบหาย”

ทวา่แมจ้ะอดึเพยีงไร รา่งชำ้ชอกนัน้กค็อ่ยๆ ออ่นเปลีย้ และ...คอ่ยๆ 

หมดแรงลงไปในที่สุด

สดุทา้ยเมือ่สตัวร์า้ยทัง้สองชกัเทา้ออกจากรา่งของผูห้ญงิคนนัน้ เธอ 

...ก็ไม่กระดุกกระดิกอีกต่อไป ใบหน้ายับเยินจากการถูกทุบตีไม่มีความ 
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เจ็บปวดให้เห็นอีกแล้ว ดวงตาของร่างไร้วิญญาณนั้นค้างนิ่ง มองขึ้นมายัง 

กุลนิษฐ์ที่มองลงไป แล้วจู่ๆ มือของผู้หญิงคนนั้นก็คว้าขากุลนิษฐ์ ส่งผลให้ 

เธอร้องกรี๊ดลั่น

“มา่ย!!” กลุนษิฐก์รดีรอ้งดงัลัน่ ถบีผา้หม่ทีค่ลมุกายเปน็พลัวนัพรอ้ม 
ลุกขึ้นนั่ง หัวใจเธอสั่นระริกใต้แผ่นอกที่กระเพื่อมขึ้นลงแรง ดวงตาเปียก 

น้ำตามองฝ่าความมืดไปรอบๆ ตัวเพียงเพื่อจะพบว่าเธอยังคงนอนอยู่ใน 

ห้องนอน บนเตียงของตนเอง และเร่ืองเลวร้ายเม่ือครู่...มันเป็นเพียงแค่ฝัน

ฝันอย่างนั้นหรือ! ฝันอะไรกันถึงได้น่ากลัวและสมจริงสมจังแบบนี้  

เธอยังจำใบหน้าของผู้หญิงโชคร้ายคนนั้นได้ สัตว์ร้ายในคราบมนุษย์ 

ทั้งสองนั้นเธอก็จำได้ เสียงร้องของผู้หญิงคนนั้นยังดังอยู่ในหู...กลิ่นเลือด 

ยังติดจมูก

กุลนิษฐ์รู้สึกขนลุก เธอรีบตลบผ้าห่มออกจากกายแล้วลูบขา ซึ่ง 

ในฝันขาข้างนี้ถูกผู้หญิงคนนั้นจับ

ทั้งๆ ที่ในฝันขาเธอถูกบีบอย่างแรง แต่ตอนนี้กลับไม่มีร่องรอยใด 

‘มันเป็นแค่ฝัน ฝันร้ายเท่านั้นเอง’ หญิงสาวพยายามปลอบใจตนเอง 

ทว่าแม้จะทำใจให้เข้มแข็งเพียงไร เธอยังอดเอี้ยวตัวไปเปิดโคมไฟหัวเตียง

ให้สว่างขึ้นไม่ได้

เมื่อเธอขยับตัว อะไรบางอย่างที่ติดอยู่บนเรือนผมก็เลื่อนตกลงไป 

บนหมอน…หวีงาช้างที่แฟนหนุ่มเพิ่งให้เธอมานั่นเอง

กลุนษิฐม์องหวแีสนสวยอนันัน้อยา่งประหลาดใจ ไมเ่ขา้ใจเหมอืนกนั 

ว่ามันมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร เธอจำได้ว่าหลังอาบน้ำเสร็จก็นำโทรศัพท์มือถือ 

ออกมาชารจ์ และนำหวอีนันีไ้ปวางเอาไวท้ีโ่ตะ๊เครือ่งแปง้ไมใ่ชห่รอื...เธอยืน่

มือไปแตะหวีแล้วก็สะดุ้งเมื่อหูแว่วเสียง

“ช่วยด้วย!”

ขนอ่อนๆ หลังคอเธอลุกซู่ กุลนิษฐ์หันไปทางขวามือช้าๆ ก่อน 
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สะบัดหน้าไปทางซ้าย เธอโล่งใจที่ไม่เห็นอะไร และเมื่อแตะหวีซึ่งอยู่ผิด 

ที่ผิดทางอีกครั้งก็ไม่ได้ยินเสียงใดๆ ทั้งสิ้น

หญิงสาวถอนหายใจยาวก่อนเดินลงจากเตียง นำหวีไปวางไว้บน 

โต๊ะเครื่องแป้ง และเดินกลับขึ้นมาบนเตียงอีกครั้ง เธอมองไปรอบๆ กาย 

อุ่นใจเมื่อทุกอย่างดูปกติดี ทว่า...เธอยังตัดสินใจนอนโดยเปิดโคมไฟ 

หัวเตียงเอาไว้อยู่ดี

เพื่อความสบายใจ กุลนิษฐ์จึงตื่นแต่เช้าเพื่อไปตักบาตรที่หน้าบ้าน  

เธอไม่รู้ว่าเรื่องที่ตนฝันเป็นเรื่องจริงหรือแค่ฝันร้าย แต่เธอปรารถนาดีต่อ

ผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นจริงๆ และหวังให้ผลบุญที่เธอทำในเช้าวันนี้ช่วย 

ผู้หญิงคนนั้นให้ไปสบาย อย่าได้มารบกวนเธออีกเลย

กุลนิษฐ์อยากจะร้องกรี๊ด อยากปลุกตนเองให้ตื่นจากฝันร้ายที่มา 
หลอกหลอนเธออกีครัง้ ผูห้ญงิทีน่า่สงสารคนเดมิวิง่หนสีตัวร์า้ยทีโ่หดเหีย้ม

ผิดมนุษย์ไม่พ้น และสุดท้าย...เธอถูกฝังอยู่ใกล้ต้นไม้ใหญ่ริมตลิ่ง

เมื่อฝันร้ายสิ้นสุดลง กุลนิษฐ์ก็สะดุ้งขึ้นมานั่งอีกครั้ง ใบหน้าเต็มไป 

ด้วยเหงื่อ เธอยกมือขึ้นมาปาดเหงื่อออกจากหน้าผาก หางตาก็พลันเห็น 

สิ่งผิดปกติที่มุมซ้ายมือ

หวัใจเธอเตน้แรงจนนา่กลวั เมือ่กลุนษิฐห์ลบัตาและลมืตาขึน้มาใหม่

กย็งัพบวา่สิง่ประหลาดมมุหอ้งนัน้ไมย่อมหายไป และหวัใจทีเ่ตน้แรงยิง่กวา่

ตีกลองเพลก็เกือบจะหยุดเต้น เมื่อสิ่งแปลกประหลาดเริ่มเคลื่อนไหว

“ช่วยด้วย” เสียงเริ่มดังขึ้น ก่อนสิ่งประหลาดที่นั่งคุดคู้จะค่อยๆ  

ลุกขึ้น เผยให้กุลนิษฐ์ทราบว่าแท้จริงแล้วสิ่งที่ขาวซีดและขดตัวจนเป็น 

ก้อนกลมอยู่ที่มุมห้องนั้นคือ...ผู้หญิง

ร่างของผู้หญิงคนนั้นเปลือยเปล่า ผมยาวเปียกน้ำแนบไปกับใบหน้า 

ที่ซีดจนกลายเป็นสีเทา ผมบางส่วนปิดใบหน้าเธอเอาไว้ แต่กุลนิษฐ์ยังคง 

เห็นดวงตาที่แดงก่ำ และริมฝีปากที่กระซิบคำว่า ‘ช่วยด้วย’ ชัดเจน
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กุลนิษฐ์กระถดตัวถอยหนีไปอีกด้าน เมื่อร่างสีเทาที่ดูคล้ายมนุษย ์

แต่ในใจเธอกลับทราบดีว่า...ไม่ใช่มนุษย์ ค่อยๆ คืบเข้ามาใกล้ ร่างนั้น 

เดินช้า...ช้าอย่างยิ่ง แต่เธอขยับไม่ได้ เธออยากหนีแต่หนีไม่ได้ ได้แต่นั่ง 

ตัวแข็ง มองร่างซีดจนออกเป็นสีเทาร่างนั้นเดินเข้ามาใกล้และยื่นมือมา 

หาเธอ ปลายนิ้วที่บางนิ้วไม่มีเล็บยื่นมาตรงหน้า ก่อนนิ้วนางที่สวมแหวน 

สีทองจะร่วงลงสู่เตียงของเธอ กุลนิษฐ์หลับหูหลับตาร้องกรี๊ด ก่อนพลิกตัว 

อย่างแรง

ตุ้บ!

หญิงสาวหล่นลงมานอนพังพาบอยู่ข้างเตียง ผ้าห่มที่ห่อร่างเอาไว้ 

ทำใหเ้ธอไมเ่จบ็ แตถ่งึจะไมเ่จบ็เธอกไ็มย่อมลกุ ทีเ่ปน็เชน่นัน้กเ็พราะเธอกลวั 

หากลุกจากพื้นขึ้นไปบนเตียงแล้วมองไปยังมุมห้องด้านซ้าย...เธอจะเห็น...

เห็น...

เพียงแค่คิดขนก็ลุกซู่ หนาวจนต้องกอดตัวเองไว้ ใบหน้าที่มีแต่ 

ความหวั่นหวาดซุกอยู่กับผ้านวม แต่ก่อนที่กุลนิษฐ์จะหลับไปทั้งแบบนั้น  

เหตุและผลซึ่งต้องมีข้อพิสูจน์ได้ก็ผุดขึ้นมาในสมอง

เธอถูกเลี้ยงดูมาแบบเด็กสมัยใหม่ที่เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นและจับต้องได้ 

พ่อกับแม่ไม่เคยหลอกให้กลัวอะไรที่เหนือธรรมชาติ และตลอดยี่สิบเอ็ดปี

ที่ผ่านมาเธอก็ไม่เคยกลัว...ผี

หากผีมีอยู่จริง เขาก็เป็นแค่กลุ่มก้อนของพลังงาน ไม่มีเนื้อหนัง 

ไมม่ทีางทำรา้ยเธอได ้นอกจากจะทำใหต้กใจกลวัเทา่นัน้ เมือ่ใชว้ทิยาศาสตร ์

ประกอบกับสิ่งที่เคยอ่านๆ มาปลุกปลอบ ใจของกุลนิษฐ์ก็ชื้นขึ้นนิดหนึ่ง 

เธอค่อยๆ ลุกขึ้นมานั่งแล้วชะเง้อข้ามเตียงมองไปยังบริเวณมุมซ้ายของ 

ห้อง

ลมหายใจถกูระบายออกมายาวเหยยีดเมือ่เธอมองไมเ่หน็อะไรทัง้นัน้  

เธอเอื้อมมือไปเปิดโคมไฟหัวเตียงก่อนคลานขึ้นเตียงอีกครั้ง ทว่าสิ่งที่วาง 

เด่นอยู่บนหมอนทำเธอแทบตกเตียงไปอีกหน
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หวีงาช้างอันนั้น มันมาอยู่บนหมอนเธอได้อย่างไร!

เชา้วนัรุง่ขึน้หญงิสาวรบีมาทำสงัฆทานทีว่ดัใกลบ้า้น สว่นบญุสว่นกศุล 
ทั้งหมดเธอยกให้แก่เจ้าของหวี

ไม่มีใครบอก ไม่มีข้อพิสูจน์ แต่กุลนิษฐ์เชื่ออย่างเต็มหัวใจเลยว่า  

ผู้หญิงในฝันของเธอต้องเป็นเจ้าของหวีที่ชินาธิปนำมาให้เธอแน่ๆ

ระหว่างกรวดน้ำเธอตั้งจิตอธิษฐาน ‘ฉันมาทำบุญให้คุณแล้วนะ  

โปรดมารับผลบุญนี้ไปและอย่ามารบกวนฉันอีกเลย ฉันขอร้อง’

แม้จะทำบุญจนสบายใจขึ้นแล้ว แต่กุลนิษฐ์ยังนำหวีสับอันนั้นไปไว้ 

ในห้องของพ่อกับแม่ที่มีเซฟขนาดเล็กซ่อนเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า

เธอวางหวีไว้ที่มุมในสุดของตู้ เอาถุงใส่เครื่องประดับเล็กๆ น้อยๆ 

ของตนวางทับ และรีบปิดตู้เซฟ ก่อนจะรู้สึก...โล่งอย่างบอกไม่ถูก



ตั้งแต่นั้นมากุลนิษฐ์ไม่เคยฝันร้ายอีกเลย ชีวิตเธอดำเนินต่อไป 
อยา่งเรยีบงา่ยจนเธอหลงคดิไปวา่ เรือ่งทีต่นฝนัรา้ยอาจเปน็เพราะความกลวั 

อนาคตข้างหน้า กลัวเรื่องแต่งงานกระมัง จิตใต้สำนึกเลยพาให้ฝันร้าย 

เช่นนั้น

แต่แม้เธอจะยังกลัวอนาคต ยังไม่แน่ใจในเรื่องการใช้ชีวิตคู่ ชินาธิป 

ก็เดินเรื่องทางฝั่งของเขาไปเรื่อยๆ เขาให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอเธอจากพ่อแม่ แต่ 

อาจจะเปน็เพราะพีช่ายไปกระซบิบอกพอ่แมเ่อาไวเ้รือ่งความไมแ่นใ่จของเธอ

หรืออย่างไรก็ไม่ทราบ งานแต่ง ฤกษ์แต่ง จึงกลายเป็นงานหมั้นแทน

พ่อกับแม่ของเธอบอกผู้ใหญ่ฝั่งชินาธิปว่าลูกสาวยังเด็กนัก เพิ่ง 

เรียนจบ ยังไม่ได้รับปริญญาเสียด้วยซ้ำ จึงอยากรอให้ได้รับปริญญาก่อน 

แล้วค่อยมาพูดเรื่องงานแต่งกัน เหตุผลของพ่อแม่พอฟังขึ้น ชินาธิปก็เป็น 

คนน่ารักและแสนดี เขายิ้มรับ ไม่ต่อว่าหรือโอดครวญใดๆ สักคำ เขาบอก 

เพียงว่า...รอได้และเต็มใจรอ

ทั้งๆ ที่ชินาธิปออกจะน่ารักและแสนดีแบบนี้ แต่ความหวาดหวั่น 

๓
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ความไม่แน่ใจก็ยังคงซุกซ่อนอยู่ในหัวใจของหญิงสาว เธอพยายามขจัด 

ขับไล่มันออกไป แต่ยิ่งพยายามลบมันกลับยิ่งเกาะกุมใจเธอเหนียวแน่นอยู่

แบบนั้น โดยไม่มีใครสักคนล่วงรู้เลย

ต่อหน้าทุกคนเธอแสดงท่าทีสนิทสนมกับชินาธิปมากขึ้น โอนอ่อน 

ผ่อนตามเขามากขึ้นจนถึงขั้นยอมให้โอบกอดต่อหน้าเพื่อนๆ และหอมแก้ม

แผ่วเบาเมื่ออยู่ลับตาผู้คน

กุลนิษฐ์เริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับชินาธิปมากขึ้นเรื่อยๆ มาก...จนปลอบใจ 

ตัวเองว่า ระหว่างที่หมั้นกันไว้หนึ่งปี เธอคงสามารถสลัดความกลัวซึ่งไม่มี

เหตุผลออกไปจากจิตใจได้

วนัหมัน้ระหวา่งเธอกบัเขาไมไ่ดจ้ดัอยา่งยิง่ใหญห่รหูรา เธอกบัชนิาธปิ 
เห็นควรว่าไม่ควรจัดใหญ่โตให้สิ้นเปลือง จึงจะมอบสินสอดและสวมแหวน 

กันที่บ้านตามฤกษ์ ก่อนพาผู้ใหญ่ไปกินอาหารกันข้างนอก ง่ายๆ และเป็น 

กันเองที่สุด

พ่อกับแม่ของเธอมาจากเพชรบุรีตั้งแต่วันก่อน ครอบครัวได้อยู่ 

พร้อมหน้า ลูกสาวเข้าครัวกับแม่ทำกับข้าว พ่อออกไปช่วยตัดแต่งต้นไม้ 

ในสวนให้ ครอบครัวเธอกินอยู่เรียบง่าย อบอุ่น และเป็นครอบครัวใน 

แบบที่เธออยากสร้าง

แต่...ชินาธิปคงไม่คิดเหมือนเธอ

จู่ๆ  กเ็หมอืนกบัความกลวัซึง่ซอ่นซกุอยูภ่ายในใจกระโดดออกมาอวด 

ตัวของมันเองต่อหน้าเธอ ความกลัวที่ดูไร้เหตุผลนั้นแท้จริงแล้วมีเหตุผล  

สิ่งละอันพันละน้อยที่เธอกับชินาธิปแตกต่างกัน...ไม่มาก แต่ยากจะลงรอย

ชินาธิปชอบความหรูหราสะดวกสบาย คำพูดติดปากเขาคือคำว่า 

‘ที่สุด’ ร้านนี้อร่อยที่สุด ดีที่สุด แพงที่สุด เสื้อตัวนี้สวยที่สุด ใส่สบายที่สุด 

และเขาก็เลือกเธอมาเป็นคู่ครองเพราะเธอจะต้องเป็นเมียที่ดีที่สุด เป็นแม ่

ที่วิเศษสุด
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บ่อยครั้งที่คำว่า ‘ที่สุด’ ของเขาทำกุลนิษฐ์ลำบากใจ เนื่องจากโดย 

พื้นฐานเธอเป็นคนง่ายๆ กินง่าย อยู่ง่าย แต่งตัวง่ายๆ แต่พอมาคบกับเขา 

แล้ว เขาค่อยๆ เปลี่ยนเธอไปทีละน้อย...ทีละน้อย จนแม้กระทั่งตัวเธอเอง 

กย็งัไมรู่ต้วัวา่เปลีย่น กระทัง่ไดพ้บและพดูคยุกบัเพือ่นเกา่สมยัเรยีนมธัยม 

นั่นแหละเธอจึงรู้ตัว ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเธอเปลี่ยนไป นอกจาก 

สวยขึ้น ดูดีขึ้น แล้วยังดู...ห่างไกลขึ้นด้วย

กลุนษิฐไ์มน่ัง่รา้นอาหารขา้งทางอกีตอ่ไป โดยบอกวา่สกปรก ไมส่ะอาด  

เธอไม่รับเสื้อผ้าของเพื่อนมาสวมโดยไม่ซักให้สะอาดเสียก่อน และจาก 

ที่ก่อนนั้นเธอก็เป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว มาวันนี้...เธอแทบจะไม่พูดอะไรเลย 

เพราะไม่อยากให้คำพูดของเธอไปขัดอกขัดใจเพื่อนๆ

เธอเปลี่ยนไป...ในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงเธอไม่ทราบ รู้เพียงแค่ว่าเธอ 

ไม่ชอบตัวเองที่เป็นแบบนี้เลย จากนี้ไปจนตลอดชีวิต เธอต้องเป็นกุลนิษฐ์ 

ซึ่งถูกชินาธิปปั้นขึ้นจนถูกใจเขามากกว่ากุลนิษฐ์คนเก่าใช่หรือไม่ มันอึดอัด  

แน่นอยู่ในอกจนเธออยากจะเอ่ยปากบอกแม่ไปว่า ‘แม่คะ หนูไม่อยาก 

หมั้น’

ใจต้องการอย่างหนึ่ง แต่สมองกลับสั่งให้เธอทำอีกอย่าง...กุลนิษฐ ์

ไม่สามารถล้มเลิกการหมั้นนี้ได้ เธอขี้เกรงใจมากจนเกินไป ถูกครอบให้อยู ่

กบัความเหมาะสม ถูกทำนองคลองธรรมมากเกนิไป กรอบแหง่ความถกูตอ้ง 

บีบรัดเธอแน่น แต่แน่นอน...แทนที่เธอจะดิ้นหนี กลับยิ้มรับมันและบอก 

ตนเองให้ทนให้ได้

“อย่ามาบ้าตอนนี้นะนิด” หญิงสาวหน้าตาน่ารัก ปากนิดจมูกหน่อย

พูดกับกระจกเงาที่สะท้อนภาพของตนเอง “เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วจะเลิกไม่ได้ 

ทนสิ เธอต้องทน ตลอดมาก็ทนได้ไม่ใช่เหรอ”

เงียบ...ไม่มีคำตอบจากคนในกระจก มีเพียงเสียงกรีดร้องดังลั่นอยู่

ภายในใจของตนเองเท่านั้น

กุลนิษฐ์ปิดหู ปิดใจ ปิดสมอง แล้วลงมือแต่งหน้าให้สวยสมกับ 
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วนัหมัน้ เดรสคอปาดสลีกูพชีซึง่ชนิาธปิเลอืกใหแ้ขวนอยูห่นา้ตูเ้สือ้ผา้ กลุนษิฐ ์

เห็นชุดนั้นจากภาพที่สะท้อนอยู่ในกระจก เธอยื่นมือไปหยิบอายแชโดว์ 

สีเข้ากับชุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ปาดๆ เกลี่ยๆ ไม่นานใบหน้าน่ารักราว 

ตุ๊กตาก็มีสีสันสดชื่นขึ้น

เธอยิ้ม...พยายามยิ้มให้ตนเอง ก่อนลุกขึ้นจากโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อไป

เปลี่ยนเครื่องแต่งตัว

กุลนิษฐ์แต่งตัวเสร็จก่อนฤกษ์หลายชั่วโมง เธอได้ยินเสียงกุกกัก 

ภายในห้องพ่อกับแม่ บ่งบอกว่าพวกท่านคงตื่นแล้ว ซึ่งนั่นก็ดี เพราะเธอ 

อยากเข้าไปหยิบของในห้องของพวกท่านพอดี

หญิงสาวในชุดเดรสกระโปรงพองฟูเดินออกจากห้องนอนของตน 

ไปหยุดที่หน้าห้องของพ่อแม่ เคาะประตูเบาๆ สองครั้งก็มีเสียงอนุญาต 

จากแม่ของตน

แม่...สวมชุดผ้าไหมสีฟ้าน้ำทะเล ดูงามสง่าแม้จะแต่งหน้าเพียง 

บางเบา

“วันนี้ลูกแม่สวยจริง”

กลุนษิฐจ์ำเปน็ตอ้งสง่ยิม้ใหแ้ม ่กอ่นเดนิเขา้ไปกอดทา่น “แมก่ส็วยคะ่ 

สวยกว่านิดซะอีก”

เสียงหัวเราะเบาๆ ของงามตาบ่งบอกว่าเธอมีความสุขเสียเหลือเกิน  

ไมใ่ชส่ขุเพราะคำชม แตสุ่ขเพราะวนันีเ้ปน็วนัดขีองบตุรสาวสดุทีร่กัของเธอ  

มือนุ่มของแม่ลูบผมยาวสลวยของลูกสาวอย่างอ่อนโยน “ผมเรียบไปนิด 

ไหมจ๊ะ แม่ถักเปียให้นิดดีไหม”

“ไม่เป็นไรค่ะแม่ เดี๋ยวนิดจะรวบผมแล้วใช้หวีสับแต่ง”

“ไม่เรียบเกินไปเหรอจ๊ะ ถึงงานหมั้นนี้จะทำกันเงียบๆ ง่ายๆ แต่แม่ 

ก็อยากให้นิดสวยที่สุด และมีความสุขที่สุดในวันนี้”

กุลนษิฐย์ิม้ออ่นกอ่นถามแมอ่อกไปวา่ “ทำไมแมถ่งึแตง่งานกบัพอ่คะ 

แม่สวย รวย เก่ง แม่ดีทุกอย่าง ใครๆ ก็บอกนิดว่าตอนแม่สาวๆ มีหนุ่ม 
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มาจบีแมเ่ยอะแยะ ทำไมแมเ่ลอืกพอ่คะ พอ่ไมห่ลอ่ ไมร่วย ไมม่อีะไรทดัเทยีม 

แม่สักอย่าง”

งามตายกนิ้วชี้แตะปากลูกแล้วหันไปทางสามีซึ่งอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำ 

“อย่าดังไป พูดแบบนี้เดี๋ยวพ่อมาได้ยินเข้าเขาจะงอนเอารู้ไหม”

แม่ให้เกียรติพ่อเสมอมา คำพูดไม่ดีเกี่ยวกับตัวพ่อไม่เคยออกจาก 

ปากแม่ นั่นคือสิ่งที่ทำให้กุลนิษฐ์ยึดถือท่านเป็นแบบอย่าง ภรรยาต้อง 

ไม่พูดสิ่งที่ไม่ดีของสามีออกไป ต้องรักษาภาพพจน์ของสามีเสมอ

ลกูสาวถกูแมด่งึไปนัง่คยุกนับนเตยีง หา่งหอ้งนำ้มาอกีหนอ่ย มอืแม่ 

กุมมือที่ออกจะเย็นของลูกเอาไว้ บีบเบาๆ เป็นการปลอบใจ ลูกทั้งคน  

ทำไมงามตาจะไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกของเธอกำลังสับสนวุ่นวายใจ 

“แม่น่ะถูกคุณตาจับแต่งงานจ้ะ ตอนที่แต่งกับพ่อยังไม่รักเขาด้วยซ้ำ  

แต่ก็ไม่ได้เกลียดอะไรนะ ชินมากกว่าเพราะเห็นพ่อมาต้ังแต่แม่ยังไม่รุ่นเลย”

กลุนษิฐน์ัง่ฟงัเรือ่งรกัของพอ่แมต่าแปว๋ ความจรงิเธอเคยรบัรูเ้รือ่งนี้

มาบ้างแล้วจากปากของพ่อ ตา และญาติๆ แต่วันนี้เธอต้องการฟังอีกครั้ง 

เพือ่ปลกุปลอบใจตนเองวา่...เธออาจโชคดเีหมอืนแมก่ไ็ด ้แมว้า่ตอ้งแตง่งาน

กับคนที่ไม่ได้รัก เธอก็อาจจะสร้างครอบครัวที่มีความสุขขึ้นมาได้

“สมัยก่อนน่ะผู้หญิงเรามีทางเลือกไม่มาก ถ้าอยากเป็นลูกที่ดีก็ต้อง 

เชือ่ฟงัพอ่กบัแม ่เพราะไมม่ใีครหวงัดกีบัเราเทา่พอ่แมแ่ลว้ ทา่นตอ้งไมเ่ลอืก 

อะไรที่ไม่ดีให้เราแน่” งามตายิ้ม “และตาก็เลือกคู่ให้แม่ไม่ผิด พ่อเป็นคนดี 

มาก และแม่ก็มีครอบครัวที่มีความสุขสืบมา”

“ถ้าอย่างนั้นนิดควรแต่งงานกับพี่แมนใช่ไหมคะแม่”

มือนุ่มลูบเรือนผมลูกสาวเบาๆ คิดก่อนจะตอบ “แม่ไม่เลือกให้นิด 

หรอกจ้ะ สมัยนี้กับสมัยก่อนมันต่างกันนะลูก แม่ไม่คิดจะบังคับหรือเลือก 

อะไรให้นิดก็เพราะว่าแม่อยากให้นิดคิดเองเป็น ตัดสินใจเองได้ ทุกวันนี ้

ผู้หญิงเราได้รับสิทธิ์มากขึ้น แม่จึงอยากให้นิดใช้สิทธิ์ให้เต็มที่ สิทธิ์ที่จะรัก 

จะเลือกครอบครัวของนิดเอง”
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เมื่อเห็นใบหน้าลูกยังคงเต็มไปด้วยความสับสน งามตาก็ยิ้ม “เพราะ 

อยากใหน้ดิไดม้โีอกาสเลอืก แมถ่งึใหน้ดิกบัแมนหมัน้กนัเอาไวก้อ่น ระหวา่ง 

ที่หมั้นกันนิดคงได้รับรู้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับแมนหลายอย่าง บางทีความ 

ไม่มั่นใจในวันนี้อาจจะใช้เวลาในอนาคตลบล้างมัน หรือบางที...เวลาอาจยิ่ง

เพิ่มความลังเลในใจนิดก็ได้”

“ถ้าสุดท้ายแล้วนิด...ไม่อยากจะแต่งงานกับพี่แมนล่ะคะ” คำถามนี้ 

กุลนิษฐ์พูดอุบอิบออกมาเสียงเบาหวิว “ถ้าเป็นอย่างนั้นพ่อกับแม่จะทำ 

ยังไง”

งามตายักไหล่ “ก็คืนของหมั้นและขอโทษขอโพยฝั่งโน้นไปน่ะสิจ๊ะ”

“แม่จะไม่เกลียดนิด ไม่ว่านิด ไม่รู้สึกอับอายขายหน้าเหรอคะ”

“นิด” สองมือของแม่ประคองใบหน้าของลูกเอาไว้ “ไม่มีอะไรสำคัญ

กบัพอ่และแมเ่ทา่การไดเ้หน็ลกูมคีวามสขุหรอกจะ้ เพราะฉะนัน้ชวีติของนดิ 

นิดต้องเลือกทางเดินเอง ไปตามทางที่นิดเห็นว่าเหมาะว่าควร พ่อกับแม่ 

จะสนับสนุนทุกอย่าง”

กุลนิษฐ์ยิ้มเจื่อน ทางที่เห็นว่าเหมาะว่าควรกระนั้นหรือ...ก็นี่ไง 

เธอกำลังก้าวเดินไปอยู่นี่ไง แต่ไม่รู้ทำไม ยิ่งเดินไปสู่หนทางที่โรยไปด้วย 

กลีบกุหลาบนี้ไกลเท่าใด เท้าเธอกลับยิ่งมีบาดแผลจากหนามของกุหลาบ 

มากขึ้นเท่านั้น

หญิงสาวเดินออกมาจากห้องนอนของแม่พร้อมกับหวีสับงาช้าง 
ในมือ เธอเดินกลับเข้าไปในห้องของตนเองอีกครั้งเพื่อไปนั่งใจลอยอยู่ 

หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง นาฬิกาบนข้อมือบอกว่าใกล้ถึงเวลาหมั้นระหว่างเธอ 

กับชินาธิปเข้ามาทุกขณะ

“อย่าบ้าไปหน่อยเลยนิด จะได้ฤกษ์แล้ว เธอจะทำอะไร หนีเหรอ”

เสียงถามตนเองนั้นทำกุลนิษฐ์สะดุ้งแล้วรีบสลัดศีรษะไล่ความคิด 

บ้าๆ ออกไปจากสมอง เธอหยิบหวีมาแปรงผมให้ขึ้นเงาสวย ก่อนบรรจง 
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รวบผมใหเ้ปน็หางมา้หลวมๆ แลว้พบัเกบ็ผมเพือ่สบัหวสีบัลงไปในเรอืนผม  

เพราะเคยทำผมทรงนี้มาก่อน กุลนิษฐ์จึงรวบผมได้อย่างเรียบร้อยและ 

รวดเร็ว เธอคิดจะหยิบกระจกบานเล็กขึ้นมาส่องเพื่อดูความเรียบร้อย แต่ 

ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดมือจึงไพล่ไปหยิบกระเป๋าสะพายที่วางอยู่ใกล้ๆ กันขึ้น 

มาแทน

หญงิสาวขมวดคิว้เมือ่มอืเธอกมุกระเปา๋แนน่ อยากปลอ่ยสายกระเปา๋ 

แต่กลายเป็นว่านอกจากเธอจะไม่ยอมปล่อยแล้ว ร่างเธอกลับลุกขึ้นจาก 

เก้าอี้และเดินเร็วๆ ออกไปจากห้องอีกด้วย

เมื่อประตูปิดตามหลัง เธอก็รีบเผยอริมฝีปากขึ้น หมายจะร้องเรียก 

ให้คนช่วย แต่ปากกลับแข็ง เกร็งไปหมด อ้าออกได้เพียงแค่นิดเดียว และ

ส่งเสียงได้เพียงเสียงอื้ออ้าฟังไม่ได้ศัพท์ออกมาเท่านั้น

ใจเธอเต้นแรงอย่างตื่นกลัวเมื่อร่างเธอขยับไปเองโดยที่ไม่ได้สั่ง  

ทุกย่างก้าวนั้นเต็มไปด้วยความมั่นใจเหมือนร่างรู้ว่ากำลังจะไปที่ไหน ทั้งที่

จริงแล้วเธอไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากำลังจะไปไหน

พ่อกับแม่คงกำลังแต่งตัว ยังไม่ลงมาข้างล่าง แต่พี่...พี่หน่อง

กุลนิษฐ์พยายามร้องเรียกพี่ชาย แต่เสียงที่ส่งออกมาคือเสียงอื้ออ้า 

เธอพยายามระงบัตวัเองเตม็ที ่พยายามขนืตวัเอาไวไ้มใ่หก้า้วตรงไปขา้งหนา้  

หญิงสาวเหนื่อยจนหายใจหอบแต่เธอก็ทำได้ เท้าเธอก้าวได้ช้าลงจนเกือบ 

จะหยุดนิ่งเมื่อก้าวมาถึงห้องรับแขก

ห้องรับแขกดูเงียบเหงาเมื่อแขกยังไม่มา ภายในบ้านเธอดูเงียบ... 

เงียบผิดปกติ ทั้งที่วันนี้ควรเป็นวันที่มีแต่ความครึกครื้นรื่นเริง

กลุนษิฐก์ลอกตามองหาสายหยดุหรอืไมก่แ็สงดาว ใครกไ็ดท้ีจ่ะชว่ย 

หยุดเธอ ทว่า...เธอไม่พบใคร และเมื่อเท้าที่หนักราวพันกิโลก้าวเข้ามาหยุด

อยู่หน้าโทรทัศน์ที่ปิดอยู่ ใบหน้าที่มองตรงไปเพียงข้างหน้าของเธอก็เอียง 

ไปทางขวามือ ดึงสายตากุลนิษฐ์ให้จ้องหน้าจอโทรทัศน์สีเข้ม

เธอมองเงารางๆ อยู่นานจึงรู้ว่าเงานั้นคือเงาของตนเองกับ...อะไร 



40   ม ฤ ษ า ส า ง

บางอย่าง อะไรน่ะที่เกาะอยู่ข้างหลังเธอ!

กุลนิษฐ์พึมพำอู้อี้ออกมาแทนเสียงกรีดร้อง เธอเหลือบมองไปยัง 

ด้านหลังที่ว่างเปล่า ไม่มีใครยืนกอดคอเธออยู่ทั้งนั้น แต่ภาพที่สะท้อนอยู ่

ในโทรทัศน์ไม่ได้บอกเช่นนั้น

“...ไป...ไป” ขนหลังคอเธอลุกซู่เมื่อได้ยินเสียงกระซิบแหบพร่า 

ที่น่ากลัวมากกว่าน่าฟัง

‘ไม่ ไม่!’ เธอปฏิเสธในใจ แต่แทบจะในทันทีที่เธอปฏิเสธก็รู้สึก 

ถึงแรงกดที่บ่าขวา เมื่อมองไปยังบ่าตนเธอก็พบว่า...มือ! มือสีเทาซีดเซียว 

กดบ่าเธออยู่

สตหิญงิสาววบัหายไปในทนัท ีและทนัททีีเ่จา้ของรา่งสิน้สต.ิ..เอือ้งคำ 

ก็ได้โอกาสครอบครองร่างนี้โดยสมบูรณ์!

ร่างที่เธอฉวยโอกาสใช้สอยเตี้ยกว่าร่างจริงของเธอ และเมื่อสำรวจ 

ใบหน้าก็พบว่าผู้หญิงคนนี้ขี้เหร่กว่าเธอมาก ทว่า...เธอเลือกไม่ได้ มีผู้หญิง

คนนี้คนเดียวที่จิตใจอ่อนไหวจนเธอสามารถใช้งานได้

ดวงตาแข็งกร้าวมองตรงไปยังถนนเบื้องหน้า มือเข้าเกียร์ และเท้า 

เหยียบคันเร่งขับรถต่อไปอย่างมุ่งมั่น พักใหญ่รถญี่ปุ่นคันเล็กของกุลนิษฐ์ 

กม็าหยดุทีห่นา้ประตรูัว้ของบา้นหลงัหนึง่ เอือ้งคำบงัคบัใหร้า่งทีค่รอบครอง 

อยู่ลงจากรถไปกดกริ่งรัวๆ ไม่นานนักเธอก็เห็นคนคุ้นหน้าเดินจากในบ้าน

มาหยุดที่ประตูรั้ว เขม้นมองเธออย่างสงสัย

“เปิด!”

อมัราผูม้ศีกัดิเ์ปน็ญาตหิา่งๆ ของภวูศิเจา้ของบา้นกวาดตามองผูห้ญงิ

ซึง่มายนืเกาะรัว้เหลก็หนา้บา้นอยา่งไมไ่วว้างใจ แมห้ญงิสาวคนนัน้จะหนา้ตาด ี

แต่งตัวดี ทว่า...จิตใจเป็นเช่นไร ใครจะรู้ได้

“มาหาใครคะ”

“ภู!” เสียงเอื้องคำดุดัน จ้องญาติห่างๆ ของสามีตาแทบถลน เนื่อง 

ด้วยเธอไม่ชอบสาวใหญ่คนนี้เท่าใดนัก “เปิดประตูให้ฉันเดี๋ยวนี้”



ลิ ซ       41

เมือ่ถกูเดก็รุน่หลานใชก้ริยิาไมเ่ปน็มติรและนำ้เสยีงกระโชกโฮกฮาก 

โต้ตอบด้วยแบบนี้ อัมราก็นิ่วหน้าใส่ ใจนึกอยากสั่งสอนแม่สาวหน้าตา 

สะสวยแตก่ริยิามารยาทไมไ่ดค้รึง่หนึง่ของหนา้ตาใหป้รบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

เสียใหม่ จะได้ไม่มีใครด่าลับหลังว่าพ่อแม่ไม่สั่งไม่สอน ทว่า...เธอไม่ใช่แม่ 

หรือไม่ใช่แม้แต่ญาติของผู้หญิงคนนั้น ดังนั้นจะสอนไปเพื่ออะไร

คิดได้ดังนั้นอัมราก็เชิดหน้าขึ้นเล็กน้อย มองคนที่พยายามเขย่า 

ประตูรั้วที่ทำด้วยเหล็กราวกับอยากพังมันเข้ามาภายในบ้านเต็มแก่

“คุณภูไม่อยู่ ไม่รู้จะกลับมาเมื่อไหร่ ถ้าคิดจะพบคุณภู ต่อไปให้นัด 

มาก่อน” พูดจบสาวใหญ่ก็สะบัดหน้าจากไป โดยไม่สนใจเสียงกรีดร้อง 

โวยวายของผู้หญิงที่เธอไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นอีก

เอื้องคำร้องวี้ดๆ ด้วยความขัดใจ มือเขย่าลูกกรงประตู แต่เขย่า 

เท่าไรประตูเหล็กก็ไม่ขยับเขยื้อนเลยแม้แต่น้อย ร่างที่สิงสู่อยู่หอบหายใจ 

อย่างเหน็ดเหนื่อย ในขณะที่ดวงจิตของเธอก็เริ่มอ่อนล้า เรี่ยวแรงในการ 

บังคับร่างนี้ถดถอยลงทุกทีๆ

สุดท้ายเอื้องคำก็จำต้องปล่อยให้ร่างของกุลนิษฐ์ทรุดลงกับพื้น 

เสียงหอบหายใจดังถี่ ก่อนจิตของเจ้าของร่างจะตื่น กุลนิษฐ์ร้อนไปหมด 

ทั้งตัว คอแหบแห้ง เหนื่อย หอบ และ...ตกใจ!

เธอเหลียวมองรอบกายอย่างตื่นกลัว นี่เธออยู่ที่ไหน มาที่นี่ได้ 

อย่างไร

ยังไม่ทันได้คำตอบเสียงแหลมๆ ของแตรรถก็ดังเข้าหู เมื่อหญิงสาว 

ทีย่งันัง่อยูก่บัพืน้ถนนมองไปทางซา้ยมอืกเ็หน็รถสดีำคนัหนึง่ตวีงเขา้มาใกล้ 

เธอแล้วจอดนิ่ง เธอหันกลับมามองที่ซึ่งตนเองนั่งอยู่...ประตูทางเข้าบ้าน 

ของใครก็ไม่รู้

หญิงสาวรู้ได้ในทันทีว่ารถสีดำคันนั้นคงกำลังจะเลี้ยวเข้าบ้านตนเอง  

และเธอก็มานั่งขวางทางเขาอยู่ กุลนิษฐ์รีบลุกขึ้น แต่ทันทีที่ลุกเธอก็เห็น 

ดาวสีขาวๆ พราวพร่าง ร่างเล็กโงนเงนคล้ายจะเป็นลมจนต้องทรุดลงนั่ง 
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กับพื้นอีกหนแล้วหลับตา เธอนั่งหลับตาแล้วหอบหายใจอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่ง

ก็ได้ยินเสียงทุ้มๆ ของผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นว่า

“เป็นอะไรรึเปล่าครับ” ภูวิศเปิดประตู เดินลงจากรถเพื่อไปดูผู้หญิง 

ที่นั่งขวางอยู่หน้าประตูบ้านเขาแล้วถามด้วยความสงสัย กวาดตามองเพียง 

แวบเดียวเขาก็รู้ว่าเธอไม่ใช่นักข่าว นักข่าวอะไรจะแต่งหน้าแต่งตัวเสียสวย 

แบบนี้ และนักข่าวประเภทไหนกันถึงได้มานั่งหอบอยู่หน้าประตูบ้านเขา

แต่เธอเป็นใคร มานั่งตรงนี้ทำไม เขายังไม่รู้



ร่างสูงใหญ่ย่อตัวลงนั่งยองๆ แล้วมองสำรวจหญิงสาวที่นั่งหอบ 
หลับตานิ่ง เหงื่อผุดขึ้นมาเต็มหน้าผาก สัญชาตญาณของหมอทำให้เขา 

ถามต่อ “มีโรคประจำตัวอะไรรึเปล่าครับ”

กุลนิษฐ์ส่ายหน้าช้าๆ ก่อนพยายามลืมตาขึ้น เธอเห็นหน้าของผู้ชาย 

ทีน่ัง่ยองๆ อยูเ่บือ้งหนา้ ทวา่...ใบหนา้เขาลอยควา้ง มองไมช่ดัเพราะเหมอืน 

มีอยู่สี่ห้าหน้าซ้อนทับกัน หญิงสาวรู้สึกพะอืดพะอม ท้องที่เคยว่างเปล่า 

เหมือนมีคลื่นระลอกแล้วระลอกเล่าตีขึ้นมาจนเธอต้องยกมือปิดปากและ

หลับตาลงอีกหน

เห็นคนป่วยอยู่ตรงหน้าแบบนี้แล้วจะให้ภูวิศทำอย่างไรได้ ลากเธอ 

ให้พ้นทางแล้วทิ้งไว้ไม่แยแสกระนั้นหรือ

‘เฮ้อ!’ เพราะทำเช่นนั้นไม่ได้ อดีตศัลยแพทย์ฝีมือเยี่ยมจึงบอก 

เธอว่า “ขออนุญาตนะครับ ผมจะช่วยประคองคุณเข้าไปน่ังพักในท่ีร่มก่อน”

กุลนิษฐ์ไม่ได้เอ่ยปากอนุญาตแต่ก็พยายามลุกขึ้นยืนเมื่อได้รับการ 

ช่วยเหลือ เธอยังคงหลับตานิ่ง เดินโงนเงนไปตามการประคอง เดินไป 

๔
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สิบกว่าก้าวผู้ชายที่ช่วยเธอก็พูดขึ้นว่า

“นั่งตรงนี้ได้ครับ ระวังนะ พื้นหญ้า ไม่มีพนักพิง”

จุดที่ภูวิศให้ผู้หญิงแปลกหน้านั่งพักคือใต้ต้นปีบซึ่งกำลังออกดอก 

พราว จริงๆ แล้วเขาไม่ควรให้คนป่วยมานั่งกับพื้นในบริเวณนี้หรอก จุดนี้ 

แม้จะหลบแดดได้แต่ไอแดดก็ยังทำให้ร้อนอบอ้าวอยู่ดี ความจริงเขาควร 

พยุงเธอให้เข้าไปหลบร้อนในบ้าน ควรหาน้ำให้ดื่ม หาผ้าเย็นให้ซับหน้าและ 

เนื้อตัว แต่...จะอย่างไรเธอก็เป็นคนแปลกหน้า แม้จะเจ็บป่วยแต่การ 

พาคนแปลกหน้าเข้าไปพักภายในบ้านก็ไม่สมควร

มือใหญ่คือสิ่งที่ภูวิศใช้โบกเรียกลมให้คนซึ่งนั่งก้มหน้าลงแนบเข่าที่ 

กอดเอาไว ้ยิง่มองชดุทีผู่ห้ญงิแปลกหนา้สวมใสภ่วูศิกย็ิง่ประหลาดใจ คนที่

สวมชุดค็อกเทลสวยหรูแบบนี้มานั่งเป็นลมที่หน้าบ้านเขาได้อย่างไร

พอได้นั่งพักใต้ร่มไม้ คนป่วยที่เมื่อครู่หอบหายใจแรงและหน้าซีด 

หน้าเซียวก็ดูจะอาการดีขึ้น เธอค่อยๆ เงยหน้าจนคอตั้งตรงและพยายาม 

ลืมตาขึ้นมอง ภาพตรงหน้าไม่ได้หมุนติ้วๆ เหมือนเมื่อครู่อีกแล้ว กุลนิษฐ์ 

จึงลืมตาขึ้นได้เต็มตาและเห็น...ผู้ชายหน้ายุ่งคนหนึ่งกำลังนั่งมองเธออยู่

หากเขาจะไมข่มวดคิว้มุน่จนแทบจะกลายเปน็ปม หากดวงตาใตแ้วน่ 

กรอบเงนินัน้จะไมม่องเธอดว้ยความสงสยั และหากรมิฝปีากเขาจะแยม้ยิม้ 

ให้เธอสักน้อย กุลนิษฐ์ก็คงจะพูดได้เต็มปากเลยว่า...ผู้ชายใจดีคนนี้หล่อ 

มาก

“เป็นยังไงบ้าง ดีขึ้นแล้วใช่ไหม”

“ค่ะ” กุลนิษฐ์พยายามจะยิ้ม แต่ยามนี้เธอยิ้มไม่ออกจริงๆ หญิงสาว 

กลืนน้ำลายและทำหน้าปั้นยากเมื่อน้ำลายที่เพิ่งกลืนลงคอทั้งขมและเหนียว

“ลุกไหวไหม” ผู้ชายคนนั้นถามเธอ และกุลนิษฐ์ก็ลองพยายาม 

ลกุขึน้เอง โดยมมีอืสองขา้งของผูช้ายคนนัน้กางกัน้เอาไวเ้ผือ่เธอลม้เขาจะได ้

ประคองเอาไว้ทัน

เห็นความมีน้ำใจและเป็นสุภาพบุรุษเต็มขั้นแบบนั้นแล้ว เมื่อเธอยืน
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ขึ้นมาได้กุลนิษฐ์ก็ไม่ลังเลที่จะยกมือไหว้เขาพร้อมขอบคุณ “ขอบคุณนะคะ 

ฉนัดขีึน้แลว้คะ่ ขอบคณุคะ่” เธอกลา่วขอบคณุเสรจ็เรยีบรอ้ยกก็า้วเทา้ชา้ๆ  

อย่างระมัดระวังออกจากเขตบ้านของผู้ชายคนนั้น

หญิงสาวหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งที่หน้าประตูบ้าน ก่อนจะเห็นว่ารถ 

ของเธอจอดอยู่ข้างๆ รถสีดำของเจ้าของบ้านใจดีคนนั้นนั่นเอง เธอหันกลับ 

ไปมองผู้ชายที่ยังคงมองตามมาอีกครั้ง ไหว้ขอบคุณเขาอีกหน ก่อนเดินเป ๋

นิดๆ ไปขึ้นรถ

แต่อาจเป็นเพราะเธอเดินเร็วไปหรืออย่างไรไม่ทราบ จึงรู้สึกเหมือน 

มีลมพัดผ่านหู ลมนั้นพาเอาเสียงคล้ายเสียงกรีดร้องของใครบางคนมา 

ด้วย สายลมนั้นทำกุลนิษฐ์หนาวยะเยือกไปทั้งร่าง 

ล่วงเข้าบ่ายคล้อยแล้วเมื่อกุลนิษฐ์ขับรถกลับมาถึงบ้าน ทันทีที่เธอ 
กดรีโมตเปิดประตู พ่อ แม่ และพี่ชายก็วิ่งกรูออกมาจากบ้าน

ผู้ซึ่งคิดมาตลอดทางกลับบ้านว่าจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจอย่างไรด ี

แทบไม่อยากเหยียบคันเร่งเพื่อนำรถเข้าบ้าน ทว่า...พ่อไม่เคยสอนให้เธอ 

หนี ตรงข้ามพ่อสอนให้เธอสู้ตลอด และเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ 

ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างมีสติ

เพราะได้รับการสั่งสอนมาเช่นนั้น แม้จะกลัว แม้จะยังหาคำอธิบาย 

ให้ทุกคนเข้าใจไม่ได้ว่าเพราะเหตุใดเธอจึงขับรถออกจากบ้านในวันหมั้น  

และคงทำให้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายเป็นเดือดเป็นร้อน แต่กุลนิษฐ์ก็เลือกที่จะ 

เผชิญหน้ากับมัน ไม่หนี

หญงิสาวขบัรถเขา้มาจอดประจำที ่กอ่นกา้วลงมาดว้ยสหีนา้ไมสู่ด้นีกั  

เธอเหลือบมองพ่อแม่ตามด้วยพี่ รู้สึกโล่งใจขึ้นมานิดหน่อยเมื่อมองไม่เห็น 

ความเคืองโกรธใดๆ ความรู้สึกเดียวที่อยู่บนใบหน้าของทุกคนคือความ 

เป็นห่วงเป็นใย และทันทีที่แม่ยื่นสองแขนตรงมาข้างหน้า ขอบตากุลนิษฐ ์

ก็ร้อนผ่าวและวิ่งเข้าไปสู่อ้อมกอดของแม่
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เธอไม่ได้ร้องไห้เพราะรู้สึกผิด แต่ร้องไห้เพราะรู้ดีว่า ไม่ว่าเธอจะทำ 

อะไรลงไป ผิดพลาดร้ายแรงแค่ไหน ครอบครัวจะยังอยู่เคียงข้างเธอเสมอ

แต่...เธอน่ะหรือที่ทำผิดพลาด ถ้าบอกทุกคนว่าไม่ได้ตั้งใจจะหนี 

งานหมั้น ใครจะเชื่อเธอบ้าง

“แมนยังรอนิดอยู่นะ นิดจะเข้าไปพูดกับเขาคนเดียวหรือให้พี่เข้าไป

เป็นเพื่อน”

เสียงของพี่ชายทำให้น้องสาวเงยหน้าขึ้น มองข้ามไหล่ของแม่เข้าไป 

ยงัหอ้งรบัแขกทีอ่ยูด่า้นหลงั ทีน่ัน่...ชนิาธปิซึง่ควรจะเปน็คูห่มัน้ของเธอแลว้ 

นั่งรออยู่บนโซฟา สีหน้าของเขาเรียบเฉย ไม่บ่งบอกอารมณ์ ดวงตาคู่นั้น 

ไม่ได้มองมาทางเธอ แต่มองตรงไปข้างหน้าเหมือนกำลังคิด กำลังตัดสินใจ 

อะไรบางอย่าง

“ขอเวลาเราเป็นส่วนตัวสักครู่นะคะ” ในที่สุดกุลนิษฐ์ก็พูดขึ้น และ 

ผละจากอ้อมอกแม่เพื่อเดินเข้าไปเผชิญหน้ากับชินาธิปตามลำพัง

แม้เธอจะนั่งลงข้างกายเขา ทว่าชินาธิปยังคงมองตรงไปข้างหน้า  

ไมย่อมหนัมามองเธอ กริยิาของเขาพอบอกไดว้า่เคอืงเธอแคไ่หน แตห่ญงิสาว 

ไม่โทษเขาหรอก เธอทำให้เขาขายหน้าญาติผู้ใหญ่ เธอผิด...และไม่ดีเอง

“นดิขอโทษคะ่พีแ่มน” กุลนษิฐเ์ลอืกทีจ่ะไมอ่ธบิายถงึเหตผุลวา่ทำไม

เธอจึงหายไป แต่เลือกที่จะขอโทษเขาแทน

“ทำไม” เสียงถามกลับเบาหวิว

กุลนิษฐ์ส่ายหน้า อยากตอบว่าเธอไม่ได้ตั้งใจให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ 

ไม่ได้ตั้งใจหนี แต่บอกไปใครจะเชื่อเธอเล่า

“ถา้นดิไมร่กัพี ่นดินา่จะบอก ไมค่วรใหพ้ีก่บัพอ่แมข่องพีต่อ้งอบัอาย

ขายหนา้ผูใ้หญเ่ขาแบบนี”้ เมือ่อารมณเ์ขาเริม่พุง่สงูขึน้ เสยีงชนิาธปิกด็งัตาม 

ดวงตาเกรีย้วกราดตวดัมามองแฟนสาว มอืเขาควา้แขนเธอบบีและเขยา่จน

แขนเล็กๆ นั้นแทบหลุดออกจากร่าง “ทำไมนิด นิดฉีกหน้าพี่แบบนี้ทำไม”

“นิดไม่ได้ทำ...” กุลนิษฐ์ปฏิเสธเสียงเครือ แต่ไม่มีประโยชน์อะไร 
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เลยเมื่อชินาธิปไม่คิดจะฟัง

“พี่เจ็บมากนิด”

“พี่แมนคะ นิดขอโทษ” เธอพนมมือไหว้เขาแต่เขาเมินหน้าหนี ไม่รับ 

ไหว ้ไมร่บัคำขอโทษ ไมร่บัรูถ้งึความรูส้กึผดิของคนทีน่ัง่นำ้ตารนิอยูต่รงหนา้  

ชินาธิปมักคิดถึงแต่ตนเองเท่านั้น และตอนนี้เขาก็คือผู้เจ็บ ผู้อาย ส่วน 

กุลนิษฐ์คือผู้ที่ทำร้ายเขาอย่างไม่น่าให้อภัย

“พี่ไม่ต้องการคำขอโทษ พี่ต้องการคำตอบ” เสียงชายหนุ่มห้วน ดุ  

มือเขาบีบแขนเธอแรงข้ึนอีกจนใบหน้าเธอเหยเก “ไม่รักพ่ีทำไมนิดไม่บอก!”

“นิด...นิด...” หญิงสาวคิดหาคำพูดที่ดีและเหมาะสมมาตอบ แต่...

ไม่มี จึงได้แต่พูดคำซ้ำๆ ออกไปว่า “นิดขอโทษ”

เมื่อคำขอโทษหลุดออกมาอีกครั้ง ชินาธิปก็ผลักร่างที่นั่งอยู่ข้างๆ 

จนสุดแรงแล้วผลุนผลันลุกขึ้น เขามองกุลนิษฐ์ที่นอนตะแคงอยู่บนโซฟา 

แล้วหลุดปาก “เลว เราจบกันแค่นี้!” ก่อนเดินลงส้นเท้าออกไปจากบ้าน

กลุนษิฐค์ลำแขนทีถ่กูบบีจนชำ้เอาไว ้เธอมองตามชนิาธปิไปแตไ่มล่กุ 

ตาม ไม่ห้าม ไม่เรียกให้เขากลับมาคุยกันก่อน เพราะ...ยังมีเรื่องอะไรจะ 

คยุกนัอกีเลา่ ถงึเธอไมไ่ดต้ัง้ใจจะหนงีานหมัน้ ทวา่ลกึๆ ในใจแลว้เธอกย็นิด ี

ไม่น้อยที่ไม่ต้องหมั้นหมายกับเขาไม่ใช่หรือ

ใช.่..เธอไมร่กัเขา ไมว่า่เขาจะดเีพยีงใด ไมร่กักค็อืไมร่กั ใหม้นัจบลงไป 

แบบนี้ละ ดีแล้ว!

พอ่ไมต่ำหนเิธอแมแ้ตค่รึง่คำ พีก่ไ็มถ่ามวา่ทำไมจงึทำเชน่นี ้สว่นแมน่ัน้ 
ถามเธอแค่ว่า “กินอะไรมารึยังนิด หิวไหม แม่ไปหาอะไรมาให้รองท้องดี 

รึเปล่า” เพียงเท่านั้น

ครอบครัวเธอเข้าใจจิตใจเธอดีที่สุด ไม่ถาม ไม่ตอกย้ำ ไม่ซ้ำเติม  

ไมอ่ยากรูแ้มเ้หตผุลของการหายไปของเธอ ทกุคนรบัรูเ้พยีงวา่เธอตดัสนิใจ 

แล้วเท่านั้น...จบ
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กุลนิษฐ์ปฏิเสธอาหารแม้ท้องจะร้องอุทธรณ์ ทว่าในตอนนี้เธอ 

กินอะไรไม่ลงจริงๆ หญิงสาวขอตัวขึ้นไปอาบน้ำพักผ่อน แต่เอาเข้าจริง 

หลังจากปิดประตูห้องและเดินเข้ามานั่งบนเตียงแล้ว เธอก็นั่งนิ่งอยู่ 

แบบนั้น

สมองเธอว่างเปล่า เรื่องหลายเรื่องวนเวียนอยู่ในหัว แต่เธอกลับคิด

ปะตดิปะตอ่หรอืตดัสนิใจอะไรไมไ่ดเ้ลย เธอถอนหายใจยาวออกมาในทีส่ดุ 

ก่อนจะทิ้งตัวลงนอน

เมื่อศีรษะกระทบฟูกหญิงสาวก็เจ็บนิดหน่อยเพราะหวีสับกด 

หนังศีรษะ เธอยกมือข้ึนดึงหวีออก นำหวีมาดู พินิจพิจารณาแล้วพูดออกมา

“คุณอยู่ในนี้รึเปล่าคะ คุณต้องการให้ฉันทำอะไรก็ขอให้บอก แต่ฉัน 

ขอ...อย่ามาหลอก อย่ามาใช้ร่างฉันแบบนี้ ฉันสงสารคุณนะ แต่ที่คุณทำ 

มันน่ากลัวเกินไป คุณพาฉันไปที่ไหนก็ไม่รู้ หากเกิดอันตรายขึ้นกับฉันคุณ

ก็บาปนะคะ คุณอาจจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดอีกเลยเพราะผลกรรมที่คุณก่อ 

กับคนที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่แบบฉัน”

พูดจบกุลนิษฐ์ก็รอ...รอให้คนที่เธอคาดว่าน่าจะสิงอยู่ในหวีสับ 

สื่อสารอะไรกับเธอ บอกแล้วว่าเธอไม่กลัวผี อาจมีตกใจบ้างเมื่อถูกหลอก 

แต่ก็ไม่ได้กลัว ตรงข้ามยิ่งได้ฝันเห็นเหตุการณ์ที่ผีผู้หญิงคนนั้นตายอย่าง 

สยดสยอง กุลนิษฐ์ก็ออกจะสงสารเธอมากกว่ากลัว เธออยากช่วยเหลือ 

ดวงวิญญาณนี้ให้ไปสู่ที่ชอบ ทว่า...รออยู่นานสองนานคุณผีที่สิงอยู่ในหว ี

ก็ไม่ตอบกลับมาแต่อย่างไร

“เฮ้อ” เมื่อไม่สามารถติดต่อสื่อสารอะไรกันได้ กุลนิษฐ์ก็พ่นลม 

ออกจากริมฝีปากเบาๆ ก่อนทิ้งหวีลงข้างกายแล้วหลับตา

แท้จริงแล้วดวงวิญญาณของเอื้องคำยืนอยู่ข้างเตียงนั่นเอง และเธอ 

กไ็ดย้นิคำพดูของกลุนษิฐท์กุคำ เธอพยายามกรดีรอ้ง ‘ชว่ยฉนัดว้ย ชว่ยดว้ย 

กรี๊ด!’ แต่ไม่ว่าร่างที่เน่าเฟะจนไม่เหลือภาพสาวสวยจะกรีดร้องเพียงไร  

พยายามคว้าร่างที่นอนอยู่บนเตียงขึ้นมาแค่ไหน ก็ไม่สามารถจับต้อง 
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กุลนิษฐ์ได้ และเสียงกรีดร้องของเธอก็ไม่ได้ล่วงเข้าสู่โสตประสาทของใคร 

เลย

เกือบเดือนทีเดียวที่กุลนิษฐ์ทำบุญตักบาตรที่หน้าปากซอยเข้าบ้าน 
ทุกวัน อีกทั้งยังไม่ลืมกรวดน้ำให้คุณผีที่น่าสงสารตนนั้นเป็นประจำ

เธอไมรู่ห้รอกวา่คณุผจีะไดร้บัผลบญุทีส่ง่ไปหรอืไม ่เพราะไมรู่จ้กัชือ่ 

ของผูห้ญงิคนนัน้ เวลากรวดนำ้จงึไมไ่ดพ้ดูชือ่ แตเ่ธอกน็กึถงึหนา้ของผูห้ญงิ 

คนนั้น อีกทั้งยังเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่า เมื่อคนเราตั้งใจทำอะไรดีๆ ให้ผู้อื่น 

แม้เขาจะไม่ได้รับผลบุญ เขาก็คงรู้สึกดีกับเราขึ้นมาบ้าง

ดังนั้นตลอดเวลาเกือบเดือนที่เธอทำบุญให้คุณผีตนนั้น จึงไม่เคย 

ฝันร้ายหรือถูกสิงสู่อีกเลย แม้จะเคยลองดีโดยการนำหวีสับมาเสียบผม 

อีกหลายครั้ง

จะเปน็ไปไดไ้หมวา่...ตอนทีเ่ธอถกูผูห้ญงิคนนัน้สงิ คณุผไีดใ้ชร้า่งเธอ 

พาวญิญาณทีร่ะทมทกุขก์ลบัไปยงัทีท่ีต่นอยากไป ไปพบคนทีอ่ยากพบ และ 

เมื่อทุกอย่างจบสิ้น เธอผู้นั้นก็ได้ไปผุดไปเกิดเพราะหมดห่วงแล้ว

กุลนิษฐ์ซึ่งกำลังนั่งกรวดน้ำอยู่ใต้ต้นโมกข์หน้าบ้านยิ้มนิดๆ และ 

พึมพำออกมาว่า “ใครจะรู้ได้ แต่ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหน ก็ขอให้คุณเป็นสุข 

นะคะ”

ร่างซึ่งนอนอยู่บนเตียงกระสับกระส่ายอย่างเห็นได้ชัด ที่กุลนิษฐ์เป็น 
เช่นนั้นก็เพราะว่าฝันร้ายคืบคลานเข้ามาหาเธออีกหนนั่นเอง

เธอฝันถึงเหตุฆาตกรรมผู้หญิงที่น่าสงสารคนนั้นอีกครั้ง และแม้จะ 

หลับตาลงเพื่อหลีกเลี่ยงภาพแสนโหดร้าย ทว่าเธอก็ยังคงต้องฟังเสียง 

กรีดร้องและเสียงสาปแช่งที่กรีดลึกลงในโสตประสาทอีกหน

แปลก...ที่เธอพยายามคิดบทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาที่ยามตื่นท่อง 

ได้คล่อง แต่ตอนนี้กลับจับต้นชนปลายไม่ถูก เธอยืนหลับตาอยู่แบบนั้น 
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จนเสียงจอบฟันดินแฉะๆ สิ้นสุด และเสียงหัวเราะของสัตว์ร้ายทั้งสอง 

ค่อยๆ ลอยห่างไป เธอภาวนาให้ตนตื่นเสียที...ตื่นสิ ตื่น!

หญิงสาวพยายามปลุกตนเอง ทว่าเธอยังคงรู้สึกว่าเท้าจมอยู่ในเลน 

จมูกยังได้กลิ่นสาบสางของอะไรบางอย่างที่ไม่คุ้นเลย กุลนิษฐ์อยากจะยก

มือขึ้นปิดจมูกแต่ก็ทำเช่นนั้นไม่ได้ เธอได้แต่ยืนตัวตรงแข็งทื่อไม่ต่างอะไร

กับไม้หรือก้อนหิน

เอ๊ะ! เหมือนมีอะไรเย็นๆ เหม็นๆ เตะจมูก กุลนิษฐ์ลืมตาขึ้นแล้ว 

ก็ร้องกรี๊ดเมื่อเห็นใบหน้าเน่าเฟะของผู้หญิงที่เพิ่งถูกสองคนร้ายฝังมายืน 

อยู่ตรงหน้า ที่ร้ายกว่านั้นคือปลายจมูกของเธอชนอยู่กับปลายจมูกที่มี 

หนอนไชของผู้หญิงคนนั้น!

ร่างแบบบางสะดุ้งเฮือก มือที่ในฝันแข็งราวท่อนไม้ยกขึ้นมาปัด 

ปลายจมูกตนเป็นพัลวัน เธอรู้สึกทั้งขยะแขยง พะอืดพะอม และอยากจะ 

อาเจียนเป็นที่สุด เนื่องจากสิ่งที่เธอเกลียดและกลัวที่สุดก็คือ...หนอน!

หญงิสาวรบีตลบผา้หม่ออกจากกายแลว้วิง่เขา้ไปในหอ้งนำ้ บว้นปาก 

ก่อนจะวักน้ำล้างหน้า จบกัน ไม่ต้องนอนแล้วคืนนี้...กุลนิษฐ์คิดอย่างเซ็งๆ 

แล้วยืดตัวตรง ดึงผ้าขนหนูมาซับหน้า เมื่อน้ำถูกซับออกไปเธอก็ลืมตาขึ้น  

ขนทั้งตัวลุกซู่เมื่อกระจกเงาหน้าอ่างล้างหน้ามิได้ฉายภาพเธอคนเดียว 

อีกต่อไป

ผู้ที่ยืนอยู่ข้างหลังเธอมองดูก็รู้แล้วว่าไม่ใช่มนุษย์ เนื่องจากผมหยิก

ยาวของรา่งนัน้หลดุรว่งเปน็หยอ่มๆ เผยใหเ้หน็ถงึสมองทีม่หีนอนไชยัว้เยีย้  

ดวงตาที่มองประสานเธอในกระจกนั้นแดงก่ำดุจสีเลือด จมูกเละเหมือน 

จะหลุดหายไปจนเหลือแต่เนื้อสดๆ และสิ่งที่อยู่ในโพรงจมูกก็คือ...หนอน!

กุลนิษฐ์ตะลึงมองอยู่หลายวินาทีก่อนจะรีบหลับตาแล้วพนมมือแต้  

พูดรัวเร็ว “ฉันขอร้อง อย่ามาให้ฉันเห็นในสภาพแบบนี้เลย มันน่ากลัว 

คุณต้องการอะไรก็บอกฉันมา ถ้าไม่เหลือบ่ากว่าแรงฉันจะทำให้”

คำตอบคือเสียงร้องไห้กระซิกซึ่งฟังแล้วแสนวังเวง เย็นจับขั้วหัวใจ 
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จนเธอรู้สึกว่ามือกับเท้าเย็นเฉียบ แถมยัง...สั่นเป็นเจ้าเข้าอีกด้วย นี่ขนาด 

เธอเป็นคนไม่กลัวผีนะ

“ฉนั...ฉนัจะทำบญุไปใหค้ณุอกีนะ ทำสงัฆทานดว้ยกไ็ด ้หรอืจะใหส้รา้ง 

ศาลาวัด สร้างโบสถ์ ฉันจะทำให้คุณทั้งนั้น”

“ภู...ภู...” เสียงเบาหวิวดังขึ้นพร้อมกับลมแผ่วเบาพัดโชยมาจาก 

ด้านหลัง กุลนิษฐ์รู้สึกว่าคุณผีน่าจะชะโงกตัวเข้ามาใกล้และกระซิบอยู่ข้าง

หูเธอ

โอ๊ย! หนอนจะหล่นลงมาโดนตัวเธอไหม

ความกลัวหนอนทำให้หญิงสาวที่หลับตาปี๋ค่อยๆ ย่างเท้าไปทาง 

ประตู อยากอยู่ให้ห่างจากคุณผีสักหน่อย แต่ทันทีที่เธอย่างเท้าออกไป 

ยังไม่ทันได้เคลื่อนตัวตาม บ่าทั้งสองข้างก็หนักอึ้งเหมือนถูกอะไรทับเอาไว้

เธอไมอ่ยากจนิตนาการวา่อะไรกนัทีท่บับา่อยู ่ไมก่ลา้เปดิตามองดว้ย  

ได้แต่พูดเสียงสั่นออกไปว่า “คุณอย่าทำแบบนี้สิคะ คุณกำลังทำให้ฉันกลัว 

นะ”

“ภู...อยากพบ...ภู”

ถ้อยคำซึ่งดังอยู่ข้างหูฟังไม่ปะติดปะต่อเท่าใดนัก แต่กุลนิษฐ์ยัง 

สามารถเดาออก “ภู...แฟนคุณใช่ไหมคะ คุณอยากไปพบเขา ฉันเข้าใจแล้ว”  

ประโยคสุดท้ายของเธอดูลิงโลด เมื่อในที่สุดก็สามารถสื่อสารกับผีและรู้ 

ความต้องการของคุณผีได้เสียที

“ฉัน...ฉันอยากจะลืมตา แต่ก็กลัวจะเห็นสภาพที่น่ากลัวของคุณ”  

บอกหลายครั้งแล้วว่ากุลนิษฐ์ไม่ได้กลัวผี สิ่งที่เธอกลัวน่ะคือสภาพของผ ี

ต่างหาก “ถ้าเป็นไปได้ คุณช่วยไปยืนอยู่ห่างๆ ฉันหน่อยได้ไหมคะ แล้วก็... 

ถ้าจะกรุณา ช่วยมาในสภาพที่ฉันพอจะมองได้ด้วย คือ...ฉันกลัวหนอน 

น่ะค่ะ”

แรงกดที่บ่าทั้งสองข้างจางหายไป อาการขนลุกก็บรรเทาเบาบางลง 

พร้อมกับการที่กุลนิษฐ์ได้ยินเสียงกระซิบซึ่งคล้ายจะอยู่ไกลออกไป
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“...ขอโทษ”

พอไดย้นิคำนัน้หญงิสาวกย็ิม้ออกมาไดแ้ละคอ่ยๆ ลมืตา เธอยงัคงยนื 

อยู่หน้ากระจก แต่ด้านหลัง...ในระยะประชิด ไม่มีสิ่งน่ากลัวยืนซ้อนอยู่ 

แล้ว

ร่างบางในชุดนอนเนื้อนิ่มหันไปด้านหลังช้าๆ กวาดตามองไปรอบ 

หอ้งนำ้ รอบแรกเธอมองไมเ่หน็อะไร ไมม่สีิง่แปลกปลอม ทวา่พอตวดัสายตา 

กลับไปมองอีกครั้ง เธอก็พบคุณผีตนนั้นนั่งคุดคู้อยู่ที่ซอกข้างชักโครก 

...ในสภาพที่พอรับได้ ผมยาวเปียกน้ำลู่ลีบไปกับเรือนร่างที่ซีดจนเขียว  

ไมม่ชีิน้สว่นของรา่งกายบรเิวณไหนหลดุรว่งหรอืขาดหายไป และทีส่ำคญัคอื 

ไม่มีหนอน

“ออกไปคุยกันข้างนอกเถอะค่ะ” กุลนิษฐ์ชวนผีราวชวนเพื่อน

ร่างเซียวซีดซึ่งซุกอยู่ในซอกข้างชักโครกสั่นสะท้าน ก่อนใบหน้า 

โศกระทมจะเงยขึ้นมองกุลนิษฐ์ “ฉัน...ไม่มีแรง”

“ค่ะๆ งั้นคุยกันในนี้ก็ได้ค่ะ เมื่อกี้คุณบอกว่าคุณอยากพบภู”

ไม่ใช่น้ำตาที่ไหลลงมาจากดวงตาของผีสาวตนนั้น แต่เป็นเลือด 

เลือดสดๆ ต่างหากที่ไหลลงมาเป็นสาย กุลนิษฐ์ขนลุกขึ้นมาอีกจนต้อง 

กอดตัวเองเอาไว้

“อย่ากลัว ฉันไม่ทำอะไรเธอ ฉันอยากให้เธอช่วย ช่วยฉันนะ”

ไม่รู้ว่าบ้าหรือดีที่กุลนิษฐ์จะต้องตัดสินใจช่วยคุณผีที่บอกว่าตนเอง 

ชื่อเอื้องคำ และวอนขอให้เธอพาดวงวิญญาณที่น่าสงสารนี้กลับไปหาสามี 

กับลูก

“ได้โปรดเถอะนะ กรุณาฉันเถอะ ฉันคิดถึงสามี คิดถึงลูก ฉันตาย 

จากโดยที่ไม่ได้ลาพวกเขาด้วยซ้ำ” เอื้องคำถึงกับก้มลงกราบเธอ และขอใช้

ร่างเธออีกครั้งเพื่อจะได้คุยกับสามีเป็นครั้งสุดท้าย

กุลนิษฐ์เป็นคนขี้สงสาร ปกติใครมาร้องไห้ร้องห่มขอยืมเงินเธอเป็น

ต้องใจอ่อนยินยอมให้ยืมเสียทุกทีไป แต่คราวนี้...การยอมให้ผียืมร่างนี่นะ 
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มันจะมากเกินไปหรือเปล่า สีหน้าหญิงสาวเริ่มแสดงความลำบากใจออกมา  

เธอมองเอือ้งคำซึง่ยงัคงพนมมอืกราบลงไปทีพ่ืน้หอ้งนำ้ไมย่อมลกุขึน้ เสยีง 

ถอนหายใจดังชัดเจนในห้องน้ำที่เงียบกริบ

“ฉันเห็นใจคุณนะคะคุณเอื้องคำ แต่...เรื่องยืมร่างนี่มัน...ให้ฉันเป็น

ล่ามบอกข้อความของคุณกับสามีแค่นั้นไม่ได้เหรอคะ”

“กรุณาฉันเถอะ กรุณา...กรุณา เมตตาด้วย ฉันอยากกอดลาลูก”

เมื่อเห็นร่างซีดๆ นั้นสั่นสะท้านขึ้นมาอีกครั้ง ได้ยินเสียงร้องไห้และ 

สะอื้นออกมาทำใจเธอแทบจะขาดไปด้วยอีกครา กุลนิษฐ์ก็ถอนหายใจยาว

เหยียดออกมาอีกรอบ

“ครั้งเดียวใช่ไหม” สุดท้ายเธอก็ใจอ่อน

เอื้องคำลุกจากท่าหมอบกราบมานั่งพับเพียบ ใบหน้าซีดเซียวของ 

ผีสาวมีรอยยิ้ม บ่งบอกว่าเมื่อยามที่เธอยังมีชีวิตอยู่นั้น เธอต้องเคยเป็น 

ผู้หญิงที่สวยแบบหาตัวจับยากจริงๆ เพราะขนาดซีดจนเขียวแบบนั้น 

ก็ยังสวย

“ครั้งเดียว” พูดจบ เงาร่างที่นั่งพับเพียบอยู่ข้างชักโครกก็ค่อยๆ  

เลือน และหายไปในที่สุด



คราวนี้กุลนิษฐ์รู้ทั้งชื่อและนามสกุลของคุณผีเรียบร้อยแล้ว  
เมื่อเธอไปทำสังฆทานที่วัดใกล้บ้านจึงระบุชื่อของเอื้องคำลงไปอย่างถูกต้อง  

และดูเหมือนว่าเอื้องคำจะได้รับผลบุญในครั้งนี้ไปเต็มๆ ด้วย เพราะทันที

ที่กุลนิษฐ์กลับมายังห้องนอนของตนเอง เธอก็พบว่าเอื้องคำนั่งรออยู่บน 

เตียงแล้ว

ร่างขาวซีดนั้นไม่ได้ดูซีดจนน่ากลัวเหมือนเมื่อคืน ทว่าเธอยังคงไม่มี 

เสื้อผ้าสวมใส่ติดกายเหมือนเดิม สภาพร่างเปล่าเปลือยนั้นทำให้ผีสาว 

แสนสวยยิ่งดูน่าสงสาร เพราะเมื่อกุลนิษฐ์เห็นสภาพแบบนั้นก็อดคิดถึง 

วาระสุดท้ายที่แสนเศร้าของอีกฝ่ายไม่ได้

ผู้หญิงย่อมเข้าใจดีว่าไม่มีเหตุการณ์เลวร้ายอะไรที่จะเลวร้ายเท่ากับ

การถูกข่มขืน นี่เอื้องคำถูกข่มขืนแล้วฆ่า ถูกพรากจากครอบครัวที่มีพร้อม 

ทั้งสามีและลูกเล็กๆ เธอคงทรมานมาก

“ขอบใจมากที่ส่งผลบุญมาให้ฉัน” เอื้องคำยิ้มหวานให้เจ้าของห้อง 

และหมากตัวสำคัญที่จะพาเธอไปพบสามี “เธอใจดีมากที่ช่วยคนไม่รู้จักกัน 

๕
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เลยแบบฉัน”

“ไม่รู้จักก็เหมือนรู้จัก อันที่จริงฉันรู้สึกผูกพันกับคุณมากกว่าเพื่อน 

บางคนเสียอีก เพราะ...ฉันเห็นการตายของคุณ” กุลนิษฐ์เดินเข้าไปนั่งข้าง 

เอื้องคำ “คุณเข้าฝันฉันใช่ไหมคะ”

เจ้าของใบหน้าขาวซีดยิ้มละมุนก่อนพยักหน้านิดๆ เป็นคำตอบ

“คุณอยากให้ฉันไปแจ้งความให้ไหมคะ เอาคนร้ายพวกนั้นเข้าคุก”

ยิ้มละมุนค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นยิ้มที่ทำให้กุลนิษฐ์ขนลุก “ฉัน 

ไม่สนใจพวกมันหรอก มันทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องรับผลกรรม ฉันสนใจ 

แต่สามีและลูกของฉัน ป่านนี้พวกเขาจะเป็นยังไงบ้าง...ลูกแม่...”

เมือ่เลอืดเริม่ไหลรนิออกมาจากดวงตาของเอือ้งคำ กุลนษิฐก์ย็ิม้แหย  

ไมก่ลวั แตภ่าพตรงหนา้นีส่ยองจรงิๆ นะ ขนาดคนไมก่ลวัผยีงัอดรูส้กึขนลกุ 

ไม่ได้ ขณะกำลังขนลุกขนพองอยู่คนเดียวเพลินๆ กุลนิษฐ์ก็ผงะจนแทบจะ 

ตกเตียง เมื่อเอื้องคำถลันเข้ามาหาจนใบหน้าที่มีเลือดไหลออกจากดวงตา 

เป็นทางอยู่ห่างจากหน้าเธอไม่ถึงหนึ่งฟุต

‘จะบ้าตาย ทำไมผีต้องทำอะไรหลอนๆ แบบนี้ด้วยนะ!’

แม้จะต่อว่าคุณผีในใจ แต่กุลนิษฐ์ก็เลือกที่จะไม่บ่นอะไรออกมา  

เธอแคข่ยบัไปนัง่ใหไ้กลจากผตีนนัน้อกีนดิแลว้ถอนหายใจเบาๆ เมือ่เอือ้งคำ 

ไม่ได้ขยับตามเธอมา

“เธอช่วยติดต่อสามีฉันเดี๋ยวนี้เลยได้ไหม ฉันอยากพบเขา อยาก 

พบเหลือเกิน”

กุลนษิฐพ์ยกัหนา้ทนัท ี“ไดส้คิะ ฉนัพาคณุไปพบเขาเดีย๋วนีเ้ลยกย็งัได ้ 

จะได้จบเรื่องเสียที”

เอื้องคำมองสาวหน้าใสที่เป็นคนดีเสียเหลือเกินแล้วยิ้ม “คราวก่อน 

ฉันไปพบเขาแล้วแต่ถูกขัดขวาง คราวนี้ต้องไม่มีใครมาขัดขวางฉันได้อีก!”
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หัวใจกุลนิษฐ์เต้นตึกตักเมื่อต้องโทร. ไปหาคนที่เธอไม่รู้จัก แต่ยัง 
พอจำเค้าหน้าเขาได้

ผูช้ายทีช่ือ่ภ ูสามขีองคณุผเีอือ้งคำเปน็คนรปูหลอ่ ความหลอ่เหลานัน้ 

โดดเด่นตรึงตาตรึงใจผู้คนได้ง่าย ทว่ากุลนิษฐ์กลับจำเรื่องที่เขาช่วยเหลือ 

เธอได้แม่นกว่า คนแบบกุลนิษฐ์ไม่ได้มองคนที่รูปลักษณ์ แต่มองลึกเข้าไป 

ในจิตใจของคนคนนั้น และกับผู้ชายคนนั้น เธอก็จำเขาได้เพราะเขาเป็น 

คนดีมีน้ำใจ เขามาช่วยพยาบาลเธอตอนที่เธอเป็นลมอยู่หน้าบ้านเขา

แต่คนที่ท่าทางใจดีคนนั้นจะว่าอย่างไรหนอ หากเธอบอกเขาว่า 

ผีภรรยาเขาอยู่ข้างๆ เธอ อีกทั้ง...ยังอยากพบเขาเหลือเกิน

สัญญาณโทรศัพท์ดังอยู่นานจนกุลนิษฐ์คิดว่าสายคงถูกตัดไปแล้ว 

กำลังจะลดโทรศัพท์ลงจากหู ปลายสายก็พูดขึ้นพอดี

“ฮัลโหล”

กุลนิษฐ์มองเอื้องคำที่นั่งอยู่ตรงหน้า ทันทีที่เธอได้ยินเสียงสามี 

ก็ร้องเรียก “ภู...ภูขา ภู”

“ฮัลโหล”

เมือ่เสยีงของผูช้ายคนนัน้ดงัขึน้อกีครัง้ กลุนษิฐก์ร็บีตอบกลบั “สวสัด ี

ค่ะ คุณ...ภู”

ปลายสายเงยีบไปครูใ่หญก่อ่นจะถามกลบัมาวา่ “คณุเปน็ใคร รูเ้บอรน์ี ้

ได้ยังไง”

“ฉนัเปน็ใครไมส่ำคญัหรอกคะ่ สิง่ทีจ่ะพูดตอ่ไปนีส้ำคญักวา่” กลุนษิฐ์

พูดในสิ่งที่เอื้องคำบอกให้เธอพูด “ฉันรู้ว่าคุณเอื้องคำภรรยาคุณอยู่ที่ไหน”

พูดจบกุลนิษฐ์ก็ปากคอแห้งผากด้วยไม่เคยพูดโกหกมาก่อน ทว่า... 

เอื้องคำบอกเธอว่าถ้าไม่พูดเช่นนี้ ภูวิศจะไม่มีทางมาพบเธอแน่ๆ

“บ้าเหรอ! นี่เธอต้องการอะไร ไม่สนุก ไม่ตลกนะที่มาพูดอะไร 

แบบนี้”

เสียงตะคอกที่ดังกลับมาทำให้กุลนิษฐ์ทำหน้าเหย ไม่คิดเลยว่าคนที่ 
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ดใูจดจีะโมโหรา้ยแบบนี ้แตเ่อ...เขาโมโหทำไมกนั ถา้ไดรู้ข้า่วภรรยาทีห่ายไป 

ตั้งสองปีแล้ว เขาควรจะดีใจมิใช่หรือ

เธอมัวสงสัยจนลืมตอบคำถาม เอื้องคำที่นั่งอยู่ตรงกันข้ามกับเธอ 

จึงกรีดเสียงใส่ “มัวทำอะไรอยู่ ตอบกลับไปสิ ตอบกลับไป!”

กุลนิษฐ์สะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงสั่งการราวกับเธอเป็นคนรับใช้

เฮ้อ...แบบนี้ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าเนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง 

แต่เอากระดูกมาแขวนคอ...กระดูกผีเสียด้วย

“คณุตอ้งมาพบฉนัทีค่อนโดฯ ของคณุ พรุง่นีบ้า่ยโมงนะคะ ฉนัจะรอ”  

พูดตามบทเรียบร้อยกุลนิษฐ์ก็กดตัดสายพร้อมถอนหายใจยาวอย่าง 

โล่งอก ทว่าโล่งอกได้ไม่เท่าไร เบอร์ที่เธอเพิ่งโทร. ออกไปก็โทร. กลับเข้ามา  

หญิงสาวเงยหน้าเหลอหลาขึ้นมองคุณผี

“เขาโทร. กลับมาทำไมคะ”

เอือ้งคำยิม้เศรา้ “ภเูขาเปน็คนรอบคอบ ระแวดระวงั เขาคงยงัไมไ่วใ้จ 

เธอ”

“แล้วจะทำยังไง”

“รับสายสิ แล้วพูดตามฉัน”

กุลนิษฐ์พยักหน้าก่อนรับโทรศัพท์แล้วพูดตามผี “เก็บความสงสัย 

ของคุณเอาไว้พรุ่งนี้เถอะค่ะ พรุ่งนี้ฉันจะตอบคุณทุกเรื่อง” พูดจบเอื้องคำ 

ก็สั่งให้เธอปิดโทรศัพท์ทันทีเพื่อไม่ให้ภูวิศติดต่อกลับมาได้อีก

ผีสาวยิ้มหวานให้มนุษย์จิตใจดีผู้ช่วยเหลือเธอทุกอย่าง ริมฝีปาก 

เธอยิ้มทว่าดวงตานั้นแข็งกร้าว ผีสาวคิดอะไรอยู่ มีหรือคนซื่อๆ และ 

จิตใจดีแบบกุลนิษฐ์จะรู้เท่าทัน

ภูวิศกัดกรามแน่น ใจหนึ่งบอกให้เขาเลี้ยวรถกลับบ้าน แต่อีกใจ 
บอกให้เขามุ่งหน้าตรงไปยังคอนโดฯ เล็กๆ แถวชานเมืองซึ่งเขาซื้อห้องที่มี 

หนึ่งห้องนอน หนึ่งห้องน้ำ ห้องรับแขก ห้องกินข้าว และห้องครัวรวมอยู่ 
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ในนั้นเอาไว้ตั้งแต่เมื่อหลายปีก่อน

แม้คอนโดฯ ที่เขาซื้อด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเองนั้นจะเล็ก แคบ  

ไม่สะดวกสบายเหมือนบ้านแสนโก้หรูหลังปัจจุบัน ทว่ามันกลับเป็นสถานที่

ซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจำดีๆ ระหว่างเขากับเธอ

เอื้อง...สองปีแล้วสินะที่เธอหายไปไม่ได้ข่าวคราว สองปีที่เขาทั้งตาม 

หาเองและให้นักสืบช่วยติดตาม แต่สิ่งที่พบ...นอกจากรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ 

ขา้งทางแถวจังหวดัพระนครศรีอยุธยาแล้วก็ไม่มีความคบืหน้าใดๆ อกีเลย

เธอเป็นอย่างไรบ้าง เธอหนีเขา ปล่อยให้เขาตกเป็นจำเลยของสังคม 

ด้วยความตั้งใจ หรือเธอไม่ได้หนีแต่ประสบอุบัติเหตุความจำเสื่อมแบบ 

ที่ละครชอบเอามาสร้างกัน และพอจำได้ก็ให้คนที่ช่วยเหลือเธอโทร. หาเขา

ภูวิศขบคิดเรื่องราวที่น่าจะเป็นไปได้เหล่านี้ทั้งคืน โดยไม่ลืมคิด 

ในแงร่า้ยดว้ยวา่ บางทคีนทีเ่รยีกใหเ้ขาไปพบอาจเปน็พวกหลอกลวง ตม้ตุน๋ 

เหมือนพวกอาจารย์ทรงเจ้าเข้าผีที่พ่อแม่ของเอื้องคำยอมเสียเงินมากมาย 

เพื่อให้พวกนั้นบอกให้ได้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ใด

พวกหลอกลวง พวกที่หาเงินจากความทุกข์ของผู้อื่นเหล่านั้นไม่เคย

ให้คำตอบที่แน่ชัดออกมา ได้แต่พูดกำกวม แปลความหมายไม่ออกทั้งสิ้น 

และมีหลายคนที่ถึงขนาดชี้หน้าเขา บอกว่าเขานั่นเองที่ฆ่าเอื้องคำ หั่นศพ 

และนำชิ้นส่วนไปโยนไว้ตามที่ต่างๆ เพื่ออำพรางคดี

ทุกครั้งที่เขาพบพวกหมอผีปลอมพวกนี้ เป็นต้องอยากฆ่าคนขึ้นมา 

จริงๆ เสียทุกที พวกนั้นเชื่อตามที่ตำรวจสั่วๆ และนักข่าวที่ไม่ตรวจสอบ 

ข้อมูลนำไปลงข่าวเป็นตุเป็นตะว่าเขาฆ่าเมียและเอาศพไปทิ้ง ชี้หน้าด่า 

ประณามเสียจนเขาแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคม แต่พอผลการพิสูจน์ออกมา 

ก็ไม่มีหลักฐานใดๆ เอาผิดเขาได้ แล้วเป็นไง...

ตำรวจไม่เคยขอโทษ นักข่าวไม่เคยแก้ข่าวให้ คนนอกยังเชื่อว่าเขา 

ฆ่าเมียได้อย่างแนบเนียนจนไม่มีใครเอาผิดได้!

ตั้งแต่เกิดเรื่องร้ายที่พลิกชีวิตหมอหนุ่มอนาคตไกลให้หมดสิ้น 
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อนาคต ภูวิศมองโลกในแง่ร้ายมากขึ้น ไม่เชื่อในเรื่องทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว 

หรือเวลาจะพิสูจน์ความจริงอะไรพวกนั้นอีกต่อไป

แต่...พวกหลอกลวงพวกนั้นรู้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของเขาจากไหน 

พวกนักข่าวที่ตามติดเขาเพื่อหาข่าวก็ไม่เคยรู้ว่าเขามีคอนโดฯ อยู่ที่นี่

ความหวังเพียงแค่เล็กน้อยนำเขามายังคอนโดฯ นี้ มาพิสูจน์ให้รู้ 

แน่ว่าคนที่โทร. มาเป็นใคร ต้องการอะไรจากเขา!

เมื่อรถสีเข้มแล่นมาถึงลานจอดรถด้านหน้าซึ่งเป็นที่จอดรถของแขก  
ภวูศิซึง่สวมแวน่ดำอำพรางใบหนา้กล็อ็กรถแลว้รบีเดนิเขา้ไปในตวัคอนโดฯ 

เพราะที่นี่เป็นคอนโดฯ ที่ไม่ใหญ่โตอะไรนัก พอเดินเข้าไปหนุ่มใหญ่จึงเห็น

หญิงสาวคนหนึ่งลุกขึ้นยืนและส่งยิ้มหวานมาให้เขาทันที

เขาขมวดคิ้วเข้มเข้าหากันเมื่อจำได้ว่า...ผู้หญิงคนนั้นเคยมาเป็นลม

ที่หน้าบ้านของเขา

“ภู...ภูคะ” เอื้องคำในร่างกุลนิษฐ์ถลาเข้าไปหมายจะเกาะแขนสามี  

แต่ภูวิศเบี่ยงตัวหลบพร้อมชักสีหน้าใส่ผู้หญิงที่เขาคิดว่าไม่น่าไว้ใจเลย

คราวก่อนมาทำเป็นลมหน้าบ้านเขาเพราะต้องการเรียกร้องความ 

สนใจสินะ แล้ววันนี้เธอนัดเขามาถึงที่นี่เพื่ออะไร เงินหรือ!

ภูวิศมองหน้ากุลนิษฐ์ กวาดตามองเสื้อผ้า เครื่องประดับ กระเป๋า 

ทุกสิ่งตรงหน้าบ่งบอกว่าเธอไม่ใช่เด็กสาวธรรมดา ดูเป็นลูกคนมีสตางค์ 

หน้าตาหรือก็ดี ทำไมมาทำเรื่องแบบนี้

“คณุใชไ่หมทีน่ดัผมมา มอีะไรกพ็ดูมา” หนุม่ใหญข่ม่เสยีงใหเ้รยีบเฉย 

ทั้งที่ในใจเดือดปุด เพราะหลังจากดูสภาพของผู้หญิงตรงหน้าแล้ว เขาก็เดา

เหตุผลที่เธอนัดเขาออกมาที่นี่ได้สาเหตุเดียว...เธอคงชอบเขาละสิ

ฮ!ึ เขาเคยถกูผูห้ญงิจบีมามากมายหลายวธิ ีแตไ่มค่ดิเลยวา่คนหนา้ตา 

ใสซื่อดูไร้เดียงสาแบบแม่สาวคนนี้ก็เป็นผู้หญิงที่ชอบรุกผู้ชาย แถมยังรุก 

เข้ามาด้วยวิธีการที่เหนือเมฆอีกด้วย
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เธอเอาเรื่องการหายตัวไปของภรรยาเขาเป็นสิ่งล่อเขามาที่นี่ ช่างเป็น 

ผู้หญิงที่นิสัยแย่จริงๆ เอาความเดือดร้อนของคนอื่นมาเป็นเครื่องมือ 

นี่นะ! คนอะไร จิตใจสวนทางกับหน้าตาจริงๆ!

เอื้องคำจำต้องระงับความดีใจเอาไว้ก่อน “จะให้พูดตรงนี้เหรอคะ 

ไม่ดีมั้งคะ เอื้องคิดว่าเราน่าจะขึ้นไปคุยกันข้างบนมากกว่า”

“เอื้อง” ภูวิศกัดฟัน ความโมโหพุ่งขึ้นมาจนแทบระงับไม่อยู่ เมื่อ 

หญิงสาวตรงหน้าเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นของภรรยาเขา

นี่เธอกำลังเล่นอะไร สนุกมากไหมกับการทำแบบนี้!

“ผมว่าไม่ดี คุณเป็นผู้หญิง ผมเป็นผู้ชาย คุณจะเสียหาย” แม้ภูวิศ 

จะโกรธมาก แต่เขายังเป็นสุภาพบุรุษพอที่จะไม่โวยวายหรือด่าทอผู้หญิง

คนนี้

“ฉันเป็นผู้เสียหายยังไม่กลัวเลย คุณไม่ได้เสียหายอะไรสักหน่อย 

จะกลัวอะไรล่ะคะ” เอื้องคำตอบพร้อมยิ้มหวานแล้วเดินนำสามีไปที่ลิฟต์

ยนืรออยูไ่มน่านภวูศิกเ็ดนิตามมาหยดุทีด่า้นหลงั พอดกีบัประตลูฟิต ์

เปิดออก ผีสาวเดินนำเข้าไปในลิฟต์และกดชั้นเจ็ดทันที

ภูวิศกัดกรามแน่น ไม่รู้ว่าเธอผู้นี้สืบรู้อะไรมากมายแค่ไหน แต่ดู 

จากการที่เธอรู้เบอร์โทรศัพท์มือถือส่วนตัวของเขา รู้จักที่นี่ รู้ว่าเขาเคยอยู ่

ชั้นไหน ก็แสดงว่าเธอ ‘รู้’ มากกว่าแค่การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์หรือ 

ดูโทรทัศน์ เนื่องจากตอนที่ตำรวจมาตรวจค้นที่นี่ก็ทำกันลับๆ ไม่ได้เป็น 

ข่าวแต่อย่างใด

ยิ่งเห็นเธอเดินออกจากลิฟต์แล้วเลี้ยวขวาอย่างมั่นใจก่อนเดินไป 

หยุดรอเขาที่หน้าประตูห้อง ภูวิศก็คิดว่าเธอรู้มากจนน่าแปลก รู้ในระดับนี้

คงต้องเสียเงินจ้างนักสืบไปหลายสตางค์แน่ๆ

หนุม่ใหญเ่ริม่คดิถงึเรือ่งทีเ่ขาจะพดูกบัผูห้ญงิคนนีเ้พือ่ใหเ้ธอยตุกิาร 

สืบเรื่องเขา และเลิกยุ่งเกี่ยวกับเขาทุกทาง ผู้หญิงที่เข้ามาดีๆ เขายังไม่แล 

นับประสาอะไรกับคนที่คิดจะจี้จุดอ่อนของเขาแล้วแทรกตัวเข้ามาแบบเธอ  
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บอกตรงๆ แค่เริ่มต้นก้าวเข้ามาในชีวิตเขา เธอก็เดินแผนผิดจนไม่อาจให้

อภัยได้แล้ว

หนุ่มใหญ่เปิดประตูห้องออกกว้าง และผายมือเชิญผู้หญิงคนนั้น 

เขา้ไปในหอ้งกอ่น ดวงตาคมมองรา่งบางเดนิตรงไปเปดิแอรท์นัทรีาวกบัเธอ

คุ้นเคยกับห้องนี้ รู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหน ดูๆ ไปท่าทางของเธอช่างคล้ายกับ...

เอื้องคำ

ภูวิศรีบหลับตา ส่ายหน้า แล้วจึงลืมตาขึ้นมาใหม่ เขาเห็นผู้หญิง 

ที่เรียกตนเองว่าเอื้องยืนยิ้มหวานอยู่ตรงหน้าเขา เธอยกมือขึ้นแตะแผ่นอก 

เขาอยา่งสนทิสนม เปน็เหตใุหเ้ขารบีปดัมอืเธอออก กา้วถอยหลงัและกระชาก 

เสียงถาม

“มีอะไรก็พูดมา อย่าเสียเวลา”

เอือ้งคำดใีจเหลอืเกนิทีภ่วูศิไมส่นใจรา่งทีเ่ธอสงิสูอ่ยู ่นีส่สิามขีองเธอ 

เขาต้องมั่นคงต่อเธอ เธอคนเดียว!

“ภูขา นี่เอื้องเอง เอื้องอยู่ในร่างของผู้หญิงคนนี้”

ดวงตาภวูศิเบกิกวา้งขึน้กอ่นจะหรีล่ง มองผูห้ญงิตรงหนา้อยา่งระแวด 

ระวัง ผู้หญิงคนนี้หน้าตาก็ดี อายุ...ก็ยังน้อย ไม่น่าจะถึงยี่สิบห้าแต่เธอคง 

เป็น...โรคจิตสินะ สตอล์กเกอร์โรคจิตที่แอบชอบเขา แอบสืบเรื่องของเขา 

แล้วก็ล่อลวงเขามีที่นี่เพื่อ...ทำอะไรทุเรศๆ!

“ภูคงไม่เชื่อสินะคะ” เอื้องคำมองหน้าสามีก็รู้แล้วว่าเขาคิดเช่นไร  

นายแพทย์แบบเขามีหรือจะเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติแบบนี้ แต่เธอคิด 

หาทางแก้เอาไว้แล้ว ผีสาวยิ้มเยื้อน “น้องพีเกิดในวันคริสต์มาส เอื้องบ่น

ว่าลูกทำให้งานเลี้ยงของเราต้องล้มเลิก เค้ก ของขวัญที่เอื้องอุตส่าห์ทำให้ 

ภูต้องเป็นม่าย แต่ภูกลับบอกว่าน้องพี...คือของขวัญอันล้ำค่าที่สุดที่ภูเคย

ได้รับ”

แผ่นหลังภูวิศแตะประตูไม้ ความแกร่งของประตูเรียกสติชายหนุ่ม 

ให้กลับคืนมา แม้ผู้หญิงตรงหน้าจะรู้เรื่องส่วนตัวที่ไม่น่าจะมีใครรู้ แต่นั่น
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ก็ไม่ได้หมายความว่าเอื้องคำจะสิงอยู่ในร่างของเธอ

สิงอย่างนั้นหรือ! ฉับพลันเขาก็ใจหายวูบ

จริงอยู่ที่ว่าเมียเขาหายไปกว่าสองปีแล้ว ไม่มีการติดต่อ ส่งข่าว 

หรือไม่มีใครได้พบเจอเธอ ใครๆ ต่างก็บอกว่าเอื้องคำน่าจะตายไปแล้ว 

มากกว่าจะยังมีชีวิตอยู่ ทว่าเขาไม่เชื่อ ทางบ้านเธอก็ไม่เชื่อ

ไม่จริง!

ใบหน้าหล่อเหลาส่ายไปมาช้าๆ ดวงตาใต้แว่นกรอบเงินจ้องผู้หญิง 

ตรงหน้าที่ค่อยๆ ปล่อยน้ำตาให้รินไหลออกมา

“เอื้องไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วค่ะภู เอื้องตายแล้ว ตายไปตั้งแต่เมื่อ 

สองปีก่อน” เอื้องคำสะอื้นฮักเมื่อพูดความจริงเรื่องนี้ออกมา

“ไม่จริง เธอมันบ้า คนบ้า!” ภูวิศตะโกนกลบเสียงร้องไห้ของผู้หญิง

ตรงหน้า และพยายามผลักไสเมื่อเธอถลาเข้ามากอดเขาเอาไว้

“เอื้องเอง ภูขา นี่เอื้องเมียของภูนะคะ” เอื้องคำกอดรัดสามีแน่น  

จมูกและปากป่ายปะทั่วใบหน้าที่พยายามเบี่ยงหนี และสุดท้ายเมื่อถูก 

รุกรานมากเข้า ภูวิศก็เก็บความเป็นสุภาพบุรุษเข้ากระเป๋าแล้วผลักร่างเล็ก

ที่พยายามลวนลามเขาออกไปสุดแรง

ร่างที่สูงไม่ถึง ๑๖๐ เซนติเมตร ผอมบางแบบสาวสมัยใหม่ทรุด 

ลงไปกองกับพื้น แรงเหวี่ยงทำให้ผมที่มีหวีสับหลุดลุ่ย และวิญญาณของ 

เอื้องคำก็หวีดร้องสุดเสียงเมื่อหวีสับหลุดออกจากเรือนผมของกุลนิษฐ์

เจ็บ! นั่นคือความรู้สึกที่ปลุกกุลนิษฐ์ให้ตื่น เธอพบว่าตนไม่ได้อยู่ 
ที่ล็อบบีของคอนโดฯ ซึ่งเอื้องคำบอกทางให้เธอขับรถมา แต่กลับมานั่งอยู ่

บนพื้นห้องที่ปูด้วยไม้ปาร์เกต์สีเข้ม เธอไม่รู้จักที่นี่ แต่รู้จักผู้ชายที่ยืน 

ทำหน้าถมึงทึงอยู่ไม่ไกล

เขาชื่อภู เป็นสามีของเอื้องคำ เขากำลังใช้หลังมือเช็ดริมฝีปากและ 

มองเธออย่างไม่พอใจ
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...ทำไมเขาถึงมองเธอแบบนั้น เธอไม่รู้ ไม่เข้าใจเลย เอื้องคำที่ยืม 

ร่างเธอไปใช้ควรจะพูดกับเขารู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือ

กุลนิษฐ์กำลังจะเอ่ยปากถามว่าเขากับเอื้องคำคุยกันรู้เรื่องแล้วใช่ 

หรือไม่ ไม่คาดว่าเพียงเธอเพิ่งเผยอริมฝีปาก เขาก็หมุนตัวและเดินออก 

จากห้องไป

อะไรน่ะ ทำไมเขาต้องทำท่าโกรธแบบนั้นด้วย...กุลนิษฐ์ซึ่งจำอะไร 

ไม่ได้ไม่เข้าใจเลย

หญิงสาวเดินงงๆ ออกจากลิฟต์ ผมยาวพลิ้วปลิวไปตามลมเมื่อเธอ 

เดินออกมาจากอาคารสูงเก้าชั้น

ก่อนจะออกจากห้อง เธอวางหวีสับงาช้างสมบัติของเอื้องคำไว้บน 

โต๊ะหน้าโซฟา ที่ทำเช่นนั้นก็เพราะเธอทำหน้าที่ของตนเองเสร็จเรียบร้อย 

แล้ว สบายใจแล้ว เธอกับคุณเอื้องคำที่น่าสงสารคงไม่ต้องพบต้องเจอกัน

อีกแล้ว

กุลนิษฐ์อมยิ้มเมื่อเดินมาขึ้นรถของตนเองที่จอดเอาไว้นอกอาคาร  

เธอมวัแตด่ใีจกบัการทำดทีีไ่มห่วงัผลในครัง้นีเ้สยีจนไมไ่ดส้งัเกตวา่ รถสดีำ 

ที่จอดอยู่คนละฝั่งกับรถของเธอนั้น ตามเธอมาจนกระทั่งถึงหน้าบ้านเลย

ทีเดียว

เมื่อจดที่อยู่และทะเบียนรถของสาวที่อ้างว่าเอื้องคำสิงร่างเธอได้ 
ครบถ้วน ภูวิศก็ส่งข้อมูลทั้งหมดให้นักสืบเอกชนที่เขาเคยใช้บริการให้ 

ตามหาภรรยาสืบว่าเธอเป็นใคร และเกี่ยวข้องอะไรกับเอื้องคำ

ไม่ถึงสัปดาห์ ประวัติของผู้หญิงคนนั้นก็ถูกส่งไปรษณีย์มาถึงบ้าน 

ภายในซองไม่หนานักมีรูปภาพและประวัติของผู้หญิงคนนั้นอย่างละเอียด  

ทัง้พืน้เพ ประวตักิารเรยีน ลว้นแลว้แตไ่มม่อีะไรทีต่รงกบัเอือ้งคำเลยสกัอยา่ง  

ทัง้สองไมน่า่จะมาพบกนัหรอืรูจ้กักนัได ้แตท่ำไมเธอจงึรูเ้รือ่งลบัๆ ทีเ่ขากบั 

เอ้ืองคำรู้กันเพียงสองคน แถมยังยืนกรานหนักแน่นอีกว่าเธอถูกเอ้ืองคำสิง
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ภวูศิมองรปูหญงิสาวทีย่ิม้สดใสใหเ้ขา ขมวดคิว้เขม้ พยายามตรติรอง 

ทุกอย่างให้รอบคอบ จะให้เขาเชื่อหรือว่าโลกนี้มีผี และผีที่ว่าก็คือเมียเขา 

น่ะหรือ บ้าไปกันใหญ่แล้ว!

หนุ่มใหญ่เปิดดูประวัติครอบครัวเธอแล้วก็สะดุดที่พี่ชายคนเดียว

ของเธอ ร.ต.ท. เหมวัต รูปถ่ายที่ประกอบไปด้วยสี่พ่อแม่ลูกอยู่ในมือซ้าย  

รายงานของนักสืบอยู่ในมือขวา ที่แท้ผู้หญิงคนนั้นก็เป็นน้องสาวของ 

นายตำรวจที่เคยตามสืบคดีของเอื้องคำ

สมองของภูวิศเริ่มเก็บรวบรวมหลักฐาน เก็บสิ่งที่รู้ทุกอย่างมา 

ประมวลเป็นคำตอบ และคำตอบที่ได้ก็ทำให้เขาถึงกับปารายงานประวัติ 

ของกุลนิษฐ์ไปข้างหน้า กระดาษหลายหน้าปลิวตกอยู่หน้าโต๊ะทำงาน 

ของเขา

ไอ้เรื่องผีเข้าผีสิงอะไรนี่มันคือเรื่องแหกตาใช่ไหม ทุกอย่างที่เกิดขึ้น

ก็แค่ลูกไม้แบบใหม่ที่ตำรวจไทยใช้สืบคดี

ทุเรศ!

หนุ่มใหญ่บดกรามเข้าหากัน รู้สึกโง่เหลือเกินที่ใจส่วนหนึ่งเกือบเชื่อ 

แล้วว่าเอื้องคำตายและกลายเป็นผีมาสิงผู้หญิงคนนั้น แท้จริงแล้วเรื่องนี ้

ก็เป็นแค่เรื่องโกหกที่สร้างขึ้นเพื่อดูปฏิกิริยาของเขาสินะ

ถ้าเขาเป็นคนร้ายจริง และรู้ว่าคนที่เขาฆ่ายืนอยู่ตรงหน้า ก็ต้อง 

ไม่ลังเลที่จะฆ่าเธอปิดปากอีกครั้ง และเมื่อถึงเวลานั้นตำรวจซึ่งคงซ่อนตัว 

อยู่ไม่ไกลก็จะเข้ามารวบตัวเขา ได้ผลงาน ได้เลื่อนขั้นกันเป็นแถว

ฮึ! ไม่คิดเลยว่าตำรวจจะหมดท่าถึงขนาดปั้นเรื่องเหลวไหลมา 

หลอกลวงเขา บ้าบอสิ้นดี! บอกกี่ครั้งแล้วว่าเขาไม่ได้ฆ่าเอื้องคำ ไม่มีส่วน 

รู้เห็นในการหายไปของเธอเลยสักนิด ตำรวจมาผิดทางแล้ว ผิดทางตลอด 

แบบนี้ต่อให้อีกสิบปีก็คงไม่มีทางพบเมียเขาหรอก

มือใหญ่เผลอขยำรูปของครอบครัวกุลนิษฐ์ที่อยู่ในมือจนเป็นก้อน 

กลม ความจริงแล้วภูวิศเป็นคนอารมณ์เย็น แต่เย็นแค่ไหนลองถูกเรียกว่า 
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เปน็ฆาตกรอำมหติ และลองถกูคนใสร่า้ยดว้ยขอ้หารา้ยแรงจนตอ้งออกจาก 

งานที่รักดูสิ หากใคร โดนแบบเขาแล้วไม่เดือด ไม่โกรธ ก็ไม่ใช่คนแล้ว!


