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“ที่บ้านป้าเต็มไปด้วยนิยายฆาตกรรมฝรั่ง ญี่ปุ่น ไทย

ทั้งเก่าและใหม่ ตั้งแต่ เอ๊ดการ์ อลัน โป, อกาธา คริสตี้,

เซอร์อาร์เทอร์ โคแนน ดอยล์, เรย์มอนด์ แชนด์เลอร์

เรื่อยไปจนถึง เอโดงาวะ รัมโป, โอตสึ อิจิ,

แมรี่ ฮิกกินส์ คลาร์ก, แดน บราวน์, ฮาร์ลาน โคเบน ฯลฯ

ล้นทะลักเต็มตู้หนังสือ ลามออกมากองท่วมบนโต๊ะ

บนทีวี ตรงโซฟา ตามพื้นทางเดิน หรือแม้แต่ในห้องน�้า

ราวกับเห็ดราที่งอกขึ้นมาหลังฝน…”



ค ํา นํ า สํ า นั ก พ ิม พ์
สำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์รู ้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความ

ไว้ว�งใจจ�กคณุวศิษิฏ์ ศ�สนเทีย่ง ผูก้ำ�กบัภ�พยนตร์ชือ่ดงัระดบัน�น�ช�ติ 

ให้ตีพิมพ์ผลง�นเขียนเรื่องแรกที่แหวกแนวคู่หูนักสืบทั่วไป และว่�ด้วย

เรื่อง ‘กลิ่น’

ก้มลงม�ใกล้ๆ สิ...คุณได้กลิ่นอะไรไหม

กลิ่นหมึกพิมพ์ กลิ่นกระด�ษ หรือกลิ่นสบู่ล้�งมือของคนที่หยิบ

หนังสือเล่มนี้ม�เปิดก่อนหน้�คุณ?

แต่ห�กคุณมีประส�ทรับกลิ่นที่ดีกว่�คนทั่วไป...ก็อ�จสัมผัสได้ถึง 

‘กลิ่นวิญญ�ณ’

ก้มลงอ่�นใกล้ๆ ก้�วเดนิไปพร้อม ‘อทติ’ิ เดก็ส�วผูไ้ด้กลิน่วญิญ�ณ 

และ ‘รุ่นพี่’ ช�ยหนุ่มที่คุณไม่จำ�เป็นต้องมองหน้�เข�ก็ได้ เพื่อไขปริศน�

ฆ�ตกรรมที่ผ่�นก�ลเวล�ม�หล�ยสิบปีไปด้วยกัน

 สำานักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์



ค ํา นํ า ผู ้เ ขี ย น
หลังจากใฝ่ฝันอยากเป็นนักเขียนมาตลอดชีวิต ในที่สุด ‘รุ่นพี่’ 

หนังสือนิย�ยเล่มแรกก็สำ�เร็จออกม�จนได้ เป็นนิย�ยท่ี Novelization 

หรือดัดแปลงม�จ�กบทภ�พยนตร์ชื่อเดียวกันของผู้เขียน ร�ยละเอียด

หล�ยอย่�งจะมมี�กกว่�ในฉบบัภ�พยนตร์ซึง่มข้ีอจำ�กดัเรือ่งคว�มย�วของ

เวล� ในขณะที่หนังสือไม่มี จึงเชื่อว่�ผู้ชมและผู้อ่�นจะได้ทัศนรสและ

อรรถรสที่แตกต่�งกันไป

ขอขอบคุณ คุณมณฑล อ�รย�งกูร และคุณจันทิม� เลียวศิริกุล 

แห่งบริษัท เอ็ม เทอร์ตี้ ไนน์ ผู้สร้�งภ�พยนตร์เรื่อง ‘รุ่นพี่’ ขอบคุณ 

สถ�พรบุ๊คส์ ผู้ให้โอก�สแจ้งเกิดในฐ�นะนักเขียนมือใหม่ ขอบคุณ คุณ 

‘คอยนุช’ ภรรย�ผูค้อยตรวจท�นและให้คำ�วจิ�รณ์แนะนำ�ในฐ�นะนกัเขยีน 

’รุ่นพี่’

และท้�ยสดุ ขอขอบคณุผูอ่้�นทกุท่�น หวงัว่�คงได้รบัคว�มบนัเทงิ

ไม่ม�กก็น้อย

 วิศิษฏ์ ศาสนเที่ยง

 ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๘
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”



ห ม า ย เ ห ตุ สำ า นั ก พิ ม พ์ 

นวนิย�ยเรื่องนี้มีก�รใช้ภ�ษ�ป�ก ภ�ษ�สแลง และคำ�หย�บ

เพื่อสะท้อนบุคลิกของตัวละครและอรรถรสท�งภ�ษ�เท่�นั้น

ผู้เขียนและสำ�นักพิมพ์มิได้มีเจตน�

ที่จะส่งเสริมพฤติกรรมอันไม่เหม�ะสมแต่ประก�รใด





รูปวัง



บ ท นำํ



วังพรรณวดี เป็นสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียน ก่อสร้างโดย

ช่างชาวอติาเลยีน ในปลายสมยัรชักาลที ่๕ เพือ่เป็นวงัทีป่ระทบัของ

พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทศพลนฤบาล รัศมี โดยแรกเร่ิมมีชื่อ

เรียกว่า ‘วังตึกแดง’

ต่อมาท่านเจ้าของวังได้ท�าการสร้างต่อเติมและขยายพ้ืนท่ี 

บางส่วน จงึด�าริให้เปล่ียนชือ่เรยีกวงัใหม่ตามพระนามของ หม่อมเจ้า

พรรณวดี รัศมี ผู้เป็นธิดาองค์เดียวของท่าน

แผนผังวังพรรณวดีในปัจจุบัน ทิศเหนือติดกับโบสถ์ฝรั่ง อายุ

เก่าแก่กว่าร้อยปี สร้างโดยคณะบาทหลวงคาทอลิกในสมยัต้นรตัน-

โกสินทร์

ด้านตะวนัออกของตกึ มสีระน�า้แบบยโุรปขนาดกว้าง ๑๐ เมตร 

ยาว ๑๕ เมตร ถูกสร้างเพิ่มเติมหลังยุคเปลี่ยนแปลงการปกครอง

ส่วนห้องสมดุขนาดใหญ่เคยเป็นห้องทรงงานของท่านเจ้าของ

วงั เมือ่ท่านส้ินพระชนม์ได้ถกูปรบัเปล่ียนเป็นห้องสมดุและกั้ นสัดส่วน

แบ่งเป็นห้องท�างานของทนายความ และเลขานกุารณิขีองหม่อมเจ้า

พรรณวดี

ข้อคว�มบ�งส่วนจ�กหนังสือ ปูมประวัติวังพรรณวดี ตีพิมพ์เมื่อ

พ.ศ. ๒๔๙๘
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ข่�วจ�กหนังสือพิมพ์เก่�ที่บันทึกด้วยไมโครฟิล์ม

๒๘ มิถุนายน ๒๕๐๕

คดีฆาตกรรมอุกฉกรรจ์เป็นที่โจษจันกันทั้ งเมือง เกิดขึ้นตอน

กลางดึกเมื่อคืนวาน ภายในวังพรรณวดี ผู้ตายคือหม่อมเจ้าพรรณ-

วดี รัศมี ราชนิกุลวัย ๔๘ ชันษา ท่านหญิงถูกฆาตกรสังหารจนถึง

ชีพิตักษัยอย่างโหดเหี้ยม ศพถูกพบบริเวณสระน�้าภายในวัง โดยมี

คนสวนเก่าแก่ตกเป็นผู้ต้องหา

๑ กรกฎาคม ๒๕๐๕

วนัเกดิเหตเุป็นเวลากลางคืนราวส่ีทุม่ หม่อมเจ้าพรรณวด ีรศัมี 

ซึง่อยู่ในวงัเพยีงล�าพงั ถกูคนร้ายลอบตด้ีวยของแขง็จากด้านหลังจน

กะโหลกท้ายทอยแตกเป็นแผลฉกรรจ์และตกลงไปในสระน�า้ จากการ

ชันสูตรศพพบน�้าในปอด แสดงว่าขณะจมน�้าท่านยังมีลมหายใจอยู่

๒ กรกฎาคม ๒๕๐๕

ต�ารวจตรวจสอบสถานท่ีเกิดเหตุ พบว่าตู้ไม้สักซึ่งเป็นที่เก็บ

สมบัติของวังถูกงัดแงะ เคร่ืองเพชรจ�านวนหน่ึงสูญหายไป ต�ารวจ

ยงัพบเสียมเป้ือนเลือดถูกซกุซ่อนไว้ในพงหญ้าข้างสระน�า้ สันนษิฐาน

ว่าเป็นอาวุธที่ฆาตกรใช้สังหาร ท�าให้น�าสืบไปถึงตัวผู้ต้องสงสัยคือ 

นายจติร แจ้งผล คนสวนเก่าแก่ของวงั อาย ุ๕๖ ปี เนือ่งจากเสียมนั้ น 

เป็นอุปกรณ์ที่นายจิตรใช้ท�าสวนเป็นประจ�า 

เมือ่ค้นบรเิวณเรอืนพกัของคนสวน ก็พบเครือ่งเพชรจ�านวนหนึง่

ซึ่งตรงกับสมบัติของท่านหญิงที่หายไปในคืนเกิดเหตุ ต�ารวจจึงแจ้ง

ข้อหาฆ่าคนตายและลักทรัพย์แก่นายจิตร
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๔ กรกฎาคม ๒๕๐๕

นายจติรปฏิเสธทกุข้อหา! ให้การว่าคนืเกดิเหตดุืม่สุราหนกัและ

หลับไปแต่หัวค�่า ท�าให้ไม่เห็นหรือได้ยินอะไรท่ีผิดสังเกตจนกระท่ัง

รุ่งเช้า

๑๐ ตุลาคม ๒๕๐๕

ศาลเหน็ว่า หลักฐานทีอ่ยัการน�าสืบมนี�า้หนกัน่าเชือ่ถอื ขณะที่

ค�าแก้ตวัของจ�าเลยฟังไม่ขึน้ จงึพพิากษาว่าจ�าเลยมคีวามผดิในฐาน

ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา ให้ลงโทษประหารชีวิตจ�าเลยด้วยการยิงเป้าให้

ตายตกไปตามกนั

๔ เมษายน ๒๕๐๘

พยานผู้ร่วมสังเกตการประหาร เล่าให้ผู้ส่ือข่าวฟังว่า ได้ยิน

นายจิตรร�่าร้องซ�้าไปซ�้ามาน่าเวทนา ยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์

กระทัง่ลมหายใจสดุท้าย เมือ่กระสนุจากปืนแบลก็มนัของเพชฌฆาต

ทั้ งห้านัดพุ่งเข้าตัดขั้ วหัวใจ

“ไม่...อย่า...ฉันไม่ได้ท�า ไม่ได้ท�าจริงๆ...ช่วยด้วย...ใครก็ได้

ช่วยฉันที!!!”
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ม่ อ น



๐ ๐ ๑

ฉันชื่อ ‘อทิติ’ แต่ใครๆ เรียกฉันว่า ‘ไอ้ม่อน’

ตอนนี้ฉันเรียนอยู่ชั้น ม.๖ โรงเรียนซังต์ม�รีอ�คอนแวนต์ 

ฉันเพิ่งย้�ยม�เป็นเด็กประจำ�ที่นี่ไม่น�น ตั้งแต่ป้� พี่ส�วแท้ๆ ของ

แม่ ป่วยเป็นโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบเมื่อปีที่แล้ว

เมื่อก่อนฉันอ�ศัยอยู่ที่บ้�นป้�ม�ตลอดตั้งแต่พ่อกับแม่ต�ยตอน 

ฉันอ�ยุแค่สี่ขวบ พ่อแม่เป็นอะไรต�ยน่ะเหรอ ช่�งเหอะ ไว้จะเล่�ให้ฟัง

วันหลัง ตอนนี้ยังขี้เกียจเล่� 

เอ�เป็นว่�ฉันไม่อย�กย้�ยม�อยู่โรงเรียนนี้สักเท่�ไหร่ เพร�ะเป็น

โรงเรยีนผูห้ญงิล้วน เคยอ่�นเจอที่ไหนไม่รูจ้ำ�ไม่ได้แล้ว เข�บอกว่�ผูห้ญงิ

ตัง้แต่สองคนขึน้ไปรวมตวักนัจะสร้�งเร่ืองปวดกบ�ลอย่�งน้อยวนัละเรือ่ง 

ถ้�หล�ยคนก็มีเรื่องปวดกบ�ลเพิ่มขึ้นอีกหล�ยเรื่อง เหมือนเชื้ออหิว�ต์ที่

แพร่พันธุ์อย่�งรวดเร็ว 

แต่บังเอิญโรงเรียนเก่�ที่เคยอยู่ก็ไม่ได้ดีเด่อะไรนักหน� มันเป็น

โรงเรียนแบบสหศึกษ� คือนักเรียนช�ยหญิงปนกัน ซึ่งก็เต็มไปด้วยเรื่อง 

งี่เง่�ไม่ต่�งจ�กโรงเรียนสตรีเท่�ไหร่ แถมนักเรียนช�ยส่วนใหญ่ก็ขี้โม้ 
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อวดเก่ง ตัวเหม็น เห็นแก่กิน น่�รำ�ค�ญไม่น้อยไปกว่�พวกผู้หญิง ฉันเลย

ไม่รู้สึกผูกพันอะไรเมื่อต้องย้�ยโรงเรียนกล�งคัน 

จะว่�ไป ฉนักไ็ม่เคยผกูพนักบัอะไรหรอืใครทัง้นัน้แหละ เพือ่นสนทิ

สักคนยังไม่มี ยกเว้นป้�ที่เลี้ยงดูม�แต่เด็ก ซึ่งตอนนี้ก็ได้แต่นอนเป็นผัก

อยู่โรงพย�บ�ล ไม่รับรู้ถึงคว�มผูกพันอยู่ดี แม้ว่�ฉันจะพย�ย�มไปนั่ง

ข้�งๆ เตียงเป็นเพื่อนแกทุกวันหยุดก็ต�ม

อ้อ! ขอย้อนกลับไปที่โรงเรียนเก่�ของฉันหน่อยนะ พอดีมีเร่ือง

อย�กจะเล่� 

ตอนนั้นฉันอ�ยุสิบเอ็ดปี กำ�ลังเรียนอยู่ชั้น ป.๖ เพ่ือนคนหนึ่ง 

(จริงๆ ก็ไม่ใช่เพื่อนหรอก แค่เด็กผู้ช�ยที่เรียนห้องเดียวกัน) มันชื่อ ‘ไอ้

บอล’ เป็นเด็กไม่เอ�ถ่�น สมองเหมือนมีไว้คั่นหูเฉยๆ ม�โรงเรียนไปงั้น

เอง วันๆ ไม่เห็นมันทำ�อะไร นอกจ�กแอบเล่นเกมไร้ส�ระ สู้ๆ ฆ่�ๆ กัน

ต�มประส�เด็กผู้ช�ย แถมยังสกปรก  ชอบแคะขี้มูกป้�ยต�มโต๊ะ เลยไม่

ค่อยมีใครอย�กคบกับมัน

ในห้องมีเด็กผู้หญิงอีกคนชื่อ ‘แพรว’ แต่ทุกคนไม่ว่�เพื่อนหรือครู

พร้อมใจกันเรียกเธอว่� ‘น้องแพรว’ น้องแพรวเป็นเด็กหน้�ต�น่�รัก  

ผิวพรรณดี สะอ�ดสะอ้�น นิสัยเรียบร้อยเหมือนเจ้�หญิง เธอดูร�วกับ

ตัวละครที่หลุดม�จ�กหนังสือแบบเรียนวัฒนธรรมอันดีง�มของไทย พูด

ง่�ยๆ น้องแพรวเป็นอะไรที่ตรงข้�มกับไอ้บอลร�วฟ้�กับเหว ไม่สิ ร�ว

ท้องทะเลกับบ่อนำ้�ครำ�ม�กกว่�

จริงๆ ทั้งสองไม่น่�จะมีอะไรเกี่ยวข้องกันแม้จะเรียนห้องเดียวกัน

กต็�ม น้องแพรวเป็นเดก็ตัง้ใจเรียน ชอบนัง่แถวแรกหน้�ห้อง ส่วนไอ้บอล 

โน่น! หลังห้องติดถังขยะ มุมที่ไกลจ�กครูที่สุดเท่�ที่จะไกลได้ เพร�ะมัน

จะได้แอบเล่นเกมทุกครั้งที่ครูเผลอ

แต่สุดท้�ยโชคชะต�ก็ชักนำ�ให้ชีวิตของทั้งสองโคจรม�บรรจบพบ

กันจนได้ (อันนี้ฉันจำ�ม�จ�กสำ�นวนนิย�ยนำ้�เน่�ที่เคยอ่�นเจอ) 

วันหนึ่งในชั่วโมงกิจกรรม ครูสั่งให้พวกนักเรียนแบ่งกลุ่มเพื่อทำ�
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กจิกรรมอะไรสกัอย่�ง กลุม่ละห้�ถงึหกคน คละช�ยหญงิปนกนั ทกุคนใน

ห้องก็เลยรีบจับกลุ่มกับเพื่อนสนิทของตัวเองกันใหญ่ ตอนนั้นยัยน้อง

แพรวคนสวยก็ดันเหลือบม�เห็นฉันเข้�พอดี

“อ้�ว! ม่อน เธอมีกลุ่มอยู่หรือยัง” 

ฉันมองหน้�น้องแพรว แล้วส่�ยหัวแทนคำ�ตอบ 

“งัน้ดเีลย...กลุม่เร�กำ�ลงัข�ดอกีคนพอด ีเธอสนใจจะม�อยูก่บัเร�

มั้ยอะ”

จริงๆ อย�กจะตอบไปว่� ‘อย่�ม�ยุ่งกับกู’ แต่ไม่รู้ทำ�ไมถึงพยัก

หน้�รับ

ยัยน้องแพรวทำ�หน้�ดีใจร�วกับพ่อซื้อตุ๊กต�บ�ร์บี้ให้ทีเดียวย่ีสิบ

ตัว รีบคว้�มือฉันจูงไปรวมกลุ่มกับเด็กหน้�จืดอีกส�มคน ฉันได้กลิ่นหอม

เยน็อ่อนๆ ม�จ�กเสือ้ทีเ่ธอใส่ เป็นกลิน่สะอ�ดแบบคนชัน้กล�งทีม่แีม่บ้�น

คอยซักรีดเสื้อผ้�ให้ มือน้องแพรวที่กุมมือฉันก็นุ้มนุ่ม เหมือนมือที่ไม่เคย

หยิบจับอะไรเลยในชีวิต นอกจ�กโทรศัพท์มือถือ ไอแพด และตุ๊กต�หมี 

“แต่น้องแพรว คุณครูบอกว่�ให้คละช�ยหญิงไม่ใช่เหรอ ตอนนี้

กลุ่มเร�มีแต่หญิงล้วน” ยัยหน้�จืดใส่แว่นกลมทักขึ้น ท่�ท�งเหมือนไม่

อย�กให้ฉันเข้�กลุ่ม

“ต�ยจริง ลืมคิดไปเลย ทำ�ไงดีล่ะ ชวนม่อนม�แล้วด้วย” 

“ห�ผูช้�ยเข้�กลุม่สกัคนส ิเร�มกีนัแค่ห้� ครบูอกได้ถงึหกคนนีน่�” 

อีกคนเสนอ

“เออ ใช่ๆ จริงสิ ใครดีล่ะ” 

น้องแพรวเหลยีวซ้�ยแลขว�ไปรอบห้อง ตอนนัน้ทกุคนจบักลุม่กนั

ได้หมดแล้ว ทนีีก้เ็ลยเหลอืแต่ไอ้บอลที่ไม่มีใครอย�กชวนเข้�กลุม่ด้วย มนั

นั่งก้มหน้�แอบเล่นเกมอยู่หลังห้องคนเดียวเหมือนเคย 

“อี!๋ น้องแพรว ไม่เอ�นะ อย่�ไปชวนมนัเดด็ข�ด” ยยัหน้�ซ�ล�เป�

ร้องห้�มเมื่อเห็นน้องแพรวจ้องตรงไปยังไอ้บอล

“ทำ�ไมล่ะ บอลเข�ก็เป็นเพื่อนร่วมห้องของเร�เหมือนกันนะ”
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น้องแพรวผู้แสนดีไม่ฟังเสียงห้�มของเพื่อนๆ เดินรี่เข้�ไปใน

อ�ณ�เขตอันเร้นลับของไอ้บอลที่เธอไม่เคยคิดย่�งกร�ยเข้�ไป 

“บอล เธอมีกลุ่มกับเข�หรือยัง” 

“กลุม่’ไร” ไอ้บอลถ�มกลบัเสยีงห้วน ไม่ได้เงยหน้�ขึน้มองด้วยซำ�้

“ก็กลุ่มร�ยง�นที่ครูสั่งให้พวกเร�จับกลุ่มกันไงล่ะ” 

ใบหน้�น่�รักมีแววหงุดหงิด แต่ถึงอย่�งนั้นก็ยังน่�รักอยู่ดี น้อง

แพรวยืนเท้�สะเอว ทำ�เสียงงอแงใส่ไอ้บอล

“นี!่ ตกลงเธอรบัรูอ้ะไรในห้องเรยีนบ้�งฮ ึนอกจ�กเล่นเกมไร้ส�ระ

ของเธอน่ะ”

ได้ผล ประโยคนี้ทำ�ให้ไอ้บอลชะงักกึกเหมือนโดนใครตบกบ�ล

อย่�งแรง มันเงยหน้�จ�กจอแท็บเล็ตขึ้นมองผู้ที่บังอ�จสบประม�ทเกม

โปรดของมัน แต่ทนัททีีเ่หน็ใบหน้�ใสๆ แก้มชมพ ูริมฝีป�กแดงระเรือ่ของ

น้องแพรว ไอ้บอลกไ็ด้แต่อ้�ป�กค้�ง คำ�ด่�ทีก่ำ�ลงัจะหลดุจ�กป�กถกูกลนื

ห�ยกลับเข้�ไปในคอทันที

“ตกลง เธออย�กเข้�กลุ่มพวกเร�ไหม”  

ไอ้บอลยิ้มค้�ง พยักหน้�ร�วกับคนถูกสะกดจิต ทั้งที่มันยังไม่รู้ว่�

กลุ่มที่เธอพูดถึงคืออะไร

“ดี งั้นม�นี่เร็ว เข�จะเริ่มกันแล้ว” 

พูดจบ น้องแพรวก็ตรงเข้�คว้�มือสกปรกของไอ้บอลอย่�งไม่

รังเกียจ จูงม�ห�กลุ่มของเร�ที่รออยู่หน้�ห้อง ฉันเห็นหน้�ต�เคลิบเคลิ้ม

ของไอ้บอลทีเ่ดนิต�มน้องแพรวม�ต้อยๆ กเ็ข้�ใจคว�มรูส้กึของมนัด ีขน�ด

ฉันเป็นผู้หญิงแท้ๆ แค่ได้สัมผัสมืออันแสนนุ่มของน้องแพรวเพียงแป๊บ

เดียว ก็ยังอดรู้สึกดีไม่ได้เลย แล้วคิดดูว่�ไอ้บอลจะฟินขน�ดไหน

หลังจ�กวันนั้น ไอ้บอลก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน เสื้อผ้�ที่เคย

สกปรกมอมแมมก็สะอ�ดขึ้น ฉันสังเกตเห็นว่�มันแอบหวีผมด้วยซำ้�เวล�

ที่เข้�ร่วมทำ�กิจกรรมกลุ่ม แต่ที่น่�แปลกใจก็คือ มันหมดคว�มสนใจใน

เกมที่เคยคลั่งไคล้ไปเลย ทั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยแยกข�ดจ�กกัน นั่นเพร�ะ



วิ ศิ ษ ฏ์  ศ า ส น เ ที ่ย ง   25

คว�มสนใจเพียงอย่�งเดียวของมันตอนนี้มีแต่...น้องแพรว  

พวกเร�นดักนัทำ�กจิกรรมทกุวนัหยดุทีบ้่�นของเดก็คนหนึง่ในกลุม่ 

และทุกครั้งไอ้บอลก็จะขี่ซ�เล้งส่งนำ้�แข็งของที่บ้�นไปรอหน้�บ้�นนัด

หม�ยแต่เช้� แถมพกขนมขบเคี้ยวม�อีกเพียบ (บ้�นมันเป็นร้�นโชห่วย) 

แต่มันจะไม่ยอมให้ใครแตะต้องขนมเลย ระหว่�งทำ�ร�ยง�นกลุ่ม ถ้�ใคร

เผลอเอื้อมมือไปหยิบขนมของมันละก็ ไอ้บอลจะตีมือเผียะ แล้วโวยว�ย

เสียงลั่น

“อย่�นะ! นี่ขนมของน้องแพรวเท่�นั้น เอ�มือออกไปไกลๆ”

ไม่มีใครกล้�ยุ่งกับขนมของไอ้บอลเลย แม้แต่น้องแพรว ไม่ว่�ไอ้

บอลจะคะยัน้คะยอให้เธอกนิยงัไงกต็�ม น้องแพรวกจ็ะเอ�แต่นิง่เงยีบก้ม

หน้� ไม่พูดไม่จ�กับมันอีกแม้แต่คำ�เดียว ฉันรู้ว่�ตอนนั้นเธออ�ยเพื่อนๆ 

ในกลุ่มจนหน้�แดง ก็ไอ้บอลมันเล่นจีบเธอชัดขน�ดนั้น ไม่อ�ยก็บ้�แล้ว

อย่�ว่�แต่น้องแพรวเลย ขน�ดมันไม่ได้จีบฉัน แต่แค่ได้ยินค�รมที่

มันจีบน้องแพรว ฉันยังอย�กจะวิ่งไปอ้วกแตกวันละส�มเวล� แล้วคิดดู 

ยัยน้องแพรวที่แสนไฮโซจะทนอะไรแบบนี้ไหวเหรอ

“พอได้แล้ว!!! พอซะที!!! บอล ฉันเกลียดน�ย!!! ไปให้พ้น ออก

จ�กกลุ่มไปเดี๋ยวนี้เลย ฉันไม่อย�กเห็นหน้�น�ยอีกแล้ว!!!” 

เสียงน้องแพรวระเบิดใส่ไอ้บอลอย่�งเหลืออดในวันหนึ่ง เมื่อมัน

ใช้ค�รมสะเหล่อๆ จีบเธออีก วิน�ทีนั้นทุกคนในกลุ่มรวมทั้งฉันตกใจจน

อ้�ป�กค้�ง เพร�ะไม่เคยเห็นน้องแพรวผู้แสนดีตว�ดเสียงดังขน�ดนี้ม�

ก่อน แต่แน่นอน คนที่ตกใจที่สุดก็คือ ไอ้บอล 

บรรย�ก�ศในกลุ่มตอนนั้นเงียบสนิทจนแทบได้ยินเสียงจิ้งจกงับ

ห�งตัวเอง อึดใจต่อม� ไอ้บอลก็ค่อยๆ ขยับตัวลุกขึ้นยืนช้�ๆ ก้มหน้�เดิน

คอตกออกจ�กบ้�น ขึ้นซ�เล้งของมันแล้วถีบจ�กไปเงียบๆ 

ไม่มีใครได้ข่�วไอ้บอลอีกเลยตลอดอ�ทิตย์นั้น มันไม่ม�โรงเรียน 

ห�ยหน้�ไปเฉยๆ แต่ก็ไม่มีใครสนใจถ�มถึงมันสักคน สิ่งเดียวที่ยืนยันว่�

ไอ้บอลไม่อยู่ในห้องก็คือ โต๊ะเรียนหลังห้องข้�งถังขยะของมันว่�งเปล่�
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น้องแพรวเองหลังจ�กวันนั้นก็ดูเงียบขรึมขึ้น ม�เรียนก็ก้มหน้� 

ก้มต� ไม่มีรอยยิ้มหว�นแหววให้เห็นอีก จริงๆ ฉันก็ไม่แคร์อะไรกับท้ัง

สองคนนั่นหรอกนะ ถ้�ห�กเย็นนั้นไม่บังเอิญขี่จักรย�นไปเจอน้องแพรว

กำ�ลังรอเรียกแท็กซี่กลับบ้�นด้วยสีหน้�ตื่นๆ ดูก็รู้ว่�ไม่เคยกลับบ้�นเอง

ม�ก่อนในชีวิต

“วันนี้ไม่มีใครม�รับเหรอ” 

ฉันถ�มเสียงเรียบๆ  น้องแพรวพยักหน้�

“อื้อ พ่อโทร. ม�บอกว่�รถมีอุบัติเหตุนิดหน่อย แต่พ่อไม่เป็นไร 

บอกให้เรียกแท็กซี่กลับเอง”

“ขึ้นม�สิ จะไปส่ง”

เธอทำ�หน้�ลังเล “จะไหวเหรอ บ้�นฉันอยู่ไกลนะ แล้วอีกอย่�ง...”

“ขึ้นม�เหอะ” ฉันตัดรำ�ค�ญ

ร่�งบอบบ�งกอดกระเป๋�นักเรียนก้�วขึ้นนั่งซ้อนท้�ย ฉันถีบ

จักรย�นออกไปเรื่อยๆ ต�มถนน มือนุ่มๆ เล็กๆ ข้�งนั้นเอื้อมม�กอดเอว

ฉันอย่�งกล้�ๆ กลัวๆ เหมือนเสียวจะตก 

“ม่อน ฉันมีเรื่องอย�กคุยกับเธอ” 

“เรื่อง’ไร”

“ก็เรื่องนั้นไง...เอ่อ...เรื่องบอลน่ะ”

“มี’ไรเหรอ”

“ถ้�จะให้เล่� มนักย็�วเหมอืนกนันะ วนันีพ่้อบอกว่�ไม่ต้องรบีกลบั 

เร�แวะร้�นโดนัตข้�งหน้�นั่นก่อนดีมั้ย”

เลยไปอกีสองช่วงตกึ เป็นมอลล์เลก็ๆ แบบทีม่ร้ี�นค้�หล�ยๆ ร้�น

รวมกัน ฉันหันหัวจักรย�นตรงดิ่งเข้�ไปจอดใต้ต้นไม้ใหญ่หน้�ร้�นโดนัต

“เธอจำ�เรื่องวันนั้นได้ใช่มั้ย ตั้งแต่วันนั้น บอลเข�ก็ไม่ม�โรงเรียน 

ฉนัแอบได้ยนิเพือ่นบ�งคนนนิท�ในห้องนำ�้ ห�ว่�ฉนัเป็นส�เหตทุีท่ำ�ให้เข�

ห�ยตัวไป” 

น้องแพรวพูดขึ้น หลังจ�กเร�เลือกนั่งตรงระเบียงด้�นนอกท่ี 
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ค่อนข้�งเงียบ 

“ฉันไม่ชอบเลยที่โดนกล่�วห�แบบนั้น ทั้งๆ ที่ฉันไม่ได้ทำ�อะไรผิด 

บอลต่�งห�กที่ผิด แต่คนอื่นกลับม�โทษฉัน ฉันเกลียด...เกลียดบอล!!!”

 นำ้�ต�หยดหนึ่งเอ่ออยู่ตรงขอบต� ใบหน้�ท่ีเคยน่�รักของเธอ

เปลี่ยนเป็นคนละคน 

“ตอนแรกฉันก็แค่สงส�รที่บอลไม่มีใครคบ เลยชวนม�เข้�กลุ่ม  

ไม่นึกเลยว่�เข�จะม�ทำ�แย่ๆ กับฉันแบบนี้ ม่อน เธอไม่รู้หรอกว่�ฉันเจอ

อะไรม�บ้�ง มีเรื่องอีกเยอะที่ฉันไม่กล้�เล่�ให้ใครฟัง แต่วันนี้ฉันจะเล่�

ให้เธอฟังให้หมด เพร�ะฉันอึดอัดม�ก”

แล้วน้องแพรวก็เริ่มต้นเล่�ๆๆ  เธอเล่�ถึงวีรกรรมที่ไอ้บอลก่อขึ้น

ในช่วงที่มันห�ยตัวไป น้องแพรวเล่�ว่� ทุกเช้�ตอนที่พ่อขับรถม�ส่งที่

โรงเรียน เธอจะเห็นไอ้บอลไปซุ่มดักรอเธอที่พงหญ้�ข้�งบ้�น วันแรกๆ 

พอเห็นรถผ่�นหน้�ไป มันก็ชะเง้อมองต�ม น้องแพรวเห็นแต่ไม่กล้�บอก

พ่อ เธอเล่�ว่�ตอนแรกแค่รู้สึกไม่พอใจ คิดว่�เดี๋ยวเจอกันที่โรงเรียน 

จะไปเตือนมันว่�อย่�ทำ�แบบนี้ แต่ปร�กฏว่�มันหยุดเรียนไปดื้อๆ เย็นนั้น

ตอนพ่อขับรถพ�เธอกลับม�บ้�น มันก็ยังซุ่มอยู่ที่เดิม เอ�แต่จ้องมองรถ

จนเลี้ยวเข้�ไปในบ้�น และนั่นทำ�ให้น้องแพรวเริ่มรู้สึกกลัว

เหตุก�รณ์เกิดขึ้นซำ้�ๆ แบบนั้นสองวันติดกัน จนพ่อสังเกตเห็นจึง

ถ�ม น้องแพรวตัดสินใจเล่�ให้พ่อฟัง พ่อซึ่งหวงลูกส�ว (ต�มประส�พ่อ

ทีม่ลีกูส�วสวย) โกรธม�ก วนัรุ่งขึน้พอเหน็ไอ้บอลม�ซุม่รออกี พ่อจงึจอด

รถลงไปไล่ตะเพิด ไอ้บอลตกใจวิ่งหนี แต่พอตอนเย็นก็กลับม�ซุ่มรอที่

เดมิ จนพ่อต้องขูว่่�จะเอ�ตำ�รวจม�จับ มนัถงึได้วิง่ขึน้ซ�เล้งส่งนำ�้แขง็แล้ว

ถีบหนีไป

น้องแพรวนึกว่�เรื่องคงจบแค่นั้น เพร�ะเช้�วันต่อม�ก็ไม่เห็นไอ้

บอลม�ซุ่มที่พงหญ้�เหมือนทุกวัน แต่ที่ไหนได้ พอรถแล่นไปได้อีกหน่อย 

เธอเหลอืบมองกระจกส่องหลงักเ็หน็ไอ้บอลวิง่ไล่ต�มรถม�ตดิๆ แถมร้อง

ตะโกนเสียงดังลั่นไปทั้งซอย 
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“น้องแพรว!!! บอลชอบน้องแพรวจรงิๆ นะ น้องแพรวสงส�รบอล

ด้วยเถอะ!”

พ่อทั้งโกรธทั้งตกใจ ทำ�ท่�จะจอดรถลงไปเล่นง�นมัน แต่น้อง

แพรวเป็นคนบอกพ่อให้เหยียบคันเร่งพ�รถออกไปจ�กที่นั่นอย่�งเร็ว 

เมื่อเห็นว่�ไอ้บอลเริ่มก่อกวนม�กขึ้น พ่อจึงตัดสินใจจะไปฟ้องครู

ประจำ�ชัน้ให้ทำ�โทษมนั แต่น้องแพรวอกีนัน่แหละทีห้่�มไว้ เพร�ะเธออ�ย

ไม่อย�กให้เรื่องกระจ�ยไปถึงหูครูและเพื่อนร่วมห้อง แค่นี้เธอก็ถูกเม้�ท์

จนจะแย่อยู่แล้ว พ่อจึงยอมต�มที่เธอขอร้อง แต่พ่อบอกว่�ถึงยังไงก็ต้อง

ทำ�อะไรสักอย่�งเพื่อหยุดเรื่องบ้�ๆ นี้ 

พ่อไปทีบ้่�นไอ้บอลซึง่เป็นร้�นโชห่วยอยู่ในซอยถดัไป และร�ยง�น

พฤติกรรมให้พ่อแม่มันรู้ พ่อแม่ไอ้บอลรับป�กว่�จะปร�มลูก ทั้งสองดุด่�

มันอย่�งรุนแรง จนไอ้บอลโมโหหนีออกจ�กบ้�นไป

“เรื่องเกิดเมื่อสองวันก่อน แล้วเมื่อว�นบอลเข�ก็ไม่ม�ซุ่มดักรอ

ฉันอีกเลย” น้องแพรวถอนใจ

“ฉันคิดว่�เข�คงไม่กล้�อีกแล้ว เรื่องที่อย�กเล่�ให้เธอฟังก็มีแค่นี้

แหละ”

น้องแพรวหยุดนิ่งไปแป๊บนึงก่อนหันม�มองหน้�ฉัน

“ม่อน เธอเข้�ใจฉันใช่ไหม เธอรู้แล้วนี่ว่�ฉันเจออะไรม� เพร�ะ

ฉะนั้นฉันอย�กให้เธอรับรู้ว่�ฉันไม่ได้เป็นฝ่�ยผิด สิ่งที่เกิดขึ้นกับบอล

เพร�ะเข�ทำ�ตัวเองทั้งนั้น ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันเลย ถ้�เป็นไปได้ ฉันอย�ก

ให้บอลต�ยๆ ไปให้พ้นจ�กชีวิตฉันเสียที!”

ประโยคสดุท้ายฟังดเูยอืกเยน็ เหมอืนจะเค้นออกมาจากความรูส้กึ

ที่แท้จริงของเธอ!
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เราจบการพดูคยุกนัแค่นัน้ แดดสดุท้ายของวนัหมดไปแล้ว ความ

มืดเริ่มเข้�ปกคลุมขณะที่ฉันขี่จักรย�นไปส่งน้องแพรวท่ีบ้�น พอเลี้ยว

เข้�ไปในซอยกเ็หน็คนกลุม่ใหญ่กำ�ลงัมงุดอูะไรบ�งอย่�ง ส่งเสยีงวจิ�รณ์

เอะอะ ตรงกล�งถนนมีรถตำ�รวจจอดอยู่คันหนึ่ง เห็นรถของร่วมกตัญญู

ขับผ่�นออกไปอย่�งรวดเร็ว เปิดไฟวูบว�บ เสียงไซเรนดังโหยหวน

“พ่อ!!!” 

น้องแพรวร้องเรยีกด้วยคว�มตกใจ เมือ่เหน็รถของพ่อจอดอยูห่ลงั

รถตำ�รวจ รอยเลือดขน�ดใหญ่ส�ดกระเซ็นบนพื้นถนนเป็นท�งย�ว และ

เปรอะไปทั่วกระจังหน้�และกระโปรงรถที่ยุบตัวเข้�ไปเหมือนมีอะไรพุ่ง

เข้�ชนเต็มแรง 

“พ่อ! นี่...นี่มันอะไร เกิดอะไรขึ้น!”

น้องแพรวโดดลงจ�กจักรย�น วิ่งแหวกกลุ่มคนมุงดูเข้�ไป พ่อยืน

พดูกบัตำ�รวจสองน�ยทีด่เูหมอืนกำ�ลงัสอบสวนเรือ่งทีเ่กดิขึน้ พ่อตกใจเมือ่

เห็นลูกส�วโผล่ม� 

“แพรว! รีบเข้�บ้�นก่อนลูก ไม่มีอะไร เดี๋ยวท�งนี้พ่อจัดก�รเอง”
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“ไหนพ่อโทร. ไปบอกว่�เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อย แต่นี่...นี่มัน...” ฉัน

ได้ยินเสียงน้องแพรวละลำ่�ละลักถ�ม

“แม่...ม�พ�ลูกเข้�บ้�นเร็ว” พ่อหันไปขอคว�มช่วยเหลือจ�กแม่ 

ซึ่งรีบเข้�ม�พ�น้องแพรวออกไปทันที

ฉนัหยดุยนืดภู�พทัง้หมดด้วยสหีน้�นิง่เฉย เพร�ะตอนนัน้ฉนัได้กลิน่

ทะแม่งๆ บ�งอย่�ง ได้ยินเสียงคนมุงดูคุยกันถึงเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นก่อน

หน้�นี้ไม่น�น

พ่อให้ก�รกับตำ�รวจว่� ร�วๆ บ่�ยสี่โมงได้ขับรถออกจ�กบ้�น

เตรียมตัวไปรับลูกส�วที่โรงเรียนเหมือนที่เคยทำ�ม�ทุกวัน ระหว่�งท่ีรถ

ขบัม�ถงึกล�งซอย จู่ๆ  ไอ้บอลกโ็ผล่ออกม�แล้ววิง่เข้�ประส�นง�รถอย่�ง

แรง ร่�งของมันกระเด็นไปไกลจ�กจุดที่รถเบรกเกือบห้�เมตร กระดูก

มนัหักทัง้ตัว ข�ซ้�ยพลกิกลบัขึน้ไปพ�ดบนหน้�อก กะโหลกแตก มนัสมอง

ไหลนอง มีคนบอกว่�ตอนต�ยไอ้บอลยงัลมืต�โพลงเหมอืนพย�ย�มจดจำ�

ภ�พวิน�ทีสุดท้�ยในชีวิต

ตำ�รวจสันนิษฐ�นเบื้องต้นว่� ไอ้บอลเจตน�ฆ่�ตัวต�ยด้วยก�ร 

วิ่งเข้�ใส่รถ เพร�ะต�มหลักแล้วรถที่วิ่งในซอยส่วนใหญ่จะใช้คว�มเร็ว

ป�นกล�งไม่เกิน ๓๐ กม./ชั่วโมง ซึ่งไม่น่�จะทำ�ให้เกิดก�รชนที่รุนแรง

ขน�ดนี้ได้ ห�กผู้ต�ยไม่เจตน�วิ่งเข้�ไปประส�นง�กับรถด้วยคว�มเร็ว  

ฉันสังเกตเห็นรอยรถเบรกจนล้อไหม้เป็นท�งย�วอยู่บนพื้นถนนด้�นหลัง

ส่วนพ่อแม่ไอ้บอลให้ก�รว่� คืนก่อนเกิดเหตุ ไอ้บอลที่หนีออก 

จ�กบ้�นตั้งแต่เมื่อว�นซืน แอบกลับม�ขโมยเหล้�ที่ร้�นไปสองขวด ตอน

ต�ยศพของมนัยงัมกีลิน่เหล้�หึง่ ค�ดว่�ไอ้บอลคงจะกนิเหล้�จนเม�ไม่ได้ 

สติ ก่อนจะคิดสั้นฆ่�ตัวต�ย

มีบ�งอย่�งที่ฉันยังไม่ได้เล่�ให้น้องแพรวฟังตอนเร�คุยกันท่ีร้�น

โดนตั อ�จจะเพร�ะน้องแพรวไม่ได้ถ�ม และฉนัเองกค็ดิว่�เธอแค่ต้องก�ร

ระบ�ยคว�มอัดอั้นเรื่องไอ้บอล คงไม่อย�กฟังเรื่องที่ฉันจะเล่� ซึ่งน่�จะ

ทำ�ให้เธอกลุ้มใจกว่�เดิม ฉันเลยได้แต่หุบป�กเงียบ



วิ ศิ ษ ฏ์  ศ า ส น เ ที ่ย ง   31

เมือ่คนืตอนส�มทุม่ ฉนัขีจ่กัรย�นกลบับ้�นหลงัจ�กออกม�ซือ้ของ

ที่เซเว่นหน้�ป�กซอย ตอนขี่ผ่�นตึกแถวร้�งกล�งซอย ที่ป้�เคยเตือนว่�

ไม่จำ�เป็นอย่�ผ่�นตรงนี้ตอนกล�งคืนเด็ดข�ดเพร�ะมันอันตร�ย แถวนั้น

ไม่มีแสงไฟจ�กบ้�นคนเลย รอบๆ บริเวณนั้นจึงมืดสนิท แต่คืนนี้กลับมี

แสงสว่�งจ�กกองไฟเล็กๆ ลอดออกม�จ�กตึกร้�งนั้น เง�ตะคุ่มของใคร

คนหนึง่น่ังอยูข้่�งกองไฟ ฉนัพย�ย�มไม่มองและเร่งฝีเท้�ป่ันจกัรย�นผ่�น

ไปให้เร็วที่สุด

“ม่อน!!!” 

เสยีงตะโกนเรียกม�จ�กข้�งใน ไอ้บอลนัน่เอง มนัวิง่ผลนุผลนัออก

ม�ด้วยอ�ก�รดีใจที่เห็นฉัน

“ม่อน เดี๋ยวเด้! อย่�เพิ่งไป ม�คุยกับกูก่อน”

“เรื่อง’ไร” 

ฉันหยุดจักรย�น ขณะมันโซเซม�ถึงตัว กลิ่นเหล้�โชยม�แต่ไกล

“กอูย�กคยุกะมงึ อยูค่ยุกบักแูป๊บนงึนะ นะๆ กขูอร้องละ ไม่มีใคร

อย�กคุยกับกูเลย”

ห�งเสยีงสัน่เครือน่�สงส�ร ฉนัจงึจำ�ใจเดนิต�มมนัเข้�ไปในตกึแถว

ร้�งนั้น ภ�ยในมีแต่กลิ่นขยะ แสงจ�กกองไฟส่องให้เห็นเศษแก้ว ขวด

กระทิงแดง กระป๋องโค้ก ซองบุหรี่เปล่� และถ้วยม�ม่�กระจ�ยเกลื่อน

เต็มพื้น ไอ้บอลนั่งลงข้�งกองไฟ คว้�เหล้�ที่เหลืออยู่ครึ่งขวดขึ้นม�ดื่ม

อั้กๆ ขณะที่ฉันยืนรักษ�ระยะห่�งประม�ณสองเมตร กะว่�ถ้�มีอะไร 

จะได้วิ่งหนีขึ้นจักรย�นได้ทัน  

“ม่อน กูอย�กคุยกับใครสักคน ไม่งั้นกูคงกลุ้มใจต�ยแน่ๆ”

มันพูดโดยไม่มองหน้�ฉัน คอห้อยพับลงม�ข้�งหน้� 

“มึงก็รู้ ใครๆ ก็รู้ว่�กู...กูชอบน้องแพรว...ชอบจริงๆ ชอบม�กๆ จะ

เรียกว่�รักเลยก็ได้ แต่ตอนนี้กูกำ�ลังอกหัก เพร�ะน้องแพรวเกลียดกู กูรู้

ว่�กูทำ�ตัวงี่เง่�น่�รำ�ค�ญ แต่กูจีบผู้หญิงไม่เป็น ไม่เคยจีบม�ก่อน  นี่เป็น

วิธีเดียวที่จะทำ�ให้น้องแพรวหันม�สนใจคนเรื้อนๆ อย่�งกู”
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“แต่วิธีสะเหล่อๆ ของมึงไม่ได้ผลหรอก เชื่อสิ มีแต่ยิ่งทำ�ให้น้อง

แพรวหนีห่�งจ�กมึง” 

ฉันตัดสินใจบอกมันตรงๆ ซึ่งก็ได้ผล ไอ้บอลอึ้งไปพักหนึ่ง 

“ใช่ แต่ตอนแรกกไูม่รู้ไง กมู�รู้คว�มจริงเอ�ตอนทีน้่องแพรวตว�ด

ใส่และบอกไม่อย�กเห็นหน้�กูอีก”

ส�ยต�เลือ่นลอยของมนัมองเหม่อไปยงัเปลวไฟทีล่�มเลยีเศษขยะ

ตรงหน้� ฉันแอบเห็นเหมือนมีหยดนำ้�ใสๆ เคลือบอยู่ในดวงต�ที่แดงกำ่� 

“กคูงเข้�ใจผดิไปเองแหละ ทีจู่่ๆ  น้องแพรวกม็�ทำ�ดกีบัก ูแล้วเสอืก

คิดเป็นตุเป็นตะว่�เข�ชอบกู แต่จริงๆ แล้วเข�แค่เวทน�กูที่ไม่มีใครคบ

ต่�งห�ก”

ในแง่นีฉ้นัเข้�ใจคว�มรู้สกึของไอ้บอลด ีฉนัเองกไ็ม่มีใครคบเหมอืน

กัน เพียงแต่ฉันแฮปปี้กับก�รที่ไม่มีใครคบ และไม่ชอบให้ใครม�เวทน� 

“แต่กไูม่รู้จะทำ�ไง ตอนนีก้รูกัน้องแพรวไปแล้ว รกัจนหมดหวัใจ กู

ต�ยได้เลยนะถ้�ไม่ได้เห็นหน้�น้องแพรวอีก ม่อน กูจะทำ�ยังไงดี”

ฉันได้แต่นิง่เงียบ ประโยคสุดท้�ยของไอบ้อลยังกอ้งอยู่ในหูจนถึง

ตอนน้ี กลุม่คนมุงดเูหตกุ�รณ์เริม่สล�ยตวัไปเมือ่ไม่มอีะไรสนกุๆ ให้เม้�ท์อกี

ร่�งยบัเยนิไร้ลมห�ยใจของไอ้บอลถกูรถร่วมกตญัญนูำ�ออกไปแล้ว 

แต่เชือ่ไหม ฉนัยงัสมัผสัได้ถงึร่องรอยของมนัวนเวยีนอยูร่อบๆ ทีเ่กดิเหตุ 

ฉันได้กลิน่เหล้�จ�งๆ เหมอืนตอนทีเ่จอมนัคร้ังสดุท้�ยแทรกอยู่ในท่�มกล�ง

กลิ่นค�วเลือดที่ยังใหม่สด...

“ไ อ้ ม่ อ น...กู รู้ ว่ า มึ ง ไ ด้ ยิ น กู” 

ตอนนั้นเอง ฉันได้ยินเสียงหวีดหวิวของส�ยลมท่ีฟังเหมือนเสียง 

ไอ้บอล เสียงนั้นกำ�ลังพย�ย�มสื่อส�รกับฉัน

“เรื่องทั้งหมดไม่ได้เป็นแบบที่คนอื่นพูดกัน กูโดนกล่าวหา แต่ก ู

บอกใครไม่ได้ เพราะไม่มีใครได้ยินกูอีกแล้ว...”

และแล้วสิง่ทีจ่ะเรยีกว่�วญิญ�ณหรืออะไรกต็�มทีย่งัหลงเหลอือยู่

ของไอ้บอล ก็เริ่มเล่�คว�มจริงให้ฉันฟัง...
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ก่อนต�ยไม่ถงึชัว่โมง ไอ้บอลทีก่ำ�ลงัเม�ออกม�ซุม่ดกัรอน้องแพรว

ในพงหญ้�ที่เดิม มันอย�กเห็นหน้�น้องแพรวคนที่มันรักอีกสักครั้ง เป็น

ครั้งสุดท้�ย เพร�ะมันตัดสินใจแล้วว่�จะเลิกเรียนและไปช่วยที่บ้�นข�ย

ของ จะได้ตัดใจจ�กน้องแพรวเสยีท ีมนัเฝ้�รออย่�งอดทนเพือ่จะบอกน้อง

แพรว ตอนนั้นเป็นเวล�ใกล้เลิกเรียนเหมือนที่มันเคยม�ดักรอทุกวัน  

สักพักมันก็ได้ยินเสียงรถ 

มันวิ่งไปยืนขว�งกล�งถนน หันหน้�ไปท�งป�กซอยเพร�ะคิดว่�

น้องแพรวกลับม�แล้ว มันไม่รู้ว่�รถนั้นพุ่งม�จ�กด้�นหลัง วันนั้นพ่อน้อง

แพรวออกจ�กบ้�นส�ยจึงเร่งคว�มเร็วรถเพื่อจะไปรับน้องแพรวให้ทัน

เมื่อเห็นถนนข้�งหน้�ว่�งเปล่� ไอ้บอลก็รู้ว่�ไม่ใช่แล้ว มันหันกลับ

ม�และเห็นว่�รถของพ่อน้องแพรวอยู่ห่�งไปประม�ณร้อยเมตร ไอ้บอล

ก�งแขนออก ตะโกนเรียกลั่นถนน

“น้องแพรว!!!”

รถคันนั้นชะลอตัวเหมือนจะหยุด แต่สักพักกลับเร่งคว�มเร็วขึ้น

และพุ่งตรงเข้�ชนไอ้บอลอย่�งแรงจนร่�งมันกระเด็นไปไกล 

เสยีงเบรกดงัขึน้หลงัจ�กเสยีงเนือ้ปะทะเหลก็ดงัสนัน่หวัน่ไหว แล้ว

ทุกอย่�งก็เงียบสนิท

คว�มเยน็ยะเยอืกจูโ่จมเข้�ใส่จนสัน่สะท้�นไปทัง้ตวั ร�วกบัฉนัเป็น

คนโดนรถชนเสียเอง ขณะที่เสียงและกลิ่นของไอ้บอลค่อยๆ จ�งห�ยไป

พร้อมกับคว�มจริงที่มีแต่มันกับฉันเท่�นั้นที่รู้...

ความรกัและความเกลยีดชงัท�าให้มนษุย์ท�าสิง่ทีอ่�ามหติได้เกนิกว่า

ใครจะคาดคิด!

นั่นคือครั้งแรกที่ฉันรับรู้ถึงความสามารถพิเศษที่ตัวเองมี

มนัเริม่ม�ตัง้แต่วนัทีพ่่อแม่ฉนัประสบอบุตัเิหตรุถยนต์เมือ่สบิส�มปี

ก่อน

ตอนนั้นฉันอายุแค่สี่ขวบ เป็นคนเดียวที่รอดมาได้!    
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แ อ้ น



๐ ๐ ๓

“อีบ้า! แม่มึงเป็นหมาเหรอวะ”

เสยีงตะโกนดงัม�จ�กกลุม่เดก็นกัเรยีนหญงิ ต�มด้วยเสยีงหวัเร�ะ

ครื้นเครงร�วกับกำ�ลังดูเกมโชว์หรือตลกค�เฟ่ในทีวี

เดก็ส�วสะดุง้ หนัไปมองท�งต้นเสยีง เหน็เดก็ ม.๖ กลุม่หนึง่กำ�ลงั

ล้อมวงแซวใครบ�งคนอย่�งสนุกสน�น พอมองต�มก็เห็นนักเรียนหญิง

อกีคนยนืชะโงกหน้�จนเกอืบชดิกำ�แพงตกึ ทำ�จมกูฟดุฟิดไปม�เหมอืนหม�

กำ�ลังดมกลิ่นยังไงยังงั้น ดูท่�ท�งเธอมีสม�ธิกับก�รดมอย่�งเอ�เป็น

เอ�ต�ย ไม่สนใจเสียงเย�ะเย้ยถ�กถ�งจ�กเด็กกลุ่มนั้นเลย

เด็กส�วถอนใจ วันแรกที่ม�เรียนก็เจอเร่ืองแปลกๆ เข้�ให้แล้ว 

ไม่รู้จะอยู่ที่นี่รอดไหม หลังจ�กย้�ยโรงเรียนม�ไม่ตำ่�กว่�ส�มแห่งใน 

ปีเดียว ทำ�ให้เธอไม่มีเพื่อนสนิทเลย ถ้�ห�กต้องรับมือกับแก๊งเด็กแสบ

พวกนี้ คงไม่มีใครช่วยเธอได้แน่นอน

ยัยหัวหน้�แก๊งรวบผมเป็นห�งม้� หน้�ต�เกรียนเอ�เร่ือง แม้ว่�

จริงๆ แล้วหล่อนจะหน้�ต�น่�รักทีเดียว เธอได้ยินเพ่ือนๆ เรียกว่�  

‘เพียงฟ้�’ ท่�ท�งจะแสบสุดในโรงเรียน 
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ส่วนยัยคนที่กำ�ลังยืนดมกำ�แพงนั่นชื่ออะไรก็ไม่รู้ หน้�ต�เกลี้ยง

เกล� ต�กลมแป๋วเป็นจดุดำ�สองจุดเหมอืนตวัก�ร์ตนูเฮลโลคติตี ้เสยีอย่�ง

เดียวหล่อนนิ่งเกินไปเหมือนคนช�ด้�นไร้คว�มรู้สึก ก็คิดดูสิ โดนรุมแซว

รุมอำ�ขน�ดนั้นยังไม่รู้สึกอะไร ถ้�เป็นฉันป่�นนี้คงวิ่งหนีไปแอบร้องไห ้

คนเดียวในห้องนำ้�แล้วละ เด็กส�วคิด

“ไม่! ไม่เอ�! โธ่เว้ย! อย่�ม�ยุ่งกับฉันได้มั้ย ไปๆๆ ไปไหนก็ไป!”

จู่ๆ  ยยัเดก็ดมกำ�แพงกโ็พล่งขึน้ แล้วเดนิหนอีอกจ�กตรงนัน้ไปดือ้ๆ 

“เฮ้ย! พวกมึงดูเดะ อีบ้�แม่งพูดคนเดียวอีกแล้วว่ะ เห็นมั้ย! กู 

บอกแล้วว่�แม่งเพี้ยน” 

เพียงฟ้�พูดเสียงดังให้ทุกคนได้ยิน แก๊งเด็กแสบหัวเร�ะฮ�แตก 

เด็กส�วชะเง้อมองต�มไป คิ้วเข้มของเธอขมวดเข้�ห�กัน เอ...หรือยัยนั่น

จะเพี้ยนจริงๆ หว่� แต่ไม่รู้ทำ�ไมเธอกลับรู้สึกถูกชะต�กับหล่อนอย่�ง

ประหล�ด หรืออ�จเพร�ะทั้งคู่เป็นตัวประหล�ดเหมือนกัน

เด็กส�วมีชื่อจริงว่� ‘พิญญภริศณ�’ ชื่อย�วตัวสะกดเยอะจนอ่�น

ไม่ออก แบบที่คนสมัยนี้นิยมกัน ชื่อเล่นว่� ‘แอ้น’ เป็นเด็กหญิงตัวเล็ก

หน้�ต�ดี สวยเกินหน้�เกินต�คนอื่น และดูเป็นส�วกว่�เด็กวัยสิบเจ็ด 

ด้วยกนั วนัแรกทีแ่อ้นถกูม�เซอร์ออเดรย์ ครูฝ่�ยปกครองพ�ม�แนะนำ�ตวั

หน้�ชั้น เด็กคนอื่นๆ ในห้องจึงออกอ�ก�รหมั่นไส้คว�มสวยของแอ้น 

ม�กกว่�จะต้อนรับ โดยเฉพ�ะยัยเพียงฟ้�และแก๊งส�วแสบของเธอ

“อย่�เสอืกม�ทำ�ตอแหลเป็นพวกสวยใสไร้สมองให้เหน็ละกนั กจูะ

ตบให้หน้�แหกจนแอ๊ปอะไรก็เอ�ไม่อยู่เลย คอยดูเดะ”

แอ้นได้ยินเสียงด่�ลอยๆ ดังม�จ�กแก๊งของเพียงฟ้� แต่เธอต้อง

ทำ�เป็นไม่ได้ยนิ เพร�ะไม่อย�กมปัีญห�กบัใครในวนัแรกของก�รเป็นเดก็

ประจำ�ทีน่ี่ แต่เอ�เข้�จริงเธอกเ็ริม่ชนิเสยีแล้ว เพร�ะเหตกุ�รณ์แบบนีเ้กดิ

กับเธอเป็นปรกติในทุกโรงเรียนที่ผ่�นม� 

ทว่�ส�ยต�คูห่นึง่ทีจ้่องมองอย่�งเฉยช�ม�จ�กหลงัห้อง กลบัทำ�ให้

เธอหวั่นไหวจนต้องหันไปมองตอบด้วยคว�มสนใจ ดวงต�กลมเป็นจุดดำ�
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เหมือนเฮลโลคิตตี้ของยัยเด็กดมกำ�แพงคนนั้นไม่มีทีท่�ยินดียินร้�ยขณะ

จ้องประส�นต�กลับม� แอ้นสัมผัสได้ถึงก�รสำ�รวจตรวจตร�ร�วกับจะ

อ่�นเข้�ไปในคว�มคดิของเธอ ทีส่ำ�คญัเธอได้กลิน่อ�ยของมติรภ�พเลก็ๆ 

ส่งผ่�นส�ยต�เยน็ช�คูน่ัน้ แม้จะเพยีงแวบเดยีวก่อนจะก้มหน้�ลงไปสนใจ

หนังสือบนโต๊ะต่อ เพียงแค่นั้นก็ทำ�ให้หัวใจแอ้นพองโตร�วกับลูกโป่ง

สวรรค์อัดแก๊สต�มง�นวัด   

 

คืนแรกในชีวิตนักเรียนประจำาไม่ได้ทำาให้แอ้นเครียดเท่าที่คิด  

แม้โรงเรียนก่อนหน้�นี้เป็นแบบไปเช้�เย็นกลับ กล�งคืนได้นอนคนเดียว 

ในห้องส่วนตัว ที่นี่เธอต้องนอนบนเตียงแคบๆ เหมือนเตียงสน�มรวมกับ

เด็กผู้หญิงอีกยี่สิบกว่�คนในห้องนอนรวมขน�ดใหญ่ แต่ก�รได้นอนโดย

มคีนอืน่อยูด้่วยเป็นคร้ังแรกกช่็วยให้เธอไม่เหง�เท่�เมือ่ก่อน แถมยงัตืน่ต�

ตื่นใจกับเสียงพูดคุยจ้อกแจ้ก เสียงหัวเร�ะของพวกเด็กส�ว ห่อขนมท่ี 

ถูกแอบแจกจ่�ยแบ่งกันกินโดยไม่ให้ครูเวรรู้ และก�รล้อมวงเล่�เรื่องผี

ภ�ยใต้แสงเทียนสลัว ซึ่งน่�กลัวแต่ก็น่�สนุกในเวล�เดียวกัน 

แม้ว่�แอ้นจะไม่ได้ไปร่วมวงด้วย เพร�ะเธอเป็นเด็กแปลกหน้�ที่

ไม่มีใครต้อนรับ ถึงอย่�งนั้นก�รได้ฟังคนอื่นคุยกันก็ทำ�ให้คว�มง่วงท่ี

สะสมม�ทั้งวันห�ยเป็นปลิดทิ้ง

“ตึกพรรณวดีที่พวกเร�นอนอยู่นี่ เมื่อก่อนเคยเป็นวังเก่� เจ้�ของ

วังชื่อ หม่อมเจ้�พรรณวดี รัศมี” 

เสียงเยือกเย็นของยัยเพียงฟ้�เริ่มต้นเล่�เรื่อง เด็กส�วทั้งแก๊ง

ค่อยๆ ล้อมวงเบียดชิดเข้�ห�กันโดยไม่รู ้ตัว บ�งคนหันซ้�ยหันขว� 

ล่อกแล่ก เพร�ะรู้ว่�ขึ้นต้นแบบนี้ เดี๋ยวต้องมีผีโผล่ออกม�แน่ๆ 

“เมื่อห้�สิบกว่�ปีก่อน ท่�นหญิงพรรณวดีถูกฆ�ตกรรมอย่�ง

สยดสยองโดยคนสวนเก่�แก่ภ�ยในวังของท่�นเอง...”

แอ้นนอนฟังโดยไม่จำ�เป็นต้องเงี่ยหู เพร�ะเสียงเล่�นั้นฟังชัดเจน

ร�วกับต้องก�รให้เธอได้ยิน หรือนี่จะเป็นหนึ่งในวิธีรับน้องใหม่ในวัน 
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แรกขึ้นตึกนอนที่เธอเคยถูกเตือนม� ถ้�ใช่มันก็ได้ผลจริงๆ นั่นแหละ 

เพร�ะแอ้นรูส้กึถงึขนแขนทีพ่ร้อมใจกนัลกุซู ่จนเผลอดงึผ้�ห่มขึน้ม�คลมุ

ถึงคอทั้งที่อ�ก�ศในห้องค่อนข้�งอบอ้�ว

“ต่อม�คนสวนถูกประห�รชีวิตด้วยก�รยิงเป้� แม้จะยืนยันว่� 

ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ ตั้งแต่นั้นม�ทุกคืนเดือนแรม ๑๕ คำ่�ซึ่งเป็นวันเกิด

เหตุฆ�ตกรรม จะมีคนได้ยินเสียงคนสวนร้องไห้กระซิกๆ ดังแว่วม�จ�ก

ในตึกพรรณวดี...

“ฮือๆ...ฉันไม่ได้ท�า...ฉันไม่ได้ท�าจริงๆ...ช่วยฉันด้วย...ใครก็ได้ช่วย

ฉันที!!!...”

เพียงฟ้�ทำ�เสียงแหบเครือได้น่�กลัวเหมือนวิญญ�ณคนสวนม� 

ยืนร้องไห้อยู่จริงๆ เรียกเสียงคร�งฮือด้วยคว�มสยองจ�กเด็กทั้งกลุ่ม  

รวมทั้งแอ้นที่แอบฟังอยู่ด้วย

แอ้นเหลียวมองไปรอบห้องอย่�งหว�ดๆ เปลวเทียนท่ีวูบไหวอยู่

กล�งวงทำ�ให้เกดิเง�ดำ�เต้นเร่�ไปม�บนกำ�แพง เธอสะดุง้เลก็น้อยเมือ่เหน็

ร่�งหนึ่งนั่งหัวโด่ตรงปล�ยเตียงถัดไป ร่�งนั้นหันหลังให้และมีผ้�ห่มคลุม

มิดถึงหัว เห็นแสงสีฟ้�เรื่อๆ ลอดออกจ�กผ้�ห่ม แสงนั้นขยับไปม� 

เหมือนกับเวล�ที่เร�เปิดโทรทัศน์ทิ้งไว้ในคว�มมืด

แอ้นโล่งอก เมือ่นกึขึน้ได้ว่�นัน่คอืเตยีงของยยัเดก็ดมกำ�แพง ขณะ

ที่คนอื่นกำ�ลังลุ ้นระทึกกับเรื่องผีของเพียงฟ้� แต่ยัยนี่กลับลุกม�นั่ง

คลุมโปงทำ�อะไรกุกกักอยู่คนเดียว พิลึกคนจริงๆ

“ต่อมาตึกนีต้กทอดให้ทายาทและได้รบัการเปลีย่นมอืมาอกีหลาย

ทอด กลายเป็นวทิยาลยับริหารธรุกจิชายล้วนอยูพ่กัหนึง่ สดุท้ายจงึเปลีย่น

เป็น ‘โรงเรียนซังต์มารีอาคอนแวนต์’ ที่เราก�าลังเรียนอยู่นี้...” 
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ยัยหัวโจกหยุดสำ�รวจปฏิกิริย�คนฟังที่มีต่อก�รเกริ่นนำ�เรื่องของ

เธอ เมือ่เหน็ว่�ทกุคนกำ�ลงักลวัได้ทีแ่ล้ว หล่อนจงึหยบิเทยีนม�ถอืให้แสง

ส่องใต้ค�งแบบทีท่กุคนชอบทำ�เวล�จะทำ�ผหีลอกใคร กระแอมหนึง่ทก่ีอน

เข้�เรื่อง...

คืนหนึ่ง มีเด็กประจ�าแอบหนีเที่ยวตอนกลางคืน ยัยนี่กลับดึกหลัง

เวลาประตูใหญ่ปิดแล้ว เลยต้องมดุเข้ามาทางรอยแยกตรงก�าแพงรัว้ แล้ว

ย่องมาทางด้านหลังตึก ตรงหน้าต่างบานสุดท้ายที่เด็กหนีเที่ยวทุกคนจะ

รู้กันดีว่ามันไม่ใส่กลอน

ยัยนั่นรีบเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดสายเดี่ยวกลับมาเป็นชุดนอนของ 

เด็กประจ�า เสร็จแล้วก็แง้มหน้าต่างบานนั้นปีนกลับเข้าไปในตึกอย่าง

เงียบเชียบ พยายามไม่ให้มีเสียง...

ตอนที่ก�าลังเดินผ่านโถงกลางไปที่บันไดใหญ่เพ่ือขึ้นตึก ก็ได้ยิน

เสยีงแผ่วเบาลอยมาตามลม พอลองเงีย่หฟัูงกเ็ริม่จบัได้ว่ามนัเป็นเสยีงคน 

เสยีงแหบพร่าเหมอืนคนแก่ ก�าลงัร้องไห้สะอกึสะอืน้น่าสงสาร ใครกนันะ 

มาร้องไห้ดึกดื่นป่านนี้ ยัยนั่นสงสัย

“โธ่! มึงจะสงสัยทำ�เหี้ยอะไร...รีบๆ ขึ้นตึกไปเลยดิวะ” 

เด็กอ้วนหน้�จืดใส่แว่นกลมบ๊อกร้องแทรกเสียงสั่น ดูท่�จะ

ปอดแหกกว่�เพื่อน เพียงฟ้�อมยิ้มเจ้�เล่ห์ก่อนเล่�ต่อ...

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น ยัยเด็กนั่นก็เลยเดินหาที่มาของเสียง 

สักพักก็พบว่าเสียงร้องไห้ดังมาจากห้องห้องหนึ่งตรงสุดทางเดินของโถง 

เสียงน้ันเริ่มดังขึ้นเร่ือยๆ เด็กสาวเดินตรงเข้าไปช้าๆ จนไปหยุดยืนหน้า

ประตูบานนั้น และพบว่ามันใส่กุญแจล่ามโซ่อยู่ ห้องนั้นน่ะ ใครๆ ก็รู้ว่า

มันเป็นห้องเก็บของที่ถูกปิดตายไม่ได้ใช้งานมานานแล้ว...

แต่เสยีงร้องไห้ดงัมาจากในห้องนัน้แน่นอน เดก็สาวตดัสนิใจเขย่า
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ประตูดู...

“ใครน่ะ...ใครอยู่ในนั้นอะ”

ไม่มีเสียงตอบ กระทั่งเสียงร้องไห้ก็หยุดไปดื้อๆ บรรยากาศตอน

นัน้เงยีบผดิปรกต ิเดก็สาวได้ยนิเสยีงหวัใจตวัเองเต้นโครมคราม ขณะก้ม

ลงเอาตาแนบตรงรอยแยกของบานประตู มองเข้าไปในห้อง...

ดวงตาข้างหนึ่งจ้องมองกลับมา! ใกล้จนแทบจะหายใจรดกัน!

เด็กสาวสะดุ้งเฮือก ผงะถอยหลังล้มลงก้นจ�้าเบ้า เธอรู้ทันทีว่า 

สิ่งที่ก�าลังเจออยู่คืออะไร จึงลนลานลุกยืนตัวสั่น 

ประตูเปิดออกอย่างแรงจนโซ่คล้องประตูขาดสะบั้น ร่างขาวซีด

ของชายชราผมขาวทั้งหัวยืนอยู่ตรงนั้น ยกมือปัดป้องเหมือนกลัวอะไร

บางอย่างที่มองไม่เห็น 

“อย่า...ไม่...ไม่...ฉันไม่ได้ท�า ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์...อย่า!!!”

เสยีงปืนดงัขึน้ห้านดั ร่างนัน้สะบดัไปมา กระสนุทะลกุลางหน้าอก

เลือดพุ่งกระฉูด ใบหน้าชายชราค่อยๆ เปลี่ยนเป็นเน่าเฟะอย่างรวดเร็ว 

เนื้อหนังหลุดล่อน น�้าเหลืองน�้าหนองไหลเยิ้ม ปีศาจชายชราเดินตรงเข้า

มาพลางยื่นมือไปข้างหน้า...

“ช่ ว ย ด้ ว ย...ช่ ว ย ฉั น ด้ ว ย ! ! !”

และก่อนที่เด็กสาวจะทันตั้งตัว ลูกตาทั้งสองข้างของชายชราก ็

ถลนจนหลุดห้อยลงมาสองข้างแก้ม หนอนกินศพตัวเล็กๆ นับพันทะลัก

ออกมาชอนไชใบหน้าจนยั้วเยี้ย เป็นภาพที่ชวนขนลุกขนพองยิ่งนัก!

เด็กสาวกรีดร้องดังลั่นด้วยความหวาดกลัวสุดชีวิต หันหลังกลับ 

วิ่งหนีไปจากตรงนั้นทันที



๐ ๐ ๔

บันไดขนาดใหญ่ท�าด้วยไม้สักทอดยาวขึ้นไปบนตึกนอน เด็กสาว

วิ่งพรวดพราดขึ้นไปอย่างไม่คิดชีวิต ขณะก�าลังเลี้ยวผ่านมุมก�าแพงตรง

ที่พักบันได ก็ได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังขึ้น... เธอชะงักเท้าหันไปดูช้าๆ 

ตรงก�าแพงมุมพักบันไดนั้นเอง เธอได้ยินเสียงประหลาดดัง ตึง!...

ตงึ!...ตึง! เหมอืนมีใครก�าลงัทบุก�าแพงมาจากข้างในตลอดเวลา  เดก็สาว

หน้าซีดตัวสั่น อ้าปากจะร้องแต่ไม่มีเสียง ได้แต่จ้องมองตาเบิกโพลงไปที่

ก�าแพง 

ทันใดนั้น บนผนังก็ปรากฏรอยขูดขีดขึ้น เหมือนมีมือที่มองไม่เห็น

เอาวัตถุแข็งๆ ขูดลงไปบนเนื้อปูนจนเป็นร่องลึก ร่องนั้นรวมตัวกันเป็น

ลายมือโย้เย้อ่านได้ความว่า... 

ช่  ว  ย  ด้  ว  ย

เลือดแดงฉานไหลซึมออกมาตามตัวอักษร ราวกับก�าแพงปูนนั้น

เป็นเนื้อหนังของมนุษย์ เด็กสาวตัวสั่น ขยับเท้าจะวิ่งหนี...
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แขนขาวซีดเหี่ยวย่นเหมือนแขนคนแก่ข้างหนึ่งย่ืนออกมาจากใน

ก�าแพง คว้าข้อเท้าเธอไว้แน่น!

พอเล่�ถึงตรงนี้ เพียงฟ้�ก็เอื้อมมือคว้�หมับตรงข้อเท้�ยัยเด็ก 

หน้�จืดที่นั่งข้�งๆ ยัยนั่นสะดุ้งโหยง แผดเสียงร้องลั่นด้วยคว�มตกใจ 

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!!”

เป็นไปต�มแผนแกล้งเพื่อนของเพียงฟ้� แต่ไม่คิดว่�ยัยหน้�จืดจะ

ร้องดังขน�ดนี้ เพียงฟ้�รีบเอ�มืออุดป�กทันที 

“อีห่�!!! แหกป�กออกม�ได้... เดี๋ยวก็ซวยกันหมดหรอก”

เพื่อนๆ ที่ล้อมวงฟังเรื่องผีต่�งเอ�มืออุดหูหลับต�ปี๋ ขน�ดแอ้นที่

นอนอยู่ไกลออกไปยังต้องปิดหูเหมือนกัน เสียงร้องของยัยนั่นท้ังแหลม

ทั้งสูงบ�ดแก้วหูจนทนไม่ไหว แอ้นแอบชำ�เลืองไปยังร่�งท่ีนั่งคลุมโปง 

หัวโด่บนเตียงถัดไป น่�แปลกใจที่ยัยเด็กดมกำ�แพงยังคงนั่งนิ่งเหมือน 

ไม่ได้ยินเสียง สงสัยจะหูตึง 

“ทีหลังกูไม่เล่�อะไรให้ฟังแล้ว” เพียงฟ้�เอ�มือออกจ�กป�กของ

ยัยหน้�จืดที่ยอมเงียบเสียงในที่สุด ใบหน้�ที่กลมเหมือนซ�ล�เป�ยังคง 

ซีดเผือด

แต่ก่อนที่ใครจะพดูอะไร เพยีงฟ้�กเ็อ�นิว้ชีแ้ตะรมิฝีป�กให้ทกุคน

เงียบ เงี่ยหูฟังเสียงที่ดังม�จ�กนอกห้อง เป็นเสียงเท้�คู่หนึ่งกำ�ลังเดินม�

ท�งนี้อย่�งรีบร้อน

“ฉิบห�ย! ม�เซอร์ออเดรย์!!!”

ข�ดคำ� เพยีงฟ้�กร็บีเป่�เทยีนดบั ทกุคนรูด้ว่ี�อะไรกำ�ลงัจะต�มม� 
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เดอะแก๊งสล�ยวงอย่�งรวดเร็ว แยกย้�ยกนัโดดกลบัขึน้เตยีงใครเตยีงมนั

อย่�งชุลมุน 

ประตหู้องนอนรวมเปิดผลวัะออก ‘ม�เซอร์ออเดรย์’ ครแูหม่มร่�ง

ท้วมในชุดแม่ชีโผล่พรวดเข้�ม� เอื้อมมือเปิดสวิตช์ไฟข้�งประตู ท้ังตึก

นอนสว่�งพรึ่บ เห็นเตียงนอนเรียงร�ยเป็นแถว เด็กนักเรียนหญิงในชุด

นอนทำ�ท่�งัวเงียลุกจ�กเตียง ต�แป๋วร�วกับไม่รู้ว่�เกิดอะไรขึ้น 

ม�เซอร์ออเดรย์ ครูฝ่�ยปกครองจอมเฮีย้บ ฉ�ย�ทีพ่วกเดก็ประจำ�

ตัง้ให้ ยนืจงัก้�หน้�ประต ูใช้ส�ยต�ดเุหมอืนเสอืมองลอดแว่นไปรอบห้อง

“ใครเป็นคนทำ�เสยีงเมือ่กี”๊ ตว�ดถ�มด้วยสำ�เนยีงฝรัง่พดูไทยไม่ชดั 

เมื่อเห็นว่�ทุกคนในห้องไม่ตอบ ม�เซอร์ผู้ครำ่�หวอดกับคว�ม

แก่นแก้วของเด็กประจำ�กลุ่มนี้ม�น�นก็ยิ้มมุมป�กอย่�งรู้ทัน ตวัดห�งต�

ไปท�งยัยเด็กหัวโจกของห้อง 

“เพียงฟ้�?”

ยัยเด็กแสบทำ�หน้�ใสซื่ออินโนเซนต์ก่อนตอบ

“ข�...เสยีงร้องเมือ่กีเ๊หรอคะ อ๋อ...เดก็ใหม่ค่ะม�เซอร์... ชือ่ไอ้ม่อน”

เพียงฟ้�ชี้ไปที่เตียงนอนมุมห้องด้�นในสุด เห็นร่�งคลุมโปงหัวโด่

นั่งหันหลังทำ�อะไรงุดๆ อยู่ แอ้นเพิ่งรู้ชื่อยัยเด็กดมกำ�แพงคนนั้น ผู้หญิง

อะไรหว่�ชื่อม่อน

“มัดมัวแซล อ�ทีติ๊...เธอจะว่�ยังไง”

ม�เซอร์ออเดรย์ถ�มด้วยภ�ษ�ฝรั่งเศสปนไทยต�มคว�มเคยชิน

เดก็ส�วผูม้นี�มว่� ‘อทติ’ิ หรือ ‘ม่อน’ ค่อยๆ เลกิผ้�ห่มออก แอ้น 

จึงเห็นว่�แสงสีฟ้�วูบว�บม�จ�กจอโน้ตบุ๊กที่เธอนั่งเล่นอยู่ ม่อนหมุนตัว

กลับม�มองรอบๆ ห้องด้วยคว�มงุนงงเหมือนคนเพิ่งตื่น

“เธอเป็นคนทำ�เสียงร้องเหมือนเปรตเมื่อกี๊ใช่ไหม”

เด็กทั้งห้องฮ�ครืน แต่รังสีอำ�มหิตในส�ยต�ม�เซอร์ท่ีกว�ดมอง

ทำ�ให้ทุกคนหยุดหัวเร�ะทันที

“หนูเปล่�ทำ�ค่ะ” ม่อนตอบ
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“แกนั่นแหละเป็นคนทำ�” เพียงฟ้�สวนขึ้น  “พวกเร�ทุกคนเป็น

พย�นได้...ใช่มั้ยๆ”

เพยีงฟ้�พยักพเยิดกับเพื่อนๆ เหมือนจะให้เออออต�ม เดก็ประจำ�

ที่นี่ส่วนใหญ่เกรงกลัวคว�มแสบของยัยหัวหน้�แก๊งทุกคน จึงพ�กันชี้นิ้ว

กล่�วห�ไปที่ม่อน เสียงจ้อกแจ้กฟังไม่ได้ศัพท์ 

“ใช่ค่ะ ไอ้ม่อนนั่นแหละ” 

“ไอ้ม่อนค่ะ อยู่ๆ มันก็ร้องกรี๊ดๆ ขึ้นม� หนูได้ยินกับหู” 

“มันเป็นบ้�อะไรไม่รู้ค่ะ สงสัยผีเข้�”

ฯลฯ 

ยกเว้นแอ้นคนเดยีวที่ไม่พดูอะไร เดก็ส�วหนัมองท�งโน้นทที�งนีท้ี

ด้วยสีหน้�ตื่นๆ เธออย�กจะเถียงแทนว่�ม่อนไม่ได้เป็นคนทำ� แต่ก็ไม่มี

คว�มกล้�พอ ขณะที่เจ้�ตัวยังพูดประโยคเดิมซำ้�ๆ ด้วยสีหน้�เรียบเฉย 

“หนูเปล่�ทำ�ค่ะ...หนูเปล่�ทำ�ค่ะ...”

“หุบป�ก!!!”

ม�เซอร์ออเดรย์พย�ย�มตว�ดให้เด็กๆ เงียบ แต่ไม่ได้ผล ทุกคน

ยังคงรุมกล่�วห�ม่อนเสียงดังระงม 

และแล้ว โดยไม่มีใครค�ดคิด อยู่ๆ ม่อนก็ร้องกรี๊ดเสียงดังย�ว

แสบแก้วหู

“กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด

ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด!!!”

ทกุคนในห้องพ�กนัเงยีบกรบิ ม�เซอร์ออเดรย์ตกใจจนเผลอทำ�มอื

เป็นเครื่องหม�ยก�งเขนบนหน้�อก 

“โอ้ว! ม�ยก้อดดดดด!!!”
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แอ้นเองก็ตกใจจนอ้�ป�กค้�ง ไม่คิดว่�ม่อนจะกล้�ทำ�อะไรแบบ

นั้นออกม�

เอ...หรือยัยเด็กดมก�าแพงนั่นจะเป็นบ้าอย่างที่เขาว่าจริงๆ! 



๐ ๐ ๕

โบสถ์โรมันคาทอลิกขนาดใหญ่ตั้งอยู ่ทางด้านเหนือของตึก 

พรรณวดี ภ�ยในรั้วเดียวกันของโรงเรียน ตัวโบสถ์สะท้อนแดดย�มเช้�

เป็นประก�ยงดง�มแลดศูกัดิส์ทิธิ ์ยอดบนสดุเป็นหอระฆงั ตวัระฆงัโลหะ

ขน�ดใหญ่อ�ยุเก่�แก่กว่�ร้อยปีกำ�ลังตีบอกเวล�แปดน�ฬิก� ได้ยินเสียง

เพลงสรรเสริญพระเจ้�ดังม�จ�กในโบสถ์ต�มกิจวัตรเหมือนเช่นทุกวัน

ภ�ยในโบสถ์อันกว้�งใหญ่ เรียงร�ยด้วยรูปพระเยซู พระแม่ม�รี 

และนักบุญยอแซฟ ช่องหน้�ต่�งสงูกรดุ้วยกระจกสเตนกล�สหล�กสเีลยีน

แบบฝีมือช่�งอิต�เลียนโบร�ณ นักเรียนหญิงทั้งโรงเรียนต้ังแต่ประถม

จนถึงมัธยมนั่งบนม้�นั่งย�วเต็มทุกแถว เปล่งเสียงร้องเพลงสรรเสริญ

พระเจ้�ไปพร้อมๆ กัน 

บนยกพื้นเวทีด้�นหน้� คุณแม่อธิก�รของคอนแวนต์ หรือที่เด็กๆ 

เรียกกันว่� ‘ม�แมร์ฮ�นน�ห์’ หญิงกล�งคนร่�งสูงสง่�ในชุดแม่ชีสีข�ว

บรสิทุธิ ์ดวงหน้�ทีโ่ผล่พ้นผ้�คลมุออกม� แม้จะร่วงโรยต�มวยั แต่ยงัฉ�ย

แววว่�ครั้งหนึ่งเคยงดง�ม แม่อธิก�รกำ�ลังเล่นออร์แกนนำ�ร้องเพลงสวด 

โดยมีม�เซอร์ออเดรย์ยืนอยู่ด้�นข้�ง กว�ดต�ไปต�มกลุ่มเด็กนักเรียน
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เหมือนคอยจับผิด เมื่อเห็นเด็กคนไหนแอบอู้ไม่ยอมร้อง น�งก็จะถลึงต�

ใส่ หรือไม่ก็ยกนิ้วชี้หน้�เอ�ตรงๆ 

ในแถวนกัเรยีนมธัยมปล�ยซึง่อยูด้่�นประตทู�งเข้� เพยีงฟ้�นัง่อยู่

ท่�มกล�งเดอะแก๊งของเธอ กำ�ลงัอ้�ป�กกว้�งทำ�ท่�เหมอืนร้องเพลงเตม็ที่ 

แต่ส�ยต�แอบเหลือบมองไปท�งที่นั่งท้�ยแถว ซึ่งเด็กส�วหน้�สวยที่ชื่อ

แอ้นนั่งอยู่คนเดียว มันเป็นกฎเหล็กที่แก๊งส�วแสบของเพียงฟ้�ต้ังขึ้น

สำ�หรับเด็กใหม่ คือห้�มม�นั่งเสนอหน้�เทียบเท่�กับเด็กเก่�เป็นอันข�ด 

โดยเฉพ�ะพวกที่ย้�ยม�กล�งเทอมอย่�งแอ้น

เด็กส�วผู้ไม่รู ้ตัวว่�ถูกแอบมองกำ�ลังร้องเพลงพล�งขมวดคิ้ว 

ชะเง้อมองไปรอบๆ เหมือนกำ�ลังมองห�ใครบ�งคน

พอจบพิธีร ้องเพลงสวด แม่อธิก�รฮ�นน�ห์ก็ขึ้นเทศน์ผ่�น

ไมโครโฟนบนโพเดียม อันเป็นอีกกิจกรรมที่ถือปฏิบัติอย่�งเคร่งครัดทุก

เช้�ก่อนปล่อยเด็กขึ้นตึกเรียน วันนี้ม�แมร์เทศน์ในหัวข้อ บ�ปมรณะเจ็ด

ประก�ร หรือ Seven Deadly Sins ซึ่งพวกเด็กๆ คุ้นเคยเป็นอย่�งดี  

“ทัง้หมดต�มที่ได้กล่�วม�แล้ว ในบรรด�บ�ปทัง้เจด็ประก�ร พวก

เธอพึงระวังสองข้อนี้ให้ดี เพร�ะมันคือบ�ปที่เกิดได้ง่�ยที่สุด โดยเฉพ�ะ

ในหมู่ผู้อ่อนเย�ว์อย่�งพวกเธอ...เด็กน้อยของฉัน”

แม่อธิก�รทอดต�มองไปต�มแถวเด็กนักเรียนที่นั่งฟังอย่�ง

เงียบกริบ 

“Invidia หรอื คว�มริษย� เป็นบ�ปทีด่คูล้�ยจะไร้พษิสง เป็นเพยีง

มโนกรรมที่เกิดขึ้นภ�ยในจิตใจ ยังไม่ทำ�อันตร�ยต่อใคร นอกจ�กเผ�

ผล�ญหัวใจผู้ริษย�ให้ร้อนรุ่มอยู่คนเดียว เป็นบ�ปง่�ยๆ ที่เกิดขึ้นได้บ่อย

จนเหมือนเรื่องปรกติในชีวิตประจำ�วัน แต่เมื่อใดก็ต�มที่พวกเธอชะล่�ใจ

ยอมปล่อยให้มนัเกดิขึน้ครัง้หนึง่ มนัจะฝังอยู่ในจติใต้สำ�นกึร�วกบัตวัอ่อน

ฝังอยู่ในครรภ์ม�รด� รอเวล�ที่จะเติบโตขึ้นกล�ยเป็นบ�ปมหันต์อีก

ประก�รหนึ่ง นั่นก็คือ...” 

ระหว่�งที่แม่อธิก�รเทศน์ไปเรื่อยๆ เพียงฟ้�ก็แอบใช้โทรศัพท ์
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มือถือส่งไลน์โต้ตอบกันไปม�กับเพื่อน

กูฟังมารอบที่ร้อย จนใกล้จะได้โปรโมชั่นตั๋วเดือนไปสวรรค์

แบบไม่จ�ากัดเที่ยวอยู่แระเนี่ย 

เพื่อนส่งไลน์ตอบม�ด้วยสติ๊กเกอร์ตัวก�ร์ตูนมีปีกน�งฟ้�ทำ�หน้�

อ่ิมบุญ เพยีงฟ้�ตอบกลบัไปเป็นตวัก�ร์ตนูกำ�ลงัหวัเร�ะ เพือ่นส่งรปูม�เซอร์ 

ออเดรย์ถกูตดัต่อหวัใส่ตวัก�ร์ตนูชดุหนงัถอืแส้กำ�ลงัเฆีย่นตวัก�ร์ตนูอกีตวั

พร้อมประโยคติดป�กของม�เซอร์ออเดรย์... 

โอ้ว! มายก้อดดดด!!!

เพยีงฟ้�เผลอหวัเร�ะคกิออกม� ม�เซอร์ออเดรย์หนัม�ทำ�ต�เขยีว

เป็นเชิงตำ�หนิ ขณะที่แม่อธิก�รเทศน์ต่อไปด้วยเสียงเนิบๆ  

“Ira หรือ โทสะ บ�ปที่แฝงอยู่ในจิตใจประหนึ่งปีศ�จร้�ยผู้หลับ

ใหลในย�มที่เร�ตื่นรู้ แต่มันจะถูกปลุกขึ้นม�ทันทีในย�มที่เร�ปร�ศจ�ก

สติยั้งคิด ด้วยแรงจูงใจแห่งอคติ คว�มเกลียดชัง และริษย�อ�ฆ�ต มัน

จะเข้�ควบคุมจิตใจ บงก�รให้เร�ทำ�ได้ทุกสิ่ง แม้กระทั่งเอ�ชีวิตผู้อื่นเป็น

เครื่องสังเวย จนกว่�จะเป็นที่ส�แก่ใจของมัน นั่นแหละปีศ�จที่ชื่อโทสะ

จึงจะยอมหยุด แต่นั่นก็มักจะส�ยเกินไปเสียแล้ว กว่�คว�มรู้สึกผิดชอบ

ชั่วดีจะตระหนักได้ถึงห�ยนะที่เร�ได้ทำ�ลงไปภ�ยใต้เพลิงแห่งโทสะ...” 

ระหว่�งนั้นก�รแชตยังคงดำ�เนินต่อไป...

ว่าแต่มึงรู้มั้ย เมื่อวานอีแอ้นมันให้ท่ามาสเซอร์มึงอีกแล้ว

จริงดิ แสร่ดๆๆๆ!!!
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จริง กูเห็นกับตาเลยในคลาสเคมีของสุดหล่อมึง

อีนี่บังอาจมาเจ๋อกะไอดอลกรู เดี๋ยวมึงเจอดีแน่!!!

เพยีงฟ้�กดแป้นพมิพ์แชตอย่�งคล่องแคล่ว ต�มด้วยตวัก�ร์ตนูถอื

ระเบิดทำ�หน้�โกรธสุดขีด มีเปลวไฟลุกโชนอยู่ด้�นหลัง

“บ�ปทุกอย่�งที่เร�ทำ�ไม่ว่�ข้อไหน ไม่ว่�ขณะทำ�บ�ปเร�จะอยู่ใน

วัยไร้เดียงส�เพียงใด ก็ไม่อ�จเป็นข้อยกเว้นได้ ตร�บ�ปจะติดตัวเร�ไป

ชั่วชีวิต ถึงจะไม่มีใครรู้ แต่พระผู้เป็นเจ้�รู้เสมอ และทุกคนจะต้องชดใช้

ผลแห่งกรรมที่ทำ�ไว้เมื่อวันพิพ�กษ�ม�ถึง” 

แม่อธิก�รจบบทเทศน์ด้วยก�รทำ�มือเป็นสัญลักษณ์ พระบิด�  

พระบุตร และพระจิต เด็กนักเรียนทั้งโบสถ์เปล่งเสียงพร้อมกัน 

“อ�เมน!!!”  

หลงักจิกรรมยามเช้าเสรจ็สิน้ พวกนกัเรยีนกฮ็อืกนัออกจากโบสถ์

แยกย้�ยไปเข้�ชั้นเรียนของตัวเอง ตึกเรียนสมัยใหม่สูงสี่ชั้นตั้งห่�งออก

ม�จ�กตึกพรรณวดีท�งทิศใต้ของตัวโบสถ์ คั่นอ�ณ�เขตระหว่�งโลกกับ

ศ�สนจกัรด้วยต้นชมพพูนัธุท์พิย์ขน�ดใหญ่ทีอ่อกดอกสะพรัง่ทกุหน้�หน�ว 

แอ้นเดนิปะปนม�กบักลุม่นกัเรยีนหญงิทีพ่ดูคยุเจีย๊วจ๊�วตลอดเวล� 

สงสัยตอนอยู่ในโบสถ์คงอึดอัดน่�ดู พอหลุดออกม�ได้เลยใส่กันไฟแลบ

แบบไม่มีใครฟังใคร แต่แอ้นไม่สนใจเสียงรอบข้�ง ส�ยต�ของเด็กส�ว

ยังคงสอดส่�ยไปม� มองห�ร่�งของยัยเด็กดมกำ�แพงคนนั้น ไม่รู้ห�ยหัว

ไปไหน หลังจ�กเหตุก�รณ์เมื่อคืนที่ม�เซอร์ออเดรย์ค�ดโทษไว้ สั่งให้ไป

ร�ยง�นตัวตอนเช้� จนป่�นนี้แอ้นก็ยังไม่ได้เห็นม่อนเลย 

เป็นยังไงบ้�งน้�! ชักเป็นห่วงแล้วสิ โดนทำ�โทษหนักหรือเปล่� รู้งี้

เมื่อคืนถ้�เธอกล้�ๆ หน่อย แสดงตัวเป็นพย�นยืนยันกับม�เซอร์ว่�ม่อน

ไม่ได้เป็นคนทำ�เสียงนั่น แต่เป็นยัยเด็กหน้�จืดในแก๊งเพียงฟ้�ต่�งห�ก...
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คิดแล้วก็ได้แต่เจ็บใจตัวเองที่ปอดแหกเกินไป       

เมื่อถึงตึกเรียนชั้นสี่ แอ้นก็เหลือบเห็นม่อนในชุดนักเรียนกำ�ลังใช้

มอ็บถพูืน้ระเบยีงท�งเดนิ เดก็คนอืน่ๆ เดนิผ่�นไปและหวัเร�ะเย�ะ ยกเว้น

แอ้นที่รีบเข้�ไปทักด้วยคว�มดีใจ 

“อ้�ว! ม่อน ทำ�ไมม�ถูพื้นล่ะ โดนม�เซอร์ทำ�โทษเหรอ”

เงียบ ไม่มีเสียงตอบ เด็กส�วหน้�สวยพย�ย�มชวนคุย แต่ม่อนไม่

คุยด้วย ก้มหน้�ถูพื้นไปเรื่อยๆ ร�วกับแอ้นไม่มีตัวตน

“จริงๆ เมื่อคืนเกือบจะบอกไปแล้วว่�ม่อนไม่ได้เป็นคนทำ� แต่เร�

เพิ่งม�ใหม่อะ เลยไม่กล้� แหะๆ” 

ม่อนเงยหน้�ขึน้ม�มองแวบหนึง่ ดวงต�กลมดำ�เหมอืนเฮลโลคติตี้

จ้องหน้�แอ้นเหมือนจะพูดว่� ‘ม�พูดอะไรตอนนี้’ แอ้นย้ิมเขิน ก้มหน้�

ด้วยคว�มละอ�ยใจ ก่อนถ�มเสียงอ่อย

“ม่อน เร�สองคนเป็นเพื่อนกันได้ใช่มั้ย”

ยัยเด็กดมกำ�แพงยังคงถูพื้นเงียบๆ ไม่พูดจ� ตอนนั้นทุกคนเข้�

ห้องเรียนกันหมดแล้ว บนระเบียงจึงเหลือเพียงเด็กส�วทั้งสอง 

เสียงกริ่งเริ่มชั่วโมงเรียนดังยาว!


