
 

 

 

 

 

 

 

 

รวมเร่ืองส้ัน “ค ำลวง” 

“ใดใด ในโลก ล้วน ลวง เรำ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำอทุศิ 

แด่คนไม่มีอยู่จริงคนนัน้ 

แด่หวัใจที่บ้ำงบอบช ำ้ บ้ำงสขุสมจำกค ำลวง 

ของฉนั 

และของทกุคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทสนทนาของไลลากบัหมีวิเศษ 

แสงตะวันคล้อยต ่าเกือบลาลับ สีน ้ำเงินเร่ิมจบัทัว่ทอ้งนภำ นัน่คือสัญญำณของรัตติกำลท่ีก ำลงัเคล่ือนผำ่น

เขำ้มำ มนัจะอยู่อยำ่งนั้นไปอีกสิบกวำ่ชัว่โมง มีสำยลมพดัเอ่ือยเจ้ือยแจว้ดว้ยเสียงนกเสียงกำพำกนักลบัรวง

รังมำตำมสำยลมเป็นระยะ นบัเป็นเยน็ย  ่ำอีกเยน็ท่ีสดใสกวำ่ทุกวนั ต่ำงจำกเด็กสำวใตร่้มไมก้ลำงพื้นท่ีเวิง้วำ้ง

ซ่ึงเป็นทอ้งทุ่งลิบลบั ผมไม่ได้ท ำ/คุณอย่ำมำตอแหล/ผมไม่ได้ตอแหล เลิกมำจุ้นจ้ำนกับชีวิตผมสักที/คุณพูด

ว่ำอะไรนะ คือเสียงท่ีท ำลำยบรรยำกำศควำมเงียบสงบ มนัดงัแวว่มำจำกกระท่อมหลงันอ้ยซ่ึงอยูห่่ำงออกไป

หลำยเมตร แลดูเป็นกระท่อมหลงัเลก็น่ำรักเม่ือมองจำกไกล ๆ แต่อยำ่คิดยำ่งกรำยเขำ้ไปใกลเ้ชียว มิฉะนั้น

ภำพน่ำรักจะหำยไปทนัที 

เด็กสำวใตต้น้ไมใ้หญ่แหงนมองทอ้งฟ้ำเปล่ียนสี เลยมำหำใบไมท่ี้เตน้ระบ ำตำมสำยลม ในใจยงัคงหดหู่ 

เศร้ำหมอง โกรธกร้ิว หลำกควำมรู้สึกทะลกัเขำ้สู่หว้งอำรมณ์จนยำกจะแยกออกอยำ่งชดัเจนวำ่ เธอก ำลงัตก

อยูใ่นควำมรู้สึกอนัใด หดหู่เพรำะภำพของพ่อแม่ทะเลำะกนั เศร้ำหมองเพรำะพวกเขำไม่แมแ้ต่จะฟังเธอ 

หรือโกรธกร้ิวเพรำะแม่สุดท่ีรักผลกัไสไล่เธอใหห่้ำงเหิน คิดเท่ำไหร่ก็ยิง่สับสน ไลลำมองทอ้งฟ้ำสลบักบั

ซุกหนำ้ลงระหวำ่งเข่ำทั้งสอง แลว้ร้องไหอ้อกมำไม่หยดุไม่หยอ่น คร้ันมองกลบัไปยงักระท่อมซ่ึงเป็นบำ้น 

เธอหวนนึกถึงวนัท่ีทั้งครอบครัวยงัคงรักกนัเหนียวแน่น แน่นอนมนัเป็นช่วงเวลำท่ีเธอมีควำมสุขท่ีสุด แต่

ภำพเหล่ำมนัก็ไดห้ำยไป ตั้งแต่ท่ีแม่ของเธอไดล้่วงรู้ควำมลบัซ่ึงปกปิดไวเ้น่ินนำนของพ่อ 

“มนัคือใคร” แม่ไลลำถลึงตำใส่ผูเ้ป็นสำมี น ้ำเสียงแสดงถึงควำมขุ่นเคืองขั้นสุด น้ิวช้ีกบัน้ิวโป้งถือ

รูปภำพใบหน่ึงไว ้ไลลำมองภำพนั้นไม่ชดั เห็นเลือนรำงว่ำเป็นรูปพ่อกบัผูห้ญิง---ซ่ึงเธอไม่รู้จกัมกัคุน้ 

ใบหนำ้ของผูถู้กพำดพิงซีดเผือด “มนัอะไรของคุณ”  

พ่อเฉไฉ จิบน ้ำตำม “ผูห้ญิงในรูปเป็นแค่เพื่อนท่ีท ำงำน ไม่มีอะไรสักหน่อย มวัแต่หวำดระแวงเป็นหมำ

หวงกำ้งไปได ้น่ำร ำคำญ อีกอยำ่งอยำ่ไปเรียกเขำวำ่ มนั มนัไม่สุภำพ” 

แม่ไลลำโมโหจดั ควนัออกหู “แหม พูดนิดเดียวท ำเป็นโมโห ฉนัสิตอ้งเป็นฝ่ำยโมโห เห็นผวัตวัเองอยู่

กบัผูห้ญิงคนอ่ืน แถมยงัปกป้องมนัออกหนำ้ออกตำซะขนำดนั้น ฉนักินขำ้วนะ ไม่ไดกิ้นหญำ้ อยำ่คิดวำ่ ฉนั

ไม่รู้ คุณไม่สงสัยบำ้งเหรอวำ่ฉนัไปเอำรูปน้ีมำจำกไหน ดูดี ๆ สิ” 

“น่ี คุณหยดุพล่ำมไดแ้ลว้ ลูกนัง่หวัโด่อยูท่ ั้งคนไม่เห็นเหรอ” “อยำ่เอำลูกมำอำ้งเพื่อกลบเกลื่อน ฉนัตำม

สืบมำหมดแลว้ คุณแอบคบชูก้บัอีนงันัน่ใช่ไหม” 



หลงัจำกนั้นทั้งคู่ก็มีปำกเสียงกนั แม่ของไลลำตบหนำ้พ่อฉำดก่อนจะผรุสวำทโดยไม่สนใจไลลำเลยวำ่ 

เธอก ำลงันัง่ดูผูใ้หญ่สองคนตีกนัดว้ยถอ้ยค ำหยำบคำยและทุกถอ้ยค ำท่ีทั้งคู่เอ่ยออกมำ ก ำลงัท่ิมแทงหวัใจอนั

บอบบำงของเด็กนอ้ยใหแ้หลกสลำยไปทีละเลก็ละนอ้ย โดยท่ีพวกเขำสองคนไม่ไดรั้บรู้มนัเลยสักนิด 

หลงัจำกเยน็วนันั้นทุกส่ิงอยำ่งก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

เกือบทุกเช้า สาย บ่าย เย็น จะเกดิสงครามประสาทระหว่างพ่อกบัแม่ ส่วนมำกแม่มกัเป็นฝ่ำยเร่ิมก่อน 

คอยจบัผิดเร่ืองเลก็ ๆ นอ้ย ๆ เอำมำหำเร่ือง ส่วนพ่อก็พยำยำมจะไม่ยีห่ระอะไรเพรำะไม่อยำกใหเ้กิดเร่ือง แต่

สุดทำ้ยมนัก็ไม่เป็นไปตำมคำดและจบลงดว้ยกำรทุม้เถียงร ่ ำไป โดยเฉพำะตอนท่ีพ่อกลบัมำจำกท่ีท ำงำน แม่

จะจบัผิดพ่อมำกเป็นพิเศษ และทะเลำะกนัหนกักวำ่ทุกคร้ัง ไม่ใช่แต่กบัพ่อคนเดียวท่ีพำลจะโดนแม่หงุดหงิด

ใส่ ไลลำเองก็พลอยไดรั้บผลกระทบจำกอำรมณ์ท่ีสวิงขึ้นสวิงลงรำวรถไฟเหำะของแม่ไม่ใช่นอ้ย และนัน่ก็

ท ำใหช่้องวำ่งระหวำ่งเธอกบัแม่ขยำยใหญ่ขึ้นเร่ือย ๆ เช่นเดียวกนักบัพ่อ ตั้งแต่เหตุกำรณ์คร้ังนั้นเธอแทบจะ

นบัคร้ังท่ีคุยกบัพ่อไดเ้ลยวำ่ มนันอ้ยแค่ไหน เผลอ ๆ ถำ้เขำ้ไปผิดจงัหวะก็จะถูกตะคอก เดินคอตกกลบัหอ้ง

ไปอีกต่ำงหำก 

ไลลำไดแ้ต่เฝ้ำมองภำพเหล่ำนั้นวนเวียนฉำยซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำ นบัวนัแผลในใจเด็กสำวยิง่บำดขยำย ส่วน

ใหญ่เวลำท่ีพ่อกบัแม่ทะเลำะกนั เด็กสำวเลือกจะออกมำนัง่พึ่งร่มไมเ้ป็นท่ีพกัใจเหมือนกบัวนัน้ี เพื่อหลบ

หลีกควำมเป็นจริงอนัโหดร้ำย แมว้ำ่มนัจะไม่ไดช่้วยเยยีวยำไดดี้เท่ำท่ีควร แต่มนัก็ดีกวำ่กำรนัง่มองผูใ้หญ่

สองคนตบตีเป็นไหน ๆ เด็กสำวปำดน ้ำตำหยดนอ้ยบนแกม้ก่อนท ำท่ำจะลุกเม่ือเสียงตะเบง็เซ็งแซ่เบำบำงลง

บำ้ง แต่แลว้ไม่ทนัไรเธอก็เห็นเงำตะคุ่มท่ีหำงตำ เด็กสำวชะงกัพร้อมกบัหนัไปอยำ่งรวดเร็ว 

“สวสัดี” หญิงสำวสะดุง้โหยง ถอยหลงักรูดตำมสัญชำตญำณ เสียงทกัทำยนัน่ดงัอยำ่งเป็นมิตร เงำนั้น

โผล่ออกมำจำกมุมมืด หลงัตน้ไม ้

“วำ้ย” ไลลำอุทำนดว้ยควำมตกใจ เจำ้ของเสียงดูจะตกใจเช่นกนั หำกก็ไม่ไดแ้สดงปฏิกิริยำตอบกลบั---

จริง ๆ อำจไม่ใช่วำ่ไม่แสดงท่ำทำงอะไร แต่เธออำจดูไม่ออกเสียเอง 

เจำ้ของเสียงแหลมใสดุจแกว้สูงกวำ่เธอเพียงเลก็นอ้ย ดวงตำด ำสนิทกลมบ๊อกแวววบั หูสองขำ้งกระดิกริ

กริก เรือนร่ำงอวบอว้นน่ำหยิกน่ำกอดส่ำยซำ้ยทีขวำที ฟูฟ่องดว้ยขนสีน ้ำตำลสดสวย มือท่ีไม่มีน้ิวก ำลงัโบก

บำยไปมำ 

“หมี” ไลลำร้องอุทำนอยำ่งประหลำดใจ ตรงหนำ้ของเธอคือหมีตวัหน่ึงท่ีไม่ไดน่้ำกลวั แต่มนักลบัน่ำรัก

ไม่ต่ำงอะไรจำกตุ๊กตำหมีท่ีบำ้นเลย ท่ีน่ำอศัจรรยอี์กอยำ่งคือมนัพูดภำษำคนไดด้ว้ย เธอมองเงำตะคุ่มของหมี

ไร้ท่ีมำตวันั้นอยำ่งประหวัน่ 



“ใช่แลว้ฉนัคือหมี” หมีตวันั้นเดินออกมำจำกมุมมืดประจนัหนำ้กบัไลลำอยำ่งเตม็ตวั เด็กสำวหยกิแกม้

ตวัเองสองสำมทีเพื่อเช็ควำ่ตวัเองฝันไปหรือไม่ โอ้ย ไลลำโอดโอย รู้สึกเจ็บแปลบบริเวณแกม้ น่ีเธอไม่ได้

ฝันไปหรือเน่ีย 

“เธอเป็นหมีอยำ่งนั้นเหรอ” น้ิวอูมสั่นระริกขณะช้ีตรง ขำขำ้งหน่ึงของไลลำถอยลงไปก่ึงหน่ึงเตรียมจะว่ิง 

หำกเกิดเร่ืองไม่ดี 

“ใช่ ฉนัเป็นหมี” มนัตอบเสียงร่ำเริง “ฉนัเห็นเธอนัง่ร้องไหอ้ยู ่เลยเดินมำหำ” 

“เด๋ียวก่อนสิ มนัไม่แปลกไปหน่อยเหรอ หมีอะไรจะมำน่ำรัก แถมยงัพูดไดอี้กต่ำงหำก” ไลลำวำ่ หมีได้

ยนิเช่นนั้นก็เขินตวับิด 

“บำ้ ฉนัไม่ไดน่้ำรักสักหน่อย พูดอยำ่งน้ีก็เขินแย”่ มนัเอ่ยรำวกบัไม่รู้วำ่ ไลลำก ำลงัสงสยัในตวัมนั “ออ้ 

ลืม ฉนัก็วำ่อยูแ่ลว้วำ่ถำ้เธอเจอกบัฉนั เธอจะตอ้งสงสัย ฉนัจะอธิบำยใหฟั้ง จริง ๆ แลว้ฉันเป็นหมีวิเศษ” 

ไลลำเลิกคิ้วขึ้นระแคะระคำยหนกักวำ่เก่ำ “หมีวิเศษ อะไรคือหมีวิเศษ” 

“จะวำ่ยงัไงดีนะ” หมีท ำท่ำครุ่นคิด เอำมือ (ซ่ึงมีลกัษณะเป็นอุง้) เทำ้คำง มืออีกขำ้งพลำงเกำบัน่ทำ้ย “บน

โลกใบน้ีมีสัตวม์ำกมำยหลำยสำยพนัธุ์ใช่ไหมล่ะ” ไลลำพยกัหนำ้  

“หมีอยำ่งพวกเรำก็เช่นกนั ปกติแลว้เธออำจติดภำพของหมีเป็นสัตวต์วัใหญ่ ชอบค ำรำม แต่ควำมเป็นจริง

นอ้ยคนนกัจะรู้วำ่ยงัมีหมีอีกสำยพนัธุ์หน่ึงท่ีมีลกัษณะพิเศษจ ำเพำะไม่เหมือนกบัหมีสำยพนัธุ์ไหน คือตวั

ของเรำจะเลก็กวำ่ ไม่ดุร้ำย และส่ือสำรกนัดว้ยภำษำท่ีหลำกหลำยรวมไปถึงภำษำของคน ฉนัเองก็เป็นหน่ึง

ในหมีพวกนั้น เรำไม่มีช่ือสำยพนัธุ์ท่ีแทจ้ริงเป็นของตวัเอง พอมีคนอ่ืนมำเจอพวกเรำแลว้เห็นวำ่ พวกเรำ

สำมำรถพูดภำษำมนุษยไ์ด ้จึงตั้งช่ือใหพ้วกเรำวำ่ หมีวิเศษ” หมีเล่ำใหฟั้งพร้อมกบักอดอกภำคภูมิใจ 

“วำ่อะไรนะ” พอไลลำไดฟั้งก็งงงวย หมีตรงหนำ้เธอเป็นหมีวิเศษเหรอเน่ีย “เธอหลุดออกมำจำกเทพ

นิยำย แฟนตำซีหรือยงัไงกนั” 

เด็กสำวไดย้นิเสียงหมีหวัเรำะคิกคกั “ถำ้เธอคิดวำ่เป็นยงังั้น ก็เป็นยงังั้นแหละ แตถ่ำ้เธอคิดวำ่ไม่ใช่ มนัก็

ไม่ใช่” หมีวิเศษกำ้วขึ้นมำหน่ึงกำ้ว “วำ่แต่เธอเป็นอะไรหรือเปล่ำ ถึงไดม้ำนัง่ร้องไหอ้ยูค่นเดียว” 

ไลลำน่ิงงนั กอ้นควำมเศร้ำกลบัมำจุกอก หมีมองไลลำท่ีชะงกัไป แลว้จึงเอ่ยต่อ “เธอไม่ตอ้งกลวัฉนั

หรอกนะ ฉนัไม่ท ำร้ำยเธอหรอก”  ไลลำเหลือบสำยตำมอง “ถำ้เธออยำกจะระบำยอะไร ก็มำระบำยกบัฉนั

ไดน้ะ ฉนัอยำกช่วย” 



เด็กสำวยงัเงียบเฉย หมีทอดถอนใจ “ไม่เป็นไรหรอกถำ้เธอไม่พร้อมท่ีจะเล่ำ เรำรอวนัพรุ่งน้ีก็ได ้วนั

พรุ่งน้ีฉนักะจะมำเดินเล่นแถวน้ี ๆ อีก” ครำวน้ีไลลำเป็นฝ่ำยหนัขวบั “พรุ่งน้ีเธอจะมำอีกเหรอ” หมีพยกัหนำ้

เป็นค ำตอบ 

“เด๋ียวฉนัจะตอ้งไปแลว้ ก่อนจะไปฉนัอยำกจะขอเธออยำ่งหน่ึง เธอช่วยเป็นเพื่อนกบัฉันไดไ้หม” หมี

ถำมอยำ่งไมตรีจิต ไลลำมองหมีตวันั้น มนัดูไม่มีพิษสงน่ำกลวัอะไรอยำ่งท่ีคิดไวใ้นตอนแรก ปกติเธอก็ไม่

ค่อยจะมีเพื่อนอยูแ่ลว้ ไดคุ้ณหมีท่ีทั้งน่ำรักทั้งอ่อนโยนมำเป็นเพื่อนเพิ่มก็คงไม่แยเ่ท่ำไหร่หรอก ถึงมนัจะน่ำ

เหลือเช่ือและแปลกพิลึกก็ตำมทีเถอะ “ก็ได ้ฉนัช่ือไลลำ” “เรียกฉนัวำ่ หมีวิเศษก็แลว้กนั” ทั้งคู่ร ่ ำลำกนัตรง

นั้น ไลลำหนักลบัมำดูบำ้นของตนเอง พำยลุูกใหญ่ภำยในบำ้นสงบลงจนแทบจะสลำยไปหมดแลว้ 

ขณะท่ีความสัมพนัธ์ระหว่างคนในครอบครัวกบัไลลาชกัจะหมำงเมินเท่ำทวี ตรงกนัขำ้มควำมสัมพนัธ์

ระหวำ่งไลลำกบัเพื่อนใหม่อยำ่ง หมีวิเศษ กลบัเหนียวแน่นขึ้น ตกเยน็เธอจะออกมำนัง่รอคอยหมีตวันั้นใต้

ร่มไมทุ้กวนั และเม่ือหมีวิเศษปรำกฏตวัขึ้นทั้งคู่ก็จะสนทนำกนั 

“พ่อกบัแม่ฉนัทะเลำะกนัอีกแลว้” ไลลำบ่นพึมพ ำ แอบช ำเลืองมองกลบัไปยงับำ้นของตนเอง ครำวน้ี

น ้ำตำไม่ไหลอำบแกม้เธอ อำจเป็นเพรำะจิตใจเธอดำ้นชำไปแลว้กระมงั 

“เป็นอยำ่งน้ีทุกวนัเลยสินะ” หมีนัง่ลงขำ้งไลลำ ใชอุ้ง้มือสำงผมสีด ำยำวอยำ่งนุ่มนวล “แลว้มนัไม่มีทีท่ำ

วำ่จะดีขึ้นเลยรึไง” 

“ยำกแลว้แหละ คนหน่ึงก็ไม่ยอมฟังอะไร อีกคนก็จอ้งแต่จะหำเร่ือง ไม่เหมือนพ่อกบัแม่คนเดิมท่ีฉันรู้จกั

เลยสักนิด” ไลลำเสียงสั่นเครือ น ้ำตำปร่ิม---ใหต้ำยเถอะ ไลลำจะร้องไหอี้กแลว้ ทั้ง ๆ ท่ีเพิ่งจะบอกวำ่ตวัเอง

ดำ้นชำไปหยก ๆ เธอรีบเกล่ียน ้ำสีใสออก แลว้ถำมหมีวิเศษบำ้ง “เธอล่ะมีพ่อกบัแม่ไหม แลว้บำ้นของเธออยู่

ท่ีไหน” ไลลำนึกอะไรออกก็ถำมไป มนัเป็นส่ิงท่ีคำใจเธอมำนำนแลว้ หมีวิเศษหยดุสำงผมก่อนจะเล่ำ 

“บำ้นของฉนัอยูท่ี่ไหน ฉันเองก็อธิบำยไม่ถูกเหมือนกนั ส่วนเร่ืองพ่อกบัแม่มนัแน่นอนอยูแ่ลว้วำ่ฉนัมี 

ไม่อยำ่งนั้นฉนัจะเกิดมำไดไ้งเล่ำ” น ้ำเสียงของหมีวิเศษคลำ้ยแอบข ำ “แลว้พวกเขำทะเลำะกนับ่อยไหม” 

“บำงสัปดำห์ก็บ่อย บำงสัปดำห์ก็ไม่มี” “แลว้ท ำไมถึงยงัอยูด่ว้ยกนัไดล้่ะ” 

“ฉนัเองก็ไม่รู้ แต่เท่ำท่ีลองสังเกตดู คงเป็นเพรำะพวกท่ำนเขำ้ใจซ่ึงกนัและกนัเป็นอยำ่งดี เวลำพ่อกบัแม่

ท ำอะไรผิดหรือมีเร่ืองท่ีควำมเห็นไม่ตรงกนั พวกท่ำนจะไม่ต่อลอ้ต่อเถียงกนั แตจ่ะมำนัง่เปิดอกคุยกนัเสีย

มำกกวำ่ หำกฝ่ำยไหนผิดก็ขอโทษแลว้จบแค่นั้น หรือถำ้เป็นในกรณีท่ีขดัแยง้ทำงควำมคิด พวกท่ำนก็จะ

หำทำงออกท่ีเหมำะสมร่วมกนั” 



“ดีจงัเลย ฉนัหวงัอยำกใหพ้่อกบัแม่ของฉนัเป็นอยำ่งนั้นบำ้ง แต่มนัคงเป็นไม่ได”้ ไลลำหนำ้ยู ่“ฉนัจะมี

โอกำสไดเ้จอกบัพ่อแม่ของเธอบำ้งไหม หมำยถึงฉนัอยำกจะไปเยีย่มบำ้นของเธอจงัเลย” 

“มีอยูแ่ลว้ แต่ตอ้งรอใหถึ้งเวลำก่อน แลว้ฉนัจะพำเธอไปเท่ียวท่ีบำ้นของฉนัเอง” “จริงเหรอ” แววตำของ

ไลลำเปล่งประกำยระยบิระยบั “ฉนัอดใจรอใหถึ้งเวลำนั้นไม่ไหวแลว้” 

ในระยะแรกเด็กสำวยอมรับว่ำตนไม่ไวใ้จหมีวิเศษตวัน้ี หมีอะไรล่ะทั้งพูดไดแ้ถมยงัอยำกเป็นเพื่อนกบั

คนอยำ่งเธออีก แต่ในเวลำต่อมำเม่ือไลลำเร่ิมเปิดใจ เธอก็พ่ำยแพต้่อกำรกระท ำของหมีวิเศษและยอมรับมนั

ไวใ้นฐำนะหน่ึงในเพื่อนท่ีสนิทท่ีสุด เพรำะหมีวิเศษคอยรับฟังเธอทุกเร่ือง มนัไม่เคยผลกัไส มนัคอยปลอบ

ประโลมในวนัท่ีเธอเป็นเด็กขี้แง มนัสนใจเธอ มนัไม่เคยตะคอกใส่ใครแมก้ระทัง่เธอ มนัมีเร่ืองเบำสมองมำ

เล่ำใหเ้ธอฟังเกือบทุกวนั มนัพยำยำมท ำใหเ้ธอลืมควำมเครียด ควำมเซ่ืองซึมไปชัว่ขณะ 

มนัไม่เหมือนพ่อกบัแม่ของเธอในตอนน้ี  เป็นแค่หน่ึงสัปดำห์อนัแสนสั้น แต่มนัก็เป็นหน่ึงสัปดำห์ท่ี

ไลลำมีควำมสุขท่ีสุดในรอบสำมเดือน 

เย็นย ่าวันรุ่งขึน้ไลลาเดินกลบัจากโรงเรียนด้วยความรู้สึกผิดแผกออกไป ไม่มีเสียงโหวกเหวกโวยวำยดงั

มำจำกบำ้น มีเพียงเสียงลมพดัแผ่ว เสียงทุ่งหญำ้สั่นไหวและเสียงฝีทำ้วของไลลำเท่ำนั้นท่ีดงั จะบอกวำ่ดีใจก็

คงไม่ใช่เพรำะเธอยงัไม่รู้วำ่มนัเกิดอะไรขึ้น แต่จะบอกวำ่ไม่ดีใจเลยก็คงไม่ใช่เช่นกนัเพรำะกำรท่ีไม่มีเสียง

เอะอะ นัน่อำจหมำยควำมวำ่ไม่มีกำรทะเลำะเกิดขึ้น “ไลลำ” ไลลำสะดุง้ท่ีถกูน ้ำเสียงแหลม ๆ ของแมเ่รียก

ขณะผลกัประตูและเดินเขำ้บำ้น เธอชะงกัแลว้หนัไปหำแม่ซ่ึงตอนน้ีนัง่อยูบ่นเกำ้อ้ีในหอ้งกินขำ้ว เด็กสำว

กวำดสำยตำมองรอบ เธอไม่พบกบัสุภำพบุรุษอีกท่ำนท่ีปกติจะตอ้งอยูท่ะเลำะกบัแม ่

พ่อหำยไปไหน “ไลลำ” มือสำกยืน่มำจบัแขนเรียวเลก็ แลว้จึงเอ่ยเอ้ือนค ำพูดท่ีท ำใหไ้ลลำตอ้งช็อก “พ่อ

เขำไปแลว้” 

“ไปแลว้ พ่อไปไหน” ไลลำเคน้ถำมเสียงสะอึกสะอ้ืน “พ่อเขำไปท่ีอ่ืนแลว้ เขำไม่กลบัมำแลว้” ควำมดีใจ

มลำยหำยไปจนหมดส้ิน ควำมเศร้ำเร่ิมทน้ท่วม แมเ่องก็ไม่ต่ำงกนั หล่อนมีสีหนำ้ท่ีเศร้ำสลดอยำ่งเห็นไดช้ดั

เม่ือพูดถึงเร่ืองของผูเ้ป็นสำมี---อดีตสำมีน่ะ 

“พ่อเขำไปท่ีอ่ืนแลว้” ไลลำทวนค ำ “พ่อเขำไปท่ีอ่ืนแลว้ งั้นก็หมำยควำมวำ่เรำทั้งครอบครัวจะไม่ไดอ้ยู่

ดว้ยกนัพร้อมหนำ้พร้อมตำอีกแลว้ใช่ไหมคะ” ไลลำไม่ตอ้งกำรค ำตอบ เพรำะเธอรู้ค ำตอบของค ำถำมท่ีเธอ

ถำมเป็นอยำ่งดี น ้ำตำแห่งควำมโศกเศร้ำอำบแกม้ไม่รู้รอบท่ีเท่ำไหร่เป็นรอบท่ีเท่ำไหร่ ไหลหลำกหนกั

ประหน่ึงน ้ำตกท่ีไหลลดักดัเซำะหวัใจ... 



“แม่ขอโท-” ไลลำไม่ฟังค ำแกต้วัของคนใจร้ำย แค่น้ีมนัก็เกินทนแลว้ เธอไม่อยำกจะรับฟังอะไรอีก เธอ

อยำกจะหนีไปใหไ้กล ไกลท่ีสุด แลว้เธอก็ผละจำกแม่ ผลกัประตูว่ิงออกไป ไม่ไดไ้ปยงัตน้ไมใ้หญ่เหมือน

ทุกคร้ัง หำกมุ่งหนำ้ไปอยำ่งไร้จุดหมำยในทอ้งทุ่งอนัเวิง้วำ้ง พวกเขำไม่เคยแคร์ฉันเลย ไม่เลยสักนิด เด็กสำว

พร ่ำบอกตวัเองซ ้ำไปซ ้ำมำในหว้งค ำนึง สองเทำ้ยงัคงว่ิงต่อไปทั้งน ้ำตำ 

“ไลลำ” เธอไดย้นิเสียงแม่แว่วมำแต่ไกล เด็กสำวไม่อยำกไดย้นิเสียงนัน่ จึงสำวเทำ้ใหไ้กลออกไปเร็วขึ้น

กวำ่เดิม “ไลลำ” เสียงนั้นดงัตำมหลงัมำไม่หยดุหยอ่น ครำวน้ีไลลำถกกระโปรงขึ้นเลก็นอ้ยเพื่อควำม

คล่องตวัแลว้ออกว่ิงต่อโดยไม่สนใจรอบขำ้ง “ไลลำ” ไลลำปิดหู หำกสัมผสันุ่มคนัจำกอุง้มือท่ีควำ้แขนเธอ

ไว ้ท ำใหเ้ด็กสำวหยดุชะงกั “หมีวิเศษ” เธอหยดุน่ิง ลดมือลง ร้องออกมำดว้ยควำมดีใจ โผเขำ้กอดเพื่อนสนิท 

“หมีวิเศษฉนัไม่อยำกกลบับำ้นแลว้ ฉนัไม่อยำกอยูก่บัคนใจร้ำย” 

“เด๋ียวก่อนสิ เธอยงัไม่ไดเ้ล่ำใหฉ้นัฟังเลยนะ วำ่มนัเกิดอะไรขึ้น” เด็กสำวสลดัตวัหลุดพร้อมกบัเล่ำเร่ือง

ทั้งหมดท่ีเกิดขึ้นใหห้มีวิเศษฟัง มือเลก็ ๆ คอยปำดน ้ำตำเป็นระยะ หมีวิเศษมองไลลำดว้ยสีหนำ้เรียบเฉยขดั

กบัน ้ำเสียงสดใสท่ีเอ่ยออกมำ “ฉนัเสียใจกบัเธอดว้ยนะ” ไลลำกอดหมีวิเศษแน่นอีกคร้ัง ก่อนหมีวิเศษจะเอ่ย

ปำกเชิญชวน “วำ่แต่เธอยงัจ ำเร่ืองท่ีเธออยำกจะไปเท่ียวบำ้นของฉนัไดไ้หม” 

“จ ำไดสิ้ จ ำไดแ้ม่นเลยดว้ย” “วนัน้ีฉนัวำ่มนัถึงเวลำแลว้แหละ ไปเท่ียวบำ้นของฉนักนัเถอะ” ไลลำ

กระชบัออ้มกอดแน่น อยำ่งนอ้ยในวนัท่ีเธอเสียใจ หมีวิเศษก็ยงัคงอยูข่ำ้งเธอ บำงทีหมีวิเศษตวัน้ีอำจเป็น

บุคคล---ใชค้  ำวำ่บุคคลคงไมถู่กนกั เรียกวำ่เพื่อนต่ำงสำยพนัธุ์คนสุดทำ้ยท่ีหลงเหลืออยูใ่นชีวิตของเธอก็

เป็นได ้

“แลว้บำ้นของเธออยูท่ี่ไหนกนัล่ะ” “เธอลองมองไปท่ีภูเขำสิ” ไลลำท ำตำมอยำ่งวำ่ง่ำย เบ้ืองหนำ้เธอคือ

ภูเขำสองลูก ตรงก่ึงกลำงระหวำ่งภูเขำ ดวงอำทิตยก์ลมโตก ำลงัลบัหำยไปพอดิบพอดี ไลลำมองภำพของ

พระอำทิตยห์ำยลบัสู่รำตรีอนัยำวไกล หำรู้ไม่วำ่ใบหนำ้เห้ียมเกรียมใตใ้บหนำ้ปุกปุยของชุดอ ำพรำง

รูปลกัษณ์หมีกระหยิม่ยิม้หยอ่ง ก่อนมนัจะเอำขวำนท่ีซุกซ่อนดำ้นหลงั เง้ือขึ้นเตรียมจะจำมลงกลำงหวัของ

เด็กสำวตรงหนำ้ เหยือ่ซ่ึงเป็นเด็กละอ่อนคร้ังน้ีกินเวลำนำนพอสมควร เพรำะเพื่อนอีกคนของเขำติดงำนใน

เมืองใหญ่ จึงท ำใหเ้ขำตอ้งหลอกล่อถ่วงเวลำเด็กน่ีเอำไว ้หลงัจำกท่ีเขำรอคอยมำเป็นเวลำนำนเพื่อจะสังหำร

เหยือ่ผูไ้ร้เดียงสำ ผูซ่ึ้งคิดวำ่บนโลกใบน้ีมีหมีวิเศษอยูจ่ริง ๆ ในท่ีสุดเวลำนั้นก็มำถึง น่ีคงจะเป็นเด็กรำยท่ี

ยีสิ่บเกำ้ในกำรสังหำรของเขำเห็นจะได ้ไม่น่ำเช่ือวำ่เลยวำ่เขำจะหลอกเด็กมำสังหำรไดเ้ยอะถึงเพียงน้ี 

กว่าเด็กพวกนั้นจะรู้เดียงสา กส็ายไปเสียแล้ว 

 



ปีศาจร้ายในจดหมายกบัสาเหตุการตายของดวิน 

แขกเหร่ือเร่ิมทยอยกนัออกจากงาน แม่ก ำชบับอกใหฉ้นัคอยส่งพวกเขำกลบัไปดี ๆ ฉนัท ำตำมอยำ่งวำ่

ง่ำย คอยกล่ำวค ำอ ำลำ ส่วนมำกพวกเขำเหล่ำนั้นจะเป็นฝ่ำยเอ่ยขึ้นก่อน ในท ำนองท่ีวำ่ “เสียใจดว้ยนะคะ” 

“เห็นกนัอยูห่ลดั ๆ ไม่น่ำจำกไปเลย” ฉนัก็จะพยกัหนำ้เป็นกำรขอบคุณพวกเขำดว้ยสีหนำ้สร้อยเศร้ำ พ่อกบั

แม่ของฉนัและญำติทุกคนรวมถึงฉนั ไม่มีใครคำดคิดวำ่ ช่วงเวลำของดวินจะอำภพัอบัโชคไดถึ้งเพียงน้ี 

มิหน ำซ ้ำมนัยงัเป็นควำมอบัโชคท่ีทิ้งปริศนำขนำดใหญ่เอำไวอี้กต่ำงหำก 

ก่อนหนำ้นั้นสำมวนัมีจดหมำยปิดผนึกฉบบัหน่ึงหย่อนลงยงัตูจ้ดหมำยหนำ้บำ้น ฉนัไม่ไดอ้ำศยัอยูก่บัพ่อ

แมแ่ลว้เพรำะฉนัยำ้ยตำมสำมีมำตั้งแต่สำมปีก่อน และไม่ไดเ้จอกบัดวินเป็นเวลำนำน ฉันหยบิซองสีน ้ำตำล

ขนำดเลก็นัน่เดินเขำ้บำ้น ลูกสำวสองคนของฉนัว่ิงปร่ีมำถำมฉนัอยำ่งสงสัยวำ่ “จดหมำยนัน่ของใครคะ ใช่

จดหมำยท่ีหนูส่งชิงโชคไปหรือเปล่ำ” ลูกสำวคนเลก็ของฉนัคิดเองเป็นตุเป็นตะ ฉนัยิ้มใหก้บัควำมน่ำรักของ

พวกแกพร้อมกบับอกวำ่ไม่ใช่ เพรำะจดหมำยฉบบันั้นจ่ำหนำ้ถึง คัทลิน มิโนวำด ซ่ึงเป็นช่ือของฉนัเอง พวก

แกท ำหนำ้จ๋อยก่อนจะพำกนัว่ิงกลบัหอ้งไป ฉนัเปิดอ่ำนจดหมำยฉบบันั้นทนัทีหลงัจำกนั้น 

ถึง คัทลิน 

สวัสดีจ้ะคัทลิน แม่ไม่รู้ว่ำควรจะเร่ิมเล่ำจำกตรงไหนดี มันเป็นควำมโศกเศร้ำท่ีไม่อำจอธิบำยออกมำเป็น
ค ำพูดได้ลูก เม่ือเช้ำพ่อกับแม่เดินไปท ำควำมสะอำดหลังบ้ำน และกต้็องมีอันตกใจเพรำะเรำพบว่ำน้องของ
ลูกนอนแน่น่ิงในสภำพอนำถหลังบ้ำน พ่อกับแม่เสียใจมำกและคิดว่ำลูกเองกน่็ำจะเสียใจไม่น้อยไปกว่ำกัน 
งำนศพของน้องจะถูกจัดขึน้ในอีกสำมวัน ถึงเวลำนั้นแม่หวังว่ำจะได้เห็นลูกท่ีงำนศพของน้อง ลูกคงไม่
พลำดกำรบอกลำน้องคร้ังสุดท้ำยหรอกแม่รู้ 

ด้วยรักและเป็นห่วง และโศกเศร้ำ 

จำกแม่ 

หลงัอ่ำนจบฉันไดแ้ต่นัง่น่ิง รู้สึกโหวงเหวงในทรวงอกและช่องทอ้ง ดวินคือนอ้งชำยเพียงคนเดียวของ

ฉนั อำยขุองเรำทั้งสองคนห่ำงไกลกนัมำก กระนั้นเรำก็ยงัเป็นเพื่อนกนัได ้พอรู้วำ่ดวินเสียชีวิตลงในฐำนะ

คนเป็นพี่และเป็นเพื่อนสนิทก็อดจะโศกเศร้ำไม่ได ้น ้ำตำเร่ิมปร่ิมขอบตำตั้งแต่เม่ือไหร่ก็ไม่รู้ สำมีของฉนั

ผลกัประตูเขำ้มำ เวลำนั้นฉนัยงัคงจ่อมจมกบัควำมเศร้ำ เควง้ควำ้งท่ำมกลำงควำมสับสนจึงไม่ไดใ้ส่ใจ คร้ัน

ลองมำคิด ๆ ดูแลว้ กำรตำยของดวินมีบำงอยำ่งแปลกประหลำด ฉนัอธิบำยไม่ถูก ในจดหมำยไม่ไดบ้อก

กล่ำวอะไรมำกนกันอกจำกเขียนวำ่ นอนแน่น่ิงในสภำพอนำถหลังบ้ำน ค  ำวำ่นอนแน่น่ิงมนัก ำกวมมำกถึง



มำกท่ีสุด ยิง่มีค  ำขยำยเป็นสภำพอนำถอีก ฉนัยิง่งงงวยหนกักวำ่เก่ำ จำกส่ิงเหล่ำน้ีมนัยงัไม่เพียงพอท่ีจะท ำให้

ฉนัทรำบได ้หำกฉันอยำกรู้ ฉนัคงตอ้งไป 

“คทัลิน” ฉนัเงยหนำ้เม่ือเสียงสำมีฉนัดงัขำ้งหู ตอนนั้นฉนัยงัคงนัง่กอดเข่ำหลงัชิดติดกบัก ำแพง ใกล ้ๆ 

ประตู สำมีของฉนัเดินกลบับำ้นมำในสภำพอิดโรย หมู่น้ีเขำท ำงำนหำมรุ่งหำมค ่ำน่ะ แทบไม่มีเวลำได้

พกัผอ่นเลย พอมำเจอฉันในสภำพอยำ่งน้ีเขำอำจเหน่ือยและคิดมำกกวำ่เดิมได ้ฉนัจึงรีบปำดน ้ำตำลุกขึ้นแลว้

ควำ้กระเป๋ำท ำงำนของเขำมำถือไว ้แสร้งยิม้ขณะท่ีใบหนำ้ยงัปรำกฏครำบน ้ำตำ 

“คทัลิน” เขำเรียกช่ือฉนัอีกแลว้ ดว้ยน ้ำเสียงท่ีอ่อนโยนลง “เธอเป็นอะไรรึเปล่ำ ร้องไห้ท ำไม” 

“ฉนัไม่เป็นอะไรหรอกค่ะ” ฉนัพูดทั้งท่ีรู้อยูเ่ตม็อกวำ่มนัคือค ำลวง แต่เป็นกำรลวงเพื่อไม่ให้คนตรงหนำ้

ตอ้งคิดมำก ฉันหลุบสำยตำลงต ่ำ เห็นลำง ๆ วำ่เขำก ำลงัส่ำยหวั 

“คทัลิน คุณก ำลงัโกหก ผมรู้” วินำทีนั้นใจของฉนับีบรัดแน่น กอ้นควำมเศร้ำจุกอก เม่ือควำมพยำยำมใน

กำรเสแสร้งส้ินสุดลง ฉนัโผเขำ้กอดสำมีแลว้ร้องไหอ้อกมำรำวกบัเด็กนอ้ย “นอ้งชำยฉนัเสียแลว้” เขำลูบหวั

ฉนั สรรหำค ำพูดมำกมำยมำปลอบประโลม ฉนัรู้สึกขอบคุณเขำจำกกน้บ้ึงหวัใจ ฉนับอกเขำถึงเร่ืองกำรเขำ้

เมืองในวนัพรุ่งน้ี เพรำะมนัจะตอ้งใชเ้วลำอยำ่งนอ้ยสองวนัในกำรนัง่รถไฟเพื่อกลบับำ้นเกิด ฉนับอกลำชำย

ผูเ้ป็นท่ีรัก เขำฝำกควำมคิดถึงไปยงัพ่อแม่และแสดงควำมเสียใจกบันอ้งชำยฉนั ส่วนเด็กสองคนตอนท่ีฉนั

ไปเก็บสัมภำระ พวกแกมำกวนฉนัตั้งหลำยรอบ คะยั้นคะยออยำกไปเป็นเพื่อนแม่ใหจ้นได ้ท่ีจริงฉันก็อยำก

พำพวกแกไปเช่นเดียวกนั แต่ติดท่ีพวกแกมีเรียนเน่ียสิ เม่ือรบเร้ำไม่ไดพ้วกแกก็เปล่ียนมำช่วยฉนัเก็บกระเป๋ำ

แทน ท ำใหอ้ะไรหลำย ๆ อยำ่งเร็วขึ้น ลูกสำวคนเลก็ของฉันยืน่ตุ๊กตำหมีตวัเลก็ตวัหน่ึงยดัใส่มือฉนัพร้อมกบั

ฝำกฉนัใหน้ ำตุ๊กตำหมีตวัน้ีไปใหน้อ้งฉนัดว้ย ฉนัพยกัหนำ้น ้ำตำเกือบจะไหลออกมำอีกรอบ แต่โชคดีท่ีตอน

นั้นฉนัเดินออกมำนอกบำ้นทนั มิฉะนั้นคงต่อมน ้ำตำแตกปล่อยโฮต่อหนำ้ลูกสำวทั้งสองไปแลว้ 

“โชคดีนะคะ” หลงัก้มหัวบอกลาแขกกลุ่มสุดท้ายเสร็จ ฉันกบัแม่หนัมำสบตำกนั แต่ก็ไม่มีใครยอมปริ

ปำกพูดอะไร บรรยำกำศเร่ิมกระอกักระอ่วน พกัใหญ่ฉนัจึงเป็นฝ่ำยท ำลำยควำมเงียบก่อน “มนัเกิดขึ้นได้

ยงัไง” ฉนัถำมแม่ แม่สั่นศีรษะ เห็นชดัวำ่หล่อนยงัเศร้ำ  

“แม่เองก็ไม่รู้ เชำ้วนันั้นแม่กบัพ่อเดินไปหลงับำ้น พอเดินมำถึงก็เห็นนอ้งเรำนอนน่ิงอยูบ่นสนำมหญำ้

ร่ำงกำยบิดเบ้ียวไปมำ แกคงจะถูกผลกัตกลงมำจำกชั้นส่ี ชั้นท่ีสูงท่ีสุดของบำ้น ถึงไดร่้ำงบิดเบ้ียวขนำดนั้น” 

ขอ้สงสัยขอ้แรกกระจ่ำงไป เร่ืองสภำพของศพ แต่ในเวลำถดัมำขอ้สงสัยขอ้ท่ีสองก็ผดุขึ้น 

“นอ้งจะโดดลงมำท ำไม” มนัมีอะไรบำงอยำ่งน่ำพิศวงและบิดเบ้ียวเหมือนกบัศพของดวิน ฉนัรู้จกั

นอ้งชำยของฉันคนน้ีดี ถำ้จะบอกวำ่เขำฆ่ำตวัตำยล่ะก็ ตดัทิ้งไปไดเ้ลยมนัไม่มีทำงเป็นไปได ้ดวินเป็นเด็กร่ำ



เริง ไม่วำ่ไปอยูท่ี่ไหนท่ีนัน่ก็จะมีแต่รอยยิม้และเสียงหวัเรำะ เพรำะฉะนั้นไม่มีมูลเหตุอะไรเลยท่ีจะท ำใหเ้ขำ

เลือกปลิดชีพตวัเอง ถำ้อยำ่งนั้นมนัเกิดจำกอะไร เป็นไปไดว้ำ่เขำอำจถูกผลกัตกลงมำโดยใครบำงคน ใครคน

นั้นจะตอ้งมีควำมแคน้อะไรสักอยำ่งกบัดวิน มิฉะนั้นเขำคงจะไม่หยบิยกควำมตำยใหก้บัดวินแน่ วำ่แต่ใคร

กนัท่ีเลวพอหรือแคน้จดัพอจะฆ่ำคน ๆ น้ีไดล้งคอ ใครกนั 

“นอ้งบอกวำ่” จู่ ๆ แม่ก็แทรกขึ้นอยำ่งไม่มีป่ีมีขลุ่ย “ดวินชอบพูดวำ่ เขำเห็นปีศำจก่อนท่ีเขำจะตำย แม่ไม่

รู้วำ่มนัจริงเท็จแค่ไหน แต่เด๋ียวพรุ่งน้ีแม่จะลองไปคุยกบัท่ำนพ่อท่ีอำรำมเอง” 

“ปีศำจอยำ่งนั้นเหรอ” แม่พยกัหนำ้ ฉนัไม่เขำ้ใจ “มนัจะเป็นไปไดย้งัไงคะแม่ ปีศำจอะไรจะปรำรถนำมำ

พรำกชีวิตนอ้งเรำ” 

“ขึ้นช่ือวำ่ ปีศำจ มนัไม่สนใจอะไรหรอกลูก” “แลว้แม่ไปเอำควำมมัน่ใจมำจำกไหนวำ่ปีศำจเป็นส่ิงท่ีฆ่ำ

นอ้งเรำ ไม่ใช่คนในบำ้นเรำหรือคนละแวกน้ี” “แม่มัน่ใจ มัน่ใจเสียยิง่กวำ่มัน่ใจ โดยเฉพำะระยะหลงั ๆ มำน้ี 

ไม่รู้ล่ะยงัไงแม่ก็ตอ้งไปอำรำมใหไ้ด”้ เพรำะฉนัไม่ไดก้ลบัหลำยปีแลว้กระมงั ขอ้มูลข่ำวสำรท่ีเกิดขึ้นท่ีน่ีใน

สำรระบบของตวัเองจึงขำดหำยไปและไม่รู้ละเอียดพอ ฉนัไม่ไดค้ดัคำ้นแมเ่ร่ืองท่ีท่ำนจะไปอำรำมหรอก ถำ้

ท่ำนอยำกจะไปหำบำทหลวง หำท่ำนแม่อธิกำร มนัก็เป็นเร่ืองของท่ำน เพียงแต่ฉนัแอบสงสำร 

เม่ือไหร่ก็ตำมท่ีมีค ำวำ่ “ปีศำจ” เขำ้มำเก่ียวขอ้ง ภำระอนัหนกัอ้ึงก็จะตกไปอยูก่บัเหล่ำผูน้ ำทำงศำสนำ

หรือนกับวช บำงทีฉนัก็นึกสงสำรพวกเขำเหมือนกนันะ ท่ีตอ้งมำท ำหนำ้ท่ีเป็นคนปรำบผี ปรำบปีศำจใหก้บั

คนในเมือง แทนท่ีจะไดมี้เวลำศึกษำขอ้พระธรรมเพื่อจะไดเ้ขำ้ถึงมนัอยำ่งถ่องแทห้รือสอนศำสนำ เผยแพร่

หลกัธรรมใหผู้ค้นเพียงอยำ่งเดียว จริงอยูท่ี่หนำ้ท่ี “ไล่ผี” กบั “สอนศำสนำ” มนัแยกส่วนกนัถำ้เป็นท่ีอ่ืน แต่

เพรำะแมจ้ะเป็นเมืองใหญ่ แต่อำรำมของเรำท่ีน่ีไม่มีบำทหลวงหรือแม่ชีมำกพอจะสำมำรถแบ่งสันปันส่วน

หนำ้ท่ีกนัไดเ้ยอะขนำดนั้น จึงท ำใหบ้ำทหลวงหรือแม่ชีเพียงคนเดียวจะตอ้งท ำควบทุกอยำ่ง เรียกวำ่รอบรู้ทั้ง

หลกัค ำสอน ทั้งหลกักำรไล่ปีศำจกนัเลยทีเดียว 

ฉนัเดินกลบัเขำ้มำในบำ้น พ่อ แม่ และญำติสองสำมคน พวกเขำปลงใจจะพกักนัอยูท่ี่น่ีก่อนหน่ึงคืนแลว้

จึงแยกยำ้ยกนักลบัในวนัรุ่งขึ้น แต่ฉนัอำจยงั ฉนัตอ้งอยูสื่บหำควำมจริงเก่ียวกบักำรตำยของดวินใหไ้ด้

เสียก่อน ฉนัขึ้นบนัไดมำ ไม่ตรงด่ิงไปยงัห้องของตวัเองท่ีแม่ตระเตรียมไวใ้หใ้นทนัที ฉนัเดินขึ้นบนัไดมำถึง

ชั้นส่ี ใช่แลว้ ชั้นท่ีแม่กล่ำวถึงวำ่ดวินตกลงมำ พุ่งตรงไปยงัหอ้งเพียงห้องเดียวบนชั้นซ่ึงมีหนำ้ต่ำง ถำ้จะบอก

วำ่ดวินตกมำจำกชั้นน้ี ห้องท่ีเขำอยูเ่ป็นห้องสุดทำ้ยก็คงไม่พน้หอ้งนั้นแหละ ถึงจะไม่ไดก้ลบัมำเหยยีบท่ีน่ี

นำน ฉนัก็จ ำส่วนต่ำง ๆ ของบำ้นไดทุ้กระเบียดน้ิว มนัไม่ไดเ้ปล่ียนไปเลย ภำยในหอ้งส่ีเหล่ียม มนัคบัแคบ

และอุดอู ้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ช้ินใหญ่เทอะทะวำงประดบัอยู ่จะมีก็แต่ของช้ินเลก็ช้ินนอ้ย จ ำพวกกล่องเอำไวใ้ช้

เก็บของ แต่เดิมเรำตดัสินใจสร้ำงหอ้งน้ีไวเ้พื่อใชเ้ป็นห้องพกัรับรองของแขกหรือผูม้ำเยือ่นจำกภำยนอก แต่



วำ่มนัก็ไม่ไดถู้กใชง้ำนอยำ่งเตม็ท่ีเท่ำท่ีควร ท ำใหใ้นท่ีสุดหอ้งดงักล่ำวจึงกลำยมำเป็นห้องเก็บของส ำหรับ

คนในบำ้นไปโดยปริยำย ซ่ึงมนัก็ยงัไม่คุม้อยูดี่ ฉนัเดินเขำ้มำแลว้หยดุชะงกั จอ้งมองหนำ้ต่ำงบำนใหญ่ตรง

ขำ้ม น่ีคงเป็นจุดท่ีดวินผลดัตกลงไปจนเสียชีวิต บดัน้ีมนัถูกปิดผนึกแน่น มีเทปกำวสีเหลืองทบัซ ้ำขวำงเป็น

กำกบำทอีกที เป็นสัญลกัษณ์บ่งบอกวำ่มนัจะไม่ไดเ้ปิดไปอีกนำนแสนนำน  

“ปีศำจ” 

จู่ ๆ ค ำน้ีก็แล่นกลบัเขำ้มำในหวั ปีศำจ ฉนัไม่รู้วำ่มนัมีอยูจ่ริงไหมแลว้มนัจะเก่ียวกบักำรตำยของดวินอ

ยำ่งท่ีแม่บอกหรือเปล่ำ แลว้มนัจะมีรูปร่ำงหนำ้ตำอยำ่งไร มนัซุกซ่อนอยูท่ี่ไหน บนเพดำนหรือในควำมมืด 

ส่ิงท่ีน่ำสนใจคือถำ้มนัมีอยูจ่ริง เพรำะอะไรมนัถึงไดฆ้่ำดวิน  หรือมนัอำจไม่มีปีศำจตนใดเลย ให้ตำยเถอะ 

ฉนัไม่ควรจะคิดถึงเร่ืองปีศำจ หำกยงัไม่ไดเ้จอกบัตวั ฉนัควรกลบัไปคิดถึงปุถุชนคนธรรมดำท่ีอำจเป็น

ฆำตกรลงมือสังหำรดวินโดยกำรผลกัเขำตกลงมำจำกท่ีสูง ท ำไมแค่ค ำพูดของแม่มนัถึงไดตี้รวนกำร

ประมวลผลทำงควำมคิดของฉนัใหไ้ขวเ่ขวไปหมดไดล้่ะ  

ก่อนจะฟุ้งซ่ำนไปมำกกวำ่น้ี ฉนัจึงรีบสำวเทำ้เขำ้ไปขำ้งในหอ้งใหลึ้กกวำ่เดิม กวำดสำยตำมองในควำม

สลวัรำง มีแสงจนัทร์ส่องลอดเขำ้มำร ำไรพอเห็นเคำ้ของกล่องท่ีจดัวำงขนำบขำ้งซำ้ยขวำ มีกล่องมำกมำยท่ี

ไม่ไดใ้ชง้ำนถูกน ำมำเก็บไวใ้นหอ้งน้ี ส่วนมำกจะเป็นกล่องของเล่นของฉนักบันอ้ง กล่องเก็บเคร่ืองครัวท่ี

แม่รักนกัรักหนำแต่ก็ไม่ไดใ้ชม้นัเลยจนท่ำนเลิกเห่อและไม่เคยน ำมนักลบัมำช่ืนชมอีก กล่องเก็บถว้ยชำม

รำมไห กล่องเก็บของช ำรวยจำกงำนแต่งและงำนวนัเกิดของเพื่อนแม ่กล่องเก็บรูปภำพของครอบครัว กล่อง

เก็บเคร่ืองมือช่ำง และจิปำถะอีกนำนปักำรซ่ึงลว้นแลว้แต่เก่ำกึกและฝุ่ นเขรอะทั้งส้ิน 

ฉนัสะดุดตำกบักล่องใบนั้น 

มนัยดัอยูร่ะหวำ่งกองกล่องสองกองใกลห้นำ้ต่ำง ท่ีซ่ึงแสงจนัทร์ส่องมำตกกระทบพอดีจนเห็นเด่นกวำ่

กล่องใบอ่ืน อะไรบำงอยำ่งดลใจใหฉ้นัเดินเขำ้ไปหำกล่องใบนั้น มนัถูกยดัไวอ้ยำ่งลวก  ๆ รำวกบัวำ่เจำ้ของ

กล่องใบนั้นตอ้งผลุนผลนัไปท ำอะไรสักอยำ่งจึงทิ้งมนัไว ้ฉนัหยบิกล่องขนำดประมำณสองซองจดหมำยต่อ

กนัขึ้นมำเชยชมใกล ้ๆ ฝำกลอ่งและตวักล่องเป็นสีฟ้ำหม่น มีริบบิ้นโบสีชมพูประดบัติดหนำ้กล่องดว้ย มอง

ปรำดเดียวฉนัก็เดำออกทนัทีวำ่ กล่องใบน้ีไม่ใช่กล่องท่ีอยูใ่นหอ้งมำแต่แรก หำกมนัเพิ่งจะถูกน ำมำยดัไวไ้ม่

นำน 

ลองเปิดมันดูสิ 

ควำมอยำกรู้อยำกเห็นในตวัพุ่งพล่ำนถึงขีดสุด มนัสั่งใหฉ้นัเปิดกล่องและฉนัก็ท ำตำมอยำ่งวำ่ง่ำย ฉนัเปิด

มนัออก และสังเกตเห็นตวัอกัษรบำงอยำ่งท่ีหลงัฝำกล่อง คร้ันลองอ่ำนใกล ้ๆ ใจฉนัก็กระตูกวูบ 



davin ช่ือของดวินสลกัเลำดว้ยตวัอกัษรสีทอง ฉันเร่ิมรู้สึกเศร้ำอีกคร้ัง กล่องใบน้ีคงจะเป็นกล่องของดวิน 

ถำ้ดูจำกช่ือท่ีหลงัฝำ เขำคงสัมผสัมนัเป็นคนสุดทำ้ยแลว้ยดัเก็บเอำไว ้

นัน่อำจเป็นกำรตอกย  ้ำวำ่ ดวินเขำ้มำเหยยีบห้องน้ีเป็นห้องสุดทำ้ยหรือเกือบสุดทำ้ยก่อนตำย ภำยในกล่อง

มีกระดำษสำมแผน่ พบัสำมทบ วำงซอ้นทบักนัอยำ่งไม่ค่อยจะเป็นระเบียบเสียเท่ำไหร่ ฉนัเทกระดำษ

เหล่ำนั้นลงพื้นพร้อมกบันัง่คุกเข่ำ กระดำษเหล่ำนีคื้ออะไรกัน ดว้ยควำมใคร่รู้ฉนัหยบิกระดำษแผน่แรกแลว้

คล่ีมนัออกอยำ่งเร็วไว ดำ้นบนสุดของกระดำษมีร่องรอยของกำรฉีกขำดอยู ่ถดัลงมำคือตวัอกัษรยกึยอื รำย

เรียงเหมือนตอนฉนัอ่ำนจดหมำยจำกพ่อแม่ท่ีส่งมำเร่ืองกำรตำยของดวินไม่มีผิด และฉนัก็ท ำเหมือนท่ีท ำกบั

จดหมำยฉบบันั้น...จดจ่ออ่ำนมนั 

มันปรำกฏตัวขึน้เป็นรอบท่ีเท่ำไหร่ผมกไ็ม่อำจทรำบได้ แต่ทุกคร้ังท่ีมันโผล่มำผมจะรู้สึกหวำดกลัว ตัว
ส่ัน ผมไม่อยำกให้มันมำแต่มันกม็ำ ไม่มีใครเห็นมันนอกจำกผม มันอยำกให้ผมตำย มันกระซิบให้ผมได้ยิน
ตลอดเวลำ และมันย่ิงแจ่มชัดขึน้เม่ือผมนั่งอยู่ตำมล ำพัง ผมไม่รู้ว่ำจะท ำยงัไงดี จึงเขียนจดหมำยมำหำคุณพ่อ 

หวังว่ำคุณพ่อจะมีค ำแนะน ำดี ๆ ท่ีก ำรำบมันได้ 

                                      ด้วยรักและเคำรพ 

                                                จำกดวิน 

ฉนัน่ิงเงียบ ก ำกระดำษแน่น เร่ิมพินิจพิจำรณำ ค ำวำ่ “มนั” ท่ีปรำกฏในเน้ือควำม คลำ้ยกบัจะเป็นส่ิงท่ีด

วินหวำดกลวั หรือมนัจะเป็นปีศำจท่ีแม่หมำยถึงกนั อีกตวัละคร (ท่ีดูเหมือนวำ่จะส ำคญั) คือคุณพ่อ ฉนัเช่ือ

วำ่ดวินคงไม่ไดห้มำยถึงพ่อท่ีแทจ้ริงของเขำ แต่นัน่อำจเป็นกำรเรียกชำยหนุ่มสูงวยัสักคนก็เป็นได ้วำ่แต่คุณ

พ่อคนนั้นคือใคร แลว้จดหมำยฉบบัน้ีของดวินก ำลงัส่ือถึงอะไร เขำถูกมนัคุกคำม หลอกหลอนแลว้กลวั จึง

ขอควำมช่วยเหลือจำกคนท่ีเขำเรียกว่ำคุณพ่อ อยำ่งนั้นเหรอหรืออะไรกนั ฉนัไม่เขำ้ใจ ขณะท่ียงัใชค้วำมคิด

ไดไ้ม่แตกฉำน ฉนัปล่อยมือหน่ึงขำ้งใหก้ระดำษร่วงหล่น แลว้หยบิกระดำษอีกแผ่นซ่ึงมีสภำพไม่แตกต่ำง

จำกกระดำษท่ีฉนัถืออยูก่่อนหนำ้ขึ้นมำ ดำ้นบนของมนัถูกฉีกจนช่ือคนรับขำดหำยไป หำกท่ีไม่เหมือนกบั

กระดำษแผน่แรกคือตวัอกัษรท่ีตวดัขึ้นลงจนแทบจะอ่ำนไม่ไดค้วำม โชคดีท่ีฉันพออ่ำนไดอ้ยู่ 

 แม้จะเป็นเช้ำท่ีสดใส แต่ใจของผมนั้นกลับหมองหม่น กังวล และหวำดกลัว ผมมองไม่เห็นมันแต่ผม
สัมผัสมันได้ มันซุกซ่อนอยู่ในมมุมืดตรงไหนสักแห่ง แต่ผมมิอำจมองเห็นมัน มันก ำลังกระซิบ กระซิบ 
เพรียกร้องช่ือผม และตะโกนด่ำทอ ด้วยน ำ้เสียงอันร้ำยกำจกับถ้อยค ำหยำบคำย ผมพยำยำมเล่ำเร่ืองนีใ้ห้คน
อ่ืน ๆ ฟัง แต่พวกเขำเอำแต่หัวร่อแล้วบอกว่ำผมมันประสำท แม้กระท่ังคนในครอบครัวผมเอง ผมยืนกรำน
ว่ำผมไม่ได้ประสำท มันคือปีศำจท่ีจ้องจะเล่นงำนผม ผมต้องท ำอะไรสักอย่ำงเพ่ือก ำจัดมัน แต่ผมไม่รู้ว่ำ



จะต้องท ำยงัไง ผมรู้สึกว่ำตัวเองโง่งมเหลือเกิน อย่ำงไรกต็ำม ผมยงัหวังว่ำคุณพ่อจะได้รับรู้ควำมน่ำกลัวของ
ปีศำจตัวนั้น 

ด้วยรักและเคำรพและวิงวอน 

จำกดวิน 

ดูเหมือนวำ่หลำยอยำ่งจะเร่ิมชดัเจนขึ้น แมเ้น้ือควำมขำ้งในจะยงัคลำ้ยคลึงกบัจดหมำยฉบบัแรก แต่เม่ือด

วินไดข้ยำยควำมค ำวำ่ มัน เพิ่มเติมมำเป็น มันคือปีศำจ นัน่ท ำใหฉ้นัไดรั้บรู้วำ่ อำจมีปีศำจอยำ่งท่ีแม่บอกอยู่

จริง นอกจำกน้ีค ำวำ่ปีศำจดงักล่ำว มนัท ำใหฉ้นัสำมำรถเช่ือมโยงค ำศพัทต์วัละครปริศนำอยำ่งคุณพ่อออก

เพรำะถำ้ดวินเรียกเขำคนนั้นวำ่คุณพ่อ แลว้มีเร่ืองของปีศำจเขำ้มำเก่ียวขอ้ง คุณพ่อคนเดียวท่ีฉนัไผลนึกถึง 

คือคุณพ่อฟำสซิส  

บำทหลวงเพียงไม่กี่คนท่ีมีควำมสำมำรถในกำรปรำบปีศำจอยำ่งเช่ียวชำญ ทนัใดแผนกำรตำมหำควำม

จริงก็แล่นเขำ้มำในสมอง---วันพรุ่งนีฉั้นจะไปท่ีอำรำม 

ตามก าหนดการเดิมของแม่ ท่ำนมีควำมตอ้งกำรจะเดินทำงไปท่ีอำรำม เพื่อคุยเร่ืองสำเหตุกำรตำยของด

วินกบัปีศำจตวันั้นท่ีดวินกล่ำวถึงก่อนจะส้ินใจ แต่วำ่พอรุ่งเชำ้ท่ำนก็เกิดปวดหวั ตวัร้อนอยำ่งกะทนัหนั ไม่มี

เร่ียวแรงแมแ้ต่จะลุกจำกเตียง ท ำให้ท่ำนไม่สำมำรถไปอำรำมไดอ้ยำ่งสมใจ ฉะนั้นแลว้ในตอนน้ีจึงมีฉัน

เพียงคนเดียวท่ีจะเดินทำงไปอำรำม ซ่ึงก็ไม่ใช่แผนกำรเดิมของฉนัตั้งแต่ตอนแรก ท่ีหนำ้อำรำม ฉนัสั่น

กระด่ิงหน่ึงคร้ัง ครู่ใหญ่ซิสเตอร์ท่ำนหน่ึงก็เดินออกมำจำกควำมมืด ฉนัชิงบอกธุระของตนเองก่อนเธอจะได้

ซกัถำมอะไร 

“ดิฉนัมำหำคุณพ่อฟำสซิส” เธอผูน้ั้นหร่ีตำมองฉนัตั้งแต่หัวจดเทำ้ ก่อนจะสะเดำะกลอน เปิดประตูกรง

เหลก็แลว้เดินน ำฉนัเขำ้ไปขำ้งในอำรำม เดินมำไดส้ักพกั ชำยผูห้น่ึงก็สวนฉนัไป เขำสวมชุดคลุมสีด ำยำวลง

มำคลุมเข่ำ เกือบถึงพื้น บ่งบอกวำ่เป็นบำทหลวงอีกคนของอำรำม ผมเผำ้แซมสีขำวประปรำยตำมวยั ใบหนำ้

ท่ีเป็นมิตรและสดใสอนัคุน้เคย ท ำใหฉ้นัชะงกั รีบหนัหลงักลบัไป และเรียกเขำ “คุณพ่อฟำสซิส” คุณพ่อ

ฟำสซิสหยดุเดิน แสดงท่ำทีตกใจ แลว้ตรงมำหำฉันอยำ่งไม่รีรอ ตอนนั้นเองท่ีซิสเตอร์คนท่ีพำฉนัเขำ้อำรำม

ถอยหลงัหำยลบัไป 

“เธอคือคทัลิน คทัลินใช่ไหม” ฉนัพยกัหนำ้ เขำยิม้กวำ้งเม่ือเห็นเช่นนั้น “ตำยจริง ฉันก็คิดอยูว่ำ่เธอ

หนำ้ตำคุน้ ๆ  เรำไม่ไดเ้จอกนัตั้งนำนแน่ะ เธอดูผอมลงมำกเลยนะ วำ่แต่มีธุระอนัใดถึงไดรี้บร้อนมำหำฉนัท่ี

อำรำม คงไม่ใช่เร่ืองท่ีดีเท่ำไหร่ใช่ไหม” 

“ก็คงจะท ำนองนั้นมั้งคะ ดิฉันไม่แน่ใจ” 



“งั้นเรำไปคุยกนัท่ีอ่ืนดีกวำ่ ตรงน้ีพวกซิสเตอร์กบับำทหลวงคนอ่ืน ๆ เดินผำ่นไปผำ่นมำ เด๋ียวมนัจะไป

ขวำงกำรสัญจรของพวกเขำอยำ่งไม่ไดต้ั้งใจเสียเปล่ำ”  

“คุณพ่อคะ ดิฉันคิดว่าท่านทราบเร่ืองท่ีดวินเสียชีวิตแล้ว” ฉนัเอ่ยบอกเม่ือคุณพ่อฟำสซิสนัง่ลง ฉนันัง่ลง

ตรงขำ้มกบัเขำโดยมีโต๊ะไมท่ี้รุงรังดว้ยกองกระดำษมำกมำย บำ้งก็เป็นหนงัสือท่ีมีตวัอกัษรลำยตำ คัน่กลำง 

ชำยวยัใกลช้รำพยกัหนำ้ แววตำอำลยั “พ่อเพิ่งจะทรำบเร่ืองเม่ือเชำ้น้ีเอง ตอ้งขออภยัดว้ยจริง ๆ ท่ีไม่ไดไ้ป

ร่วมงำน” 

“ไม่เป็นไรไม่ไดค้่ะ แต่วำ่เร่ืองท่ีดิฉนัมำพบกบัคุณพ่อวนัน้ีมีควำมเก่ียวขอ้งกบัดวิน ดิฉันหวงัวำ่ท่ำนจะ

ช่วยฉนัได”้ 

“เร่ืองอะไรล่ะ คทัลิน” ฉนัไม่ตอบท่ำนในทนัที ลว้งเขำ้ไปในเส้ือสีด ำตวัโปรด ยืน่กระดำษสองแผน่

ใหก้บัคุณพ่อฟำสซิสหรือ บำทหลวงฟำสซิส วำเลนติโน เกิดร้ิวรอยขึ้นระหวำ่งหัวคิ้วทั้งสอง เม่ือท่ำนได้

อ่ำนจดหมำยสองฉบบัจบ ก่อนมนัจะคลำยตวัและแปรเปล่ียนไปเป็นควำมเรียบเฉย แต่ปนเศร้ำ 

“พ่อวำ่หนูคงมำหำผิดคนแลว้ล่ะ” ท่ำนวำ่เสียงนำบเนิบ พลำงหยบิยืน่กระดำษสองแผน่คืน ฉนัเอียงคอ

ก่อนจะเอ่ยถำมกลบัไป 

“หมำยควำมวำ่อยำ่งไรคะ”  

“ควำมจริงแลว้จดหมำยสองฉบบัน้ีเคยถูกส่งมำท่ีอำรำมเม่ือหำ้วนัก่อน” ท่ำนพ่อฟำสซิสอธิบำยเสียงเรียบ 

ฉนัตั้งอกตั้งใจสดบัรับฟัง “ฉันเดำวำ่เธอคงคำดเดำเอำจำกกำรท่ีบนจดหมำยมีค ำวำ่ คุณพ่อ กบัค ำวำ่ ปีศำจ 

สองค ำน้ีพอมนัมำอยูใ่นจดหมำยฉบบัเดียวกนั มนัก็ดูจะเป็นใครไปไม่ไดน้อกจำกฉนั ชำยหนุ่มร่ำงเลก็ ผิว

แทน ผมบลอน ท่ีน ำจดหมำยมำส่งใหพ้่อก็คิดเช่นนั้น เขำน ำมนัมำส่งใหพ้่อท่ีอำรำมเม่ือหำ้วนัก่อน ตอนแรก

ท่ีพ่ออ่ำน พ่อก็ตกใจเพรำะอำรำมของเรำห่ำงหำยจำกเร่ืองเหนือธรรมชำติมำแรมปี เชำ้วนัรุ่งขึ้นพ่อกบัคน

ของอำรำมอีกคนเลยเตรียมจะเดินทำงไปบำ้นของคุณนำยลอร่ำ แต่ดวิน นอ้งชำยของหนูก็ปรำกฏตวัขึ้นและ

มำดกัพวกเรำสองคนเอำไวก่้อน” 

“อะไรกนั เหตุใดดวินจึงท ำอยำ่งนั้น ทั้ง ๆ ท่ีเขำอยำกจะขอควำมช่วยเหลือจำกท่ำนพ่อ”  

“ตอนแรกพ่อก็คิดเช่นนั้น แต่มนัไม่ใช่ หลงัจำกท่ีดวินมำบอกพ่อวำ่ชำยหนุ่มผิวแทนผูน้ ำจดหมำยมำส่ง 

เขำ้ใจคลำดเคล่ือนไป เร่ืองเลยกลำยมำเป็นอยำ่งน้ี” 

“ยงัไงดิฉนัก็ยงัไม่เขำ้ใจอยูดี่” ฉนัคิดแบบใหไ้ดย้นิกนัทัว่ถึง “ถำ้เขำถูกคุกคำมจำกปีศำจร้ำย กำรท่ีเขำส่ง

จดหมำยมำท่ีอำรำมมนัก็เป็นส่ิงท่ีถูกตอ้งอยูแ่ลว้ ไม่ใช่รึไงคะ แลว้จะเขำ้ใจผิดอนัใดกนั” 



“ดูเหมือนวำ่หนูจะวิตกไม่ใช่นอ้ยนะคทัลิน ถึงไม่ยอมให้พ่อไดอ้ธิบำยใหจ้บ” ท่ำนพ่อฟำสซิสกอดอก 

สบดว้ยสำยตำท่ีเหมือนจะข ำแต่ก็ดุไปในเวลำเดียวกนั ฉนักม้หวัขอโทษเขำท่ีเสียมำรยำท หลงัจำกนั้นเรำทั้ง

คู่ก็เร่ิมสนทนำกนัต่อ 

“คัทลนิ” ขณะก าลงัก้าวขาทีละข้างขึน้บันไดอย่างระแวดระวัง เสียงแหลมสูงท่ีไม่ตอ้งชำยตำมองก็ทรำบ

วำ่เป็นเสียงของแม่ ก็ดงัแวว่มำจำกหอ้งนัง่เล่น  “แม่คะ” ฉันถลนัไปหำแม่ในตอนท่ีหวัจิตหวัใจอยูไ่ม่สุข “แม่

เป็นยงัไงบำ้งคะ อำกำรไขดี้ขึ้นแลว้รึยงั”  

“ไม่เป็นอะไรมำกแลว้จะ้” ใบหนำ้ท่ีเคยซีดเซียวเม่ือตอนเชำ้กลบัมำมีเลือดฟำดจำง ๆ ใหเ้ห็น อุณหภูมิ

ของเธอก็อยูใ่นระดบัปกติไม่มำกไม่นอ้ยแลว้ ฉนัจึงโล่งอกไปไดเ้ปรำะหน่ึง “วำ่แต่ลูกไปไหนมำจ๊ะ เห็น

ออกไปขำ้งนอกแต่เชำ้” 

ฉนัละล ่ำละลกัพกัใหญ่ไม่รู้จะอธิบำยควำมกบัแม่อยำ่งไร จู่ ๆ ก็มีเสียงเคำะประตู หญิงชรำวยัไล่เล่ียแม่ 

สวมชุดไวทุ้กขถื์อวิสำสะเปิดประตูเขำ้มำ พวกหล่อนคือเพื่อนบำ้นละแวกน้ีท่ีน่ำจะมำร่วมส่งดวิน ฉนัใช้

โอกำสช่วงชุลมุนหุนหนันั้นเองหลบหลีกแม่เพื่อไม่ใหถู้กเคน้ถำม  

ขอบคุณสวรรค์ กล่องสีฟ้ำหม่นยงัคงวำงแน่น่ิงบนโต๊ะลิ้นชกัรำคำแพงขำ้งเตียง ฉนัแผห่ลำลงบนท่ีนอน 

ถอนหำยใจอยำ่งเหน่ือยหน่ำย หลงัจำกนั้นก็เอ้ือมมือไปหยบิกล่องนัน่ เปิดมนัพร้อมกบัหยบิจดหมำยฉบบัท่ี

เหลืออยู ่มนัมีขอ้ควำมเพียงไม่กี่บรรทดัเท่ำนั้น ถึงอยำ่งไรมนัก็เป็นไม่ก่ีบรรทดัท่ีท ำให้ฉนัไร้สรรพเสียง ตวั

แขง็ท่ือ ร้อนผำ่วท่ีขอบตำทั้งสองขำ้งและจุกอก 

ถึงปีศำจตัวนั้น  

แกท ำอะไรฉันไม่ได้หรอก ฉันตัดสินใจแล้ว ฟ้ำคงไม่เข้ำข้ำงฉันจริง ๆ ถึงได้ส่งจดหมำยฉบับนีไ้ปท่ี
อำรำม แทนท่ีจะเป็นคุณพ่อ แต่มันคงไม่เป็นไรแล้ว คุณพ่อไม่จ ำเป็นส ำหรับฉันอีกต่อไป 

ลำก่อน 

ดวิน 

“ดวินบอกพ่อวำ่ จริง ๆ แลว้ค ำวำ่ คุณพ่อ ในจดหมำยไม่ไดห้มำยถึงพ่อซ่ึงเป็นบำทหลวง พอพ่อถำมต่อ

วำ่แลว้หมำยถึงใคร ดวินก็เล่ำดว้ยท่ำทำงท่ีไม่ค่อยดีนกั” “ใครคะ” “จิตแพทย์โรเบิต โตรอนโต จิตแพทย์ท่ี

โรงพยาบาลจิตเวชนิโคลัสและผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยอาการซึมเศร้า” 

 

 



การปะทะกนัท่ีจัตุรัสแห่งความโกลาหล 

เร่ืองมันเกดิท่ีจัตุรัสใจกลางเมือง… 

แสงแดดยำมบ่ำยคลำยควำมร้อนแรงลงเลก็นอ้ย กระนั้นมนัก็ยงัคงแผอิ่ทธิฤทธ์ิไปทัว่เมืองและอยำ่งยิง่กบั

จตัุรัสใจกลำงเมืองท่ีวนัน้ีคนแน่นขนดัเป็นพิเศษ เหตุเพรำะผลไมใ้นช่วงฤดูร้อนซ่ึงก ำลงัจะผำ่นพน้ไปและ

เขำ้สู่ช่วงฤดูหนำวอนัแสนยำวนำน ถูกน ำมำลำ้งแผงดว้ยกำรลดรำคำ บำงเจำ้ก็ลดรำคำเหลือสำมในส่ีของ

รำคำเตม็ ร้ำนไหนใจป ้ ำหน่อยก็จะลดใหเ้ลยคร่ึงหน่ึง อำจมอบผลไมลู้กเลก็ลูกนอ้ยกลบับำ้น ไปเป็นของ

แถมอีกต่ำงหำก 

เร่ืองมนัเร่ิมตน้ขึ้นหลงัจำกชำยชุดด ำผูห้น่ึง แฝงตวัลบั ๆ ล่อ ๆ เดินเขำ้มำปะปนกบัฝงูชน แต่ไม่มีใคร

สังเกตเขำอยำ่งละเอียด ดว้ยก ำลงัง่วนอยูก่บักำรเลือกซ้ือของดีของเด็ดซ่ึงมีไม่บ่อยนกั ในมือของชำยผูน้ั้นถือ

กระเป๋ำสีด ำ คลำ้ยกบักระเป๋ำใส่เอกสำรมำดว้ย เขำเดินมำจนผูค้นเร่ิมเบำบำง ชำยอีกคนซ่ึงสวมแวน่ตำสีด ำ

ทึบ หนวดเครำประปรำยบริเวณสันกรำมเด่นชดั รูปร่ำงอุดมไปดว้ยมดักลำ้มเขำ้กนัดีกบัควำมสูงชะลูดปรูด

โปร่ง ยนืกอดอกรอคอยชำยชุดด ำอยูน่ำนแลว้ 

…ในท่ีสุดฉันกม็ำถึง... ชำยชุดด ำยิม้ออกหลงัจำกเหน็ดเหน่ือยมำนำนแสนนำน ชำยร่ำงใหญ่ท่ียนืวำงมำด

กอดอกเปรียบไดด้ัง่แสงเรืองรองผุดผอ่งส่องทำงจำกสรวงสวรรค ์เขำไม่รอชำ้รีบสำวเทำ้ไปหำชำยผูน้ั้น

อยำ่งรวดเร็ว 

นัน่คือจุดเร่ิมตน้ของควำมโกลำหล เพรำะทนัใดนั้นเองกลุ่มคนสวมชุดกำวน์จ ำนวนหน่ึงเพียบพร้อมดว้ย

นำยต ำรวจในเคร่ืองแบบก็ปรำกฏตวัขึ้นมำจำกอีกฟำกหน่ึงของจตุัรัส พวกเขำพำกนัว่ิงกรูไปหำชำยชุดด ำ

อยำ่งร้อนรน จนคนท่ีเดินจบัจ่ำยไปมำท่ีจตัุรัสกระจำยตวัไปคนละทิศคนละทำงดว้ยควำมต่ืนตระหนก พ่อ

แม่ปิดตำลูก พ่อคำ้แม่ขำยกม้หลบหลงัแผง บำงคนกอดกนัแน่นกลมเกลียว บำงคนกรีดร้อง 

“หยดุเด๋ียวน้ีนะ” 

ฉิบหำยแล้ว  

ชำยชุดด ำสบถในใจ เขำเล่ิกลัก่ท ำอะไรไม่ถูก เหลียวมองภำพกลุ่มคนท่ีตรงด่ิงมำหำเขำสลบักบักระเป๋ำสี

ด ำในมือ ทนัทีทนัควนัเขำตดัสินใจกระท ำในส่ิงท่ีสุ่มเส่ียงและอำจน ำมำซ่ึงมหนัตภยัคร้ังยิง่ใหญ ่

กระเป๋ำสีด ำลอยล่องขึ้นเป็นแนวโคง้ คนท่ียนือยูบ่ริเวณนั้นจบัจอ้งมำท่ีกระเป๋ำอยำ่งสนอกสนใจ ชำยร่ำง

สูงรีบเปล่ียนท่ำทำง รุดเขำ้มำจะรับกระเป๋ำใบนั้นใหท้นักำล ไม่ต่ำงอะไรกบัชำยชุดด ำท่ีนอนลงบนพื้น

เพื่อใหก้ระเป๋ำใบนั้นลอยไปตำมวิถีท่ีกะระยะไว ้



แต่ไม่ทนั 

“ไม่นะ” ไม่ใช่เสียงของชำยชุดด ำหรือเสียงของชำยร่ำงใหญ่ หำกเป็นเสียงของหน่ึงในนกัวิทยำศำสตร์ 

ดวงตำของพวกเขำเบิกกวำ้งเหมือนกบัปำกท่ีอำ้คำ้ง มือปิดหูปิดตำไม่อยำกจะรับรู้กบัส่ิงท่ีก ำลงัจะเกิดขึ้นใน

อีกสำม...สอง…หน่ึง 

หลอดแกว้ซ่ึงมีฝำจุกปิดไวแ้น่นหนำ หลุดออกมำจำกกระเป๋ำท่ีก ำลงัจะตกและเปิดอำ้ซ่ำ ร่วงหล่นลงสู่พื้น

จตัุรัส เศษกระจกกระเด็นกระดอนไปทัว่ก่อนของเหลวสีอ ำพนัไหลจะนองเตม็พื้น และก็ตำมมำดว้ยหลอดท่ี

สอง หลอดท่ีสำม หลอดท่ีส่ี... 

ฉิบหำยแล้ว 

ประโยคเดิมถูกสบถในใจเป็นคร้ังท่ีสอง ครำวน้ีไม่ใช่แต่กบันกัวิทยำศำสตร์คนนั้น ทวำ่ค ำวำ่ ฉิบหำยแล้ว 

ก ำลงัผดุขึ้นในใจของใครหลำยคนท่ีรู้จกักบัของเหลวสีอ ำพนันัน่ 

เพียงไม่กี่วินำทีต่อมำชำยชุดด ำบนพื้นก็แน่น่ิง เส้นเลือดปูดโปนตำมคอ ลำมไปถึงใบหนำ้ซ่ึงก ำลงัแดง

เถือก ลูกตำกลิ้งกลอกไปมำสลบัสีด ำกบัขำว แขนขำเกร็งกระตุก ก่อนจะมีเลือดสีแดงฉำนไหลทะลุพงั

ผิวหนงัออกมำจำกจุดใดจุดหน่ึงของร่ำงกำย---ซ่ึงเลือดจะไม่ไหลอยูแ่ค่จุดใดจุดหน่ึงอยำ่งถำวรแน่นอน ไม่มี

เสียงใดเลด็ลอดออกมำจำกชำยชุดด ำ แมค้วำมรู้สึกเจ็บปวดจะก่อร่ำงสร้ำงตวัซำบซ่ำนกระจำยในหว้ง

อำรมณ์ เพรำะอะไรน่ะหรือ มองลึกเขำ้ไปในปำกเขำสิ มนัไม่มีลิ้นแลว้ ใช่ ลิ้นของเขำละลำยหำยไปจนหมด

ส้ินและแทนท่ีดว้ยธำรแห่งโลหิตท่ีกระอกัลน้ช่องปำก 

นัน่คือฤทธำนุภำพอนัแสนจะชัว่ร้ำยของของเหลวสีอ ำพนัซ่ึงพวกนกัวิจยั นกัวิทยำศำสตร์ในเมืองท่ีขึ้น

ตรงต่อสภำเมืองและรัฐบำลกลำงจะรู้จกัพวกมนัเป็นอยำ่งดีในช่ือ “AB457” หรือถำ้จะอธิบำยใหง้่ำยยิง่ไป

กวำ่นั้น รหัส AB457 คือรหสัท่ีใชเ้รียกเช้ือไวรัสชนิดหน่ึงซ่ึงท ำกำรตดัต่อและปรับเปล่ียนโครงสร้ำงเลก็นอ้ย

เพื่อน ำมำใชก้บักำรเกษตรและประหำรนกัโทษภำยในเมือง แต่วำ่จำกผลกำรทดลองแลว้ นกัวิทยำศำสตร์

กลบัพบขอ้ผิดพลำดท่ีร้ำยแรงมำกกวำ่จะเจอข้อด ีพืชผลท่ีถูกน ำมำทดลองลม้ตำยอยำ่งไร้ปรำนี กำรประหำร

นกัโทษเป็นเร่ืองอ ำมหิตเกินไปหำกจะใชไ้วรัสตวันั้น และหลำยคร้ังท่ีเพชฌฆำตก็เสียชีวิตลงดว้ยสภำพน่ำ

เกลียดน่ำกลวัไม่ต่ำงจำกนกัโทษท่ีตนเพิ่งประหำรไปไดไ้ม่นำน โครงกำรทั้งหมดจึงไดรั้บค ำสั่งใหย้กเลิก

ทนัที ส่วนเช้ือโรคดงักล่ำวถูกเก็บไวอ้ยำ่งรัดกุมท่ีสถำบนัวิจยัประจ ำเมือง 

แน่นอนวำ่คนในเมืองส่วนใหญ่ไม่รับรู้เร่ืองกำรวิจยัดงักล่ำว มีเพียงแค่พวกมิจฉำชีพ (ผูซ่ึ้งอจัฉริยะ) กบั

คนบำงกลุ่มเท่ำนั้นท่ีจะสำมำรถเขำ้ถึงขอ้มูลของเช้ือโรคตวันั้นได ้และมนัก็ไดก้ลำยมำเป็นส่ิงของท่ีไดรั้บ



ควำมนิยมในตลำดมืด เป็นท่ีตอ้งกำรอยำ่งพอ ๆ กบัยำเสพติด ทั้ง ๆ ท่ีมนัไม่ใช่สินคำ้ มิหน ำซ ้ำยงัเป็น ของ

อันตรำยระดับสูง 

ดงันั้นแลว้กำรโจรกรรมจึงเกิดขึ้นหลำยคร้ังหลำยครำ แต่ก็ไม่มีใครสำมำรถลกัลอบขโมยเช้ือ AB457 

ออกไปไดลุ้ล่วงสักรำย กระทัง่ชำยชุดด ำปรำกฏตวั ดึงเล่ห์กล ใชลู้กล่อลูกชน ควำมสำมำรถอนัชำญฉลำดจน

สำมำรถขโมยเช้ือออกไปจำกแลบ็ไดอ้ยำ่งน่ำเหลือเช่ือในท่ีสุด ทวำ่ไดไ้ม่นำนก็ถูกคนมำพบเสียก่อนและ

โดนไล่กวดมำจนถึงจตัุรัสใจกลำงเมือง ท่ีซ่ึงก ำลงัจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป 

กำรแพร่กระจำยของเช้ือไวรัสตวัร้ำยรวดเร็วกวำ่ท่ีใครหลำยคนคำดไว ้แค่ไม่ก่ีนำที ชำยอีกคนหน่ึงก็ลม้

ลงและทุกอยำ่งก็ด ำเนินไปเหมือนท่ีเกิดขึ้นกบัชำยชุดด ำ จำกชำยคนท่ีหน่ึงสู่หญิงสำวคนท่ีสอง คนท่ีสำม 

คนท่ีส่ีหำ้... ตอนน้ีผูค้นเร่ิมรับรู้ไดถึ้งควำมผิดปกติ และพำกนัว่ิงหนีตำยจำ้ละหวัน่ ไม่สนใจผลไมห้รือสินคำ้

อยำ่งอ่ืนอีกต่อไป 

เพรำะไม่อยำกพบจุดจบเหมือนกบัชำยชุดด ำ 

“ประกาศจากรัฐบาลกลาง สืบเน่ืองจำกเม่ือช่วงบ่ำยท่ีผำ่นมำไดเ้กิดเหตุกำรณ์อนัน่ำสะเทือนขวญัท่ีจตัุรัส

ใจกลำงเมืองxxx คณะรัฐบำลจึงมีมติเป็นเอกฉันทใ์หปิ้ดเมืองxxxในทนัที และขอควำมร่วมมือใหป้ระชำชน

เมืองxxxทุกท่ำนอยูแ่ต่ภำยในท่ีพกัอำศยั ไม่ออกจำกเคหสถำนจนกวำ่จะมีประกำศอีกคร้ัง อยำ่งไรก็ตำม

รัฐบำลจะยงัไม่ประกำศสถำนกำรณ์ฉุกเฉินเพรำะรัศมีกำรระบำดยงัคงจ ำกดัวงแคบอยูภ่ำยในเมืองxxxเท่ำนั้น 

เพียงแต่จะขอควำมร่วมมือให้ประชำชนทุกคนท่ีไม่ไดอ้ำศยัอยูเ่ขตพื้นท่ีเมืองxxxกรุณำสวมใส่หนำ้กำก

อนำมยัเวลำออกนอกเคหสถำนและใคร่ขอใหทุ้กท่ำนติดตำมทุกกำรประกำศจำกรัฐบำลใหดี้เพื่อประโยชน์

แก่ตวัท่ำนเอง”  

หมายเหต:ุรัฐบำลกลำงไม่ได้เปิดเผยช่ือเมืองท่ีเป็นศูนย์กลำงกำรระบำด ตอนแถลง จึงแทนด้วยอักษร

สำมตัวคือxxx 

ไม่มีใครรอใหรั้ฐบำลประกำศเสร็จส้ิน ทั้งเมืองตกอยูใ่นสภำวะรกร้ำงชัว่ครำว วนัต่อมำกำรระบำดยงัคง

ทวีควำมรุนแรงอยำ่งต่อเน่ือง ทอ้งถนนตลบอบอวลไปดว้ยกล่ินคำวเลือดซ่ึงเจือไปดว้ยเช้ือโรคร้ำย รำยงำน

ผูเ้สียชีวิตถูกโชวข์ึ้นตำมบิลบอร์ดและถ่ำยทอดสดบนโทรทศัน์กนัแบบนำทีต่อนำที มีกำรประมำณกำรณ์ใน

ตอนแรกวำ่จะมีผูเ้สียชีวิตไม่ต ่ำกวำ่พนัคน แต่ตอนน้ีทะลุเพดำนเหยยีบหำ้หม่ืนเขำ้ไปแลว้ นอกจำกน้ีรำยช่ือ

ผูท่ี้ยงัไม่เสียชีวิตแต่ติดเช้ือก็เหยยีบแสนไปเป็นท่ีเรียบร้อย สภำพของผูท่ี้ไม่เสียชีวิตแต่ติดเช้ือจดัวำ่หดหู่ใช่

ได ้พวกเขำโชคดี(หรือโชคร้ำย) ท่ีเช้ือไม่ไดพ้รำกชีวิตพวกเขำใหต้ำยไปทนัที หำกมนัจะค่อย ๆ กดักิน

อวยัวะต่ำง ๆ ไปเร่ือย ๆ อยำ่งทุกขท์รมำน ในสภำวกำรณ์แบบน้ีบำงทีตำย ๆ ไปเลยอำจดีเสียกวำ่ 



ค ำประกำศจำกรัฐบำลกลำงฉบบัสองออกตำมมำหลงักำรระบำดเร่ิมคร่ำชีวิตพลเมืองมำกมำย และลุกลำม

ไปยงัละแวกใกลเ้คียงไดไ้ม่นำน เน้ือควำมในนั้นสรุปไดค้ร่ำว ๆ วำ่ ปิดประเทศแบบไม่มีก ำหนด ซ่ึงเป็นกำร

ตอกย  ้ำวำ่กำรระบำดของเช้ือ AB457 คร้ังน้ีหนกัหนำกวำ่โรคระบำดคร้ังผำ่น ๆ มำ และพวกเขำประมำท

เกินไป 

“เร่ืองมนัเกิดขึ้นตำมค ำท ำนำยหรือเปล่ำ” 

“ค ำท ำนำยอะไร” 

“กลำงปียีสิ่บ ส่ิงท่ีมองไม่เห็นจะช ำระล้ำง ธรรมชำติจะฟ้ืนคืน ควำมโสมมจะเหือดหำย” ค  ำพูดนั้นท ำให้

หญิงสำวท่ีก ำลงัจะหยบิหนงัสือจำกชั้นหนัขวบั หนำ้น่ิวคิ้วขมวด 

“เหลวไหลส้ินดี ค ำท ำนำยอะไรกนั ถำ้จะมีเวลำมำอ่ำนอะไรไร้สำระอยำ่งน้ีล่ะก็ มำช่วยฉนัยกหนงัสือไป

ไวท่ี้หอ้งดีกวำ่ไหม เด๋ียวห้องสมุดก็จะปิดแลว้ ปิดอยำ่งไม่มีก ำหนดเปิด อีกอยำ่งฉนัไม่อยำกจะอยูท่ี่น่ีนำน 

นำยก็รู้วำ่ท ำไม” เธอวำ่อยำ่งร้อนใจ วำงหนงัสือกองใหญ่ลงบนโต๊ะจนมนัสั่นสะทำ้น คร้ันมองไปรอบขำ้ง 

แมแ้ต่บรรณำรักษป์ระจ ำหอ้งสมุดก็ไม่อยูดู่แลแลว้ ไม่ตอ้งพูดถึงคนอ่ืน ๆ ป่ำนน้ีต่ำงพำกนัเก็บตวัเงียบ 

เป็นอนัวำ่ในตอนน้ีหอ้งสมุดเหลือเพียงแต่เธอกบัชอนเท่ำนั้น 

ชำยหนุ่มผิวขำวกระจ่ำงกระตุกยิม้แหย-่--ไม่มีประโยชน์ ลินำมองไม่เห็นหรอก เพรำะเขำใส่หนำ้กำกอยู่ 

พลำงยกมือปัดปอยผมบลอนท่ีปรกคิ้วเลก็นอ้ย ก่อนจะยืน่อุปกรณ์ทรงส่ีเหล่ียมผ่ืนผำ้อนัสุดแสนจะทนัสมยั

ใหก้บัหญิงสำว “เธอก็ดูสิ คอมเมนทก์นัเมำมนัมำก”  

มือเรียวยำวรับสมำร์ทโฟนมำดู หนำ้จอปรำกฏรูป ๆ หน่ึงท่ีถูกโพสตบ์นแอปพลิเคชนักำรส่ือสำรท่ีโด่ง

ดงัมำกท่ีสุดในเมือง ใตรู้ปนัน่มีหลำกควำมคิดเห็นก ำลงัผดุขึ้นมำรำวกบัดอกเห็ด ลินำกวำดสำยตำดูปรำด

เดียวแลว้เบป้ำก เบนหนำ้หนีพร้อมกบัส่งวตัถุในมือคืนทนัที 

“ไร้สำระชะมดัยำกเลย เรำเป็นบล็อกเกอร์นะ คิดให้ดีก่อนจะเช่ืออะไร ค ำท ำนำยตำมคอมเมนทม์นัจริง

เทจ็มำกแค่ไหนก็ไม่รู้” ลินำเอด็เพื่อนร่ำงสูงของเธอยกใหญ่ เขำยกัไหล่ท ำหนำ้ไม่รู้ไม่ช้ี(ในหนำ้กำก)  

“วำ่แตเ่ธอจะตอ้งท ำใช่ไหม” เม่ือไดย้นิค ำถำม หญิงสำวในชุดกระโปรงฟูฟ่องสีม่วงเขม้ก็หยดุน่ิงทุกกำร

ระท ำ ก่อนจะตอบอยำ่งไม่มัน่ใจนกั 

“ใช่ ฉนัตอ้งท ำ เพรำะมนัเป็นงำน” สิบชัว่โมงก่อนกำรประกำศปิดเมือง ท่ีห้องส่ีเหล่ียมเลก็บนตึกสูงชนั 

ลินำกบัชอนก ำลงันัง่คุยเล่นพลำงชมโทรทศัน์กนัอยู ่แต่ก็มีอนัตอ้งหยดุกลำงคนัเพรำะเสียงโทรศพัท์



กระดูกหมูดงัขึ้นถ่ี ๆ ลินำซ่ึงนัง่อยูใ่กลท่ี้สุดเป็นคนยกหูเพื่อสนทนำกบัปลำยสำย ส่วนชอนก็หยบิรีโมท หร่ี

เสียงทีวีลง 

สำยท่ีโทรมำคือสำยจำกเลขำสภำเมือง พวกเขำโทรติดต่อขอใหลิ้นำช่วยประชำสัมพนัธ์เก่ียวกบักำร

รณรงคข์องรัฐบำลและเขียนบลอ็กเก่ียวกบัเช้ือ AB457 ในฐำนะบลอ็กเกอร์ผูมี้ช่ือเสียงคนหน่ึงซ่ึงมีผูติ้ดตำม

ลน้หลำม เธอลงัเลใจอยูช่ัว่ครู่ กำรท ำงำนภำยใตโ้รคระบำดเป็นเร่ืองท่ีเส่ียงอนัตรำย อีกทั้งเธอก็ไม่ได้

อยำกจะมีส่วนเอ่ียวกบัรัฐบำลกลำงเสียเท่ำไหร่ แต่ทำ้ยท่ีสุดดว้ยข้อเสนอบำงประกำรจึงท ำใหเ้ธอตอ้งรับงำน

น้ีอยำ่งมิอำจหลีกเล่ียงได ้

ตำมค ำบอกเล่ำของท่ำนเลขำ ขอ้มูลมำตรกำรรณรงคเ์พื่อป้องกนักำรระบำดจะถูกส่งมำจำกสภำเมืองซ่ึง

สภำเมืองก็รับมำจำกรัฐบำลกลำงอีกที ก่อนกำรแถลงของรัฐบำลกลำงหน่ึงชัว่โมง เธอมีหนำ้ท่ี

ประชำสัมพนัธ์ใหค้นส่วนใหญ่เขำ้ใจไดง้่ำยขึ้น 

มำตรกำรรณรงคห์ยดุกำรระบำดด้วยกำรหยดุอยู่บ้ำนเป็นมำตรกำรแรกในกำรเร่ิมตน้ท ำงำนของลินำ เธอ

ใชเ้วลำเพียงแค่คร่ึงชัว่โมงรังสรรค ์ภำพประกอบน่ำรัก ๆ สรุปวิธีกำรท ำตำมมำตรกำรซ่ึงเขำ้ใจไดง้่ำย และ

วีดิโออธิบำยเลก็นอ้ยแนบไปกบัโพสตด์ว้ย 

หญิงสำวกดปุ่ มโพสตด์ว้ยควำมรู้สึกแปลก ๆ เพียงไม่กี่นำทียอดกดถูกใจและยอดแสดงควำมคิดเห็นก็พุ่ง

พรวด 

แต่ควำมคิดบำงประกำรร ่ำร้องในหวัใหเ้ธอกลบัไปไล่อ่ำนเน้ือควำมบนโพสตอี์กคร้ังหน่ึง เม่ือนั้นเธอ

คลบัคลำวำ่มีบำงอยำ่งไม่ถูกตอ้ง แต่ลินำก็บอกไม่ได ้ไม่รู้ท ำไม โดยเฉพำะกบัมำตรกำรรณรงคท่ี์สองท่ีออก

ตำมมำ ใส่หน้ำกำกปรำศจำกโรค หญิงสำวยิง่ตงิดใจเขำ้ไปใหญ่ กวำ่จะไดโ้พสตม์ำตรกำรท่ีสองก็ปำเขำ้ไป

หลำยนำทีเพรำะมวัแต่นัง่ครุ่นคิด  

หนึ่งสัปดาห์ผันผ่านผู้ติดเช้ือเร่ิมทรงตัวและลดจ านวนลงบ้าง กลบัเป็นฝ่ังผูเ้สียชีวิตท่ีส่วนทำงเพิ่มขึ้น

อยำ่งไม่สำมำรถควบคุมได ้

มีกล่องพสัดุสีน ้ำตำลกล่องใหญใ่บหน่ึงถูกส่งมำใหก้บัลินำท่ีคอนโด ในวนัท่ีคนตำยรำวกบัผกัรำวกบั

ปลำ มนัเป็นชุดป้องกนัเช้ืออยำ่งดีชุดหน่ึง พร้อมกบัน ้ำยำฆ่ำเช้ือชนิดเขม้ขน้ และอีกจิปำถะซ่ึงลว้นแลว้แต่

เก่ียวขอ้งกบัสุขอนำมยั 

“ลินำ มนัจะดีเหรอ น่ีมนัเกินหนำ้ท่ีท่ีเธอตอ้งท ำแลว้นะ” ชอนเอ่ยขึ้นเม่ือเห็นเพื่อนของตนเดินออกมำจำก

หอ้งน ้ำ ทั้งตวัของหญิงสำวห่อหุม้ดว้ยสีเหลือง มีหนำ้กำกอนำมยัและแวน่ตำคำดไว-้--ยิ่งมีชุดท่ีเล่นคลุม

ทั้งตวัแบบนั้นดว้ยแลว้ ตอนน้ีชอนจึงแทบจะมองไม่เห็นเรือนหนำ้แทจ้ริงของลินำเลย 



“มนัไม่เก่ียวอะไรกบัหนำ้ท่ีอยูแ่ลว้ ฉนัแค่อยำกจะไปเก็บขอ้มูลเก่ียวกบักำรระบำด เอำมำเขียนบลอ็ก แก

ไม่จ ำเป็นตอ้งเป็นห่วงวำ่ฉันจะเอำเช้ือโรคมำติดแก เพรำะฉนัจะไม่ไดก้ลบัมำท่ีน่ีอีกพกัใหญ่ ในช่วงระหวำ่ง

ท่ีฉนัออกตระเวนไปทัว่ ฉนัจะกลบัไปพกัท่ีหอ้งแถว บำ้นเก่ำของแม่ฉนั” เสียงหล่อนค่อนขำ้งฟังยำก 

กระนั้นชอนกพ็อฟังออก 

“ฉนัไม่ไดห่้วงเร่ืองนั้น แต่แกคิดดีแลว้เหรอท่ีท ำอยำ่งน้ี แกก็รู้กำรจะเขียนเร่ืองพวกน้ีในสภำวะกำรณ์

แบบน้ีน่ะ มนัเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน แถมกฎหมำยมำตรำพิเศษก็เพิ่งจะถูกบงัคบัใชไ้ปไดไ้ม่นำนเพื่อควบคุม

กำรเผยแพร่ข่ำวสำร ทุกส่ิงอยำ่งจะตอ้งผำ่นกำรกลัน่กรองจำกรัฐบำลกลำงเสียก่อน ขืนโพสสุ่มส่ีสุ่มหำ้ล่ะก็

จะถูกจบัไม่รู้ตวั โดยเฉพำะกบัแกท่ีเป็นบลอ็กเกอร์ช่ือดงัและท ำงำนใหก้บัสภำเมืองแลว้ดว้ยเน่ีย แน่นอนแก

จะถูกเพ่งเลง็เป็นพิเศษ” 

ลินำสั่นศีรษะในชุดเหลือง “ฉนัเองก็ไม่รู้หรอก แต่กำรท่ีฉนัอยำกจะน ำเสนอขอ้มูลท่ีมนัมำกกวำ่กำรมำ

รณรงคใ์หค้นหยดุอยูบ่ำ้น หรือลำ้งมือ หรืออะไรพวกนั้น รัฐบำลถึงขนำดจะจบัฉนัเชียวเหรอ ฉนัวำ่ไม่หรอก

มั้ง มนัคงเป็นผลดีมำกกวำ่เสียอีก ถำ้พวกเขำคิดเป็น”  

ชอนทอดถอนใจ เพื่อนของเขำคนน้ีด้ือร้ันยิง่กวำ่ผูใ้ดในโลก 

“เอำเถอะ ถำ้แกจะท ำอยำ่งนั้นก็ขอใหโ้ชคดี” ชอนไดแ้ต่ตบไหล่ขอใหเ้พื่อนสำวคนสนิทโชคดี เขำคงไม่

สำมำรถร้ังเธอไวไ้ด ้“แต่แกจะท ำอะไรก็คิดหนำ้คิดหลงัเอำใหดี้ ๆ และระวงัตวัดว้ยล่ะ”  

ลินำนพยกัหนำ้พร้อมกบักอดร ่ำลำเพื่อนของเธอ เก็บขำ้วของท่ีจ ำเป็นรวมทั้งคอมพิวเตอร์พกพำตวัเก่ง

และกลอ้งถ่ำยรูป แลว้เดินออกจำกหอ้งไปโดยมีสำยตำแห่งควำมเป็นห่วง คอยจบัจอ้งไม่วำงตำ 

เธอเลือกที่จะเดินทางไปยังทิศเหนือของเมืองก่อนเป็นอันดับแรก แมว้ำ่จะมีค ำสั่งปิดเมือง---จริง ๆ ก็ทั้ง

ประเทศ แต่คนบำงกลุ่มก็ยงัตอ้งไปท ำงำน ยงัตอ้งไปซ้ือของท่ีร้ำนคำ้ ยงัตอ้งหำอะไรกินประทงัชีวิต ระบบ

ขนส่งสำธำรณะภำยในเมืองเลยเปิดใหบ้ริกำรอยู ่กำรเดินทำงจำกใจกลำงเมืองไปทำงทิศเหนือของเมืองก็

ยงัคงรวดเร็วไม่เปลี่ยนแปลง อำจมีติดขดัล่ำชำ้บำ้งตรงตอ้งวดัไขเ้พื่อคดักรอง 

บำ้นเรือนขนำดใหญ่สวยงำมหรูหรำตั้งเรียงรำยกนัอยำ่งเงียบสงบท่ีนัน่ ไม่มีใครออกมำเดินเล่นเพ่นพ่ำน 

ผูค้นส่วนใหญ่ปฏิบติัตำมค ำสั่งของรัฐบำลอยำ่งเคร่งครัด  

จำกขอ้มูลล่ำสุดท่ีเผยแพร่ออกมำ บริเวณท่ีมีกำรพบผูป่้วยและผูเ้สียชีวิตนอ้ยท่ีสุดคือทิศเหนือ รองลงมำ

คือทิศตะวนัออกและทิศตะวนัออก รุนแรงท่ีสุดคือทิศใต ้ลินำตดัสินใจเดินทำงมำทำงตอนเหนือของเมือง

ดว้ยควำมอยำกรู้วำ่เพรำะเหตุใดท่ีน่ีถึงมีผูติ้ดเช้ือนอ้ยนิด พอมำถึงเธอก็ชกัจะไม่แปลกใจ 



“น่ีเธอ” ลินำท่ีเดินถือกลอ้งถ่ำยภำพควำมเงียบงนัภำยในเมืองตำมบำถวิถี ชะงกัเม่ือไดย้นิเสียงคนสองคน

คุยกนัแวว่เขำ้หู เธอหันไปมอง สภำพของพวกหล่อนสองคนไม่ค่อยจะต่ำงจำกเธอเท่ำไหร่ คือมีชุดป้องกนั

แน่นหนำ เพียงแต่วำ่ชุดของพวกหล่อนนั้นถูกออกแบบมำใหฉู้ดฉำด และดีไซน์ท่ีดูแฟชัน่จ๋ำกวำ่ของลินำ ดู

ทรงแลว้น่ำจะรำคำแพงเอำเร่ือง 

“เธอคิดวำ่มนัเก่ียวกบัค ำท ำนำยหรือเปล่ำ” ลินำไดย้นิเสียงนั้นลำง ๆ แต่พอจะเดำออกว่ำพวกเธอเป็นหญิง

สำวท่ีมีอำยหุน่อย “ค ำท ำนำยท่ีวำ่ กลำงปียีสิ่บ ส่ิงท่ีมองไมเ่ห็นจะช ำระลำ้ง ธรรมชำติจะฟ้ืนคืน ควำมโสมม

จะเหือดหำย” 

“ฉนัเคยไดย้นิเร่ืองท ำนองนั้นอยูเ่หมือนกนั วำ่ก็วำ่เถอะค่ะคุณพี่ ฉนัคิดวำ่มนัเป็นค ำท ำนำยท่ีแม่นมำก ดูสิ

คะ ดิฉนัเห็นภำพท่ีเขำแชร์กนัตำมโซเชียล ธรรมชำติเร่ิมฟ้ืนคืนกลบัมำงำมงดแลว้ ควำมโสมมท่ีกล่ำวถึงก็

น่ำจะหมำยถึงคน ส่ิงท่ีมองไม่เห็นคงไม่พน้เช้ือไวรัส ถำ้ไวรัสช ำระลำ้งพวกคนโสมม โลกเรำก็คงจะกลบัมำ

สะอำดกวำ่น้ี จริงไหมล่ะคะ” 

“อำจจริงอยำ่งท่ีคุณนอ้งวำ่ก็ไดน้ะคะ” ลินำไดย้นิเสียงหวัเรำะคิกคกัก่อนเธอสองคนจะเดินเคียง กลืน

หำยไปกบับำ้นเรือนในท่ีสุด 

บทสนทนำดงักล่ำวท ำเอำลินำหูผึ่ง ควำมไม่พอใจปรำกฏกำย ท่ีจริงเธอเคยเห็นค ำท ำนำยท ำนองนั้นผำ่น

ตำ ไดย้นิผำ่นหูจำกเพื่อนของเธอเองมำบำ้ง แรกเร่ิมลินำไม่ไดส้นใจอะไรและไม่คิดวำ่จะเกิดกำร

เปรียบเทียบรุนแรงขนำดน้ี พวกนั้นเรียกคนดว้ยกนัเองวำ่ พวกคนโสมม อยำ่งนั้นเหรอ หรือแทจ้ริงแลว้ค ำวำ่ 

พวกคนโสมม จะมีควำมหมำยโดยนยัมำกกวำ่นั้น เธอคงตอ้งใชเ้วลำตกผลึกควำมคิดอีกพกัใหญ่กวำ่จะเขำ้ใจ

อยำ่งถ่องแท ้อยำ่งนอ้ยก็ก่อนจะเร่ิมเขียนบทควำมหลงัตระเวนชมทัว่เมือง เธอหยบิสมุดบนัทึกเล่มหน่ึงจำก

กระเป๋ำ จรดปำกกำขีดเขียนบำงส่ิงลงในนั้น 

…เธอสองคนในพืน้ท่ีอันมั่งคั่งกล่ำวว่ำ เช้ือไวรัสจะช ำระล้ำงคนโสมมให้หำยไปจำกโลก…ลินำปิดสมุด

บนัทึกและออกเดินทำงต่อ 

แรกเห็นลินาแทบอยากจะร้องกร๊ีด แต่ก็ตอ้งสะกดกลั้นไว ้เพรำะไม่อยำกจะท ำใหบ้รรยำกำศมนัย  ่ำแยไ่ป

กวำ่น้ี ตลอดสองขำ้งทำงสู่ตอนใตข้องเมือง มีภูเขำลูกเลก็ลูกใหญ่อยูต่ลอดสองขำ้งทำง มนัไม่ใช่ภูเขำท่ี

เกิดขึ้นตำมธรรมชำติ แต่มนัคือภูเขำจำกศพมนุษย ์บำงศพก็ไม่ไดเ้สียหำยมำก กลบักนับำงศพก็มีเรือนร่ำงท่ี

ฉีกขำดแหวง่ว่ินจำกกำรกดักินของส่ิงท่ีมองไม่เห็น น ้ำตกโลหิตสีแดงฉำนไหลหลัง่ลงมำจำกกองศพท่ีสูง

พะเนิน นองเนืองเตม็เหล่ำตน้หญำ้ท่ีเน่ำตำย กล่ินแห่งควำมตำยเหมน็คำวคละคลุง้ทะลุหนำ้กำกจนแวบหน่ึง

ลินำอยำกจะกลบัออกไปเพรำะกลวัวำ่เช้ือโรคจะทะลวงหนำ้กำกผำ่นเขำ้มำติดเธอ 



สภำพของทั้งสองเมืองไม่เหมือนกนัโดยส้ินเชิง รำวฟ้ำกบัเหว 

ลินำไดย้นิเสียงร้องไห ้เสียงกรีดร้อง เสียงครวญครำง เสียงโหยหวน ของควำมเจ็บปวด เธอไดก้ล่ินเลือด

โชยชดัทะลุผำ่นหนำ้กำกรำวกบัวำ่เธอไม่ไดใ้ส่ แวะมำทำยทกันบัตั้งแต่กำ้วแรกท่ีเดินเขำ้มำ หญิงสำวยก

กลอ้งขึ้นมำถ่ำยภำพภูเขำศพแลว้เดินลดัเลำะเขำ้ไปตำมตรอกซอกซอย คดเคี้ยวยิง่กวำ่เขำวงกต บำ้นหลำย

หลงัในเมืองทำงตอนใตมี้สภำพท่ีเลวร้ำย ท ำท่ำจะพงัแหล่มิพงัแหล่ ผูค้นส่วนใหญ่ไม่สวมหนำ้กำกอนำมยั

และไม่ยอมกกัตวัอยูบ่ำ้นตำมมำตรกำรรัฐเหมือนกบัผูค้นทำงตอนเหนือ 

น่ีอำจเป็นสำเหตุหน่ึงท่ีท ำให้พื้นท่ีทำงตอนใตมี้ผูติ้ดเช้ือและผูเ้สียชีวิตมำกกวำ่ท่ีอ่ืน  

“วำ้ย” เสียงว้ีดวำ้ยดงัขึ้นเม่ือมีชำยคนหน่ึงลม้ลงและภำพเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ท่ีมกัเกิดกบัผูติ้ดเช้ือซ่ึงมีอำกำร

รุนแรงก็ด ำเนินไปกบัชำยคนนั้นอีกคร้ัง ลินำจดจอ้งเพียงแวบเดียวจำกนั้นจึงเดินจำกมำอยำ่งสยดสยองปน

ขนลุก แอบหดหู่ไปในเวลำเดียวกนั 

    ภำพต่ำง ๆ ท่ีลินำไดเ้ห็นมนัประจกัษแ์จง้แลว้ ควำมแตกต่ำงระหวำ่งเมืองทำงตอนเหนือกบัเมืองทำงตอน

ใตไ้ม่ใช่เร่ืองใหม่  

มนัเป็นอยำ่งน้ีมำตั้งนำนแลว้ 

 

บางส่วนในบทความซ่ึงรัฐบาลกลางไม่อนุญาตให้เผยแพร่ด้วยเหตุผลอันซับซ้อน...แต่ลินาเผยแพร่ 

…เธอสองคนในพืน้ท่ีอันมั่งคั่งกล่ำวว่ำ เช้ือไวรัสจะช ำระล้ำงคนโสมมให้หำยไปจำกโลก หำกเป็น
เช่นนั้นคนโสมมท่ีแท้จริงคงไม่ใช่ใครอ่ืนใดนอกจำกพวกเธอ ไม่ใช่คนเหล่ำนั้นท่ีเมืองทำงตอนใต้ นครแห่ง
ควำมแร้นแค้น… 

 

 

 

 

 

 

 

 



อนันต์ของแม่มดคนเกือบสุดท้ายแห่งยุคสมัย 

นานนับช่ัวโมงท่ีเสียงสะอกึสะอื้นดังขึน้และไม่มีทีท่ำวำ่จะสงบลง เหมือนพำยลุูกใหญ่ท่ีโหมกระหน ่ำ

อยำ่งหนกัหน่วงขำ้งนอก แมจ้ะเสียงดงัสนัน่หวัน่ไหวเพียงใด หำกใบหนำ้ซีดเซียว เรียบเฉยและไร้อำรมณ์ก็

ยงัคงเป็นเช่นนั้นอยู่ตลอด ผิวกำยของเจำ้ของหนำ้ผุดพรำยผ่ืนแดงจนน่ำสยดสยอง พองขนเพรำะตุ่มแดง

ลุกลำมไปทัว่ แมก้ระทัง่มือท่ีกอบกุมอยูต่รงหนำ้อกก็มิอำจรอดพน้จำกอิทธิพลอนัเลวร้ำย 

ของเหลวในหมอ้สีด ำขลบัปุดเปือดเดือดดุด ลอยควนัอวลคลุง้ทัว่หอ้ง นยัน์ตำน ้ำตำลเขม้สังเกตกำรณ์รอ

เวลำใหค้วนัเยอะมำกพอ แลว้มือจึงค่อยหยบิควำ้ชำมเลก็ ๆ ใบหน่ึง ตกัของเหลวสีน ้ำเงินเขม้ ระแวดระวงั

ไม่ใหมื้อสัมผสัควำมร้อน หลงัจำกปล่อยใหช้อ้นกวนวำ่ยวนไปตำมกระแสสีน ้ำเงิน เธอไม่รีรออะไรรีบตรง

ไปหำร่ำงท่ีน่ิงสนิทบนเตียง เสียงสะอึกสะอ้ืนท่ีต่อสู้กบัเสียงเปร้ียงปร้ำงขำ้งนอกเงียบลงเหลือเลด็ลอด

เลก็นอ้ย เปล่ียนมำเป็นแววตำประกำยแห่งควำมหวงั หวงัวำ่หลงัจำกกำรรอคอยมำเป็นเวลำนำน กำรรอคอย

เหล่ำนั้นจะสัมฤทธ์ิผล 

“ค่อย ๆ นะคะหนู มนัจะร้อนนิดนึงนะ” โมนิกำท่ียำ้ยกน้มำนัง่บนเตียง รอให้ของเหลวดงักล่ำวร้อน

นอ้ยลง ระหวำ่งรอก็พร ่ำบอกเสียงเลก็เสียงนอ้ย โดยไม่รู้ว่ำเธอบนเตียงจะไดย้นิไหม ของเหลวสีน ้ำเงินเขม้

ถูกป้อนใหใ้นเวลำต่อมำ บำงส่วนไหลเลอะเป็นทำงตำมคำงและล ำคอ หญิงสำวพยำยำมหลีกเล่ียงกำรสัมผสั

กบัคนไขใ้หน้อ้ยท่ีสุด ดว้ยไม่อำจคำดเดำไดแ้น่ชดัวำ่ส่ิงท่ีเด็กสำวบนเตียงเผชิญคือส่ิงใด แต่มนัคงจะไม่ไกล

จำกโรคสุดฮิตท่ีก ำลงัแพร่ระบำดอยำ่งแพร่หลำยในเมือง ณ ขณะน้ี 

น่ีคงเป็นคนไขร้ำยท่ีสิบเกำ้ของหล่อนแลว้กระมงัท่ีมีลกัษณะอำกำรแบบน้ี 

คนท่ีมีอำกำรแบบเดียวกนัหลำยต่อหลำยคนท่ีมำหำโมนิกำ เม่ือไดล้องด่ืมกินยำสมุนไพรปรุงโดยฝีมือ

เธอ มกักลบัออกไปดว้ยอำกำรท่ีแยล่ง แต่ในเวลำต่อมำก็จะดีขึ้นผิดหูผิดตำ รำวกบัวำ่ยำสมุนไพรนัน่เป็นของ

วิเศษท่ีรังสรรคข์ึ้นโดยแม่มด แต่มนัไม่ใช่ เธอรู้ดี ในเมืองแห่งน้ีมีสมุนไพรมำกมำยแทรกซึมอยูต่ำมป่ำรก

ทึบทำ้ยหมู่บำ้น ทั้งแปลกตำ ทั้งน่ำคน้หำ ทั้งกล่ินเหม็นห่ึง ทั้งรูปร่ำงน่ำเกลียดน่ำกลวั ทั้งรสชำติไม่น่ำลิ้ม

ลอง กระนั้นสรรพคุณทำงยำของมนัก็มีประโยชน์ต่อเธอและผูค้นในหมู่บำ้นอยำ่งยิง่ 

เธอไม่ใช่หมอ เธอรู้ตวัดี แต่พ่อของเธอเป็นหมอ และเธอใฝ่ฝันปรำรถนำอยำกจะด ำเนินตำมรอยของพ่อ

ท่ีเสียชีวิตไปตั้งแต่ยงัละอ่อน เธอเฝ้ำสังเกตกำรณ์ทุกกำรกระท ำ จดจ ำทุกค ำท่ีไดย้นิ หลงัพ่อเธอลม้หำยตำย

จำก หญิงสำวก็พร ่ำเรียนรู้ น ำศำสตร์ต่ำง ๆ ท่ีระลึกได ้รวมถึงเฝ้ำท ำควำมรู้จกักบัสมุนไพรนำนำชนิดอยำ่ง

ละเอียด ทีละตวั สองตวั มำปรับใชเ้ป็นยำรักษำโรคให้แก่คนในหมู่บำ้นยำมพวกเขำป่วยไข ้

แมเ้ธอจะเป็นผูห้ญิง และไม่เคยมีผูห้ญิงคนไหนริอำนจะเป็นหมอหรือใกลเ้คียงมำก่อนก็ตำม 



ใบหนำ้สวยสะในผำ้สีเทำเก่ำกึกท่ีปิดหนำ้ คล่ียิม้ออกมำได ้หลงัใบหนำ้เรียบเฉยบนเตียงกลบัมำแสดงสี

และกระแอมไอเบำ ๆ อีกคร้ัง เช่นเดียวกนักบัหญิงชรำท่ีเฝ้ำคอยอยูอี่กฟำกหน่ึงของห้องมำโดยตลอด หล่อน

ลุกขึ้นอยำ่งดีใจ จะมำท่ีเตียง แต่โมนิกำยกมือขึ้นปรำม 

“อยำ่เพิ่งมำค่ะ” ผูเ้ป็นมำรดำชะงกังนัทนัที “เรำยงัไม่ทรำบวำ่เธอป่วยเป็นโรคอะไร แต่จำกกำรคำดเดำ ก็

คงเป็นอำกำรจำกโรคประหลำดนัน่เหมือนกบัคนอ่ืน ๆ ในเมือง กำรท่ีคุณป้ำมำหำเธอในตอนน้ี คุณป้ำอำจ

พลอยติดเช้ือได ้จะวำ่อะไรไหมคะ ถำ้หนูขอตวัเธอไวใ้ห้พกัอยูก่บัหนูท่ีน่ี คืนหน่ึง” 

อีกฝ่ำยครุ่นคิดพลำงช ำเลืองมองออกไปนอกหนำ้ต่ำง ท่ีซ่ึงสำยฝนยงัสำดซดั 

“ป้ำไม่มีปัญหำหรอก” หญิงวยักลำงคนวำ่เสียงสั่น แอบหยบิผำ้สีชมพูมำปำดน ้ำตำเลก็นอ้ย “เพรำะยงัไง

คืนน้ีป้ำก็จะไม่ไปไหนเช่นเดียวกนั ป้ำจะอยูเ่ฝ้ำลูกป้ำท่ีน่ีเอง”  

หลงัค ่าคืนท่ีฝนพร าซ่ึงพร ่าพรมด้วยฝนแห่งคราบน ้าตาผ่านพ้น เชำ้วนัใหม่ก็เดินทำงมำถึงพร้อมกบักำร

ฟ้ืนต่ืนของเด็กสำวบนเตียงคนนั้น หญิงชรำท่ีนอนหลบัใหลบนโซฟำในอีกห้องหน่ึงไดย้นิเสียงหำวหวอด

ระเร่ือยมำกบัเสียงกระแอมไอหนกัสองสำมที ก็พลนัต่ืนขึ้น เม่ือหล่อนกุลีกุจอถึงท่ีหมำย ก็พบกบัโมนิกำนัง่

อยูบ่นเตียงเคียงเด็กสำว ใบหนำ้อ่อนหวำนท่ียงัคงสวมผำ้ปิดไว ้มองร่ำงเลก็อยำ่งพินิจพิเครำะห์แกมห่วงใย 

คร้ันพอมองเลยไปบนเตียง ผิวผื่นผดุพรำยทุกส่วนสัด ก็กลบัมำไร้ซ่ึงควำมตะปุมตะปับแลว้ สีหนำ้และแวว

ตำอนัไร้เดียงสำก็กลบัมำวิบไหวอีกคร้ัง รวม ๆ แลว้อำกำรของเด็กสำวผิดแผกแตกต่ำงจำกเม่ือวำนอยำ่ง

ส้ินเชิง และควำมดีใจก็โผล่ทน้ท่วม 

“อำกำรของแกดีขึ้นมำกแลว้นะคะ” โมนิกำเอ่ยขึ้นเพรำะรู้วำ่หญิงชรำต่ืนแลว้ แมเ้ธอจะไม่ไดห้นัเหเม

มอง “มนัดีขึ้นอยำ่งน่ำอศัจรรยเ์ลยล่ะค่ะ กำรคน้พบของหนูเม่ือสองวนัก่อนช่วยไดจ้ริง ๆ” 

โมนิกำหวนประหวดัถึงของเหลวสีน ้ำเงินเม่ือวำน บดัน้ีมนัยงัถูกเก็บไวอ้ยำ่งดีในหมอ้ ปกติแลว้คนท่ีมี

อำกำรในลกัษณะเดียวกนัรำยก่อนหนำ้ จะไม่มีอำกำรดีขึ้นฉบัพลนัถึงเพียงน้ี คงเพรำะสมุนไพรท่ีมีรูปร่ำง

หนำ้ตำคลำ้ยกอ้นหินริมทำงทวำ่มีสีน ้ำเงิน กล่ินของมนัออกจะเหมน็เขียว  เธอจ ำไดเ้จนตำวำ่ตอนนั้นเธอ

ก ำลงัเดินเขำ้ไปเก็บสมุนไพรในป่ำอยำ่งท่ีท ำอยูเ่ป็นกิจวตัรและไดพ้บเขำ้กบัสมุนไพรชนิดน้ีโดยบงัเอิญ ท่ีใต้

โคนของตน้ไมสู้งใหญ่ ดว้ยควำมใคร่รู้เธอจึงน ำมนักลบัมำดว้ย และท ำกำรทดลองบำงอยำ่งจนไดข้อ้สรุปวำ่ 

มนัเป็นสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทำงยำสูงส่งหำตวัจบัยำกชนิดหน่ึง 

และเธอก็น ำมนัมำเป็นหน่ึงในส่วนผสมของน ้ำสมุนไพรสีน ้ำเงินเขม้ ซ่ึงผูท่ี้ไดท้ดลองคนแรกก็คือเด็ก

สำวบนเตียงตรงหนำ้โมนิกำนัน่เอง ซ่ึงปรำกฏวำ่มนัไดผ้ลดีเกินคำดเสียดว้ย 



“ตอนน้ีหนูคิดวำ่ อำกำรของแกดีขึ้นมำกแลว้ คงน่ำจะพำแกกลบับำ้นได”้ โมนิกำเอ่ยกบัหญิงชรำท่ีตอนน้ี

ประคองร่ำงบอบบำงไวใ้นออ้มแขน พร้อมทั้งก ำชบัทิ้งทำ้ยวำ่ “ถำ้หำกเกิดเร่ืองอะไรขึ้นอีก ก็มำหำหนูได้

เสมอนะคะ” 

“ขอบใจหนูมำกนะ แมห้นูไม่ไดเ้ป็นหมอ แต่ก็เก่งกำจกว่ำหมอหลำยคนมำก เหมือนพ่อหนูไม่ผิด”  

หญิงชรำละล ่ำละลกัขอบคุณพกัใหญ่ โมนิกำยิม้รับดว้ยควำมยนิดีปรีดำ รู้สึกดีท่ีไดช่้วยเหลือคนอ่ืน เธอ

เปิดประตใูหพ้ร้อมกบัช่วยพำหล่อนมำส่งถึงหนำ้แนวร้ัวไม ้ท่ีสุดแลว้หญิงชรำกบับุตรสำวก็เดินหำยลบัเขำ้

ไปในเมือง โมนิกำหนัหลงั เตรียมจะกลบัเขำ้บำ้น แต่ทนัใดเสียงเพรียกเสียงหน่ึงก็ดงักระทบโสตประสำท 

มือหนำแกร่งแตะเขำ้ท่ีบ่ำท ำให้หญิงสำวสะดุง้โหยง เบ้ืองหลงัเธอคือชำยผมบลอน สูงปรำดเปรียวผูห้น่ึง

ก ำลงักม้ตวักระหืดกระหอบ แตะบ่ำหญิงสำวหลงัจำกท่ีว่ิงหนำ้ตำต่ืนเพื่อรีบมำหำโมนิกำใหเ้ร็วท่ีสุดเท่ำท่ีจะ

เร็วได ้ผูเ้สมือนหมอสำวมองเขำดว้ยควำมงงงนั 

มีบำงอยำ่งจำกลำงสังหรณ์กระซิบบอกเธอวำ่ เร่ืองน้ีช่ำงไม่ปกติเอำเสียเลย 

“อำรัญ” นัน่คือช่ือของชำยหนุ่มตรงหนำ้ “ว่ิงหนำ้ตำต่ืนมำเชียว มีเร่ืองอะไรรึ” 

แววตำด ำสนิทของเขำวูบวิบ ควำมเหน่ือยจำกกำรซอยเทำ้ยบิมำหำเพื่อนสำวคนสนิท ยงัไม่เจือจำง “ฉนัมี

เร่ืองจะมำบอกเธอ” เขำหอบแฮกระหวำ่งท่ีพูดไปดว้ย จึงท ำใหโ้มนิกำตอ้งใชส้มำธิสดบัรับฟังมำกเป็นพิเศษ 

“มีคนก ำลงัจะมำหำเธอ” 

“ใคร” โมนิกำน ำผำ้ปิดหนำ้ออก มนัร่นลงมำกองรุ่ยอยูต่รงคอระหง 

“คนจำกศำสนจกัร” และแลว้รอบขำ้งก็ตกอยูใ่นควำมเงียบงนั มนัเป็นเร่ืองท่ีโมนิกำแอบคำดคิดไวแ้ลว้

ก่อนหนำ้ หำกเธอก็ไม่ไดค้ิดมำถึงวำ่วนัหน่ึงมนัจะมำบรรจบลงท่ีเธอ---สุดทำ้ยแลว้เธอก็มิอำจหนีพน้---พวก

เขำจะมำ 

ข่ำวบำงอยำ่งเร่ิมตน้ในเวลำไล่เล่ียกนักบักำรระบำดของไวรัสสีด ำอนัลึกลบั สองอยำ่งมีลกัษณะกำร

แพร่กระจำยท่ีคลำ้ยคลึงกนั คือรวดเร็ว ท ำใหผู้ค้นหวัน่วิตกและกร่ิงเกรง ยงัดีท่ีวำ่เมืองของโมนิกำนั้นตั้งอยู่

ห่ำงไกลจำกเมืองศูนยก์ลำงทำงศำสนำ ท่ีนัน่มีกำรไล่ล่ำท่ีโหดเห้ียมและคุมเขม้มำกกวำ่ท่ีอ่ืนเป็นไหน ๆ 

เร่ืองเร่ิมจำกวนัหน่ึงค ำส่ังกวำดล้ำงหรือปฏิบัติกำรล้ำงผลำญจำกผูน้ ำสูงสุดทำงศำสนำถูกส่งลงมำ มีหญิง

สำวหลำยคน ทั้งลูกเลก็เด็กแดง สำวใหญ่ สำวแรกรุ่น สำวงำม หญิงชรำ หญิงฉลำด เขำ้ข่ำยผูต้อ้งสงสัยวำ่จะ

เป็นแม่มด ในเมืองของเธอเองมีหญิงสำวจ ำนวนไม่นอ้ยท่ีตอ้งตกระก ำมำอยูใ่นสภำพท่ีไม่ต่ำงอะไรจำก

นกัโทษคุมขงั พวกเธอถูกสอบสวนดว้ยวิธีพิลึกพิลัน่ หลำยคนจ ำตอ้งยอมรับวำ่ตนเป็นผูใ้ชศ้ำสตร์มืด ทั้ง ๆ 



ท่ีตนบริสุทธ์ิ เพรำะไม่สำมำรถทนทำนต่อกำรไต่ถำมได ้ซ่ึงจุดจบของเธอเหล่ำนั้นคือกำรเป็นส่วนหน่ึงของ

เปลวเพลิงสีส้ม เสียงกรีดร้องมีใหไ้ดย้นิกนับำ้ง แต่นบัวำ่ไม่มำกเท่ำไหร่นกัส ำหรับเมืองของโมนิกำ 

แต่ก็ไม่ใช่วำ่จะไม่มี---เหล่ำผูห้ญิงในเมืองไม่มีทำงรู้ล่วงหนำ้วำ่ตวัเองจะถูกสอบสวนเม่ือไหร่ พวกนั้นนึก

ผลุนผลนัอยำกโผล่พรวดมำอยำ่งไม่บอกไม่กล่ำวตอนไหนก็ได ้และพวกเธอไม่มีสิทธิปฏิเสธ มนัดูไม่

ยติุธรรม แต่ถำ้หำกลุกขึ้นต่อตำ้นเม่ือไหร่ สถำนท่ีเดียวท่ีมีควำมน่ำจะเป็นท่ีพวกหล่อนจะไดไ้ปเยีย่มเยยีนคือ

ลำนฟำงใจกลำงเมือง เพรำะพวกคนจำกศำสนจกัรหรือชำวบำ้นจะทึกทกัไปเองวำ่คนท่ีลุกขึ้นมำต่อตำ้น ไม่

ยอมรับกำรบงัคบับำ้ ๆ น่ี เป็นแม่มด 

ไม่มีใครอยำกจะไปทุรนทุรำยอยูใ่นกองเพลิง โมนิกำก็เช่นกนั แต่เธอก็ไม่สำมำรถหลีกหนีจำกมนัไดเ้ลย 

โดยเฉพำะระยะหลงั ๆ ข่ำวลือจำกปำกต่อปำกของพวกชำวบำ้น เร่ืองท่ีวำ่เธอเป็นหน่ึงในแม่มดผูใ้ชศ้ำสตร์

มืด ก็ช่ำงหนำหูเหลือเกิน นัน่ท ำใหเ้ธอตระหนกัไดอ้ยำ่งเต็มอกวำ่อีกไม่นำนกำรสอบสวนจะยำ่งกรำยเขำ้หำ

เป็นแน่ 

ซ่ึงอีกไม่นำนท่ีวำ่ก็คือหลงัจำกท่ีอำรัญมำหยดุยนือยูข่ำ้งหลงัของเจำ้หล่อนไดส้ักพกัหน่ึง 

ชายสองคนพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีอ้วนท้วมท่ำทำงอวดเบ่งปรำกฏตวัขึ้นหลงัโมนิกำบอกใหอ้ำรัญ

กลบัไปก่อนไดไ้ม่นำน พวกเขำพรวดพรำดเปิดประตูอยำ่งไม่เกรงใจจนเกิดเสียงดงัปึงปัง ผนงัสั่นสะเทือน

เบำ ๆ เป็นเวลำเดียวกนักบัท่ีหญิงสำวนัง่อยูบ่นเกำ้อ้ีไมสี้มะฮอกกำนีเหมือนเรือนผมยำวสลวยของหล่อน 

ดวงตำคู่สวยแวววำวคู่นั้นก ำลงัสังเกตสมุนไพรในหมอ้ตม้สีด ำอยำ่งสนอกสนใจดว้ยท่ำทำงท่ีเรียบเฉย ข่ม

ควำมกงัวลไวใ้ตพ้รมไดอ้ยำ่งแนบเนียนเลยทีเดียว  

“มำดำมโมนิกำ” น ้ำเสียงแหบแหง้ของท่ำนนำยกเทศมนตรีวยัหำ้สิบปลำยเอ่ยทกัเม่ือเขำเดินเขำ้มำขำ้งใน

ไดนิ้ดเดียว โมนิกำเงยแหงนเมียงมอง ดูจำกเส้ือผำ้อำภรณ์แลว้ อีกสองคนน่ำจะเป็นคนจำกศำสนจกัร เป็น

ชำยร่ำงสูงใหญ่ เห็นไดช้ดัวำ่อำยนุอ้ยกวำ่นำยกเทศมนตรีโข “ผมตอ้งขออภยัจริง ๆ มำดำมท่ีมำโดยไม่ได้

บอกล่วงหนำ้ แต่ผมมีเร่ืองท่ีอยำกจะคุยกบัมำดำมจริง ๆ” 

หล่อนกระตุกยิม้ผละสำยตำจำกหมอ้ “ค่ะ เร่ืองนั้นไม่มีปัญหำ เชิญนัง่ก่อนสิคะ บนเตียงก็ได”้ วำ่จบ

นำยกเทศมนตรีกบัหน่ึงในชำยผูต้ำมประกบสองคนก็นัง่ลงบนเตียง ทนัใดโมนิกำก็เอ่ยประโยคหน่ึงขึ้น “แต่

บนเตียงนัน่ เคยมีคนท่ีป่วยเป็นโรคประหลำดนอนอยูก่่อนหนำ้ หำกท่ำนไม่วำ่อนัใด-” 

“น่ีมำดำม” ใบหนำ้ของท่ำนนำยกเทศมนตรีแดงก ่ำเหมือนผลต ำลึงเม่ือโมนิกำกระตุกหนวดเสือ ทั้งสอง

คนลุกขึ้นจำกเตียงอยำ่งขยะแขยง มือไมปั้ดป้องอยำ่งรังเกียจเดียดฉนัท์ แต่โมนิกำแอบข ำขนัอยูใ่นทรวง 

“ช่ำงมนัเถิด” 



“ผมมีเร่ืองอยำกจะถำมมำดำมสักสองสำมขอ้” ครำวน้ีเป็นฝ่ำยชำยร่ำงสูงใหญ่เอ่ยถำม สีหนำ้ของเขำไม่

ค่อยสบอำรมณ์แลว้ ไม่ทนัไรโมนิกำก็ชิงแทรกเสียก่อน 

“ฉนัไม่ไดเ้ป็นแม่มด” เธอยืนกรำนเสียงแขง็กร้ำวตั้งแต่เน่ิน ๆ “คุณจะมำถำมฉนัใหม้นัไดอ้ะไรไม่ทรำบ” 

“ผมยงัไม่ไดพู้ดอะไรเล-“ “คุณคิดวำ่ฉนัโง่งมมำกขนำดนั้นเชียวรึ ถึงจะไม่รู้” ควำมเงียบกล ้ำกรำยกินเวลำ

ในหอ้งไปเกือบหน่ึงนำที แลว้มนัก็มำถึงกำลส้ินสุดเม่ือนำยกเทศมนตรีกล่ำววำจำ “มำดำม มำดำมมี

พฤติกรรมอนัน่ำสงสัย ผมจึงมำไถ่ถำมแต่โดยดี เพรำะมำดำมเป็นคนท่ีเก่งกลำ้สำมำรถคนหน่ึงในเมือง”  

ถ้ำหำกท่ำนเห็นว่ำดิฉันเป็นคนเก่งอย่ำงท่ีพูดจริง กค็งจะไม่ยกโขย่งถ่อกันมำถึงท่ีนี่หรอก ลักหลั่นสิ้นดี...

โมนิกำพึมพ ำในใจ 

“เอำล่ะ มำดำม ผมอยำกให้มำดำมสำรภำพมำแต่โดยดีเถิด” 

“คุณเอำมำตรฐำนอนัใดมำวดักนัล่ะคะ วำ่ดิฉนัเป็นแม่มด” โมนิกำผดุลุกจำกเกำ้อ้ีไม ้ใบหนำ้เร่ิมเดือดดำล 

ลึก ๆ ยงักร่ิงเกรง กระนั้นเธอก็กอดอกและวำ่ต่ออยำ่งทะนง “เพรำะวำ่ฉนัเป็นหมอ ไม่สิ เมืองน้ีไม่ยอมรับ

ผูห้ญิงเป็นใหห้มออยำ่งสมบูรณ์ จะดว้ยสำเหตุอนัใดก็ช่ำง ดิฉนัขอยนืยนัวำ่ดิฉนัไม่ไดเ้ป็นผูใ้ชศ้ำสตร์มืด 

และดิฉนัก็เช่ือวำ่คนอ่ืน ๆ ในหมู่บำ้นไม่ไดเ้ป็นเช่นกนั มำตรฐำนในกำรตดัสินของพวกท่ำนนั้นคลุมเครือ 

นึกอยำกจะช้ีโบช้ี้เบว้ำ่ใครเป็นแม่มดก็ได ้ไม่มีอะไรมำรองรับเหตุผลของพวกท่ำนไดเ้ลย” 

คลำ้ยไดร้ะเบิดอำรมณ์ท่ีอดัอั้น หญิงสำวถอนหำยใจเฮือกใหญ่หลงัตนสำธยำยยดืยำวจบ ชะตำกรรมของ

หล่อนตอนน้ีไดแ้ขวนอยูบ่นดำ้ยแห่งค ำตดัสินของศำสนจกัรไปโดยปริยำยเสียแลว้ เพรำะพฤติกรรมของ

หล่อนเม่ือครู่นบัวำ่เขำ้ข่ำยเป็นอยำ่งมำก ถึงอยำ่งไรโมนิกำก็ไม่นึกเสียใจกบักำรกระท ำของตนเอง เธอรับรู้

ไวเ้สมอวำ่เธอมีสิทธิท่ีจะพูด แมสิ้ทธินัน่จะเป็นเร่ืองสุ่มเส่ียงในยคุสมยัท่ีพวกนั้นเรืองอ ำนำจก็ตำม 

จู่ ๆ ชำยร่ำงทว้มกบัชำยร่ำงสูงสองคนก็สุมหวั กระซิบกระซำบบำงอยำ่งท่ีเธอไดย้นิไม่ค่อยชดันกั แลว้จึง 

เดินตรงมำหำโมนิกำในระยะประชิด ร่ำงเลก็ท่ีเลก็อยูแ่ลว้ ดูบีบลงถนดัตำเม่ือยนืประจนัหนำ้กบัท่ำน

นำยกเทศมนตรี 

“มำดำม หำกเป็นคนอ่ืน พวกเรำจะไม่มีมำถำมดี ๆ เช่นน้ีหรอก มำดำมก็รู้” โมนิกำรู้ ทุกคนรู้ กำร

สอบสวนแต่ละคร้ังของคนจำกศำสนจกัร ไม่ธรรมดำเท่ำไหร่ บำงคนถูกจบัหวักดน ้ำ บำงคนถูกจบัไปมดั

แลว้แห่รอบเมือง จนกวำ่จะสำรภำพ---จ ำยอมสำรภำพต่ำงหำก “แต่กบัมำดำม พวกเรำเห็นแก่ท่ีมำดำมเป็น

คนดีและคอยช่วยเหลือชำวเมืองมำโดยตลอด” 



“ดิฉนัก็ยงัขอยนืยนัวำ่ไม่ ไม่อยำ่งแน่นอน ธุระของพวกท่ำนคงหมดเพียงเท่ำน้ีแหละ เรียนเชิญท่ำน

เทศมนตรีกบัคนจำกศำสนจกัรกลบัไปไดแ้ลว้” เธอพูดอย่ำงหยิง่ยโส พลำงเดินแหวกหมู่ผูช้ำย มำเปิดประตู

พร้อมกบัผำยมือ 

“มำดำมแลว้คุณจะตอ้งเสียใจ” ท่ำนนำยกเทศมนตรีแค่นเสียงบอกรำวกบัวำ่ควำมโกรธคุกรุ่น กระนั้นโม

นิกำก็ไม่ยีห่ระและผำยมือซ ้ำเป็นกำรไล่อยำ่งสุภำพ “เชิญค่ะ” 

ไม่กีช่ั่วโมงต่อมามีใครบำงคนปล่อยข่ำวเร่ืองท่ีศำสนจกัรมำหำโมนิกำและข่ำวนัน่ก็แพร่สะพดัไปไวยิง่

กวำ่สำยลมในฤดูฝน รำวกบัวำ่มีใครบำงคนตั้งหนำ้ตั้งตำรอปล่อยข่ำวอยูก่่อนแลว้ หลงัทรำบข่ำว ชำวเมือง

ส่วนใหญ่เลือกจะเก็บตวัอยูบ่ำ้น เพรำะพวกเขำต่ำงรู้ดีวำ่ไม่เคยมีใครรอดพน้เง้ือมือของศำสนจกัรหำกถูก

สอบสวน ใช่แลว้ กำรสอบสวนก็เหมือนกบักำรคำดโทษไปกลำย ๆ ดงันั้นคนส่วนใหญ่จึงเลือกเก็บตวัเงียบ 

หลบัหูหลบัตำไม่รับรู้ควำมโหดร้ำยอนัใดทั้งส้ิน แต่กบัส่วนนอ้ยพวกเขำรอคอยจะไดจ้ดักำร เหยยีบย  ่ำ รุม

ประนำมแม่มดหรือท่ีโมนิกำเรียกวำ่ ผู้ถูกกล่ำวหำโดยชอบธรรมจำกศำสนจักร 

เสียงเปิดประตูดงัเอ๊ียดขึ้นอีกคร้ัง เพื่อนหนุ่มคนสนิทอยำ่งอำรัญท่ีตำลีตำลำน ปรำกฏตวัเป็นรอบท่ีสอง

ของวนั โมนิกำรู้อยูแ่ก่ใจวำ่กำรกลบัมำครำวน้ีหมำยถึงเส้นดำ้ยไดข้ำดสะบั้นลงแลว้ 

“คนของศำสนจกัรก ำลงัมำท่ีน่ีพร้อมดว้ยคบเพลิงและเชือก เธอตอ้งรีบหนีไป”  

อีกฝ่ำยน่ิงงนั 

“สุดทำ้ยแลว้พวกเขำก็ยงักล่ำวหำวำ่ฉนัเป็นแม่มด” โมนิกำเสียงสลด หดหู่ “โลกน้ีไม่เคยยติุธรรมเลยสัก

นิดโดยเฉพำะกบัยคุน้ี ใช่ไหมอำรัญ ฉนัคงท ำอะไรไม่ไดม้ำกแลว้ นอกจำกภำวนำให้ฉนัเป็นแม่มดคน

สุดทำ้ยแห่งยคุสมยั ฉนัไม่อยำกเห็นใครในเมืองตอ้งมำท ำคุณบูชำโทษอีก” 

“ฉนัก็หวงัใหเ้ป็นอยำ่งนั้น” อำรัญวำ่ “วำ่แต่เธอมีทำงหนีทีไล่แลว้ยงังั้นเหรอ” 

“ฉนัเองก็ไม่รู้” เสียงหญิงสำวแผว่จำง ใบหนำ้ท่ีปกปิดดว้ยผำ้คลุม ปรำศจำกเคร่ืองประทินผิวฉำยแวว

กลดักลุม้ 

“ฉนัจะช่วยเธอเอง เธอควรหนีไปท่ีป่ำ ป่ำทำ้ยหมู่บำ้น” 

“อำรัญ ไม่ เธอไม่ควรยุง่กบัเร่ืองคำว ๆ พรรคน้ี์” โมนิกำแยง้ จบัจอ้งนยัน์ตำระยบิระยบัท่ีแสดงออกซ่ึง

ควำมเป็นห่วง “ฉนัวำงแผนแลว้ไวว้ำ่จะเขำ้ป่ำ อยำ่งท่ีนำยแนะน ำนัน่แหละ ท่ีป่ำนัน่หำกเดินลึกไปอีกหน่อย 

ก็จะสำมำรถขำ้มเขตแดนไปได ้พอฉนัขำ้มไปไดแ้ลว้ ฉันค่อยมำคิดอีกทีหน่ึงวำ่จะเอำยงัไงต่อ” 



อำรัญย  ้ำเทำ้มำหำโมนิกำ ทั้งคู่หยดุยนืสบตำกนั และโผเขำ้กอดอยำ่งอำวรณ์เป็นคร้ังสุดทำ้ย แวบหน่ึงโม

นิกำสัมผสัไดถึ้งควำมรู้สึกช้ืน ๆ จำกหยำดน ้ำตำท่ีไหลซึมบนเส้ือส่วนไหล่ของตน พวกเขำทั้งคู่เป็นเพื่อนกนั

มำนำนนม ฉะนั้นภำพกำรจำกลำอนัแสนโศกโดยไม่คำดคิดเช่นน้ีจึงไม่ใช่เร่ืองแปลกอะไร 

“เธอควรหนีไปทำงประตูหลงั” อำรัญแนะน ำในฐำนะเพื่อนสนิทเป็นคร้ังสุดทำ้ย “ก็คงตอ้งเป็นเช่นนั้น 

ลำก่อนนะ” แลว้โมนิกำท่ีหอบขำ้วหอบของจ ำนวนหน่ึงและใชผ้ำ้อ ำพรำงใบหนำ้ไว ้ก็ยิม้ร ่ำลำทั้งน ้ำตำ 

จำกนั้นจึงแล่นรวดเร็วหลบหลีกออกไปทำงประตูหลงั อำรัญยนืแน่น่ิง ตวัชำวำบ มองภำพหญิงสำวค่อย ๆ 

ลบัหำยไป ไม่มีวนัหวนคืน---มนัช่ำงพร่ำเลือนเสียเหลือเกิน 

ควันสีเทาพวยพุ่งคละคลุ้งฟากฟ้า ก่อม่ำนหมอกทะมึนลอยออ้ยอ่ิงเหนือเมืองชัว่ขณะ เสียงกรีดร้องของ

คนในกองเพลิงดงัระเร่ือยมำกบัเสียงหวัเรำะ ด่ำทอจำกชำวบำ้นซ่ึงยนืรำยรอบกระจดักระจำย มนัเป็นภำพ

ฉำยซ ้ำแลว้ซ ้ำเล่ำอยำ่งไม่มีจุดส้ินสุด ฤดูกำลของโรคระบำดไดผ้นัผำ่นไปหลำยปีแลว้ หำกฤดูกำลของกำรไล่

ล่ำยงัคงด ำเนินอยูมิ่ไดห้ำยไปไหน ทุกสัปดำห์จะตอ้งมีผูห้ญิงอยำ่งนอ้ยสองคนถูกเผำไหมอ้ยำ่งโหดเห้ียมบน

กองฟำงซ่ึงผำ่นกำรโลมเลียจำกไฟมำไม่รู้ก่ีรอบต่อก่ีรอบ ท่ำมกลำงเปลวเพลิงสีส้มท่ีพลิ้วพล่ำนตำมสำยลม 

เสียงคร ่ำครวญ เสียงร้องระงมจำกควำมเจ็บปวดไดก้ลำยมำเป็นเสียงคลอเคลำ้ปกติของเมือง และเมฆขำว

กระจ่ำงแสนสดใสก็ถูกแทนดว้ยม่ำนหมอกขมุกขมวัเป็นบรรยำกำศชินตำ 

เขำยงัคงนัง่อยูต่รงเกำ้อ้ีโยก ในหอ้งส่ีเหล่ียมอุดอูบ้นชั้นสำมของบำ้น มนัตั้งหนัหนำ้เขำ้หำลำนเคยโล่ง

กว้ำงใจกลำงเมืองเม่ือนำนมำแล้วจนจ ำไม่ได้พอดิบพอดี ภำยใตค้วำมสลวัรำง เขำเหม่อมองออกไปนอก

หนำ้ต่ำง มองภำพวิปลำสดว้ยสำยตำท่ีกกัเก็บหลำกอำรมณ์รำวกบับรรจุจกัรวำลทั้งจกัรวำลเอำไว ้

ทนัใดภำพทรงจ ำแรกแทรกซอ้น ชำยสองขนำบขำ้งหญิงหน่ึง ใบหนำ้สวยสดปำนรูปป้ันบิดเบ้ียว เรือน

ร่ำงบอบบำงด้ินทุรนทุรำยขณะถูกมดัแน่นหนำ พลำงผรุสวำทถอ้ยค ำสำปแช่งอยำ่งไม่นึกกลวั---จริง ๆ มนั

ไม่มีประโยชนอ์ะไรใหก้ลวัอีกแลว้ต่ำงหำก พวกเขำก ำลงัมุ่งหนำ้ไปยงัลำนใจกลำงเมือง ท่ีซ่ึงชำวเมือง

จ ำนวนหน่ึงไปยนืออกนัอยูก่่อนแลว้ โดยมีลูกไฟจำกคบเพลิงในมือของชำวเมืองอีกกลุ่มคลอ้ยหลงัตำมติด 

เวลำนั้นร่ำงสูงบนเกำ้อ้ีโยกยงัไม่แก่เท่ำน้ี เขำแฝงตวัปะปนไปกบัฝงูชนคลำคล ่ำ หลบหนำ้หลบตำคนท่ีถูกมดั 

ควำมละอำยใจกดทบัควำมเศร้ำเคลำ้ไปกบัหวัใจท่ีบีบรัด 

บดัดลภำพก็ตดัฉบัสู่เหตุกำรณ์ในเชำ้วนัเดียวกนักบัวนัท่ีภำพทรงจ ำแรกบงัเกิด ชำยร่ำงทว้มท่ำทำงระเริง

อ ำนำจปรำกฏตวัขึ้นพร้อมกบัชำยร่ำงบึกบึนสองคนท่ีหลงัประตูห้องของเขำตั้งแต่รุ่งสำง อำรัญมองภำพนั้น

ดว้ยควำมตกตะลึง เขำอึกอกั ท ำอะไรไม่ถูก “ท่ำนมำท ำอะไรท่ีน่ี ท่ำนเทศมนตรี” คร้ันพอถำม และเพ่ง

สังเกตไปในควำมเลือนรำง เขำเห็นชำยอีกกลุ่มหน่ึงซ่ึงเป็นกลุ่มผูช้ำยท่ีมีอำยหุน่อย อำรัญจ ำไดแ้ม่นวำ่พวก



นั้นคือพวกหมอ หมอเพียงไม่ก่ีคนในเมือง พวกเขำก ำลงัซุบซิบอะไรบำงอยำ่ง ขณะเดียวกนันำยกเทศมนตรี

ท่ีผลุนผลนับุกเขำ้มำก็ยนืจงังงั มองชำยหนุ่มตำเขมง็  

นำยกเทศมนตรีถำมเขำถึงเร่ืองของเพื่อนสำวคนสนิท เร่ืองท่ีวำ่หล่อนเป็นผูต้อ้งสงสัยและเขำ้ข่ำยกำรเป็น

แม่มด ชำยหนุ่มส่ำยหนำ้ แน่นอนล่ะ เขำตอ้งปฏิเสธอยูแ่ลว้ แต่ดูเหมือนท่ำนเทศมนตรีจะไม่เช่ือง่ำย ๆ จึง

เคน้ต่อ แต่ชำยแก่ในวยัหนุ่มตอนนั้นก็ยนืกรำนหนกัแน่น เม่ือท่ำนเทศมนตรีหมดอำรมณ์ซกัไซ ้ก็หนัหลงั

และท ำท่ำจะเดินกลบัไป กลุ่มหมอในเมืองโบกบำยมือ รีบทกัหำ้ม 

“ท่ำน ท่ำนอยำ่งเพิ่งถอดใจสิ” หน่ึงในชำยกลุ่มนั้นพูด “อยำ่งไรโมนิกำตอ้งเป็นแม่มดแน่นอนท่ำน ผูห้ญิง

ท่ีไหนจะสำมำรถรักษำคนใหห้ำยได ้มนัน่ำประหลำดชะมดั” แลว้เสียงสนบัสนุนก็กระพือลือลัน่ 

นำยกเทศมนตรีและคณะของเขำจำกไป ทิ้งชำยหนุ่มใหง้งงวยตำมล ำพงั  

หลงัจำกท่ีอำรัญกลบัมำจำกบำ้นของโมนิกำเพื่อเตือนหล่อน ท่ีบำ้นของเขำเอง เขำไดพ้บกบัพวกหมออีก

คร้ัง พวกนั้นแอบลอบเขำ้มำตอนท่ีชำยหนุ่มไม่อยูบ่ำ้น พร้อมกบัขู่ให้อำรัญร่วมมือกบัพวกหมอก ำจดัโมนิกำ

เสีย แรกเร่ิมอำรัญปฏิเสธแต่ข้อเสนอท่ีปฏิเสธไม่ได้ของพวกเขำ ท ำใหช้ำยหนุ่มจ ำตอ้งร่วมมือในท่ีสุด พวก

นั้นบงัคบัใหเ้ขำไปหลอกล่อใหโ้มนิกำเขำ้ไปในป่ำ ท่ีนัน่พวกศำสนจกัรจะรอดกัจบัหญิงสำวและน ำเธอเขำ้สู่

ลำนประหำรหรือลำนฟำงใจกลำงเมือง เขำกลบัไปท่ีบำ้นของโมนิกำในเวลำต่อมำเพื่อร ่ำลำเธอและกลบั

ออกมำดว้ยใจท่ีแหลกสลำย ทั้งจำกกำรจำกลำและกำรหกัหลงัอนัมิสมควรให้อภยั 

และแลว้ภำพทรงจ ำสุดทำ้ยซ่ึงเปรียบเสมือนตอนจบของหนงัโศกนำฏกรรมวิปริตก็มำถึง มนัคือภำพ

เปลวเพลิงสีส้มลุกช่วงชชัวำล ผลำญเผำพรำกโมนิกำใหต้ำยอยำ่งอเนจอนำถ เสียงแผดร้องของโมนิกำปนกบั

เสียงด่ำทอของพวกชำวบำ้นยงัดงักึกกอ้งหลอกหลอนชำยหนุ่มไปชัว่ชีวิต สุดทำ้ยแลว้ควำมวิปริตนัน่ก็

ด ำเนินมำเร่ือย ๆ และชำยหนุ่มก็ไดแ้ต่เฝ้ำมองภำพท่ีเกิดขึ้นอยำ่งท ำอะไรไม่ได ้นำนเท่ำไหร่ไม่รู้ท่ีเขำมอง

ควนัสีด ำมว้นตวัขึ้นไป เขำตั้งค  ำถำมกบัตวัเอง หรือใครสักคนท่ียงัปกติดีในยคุสมยัน้ีหรือยคุสมยัต่อจำกน้ี

ตลอดเวลำท่ีมอง---ถำมขณะภำพตรงหนำ้เร่ิมพร่ำเลือนดว้ยม่ำนน ้ำตำของควำมเจ็บปวดเตม็ที 

แม่มดคนสุดท้ายคือใคร หรือมันจะมีแต่แม่มดคนเกอืบสุดท้าย…หรือมันจะเป็นอนันต์ของแม่คนเกอืบ

สุดท้ายแห่งยุคสมัยท่ีไร้จุดจบกนั? 

 

 

 

 



ไม่มีสาวโรงงานคนไหนอ่านหนังสือการเมือง 

“…เรามีสิทธิโดยชอบธรรมในการเรียกร้อง แต่วันน้ีสิทธิเหล่าน้ันก าลังถูกบิดเบือน เลือนลืมด้วยภาพของ

ความรุนแรง จนคนมองว่าผู้ท่ีออกมาชุมนุมเรียกร้องสิทธิท่ีถูกพรากไปอย่างอยุติธรรมของตัวเองเป็นพวก

ป่าเถื่อน น่าละอาย สร้างความขัดแย้ง ยุยงให้คนแตกแยก ท้ังท่ีมันไม่ใช่ ไม่ใช่เลยสักนิด...” 

ถอ้ยค ำบอกเล่ำดงักล่ำวตดัทอนมำจำกหนงัสือบนัทึกเร่ืองรำวของผูชุ้มนุมเรียกร้องประชำธิปไตย ฉนัไม่

ทรำบแน่ชดัวำ่เป็นของผูชุ้มนุมจำกใคร กลุ่มไหน ประเทศอะไรเพรำะในหนงัสือไม่ไดร้ะบุไว ้แต่มีคนฝำก

หนงัสือเล่มน้ีมำใหฉ้ัน วำ่กนัตำมตรงเลยคือตอนแรกฉนัไม่ใคร่หนงัสือเท่ำไหร่ ไม่มีสำวโรงงำนผูย้ำกจน 

เป็นลูกจำ้งคนไหน จะมำนัง่อ่ำนหนงัสือโดยเฉพำะกบัหนงัสือกำรเมืองเช่นน้ีหรอกค่ะ 

พวกหล่อนสนใจแค่วำ่จะท ำงำนอยำ่งไรให้อยูร่อดในแต่ละวนั ล ำพงัเงินเดือนอนันอ้ยนิดไม่พอจะกินจะ

ใช ้เศรษฐกิจก็ดนัมำตกต ่ำอย่ำงกะทนัหนัอีก พวกสำวโรงงำนคนอ่ืนจึงคร ่ำเคร่งกบักำรท ำงำน ไม่มีเวลำจะ

มำสนใจอ่ำนหนงัสือ อ่ำนเร่ืองกำรเมือง กำรประทว้ง กำรชุมนุม อะไรเทือก ๆ นั้น จริง ๆ ฉนัก็เป็นแบบพวก

เธอนะ บำ้นของฉนัฐำนะไม่ไดดี้มำกนกั แต่ไม่ถึงขั้นอดตำย ท ำงำนหำเชำ้กินค ่ำไปวนั ๆ แค่ใชค้  ำวำ่ เกอืบ 

อดตำยก็น่ำจะเพียงพอแลว้ แตบ่งัเอิญฉนัไดห้นงัสือเล่มน้ีมำ อ่ำนไดนิ้ดเดียวเกิดติดใจ อ่ำนต่อไปเร่ือย ๆ 

แลว้ฉนัก็พบวำ่ตวัเองกลำยมำเป็นสำวโรงงำนเพียงคนเดียวท่ีอ่ำนหนงัสือกำรเมือง---ในขณะนั้น 

ใครจะไปคิดล่ะคะวำ่ จะเกิดเหตุกำรณ์แบบน้ีขึ้นในโรงงำนท่ีไม่มีผูค้นสนใจกำรเมือง ฉนัก็ไม่เคยคิดมำ

ก่อน เร่ืองอะไรน่ะเหรอ เด๋ียวฉนัจะเล่ำใหฟั้งเอง แลว้คุณจะไดรู้้วำ่  

…สำวโรงงำนกอ่็ำนหนังสือกำรเมืองได้… 

โรงงานท่ีฉันท างานอยู่เป็นโรงงำนท่ีวำ่ดว้ยเร่ืองของอำหำรแปรรูป มนัจะหนีไม่พน้พวกอำหำรส ำเร็จรูป 

หรืออำหำรอบแหง้ อะไรเทือก ๆ นั้น โรงงำนของเรำรับท ำหมด โรงงำนแห่งน้ีตั้งอยูแ่ถบชำนเมือง ใกล ้ๆ 

กบักรุงเทพน่ีแหละ เพียงแต่บรรยำกำศต่ำงกนัลิบลบั  

ใจกลำงกรุง พล่ำนพลุ่งดว้ยผูค้นหลำกหนำ้หลำยตำ แต่ท่ีน่ีเรำแทบจะไม่ไดเ้จอหนำ้คร่ำตำกบัใครเลย

เพรำะประชำกรละแวกน้ี นอกจำกพวกผูใ้ชแ้รงงำนในโรงงำนของฉนั ก็ไม่มีใครอ่ืน ดงันั้นบรรยำกำศรอบ

ขำ้งจึงเงียบเชียบ จะเสียงดงัสุดก็ในโรงงำนของเรำ และถึงแมจ้ะเสียงดงัแค่ไหน แต่ค ำว่ำดงัในท่ีน้ีก็แค่เสียง

กระซิบกระซำบบำ้ง ไม่มีใครจะมำนัง่คุยกนัอยำ่งสบำยอำรมณ์ไดห้รอกค่ะ เพรำะชีวิตของพวกสำวโรงงำน

อยำ่งดิฉนั มีแต่งำน งำน และงำน ถึงหนำ้ท่ีจะไม่เหมือนกนัทั้งหมด แต่ก็มีเส้นสัมพนัธ์ท่ีมองไม่เห็นเก่ียวโยง

สำวโรงงำนอยำ่งพวกเรำเขำ้ไวอ้ยำ่งตดัไม่ขำด 



เร่ืองมนัเร่ิมขึ้นในวนัเสำร์ตอนบ่ำยคลอ้ย คร้ึมฟ้ำคร้ึมฝน เสียงลมพดัแรงดงักระห่ึมกบัเสียงเคร่ืองจกัร มี

เสียงเปร้ียงปร้ำงบำ้งไม่บ่อยนกั ฉนัก ำลงันัง่แพคของอยูร่่วมกบัสำวโรงงำนและหนุ่มโรงงำนคนอ่ืน ๆ นัน่

คือหนำ้ท่ีของฉนั ฉันอยูฝ่่ำยท่ีเรียกกนัอยำ่งกวำ้งขวำ้งวำ่ “ฝ่ำยปิดผนึกสินค้ำ” มีหนำ้ท่ีในกำรปิดผนึกสินคำ้

ท่ีล ำเลียงมำจำกฝ่ำยบรรจุสินคำ้ผำ่นสำยพำน น ำบรรจุภณัฑเ์หล่ำนั้นมำปิดผนึกใหเ้รียบร้อยเพื่อส่งต่อไปยงั

ฝ่ำยตรวจสอบสภำพสินคำ้ใหเ้ขำเช็คดูอีกคร้ัง ไม่มีอะไรซบัซอ้น หยบิจบัสับเปล่ียนแค่นั้นจบ ซ่ึงมนัก็ออก

จะน่ำเบ่ือหน่ำย เพรำะตอ้งนัง่จดจ่ออยูใ่นท่ำเดิม ๆ ทุกวนั ทุกวนั เหมือนเคร่ืองจกัร บำงทีฉนัก็แอบสงสัยนะ

วำ่ท ำไมไม่เอำเคร่ืองจกัรมำท ำใหม้นัส้ิน ๆ เร่ืองไปเลย แต่เป็นอยำ่งน้ีก็ดีแลว้แหละ ฉนัจะไดมี้งำนท ำ 

มนัเร่ิมขึ้นตอนนั้น ตอนท่ีมีหนุ่มโรงงำนคนหน่ึงว่ิงหนำ้ตำต่ืนมำบอกกบัพวกเรำวำ่ “ไอเ้จษ นอนจมกอง

เลือด ไม่รู้สึกตวัแลว้” 

“วำ่อะไรนะ” น ้ำเสียงสั่นเครือเจือต่ืนตระหนกไม่ใช่ใครอ่ืนไกล เธอนัง่อยูข่ำ้ง ๆ ฉนั เป็นเพื่อนสำวคน

สนิทควบต ำแหน่งภรรยำของคนท่ีเพิ่งจะมีคนมำบอกวำ่ หัวแตก เลือดอำบ นอนไม่ได้สติ ท่ำมกลำงควำม

สับสนงนงำย ก็เหมือนผ้ึงแตกรัง หนุ่มสำวชำวโรงงำนพำกนัทิ้งส่ิงท่ีตวัเองท ำอยู ่(ภำยหลงัสินคำ้ก็กอง

ระเนระนำด) แลว้ว่ิงตำมชำยคนนั้นอยำ่งใคร่รู้ใคร่เห็น ไม่ตอ้งถำมถึงเฟ่ืองลดำ เพื่อนสำวของฉนั หล่อนว่ิง

น ำหนำ้คนอ่ืนไปตั้งนำนแลว้ ฉนัตำมพวกหนุ่มสำวชำวโรงงำนคนอ่ืน ๆ ไปหลงัจำกนั้นไม่นำน 

แลว้ฉนัก็ไดพ้บกบัภำพสยดสยองท่ีสุดในชีวิต…ร่ำงไร้วิญญำณของเจษนอนแอ่งแมง้จมกองเลือดใน

สภำพอเนจอนำถ ดวงตำเบิกกวำ้ง ปำกคำ้งเต่ิง รำวกบัเขำตกใจสุดชีวิตก่อนส้ินใจ มือขำ้งหน่ึงกอบกุม

หนำ้อก อีกมือแผ่หลำอยำ่งอิสระ หำกน้ิวเกร็งแน่น ฉันท่ีเดินแหวกกลุ่มไทยมุ่งมำ เม่ือเห็นภำพนั้น ถึงกบั

เบือนหนำ้หนี 

เสียงเอะอะโวยวำยดงัขึ้นพร้อมกบัเสียงกรีดร้องของเฟ่ืองลดำ เธอพุ่งถลำหำร่ำงสำมีท่ีส้ินใจ ปำกพร ่ำหำ

ตน้สำยปลำยเหตุของเร่ืองบำ้ ๆ น่ีอยำ่งเจ็บปวด ฉนัมองภำพเพื่อนสำว ในใจสงสำรท่ีโชคชะตำกลำ้เชือด

ผูห้ญิงคนน้ีใหต้ำยทั้งเป็นไดล้งคอ  

ใครก็ตำมท่ีท ำเร่ืองชัว่ร้ำยพรรคน้ี์สมควรจะไดรั้บโทษอยำ่งสำสม 

งานนีต้ ารวจไม่ต้องสืบสวนกันหนัก เพรำะทนัทีท่ีต ำรวจมำถึงคนร้ำยก็ปรำกฏตวัขึ้นพร้อมกบัรับสำรภำพ

แต่โดยดี---เขำคือคุณจิระ ชำยร่ำงทว้มวยัห้ำสิบปลำยผูเ้ป็นหวัหนำ้ฝ่ำยประสำนงำนโมโหร้ำยคนนั้น ฆ่ำเจษ

อยำ่งเลือดเยน็ ตำมค ำสำรภำพ เขำพลั้งเผลอสังหำรเจษดว้ยเหตุผลโง่เง่ำวำ่ป้องกนัตวั ฟังก่อนสิคะ อยำ่เพิ่งด่ำ

วำ่ ฉนัเรียกกำรป้องกนัตวัวำ่โง่เง่ำไดอ้ยำ่งไร มนัมีเหตุผลค่ะ คืออยำ่งน้ีฉนัไดย้นิจำกพวกต ำรวจวำ่ คุณจิระ

บอกวำ่ตอนนั้นเขำก ำลงัเดินตรวจงำนอยู ่ไม่มีคนเลย แลว้เจษก็ปรำกฏตวัขึ้นดว้ยท่ำทำงกระฟัดกระเฟียด 



เอ่ยปำกขอใหคุ้ณจิระขึ้นเงินเดือนให้เขำหน่อย ตำมงำนท่ีหนกัขึ้น สภำวะเศรษฐกิจท่ีย  ่ำแยแ่ละค่ำใชจ่้ำยถำ

โถมเขำ้มำอยำ่งควบคุมไม่ได ้แต่คุณจิระปฏิเสธ ท่ำทำงกระฟัดกระเฟียดก็เปล่ียนมำเป็นโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ 

เจษท ำท่ำจะท ำร้ำยคุณจิระ คุณจิระเลยตอ้งปลุกปล ้ำกบัเจษเพื่อไม่ใหต้วัเองโดนท ำร้ำย คุณนึกภำพออกไหม

ชำยร่ำงใหญ่กบัชำยร่ำงเลก็ต่อสู้กนั  

เป็นตอนนั้นเองท่ีพวกลูกนอ้งของคุณจิระเขำ้มำช่วยคุณจิระจำกเจษ แต่โชคไม่ดี จงัหวะท่ีก ำลงัดุเดือด

เลือดพล่ำนอยูน่ั้น เจษเกิดหงำยหลงัลม้คะม ำไปกบัพื้นแลว้ก็ตูม้---ยงัไม่ทนัจะไดเ้รียกรถพยำบำล ก็เสียชีวิต

ก่อน มนัฟังดูไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะคะ คุณจิระเกือบรอดตวัไปไดแ้ลว้เชียว หำกพยำนปำกเอกไม่ยอมปริปำก

พูด ใช่ พยำนปำกเอกคนนั้นคือลูกนอ้งของคุณจิระ  

ตอนแรกกวำ่พยำนคนส ำคญัจะยอมพูดออกมำ ก็ไกล่เกล่ียอยูห่ลำยนำที อยำ่งวำ่พยำนส่วนใหญ่มกัพ่ำย

แพต้่อประโยคประเภท คุณจะได้รับกำรคุ้มครองจำกต ำรวจรึไม่ก็คุณจะไม่ต้องติดคุก (อยำ่งหลงัส่วนมำกมกั

เป็นเร่ืองไม่จริง) สุดทำ้ยควำมจริงก็ไดรั้บกำรเปิดเผยและหนำ้กำกผู้ป้องกันตัวก็ถูกกระชำกออกอยำ่งไม่ไยดี 

เกือบทั้งหมดท่ีออกมำจำกปำกคุณจิระคือเร่ืองโกหก แมเ้จษจะไปขอขึ้นเงินเดือนกบัเขำจริง แต่ตอ้งอยำ่

ลืมวำ่เจษไม่ใช่คนโมโหร้ำย เขำออกจะหวำดระแวง ขี้อำยเสียดว้ยซ ้ำไปในบำงที เจษไปหำคุณจิระพร้อมกบั

พูดอยำ่งนอบนอ้ม เป็นฝ่ำยของคุณจิระเองท่ีโมโหร้ำยและไล่ตะเพิดรำวกบัเจษไม่ใช่คน แต่เจษก็ไม่ยอม

ลดละเพรำะสุดจะทนแลว้ เขำพร ่ำร ่ำขออยำ่งพินอบพิเทำ แต่คุณจิระกลบัพิฆำตเขำดว้ยกำรซดัหนำ้ไปหน่ึงที 

จำกนั้นจึงเรียกลูกนอ้งอีกสองคน (หน่ึงในนั้นคือพยำนปำกเอก) มำตะลุมบอนเจษ ซดักนันวัเนียบนพื้น  

ไอเ้จำ้คนท่ีเป็นพยำนปำกเอกตอนแรกไม่ยอมท ำ พอโดนคุณจิระขู่เข็ญ สุดทำ้ยเขำก็กลำยมำเป็นหน่ึงใน 

ผู้ต้องหำ กบัคุณจิระซ่ึงเกือบจะเล่นละครตบตำส ำเร็จ แต่ก็นัน่แหละ พวกเขำสำมคนถูกตั้งขอ้หำในคดีท ำร้ำย

ร่ำงกำยผูอ่ื้นจนถึงแก่ควำมตำยโดยเจตนำในเวลำต่อมำ 

เขำ้ใจรึยงัล่ะคะ วำ่ท ำไมฉนัถึงไดบ้อกวำ่กำรป้องกนัตวัเม่ือออกมำจำกปำกของผูช้ำยคนนั้นเป็นเร่ืองโง่เง่ำ 

เพรำะเขำเขลำเหลือเกินท่ีไม่รู้ปูมหลงันิสัยใจคอของนำยเจษดีพอ แลว้คิดจะหงำยกำร์ดป้องกนัตัว---เขำคิด

ผิดไปถนดัแลว้ล่ะ 

แมคุ้ณจิระจะเขำ้คุกไปแลว้ แต่เขำก็ไดสุ้มไฟแห่งควำมคัง่แคน้ ควำมเคืองขุ่นท่ีสั่งสมใหโ้หมกระพือมำก

ขึ้น เหมือนลำวำท่ีครุกรุ่นมำเน่ินนำน พำนรอเวลำจะไดพ้วยพุ่งออกจำกปล่องภูเขำไฟ...เวลำนั้นไดค้ลืบ

คลำนมำถึงในอีกสำมวนัใหห้ลงั 

คุณยังจ าหนังสือการเมืองเล่มน้ันได้ไหม ฉนัหวงัวำ่คุณจะยงัจ ำได ้หนงัสือท่ีจัว่หวัไวว้่ำหนงัสือส ำหรับ

ผูส้นใจกำรเมือง กำรเมืองท่ีคนในโรงงำนไม่เคยจะสนใจเพรำะคิดวำ่เป็นเร่ืองไกลตวั สำวโรงงำนไม่ควรจะ



ยุง่กบัเร่ืองกำรเมือง พวกหล่อนควรท ำใหต้วัเองไม่อดตำยก่อน แต่แลว้เฟ่ืองลดำก็มำพบกบัหนงัสือกำรเมือง

เล่มนั้นเขำ้ เธอขอหนงัสือของฉนัไป แลว้ก็ไม่เอำมำคืน  

วนัถดัมำนอกจำกเฟ่ืองลดำ ฉันยงัเห็นสำวโรงงำนคนอ่ืน ๆ ก ำลงัอ่ำนหนงัสือเล่มเดียวกนั น่ำประหลำด

มำกเพรำะพวกหล่อนไม่น่ำจะยอมเจียดเงินซ้ือหนงัสือได-้--ใช่ หนงัสือกำรเมืองเล่มนั้นแหละ ท่ีพวกสำว

โรงงำนอยำ่งเรำ ๆ ไม่เคยเหลียวแลมำก่อน ไม่ใช่วำ่เรำไม่เคยเรียนเร่ืองกำรเมืองอะไรพวกน้ีมำแลว้นะ มนั

เคยผำ่นตำเรำมำบำ้ง แต่จดัวำ่เลือนรำงใชไ้ด ้จนท่ีสุดมนัก็อนัตรธำนหำยไปไม่หลงเหลือในควำมทรงจ ำ 

กำรเมืองในมโนส ำนึกของเรำมำกท่ีสุดก็แค่กำรเลือกตั้งผูแ้ทน จะผูแ้ทนไหนก็ช่ำง เพรำะฉนัก็ไม่เห็นวำ่พวก

นั้นจะเขำ้ไปแกไ้ขปัญหำบำ้นเมืองตรงไหน มนัไม่ใช่ทั้งหมดหรอก ฉนัรู้ แต่พวกท่ีเขำมีกะใจอยำกจะมำ

จดักำรปัญหำบำ้นเมืองจริง ๆ ก็ถูกเง้ือมือของผูมี้อ ำนำจ จดักำรไปเรียบแลว้ ไม่รอดสักรำย ท่ีเหลืออยูก่็มีแต่

พวกเลียแขง้เลียขำกนัเอง สูบกินภำษี ท ำลำยบำ้นเมืองเท่ำนั้น ไม่เคยมำสนใจพวกประชำชนอยำ่งฉนัหรอก 

แต่ตอนน้ีภำพท่ีเคยเป็นกลบัตำลปัตร หนงัสือท่ีไม่เคยแพร่หลำยก็ไดรั้บควำมนิยม บ่มเพำะแนวคิด

มำกมำยใหพ้ร่ำงพรำวในหวัพวกหล่อน ไม่วำ่จะอยูใ่นอิริยำบถไหน พวกหล่อนจะมีหนงัสือเล่ำเร่ือง

กำรเมือง เปิดอำ้ซ่ำอยูต่รงหนำ้ มืออำจขยบัเขยื้อนตำมหนำ้ท่ีต่อไป แต่ตำมองสลบัระหว่ำงตวัอกัษรนบัร้อย

นบัพนักบัภำพกำรเล่ือนไหลของสำยพำน แววตำของพวกหล่อนเปล่งประกำยซึมซบัทุกตวัอกัษรอยำ่งตั้งใจ 

เสียดำยท่ีมนุษยไ์ม่ไดมี้ส่ีตำหรือมำกกวำ่นั้น มิฉะนั้นอะไร ๆ คงจะง่ำยกวำ่น้ี ไม่ก่ีวนัหลงัจำกท่ีหนุ่มสำวชำว

โรงงำนเร่ิมอ่ำนหนงัสือกำรเมือง ‘วันแห่งการปลดปล่อย’ ก็มำถึง ซ่ึงฉนัก็ไม่นึกมำก่อนวำ่จะมีวนัน้ี วนัท่ีชีวิต

ของพวกเรำสำวโรงงำนจะไดเ้ผชิญชะตำกรรม ไม่แตกต่ำงอะไรกบัคนเล่ำหรือคนเขียนหนงัสือกำรเมืองเล่ม

นั้น---กำรเรียกร้องโดยชอบธรรมก ำลงัจะเกิดขึ้นนบัจำกน้ี 

ไฟแห่งการปลดปล่อยลุกโชนแต่หวัวนั วนันั้นพวกเรำหนุ่มสำวชำวโรงงำนทุกคนร่วมใจกนั ‘หยดุท ำงำน

กะทนัหนั’ เพือ่รวมกลุ่มชุมนุมกดดนับอร์ดบริหำรทั้งคณะใหรั้บผิดชอบต่อกำรตำยอยำ่งไม่ยติุธรรมของเจษ 

ท่ีมำกกวำ่กำรปล่อยใหช้ำยอำรมณ์ร้ำยคนนั้นเขำ้คุกและปล่อยใหค้วำมตำยของเจษเป็นเพียงคล่ืนกระทบฝ่ัง 

โดยไม่ไดน้ดัหมำย กำรชุมนุมมีเหตุผลหลกั ๆ อยูส่องประกำรท่ีฉนัพอจะจ ำไดจ้ำกปำกของเฟ่ืองลดำคือหน่ึง

เรียกร้องควำมยติุธรรมใหเ้จษ สองเรียกร้องควำมปลอดภยัจำกควำมไม่แน่นอนทำงอำรมณ์และกำรกดขี่ของ

พวกนำยจำ้ง ไม่มีใครอยำกพบจุดจบแบบเจษหรอก แต่อำรมณ์คนมนัเอำแน่เอำนอนไม่ได ้ยิง่เรำเป็นแค่

ลูกจำ้งเขำ โอกำสจะเป็นผูถู้กกระท ำยอ่มมำกกวำ่ 

เสียงร้องตะเบง็เซ็งแซ่เปล่ียนโรงงำนใหก้ลำยเป็นสถำนท่ีท่ีไม่เงียบเหงำ คลอเคลำ้เสียงด่ำทอแห่งควำม

เคียดแคน้ กำรชุมนุมเพื่อทวงควำมยติุธรรมถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่มดว้ยกนั ส่วนหน่ึงจะปักหลกักระจดั

กระจำยอยูต่ำมส่วนต่ำง ๆ ของโรงงำน อีกส่วนก็บุกเขำ้ไปกดดนัขำ้งในส ำนกังำน ส ำนกังำนท่ีพวกบอร์ด



บริหำรรวมถึงพวกพนกังำน---พวกนัง่หอ้งแอร์น่ะ ท ำงำนอยู ่ไม่พน้บ่ำย ป้ำยมำกมำยก็ติดเตม็ไปหมด ตำม

ผนงั ตำมโรงงำน บนพื้น ควำมไม่พอใจแผรั่ศมีควำมร้อนแรงออกมำจำกขอ้ควำมบนป้ำยเหล่ำนั้น เหล่ำ

พนกังำน (พวกหอ้งแอร์) คนอ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งและไม่ไดรั้บรู้ควำมเป็นไปของพวกเรำ ต่ำงพำกนัหนี

จำ้ละหวัน่ บอร์ดบริหำรหำยหวัไปเลย เรำไม่เจอพวกเขำตอนไปท่ีนัน่ พวกเขำจงใจไม่อยูห่รือไม่ก็พวกเขำ

อำจไหวตวัทนัจึงไม่มำปรำกฏตวั น่ียิง่เป็นกำรตอกย  ้ำวำ่พวกเขำขี้ขลำดแค่ไหน 

ไม่ก่ีชัว่โมงถดัมำหนงัสือพิมพ ์ข่ำวโทรทศัน์ต่ำงประโคมหวัขอ้ในลกัษณะ …โรงงำนย่ำนชำนเมืองวุ่น  

คนงำนก่อเหตุจลำจล…  

ตอนท่ีฉันอยูใ่นกลุ่มชุมนุมขณะเสียงโห่ร้องยงัดงัร ่ำไป ท่ำมกลำงผูค้นท่ีเบียดเสียด หนงัสือพิมพฉ์บบั

หน่ึงถูกส่งต่อมำเร่ือย ๆ กวำ่จะมำถึงมือฉนั ก็ยบัยูย่ีไ่ปหมดแลว้ ฉนัถึงกบัสบถออกมำเม่ือเห็นพำดหัว “แม่ง

เอย้” ข่ำวน่ีก ำลงับิดเบือน เรำไม่ไดก่้อจลำจล เรำแค่ร้องขอควำมยติุธรรม เรำไม่ไดใ้ชค้วำมรุนแรง ถำ้จลำจล 

ตอ้งมีกำรทุบตีท ำลำยขำ้วของ เรำไม่ไดท้ ำอยำ่งนั้น เรำเพียงแต่เรียกร้องสิทธิท่ีถูกกดขี่อยำ่งนำนนมใน

โรงงำนของเรำอยำ่งสงบ-ไม่สงบหรอก แต่เรำไม่ไดก้ระท ำกำรรุนแรงอะไรเลย  

ดูเหมือนวำ่ส ำนกัข่ำวจะเช่ือถือไม่ไดเ้ท่ำกบัขอ้มูลตำมโซเชียลมีเดีย ควำมเป็นจริงมนัไม่ต่ำงกนัเท่ำไหร่ 

เพียงแต่ข่ำวสำรโซเชียลมีโอกำสถูกแทรกแซงและป่ันข่ำวไดง้่ำย แต่ในขณะเดียวกนัขอ้มูลบำงประกำรก็จริง

เสียยิง่กวำ่จริง โลกไร้พรมแดนมนัก็อยำ่งน้ี 

แทก็ ‘ชุมนุมโรงงำนช่ือดงัยำ่นชำนเมือง’ กบัแทก็ ‘เซฟเจษ’ (อนัหลงัฉนัไม่แน่ใจวำ่แปลวำ่อะไร แต่น่ำจะ

เป็นทบัศพัท)์ ขึ้นเทรนด์อนัดบัหน่ึงกบัสองบนโลกออนไลน์เป็นเวลำไล่เล่ียกนั---เพื่อนฉนัคนหน่ึงมีสมำร์ท

โฟนน่ะ พอเล่นเน็ต เล่นพวกโซเชียลอะไรเทือก ๆ นั้นได ้ฉนัจึงรู้วำ่ผูค้นในสังคมใหค้วำมสนใจกบักำร

ชุมนุมของพวกเรำหนุ่มสำวชำวโรงงำนไม่นอ้ยเลย ควำมคิดเห็นแบ่งออกเป็นสองส่วน ส่วนแรกคือให้

ก ำลงัใจ อีกส่วนคือวิพำกษว์ิจำรณ์ 

ความคิดเห็นท่ี1 

สุพตัราคนหน้าบาน-กะอีแค่คนงำนตำย พวกคนงำนกระจอกเสือกลุกขึ้นมำเรียกร้องควำมยติุธรรม ถำ้เป็น

พวกผูบ้ริหำรตำยเพรำะโดนคนงำนฆ่ำก็วำ่ไปอยำ่ง ไร้สำระจริง ๆ หวงัจะป่วนแน่ ๆ เลยค่ะ  ไมไ่หวจริง ๆ  

ความคิดเห็นท่ี2 

ไม่เอาพวกชังชาติ-พวกน้ีตอ้งเป็นพวกป่วนเมืองแน่ ๆ ตวัอยำ่งมีไม่ดู พวกคลัง่ไคลเ้สรีภำพ น่ำจะให้

ต ำรวจยงิทิ้งใหห้มดเลยนะคะ เหมือนพวก (ฉนัขอไม่กล่ำวถึง มนัเป็นช่ือกลุ่มคน) 



ความคิดเห็นท่ี3 

นายนิรนาม-พวกน้ีมนัป่ำเถ่ือน ส่วนมำกไม่ใช่คนไทยดว้ยมั้งท่ีเห็น ยิง่ไม่สมควรจะไปใหค้่ำอะไร คิดจะ

สร้ำงควำมแตกแยกใหเ้กิดขึ้นในสังคม เป็นกรรมกรก็อยูส่่วนกรรมกรไป ถำ้เร่ืองมำกนกั ก็ยงิทิ้งเหมือนท่ี

ควำมเห็นสองบอกเลยครับ น่ำร ำคำญจริง ๆ สร้ำงควำมแตกแยกไม่รู้จกัจบจกัส้ิน 

ฉนัรับรู้ไดถึ้งน ้ำเสียงเหยยีดหยนัท่ีส่งผำ่นขอ้ควำมเหล่ำนั้นเตม็ประดำ 

การประท้วงยืดเย้ืออย่างกู่ไม่กลบั ฉนัมองไปยงัร่ำงสะอดสะองของเฟ่ืองลดำท่ีมือถือโทรโข่ง ปำกพร ่ำพูด

ไปเร่ือย ๆ ทั้งเร่ิมจะอ่อนระโหยโรยแรง เธอคือผูท่ี้ท ำหนำ้ท่ีเป็นหวัหอกในกำรชุมนุมตลอดทั้งวนั น่ำท่ึงท่ี

เพื่อนสำวตวัเลก็ของฉันคนน้ีแขง็แกร่งขดักบัรูปร่ำงบอบบำงอยำ่งส้ินเชิง น่ีแหละเลก็พริกขึ้นหนูของแท ้ 

ควำมมืดโรยตวัปกคลุมรอบโรงงำน บรรยำกำศรอบนอกเงียบสงดั แต่ขำ้งในเจ๊ียวจ๊ำว มีเจ้ำหนำ้ท่ีต ำรวจ

จ ำนวนหน่ึงปรำกฏตวัขึ้นรอบนอกเพื่อดูแลควำมสงบ ยงัไม่มีเหตุกำรณ์อะไรน่ำเป็นห่วงมำกนกั กำรชุมนุม

ด ำเนินไปอยำ่งเรียบร้อย 

กระท่ังวันรุ่งขึน้ ขณะกำรประทว้งยงัด ำเนินต่อไป สถำนท่ีต่ำง ๆ ภำยในโรงงำนก็เร่ิมมีร่องรอยของกำร

ท ำลำย กระจกแตกร้ำว ผนงัเป็นรอยขีดข่วนและพ่นสีปรำกฏใหเ้ห็น อะไรหลำย ๆ อยำ่งเร่ิมไม่ปกติ มีบำง

คนเร่ิมท ำให ้’ความรุนแรง’ แฝงอยูใ่น ‘ความสันติ’ ท่ีพวกเรำบอกมำโดยตลอด  

มีคนโดนท ำร้ำยร่ำงกำยดว้ย ไม่ใช่คนจำกท่ีร่วมชุมนุมหรอก เป็นพวกพนกังำนออฟฟิศท่ีกลบัเขำ้มำ

สะสำงงำน นัง่แต่ในหอ้งแอร์ คนหน่ึงเลือดอำบเชียว ตอนนั้นเองมีกล่ินไม่ชอบบำงพำกลบำงอยำ่งคละคลุง้

อวลไปกบัเสียงแห่งผูต่ื้นรู้ ข่ำวเร่ืองน้ีแพร่ไปไวมำก มำกพอจะท ำใหต้อนน้ีคนมองกำรชุมนุมของเรำเป็น

เร่ืองน่ำละอำย เพรำะเขำบอกวำ่พวกเรำใชค้วำมรุนแรง ทั้งท่ียงัไม่มีหลกัฐำนช้ินไหนบอกเลยวำ่ ส่ิงท่ีเกิดขึ้น

เหล่ำนั้นมำจำกม็อบของเรำ ยิง่ส่ือเล่นแต่ประเด็นน้ี คนยิง่มองเรำในภำพลบหนกัขึ้นอีก 

มนัประจวบเหมำะกบัตอนท่ีทำงบอร์ดบริหำรหำ้คนออกมำใหส้ัมภำษณ์กบัส ำนกัข่ำวช่ือดงั ซ่ึงเทปนั้นถูก

เปิดกระจำยเสียงในโรงงำนดว้ยพอดี 

“…กำรชุมนุมของพวกพนักงำนในโรงงำนต้องเรียนตำมตรงว่ำเป็นเร่ืองท่ีพวกเรำห้ำคนไม่คิดว่ำจะบำน
ปลำยมำกถึงเพียงนี ้พวกเรำเช่ือว่ำกำรชุมนุมคร้ังนีเ้กิดจำกกำรปลกุป่ันของผู้ไม่หวังดี เพรำะขณะนีเ้รำได้รับ
รำยงำนมำว่ำ มีคนเร่ิมท ำลำยข้ำวของกันแล้ว รวมถึงพนักงำนบำงส่วนของเรำกโ็ดนโจมตีอำกำรสำหัส…” มี

ถอ้ยแถลงมำกมำยตำมมำหลงัจำกนั้น ซ่ึงไม่มีส่วนไหนพูดในแง่ดีและพูดถึงประเด็นท่ีพวกเรำเรียกร้องเลย

สักนิดเดียว 



พวกเรำทุกคนหันมำมองหนำ้กนัหลงัเสียงนุ่ม ๆ ทุม้ ๆ ท่ีเรำไม่ไดย้นิมำสักพกักล่ำวจบ ดว้ยควำมฉงน 

เสียงฮือฮำดงัอ้ืออึงในกลุ่ม เรำเร่ิมถกเถียงกนัถึงประเด็นดงักล่ำว ทุกคนต่ำงส่ำยหนำ้หงึกหงกั ไม่มีใครทรำบ

วำ่ใครเป็นคนท ำเร่ืองเลวร้ำยพรรคน์ั้น  

จู่ ๆ ก็มีคนบอกวำ่เห็นกลุ่มคนน่ำสงสัย ใส่ชุดพนกังำนมอมแมม แต่เน้ือตวักลบัขำวผดุผอ่ง ดูแลว้ไม่

น่ำจะใช่ผูใ้ชแ้รงงำนท่ีตรำกตร ำท ำงำนจนประทบัตรำควำมเหน่ือยไวต้ำมล ำตวัและใบหนำ้ แฝงตวัลบั ๆ ล่อ 

ๆ ปะปนในกลุ่มพวกเรำ ก่อนเหตุกำรณ์ควำมรุนแรงจะเกิดขึ้น เรำพยำยำมจะตำมหำพวกเขำ แต่ก็หำไม่พบ 

ฉนัเร่ิมคิดถึงถอ้ยค ำบำงถอ้ยจำกหนงัสือกำรเมืองเล่มนั้น ไม่รู้มนัจะเก่ียวกนัไหม แต่ฉันวำ่ก็ไม่แน่หรอก 

อะไร ๆ มนับิดเบีย้วขึ้นทุกวนั 

เร่ืองราวความรุนแรงอันเป็นปริศนาเร่ิมบำนปลำยหนกัยิง่กวำ่ไฟลำมทุ่ง บอร์ดบริหำรทั้งหำ้คนยงัไม่กลบั

เขำ้มำภำยในโรงงำน พวกเขำคิดวำ่กำรประทว้งของพวกเรำจะจบลงโดยง่ำย แต่พวกเขำคิดผิด พวกเขำจึงเอำ

แต่พูดจำปรำศรัยต่อส ำนกัข่ำวในท ำนองวำ่ ม็อบของเรำท ำใหโ้รงงำนล่มสลำย ท ำใหแ้ตกแยก ไม่ไดท้ ำเพื่อ

เรียกร้องสิทธิ ซ่ึงพวกเรำทุกคนไดแ้ต่จอ้งหนำ้กนั ควำมหวงัริบหร่ีเตม็ที กระนั้นเรำก็ไม่ทอ้ถอย และยนืหยดั

จะร่วมต่อสู้กนัตรำบเท่ำท่ีพวกเขำยงัเพิกเฉยต่อควำมไม่ยติุธรรม โดยเฉพำะกบัเฟ่ืองลดำ หล่อนตอ้งสูญเสีย

สำมีอนัเป็นท่ีรักเพียงเพรำะคนบำ้อ ำนำจ คิดวำ่ตวัเองอยูเ่หนือคนอ่ืน 

“ถำ้บอร์ดบริหำรไม่โผล่หวัมำเลย เรำอำจยกระดบักำรชุมนุมใหม้ำกขึ้นเพื่อใหพ้วกเขำตระหนกัรู้ แต่จะ

ไม่ท ำอะไรรุนแรงเด็ดขำด” ผูน้ ำสำวนำมวำ่ เฟ่ืองลดำ บอกกบัฉนั ในตอนท่ีฉนัแหวกผูค้นมำคุยกบัเธอ “แต่

เรำจะท ำอะไรไดล้่ะ พวกบอร์ดบริหำรยงัไม่โผล่หวัมำสักคน เงินก็ไม่มีจะใช ้ขำ้วก็ยงัไม่ไดกิ้นกนัเลย ไม่รู้วำ่

อีกนำนแค่ไหนท่ีพวกเรำจะทนได”้  

ฉนัถำมแกมบ่นตำมสภำพกำรณ์ เธอโนม้ตวัลงมำกระซิบกระซำบ “ไม่ตอ้งห่วง ฉันไดย้นิข่ำวลือวำ่พวก

บอร์ดบริหำรแอบลอบกลบัเขำ้มำท่ีน่ี แลว้ก็เป็นตอนน้ีดว้ย ฉนัจะลองไปดู ลองเจรจำกบัพวกเขำก่อน” เธอ

วำ่แลว้ยิม้ ๆ แววตำเหน่ือยหน่ำยวิบวบั ฉนัจบัแขนเธอไว ้ก่อนจะส่งสำยตำเชิงวำ่ ฉันไปด้วย ฉนัอยำกไป

เห็นกบัตำวำ่พวกบอร์ดบริหำรจะกลำ้เผชิญหนำ้กบัควำมจริงไหม 

ในส ำนกังำน ไฟทุกดวงดบัวูบรอบขำ้งพลนัมืดสลวั ตอนนั้นเป็นเวลำเกือบ ๆ สองทุ่ม มีเสียงจำกขำ้งล่ำง

ลอดเขำ้มำบำ้ง แหงล่ะ แมต้วัหวัหอกจะไม่อยู ่แต่ใช่วำ่จะไม่มีผูน้ ำคนอ่ืนเลย คนท่ีไม่พอใจกบัโครงสร้ำง

ทำงสังคมในโรงงำนแห่งน้ีก็มีเยอะอยู ่เรำทั้งคู่เดินฝ่ำม่ำนมืด ฝ่ำกองกระดำษปลิวว่อน ขำ้วของหล่น

สะเปะสะปะเตม็พื้น มำหยดุยนือยูต่รงหนำ้ห้องท่ีกรุกระจกทัว่ เรำตดัสินใจจะไม่เปิดไฟ ดว้ยเหตุท่ีวำ่กลวั

พวกบอร์ดบริหำรท่ีแอบเขำ้มำจะไหวตวัทนั ในควำมมืดสลวันัน่ พวกเรำเห็นเงำตะคุ่มด ำ ๆ ก ำลงัเคล่ือนไหว 

ขนทุกเส้นของฉันลุกกรูเกรียว รู้สึกร้อน ๆ หนำว ๆ อยำ่งไรชอบกล 



เรำเดินไปใกล ้ๆ เงำนัน่อยำ่งเบำท่ีสุดเท่ำท่ีจะเบำได ้แลว้พวกเรำสองคนก็มีอนัตะลึงงนั พลนัเหง่ือกำฬ

แตกพลัก่ หวัใจเตน้ระรัว เพรำะพอไดเ้ห็นเงำตรงหนำ้เจนตำขึ้น ก็พบวำ่เงำตรงหนำ้ไม่ใช่เงำของพวกคนใน

บอร์ดบริหำร ไม่ใช่แมแ้ต่เงำ อีกทั้งเขำก็ไม่ใช่ผูชุ้มนุมดว้ย ฉนัจ ำได ้ร่ำงสูงนัน่สวมโม่งปิดหนำ้ เส้ือ กำงเกง 

ทุกอยำ่งลว้นด ำ ก ำลงัขยบุขยบิท ำอะไรสักอยำ่ง มือของเรำสองคนพนัธนำกำรเขำ้หำกนัอยำ่งต่ืนกลวั 

ทนัใดฉนัก็เห็นแสงสีส้มอมน ้ำเงินเลก็จ๋ิวลอยควำ้งท่ำมควำมมืด แลว้จุดเลก็จุดนอ้ยนัน่ก็ถูกเหว่ียงตกลง

ไปบนพื้น ลุกโชติช่วงแผส่ยำยไปทัว่อำณำบริเวณในเวลำไม่นำน ฉนักรีดร้องออกมำเสียงดงัลัน่และนัน่ท ำ

ใหเ้งำปริศนำหนัมำมองพวกเรำ ก่อนท่ีเรำจะไดเ้อ่ยเอ้ือนอะไรไปมำกกวำ่น้ี โดยอำศยัควำมรวดเร็วปำน

ลมกรด มนัว่ิงผำ่นพวกเรำไปเปิดหนำ้ต่ำง กระโดดผลุบหำยไปในควำมมืด จำกควำมมืดมิดสู่ควำมสวำ่งไสว 

จำกควำมวำ่งเปล่ำสู่ควนัทะมึน จำกควำมมึนงงสับสนสู่ควำมมึนงงท่ีสับสนกวำ่เดิม พวกเรำละล ่ำละลกัพกั

ใหญ่กวำ่สติสตงัท่ีแตกกระเจิงจะประดงักลบัเขำ้มำ เสียงเพรียก เสียงเพรียกหน่ึงดงัขึ้น 

“ทั้งสองคนรีบออกมำเร็ว” เขำคือหน่ึงในผูร่้วมชุมนุม คงเห็นควนัสีเทำฟุ้งออกไปทำงหนำ้ต่ำงและเปลว

ไฟท่ีก ำลงัเผำไหมท่ี้น่ี ไม่ตอ้งพูดอะไรอีก เรำสองคนรีบว่ิงใหห่้ำงจำกรัศมีเพลิงอยำ่งทุลกัทุเล ในสภำวะหว้ง

อำรมณ์อนัหลำกหลำย ฉนัพบวำ่ตวัเองกระโดดเกำะเขำ้ท่ีตวัของผูช้ำยคนท่ีเรียกอยำ่งจงัจนเรำสองคนลม้ลง

ไปกองอิรุงตุงนงัท่ีพื้น ภำพถดัมำคือตอนท่ีฉันหนัหลงักลบัไป ทัว่ทั้งหอ้งท่ีเคยเป็นส ำนกังำนท่วมทน้ดว้ย

เพลิงบรรลยักลัป์ มนัเฉียดตวัฉนัไปเพียงเลก็นอ้ยเท่ำนั้น เป็นตอนนั้นเองท่ีฉันหนัซำ้ยแลขวำ มีแค่ผูช้ำยสอง

คนนั้นกบัฉนั---ไม่มีเฟ่ืองลดำ  

แลว้จู่ ๆ ฉนัไดย้นิเสียงกรีดร้องแวว่มำกบัเสียงซู่ซ่ำกรีดกรำยของสำยเพลิง เธออยูใ่นนั้น ในทะเลเพลิง ฉนั

ตะโกนใส่ภำพตรงหนำ้สุดเสียง ตะเกียกตะกำยไปทัว่อยำ่งคนเสียสติ แต่ก็สำยไปแลว้ เพื่อนของฉันก ำลงั

โดนเปลวไฟกลืนกิน เปลวไฟท่ีสุมขึ้นจำกเงำปริศนำ ฉันมองภำพตรงหนำ้ ภำยใตอ้อ้มกอด น ้ำตำแห่งควำม

เสียใจพร่ังพรูรำวสำยน ้ำซ่ึงจะไม่มีวนัหยดุไหล ไอควำมร้อนเผำพล่ำนหวัใจฉนั ให้เหลือเพียงแต่เศษซำก

ของควำมเจ็บปวด ท่ีไม่มีทำงลบเลือนได ้

เช้าวันต่อมา พวกเรำทั้งหมดตอ้งพำกนัอพยพออกมำจำกตวัอำคำรของโรงงำนอยำ่งวุน่วำย รถดบัเพลิง

หวีดเสียงหวอเขำ้ควบคุมเพลิงไดท้นัเวลำ ฉนักลบัไปท่ีท่ีกลำยเป็นตอตะโกอีกคร้ังเม่ือไฟดบัสนิท ท่ีนัน่ ฉนั

ควำ้ผงกระด ำกระด่ำงท่ียงัอุ่น ๆ กอบก ำไวใ้นมือ มนัอำจเป็นส่วนหน่ึงในตวัของสำวผูน้ั้น สำวโรงงำนท่ีไม่

เคยอ่ำนหนงัสือกำรเมือง จนมำสู่สำวโรงงำนผูเ้รียกร้องควำมยติุธรรมใหก้บัสำมีของตวัเอง  

เวลำเดียวกนัฉนัไดย้นิเสียงนกัข่ำวดงัออกมำจำกล ำโพง “ข่ำวด่วนคนงำนคลั่งเผำโรงงำนตัวเอง..” ฉนั

ค ำรำมใส่เสียงเฮงซวยนัน่ คลำ้ยคนบำ้ท่ีควบคุมตวัเองไม่ไดบ้นเถำ้ธุลี น ้ำสีใสก ำลงัไหลรดเส้ียวหน่ึงของ

ควำมจริงท่ีสลำยเป็นผยุผง หลอมรวมเป็นส่วนหนึ่งของตอตะโก---หายไปกบัเฟ่ืองลดาผู้ล่วงลบั---ตลอดกาล 



ห้องแชทของเราสามคน 

เราสามคนรู้จักกนัมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมโน่น เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มเพือ่นท่ีสนิทท่ีสุด ถึงจะเรียนจบ

ไปนานแล้ว พวกเราสามคนก็ยังคงคุยกนัผ่านห้องแชทน้ีเสมอเกอืบทุกวันเชียว 

ยัยจี:้ไฮ เพื่อน ๆ วนัน้ีท ำงำนเป็นไงบำ้งค่ะ สบำยดีรึป่ำว 

สบำยดีกบัผีสิ บอสแม่งน่ำมคำนชิบหำยเลยวะ่ 

อว้นยงักบัหมูตอนเสือกมำรมร้อนอีก กุจะบำ้ตยั 

ยัยจี:้วำ้ย เมำ้ 

เมำ้อะไรละ พูดถึงแม่งแลว้งุดงิด 

เปล่ียนเร่ืองดีกวำ่ 

ยัยรุ:น้ีพวกแก ไม่รอฉนัเลยน่ะยะ 

ยันรุ:เมำ้ไรเมำ้ดว้ยดิ อยำ่ทิ้งเพื่อนไวก้ลำงทำง 

ยัยจี:้ของฉนัเองก็ปสด.ไม่ไหว แกรู้ม่ะ บอสฉนัแม่งตอ้งเป็นพวกเฒ่ำหัวงูแน่ ๆ 

หะ! คือไง 

ยัยรุ:@ยยัจ้ี เมำ้!!! 

ยัยจี:้ตอนฉนัไปหำบอสท่ีหอ้งท ำงำนนะ หือ มองขำอ่อนฉันตำเยิม้เลย 

ยัยจี:้คิดแลว้ขนลุกโคตร 

ยัยรุ:ตำยแลว้ อยำ่ยอมนะ แจง้ควำมเลย 

ใช่ แกอยำ่ไปยอมนะ 

เรำเป็นผูห้ญิง จะไปยอมไดไ้ง 

พวกผูช้ำยสมยัน้ีก็นะ มีแต่พวกห่ืนกำม น่ำรังเกียจท่ีสุด 

เห็นเพศแม่หน่อยไม่ได ้ในหัวคิดแต่เร่ืองอบัปรี 

ยัยรุ:ฉันเห็นดว้ยกบัพวกแก 



เด๋ียว@ยยัรุ แกเป็นผูห้ญิงดว้ยเรอะ ถึงมำเห็นดว้ย 

ยัยรุ:อำ้ว กุก็เพื่อนสำวมึงนะ อห. ถึงจะไม่ใช่สำวก็เหอะ แต่เรำก็เป็นเพื่อนกนั 

อะจะ้ 

ยัยจี:้แลว้คือแม่งเป็นยงัง้ีกบัพนกังำนผูห้ญิงเกือบทุกคนดว้ยนะ  

ยัยจี:้เห็นใครสวยหน่อยไม่ได ้แม่งเรียกเขำ้หอ้งหมด ป่ำนน้ีลวนลำมไปทั้งบริษทัแลว้มั้ง 

ยัยจี:้จะลงโลงอยูแ่ลว้ไม่เจียมสังขำนตวัเองเรอะ 

ยัยจี:้พวกคนอ่ืนก็ใช่วำ่จะดี พวกผูช้ำยในออฟฟิศน่ะ สันดำนไม่ต่ำงกนั 

ยัยจี:้รวมกลุ่มคุยกนัแต่ละที ไม่เคยพน้แซวหญิง ในออฟฟิศ 

ยัยจี:้ไม่ก็เอำรูปผูห้ญิงมำส่องแลว้จบักลุ่มคุยกนั หนำ้ตำของพวกมนัอยำ่งห่ืนอะ บำงทีพวกแม่งก็คุยเร่ือง

หนงัโป๊กนัในโทรศพัท์ 

ยัยจี:้นอ้งนัน่ นอ้งน่ี โคตรเด็ดเลยวะ/ฉนัฟังแลว้โคตรสะอิดสะเอียน 

ยัยจี:้ท ำยงักบัผูห้ญิงเป็นของเล่น 

วงวำร 

ยัยรุ:หวำ่ น่ำสงสำรเขำนะคะ ผูช้ำยสมยัเน่ีย เอำตรงเลยคือหำดี ๆ ไดย้ำกขึ้นทุกวนั 

ยัยรุ:ส่วนมำกแม่งมีแต่พวกห่ืนกำม พวกป่ำเถ่ือน เห็นผูห้ญิงเป็นวตัถุทำงเพศ 

ยัยรุ:ถึงจะฉนัเป็นตุ๊ดก็เถอะ แต่ฉนัก็อดสงสำรพวกแกไม่ได ้

ยัยจี:้บวกกบันอ้งรุหนำ้ปรุของเรำไปอีกลำ้น  

ยัยรุ:ใครหนำ้ปรุ เด่ียวจะโดน  

ยัยจี:้ฉนัคิดเหมือนยยัรุ 

ยัยจี:้แต่ก็อยำ่งวำ่สังคมน้ี ผูช้ำยเป็นใหญ่ 

ยัยจี:้แม่งกดขี้ผูห้ญิงยงักบัอะไรดี ผำ่นมำก่ียคุก่ีสมยั สันดำนผูช้ำยแม่งเป็นเหมือนกนัหมด 

ยัยรุ:ตุ๊ดก็โดนค่ะ ฮลัโหล  



ยัยจี:้มนัควรจะหมดเวลำของสังคมท่ีผูช้ำยเป็นใหญ่แลว้ปะวะ ศตวรรษไหนกนัละ 

จริง 

ความคิดมากมายโลดแล่นอยู่ในหัวฉัน พวกผู้ชายส่วนใหญ่มันกเ็ป็นเหมือนท่ียัยจี้ว่า กดขี่ข่มเหงเพศอื่น 

ถือดีว่าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วจะท าอะไรกไ็ด้ เพศหญิงอย่างเรา ๆ รวมถึงยัยรุซ่ึงเป็นชายใจหญิง ต่างได้รับ

ผลกระทบจากสังคมผู้ชายเป็นใหญ่กนัถ้วนหน้า 

ฉันล่ะเกลียดสังคมแห่งความไม่เท่าเทียมนี่  

แล้วเรากเ็ลิกคุยกนัแต่เพยีงเท่าน้ัน เหมือนกบัค าว่า ‘จริง’ ของฉันเป็นตัวหยุดทุกอย่างลง 

เช้าวันต่อมา แสงแดดรุกล ้าช่วงชิงพืน้ท่ีส่วนใหญ่บนเตียง นั่นท าให้ฉันสะดุ้งตื่นขึ้นได้ ฉันอ้าปากหาว

หวอด ความเมื่อยถูกไล่ออกไปเมื่อฉันบิดตัว ฉันคงเลือกจะสานสัมพนัธ์กบัผ้าห่ม หมอน และฟูกนุ่มน่ิมต่อ 

ในขณะท่ีมองไปยังนาฬิกาบ่งบอกว่าเวลาได้ล่วงเลยมาจนถึงเก้าโมงแล้ว ดีท่ีว่าวันน้ีวันหยุดฉันเลยไม่ต้อง

กระวีกระวาดลุกข้ึนไปท างานแต่เช้าตรู่ 

และกเ็ป็นตอนนั้นเองท่ีโทรศัพท์ฉันส่ันผะหงึก เสียงกระดิ่งกรุ๊งกร๊ิงดังขึ้นถี่ ๆ ฉันคว้าโทรศัพท์มาไว้ในมือ 

กระตุกย้ิมมุมปากเล็ก ๆ เมื่อเห็นว่าคนท่ีส่งข้อความมาต้อนรับเช้าวันใหม่ของฉันคือใคร โดยไม่ต้องรีรอ ฉัน

กดเข้าไปดูทันที 

ยัยจี:้พวกแกเห็นข่ำวยงั 

ข่ำวไรวะ 

ยัยจี:้ในทวิต 

ยัยจี:้เคำ้แชร์กนัใหว้่อน 

ยัยจี:้ดำรำสำวซุปตำร์ซุ่มคบเงียบไฮโซพนัลำ้น อ่ำนต่อ... 

ฮะ ข่ำวดำรำเน่ียนะ หล่อนสนใจเร่ืองน้ีตั้งแต่เม่ือไหร่ยะ 

รำยน้ีจะคบใครก็ชัง่เถอะ เห็นคบแต่คนรวย ๆ 

ยัยจี:้ไม่ใช่ฉนัส่งผิด 

ยัยจี:้ขอโทษเอำใหม่ 



ยัยรุ:สองคนน้ีแอบคุยกนัตอนฉนัไม่อยูอี่กแลว้ จะโกรธละนะ 

แกต่ืนสำย @ยยัรุ 

ยัยรุ:เอำ้ วนัเสำร์น่ะ ใหช้ั้นไดพ้กัหน่อย จะรีบต่ืนไปไหน 

ยัยรุ:พวกแกก็จงัหวะดีมำก คุยกนัตอนฉันไม่อยูทุ่กรอบ  

ยัยจี:้กลุ่มนิรนำมฉำวใชค้  ำพูดไม่สุภำพคุกคำมเพศหญิง อ่ำนต่อ… 

ฉันกดลิงก์ท่ีส่งมาจากยัยจี้ บนหน้าจอโทรศัพท์ปรากฏภาพห้องแชทท่ีเซนเซอร์หน้าตาและช่ือผู้ส่งในห้อง

นั้นไว้ แต่สามารถรับรู้ได้ว่าเป็นผู้ชาย จากค าบอกเล่าของเนื้อข่าว ในแชทนั่นมีข้อความและรูปภาพสลับกนั

เป็นระยะ 

ท่ีฉันรับไม่ได้กค็ือภาพดังกล่าวเป็นภาพของผู้หญิงคนหน่ึง ท่ีไม่ใช่ดาราหนังโป๊หรือนางแบบชุดว่ายน ้า 

แต่เป็นผู้หญิงสุดแสนจะธรรมดาคนหน่ึง เธอผู้น้ันก าลังโหนราวอยู่บนรถไฟฟ้า เบียดเสียดผู้คนแน่นขนัด 

เส้ือผ้าที่เธอสวมใส่รัดกมุมาก มากจนมองไม่เห็นอะไรเลย เว้นแต่เธอโนบรา หรือ ที่เรียกกนัง่าย ๆ ว่าไม่ใส่

ยกทรง ประเทศตามแถบยุโรป อเมริกา ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นอย่างน้ีแหละ ซ่ึงท่ีนั่นเป็นเร่ืองสามัญ เพราะ

ผู้หญิงมีสิทธิจะท าอย่างน้ัน และผู้ชายกไ็ม่มีสิทธิจะไปมองหรือพูดจาสองแง่สองง่าม คุกคามใส่ 

แต่ไอ้กลุ่มท่ียัยจี้ส่งมาให้ฉันดูกลับไปโฟกสัร่างสะอดสะอง กลมกลึงภายใต้เส้ือผ้าท่ีปิดมิดชิดของผู้หญิง

คนน้ัน พร้อมท้ังพูดจาเชิงคุกคาม อย่างท่ีผู้ชายส่วนใหญ่ในประเทศน้ีเป็นกัน 

“นมใหญ่ดีวะ” “น่าจะไปเป็นดาราหนังโป๊มาก อยากได้เลย”  

บางคอมเมนท์ในกลุ่ม ‘นิรนาม’ กอ็อกจะกระแนะกระแหน เหน็บแนม ดูถูก 

“ใหญ่จังวะ สงสัยออกมาล่าเหยื่อ อิอิ” “ไม่เจียมตัวเองเลย เดี๋ยวพอโดนข่มขืนกม็าโทษพวกกอูีก” “มาท า

เป็นโชว์ ถ้าเจอนะ พ่อจะขย ้าให้” “ผู้หญิงสมัยน้ีไม่ระวังเน้ือระวังตัวกนัเลย น่าละอายใจ” 

ฉันทนอ่านได้ไม่มากนักเพราะรับไม่ได้ น่ีแหละนะสังคมท่ีผู้ชายเป็นใหญ่ เห็นผู้หญิงเป็นแค่วัตถุทางเพศ 

ผู้หญิงคนน้ันแค่มีรูปร่างท่ีดี ไม่ได้หมายความว่าหล่อนจะต้องไปเป็นดาราหนังพรรค์น้ัน อีกอย่างหล่อนจะ

โนบราหรืออะไรกเ็ป็นสิทธิของหล่อนสิ  

ความคิดของผู้ชายสมัยน้ี หนีไม่พ้นเร่ืองใต้สะดือจริง ๆ รึเนี่ย ฉันหดหู่ใจเหลือเกนิ ผู้ชายสมัยน้ีเป็นอะไร

ไปหมด  



หมกหมุ่น ป่าเถื่อน  

ยัยจี:้เฮย้! เงียบไปเลย 

ยัยรุ:ใหฉ้นัอ่ำนก่อนสิ รีบเกินไหม 

ยัยรุ:อ่ำนจบแลว้ ตำยจิง น่ำกวัมำก 

ผูช้ำยสมยัน้ี  

แม่งก็ยงัง้ี บำ้นเมืองล่มจม โครงสร้ำงสังคมอุบำด 

ยัยรุ:แต่ฉันวำ่ไม่ใช่ผูช้ำยทุกคนหรอก 

ยัยรุ:มนัก็แค่บำงคนรึป่ำว 

หล่อนจะไปรู้ไรล่ะ 

@ยยัรุ แกไม่ใช่ผูห้ญิง 

ยัยรุ:ยะ่  

ยัยจี:้ก็อยำ่งท่ีฉนัเล่ำใหฟั้ง ไม่วำ่จะท่ีไหน ในหวัของผูช้ำยก็จอ้งแต่จะ...อยำ่งนั้นลวกเดียว 

ยัยรุ:อยำ่งนั้น? 

ยัยจี:้อยำ่งนั้นแหละ  

ยัยจี:้อยำ่งไรก็ตำมฉนัสงสำรผูห้ญิงคนน้ีมำก โดนพวกห่ืนกำมทะล่ึงใส่ 

ยัยจี:้ถำ้ฉนัเจอนะ แม่จะตบใหค้ว  ่ำเลย 

ใจเยน็นะค่ะ เพื่อนจ้ี 

เอำเถอะ ยงัไงเรำก็ท ำอะไรไม่ไดห้รอก สังคมน้ีส้ินหวงัชิบหำย 

ยัยรุ:ท ำใจนะคะเพื่อนสำวทั้งสอง ไดแ้ต่บ่น 

ยัยรุ:ยงัไงระวงัตวัไวด้ว้ยก็แลว้กนั หนำ้ตำพวกแกทั้งสองใช่วำ่จะขี้ เหร่  

รักยยัรุ เพื่อนหนำ้ปรุของเรำมำก ขอบใจคะ 

ยัยรุ:โดดตบนะ555+ 



แม้ว่าการสนทนาจะจบลงท่ียัยรุจะโดดตบพวกเรา แต่ในหัวของฉันกยั็งอดเคืองกบัสังคมที่ไม่เท่าเทียม 

และผู้ชายเป็นใหญ่ไม่หาย 

กว่าเราท้ังสามคนจะได้กลับมาคุยกนัในห้องแชทอีกคร้ัง กป็าเข้าไปเกอืบจะสามทุ่ม 

ยัยจี:้มึง พวกมึง 

ยัยรุ:อะไร อะไร อยำ่บอกนะวำ่ ยยัจ้ี โธ่ ไม่น่ำเลย 

ยัยจี:้อะไรของหล่อนยะ 

ยัยจี:้มึงฮนัดุกกี 

ฮนัดุกกี 

อ่อ ดำรำคนนั้น ท่ีดงั ๆ อะนะ 

ก็นึกวำ่เร่ืองอะไร 

นึกวำ่บำ้นใครไฟไหม ้

ยัยจี:้ฉนัเจอเขำท่ีรถไฟฟ้ำเวย้ เช้ียตวัจริงโคตรหล่อ 

ถำมจริง 

บุญพำวำสนำส่งนะค่ะ เพื่อนสำวเรำ 

ยัยรุ:อีน่ี เจอผูช้ำยมำท ำระริกระร้ี 

ยัยรุ:วำ่แต่เป็นไงตวัจริงหล่อลืมปะ 

ยัยจี:้หืม แซ่บลืม ใส่เส้ือเช้ิตธรรมดำนะ แต่กลำ้มเป็นมดั ปริเส้ือเลย แลว้แบบหนำ้ตำหล่อมำก 

ยัยจี:้อยำกจบัท ำผวัเลยค่ะ555+ 

ยัยรุ:มึงใจเยน็ ๆ นะเพื่อน ขำ้มศพกูไปก่อน 555 

ยัยจี:้ไม่ เขำตอ้งเป็นผวักูเท่ำนั้น ยยัรุ ตุ๊ดอยำ่งมึงผูช้ำยเขำเอำไม่ลงหรอกค่ะ555+ 

พอเลยทั้งคู่ 

ของกูต่ำงหำก 



ยัยจี:้555 

แล้วการสนทนาท้ังปวงกจ็บลงท่ี 555 ของยัยจี้ ไม่มีใครคุยอะไรกนัอีก จนกระท่ังเช้าวันรุ่ง เสียงโทรศัพท์

ดังแต่เช้า ฉันหยิบมันขึ้นมา เปิดหน้าจอ เห็นสองคนน้ันก าลังคุยกนัอยู่ก่อนแล้ว 

ยัยจี:้มึงดูกลุ่มเดิมเลยอส. 

ยัยจี:้พูดจำคุกคำมเพศหญิง 

ยัยจี:้ท ำอยำ่งกบัผูห้ญิงเป็นของเล่น เป็นเซกส์ทอย 

ยัยจี:้น่ำรังเกียจท่ีสุด 

    ใช่ เมื่อไหร่สังคมนี้จะเท่าเทียมกนัสักที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โดนัทป้าไข่…เน่า 

หลงัการท่องโลกแห่งความฝันอนัยืดยาวในยามราตรี เม่ือฉนังวัเงียต่ืนขึ้น ก็มีโลกอีกใบหน่ึงรอเวลำใหฉ้นั

บุกตะลุยอยูท่ี่โต๊ะเต้ียขำ้งเตียงไม่ไกลน่ีเอง มนัวำงอยูก่บันำฬิกำขอ้มือ พวกจดหมำยท่ีระเกะระกะ ขำ้ง ๆ 

โคมไฟตั้งโต๊ะลวดลำยดอกไม ้สำยสีขำวพนัธนำกำรอุปกรณ์ทรงส่ีเหล่ียมเขำ้กบัปลัก๊ไฟ ฉนัอำ้ปำกหำว

หวอดเพื่อไล่ควำมขมุกขมวัของภำพตรงหนำ้ บิดตวัไปมำไล่ควำมเม่ือย แลว้จึงยนักำยไหลตวัเองไปตำมหวั

เตียง ฉนัแลเห็นผูห้ญิงสภำพกระเซอะกระเซิง สะทอ้นอยู่บนหนำ้จอสีด ำของทีวีท่ีปลำยเตียง 

ฉนัเลือกจะไม่เดินไปเปิดผำ้ม่ำนใหแ้สงร้อนแรงสำดส่องว่ิงพล่ำนจนทั้งหอ้งสวำ่งไสว อำจเป็นเพรำะ

ควำมชอบส่วนตวั ฉนัชอบใหม้นัสลวัรำงอยำ่งน้ีในตอนท่ีฉนับุกตะลุยเขำ้ไปในโลกอีกใบหลงัต่ืนนอน อีก

ประกำรก็คงเพรำะสภำพอำกำศช่วงน้ีจดัวำ่ร้อนใชไ้ด ้กำรเปิดผำ้ม่ำนก็เหมือนเป็นกำรอนุญำตใหพ้วกมนับุก

รุกหอ้งของฉนั ดงันั้นเลือกปิดผำ้ม่ำนจึงเป็นอะไรท่ีเขำ้ท่ำสุด ๆ แลว้ 

ไม่นำนนกักำรพนัธนำกำรระหวำ่งอุปกรณ์ทรงส่ีเหล่ียมกบัปลัก๊ไฟก็จบส้ิน ฉนัเอ้ือมมือ ถอดหัวชำร์จออก 

พร้อมกบัปลดสำยสีขำวใหห้ลุดจำกโทรศพัทด์ว้ย เม่ือ ‘โลกอกีใบ’ มำอยูใ่นมือของฉนัแลว้ ไม่รอชำ้ ฉนัไหล

ตวัเองลงจนศีรษะกลบัมำจมอยูก่บัควำมนุ่มน่ิมของหมอน รับกบัแอร์เยน็ฉ ่ำ ควำมมืดสลวัภำยในหอ้ง ทุก

อยำ่งลงตวัเพอร์เฟกต ์

แสงสีฟ้ำสวำ่งวำบแยงตำจนฉนัตอ้งหลบัตำไปครู่หน่ึงจึงจะค่อยลืมตำใหม่ คร้ันปรับสำยตำไดแ้ลว้ ฉนัก็

รีบไล่น้ิวไปตำมหนำ้ฟีด เพื่อดูเทรนดว์ำ่วนัน้ีแทก็ไหนขึ้นอนัดบัหน่ึง ข่ำวลำกมำแรง มนัเป็นงำนอดิเรกของ

ฉนั ยุม่ยำ่มกบัเร่ืองสังคม จะไดมี้เร่ืองคุยกบัชำวบำ้นเขำได ้

#โดนทัป้ำไข่เน่ำ 

แทก็ดงักล่ำวขึ้นเทรนด์อนัดบัหน่ึงตอ้นรับกำรต่ืนนอนของฉนั ขำ้งล่ำงมีจ ำนวนผูส้นใจระบุไว ้(จริง ๆ 

ฉนัเรียกวำ่พวกป่ันแทก็น่ะ) โอ…เกือบสองแสนแน่ะ ฉนัลงัเลใจอยูพ่กัหน่ึง อะไรบำงอยำ่งแล่นเขำ้มำใน

สมองท ำใหฉ้นัตงิดใจ โดนัทป้ำไข่เน่ำ ฉนัเคยไดย้นิช่ือน้ีจำกไหนมำก่อนรึเปล่ำ มนัคลบัคลำ้ยคลบัคลำ แต่ก็

นึกไม่ออก 

ดว้ยเหตุน้ี ยำนพำหนะท่ีมีช่ือวำ่ “น้ิว” ก็พำไปฉนัไปยงั โดนัทป้ำไข่เน่ำ ในทนัใด 

โพสตแ์รกท่ีปรำกฏในแทก็ โดนัทป้ำไข่เน่ำ เป็นขอ้ควำมพร้อมทั้งรูปภำพ ฉนัเลือกกดไปตรงส่วนรูปภำพ

เป็นอนัดบัแรก มนัเป็นรูปภำพของโดนทัหนำ้ตำน่ำทำนมำกมำย บำ้งชุบช็อกโกแลต บำ้งเคลือบน ้ำตำล โรย

ไอซ่ิงเกลซสีสันฉูดฉำด วำงจดัเรียงอยูใ่นกล่องท่ีเปิดอำ้ซ่ำ ทอ้งฉนัร้องจอ้ก ๆ กล่ินหอมหวนของเนย ทอ้ป



ป้ิง ท่ีส่งผำ่นรูปภำพมำ ท ำฉันแทบคลัง่ เกือบจะผละจำกโทรศพัทแ์ลว้เชียว หำกควำมสงสัยท ำงำนนอ้ยกวำ่น้ี 

ฉนัเล่ือนดูภำพถดัไป ก่อนทอ้งไส้จะป่ันป่วนอยำ่งกู่ไม่กลบั  

“เฮย้!” ฉนัตำลีตำลำนลุกขึ้นทนัทีเม่ือหนำ้จอฉำยภำพถดัไป ภำพกล่องโดนทัท่ีปิดสนิทแลว้ บนฝำกล่องมี

ตรำสัญลกัษณ์กบัช่ือร้ำน-โดนัทป้ำไข่ ไม่มีเน่ำ ท ำใหฉ้นัตะลึกพรึงเพริด 

มิน่ำล่ะ ท ำไมถึงรู้สึกคุน้ ๆ 

โดนทัป้ำไข่เป็นร้ำนโดนทัช่ือดงั ตั้งเยื้องจำกอะพำร์ตเมนตฉ์นัไปหน่อย ท่ีนัน่มีแม่คำ้ใจดีช่ือวำ่ ‘ป้ำไข่’ แก

เป็นคุณป้ำลูกสองซ่ึงเติบโตกนัหมดแลว้ แกเป็นกนัเองกบัลูกคำ้ทุกคนท่ีเขำ้ร้ำน ฉันเองก็ไปกินโดนทัท่ีร้ำน

แกบ่อย ๆ ชอบแป้งท่ีนุ่มไม่เหนียวจนเกินไป ทั้งยงัมีหลำกรสชำติใหเ้ลือกรับประทำน  

แกเล่ำวำ่สูตรท่ีแกท ำ ครอบครัวแกเป็นคนคิดสูตรเอง ท ำใหแ้ป้งเหนียวนุ่มก ำลงัพอดี มีเอกลกัษณ์ไม่

เหมือนใคร ส่ิงท่ีใชเ้คลือบปรุงแต่งต่ำง ๆ ก็ลว้นใชแ้ต่วตัถุดิบชั้นเลิศ รสชำติจึงออกมำกลมกล่อมลงตวั เป็น

ท่ีถูกอกถูกใจของคนละแวกน้ี ไม่ใช่แค่กบัคนละแวกน้ีนะ แต่คนต่ำงถ่ิน คนในเมืองหรือคนต่ำงเมือง ต่ำงก็

ติดอกติดใจโดนทัของป้ำไข่กนัไปเสียหมด เรียกไดว้ำ่ เป็นร้ำนขนมช่ือดงัเลยทีเดียว 

แลว้ท ำไมจู่ ๆ วนัหน่ึงช่ือของร้ำนแกถึงไดก้ลำยมำเป็นกระแสในโลกออนไลน์ แถมดูทรงก็ไม่น่ำจะใช่

กระแสท่ีดีเท่ำไหร่ 

ฉนักดปุ่ มออกจำกรูปภำพ รีบไล่อ่ำนขอ้ควำมประกอบรูป  

“โดนัทป้ำไข่…เน่ำ ก๊อปของเขำมำ แล้วไม่ให้เครดิต ถ้ำยงัไม่ออกมำชีแ้จง เรำจะแฉคุณมำกกว่ำนีอี้ก จำก
โดนัทป้ำไข่ ได้กลำยเป็นโดนัทป้ำไข่เน่ำแน่ #โดนัทป้ำไข่เน่ำ #โปรดติดตำมตอนต่อไป”  

ฉนัเพิ่งจะสังเกตในตอนท่ีอ่ำนขอ้ควำมทั้งปวงจบ เจำ้ของโพสตใ์ชน้ำมแฝงแทนตวัเองวำ่ ‘โดนทัป้ำ

ไข่เน่ำ’ เป็นกำรตอกย  ้ำเจตนำรมณ์ของเจำ้ของโพสตท่ี์ตอ้งกำรจะท ำลำยลำ้งโดนทัป้ำไข่อนัแสนอร่อย มี

ควำมคิดเห็นมำกมำยผดุพรวดอยำ่งร้อนแรง บำงคนออกโรงปกป้องป้ำไข่ แค่บำงคนน่ะ ส่วนมำกจะเป็น

วิจำรณ์ วิจำรณ์แรงมำก ฉนัเห็นขอ้ควำมหน่ึง ‘แก่จะลงโลงยงัจะมำหลอกคนอ่ืนอีก’ รู้สึกสงสำรป้ำไข่เป็น

อยำ่งมำก เพรำะบำงคนก็ด่ำตำมน ้ำ โหนกระแส ตวัของป้ำไข่เองยงัไม่ไดอ้อกมำช้ีแจงเลย สักแต่วำ่ขอใหฉ้นั

ไดด่้ำก็พอ สังคมมนัก็อยำ่งน้ี---วำ่แต่ใครเป็นคนปล่อยข่ำว---ใครเป็นเจำ้ของนำมแฝง โดนัทป้ำไข่เน่ำ 

ไม่รู้วำ่ควำมสงสำรกบัควำมสงสัยของฉนัมำกลน้แค่ไหน แต่รู้ตวัอีกทีฉนัก็พบวำ่ตวัเองเปล่ียนมำอยูใ่น

เส้ือยดืแขนสั้นสีชมพู ลำยตวักำร์ตูนเป็ดนอ้ยปักอก กำงเกงยนีส์ขำสั้น ใบหนำ้ของฉนัท่ีสะทอ้นตรงกระจก



หนำ้ร้ำนโดนทัป้ำไข่ ปรำศจำกเคร่ืองส ำอำง ผมเผำ้ยุง่เหยิง ไม่สนใจวำ่คนรอบขำ้งจะมองฉนัเป็นอยำ่งไร แต่

ฉนัเห็นพวกเขำสะดุง้โหยงตอนพวกเขำเดินผำ่นฉนั 

ใช่ รู้ตวัอีกที ฉนัก็พบวำ่ตวัเองอยูห่นำ้ร้ำนป้ำไข่เสียแลว้ 

“อ้าว! หนูแจน” ป้ำไข่ท่ีง่วนอยูห่ลงัเคำน์เตอร์กบักำรตระเตรียมของเพื่อวำงขำย เอ่ยทกัฉนัเม่ือฉันผลกั

ประตูเขำ้มำ ฉันยิม้รับแก มองไปรอบร้ำน ลูกคำ้วนัน้ีเบำบำง ไม่รู้วำ่เป็นผลจำกท่ีช่ือร้ำนของแกเป็นกระแส

ในออนไลน์รึเปล่ำ แต่ฉนัวำ่มนัก็น่ำจะส่งผลไม่นอ้ย  

“สวสัดีค่ะ ป้ำไข่” ฉนักม้หวัไหวแ้กตำมประสำเด็กนอบนอ้มผูใ้หญ่ แกรับไหว ้“วนัน้ีลูกคำ้ไม่เยอะเลยนะ

คะ” 

“อืม เป็นยงัง้ีมำไดส้องสำมวนัแลว้ล่ะจะ้” แมป้้ำแกจะแยม้ยิม้ แต่มนักลบัเป็นรอยยิม้ท่ีเป่ียมควำมอิดโรย 

ไม่เหมือนรอยยิม้ของป้ำไข่ท่ีฉนัเคยเห็น “เฮอ้! จะบอกวำ่เหน่ือยนอ้ยลงเพรำะลูกคำ้นอ้ยก็ไม่ใช่ เพรำะถำ้ไม่

มีลูกคำ้เลย ป้ำก็ไม่มีรำยได ้คิดละป้ำชกัจะละเห่ียใจ” 

“ยงังั้นเหรอคะ” ตอนแรกมีค ำถำมมำกมำยท่ีฉนัอยำกโพล่งถำมกบัคนตรงหนำ้ ทวำ่พอมำเห็นสภำพแก

ในตอนน้ีแลว้ กลบัอดเกรงใจไม่ได ้ กลวัวำ่ค ำถำมของฉนัจะไปท ำใหค้วำมเครียดของป้ำไข่ทบัถมพอกพูน

สูงขึ้นไปอีก 

“หนูมีอะไรรึเปล่ำลูก จอ้งหนำ้ป้ำนำนแลว้ แถมคิ้วขมวดดว้ย มีเร่ืองอะไรบอกป้ำไดน้ะ เรำก็มำซ้ือของป้ำ

เกือบทุกวนัแน่ะ ถือวำ่ไม่ใช่คนอ่ืนคนไกล”  

“คือ” ฉนัอ ้ำอ้ึงอยูพ่กัใหญ่ สองควำมคิดตีกนัในหวั จะถำมหรือไม่ถำมดี สุดทำ้ยแลว้ฉันก็สูดหำยใจแรง ๆ 

และปล่อยลมหำยใจแรง ๆพร้อมกบัเอ่ยถำม “ป้ำคะ ป้ำเล่นพวกโซเชียลอะไรท ำนองนั้นไหมคะ” 

“ท ำไมถึงถำมยงังั้นล่ะ” แกเหมือนจะลนลำนเลก็ ๆ ตอนฉันถำม ก่อนเสียงถอนใจจะตำมมำ ป้ำไข่ถำม

กลบัเสียงแผว่ ๆ “หนูเห็นแลว้ใช่ไหมล่ะจ๊ะ” 

“คุณป้ำก็เห็นแลว้อยำ่งนั้นเหรอ” แกพยกัหนำ้ 

“ป้ำเห็นแลว้” น ้ำเสียงแกสั่นเครือเลก็นอ้ยเม่ือกล่ำวถึงเร่ืองน้ี “ป้ำยนืยนัไดว้ำ่เร่ืองนั้นไม่ใช่เร่ืองจริง ไม่รู้

วำ่ใครมำใส่ร้ำยป้ำ ทุกอยำ่งในร้ำนป้ำท ำเองหมด ป้ำไม่เคยไปขโมยของใคร” 

แววตำของหญิงวยัใกลช้รำเปล่งประกำยระยบิระยบัรับแสงยำมสำยของวนัท่ีส่องลอดผ่ำนกระจกหนำ้ร้ำน 

แกก ำลงัน ้ำตำคลอ---แกพูดควำมจริง แกไม่ไดโ้กหก ฉนัพลอยรู้สึกเศร้ำจบัจิต สงสำรจบัใจ ไม่รู้วำ่จะช่วยแก

อยำ่งไร จึงตดัสินใจซ้ือโดนทัเคลือบน ้ำตำลสองช้ิน โคโคนทัช็อกโกแลตหน่ึงช้ิน แลว้ก็ช็อกโกแลตลว้นอีก



หน่ึงช้ิน ไม่วำยจะซ้ือน ้ำส้มกลบัไปดว้ย อยำ่งนอ้ยฉนัก็ไดช่้วยสนบัสนุนและใหก้ ำลงัใจแกผำ่นกำรกระท ำ

เลก็ ๆ นอ้ย ๆ เหล่ำน้ี 

วันถัดมา ฉนัเลือกจะสอดส่องควำมเคล่ือนไหวของร้ำนโดนทัป้ำไข่ ผำ่นโนต้บุ๊กซ่ึงจะท ำใหก้ำรท่องโลก

อินเทอร์เน็ตของฉันเจนตำขึ้น เผอิญฉนัรับจำ้งแปลงำน ทั้งงำนไทย งำนเทศดว้ย อยำ่งไรก็ตอ้งเปิดโนต้บุ๊ก

อยูแ่ลว้ เลยใชโ้อกำสตอนท ำงำน แอบแวบเขำ้ไปยงัเวบ็แอปนัน่สักหน่อย อนัดบัหน่ึงยงัคงเป็นโดนัทป้ำ

ไข่เน่ำ แต่อนัดบัสองเน่ียสิ สะดุดตำฉนัมำก 

#saveโดนทัป้ำไข่ 

ควำมแตกต่ำงระหวำ่งช่ือแท็กทั้งสองคือแทก็หน่ึงแสดงซ่ึงควำมเกลียดชงั แทก็หน่ึงแสดงซ่ึงควำมห่วงใย 

ฉนัเลือกท่ีจะเขำ้สู่โลกแห่งควำมเกลียดชงัก่อน เจำ้เก่ำรำยเดิม เจำ้ของนำมแฝง ‘โดนัทป้ำไข่เน่ำ’ ยงัคงปล่อย

ถอ้ยค ำท่ีพยำยำมจะท ำลำยร้ำนป้ำไข่  

ฉนัเร่ิมสังเกตเห็นควำมผิดปกติในแอคนัน่ ถึงจะบอกไปทัว่วำ่ป้ำไข่ไปขโมยสูตรของคนอ่ืนมำ แต่แอค

นัน่กลบัไม่มีหลกัฐำนยนืยนั พูดอีกอยำ่งคือเหมือนเป็นกำรกล่ำวหำลอย ๆ จะมีก็แต่ค  ำบอกเล่ำจำกคนท่ีก็ไม่

รู้วำ่มีอยูจ่ริงรึเปล่ำ ไม่วำ่จะอยำ่งไรคนในโลกแห่งควำมเกลียดชงัน้ีก็ยงัหลบัหูหลบัตำโจมตีป้ำไข่ต่อไป 

อีกดำ้นหน่ึง โลกใหม่ท่ีเกิดขึ้นแมจ้ะยงัมีคนไม่ค่อยเยอะนกั แต่ก็เร่ิมโผล่มำเป็นหยอ่ม ๆ โลกท่ีมีคน

ออกมำปกป้องป้ำไข่เพรำะต่ำงเช่ือมัน่วำ่ป้ำไข่ไม่ใช่แบบท่ีถูกกล่ำวหำ พร้อมกบัร่วมใจสนบัสนุนซ้ือของ

จำกร้ำนป้ำเขำ พำกนัโพสตอ์วดภำพโดนทัท่ีซ้ือจำกร้ำนป้ำไข่กนัใหญ่ อร่อยอยำ่งนั้น อร่อยอยำ่งน้ี เห็นแลว้

ฉนัก็โล่งใจเปรำะหน่ึง อยำ่งนอ้ยก็ยงัมีคนยนือยู่ฝ่ังแก (ฉันก็คนหน่ึง) ฉนักลบัไปท่ีร้ำนนัน่อีกคร้ัง เล่ำเร่ืองท่ี

มีคนออกมำปกป้องแกในโลกออนไลน์ใหแ้กฟัง แกดูหำยเหน่ือยเป็นปลิดทิ้งตอนไดย้นิ 

“จริงเหรอ” ใบหนำ้เหน่ือยหน่ำยยิม้ออก ฉนัพยกัหนำ้ยิม้ ๆ แกดูดีขึ้นมำถนดัตำ แตกต่ำงจำกวนัท่ีแลว้ลิบ

ลบั 

“ค่ะ ใช่ จริง ๆ ป้ำก็สังเกตสิคะ วำ่ถึงแมลู้กคำ้จะไม่เยอะ แต่ยอดสั่งเดลิเวอร่ีท่ีป้ำบอกหนูก็เพิ่มขึ้น จริงไหม

ล่ะคะ”  

“ก็จริง แต่วำ่ลูกคำ้ในร้ำนก็เยอะขึ้นนะหนู ดูสิ ลูกคำ้เร่ิมทยอยกลบัมำแลว้ แถมดูเหมือนวำ่จะเยอะขึ้น

กวำ่เดิมดว้ย” จงัหวะเดียวกนัมีผูห้ญิงคนหน่ึงเดินมำจ่ำยเงิน ป้ำไข่จ ำตอ้งไปจดักำร ฉนัใชเ้วลำนั้นกวำด

สำยตำส ำรวจ คนเยอะขึ้นจริงตำมท่ีป้ำไข่บอก ไม่ไดอ้ำ้งวำ้งเหมือนสองสำมวนัท่ีแลว้ เม่ือสอดส่ำยเสร็จแลว้ 

ฉนัก็หนัหนำ้กลบัมำ จงัหวะเดียวฉนัก็ไดพ้ำนพบกบัผูช้ำยร่ำงสูงท่ีเดินออกมำจำกหลงัร้ำน เขำใส่หมวก 

สวมผำ้กนัเป้ือนปักลำยกำร์ตูนหญิงชรำชูสองน้ิวอยูข่ำ้งโดนทัสีชมพู โลโกร้้ำนป้ำไข่แกล่ะ 



เรำสองคนสบตำกนั พอดิบพอดีกบัป้ำไข่ท่ีจดักำรทุกอยำ่งเสร็จส้ินแลว้ และเดินกลบัมำหำฉนั 

“อำ้ว! ตำกฤษณ์” แกทกัชำยท่ีเพิ่งเดินออกมำใหม่ “มีอะไรรึเปล่ำ” 

เขำยงัสบตำฉนั แลว้เป็นฝ่ำยฉนัเองท่ีพ่ำยแพต้่อสำยตำหวำนหยดยอ้ย ตอ้งเบือนหนำ้หนีไปทำงอ่ืน ลูก

ของป้ำไข่หนำ้ตำดีใชไ้ด ้หล่อคมเขม้เชียว 

“แม่มีคนสั่งออร์เดอร์อีกแลว้ เขำโทรมำน่ะ” ดูท่ำทำงป้ำแกจะยุง่ไม่หวัน่ไม่ไหว เม่ือนั้นฉนัจึงตดัสินใจขอ

ตวั และก็ไม่วำยจะสั่งโดนทักลบัไปกินท่ีหอ้งเหมือนทุกคร้ัง ก่อนจำกลำ แวบหน่ึงฉันเหลียวหลงักลบัไป

มองลูกชำยของป้ำไข่ท่ียนือยู่ดำ้นหลงัอีกคร้ัง เขำก ำลงัส่งยิม้ใหฉ้นัอยูเ่ช่นกนั ฉนัแทบจะประคองใจท่ีเตน้

ระรัวของตวัเองใหถึ้งห้องไม่ไหว---เอำอีกแลว้แจน ตั้งสติหน่อยสิ 

สองวันผ่านไป งำนเร่ิมหนกัเอำหนกัเอำ ทำงส ำนกัพิมพเ์ขำตอ้งกำรตน้ฉบบัภำยในศุกร์น้ี ซ่ึงเหลือเวลำอีก

สองวนั กบัสำมสิบหนำ้ ไม่ใช่งำนง่ำย ๆ เลย โชคดีท่ีฉนัมีเสบียงคอยเติมพลงั วำงขำ้งโนต้บุ๊ก อีกส่วนหน่ึงท่ี

ยงัไม่กินก็เก็บไวใ้นตูเ้ยน็ ตอนน้ีเป็นเวลำหน่ึงทุ่มกวำ่แลว้ ผำ้ม่ำนท่ีเปิดไวท้ ำใหฉ้ันเห็นแสงสวำ่งขึ้นเป็นจุด

ตำมตึกรำมบำ้นช่อง เป็นแสงสีสดสวยประดบัยำมคืนค ่ำ ฉ ่ำช่ืนไอแอร์ สรรพเสียงเงียบสงบ ไฟในหอ้งก็

ไม่ไดส้วำ่งจำ้จนเกินไปเพรำะฉนัเปิดแค่ไฟหนำ้ทำงเดิน ส่วนตรงเตียงกบัตรงโต๊ะท ำงำน ฉนัเลือกปิด มีแค่

ไฟจำกโคมไฟเท่ำนั้น มนัช่ำงเหมำะเหมง็แก่กำรป่ันตน้ฉบบัเป็นท่ีสุด 

คร้ังครำวฉนัแอบแวบเขำ้แอปไปดูกระแสโดนทัป้ำไข่เน่ำ วนัก่อนแทก็นัน่ยงัคงตรึงอนัดบัหน่ึงไว ้แต่เม่ือ

เยน็วำนน้ีเองท่ีจู่ ๆ แทก็นัน่ก็อนัตรธำนรำวกบัวำ่ไม่เคยมี เหลือเพียงแทก็ก่ึงภำษำองักฤษกึ่งภำษำไทยท่ีมีช่ือ

วำ่ save โดนัทป้ำไข่ หว้งเวลำท่ีทบัซอ้น เจำ้ของนำมแฝงช่ือเดียวกนักบัแทก็นัน่ก็หำยไปดว้ย นัน่จึงท ำใหฉ้ัน

ฉงนเป็นอยำ่งยิง่ 

คร้ันพอลองกดเขำ้ไปยงัแทก็ท่ีมำหลงั โดนทัป้ำไข่เน่ำ พบวำ่หลำยคนเองก็งงไม่แพก้นั แต่ในเวลำต่อมำ

สำเหตุกำรหำยไปของโดนัทป้ำไข่เน่ำ ก็ถูกเปิดเผย ส่ิงท่ีโดนัทป้ำไข่เน่ำกล่ำวหำทั้งหมดและท ำใหเ้กิด

กระแสโจมตีป้ำไข่ แทจ้ริงเป็นเพียงกำรใส่ร้ำยป้ำยสี สูตรของป้ำไข่ยงัเป็นสูตรของป้ำไข่อยูว่นัยงัค ่ำ ไม่มี

กำรไปปลน้ใครเขำมำ เหมือนท่ีโดนปรักปร ำ 

ท่ีสุดแลว้เม่ือควำมจริงถูกเปิดเผย (ภำษำท่ีฉนัใชค้ือโดนแหก) แอคนัน่ก็หำยวบัไปจำกโลกน้ี ทั้งออนไลน์

และโลกแห่งควำมเป็นจริง รำวกบัไม่เคยมีแอคน้ีปรำกฏมำก่อน ฉนัอดดีใจกบัป้ำไข่ไม่ไดท่ี้เร่ืองเฮงซวย

พรรคน้ี์ส้ินสุดลงเสียที  

ผลพวงจำกกำรใส่ร้ำยป้ำยสีครำวน้ี ท ำให้โดนทัป้ำไข่เป็นท่ีรู้จกัในหมู่ผูค้นมำกขึ้น ยอดขำยก็พลอย

เพิ่มขึ้น มีรำยกำรมำถ่ำยท ำท่ีร้ำนโดนทัป้ำไข่ ป้ำไข่ไดอ้อกทีวีดว้ย ฉนัแอบนึกสมน ้ำหนำ้เจำ้ของแอค โดนัท



ป้ำไข่เน่ำ ท่ีคิดจะท ำร้ำยป้ำไข่ แต่กลบัตำลปัตรมำท ำให้ร้ำนแกขำยดิบขำยดีเทน ้ำเทท่ำเสียอยำ่งนั้น นึกแลว้

อยำกจะหวัเรำะใหไ้ดย้นิไปถึงดำวองัคำร 

ท่ีร้ำนตอนฉันไปซ้ือโดนทัคร้ังสุดทำ้ยก่อนจะตดัสินใจหมกตวัแต่ในหอ้งเพื่อป่ันตน้ฉบบั มีลูกคำ้เนือง

แน่น ลน้ทะลกัต่อคิวเลยออกไปขำ้งนอกยำวเหยยีด เพื่อจะลิ้มลองโดนทัป้ำไข่ ท่ีเป็นของป้ำไข่จริง ๆ ไม่ใช่

ของคนอ่ืนอยำ่งท่ีโดนกล่ำวหำ 

ป้ำไข่คนเดิมกลบัมำ เธอยิม้แยม้แจ่มใส เป็นป้ำใจดีท่ีฉนัรู้จกัคนนั้นอีกคร้ัง ฉันถำมป้ำแกดว้ยวำ่ตอ้งกำร

จะแจง้ควำมด ำเนินคดีไหม แต่ป้ำแกก็บอกวำ่ไม่ แกยงับอกอีกวำ่ตอ้งขอบคุณเขำเสียดว้ยซ ้ำไป ก ำไรร้ำนป้ำ

ไข่พุ่งสูงหลงัจำกมีกระแส แลว้พวกเรำก็หวัเรำะครืนรำวกบัวำ่เร่ืองทั้งหมดเป็นเร่ืองข ำขนั ทั้งท่ีก่อนหนำ้

เครียดกนัจะเป็นจะตำย (ฉนัเอำใจช่วยป้ำน่ะ ก็เลยพลอยเครียดไปดว้ยวำ่จะรอดไหม) ทวำ่ตอนน้ีควำมตึง

เครียดกเ็จือจำงรำงเลือนจนแทบไม่เหลือเคำ้แลว้  

น่ีแหละหนำ---ฟ้ำหลงัฝนยอ่มสดใสเสมอ 

และแน่นอนโดนทัป้ำไข่ก็เป็นหน่ึงในอำหำรท่ีฉนัซ้ือกลบัมำท่ีหอ้ง หวงัจะใหเ้ป็นเสบียงตอนคร ่ำเคร่งกบั

งำนแปล ฉนัเอ้ือมมือหยบิโดนทัโคโคนทัช็อกโกแลตเขำ้ปำก ควำมหวำนของตวัเคลือบละลำยรวมกบัตวั

แป้ง ซำบซ่ำนในปำก สมองฉนัคล่องปร๋ือ พร้อมลุยงำนต่อ  

ฉนัเอ้ียวตวั คล ำหำกระเป๋ำท่ีวำงตรงขำโต๊ะ เพื่อหยบิพจนำนุกรมท่ีใส่อยูใ่นนั้น เวลำท ำงำนแปล ฉนัชอบ

ใชพ้จนำนุกรมประกอบไปดว้ย เพื่อควำมมัน่ใจและเชค็ควำมถูกตอ้ง ไม่ก็มีโทรศพัท ์ใชเ้ปิดหำเอำ แต่ฉนั

ชอบใชพ้จนำนุกรมมำกกวำ่ ฟังดูคร ่ำครึไปนิด แต่ทั้งหมดคือเร่ืองจริง 

ฉนัคล ำไปท่ีขำเกำ้อ้ี---ไม่มี---ฉนัลุกขึ้นเดินหำทัว่ห้อง แต่ก็ยงัไม่พบกบักระเป๋ำผำ้ของตนเอง มนัหำยไป

ไหน ฉนัร้ือขำ้วของจนกระจดักระจำยเตม็พื้น กม้ ๆ เงย ๆ ตำมซอกหลืบมืด ๆ ใหต้ำยเถอะ กระเป๋ำหำยไป

ไหน ทั้งพจนำนุกรม ทั้งโทรศพัท ์อะไรต่อมิอะไรอยูใ่นนั้นหมดเลย มนัหำยไปไหน 

ทนัใดควำมทรงจ ำก็เล่นตลก ฉำยภำพตอนฉันไปยงัร้ำนป้ำไข่เม่ือตอนบ่ำย มนัจะไม่มีอะไรถำ้ในควำม

ทรงจ ำนั้น ฉนัไม่ไดว้ำงกระเป๋ำลงบนเกำ้อ้ีเด็ก ใกล ้ๆ กบัประตูทำงออก และตั้งแต่ตอนซ้ือจนเดินมำถึงห้อง

ฉนัดนัไม่ไดห้ยบิมนักลบัมำดว้ย เวรกรรม มือฉนัก่ำยหนำ้ผำก สบถด่ำควำมสะเพร่ำของตวัเองร้อยพนั ไม่

รีรอ ฉนัพำเรือนร่ำงท่ีคลำ้ยคนตำยซำกของตวัเองออกจำกหอ้งแลว้ตรงด่ิงไปยงัร้ำนของป้ำไข่ทนัที 

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นรอบข้างโดยเฉพาะข้างนอกตอนนี้เงียบสงัด แมกไมเ้คล่ือนไหวนอ้ย ๆ ตำมสำยลม

เอ่ือย ๆ ระเร่ือยมำกบัไอควำมร้อน เสมอตน้เสมอปลำยตำมประสำของฤดูร้อนในเมือง มีเสียงหร่ิงเรไรแวว่



เขำ้หูฉนัเป็นระยะ แต่ฉันไม่มีกะจิตกะใจจะมำลอยชำยไดห้รอก ฉันมำถึงร้ำนของป้ำไข่ในเวลำประมำณ

หน่ึงทุ่มสิบหำ้ ขนำดกุลีกุจอมำยงัใชเ้วลำไปตั้งสิบหำ้นำทีแน่ะ 

ฉนัหยดุยนือยูห่นำ้ร้ำน ป้ำยตวัอกัษรจำกปิดเปล่ียนเป็นเปิดแขวนไวห้ลงักระจก ฉนัเกือบจะถอดใจแลว้ 

เพรำะขำ้งในร้ำนก็ปิดไฟมืด แต่ไม่รู้อะไรดลใจใหฉ้ันลองไปเปิดประตูร้ำนเสียหน่อย หำกมนัลอ็คฉนัจะ

ถอยทพักลบั---มนัเปิดเสียงดงัเอ๊ียดอ๊ำด ฉนัดีใจเกือบร้องลัน่ แต่เก็บเสียงไว ้พยำยำมจะใหเ้สียงเอ๊ียดเงียบ

เสียงอ๊ำดเบำท่ีสุด กระเป๋ำผำ้ยงัคงวำงแน่น่ิงอยูบ่นนวมสีแดง ไม่พบร่องรอยกำรขยบัเขยื้อน ขอบคุณสวรรค ์

ฉนัหยบิมนัขึ้นมำ เตรียมจะว่ิงแจน้กลบัไปป่ันตน้ฉบบั  

แต่แลว้เทำ้ทั้งสองขำ้งกมี็อนัตอ้งสะดุดกึกเม่ือไดย้นิเสียงจอ้กแจก้จอแจเขำ้หู มือท่ีจบัรำวประตูไวช้ะงกั 

และประตูก็กลบัมำปิดสนิทเหมือนเดิม เสียงนัน่หงุงหงิงมำจำกหลงัประตูท่ีเปิดแงม้ หลงัเคำน์เตอร์ ฉนัได้

ยนิไม่ถนดัหูนกั จึงเหยยีบย  ่ำพื้นจนเงำท่ีทำบทบัพำกนัแตกกระเจิง ชุลมุลวุน่วำย อยำ่งแผว่เบำ เดินตรงไปยงั

ปลำยเสียง แต่แลว้ก็ตอ้งหยดุลงเม่ือส ำนึกยอ้นกลบัมำเตือน 

เขำจะคุยอะไรก็เร่ืองเขำสิ---แต่มนัอยำกรู้---แกไม่ควรยุง่เร่ืองชำวบำ้นเขำ---หุบปำกไปเถอะ ฉนัลงัเลใจ

ระหวำ่งไปหรือไม่ไป เป็นอย่ำงนั้นอยูป่ระเด๋ียวหน่ึง จู่ ๆ ก็มีแสงสวำ่งวำบ เม่ือหันไปฉนัพบวำ่ประตูท่ีเคย

แงม้เลก็นอ้ยก ำลงัถูกเปิดออกใหก้วำ้ง ฉุกละหุก ฉนัท ำอะไรไม่ถูก ถำ้ถูกพบเขำ้ล่ะก็แยแ่น่ เลยรีบกม้หวั 

สไลดต์วั มุดหลบตรงหนำ้เคำน์เตอร์เพื่อไม่ใหค้นทำงดำ้นหลงัเห็น เน้ือตวัสั่น กระเป๋ำผำ้พลอยสั่นไปดว้ย 

ฉนันัง่กอดเข่ำตวัเอง ฟังเสียงคุยกนั ท่ีบดัน้ีมนัชดัถอ้ยชดัค ำขึ้นมำกแลว้ ดว้ยหวัใจท่ีเตน้ไม่เป็นระส ่ำ ร ่ำร ่ำจะ

หลุดจำกทรวงใหไ้ด ้

“น่ี แต่แม่ไม่สบำยใจเลยนะท่ีท ำอยำ่งน้ี” 

“อะไรกนั ไม่สบำยใจอะไร เศรษฐกิจช่วงน้ีมนัย  ่ำแย ่วิธีน้ีแหละท่ีจะท ำใหร้้ำนของเรำกลบัมำมีก ำไร 

ข่ำวสำรสมยัน้ีมนัแพร่สะพดัไดไ้ว ป่ันนิดป่ันหน่อยดรำม่ำเลก็ ๆ ก็กลำยเป็นใหญ่ได ้ท ำตวัน่ำสงสำรเรียก

คะแนนควำมเห็นใจจำกผูค้นในโซเชียล อำศยัตวัร้ำยท่ีไร้ตวัตน ไร้ท่ีมำช่วย สุดทำ้ยหงำยกำร์ดตวัร้ำยโดน

แฉ เรียกคะแนนควำมสงสำรจำกผูช้มไดต้รึม พอเร่ืองจบเรำก็ไดลู้กคำ้เพิ่มตั้งเยอะตั้งแยะแน่ะ รึแม่จะปฏิเสธ

วำ่มนัไม่จริง” 

“ไม่ใช่อยำ่งนั้น แลว้ลูกไม่รู้สึกอะไรเหรอ โดนด่ำแรงขนำดนั้น” 

“ไม่รู้สึกหรอก เราท าเพ่ือเงิน แอคนั่นมันกแ็ค่แอคลวง ๆ เท่านั้นแหละแม่” 

 



ค าลวง 

ตอนนั้นตาของฉันกระพริบปริบปริบระริบไปกบัขีดเส้นตรงเลก็จ๋ิวท่ีหำยผลุบ หำยผลุบ บนหนำ้กระดำษ

สีขำวโพลน ขำวโพลนเหมือนสรรพส่ิงท่ีอยูใ่นสมองฉัน ควำมรู้สึกหลำยหลำกตีกนั แต่มิอำจถ่ำยทอด

ออกมำเป็นค ำพูดไดเ้ลยสักค ำ บำงครำวภำพตรงหนำ้ก็จะเร่ิมรำงเลือน มือฉนัจึงตอ้งคอยเกล่ียน ้ำสีใสไมใ่ห้

ก่อม่ำนมำเคลือบดวงตำ แต่มนัไม่ค่อยไดผ้ลนกั หมอนท่ีรองคออยูเ่ลยเปียกปอนไปหมด  

อยำ่งไรหยำดน ้ำตำของฉนัก็ยงัคงรินไหล และเลือดจำกบำดแผลในใจก็ยงัเจือไหลรินออกมำกบัหยำด

น ้ำตำนั้น ไร้ประโยชน์ แกมนัอ่อนแอส้ินดี 

ฉนัคงเขียนหนงัสือไม่ไดแ้ลว้กระมงั---ฉันตอ้งเขียนไดสิ้---แต่พอฉนัหวนนึกถึงเสียงกู่ร้องของปีศำจ เสียง

หวัเรำะกึกกอ้ง รอยยิม้เหล่ำนั้น บำงอยำ่งก็เหมือนจะบดขยี้ควำมรู้สึกทุกอยำ่ง ใหแ้หลกลำญไม่มีช้ินดี แลว้

ฉนัก็ไดแ้ต่จ่อมจมอยูก่บัอำรมณ์ท่ีแหลกสลำยทั้งน ้ำตำ ไม่มีใครเห็นใช่ไหม ใช่ ไม่มีใครเห็นหรอก ถึงจะเห็น

พวกเขำก็ไม่ไยดี ไม่แยแสอยูแ่ลว้ ถำ้ฉนัตำย พวกเขำอำจยิม้ร่ำเสียดว้ยซ ้ำไป 

-โลกแห่งควำมเป็นจริงมันช่ำงโหดร้ำยเสียเหลือเกิน- 

แลว้จู่ ๆ ก็มีเสียงเพรียกหน่ึงดงัแหวกวำ่ยบ่อน ้ำตำว่ิงพล่ำนเขำ้มำในโสตประสำท “อยำ่คิดอยำ่งนั้นสิ” 

ฉนัสะดุง้เฮือก ตำลีตำลำน มือขำ้งหน่ึงเอ้ือมไปกดเปิดสวิตชไ์ฟใหส้วำ่งจำ้ทัว่หอ้ง แลว้ฉนัก็ไดเ้จอกบัเขำ-

--ชำยแปลกหนำ้ท่ีไหนไม่รู้ มำนัง่เทำ้คำง ยิม้หนำ้สลอนอยูข่ำ้ง ๆ ฉนัตกใจเกือบหงำยหลงัคะม ำ หกคะเมน

ไปกบัพื้น ดีท่ีขำทั้งสองขำ้งยงัแขง็แกร่งพอยดึตวัเองไวไ้ด ้กระนั้นในเวลำไม่นำนฉนัก็ลุกขึ้นอยำ่งลนลำน 

ถอยหลงักรูดดว้ยควำมตกใจ เกำ้อ้ีพลนัเขยบิออกรอบขำ้ง 

“แกเป็นใคร” ดว้ยระยะห่ำงระหวำ่งโต๊ะท ำงำนกบัประตูท่ีอยูติ่ดกนั ชนิดท่ีวำ่แค่ลุกขึ้น ตวัฉนัก็ติดประตู

แลว้ ตอนนั้นหลงัฉนัจึงตรึงติดอยูก่บัประตู น ้ำตำเหือดหำยไปในทนัใด จะไม่ใหห้ำยไดอ้ยำ่งไร ใครก็ไม่รู้

โผล่มำอยูใ่นห้อง ทั้ง ๆ ท่ีฉนัวำงแผนไวแ้ลว้แท ้ๆ วำ่วนัน้ีนอ้งกบัแม่ไม่อยู ่จะไดอ้อกจำกหอ้งน ้ำมำร้องไห้

ขำ้งนอกบำ้ง  

ใบหนำ้ขำวผดุผ่องแถมหล่อเหลำยิม้กวำ้งก่อนจะหวัร่อ ฉันเพิ่งจะสังเกต เขำสวมชุดสูททกัชิโดสี้ด ำขลบั 

ใส่หมวกทรงสูงสีเดียวกนักบัเส้ือผำ้ มนัอยูบ่นเรือนผมสีมะฮอกกำนีท่ีปรกหนำ้ผำกขำวกระจ่ำง ผิวของเขำ

ทุกส่วนสัดเนียนละเอียด มีเลือดฟำดจำง ๆ ให้เห็น แววตำของเขำเปล่งประกำย แต่น่ำแปลกท่ีฉนักลบัอ่ำน

สำยตำนัน่ไม่ออก ฉันโง่ ไม่ ฉนัไม่โง่ ฉนัอำจก ำลงัสับสนอยู ่พยำยำมเรียกสติกลบัคืน เขำคือคนแปลกหนำ้ท่ี

บุกเขำ้มำในบำ้นคนอ่ืน ส่ิงเดียวท่ีฉนันึกออกเลยคือเขำตอ้งเป็นโจรแน่ ๆ วำ่แต่เขำเขำ้มำจำกทำงไหน---มี

จุดประสงคอ์ะไร จ้ีปลน้ ฆ่ำชิงทรัพย ์ 



“ไม่ใช่ทั้งปลน้ ฆ่ำ” เขำพูดออกมำรำวกบัอ่ำนใจฉนัออก “ฉนัมำท่ีน่ีเพื่อช่วยเธอ” 

“ช่วยฉนั” ฉนัช้ีน้ิวเขำ้หำตวัเอง ส่งสำยตำเชิงถำมวำ่ฉนัเน่ียนะ ขณะไม่สำมำรถจบัตน้ชนปลำยอะไรกบั

ชำยแปลกหนำ้ตรงหนำ้ไดเ้ลย 

“ใช่เธอเน่ียแหละ” เขำลุกขึ้น เกำ้อ้ีดงัโกร่งกร่ำง พุ่งตรงมำท่ีฉนัซ่ึงยงัสั่นไม่ต่ำงอะไรลูกแมวตกน ้ำ ฉนัยิง่

ตกใจเขำ้ไปใหญ่---มนับำ้ชดั ๆ จริงไหม 

“เธอเรียกฉนัมำเอง เลิกคิดวำ่ฉนัเป็นโจรไดแ้ลว้” อำรมณ์ท่ีแหลกสลำย เตลิดไปไกลหลงัเขำโนม้ตวัเขำ้หำ

ในระยะประชิด ฉนัผลกัเขำ้ใหพ้น้ทำง ไม่น่ำเช่ือท่ีฉนัไม่สำมำรถสัมผสัตวัเขำไดเ้ลย ฉันขนลุกไผลนึกถึงส่ิง

เร้นลบัไร้แก่นสำร 

“ไม่ใช่ผี” เขำเดำควำมคิดฉนัออกอีกแลว้ 

“แต่” 

“หยดุแลว้ฟังฉนั”  

“เลิกคิดจะฆ่ำตวัตำย เลิกเศร้ำ พวกนั้นไม่ไดมี้ฆ่ำพอส ำหรับควำมรู้สึกของเธอ” แลว้เขำก็ยิม้ออกมำ คลำ้ย

ตอ้งมนตร์สะกด ฉนัเงียบงนั แลว้ไออบอุ่นก็แผซ่่ำนบริเวณเปลือกตำและแกม้ เขำก ำลงัปำดน ้ำตำใหฉ้ัน ไม่

เคยมีใครท ำอะไรอ่อนโยนกบัฉนัแบบน้ีมำก่อน ท ำไมเขำถึงท ำอยำ่งน้ี ไม่วำ่จะดว้ยเหตุผลอะไร อิทธิพลจำก

กำรกระท ำนั้นท ำให้แขง้ขำฉันอ่อนยวบยำบ ฉนัทรุดลงพร้อมกนันั้นก็เร่ิมร้องไห ้โอ...ควำมเศร้ำกลบัมำแลว้ 

“ไม่จริง ฉนัต่ำงหำกล่ะ ไม่มีค่ำพอส ำหรับใครเลย” ฉนัละล ่ำละลกัทั้งสะอึกสะอ้ืน “นำยจะไปรู้อะไร ท่ีนัน่

ส ำหรับฉนัมนัก็นรก สถำนท่ีในฝันเหรอ ฝันร้ำยเสียมำกกวำ่ ฝันร้ำยท่ีตำมหลอกหลอนฉนั เสียงหวัเรำะ

เหยยีดหยนั ฉนัยงัจ ำค ำพูดไดดี้ -ส ำหรับแก แกไม่มีค่ำอะไรเลย- ใช่ พวกนั้นพูดถูก ฉนัมีชีวิตอยูก่็เหมือนไม่

มีอยู ่กำรมีอยูข่องฉนัเป็นเร่ืองไร้ค่ำ งำนเขียนฉันก็ห่วยแตก ฉนัเกลียด เกลียดทุกส่ิงไดย้นิไหม แมก้ระทัง่

ตวัเอง ฉนัก็เกลียด ฉนัพูดกบัใครไม่ได ้ผูใ้หญ่ก็ด่ำวำ่ฉนัเป็นแค่เด็ก จะเขำ้ใจอะไร ถำ้ฉนัเป็นแค่เด็กจริง แลว้

ท ำไมเด็กตวันอ้ยคนหน่ึงตอ้งมำเจอกบัเร่ืองเลวร้ำยอะไรแบบน้ีดว้ย”  

“บ่นเสร็จยงั” ฉันเงยหนำ้มองเขำ ร่ำงสูงนัน่ขมุกขมวั “สบำยใจขึ้นไหม คงเก็บไวน้ำนสินะ ไดพู้ดออกมำ

บำ้ง หวงัวำ่จะดีขึ้น ฉนับอกแลว้ ฉนัมำเพื่อช่วยเธอ”  

ฉนัชะงกั มือเกล่ียไล่ม่ำนน ้ำตำ “นำยวำ่อะไรนะ” 

“บำงคร้ังเรำแค่ตอ้งกำรระบำยเท่ำนั้น” 



สุดทำ้ยฉนัก็จนต่อค ำพูดของเขำ ปฏิเสธไม่ไดว้ำ่กำรระบำยกบัใครสักคนเป็นกำรไล่ควำมเศร้ำออกไป

เปรำะหน่ึง  แต่ลึก ๆ แลว้มนัยงัไม่หำยไปไหน ยงัซอ้นลึกเร้นลบัเป็นส่วนหน่ึงของฉนัอยำ่งตดัสัมพนัธ์ไม่

ขำด  

ฉนัพยำยำมพยงุเรือนร่ำงอ่อนระโหยโรยแรงของตวัเองใหลุ้กขึ้น แลว้กลบัไปนัง่ท่ีโต๊ะท ำงำน เขำยนืยิม้อยู่

ขำ้งหลงัฉนั ไม่ห่ำงหำย ฉนัหันหลงักลบัไปมองเขำอีกคร้ัง บดัดลชำยปริศนำก็อนัตรธำนไปต่อหนำ้ต่อตำ 

ฉนัสบำยใจขึ้นมำนิดหน่อย เม่ือนั้นน้ิวเร่ิมไล่เรียงล ำดบั จรดปำกกำร่ำงพลอตคร่ำว ๆ บนสมุดจดสีแดง ใน

ท่ีสุดควำมคิดของฉันก็กลบัมำท ำงำน แมส้ภำวะทำงอำรมณ์จะยงัไม่เขำ้ท่ีเขำ้ทำง กระท่อนกระแท่นไปมำ 

บทสนทนาของไลลากบัหมีวิเศษ 

แสงตะวันคล้อยต ่าเกือบลาลับ สีน ้ำเงินเร่ิมจบัทัว่ทอ้งนภำ... 

…กว่าเด็กพวกน้ันจะรู้เดียงสา กส็ายไปเสียแล้ว 

นับแต่น้ันชายปริศนาสวมชุดสูทหน้าตาหล่อเหลา ก็ชอบปรำกฏป้วนเป้ียนอยูไ่ม่ห่ำง กำรปรำกฏตวัของ

เขำในแต่ละคร้ังนั้น มกัมำในตอนท่ีฉันก ำลงัร้องไห้อยูห่รือไม่ก็ตอนท่ีฉนัไม่สำมำรถถ่ำยทอดอะไร ๆ 

ออกมำเป็นตวัอกัษรไดเ้หมือนเดิม แลว้ก็จะหำยไปเม่ือทุกส่ิงเสร็จส้ิน ประหลำดท่ีพอเขำโผล่มำทีไรและเรำ

สองคนไดน้ัง่คุยกนั ควำมเศร้ำของฉนัจะพลอยลดลง ประมำณสักก่ึงหน่ึง ไม่เกินไปกวำ่นั้น  

นบัแต่นั้นฉนัเร่ิมร้องไห้นอ้ยลง แต่บำดแผลในใจก็ยงัขยำยควำมเจ็บอยู่ร ำไร ชีวิตเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตข์อง

ฉนัยงัตอ้งอยูท่ี่นัน่ ท่ีนรก ฉนัยงัตอ้งไปประสบกบัปีศำจร้ำย ไดย้นิเสียงหวัเรำะร้ำยกำจอยูทุ่กวี่ทุกวนั ทวำ่พอ

กลบัมำท่ีบำ้น ฉนัก็คลำ้ยจะไดป้ลดปล่อยหว้งอำรมณ์ท่ีควำมเศร้ำเป็นใหญ่ ไปกบักำรสนทนำกบัชำยแปลก

หนำ้ คงเป็นดงัท่ีชำยคนนั้นเคยเปรยกบัฉนัตอนเรำพบกนัคร้ังแรก 

“บำงคร้ังเรำแค่ต้องกำรระบำยเท่ำนั้น” 

“เฮ!้” เขำเอียงคอถำมฉนั “เป็นนกัเขียนเหรอ” 

ฉนัพยกัหนำ้ “ใช่ ฉนัเป็นนกัเขียน” เสียงของฉนัออกจะสั่นเครือ เป็นประจ ำท่ีฉันมกัจะจบังำนเขียนตอน

แม่และนอ้งออกไปซ้ือของโดยไม่ชวนฉนัไป  

“เป็นนกัเรียนดว้ย แต่ฉนัไม่อยำกเป็นหรอกนะนกัเรียน” 

“แสดงวำ่ท่ีเธอร้องไหก้็เพรำะเร่ืองท่ีนัน่” 



“ใช่ มนัเป็นอยำ่งนั้น” จะวำ่ไปแลว้เป็นแบบน้ีก็ดีเหมือนกนั มีคนคอยโผล่มำคุยเป็นคร้ังครำว อยำ่งนอ้ย

ฉนัก็ไดพู้ดกบัคนท่ีพร้อมจะรับฟัง คนท่ีไม่ไดบ้อกฉันวำ่ 

‘ถ้ำอ่อนแอนักกไ็ปตำยซะไป๊”  

หรือ 

‘ส ำออย” 

มนัเป็นประโยคท่ีตรำตรึงใจ ฝังแน่นยิง่กวำ่เอำกำวคุณภำพสูงมำปะติด ถำ้ฉนัเลือกได ้ฉันคงจะท ำแบบท่ี

เขำวำ่ ไปตำยซะไป๊ จวบจนทุกวนัน้ีฉนัก็ยงัไม่เขำ้ใจวำ่ท ำไมตวัเองถึงไม่เลือกท ำอยำ่งนั้น เลือกทิ้งโลกแห่ง

ควำมจริง ไปล่องลอยอยูใ่นโลกท่ีไร้ชีวิต อยำ่งนอ้ยในโลกนั้นฉนัอำจไม่ตอ้งเจ็บปวด บำงทีเหตุผลหน่ึงของ

กำรมีชีวิตอยูข่องฉนั อำจเพื่อสร้ำงโลกลวง ๆ ผำ่นตวัอกัษร บำ้งอำจเป็นโลกร้ำวรำน บำ้งอำจเป็นโลกหวำน

ช่ืน ดินแดนในฝัน ดินแดนท่ีใครหลำยคนถวิลหำ ฉนัใฝ่ฝันอยำกจะเขำ้ไปอยูใ่นโลกแบบนั้น  

โลกลวง ๆ ท่ีใหอ้ะไรดี ๆ ไดม้ำกกวำ่โลกจริง ๆ  

“ฉนัก ำลงัเขียนเร่ืองรำวสะทอ้นสังคมอนัโหดร้ำย” แต่งำนเขียนท่ีฉนัก ำลงัท ำ เป็นงำนเขียนประเภทฝัน

ร้ำย ฉนันึกออกก็ตอนนั้น ตอนท่ีฉนัก ำลงันัง่ร้องไห ้ตอนท่ีเขำปรำกฎตวัคร้ังแรก แลว้ฉนัก็ร่ำงพลอต เขียน

ออกมำเป็นเร่ืองสั้น 

“โหดร้ำยเหมือนกบัส่ิงท่ีเธอเจอ” เขำพูดที ลูบหวัฉนัที น่ำแปลกไหมล่ะคะ ท่ีเขำสำมำรถแตะตอ้งฉันได ้

แต่ฉนัไม่สำมำรถสัมผสัตวัเขำไดเ้ลย น ้ำตำฉนัเร่ิมตนัต้ืนอีกคร้ัง---ฉันรีบปำดออก ใหต้ำยเถอะ ท ำไมฉนัช่ำง

เปรำะบำงเหลือเกิน 

“เฮ!้” เขำเรียกฉนั ฉนัเอำคำงซุกหมอน พลำงกลบัมำจดจอ้งหนำ้กระดำษท่ียงัวำ่งเปล่ำ รู้สึกดีอยำ่งบอกไม่

ถูก ไม่เท่ำไหร่เขำจึงค่อยผละมือออก ก่อนจะเปล่งอะไรบำงอยำ่งออกมำ “ใจของเรำทุกคนลว้นแหลกสลำย

จำกโลกแห่งควำมเป็นจริง สังคมสมยัน้ีน่ะ ท่ิมแทงพวกเรำทุกคนทั้งนั้น เพียงแต่แผลใหญ่ แผลเลก็ แตกต่ำง

กนัไปตำมควำมโหดร้ำยในแต่ละเร่ืองรำว หรือถำ้มนัเลวร้ำยมำกนกั ก็อำจบดขยี้ใจเรำใหแ้หลกลำญไปเลยก็

มี” 

เขำพูดต่อ “เศษใจท่ีแหลกสลำยในแต่ละคร้ัง หำกใหม้นัไดป้ลดปล่อยเป็นอิสระบำ้ง ก็ยอ่มดีกวำ่สร้ำงกรง

โอบลอ้มมนัเอำไว ้พอใจเรำแตกร้ำว เศษใจจำกกำรแตกร้ำวก็บีบอดัรัดแน่นกนัไปเร่ือย ๆ พอร้ำวและแตกอีก

คร้ัง ครำวน้ีเศษใจของเรำจะละเอียดขึ้น คร้ันน ำเศษใจออกมำจำกกรง ก็จะพบวำ่ทั้งใจ ทั้งควำมรู้สึกของเรำ 

แตกละเอียดเกินกวำ่จะสำมำรถหวนคืนซ่อมสร้ำงไดแ้ลว้” 



“นำยก ำลงัจะบอกวำ่คนเรำตอ้งปลดปล่อยบำ้งอยำ่งนั้นเหรอ” 

“อืม…ก็คงใช่” ฉนัช ำเลืองมองเขำทั้งท่ียงักดหมอนไว ้ชำยในชุดสูทสีด ำลูบคำง แววตำล ้ำลึกยำกจะหยัง่

ถึงอำรมณ์  

“คนเรำไม่สำมำรถเอำตวัเองไปอยูก่บัควำมจริงไดต้ลอดเวลำหรอก บำงคร้ังกำรไดห้ลอกลวงตวัเองบำ้ง ก็

ดีกบัตวัเรำ เหมือนเรำมีมีดอยู่เล่มหน่ึง เปรียบมีดเป็นควำมจริง มนัมีอยูแ่ละเรำต่ำงตอ้งเขำ้หำมนัตลอดเวลำ

อยำ่งเล่ียงไม่ได ้ถึงจะชิงชงัมีดเล่มนั้นมำกแค่ไหนก็ตำม บำงคนอำจโดนมีดเล่มนั้นแทงแคเ่ป็นแผลเลก็นอ้ย 

แต่บำงคนก็โดนแทงจนเป็นแผลเหวอะหวะ ช ้ำเลือดช ้ำหนอง คงไม่มีใครอยำกจะเอำแต่ว่ิงเขำ้หำส่ิงท่ีท ำให้

ตวัเองเป็นแผลตลอดเวลำหรอก---จริงไหม หำกเรำลองสมมติวำ่มีดเล่มนั้นไม่มีอยูล่่ะ ลวงวำ่มนัไม่มีอยูห่รือ

เพิกเฉยใส่มนั ทิ้งมีดแห่งควำมจริงไปบำ้ง แลว้ลองใชเ้วลำอยูก่บัตวัเอง อ่ำนนิยำย เล่นเกม ดูหนงั อะไรก็ได้

ท่ีหลีกหนีจำกโลกจริง ๆ สนุกกบัโลกลวง ๆ ของตวัเอง หรือถำ้เป็นเธอก็ปล่อยใหต้วัเองไดอ้ยูก่บัโลกของ

ตวัอกัษร โลกท่ีเธอสรรสร้ำงขึ้น แมม้นัจะไม่สำมำรถหลีกหนีมีดแห่งควำมจริงไดต้ลอด แมเ้รำจะยงัตอ้งเอำ

ตวัเองไปใหมี้ดเล่มนั้นแทงซ ้ ำแลว้ซ ้ำเล่ำทุกวนั แต่มนัก็ยอ่มดีกวำ่กำรเอำตวัเองว่ิงเขำ้หำมีดแห่งควำมจริงเล่ม

นั้นเพียงอยำ่งเดียวเป็นไหน ๆ” 

“ฉนัไม่เขำ้ใจ” หนำ้ฉนัคงงุนงงมำกในตอนนั้น “ถอ้ยค ำของนำยส ำบดัส ำนวน เขำ้ใจยำกจงั มำเป็น

นกัเขียนแทนฉันไหม ฉนัให้โนต้บุ๊ก” ฉันท ำท่ำจะยกอุปกรณ์กำรเขียนของตวัเองใหเ้ขำ แลว้พวกเรำสองคน

ก็ข  ำพรืดออกมำ เป็นตอนนั้นเองท่ีฉนัพบวำ่ตวัเองหวัเรำะอยำ่งจริงใจในรอบหลำยเดือน รอยยิม้ของฉนั

ไม่ใช่ส่ิงลวง ๆ เฉกเช่นตอนอยูท่ี่นรกนัน่แลว้  

ท่ีสุดก็เป็นเหมือนหนก่อน เขำโบกมือลำฉนั จำกนั้นร่ำงสูงจึงโปร่งแสง หำยวบัไปต่อหนำ้ต่อตำ---อีกคร้ัง  

ฉนัยงัไม่เขำ้ใจในส่ิงท่ีชำยแปลกหนำ้ผูห้ล่อเหลำและเป็นปริศนำพูดหรอก แต่ส่ิงนั้นท ำใหฉ้นัป๊ิงไอเดีย

ภำพรวมทั้งหมดส ำหรับเร่ืองสั้นของฉนัออก ฉนัหนักลบัมำท่ีหนำ้จอท่ีสะทอ้นแสงสีฟ้ำ มือเร่ิมไล่ไปตำมตวั

อกัษรบนคียบ์อร์ด นึกดีใจเพรำะวนัน้ีเป็นวนัแรกท่ีน ้ำตำของฉนัไม่ไดไ้หลร ่ำพร ่ำเพร่ือ 

ปีศาจร้ายกบัสาเหตุการตายของดวิน 

แขกเหร่ือเร่ิมทยอยกนัออกจากงาน แม่ก ำชบัฉนับอกวำ่ใหค้อยส่งพวกเขำกลบัไปดี ๆ… 

…โรงพยาบาลจิตเวชนิโคลสัและผู้ให้ค าปรึกษาแก่ผู้ป่วยอาการซึมเศร้า 

วันแล้ววันเล่าเคำ้เร่ืองเร่ืองสั้นของฉนัก็เร่ิมปรำกฏเป็นรูปเป็นร่ำงมำกขึ้น จำกโชคชะตำอนัน่ำหดหู่ของ

เด็กสำว สู่เร่ืองรำวกำรตำมหำควำมจริงท่ำมควำมสับสนในเมืองท่ีควำมเช่ือของผูค้นยงัยดึโยงอยูก่บัปีศำจ



ร้ำย คลำ้ยกบัปีศำจร้ำยท่ีคร่ำชีวิตผูค้นหลงักำรปะทะกนัท่ีจตุัรัสแห่งควำมโกลำหล เช้ือบำ้นัน่ไม่ไดเ้พิ่งจะมำ

ระบำดแค่ในโลกอนำคต หำกในอดีตเองก็เคยมีกำรระบำดของเช้ือโรคต่ำงสำยพนัธุ์เช่นเดียวกนั และดนัมำ

ประจวบเหมำะกบัตอนท่ีมีกำรล่ำแม่มดเกิดขึ้นพอดีเสียดว้ย 

หรือจะขำ้มกลบัมำยงัโลกปัจจุบนั โลกท่ีผูค้นโหยหำเสรีภำพ ปรำศจำกกำรกดขี่อยำ่งอยติุธรรมของสำว

โรงงำนผูอ่้ำนหนงัสือกำรเมือง หว้งเวลำเดียวกบัข่ำวกำรประทว้งท่ีแชร์ให้วอ่นในอินเทอร์เน็ต มีสำวสำมคน

ก ำลงันัง่คุยถึงควำมเฮงซวยของผูช้ำยสมยัน้ีอยู ่ไล่เล่ียกนั ป้ำไข่ก็ก ำลงัถูกแอคปริศนำใส่ร้ำยวำ่ขโมยสูตรของ

คนอ่ืนมำ แต่นอ้ยคนนกัจะทรำบวำ่เบ้ืองหลงัของเร่ืองทั้งหมดสลบัซอ้นยิง่กวำ่เขำวงกต และมนัก็ด ำเนิน

มำถึงตอนจบของบทสรุปอนัแสนเศร้ำ (ท่ียงัไม่ไดเ้ขียน) ---ไม่ อำจไม่เศร้ำไปเลยทีเดียว มนัออกจะเศร้ำ ๆ 

สุข ๆ หน่อย ๆ ไม่สุดสักทำง ควำมเศร้ำถูกระงบัไวแ้ตไ่ม่ไดห้ำย ควำมสุขท่ีแทจ้ริงเคล่ือนกลบัมำแต่ไม่เตม็ท่ี 

ไม่สมบูรณ์แบบ ไม่สมบูรณ์แบบสักอยำ่ง แหวง่ว่ินไปหมด  

“เธอแต่งทุกเร่ืองภำยใตก้ำรลวง” เขำถำมพลำงตำไล่อ่ำนตน้ฉบบัหำ้สิบเกือบหกสิบหนำ้ ฉนัพยกัหนำ้  

“ทุกส่ิงอยำ่งลว้นลวงเรำหมด เพียงแต่มนัคือกำรลวงในบริบทท่ีต่ำงกนั ฉนัวำ่นำยอำจไม่เขำ้ใจ แต่ฉัน

เขำ้ใจ” 

“ไม่มีเร่ืองไหนท่ีลวงแลว้จบดีบำ้งเลยอยำ่งนั้นเหรอ” 

ฉนัส่ำยหนำ้ “จริง ๆ แลว้มนัมี” จอ้งเขำ “มนัมีอีกเร่ืองหน่ึง เป็นเร่ืองสุดทำ้ย” 

“เร่ืองอะไรล่ะ” ฉนัยนืขึ้น เขำยนืขึ้น เรำทั้งคู่เดินมำประจนัหนำ้กนั ใบหนำ้ของเขำยงัคงประดบัรอยยิม้---

รอยยิม้ท่ีท ำใหใ้จฉนักระชุ่มกระชวย เสมอตน้เสมอปลำย  

“เร่ืองนั้นแหละ” ฉนับอกโดยทิ้งปริศนำใหเ้ขำขบคิดเล่น ๆ 

เป็นคร้ังแรกท่ีฉนัเดำอำรมณ์ของเขำออก เขำก ำลงัสงสัย…โอ ไม่ เขำไม่สงสัยแลว้ เขำร้องอ๋อออกมำใน

ตอนท่ีใชส้ำยตำคมปลำบทะลุลวงสอดส่ำยส ำรวจควำมคิดของฉนัเรียบร้อย 

“เธอเขำ้ใจในส่ิงท่ีฉนัพูดแลว้ใช่ไหม” เขำเอ่ยถำมเสียงนุ่มละมุนปำนสำยไหมหอมหวำน ฉนัพยกัหนำ้ เขำ

ยิม้ แวบหน่ึงฉนัอยำกจะกอดชำยปรำดเปรียวผูส้วมชุดสูทตรงหนำ้ ท่ีเป็นคนจุดประกำยควำมคิด แต่ก็ท ำ

ไม่ได ้เขำจึงเป็นฝ่ำยกอดฉันแทน ฉนัรับรู้ไดใ้นใจ---กำรจำกลำก ำลงัจะมำถึง 

“เธอร้องไหอี้กแลว้” สัมผสัอบอุ่นจำกน้ิวเรียวยำว ใช่ หยำดน ้ำตำของฉนัก ำลงัรินไหลอีกคร้ัง หำกฉนัรู้

เจนใจดีวำ่มนัไม่ใช่แคน่ ้ำตำท่ีเตม็ไปดว้ยควำมโศกเศร้ำ เจือเลือดแห่งควำมเจ็บปวดเหมือนเดิม แต่มนัมี

ควำมสุขบำงอยำ่งผสมอยูใ่นหยำดน ้ำตำของฉนัดว้ย 



“ค ำลวง” ฉนับอกเขำทั้งท่ีเขำเองก็รู้อยูแ่ลว้ “ค ำลวงคือช่ือเร่ืองสั้นเร่ืองสุดทำ้ยและฉนัจะใชเ้ป็นช่ือเรียก

ของรวมเร่ืองสั้นทั้งหมด” 

“ฉนัจะรออ่ำน” เขำผละจำกตวัฉนั ฉนัมองชำยตรงหนำ้อย่ำงพร่ำเลือน  

“เรำจะไดเ้จอกนัอีกไหม” ฉันถำมค ำถำมโง่ ๆ ออกมำ เขำหวัเรำะก่อนจะโนม้ตวัลงมำกระซิบ “เธอก็เจอ

ฉนัไดทุ้กเม่ืออยูแ่ลว้ไม่ใช่เหรอ” 

แลว้ทนัใดฉนัก็ถูกเหว่ียงกลบัเขำ้สู่หอ้งแห่งควำมวำ่งเปล่ำ ไม่มีชำยคนนั้น ไม่มีชำยผูน่้ำรักท่ีคอยลูบหวั

ฉนั เหลือเพียงแต่โนต้บุ๊ก หนงัสือนวนิยำยท่ีวำงรกเร้ือเต็มโต๊ะ เตียงท่ียงัไม่ไดจ้ดัใหเ้ขำ้ท่ี กระเป๋ำหนงัสือ

ยงัคงวำงแน่น่ิงตรงขำเกำ้อ้ี ห้องมืดสลวัท่ีแสนวำ่งเปล่ำ วำ่งเปล่ำรำวกบัวำ่ไม่เคยมีเขำอยูม่ำก่อน---ฉันตอ้ง

รู้อยูแ่ก่ใจสิ มนัไมเ่คยมีเขำอยูแ่ลว้ ไม่มีใครจะมำท ำเร่ืองดี ๆ พรรคน้ี์กบัฉนัไดห้รอก 

สุดทำ้ยแลว้ฉนัก็เลือกจะกระท ำในแบบท่ีชำยคนนั้นบอก เลือกจะอยูก่บัโลกลวง ๆ ของตวัเอง และทิ้งโลก

จริง ๆ ไปในบำงที อยูก่บัสรรพส่ิงท่ีสรรสร้ำงจำกควำมไม่จริงบำ้งในบำงเวลำ 

แมเ้ขำจะไร้ซ่ึงตวัตน แต่ปฏิเสธไม่ไดเ้ลยวำ่เขำท่ีไร้ตวัตนคนนั้น ให้อะไรดี ๆ ไดม้ำกกวำ่คนท่ีมีตวัตนใน

โลกจริงของฉนัเสียอีก 

ฉนัรักค ำลวง ๆ ส่ิงลวง ๆ คนลวง ๆ ของฉนัจงั 

ฉนัยำ้ยตวัเองกลบัมำนัง่ท่ีโต๊ะท ำงำนอีกคร้ัง น ้ำตำก ำลงัไหลอยู ่ฉนัปำดมนั---แน่ล่ะ มนัเป็นน ้ำตำท่ี

เปล่ียนไปไม่เหมือนเดิม น ้ำตำท่ีบ่งบอกวำ่เร่ืองลวง ๆ ไม่ไดมี้แต่เร่ืองแย ่ๆ แถมบำงเร่ืองก็ดีกวำ่เร่ืองจริง ๆ 

เสียอีก ฉนัเร่ิมจรดน้ิวช้ืน ๆ ของฉนั ไปตำมตวัอกัษรบนแป้นพิมพ ์ไม่นำนนกัหนำ้กระดำษท่ีวำ่งเปล่ำ ก็ถูก

ตวัอกัษรละลำนตำอนัเป็นปฐมบทของปัจฉิมบทเติมเตม็ใหไ้ม่วำ่ง 

ค าลวง 

ตอนนั้นตาของฉันกระพริบปริบปริบระริบไปกบัขีดเส้นตรงเลก็จิ๋วท่ีหำยผลุบ หำยผลุบ บนหนำ้กระดำษ

สีขำวโพลน ขำวโพลนเหมือนสรรพส่ิงท่ีอยูใ่นสมองฉัน ควำมรู้สึกหลำยหลำกตีกนั แต่มิอำจถ่ำยทอด

ออกมำเป็นค ำพูดไดเ้ลยสักค ำ บำงครำวภำพตรงหนำ้ก็จะเร่ิมรำงเลือน มือฉนัจึงตอ้งคอยเกล่ียน ้ำสีใสไมใ่ห้

ก่อม่ำนมำเคลือบดวงตำ แต่มนัไม่ค่อยไดผ้ลนกั หมอนท่ีรองคออยูเ่ลยเปียกปอนไปหมด… 


