
บทนํา-จุดจบ 
 
 ภายในห้องสี�เหลี�ยมแคบๆ เวลานี �มืดสนิท  กระจกทกุบานภายในห้องถกูปิดทบัด้วย
กระดาษหนงัสือพิมพ์อย่างลวกๆ ราวกบัผู้อยู่อาศยัไมต้่องการที�จะพบเจอแสงสวา่งหรือได้เห็นหน้า
ผู้คนอีกแล้วในชีวิตนี � 

เวลาผา่นไปนานเทา่ไหร่ไมท่ราบได้  หญิงสาวยงัคงนั�งกอดเขา่อยูที่�มมุห้องอยา่งเงียบๆ  
ผมเผ้าของเธอกระเซอะกระเซิง  ขอบตาดําคลํ �าเพราะอดหลบัอดนอนมาทั �งคืน  หญิงสาวตวัสั�น
ระริกราวกบัลกูนกตกนํ �า  สายตาจบัจ้องไปที�ประตหู้องบ้านของตวัเองอยา่งหวาดกลวั...กลวัมนัจะ
เข้ามาหา  กลวัสายตาของมนั  กลวัเสียงฝีเท้าที�มนัวิ�ง  กลวั...กลวั...และกลวั 

ที�ประตไูม้สกับานงามมีรอยขวานจามอยูห่ลายแหง่  ลกูบิดประตบูิ�นงอไมไ่ด้รูปทรง  เศษ
ไม้หลายตอ่หลายชิ �นถกูใช้ตะปตูอกเพื�อปิดตายประตบูานนั �นเพื�อไมใ่ห้ ‘มนั’ ได้เข้ามา  พอๆ กบัว่า
ไมใ่ห้ ‘เธอ’ ได้ออกไปเชน่กนั 

แสงไฟจากข้างนอกผา่นเข้ามาทางชอ่งด้านลา่งของประต ู หญิงสาวที�นั�งคดุคู้ตาเหลือก
ทนัที  เธอรีบหยิบเทปกาวม้วนโตขึ �นมาแล้ววิ�งไปที�หน้าประต ู ก่อนจะดงึเทปกาวม้วนนั �นไปปิดที�
ร่องของประตไูมใ่ห้มีแสงสวา่งเข้ามาได้  เธอปิดแล้วปิดเล่าจนในที�สดุก็มืดมิด  บรรยากาศโดยรอบ
เงียบสงบจนได้ยินเสียงหวัใจของตวัเองเต้นดงัไมเ่ป็นจงัหวะ 

หญิงสาวถอยกรูเข้ามานั�งกอดเขา่ตรงซอกเดมิ  ยงัไมว่ายสอดสา่ยสายตาไปทั�วๆ อยา่ง
หวาดกลวัในสิ�งที�มองไมเ่ห็น  ภาวนาขอให้มนักลบัไป 

กลบัไปเถอะ  ฉนัขอโทษ   กลวัแล้ว...ได้ยินไหม ?  กลวัแล้ว! 
 เสียงเข็มนาฬกิาดงัประสานเสียงกบัลมฟืดฟาดจากจมกูของหญิงสาว   ความกลวัเริ�มก่อ
ตวัมากขึ �นทกุทีเมื�อได้ยินเสียงฝีเท้าวิ�งไปมาที�หน้าบ้าน  หลายตอ่หลายครั �งที�เธอจะเห็นเหล็ก
แหลมๆ เสียบทะลผุา่กระดาษกาวที�ปิดไว้เข้ามา  ดวงตากลมโตของมนัแอบจ้องมองเธออยูพ่ลาง
สง่เสียงหวัเราะคกิคกัอยา่งรู้สกึสนกุเหลือเกินที�ได้เห็นหญิงสาวติดอยูใ่นนี �... 
 
 ของมือสอง... 
 ใครกลา้จอง...ต้องเจอดี 
 ของมือสอง...เจ้าของอยู่ตรงนี� 
 ของมือสอง...คนจองไม่รักดี 
 ก็ระวงัตวัไวเ้ถอะวนันี�… 

อดีตเจ้าของอารมณ์ไม่ดี...กําลงัจะมาทวงคืน! 
 



 เสียงเพลงจากนํ �าเสียงของมนัดงัแผว่ๆ มากบัสายลม  หญิงสาวสะดุ้งสดุตวั  เอามือปิดหู
อยา่งไมอ่ยากได้ยินอะไรทั �งนั �น  แตท่วา่เสียงมนัเหมือนยงัคงดงัก้องอยูใ่นกะโหลกศีรษะซํ �าแล้วซํ �า
เลา่ 
 สิ �นเสียงเพลงจบ...ความเย็นยะเยือกก็มาเยือน! 
 ก็อก  แก็ก  ก็อก  แก็ก...   

เสียงฝีเท้ากระทบกบัพื �นซีเมนต์ดงัเป็นจงัหวะ  พร้อมกบัเสียงหวัเราะอนัแหลมสงูที�แผ่ว
เบาลอยเข้ามาในห้อง 
 อยู่ๆ  ประตทีู�ถกูปิดตายก็เปิดออกอย่างแรงราวกบัวา่แคผ่ลกัมนัเบาๆ ก็หลดุออกมาได้   
หญิงสาวถึงกบัผงะ  สง่เสียงร้องลั�น   ความกลวัเข้าขึ �นสูส่มอง  สองมืองอหงิกอยา่งควบคมุตวัเอง
ไมไ่ด้ 
 ความสว่างจ้าจากแสงข้างนอกสอ่งสว่างเข้ามาในห้อง... 
 ใครคนหนึ�งยืนอยู่ตรงนั�น! 
 กรี�ดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด....  
 

 
 
 

ตอนที� 1 ของมือสอง = ของเคยมีเจ้าของ 
 ทา่มกลางความมืดสนิทของยามคํ�าคืน  รถเก๋งสีเทาจอดนิ�งอยูที่�กลางสี�แยกอยา่งเงียบ
สงบ  รอบข้างมืดมิด  มีเพียงแสงสวา่งเล็กน้อยจากไฟข้างทางเทา่นั �น  กอหญ้าคาที�สงูทว่มหวัปลิว
ไสวไปตามแรงลมที�กระพือ  เสียงฟ้าร้องครืนๆ ดงัมาแตไ่กล...คาดวา่อีกไมน่านฝนคงจะตกเป็นแน ่
 หญิงสาวนางหนึ�งนั�งหน้านิ�งอยูห่ลงัพวงมาลยัรถ  สายตาของเธอดปูวดร้าวราวกบัผา่น
เรื�องเลวร้ายในชีวิตมาอย่างแสนสาหสั  แตท่ว่าในดวงตาที�ปวดร้าวนั �นกลบัแฝงความแข็งกร้าวและ
อาฆาตไว้  หญิงสาวเม้มปากแนน่  หนัมองไปที�เบาะข้างตวั...ตรงนั �นมีปืนกระบอกโตวางอยู ่
 แก...แกทําให้ชีวิตฉันพงั  ฉนัไมย่อมพงัคนเดียวแน!่ 
 เมื�อคิดได้ดงันั �น  หญิงสาวก็จ้องเขม็งไปยงัทางตรงหน้า  ก่อนจะใช้เท้ากดเหยียบคนัเร่งจน
มิด  รอช้าไมไ่ด้...ความร้อนรุ่มบงัคบัให้เธอต้องรุดไปยงัจดุเป้าหมายเพื�อปลิดชีวิตมนั 
 เสียงเครื�องเร่งอยา่งแรงเพียงเสี �ยววินาทีก่อนจะพุง่ตวัออกจากสี�แยก  ทนัใดนั �นแสงไฟจ้า
จากรถอีกคนัก็สาดเข้ามาหาหญิงสาว  เธอตกใจหกัพวงมาลยัหลบอยา่งรวดเร็วด้วยความตื�น
ตระหนก  เธอพยายามบงัคบัพวงมาลยั  แตร่ถยงัคงหมนุติ �ว  เบรกไมทํ่างาน  รถของเธอไป
กระแทกกบักนัชนของรถคูก่รณีอยา่งแรงหนึ�งครั �ง  ก่อนจะพุง่ตรงไปยงัเสาไฟฟ้าตรงหน้าพร้อมทั �ง
ชนโครมอยา่งแรงจนเกิดเสียงดงัสนั�นหวั�นไหว...เพียงอึดใจทกุอย่างก็เงียบสงบ   



 รถคูก่รณีจอดนิ�งราวกบัคนขบักําลงัใช้ความคิดอยา่งหนกัวา่จะออกมาดเูหตกุารณ์
ภายนอกดีหรือไม ่ แตส่ดุท้ายรถคูก่รณีคนันั �นก็ออกเครื�องอยา่งแรงพุง่ตรงไปอีกทางเพื�อหลีกหนี
ความผิด 
  
 กวา่หน่วยมลูนิธิจะมาชว่ยก็ลว่งเลยเวลาไปมากโข  ‘วา่น’  ชายหนุม่นกัศกึษาปริญญาโท 
ผู้จิตใจดีที�รับอาสาทํางานมลูนิธิกู้ภยัตอนกลางคืนมากวา่สองปีแล้ว  เขาเป็นฝ่ายอาสางดัตวัหญิง
สาวออกมาจากซากรถ  สภาพของเธอไมน่า่ดนูกั  ใบหน้าบวมเป่งและเขียวชํ �าจนแทบจําเค้าโครง
เดมิไมไ่ด้  แตสํ่าหรับวา่นแล้วเขาเห็นสภาพศพแบบนี �จนชิน...ชินซะจนเริ�มปลงกบัสงัขารของ
มนษุย์ 
 “เป็นสาวเป็นแส้แท้ๆ  ไมน่า่อายสุั �นเลย”   พี�ต้น...หวัหน้าหนว่ยกภูยัสบถขึ �น   

วา่นพยกัหน้ารับ...เธอคงอายไุมม่าก  นา่จะราวๆ ยี�สิบห้าปี   
 “เอ๊ะ...นั�นมีปืนตกอยูใ่กล้ๆ  ด้วยนี�ครับ”  วา่นบอกก่อนจะเอื �อมมือไปหยิบปืนกระบอกนั �น
มา  เขาใช้ความชํานาญในการเปิดลกูโม่ออกมาด ู แล้วก็พบวา่ข้างในบรรจลุกูกระสนุเตม็แม็ค 
 ปืน...ลกูกระสนุเตม็แม็ค...ผู้หญิง...ไมเ่ข้ากนัเลยสกันิด 
 “แมห่นนีู�อาจจะเตรียมไปฆา่ใครก็ได้มั �ง  อย่ามวัแตโ่อ้เอ้เลย  หาหลกัฐานบอกทางบ้าน
ของผู้ เสียชีวิตซะ  เฮ้อ...นี�เป็นเรื�องนา่ลําบากใจยิ�งกวา่ดศูพเละๆ เสียอีกนะ”  พี�ต้นบอกก่อนจะเดนิ
ไปวิทยปุระสานงานกบัรถลากให้มาลากซากรถไปทิ �ง  เพราะกลวัวา่หากปล่อยเวลาให้นานเนิ�นกวา่
นี �เหลา่บรรดาไทยมงุจะยิ�งมากเพิ�มขึ �นเรื�อยๆ ซึ�งเป็นอปุสรรคอยา่งมากในการทํางานของพวกเขา 
 วา่นถอนหายใจเฮือกใหญ่  ก่อนจะควานหาหลกัฐานในตวัผู้ เสียชีวิตเพื�อติดตอ่กบัทาง
ญาต ิ และในขณะที�เขากําลงัจะล้วงเข้าไปในกางเกงยีนส์ของศพผู้ตายเพื�อควานหากระเป๋า
สตางค์  ทนัใดนั �นร่างกายของหญิงสาวก็กระตกุขึ �นอยา่งแรง  ตาของเธอเบิกโพลงจนว่านสะดุ้ง
โหยงกระโดดออกมาห่างจากตวัศพทนัที 
 ดวงตากลมโตนั �นจ้องเขม็งมาที�วา่น...ราวกบัวา่มีเรื�องอาฆาตตอ่กนั! 
 วา่นสดูลมหายใจเข้าเตม็ปอดก่อนจะตดัสินใจเดินเข้าไปหาเธออีกครั �ง  ภาวนาในใจขอให้
เธอไปสูส่ขุคตแิล้วเอามือปิดเปลือกตากเธอเบาๆ แตท่วา่ดวงตาของเธอยงัคงเบิกโพลงไมย่อมหลบั
ลงง่ายๆ เหมือนศพอื�นๆ   

คนโบราณเคยบอกเอาไว้ว่าถ้าเกิดกรณีแบบนี �  แสดงวา่ศพอาจยงัมีหว่งหรือมีสิ�งที�
อยากจะทําแตไ่ม่อาจทําได้ทนัก่อนเสียชีวิต  ซึ�งเขาก็ไมรู้่ว่าจริงหรือไม.่... 
 ชายหนุม่ล้วงผ้าเช็ดหน้ามาจากกระเป๋ากางเกง  เอาออกมาพบัครึ�ง  ก่อนจะนําไปปิดตา
ศพหญิงสาวไว้   แม้จะผา่นการเก็บศพมานบัไมถ้่วน  แตก่ารต้องมาเจอศพนอนตาเบิกโพลงใน
ขณะที�เขากําลงัหาหลกัฐานจากตวันั �นไมใ่ชเ่รื�องที�นา่จะทําใจให้ชินได้...แม้จะพยายามแล้วก็ตาม 



  
 ชีวิตที�ดําเนินไปแตล่ะวนัของ ‘แพรว’ นั �นชา่งนา่เบื�อหนา่ยเสียเหลือเกิน  ตอนเช้าต้องตื�น
ตั �งแตต่ะวนัยงัไมโ่ผลข่ึ �นขอบฟ้า  ขบัรถมาทํางาน  ฝ่าการจราจรที�แสนจะติดขดัจนนา่เบื�อหน่าย   
ราคานํ �ามนัก็ขึ �นเอาขึ �นเอา  แตค่า่แรงไมย่กัจะขึ �นตามคา่ครองชีพที�นบัวนัจะเพิ�มขึ �นทกุที  นี�ถ้าไม่
ตดิว่าเธอกําลงัเรียนตอ่ปริญญาโทในวนัเสาร์และอาทิตย์  เธอก็อยากจะกลบับ้านนอกไปนอนชม
ไร่ชมนาสกัอาทิตย์  หรือบางทีอาจลาพกัร้อนยาวๆ ไปเที�ยวพกัผอ่นเพื�อชาร์ตแบตตวัเองสกัพกั  
เผื�อทกุอยา่งจะดีขึ �นมาบ้าง   
 หญิงสาวเขี�ยข้าวแกงในจานไปมาด้วยอาการใจลอย  ข้าวที�ร่วนซุยราวกบัเม็ดทราย  แกง
ไก่ที�นํ �าใสราวกบัไมมี่กระทิ  ไมต้่องเอ่ยถึงเนื �อไก่เพราะแทบจะมีแตซ่ากของวิญญาณ  ไขด่าวใบก็
โตกวา่ไขน่กกระทานิดเดียว  ทั �งหมดในจานราคาสามสิบห้าบาท  เฮ้อ...อาหารแพงขึ �นแตค่ณุภาพ
กลบัแยล่ง 
 “วา่ไงยยัแพรว  มานั�งใจลอยอะไรตรงนี �ยะ  คดิถึงวา่นเหรอ”  ตอง...เพื�อนสาวคนหนึ�งเอย่
ทกัก่อนจะนั�งลงข้างๆ  เธอ  ในมือนั �นถือจานข้าวราดแกงมาด้วย    

แพรวยิ �มรับ 
 “จะบ้าเหรอ  มวัแตค่ิดถึงกนัก็ไมต้่องทําอะไรกินกนัพอดี” 

“แล้วคิดอะไรอยูล่ะ่  ข้าวปลาก็ไมกิ่น  เอ๊ะ...หรือวา่อิ�มแล้ว  งั �นฉนัขอไขน่ะ”  พดูไมท่นั
ขาดคําตองก็ทําทา่จะคว้าไข่ดาวในจานของแพรวไป  ดีที�แพรวใช้ส้อมจิ �มไว้ทนัเสียก่อน 

“น้อยๆ หนอ่ยยะ่  ฉันสั�งมายงัไงก็ต้องกิน  หมูนี่ �ข้าวของก็แพง  ต้องประหยดั” 
“เชอะ...ขี �งก”  ตองทําเป็นเชิดใส ่ แพรวหวัเราะร่วน 
“ไมง่กจะรวยเหรอยะ  เออ...เมื�อวานโทร.มามีอะไรเหรอ  บงัเอิญไปทําผมอยูเ่ลยไมไ่ด้รับ   

กวา่จะทําเสร็จก็ลืมไปแล้ววา่ต้องโทร.กลบัหาแก”  แพรวเอย่ถาม 
“เปลา่  ไมมี่อะไรหรอก  ก็แคโ่ทรไปเม้าท์เลน่ๆ  เออ...นี�แก...วนันี �ฉนัจะไปเดนิตลาดนดั

ของมือสองตรงตลาดหลงัการบนิไทย  ไปด้วยกนัไหม”  ตองเอย่ชวนพลางตกัข้าวเข้าปากคําโต 
“ดีเลย  ฉันวา่จะเอารถไปเข้าอูพ่อดี  เมื�อคืนดนัไปเฉี�ยวกบัฟตุปาทมา  ไมรู้่เป็นอะไรมาก

หรือเปล่า   พอสตาร์ทเสียงมนัดงัแปลกๆ  งั �นแกก็ไปเป็นเพื�อนฉนัก่อนแล้วคอ่ยนั�งแท็กซี�มา
เดนิตลาดนดักนั  โอเคไหม ?”   แพรวยื�นข้อเสนอ 

“โอเคยะ่”  ตองตอบรับก่อนจะเหลือบตามองดนูาฬกิาที�ฝาผนงั  แล้วทําตาโตอย่างกบัเห็น
ผี  “ว้าย...จะบา่ยโมงแล้ว  รีบๆ กินเลยแก  เดีFยวเข้างานไมท่นั  ไอ้หวัหน้าจอมหื�นจะมาเฉ่งกบาล
ให้”  วา่แล้วตองก็จ้วงข้าวอย่างหิวกระหาย  แพรวมองเพื�อนแล้วยิ �มขําก่อนจะกินข้าวตอ่ไปเชน่กนั 

  



หลงัจากนํารถไปเข้าอูเ่ป็นที�เรียบร้อยแล้ว  แพรวและตองก็นั�งแท็กซี�ย้อนกลบัมาตลาดนดั
ของมือสองแถวตลาดการบนิไทย  วนันี �เป็นเย็นวนัศกุร์  จึงไมน่า่แปลกใจนกัที�จะเห็นผู้คนมากมาย
มาเดนิจบัจ่ายซื �อข้าวของกนัอยา่งเพลิดเพลิน 

ร้านรวงถกูตั �งขึ �นอยา่งง่ายๆ ตามวิถีของตลาดนดั  บางร้านตั �งโต๊ะ  บางร้านปดู้วยผ้า  บาง
ร้านถ้ามีงบหนอ่ยอาจจะมีโครงเหล็กทําเป็นหลงัคาเพื�อกนัแดดและฝน  แตน่ั�นก็ไมสํ่าคญัเทา่
สินค้าที�นําออกมาขาย  เพราะสิ�งเหลา่นั �นตา่งหากที�จะเป็นจดุดงึดดูลกูค้าให้มาจบัจ่ายที�ร้าน 

“โอ้ย...ตาลายไปหมด  นั�นก็สวย  นี�ก็ใช ่ โนน่ก็เหมาะกบัหญิงสาวสดุเซ็กซี�อยา่งฉนั  อยาก
ได้ๆๆ”  ตองทําทา่ดีGด๊าเมื�อเห็นเสื �อผ้าสวยๆ  ที�แขวนไว้ยั�วนํ �าลายนกัช็อป 

“อยากได้ก็ซื �อสิ” 
“นั�นแหละปัญหา  อยากได้แตไ่มมี่ปัญญาซื �อ  โอ๊ย...เซ็งชะมดั  เดีFยวไปอ้อนขอให้แฟนซื �อ

ให้ดีกว่า  วา่แตแ่กเถอะ...ไมซื่ �ออะไรเหรอ”  ตองเอ่ยถาม 
 แพรวสา่ยหน้า...เธอไมค่อ่ยอยากได้ของอะไรที�มนัฟุ่ มเฟือยในชว่งเศรษฐกิจแบบนี �  ถ้า

เป็นไปได้อยากเก็บเงินไว้จา่ยคา่นํ �ามนัรถดีกว่า  นี�ยงัไมรู้่เลยวา่คา่ซอ่มกนัชนหน้ารถจะเสียสกั
เทา่ไหร่กนั... 

“งั �นไปหาอะไรกระแทกปากกนัดีกว่า  ส้มตําดีไหม  แคพ่ดูก็แซบ่ปากแล้ว  นะ...ไปกนั”  วา่
แล้วตองก็จงูมือของแพรวฝ่าฝงูชนเพื�อเดนิทางไปยงัร้านส้มตําอนัเป็นเป้าหมาย 

แตเ่หมือนมีอะไรดลใจของแพรวอยา่งแรง!   
เมื�อสายตาของหญิงสาวเหลือบไปเห็น ‘รองเท้าส้นสงูสีแดงสด’ วางเดน่เป็นสง่าอยู่บนชั �น

วางรองเท้า  ปกตแิล้วเธอไมใ่สร่องเท้าสีแดงและไมเ่คยคิดวา่จะใส ่ แตช่า่งนา่แปลกเหลือเกินที�
รองเท้าสีแดงคูนี่ �ชา่งมีแรงดงึดดูอยา่งมหาศาล   เป็นแรงดงึดดูที�สามารถทําให้แพรวต้องหยดุเดนิ
ในทนัที 

“เดีFยว...ยายตอง” 
“อะไรเหรอ” 
ไมท่นัได้ตอบคําถาม  แพรวก็ลากตองเดินตรงไปยงัร้านขายรองเท้าตรงหน้าด้วยอาการหวั

ใจเต้นไมเ่ป็นจงัหวะ  สายตาจบัจ้องไปที�รองเท้าคูน่ั �นราวกบัอยากได้มนัเป็นเจ้าของและไมต้่องการ
ให้ใครคว้ามนัไปก่อนที�เธอจะเดนิไปถึง 
 รองเท้าสีแดงคูน่ั �นยงัตั �งเดน่เป็นสง่าอยูท่า่มกลางรองเท้าอีกนบัสิบคู ่ แพรวพุง่ตรงไปที�
จดุมุง่หมายทนัที  หญิงสาวหยิบรองเท้าส้นสงูสีแดงคูน่ั �นขึ �นมาชื�นชมด้วยสายตาเป็นประกาย  

ความรู้สกึแบบนี �มนัคืออะไรกนันะ...ทําไมเธอถึงไมเ่คยเป็นแบบนี �มาก่อน 
 “สนใจคูนี่ �เหรอคะน้อง”  คนขายหน้าตาสะสวยเอย่ถาม   

แพรวพยกัหน้ารับ  ยงัไมอ่าจวางตาจากรองเท้าคูน่ั �นไปได้  



 “สวยมากเลยนะคะ  เพิ�งมาใหมเ่มื�อวาน  นี�ยงัใหม่ๆ  อยูเ่ลยนะคะ  เจ้าของคงใสแ่คไ่มกี่�
ครั �ง  พี�ไปเดินตามห้างยงัเห็นวางโชว์อยูใ่นร้านอยูเ่ลย  อย่าเอ็ดไปนะคะ...ราคาจริงๆ เหยียบสอง
หมื�นแนะ่”   คนขายทําจีบปากจีบคอเชียร์แพรวสดุฤทธิI   หญิงสาวทําได้เพียงยิ �มรับ  ไมไ่ด้สนใจฟัง
สรรพคณุที�คนขายกลา่วอ้างเลยสกันดิเดียว 
 “แกชอบเหรอยยัแพรว”  ตองเอย่ถาม 
 “อืม...ชอบมาก”  แพรวตอบด้วยรอยยิ �มเป็นประกาย 

“แตม่นัสีแดงนะแก...แกจะเอาไปใสที่�ไหน  ที�สําคญัจะใสไ่ด้หรือเปลา่ก็ไมรู้่  ไหน...ลอง
ก่อนสิ”   เพื�อนสาวแนะนํา  แพรวจงึวางรองเท้าคูส่วยลงก่อนจะบรรจงสวมมนัเข้าไปในเท้าของ
ตวัเอง  ปรากฏวา่มนัพอดีเป๊ะ...ราวกบัเธอเกิดมาเพื�อสิ�งนี �จริงๆ 

“โอ้...พอดีเลยคะ่น้อง  รับเลยไหมคะ” 
“เทา่ไหร่คะพี�”  แพรวเอย่ถามขณะที�กําลงัจ้องมองเงาเท้าของตวัเองในกระจกเงาบาน

เล็กๆ ที�มีไว้สอ่งเวลาลกูค้าสวมรองเท้า 
“อู๊ย...ไมแ่พงเลยคะ่คณุน้อง  พี�ขายสองพนั  ยงัไงตอ่รองกนัได้” 
“อะไรนะคะ...สองพนั!  พี�คะ...นี�มนัมือสองนี�คะ  หลกัร้อยก็พอมั �ง”  ตองตาโต  แมค้่ายิ �ม

รับก่อนจะตอบข้อสงสยัของตอง    
 “ของมือสองก็จริงคะ่  แตค่ณุน้องก็ดสูิคะวา่สภาพมนัไมต่า่งจากของมือหนึ�งเลยสกันิด  ที�
สําคญัเป็นของที�กําลงัขึ �นหิ �งบนห้าง  ราคานี �พี�วา่หาซื �อที�ไหนไมไ่ด้แล้วนะคะ” 
 “โอ๊ย...สวยแคไ่หน  ใหมแ่คไ่หน  แตแ่พงแบบนี �ก็ไมเ่อาหรอกคะ่”  ตองเบ้ปากกําลงัจะฉดุ
เพื�อนให้ออกจากร้าน  แตอ่ยู่ๆ  แพรวก็พดูขึ �นมาอยา่งไมมี่ปี� มีขลุย่ 
 “ตกลงคะ่...เอาคูนี่ �”    
 “ได้เลยคะ่คณุน้อง”   

คนขายตอบรับด้วยรอยยิ �มกว้าง  แล้วแพรวก็ถอดรองเท้าออกสง่ให้คนขายไปใส่กลอ่ง    
ตองมองหน้าเพื�อนแล้วขมวดคิ �วด้วยความสงสยัไมน้่อย  ปกติแพรวไมใ่ชค่นที�ชอบซื �อของแพงมาก
แบบนี � 
 “แกจะบ้าแล้วเหรอ...สองพนันะนั�น” 
 “ไมไ่ด้บ้าหรอก  แตม่นัสวยถกูใจฉนัจริงๆ  นานๆ ทีให้รางวลักบัตวัเองคงไมเ่ป็นอะไรมั �ง”
แพรวบอกพลางยิ �มร่า  สว่นเพื�อนสาวได้แตทํ่าหน้าย่น 

เพื�อนฉนั...นี�มนัเกิดอาเพศอะไรขึ �นเนี�ย ? 
 
 เสียงเพลงนกัร้องสตริงวงโปรดถกูขบัขานผ่านเครื�องเลน่ซีดีในรถยนต์ของแพรวเพื�อช่วยให้
บรรยากาศไมว่งัเวงจนเกินไป  หญิงสาวร้องคลอเบาๆ อยา่งอารมณ์ดี  ยิ�งคราใดได้หนัไปเหน็กล่อง



รองเท้าคูส่วยที�วางไว้ข้างๆ ตวัก็ยิ�งทําให้เธอยิ �มกว้างขึ �นมาอยา่งไมมี่เหตผุล  อยากจะกลบัถึงบ้าน
เสียให้ได้ในวินาทีนั �นเพื�อลองรองเท้าคูใ่หม ่
 ในขณะที�หญิงสาวกําลงัคิดอะไรเพลินๆ อยูน่ั �น  เสียงโทรศพัท์มือถือของเธอก็ดงัขึ �น
ขดัจงัหวะ  แพรวกดเบาเสียงเพลงก่อนจะกดรับสายผ่านทางหฟัูง 
 “วา่ไงคะวา่น...อยูไ่หนคะเนี�ย”  ฝ่ายรับเริ�มเป็นฝ่ายถามขึ �นก่อน 
 “อยูที่�บ้านครับ  คืนนี �คงไมแ่วะไปหานะ พี�ที�หนว่ยโทร.มาบอกวา่มีเหตไุฟไหม้แถวบางนา
ต้องไปชว่ย  แพรวไม่ต้องรอนะ  ทานข้าวได้เลย”  วา่นบอกผา่นทางโทรศพัท์  ชายหนุม่คบหากบั
หญิงสาวมาได้ร่วมสองปีแล้วตั �งแตเ่ริ�มเรียนปริญญาโทด้วยกนั 
 “คะ่...ยงัไงก็อยา่หกัโหมมากนะคะ  พรุ่งนี �เช้าก็ต้องทํางานอีก  เดีFยวนอนไมพ่อ” 
 “ครับ  งั �นแคนี่ �ก่อนนะครับแพรว  อ้อ...เมื�อเย็นเจอไอ้โต้งแถวฟิตเนส  มนับอกว่าเห็นแพรว
เอารถไปเข้าอู ่ รถเป็นอะไรเหรอ ?”  ชายหนุม่เอย่ถามด้วยความเป็นหว่ง   

แพรวหบุยิ �มทนัที... 
 “ออ๋...ไมมี่อะไรหรอกคะ่  พอดีเมื�อวานเกิดอบุตัเิหตนุิดหน่อย  กนัชนหน้าเลยบบุ  แล้วก็มี
เสียงแปลกๆ  ดงัเวลาขบั   แตเ่มื�อเย็นเอาไปเข้าอูแ่ล้ว  เค้าบอกวา่ไมไ่ด้เป็นอะไรมาก  แคเ่คาะๆ 
ให้กนัชนที�บบุมนัเข้าที�   เสียงที�ดงัตอนขบัก็จะหายไปเอง” 
 “ดีแล้วละ่  ยงัไงแพรวต้องขบัรถดีๆ  นะ  อย่าประมาท  ผมเป็นหว่ง” 
 “คะ่...วา่นรีบไปเถอะ  เดีFยวแพรวก็จะถึงบ้านแล้ว  ไว้เจอกนัคะ่” 

หญิงสาวกดวางสายแล้วถอนหายใจเฮือกใหญ่  ดีนะที�เธอไมไ่ด้เป็นอะไรมาก  ไมอ่ยา่งนั �น
วา่นคงโกรธเธอแน่ๆ  เขาเป็นหว่งเรื�องการขบัรถของเธอมากที�สดุ  เพราะเธอมกัเผลอหลบัในอยู่
บอ่ยๆ แหงละ่...ก็เธอต้องตื�นเช้าแล้วกลบับ้านจนคํ�า  ร่างกายเลยโหยหาการพกัผ่อนมากเป็นพิเศษ 

เพราะอยา่งนั �นชายหนุม่จงึมกัโทร.มาสอบถามถึงการเดนิทางของแพรวเสมอๆ  ด้วยเขา
กลวัวา่เธอจะเป็นอะไรไป...ช่างเป็นคนรู้ใจที�นา่รักจริงๆ 
 ผา่นไฟแดงหน้าก็จะถึงหมู่บ้านของเธอแล้ว  หมู่บ้านชานเมืองที�แสนจะไกลจากที�ทํางาน  
เธอใช้เวลากว่าสองชั�วโมงในการเดนิทางไปกลบัจากบ้านไปที�ทํางาน  หลายคนบอกว่าทําไมไม่
ย้ายไปอยูที่�ใกล้ๆ  แพรวเองก็เคยคดิอย่างนั �น  แตเ่ธออยากเก็บเงินมากกวา่  ทาวน์เฮ้าท์หลงันี �เป็น
ของญาติหา่งๆ ของแพรวที�ไมมี่คนอยู่   การมาอาศยัโดยไมเ่สียเงินมนัดีกวา่ต้องเสียคา่เชา่แพงๆ 
ให้กบัคอนโดฯ ที�แคบเทา่รูหนใูนเมืองอยู่แล้ว 
 หญิงสาวขบัรถมาเทียบจอดตรงหน้าบ้าน  ก่อนจะวิ�งลงมาไขกญุแจประตรัู �วเพื�อนํารถเข้า
ไปจอด   เสียงสนุขับริเวณนั �นพากนัเหา่หอนเสียงดงัจนแพรวขนลกุซู ่   

 ไอ้พวกหมาบ้า...อยูม่าร้อยวนัพนัปีไมเ่คยเหา่เคยหอน  นึกยงัไงวนันี �มาเหา่หอนใสทํ่าราว
กบัเธอเป็นคนแปลกหน้าของหมูบ้่านนี �ไปเสียได้ 



 “ไป๊...”  แพรวเอ่ยปากไลก่่อนจะหนัไปมองที�รถของตวัเอง  ความรู้สึกขนลกุชนัเกิดขึ �น
อยา่งไมท่นัได้ตั �งตวั  แสงไฟหน้าสอ่งเข้าที�ตาของหญิงสาวจนไมส่ามารถมองเห็นได้วา่มี  ‘อะไร’ 
เป็นเงาตะคุม่ๆ อยูใ่นรถ  หวัใจของแพรวเต้นไมเ่ป็นระสํ�า  ลมหายใจแรงเสียจนได้ยินเสียงฟืด
ฟาดดของตวัเอง 
 ใครนะ่...ใครเข้าไปนั�งในรถของฉนั! 
 หญิงสาวกํามือแนน่เพื�อขม่สตติวัเองไมใ่ห้เตลิดก่อนจะเดินอยา่งช้าๆ ตรงไปที�รถ  แสงไฟ
ยงัสวา่งจ้าจนทําให้แสบตาไปหมด  แตน่ั�นไมไ่ด้ทําให้แพรวรู้สกึวา่การมีแสงไฟสวา่งทําให้ทกุอยา่ง
นา่กลวัน้อยลง  ตรงกนัข้ามมนักลบัทําให้เพิ�ม ‘ความนา่กลวั’ ของการมองตรงไปยงักระจกหน้ารถ
มากขึ �นไปอีก 
 เงาสีดํายงันั�นอยู่ตรงนั �น  แพรวตะโกนถามซํ �าแล้วซํ �าเลา่ว่าใครแตก่ลบัไมมี่เสียงตอบจาก
ปลายทางเลย  เสียงเครื�องของรถยนต์ยงัคงดงักระหึ�มอยู่ไมข่าดสายพอๆ กบัเสียงหวัใจของหญิง
สาวที�เต้นแรงไมข่าดจงัหวะเชน่กนั 
 แตค่รั �นพอแพรวเดนิตรงไปยงัที�นั�งข้างคนขบัจริงๆ  กลบัพบเพียงความว่างเปลา่  ไมมี่เงา
ของสิ�งอื�นใดที�เหมือนที�ตาเห็น  หญิงสาวถอนหายใจเฮือกใหญ่อยา่งโลง่อก  อาจเป็นเพราะแสงไฟ
หน้ารถทําให้เกิดเงาวบูวาบตา่งๆ ขึ �นมา  บวกกบัเสียงหมาเหา่หมาหอนเลยพาลทําให้คดิเพ้อเจ้อ
ไปกนัใหญ่ 
 นกึได้อยา่งนั �นแพรวก็ฮมัเพลงเบาๆ แล้วขึ �นรถ  ก่อนจะขบัเข้าไปจอดในบ้านเหมือนอย่าง
เคย 
 โดยที�เธอไมเ่คยรับรู้เลยวา่... 
 เธอกําลงัพา ‘มนั’ เข้าไปอยู่ในชีวิตเสียแล้ว! 
 
 ภายในทาวน์เฮ้าส์สองชั �นถกูตกแตง่แบบง่ายๆ ตามประสาคนโสดที�อยูเ่พียงลําพงั  หญิง
สาววางข้าวของลงบนโต๊ะทานข้าวที�ถกูใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์แทน  หลงัจากนั �นรีบล้วงเอา
รองเท้าส้นสงูสีแดงคูส่วยขึ �นมาชื�นชมอยา่งรักใคร่ก่อนจะบรรจงสวมมนัลงที�เท้าของตวัเอง 

แหม...มนัชา่งพอดบิพอดีราวกบัเกิดมาเพื�อกนัและกนัเสียเหลือเกิน 
 ที�หน้ากระจกเงาบานใหญ่ขนาดเตม็ตวั  แพรวยืนหนัซ้ายแลขวาดเูท้าของตวัเองที�สวม
รองเท้าสีแดงคูน่ั �นซํ �าแล้วซํ �าเลา่อยา่งไมมี่เบื�อ  เรียวขาของเธอแม้ไมไ่ด้สวยเหมือนนางแบบใน
นิตยสารแฟชั�น  แตพ่อสวมรองเท้าคูนี่ �เข้าไปกลบัดงูดงามอยา่งนา่ประหลาด... 
 แตแ่ล้วอยู่ๆ  ไฟก็ดบัพรึบลงอยา่งไมมี่ปี� มีขลุย่  แพรวร้องกรีGดขึ �นมาเพราะตกใจ  แตแ่ค่
เพียงประเดีFยวเดียวไฟก็ตดิขึ �นเป็นปกต ิ เสียงโทรทศัน์ของทาวน์เฮ้าส์ห้องข้างๆ ดงัขึ �นแวว่ๆ พอทํา



ให้หญิงสาวใจชื �นได้  ให้ตายส.ิ..เธอไมช่อบเลยเวลาไฟดบัตอนกลางคืน  ดีนะที�อยูใ่นกรุงเทพฯ 
ไมอ่ยา่งนั �นคงอีกนานกว่าไฟจะกลบัมาอีกครั �ง 
 หญิงสาวก้มมองที�รองเท้าของตวัเองตอ่  เธอยิ �มน้อยยิ �มใหญ่  พลางจินตนาการวา่ถ้าใส่
รองเท้าคูนี่ �กบัชดุทํางานที�เคยใสอ่ยูท่กุๆ วนัจะเป็นอยา่งไร 
 และทนัทีที�เธอเงยหน้าขึ �นมองเงาสว่นบนของตวัเอง  หญิงสาวก็ถึงกบัผงะแทบสิ �นสต ิ  
นั�น...ใบหน้าอนัเขียวชํ �าบวมเป่งของใครสกัคนอยู่ตรงนั �น  เลือดที�ไหลออกมาจากจมกูและปากเอ่อ
ล้นราวกบัทอ่ประปาแตก  ดวงตาอนักลมโตถลนออกมานอกเบ้าอยา่งอาฆาตแค้น 
 แพรวร้องกรีGดลั�นก่อนจะทรุดตวันั�งลงกบัพื �น  หญิงสาวเอามือปิดตาด้วยความตื�นกลวั   
ความเย็นยะเยือกรอบกายโอบล้อมราวกบัจะกลั�นแกล้งให้แพรวกลวัมากขึ �นไปอีก  เธอตวัสั�นระริก
ราวกบัลกูนกที�ตกลงไปในนํ �า   

แพรวพยายามเรียกสตขิองตวัเองให้กลบัมาอีกครั �ง  คอ่ยๆ ลดมือลงจากใบหน้าแล้วจ้อง
ไปที�หน้ากระจกเงาอีกครั �ง  แตท่วา่ไมพ่บสิ�งปกติอื�นใดนอกเสียใจเงาของตวัเอง 
 “บ้าจริง...เพราะไฟดบัแท้ๆ เชียวทําให้ตาฝาดไปหมด”  เธอบน่กบัตวัเองก่อนจะก้มมอง
รองเท้าคูส่วยอีกครั �งแล้วถอดมนัออกใส่กลอ่งเก็บเข้าตู้รองเท้า 

พรุ่งนี �เธอจะใสม่นัไปทํางาน... 
 

 แพรวผิวปากอย่างอารมณ์ดีขณะอาบนํ �า  ก่อนจะเข้านอนแตห่วัวนัเพื�อที�จะได้ตื�นแตเ่ช้า
มาเลือกชดุสวยให้เข้ากบัรองเท้าที�จะใสไ่ปทํางานในวนัรุ่งขึ �น 
 หญิงสาวทิ �งตวัลงบนที�นอน  ดบัโคมไฟตรงหวัเตียงลง  ห่มผ้านวมผืนโต  หลบัตาลงอยา่ง
แผว่เบา  เหนื�อยมาเหลือเกินแล้ววนันี �... 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 ภายในห้องสี�เหลี�ยมเล็กๆ  ณ  ที�ใดสกัแหง่   หญิงสาวผมยาวในชดุทํางานสีเรียบๆ กําลงั
นั�งนิ�งอยูห่น้ากระจกเงา  เธอแปรงผมเบาๆ อย่างอ้อยสร้อย  ดวงตาของเธอดเูลื�อนลอยราวกบัคน
ไร้ชีวิตชีวา  เหมือนกบัหญิงสาวจะสะกดคําวา่ ‘ความสขุ’ ไมเ่ป็นเลยด้วยซํ �า 
 เท้าแห้งๆ ของหญิงสาวเดินอยา่งเชื�องช้าเข้ามาที�ออฟฟิศ  เพื�อนร่วมงานที�นั�งประจําโต๊ะ
ตา่งหนัไปมองเธอแล้วหวัเราะราวกบัเห็นตวัตลก  บางคนก็หนัไปเม้าท์กบัเพื�อนข้างๆ อยา่งได้
อารมณ์  หญิงสาวจงึทําได้แคก้่มหน้างุดๆ เข้าไปนั�งที�โต๊ะของตวัเอง 
 ทนัทีที�ก้นแตะถึงเก้าอี �  เสียงเฮลั�นของทกุคนในออฟฟิศก็ดงัขึ �น  เธอสะดุ้งเฮือก  หนัไปมอง
รอบข้างอยา่งงงงนัวา่เกิดอะไรขึ �น 
 “ฮา่ๆๆ ยยัหวานฉี�ราดเว้ยย...” เสียงของรวินดงัขึ �นเป็นต้นเสียง  ทกุคนปรบมือเฮลั�นราวกบั
เห็นเป็นเรื�องสนกุ 



 หวานลกุขึ �นจากเก้าอี �ทนัทีก่อนจะเอียงหน้าไปดกูระโปรงของตวัเอง  ที�บดันี �เปียกชื �นเป็น
วงด้วยนํ �าที�ถกูราดไว้บนเก้าอี �  เธอยืนนิ�งแล้วคว้ากระดาษทิชชูเ่ดนิหายไปในห้องนํ �าอยา่งเงียบๆ 
 ภายในห้องนํ �า  หญิงสาวยืนมองเงาของตวัเองในกระจก  สีหน้ายงันิ�งเฉยราวกบัไมรู้่ร้อนรู้
หนาวในสิ�งที�เกิดขึ �น 
 “ยยัหวาน...โดนไอ้พวกนั �นแกล้งอีกแล้วละ่สิ  แกนะแก...บอกแล้ววา่ให้สู้ๆ พวกมนับ้าง   
ยอมแบบนี �ก็โดนพวกมนัแกล้งอยูน่ั�นนะ่สิ”  ต้นหอมบอกพลางหยิบกระดาษทิชชูม่าชว่ยเช็ดนํ �าที�
กระโปรงออกให้ 
 “ไมเ่ป็นไรหรอก  ชินซะแล้วละ่”  หวานบอกยิ �มๆ  

ต้นหอมสา่ยหน้าอยา่งระอาเพื�อน 
 “แกมนัก็เป็นซะอยา่งนี �” 
 “คณุก้องมาหรือยงั”  หวานเอย่ถามต้นหอม 
 “ยงั...เห็นว่าวนันี �จะเข้าสาย   นี�ยายหวาน...แกยงัไมเ่ลิกคบกบัคณุก้องอีกเหรอ  รู้ก็รู้วา่เขา
มีแฟนแล้ว  แกก็ยงัไปยุง่อยูไ่ด้  ระวงัเถอะ  สกัวนัเค้าจะมาแหกอก”  ต้นหอมบอก 
 “ก็รอวนันั �นอยูเ่หมือนกนั  อยากเห็นวา่ใครคือคนที�โชคดีคนนั �น”  หวานพดูพลางมองหน้า
ต้นหอม  เพื�อนสาวหลบตาแล้วขอตวัออกจากห้องนํ �าไป 
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 เสียงนาฬกิาปลกุดงัขึ �นตอนตีสี�สี�สิบห้า  แพรวสะดุ้งเฮือกขึ �นจากที�นอน  พยายามตั �งสติ
และคดิทบทวนความฝันของตวัเองที�เกิดขึ �นเมื�อคืน  น่าแปลกใจเหลือเกิน...ทําไมทกุอยา่งดเูหมือน
จริงไปซะหมดราวกบัวา่เธออยูร่่วมในเหตกุารณ์นั �นด้วย 
 คงเหนื�อยเกินไปจริงๆ แล้วเรา... 
 แพรวสะบดัศีรษะเพื�อเรียกสตใิห้กลบัคืนมา  หญิงสาวเลิกผ้าหม่  กําลงัจะก้าวเท้าลงจาก
เตียงนอน  ทนัใดนั �นแพรวก็ล้มคะมําลงกบัพื �นอยา่งไมเ่ป็นทา่  แล้วหญิงสาวก็ต้องตาโตเมื�อเห็นวา่
เท้าของตวัเองเวลานี �กลบัสวมรองเท้าส้นสงูสีแดงที�เพิ�งซื �อมาเมื�อวานอยู ่
 จะบ้าเหรอ...นี�เธอจะเพ้อถึงขนาดละเมอใส่รองเท้านอนได้ยงัไงกนั 
 นั�นยงัเป็นคําถามที�ค้างคาใจของหญิงสาวไมห่าย 
 
 แพรวมาถึงที�ทํางานตั �งแตเ่ช้า  หญิงสาวนั�งทําหน้านิ�วคิ �วขมวดอยูที่�โต๊ะทํางานของตวัเอง
พลางใช้ช้อนคนแก้วกาแฟเสียงดงัก๊อกแก็งอยา่งใจเลย  แล้วอยู่ๆ  ตองก็โผลเ่ข้ามาทกั  ทําเอาหญิง
สาวตกใจเกือบร้องกรีGดออกมา  
 “เป็นอะไรของแก...ยายแพรว  นั�งหน้าเหมอ่ใจลอย  อย่าบอกนะวา่ทะเลาะกบัอีตาว่าน
มา”  ตองถามขึ �นก่อนจะนั�งลงข้างเพื�อนสาว 



 “ไมใ่ช ่ แตเ่มื�อคืนฝันแปลกๆ  เลยรู้สกึว่านอนไมพ่อนะ่” 
 “เหมือนกนั” 
 “แกก็ฝันแปลกๆ เหมือนกนัเหรอ”  แพรวตาโต   

ตองสา่ยหน้าปฎิเสธ  
 “เปลา่...นอนดซีูรี�ส์เกาหลีกบัแฟนจนดกึดื�นนะ่  เฮ้อ...กว่าจะขดุตวัเองออกจากเตียงได้
แทบแย ่ อยา่เผลอไปดลูะ่แก  จะติดราวกบัตดิยาบ้า”  ตองบอกพลางหวัเราะร่วนแล้วสงัเกตที�เท้า
ของเพื�อน  “อ้าว...ไหนวา่จะใสร่องเท้าคูใ่หมม่าอวด” 

“ไมค่อ่ยมีอารมณ์นะ่  ไว้มีอารมณ์แล้วจะใสม่าให้ดนูะ”  แพรวบอกก่อนจะเดนิถือแก้ว
กาแฟไปล้าง   

ตองมองตามแล้วทําหน้านิ�ว 
 “ใสร่องเท้าต้องมีอารมณ์ด้วยแฮะ...แปลกจริงเพื�อนฉนั!” 
 
 

 


