
บทน ำ 
หนังรอบสุดท้ำยกบัลมหำยใจที่สิน้สุด! 
 “ทางออกเลีย้วขวาคะ่...โรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์ขอขอบคณุทกุทา่นท่ีใช้บริการ  โอกาสหน้า
เชิญใหมค่ะ่” 

หญิงสาวรวบผมตงึในชดุยนูิฟอร์มสเีทาเข้มของโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์ยืนก้มตวัอยูต่รง
ทางออกประตดู้านลา่งของโรงภาพยนตร์  ผู้ชมราวสบิคนคอ่ยๆ เดินออกไปโดยไมไ่ด้สนใจในสิง่ทีห่ญิงสาวพดู
มากนกั  ซึง่นัน่คือสิง่ที่  ‘อรอรินทร์’  พนกังานสาวคุ้นชินเสยีเหลอืเกิน 
 เมื่อผู้ชมคนสดุท้ายเดินออกจากโรงภาพยนตร์ไปเรียบร้อยแล้ว  พนกังานสาวจงึเดินไปเปิดไฟในโรง
ภาพยนตร์ให้สวา่งขึน้  ภายในไมม่ีใครคนอื่นอีกนอกจากเธอ  เสยีงเพลงจาก  End  credit  ดงัจนอรอรินทร์แทบ
จะร้องตามได้แล้ว  เธอฟังเพลงนีม้าตลอดทัง้อาทติย์ที่หนงัเข้าฉาย  มนัเป็นเพลงภาษาองักฤษช้าๆ ท านอง
โหยหวนชวนขวญัผวาสมกบัหน้าหนงัที่มีใบปิดติดอยูท่ัว่ทัง้โรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์ 

หญิงสาวกวาดตามองไปจนทัว่ภายในโรงภาพยนตร์ที่เจ็ด  มีร่องรอยอารยธรรมทีค่นไทยฝากไว้ให้ดู
ตา่งหน้าจนนา่เอือมระอา  เศษป็อบคอร์นท่ีกระเด็นเซ็นซา่นราวกบัวา่ไมไ่ด้ใช้มือหยิบมากิน  แก้วน า้อดัลมที่
ยงัคงวางไว้ตรงพนกัวางแขนแทนท่ีจะหยิบมนัไปทิง้ลงถงัเมื่อหนงัจบ  รวมไปถงึใบปลวิที่แจกตอนซือ้ตัว๋
ภาพยนตร์ที่ถกูทิง้ไว้บนพรมสสีวย 

นี่แหละนะ...ฝร่ังเขาถึงวา่ประเทศไทยไมเ่จริญเสยีที! 
 “แนป  ว2 ?”  อรอรินทร์หยิบวิทยสุือ่สารท่ีเอวขึน้มาแล้วกดเรียกปลายสาย  แล้วเพียงอดึใจเดียวก็มี
เสยีงผู้หญิงคนหนึง่ตอบกลบัมา 
 “แนป ว2 จ้า” 
 “ว15  ที่โรง 7 หนอ่ยคะ่  ลกูค้าออกไปหมดแล้ว”  หญิงสาวท าหน้ามุย่ขณะสนทนากบัปลายทาง  นี่ก็
ดกึมากแล้ว  เธออยากกลบัไปนอนพกัผอ่นท่ีอพาร์ตเมนต์เสยีเต็มแก่  เมื่อยขาจนแทบไมรู้่สกึวา่มีมนัเป็นสว่น
หนึง่ของร่างกายแล้ว 
 “ว3 คะ่”   

เสยีงปลายสายดงัอู้อีอ้าจเพราะด้วยสญัญาณไมด่ี  อรอรินทร์จึงเดินออกไปอีกทางแล้วทวนประโยค
เก่าอกีครัง้ด้วยความหงดุหงิดเสยีเต็มประดา 
 “ว 15 ที่โรงเจ็ดหนอ่ยคะ่  ว 15 ทีโ่รงเจ็ดคะ่ ว2!” 
 “แนป ว2 ว8 จ้า...ว61จ้า” 
 “ว61 เช่นกนัคะ่”  อรอรินทร์เก็บวทิยสุือ่สารไว้ที่เอวอยา่งเดมิแล้วแอบนัง่เอนหลงัที่เก้าอีช้มภาพยนตร์    
ก าลงัเคลิม้ได้ที่...อยู่ๆ  ก็มีมอือนัเย็นเฉียบของใครคนหนึง่มาจบัท่ีไหล ่ หญิงสาวสะดุ้งสดุตวั  ก่อนจะหนัไป
มองเห็นแมบ้่านอายนุา่จะร่วมสีส่บิปียืนถืออปุกรณ์ท าความสะอาดยิม้แฉ่งอยู่ 
 “มาแล้วจ้ะ  มวัแตไ่ปยืนเม้าท์ดาราที่แอบพาก๊ิกมาดหูนงัรอบดกึเมื่อกีน้ะ่   น้องอรอรินทร์เห็นหรือเปลา่   
ดาราทีช่ื่อซินดี ้  รัศมีนะ่  ตวัจริงส๊วย...สวย  แตไ่มน่า่เช่ือวา่จะเป็นคนขีโ้ม้เนอะ  เมื่อเช้ายงัดรูายการเม้าท์เผาขน
อยูเ่ลย  เห็นขา่วบอกปฏิเสธวา่ไมรู้่จกักบัน้องอัม้  อติเดช  อยูแ่ท้ๆ  ไหงแอบควงกนัมาดหูนงัซะได้”  

 แมบ้่านเลา่อยา่งออกรสออกชาติ  โดยทีไ่มไ่ด้ดหูน้าของคนฟังเลยวา่อยากจะร่วมสนทนาด้วยไหม  อร
อรินทร์ท าได้เพียงยิม้น้อยๆ ตอบกลบั  เธอไมม่ีอารมณ์จะฟังเร่ืองอะไรทัง้นัน้  ในเวลานีอ้ยากนอนและนอนอยา่ง
เดียว  พรุ่งนีเ้ธอมีภาระกิจค้างคาที่ต้องท าอกี 



 “เดี๋ยวหนขูอตวัไปเปลีย่นชดุก่อนนะป้า  จะรีบกลบัห้องแล้ว  เพลยีชะมดั  ป้าท าความสะอาดคนเดียวก็
รีบๆ ท าเข้าละ่  เค้าวา่กนัวา่โรง 7 นะ่ผีเฮีย้น  เจอกนัมานกัตอ่นกัแล้ว”  อรอรินทร์ทิง้ระเบิดลกูโตไว้ก่อนจะเดิน
ออกไปจากโรงหนงั  ทิง้ให้แมบ้่านท่ีต้องรับผิดชอบท าความสะอาดโรงเจ็ดท าหน้าเลิก่ลัก่  มองซ้ายมองขวาอยา่ง
หวาดระแวง...เร่ืองผีเข้าใครออกใครที่ไหนกนั! 
 อรอรินทร์เดินหาวหวอดๆ ไปตามทางเดินแคบๆ ส าหรับพนกังานท่ีจะตรงไปสูห้่องลอ็คเกอร์ที่เงียบจน
นา่วงัเวง  พนกังานแผนกอื่นอาจจะยงัเคลยีร์งานไมเ่สร็จ  หรือไมก็่เคลยีร์เสร็จเรียบร้อยแล้ว  นา่อจิฉาพวก
แผนกบ๊อกเสยีจริง  วนัๆ ได้แตน่ัง่สบายใจ  แถมได้กลบับ้านเร็ว  สว่นแผนกฟลอร์หรือจะเรียกเก๋ๆ  วา่   
‘Costomer  service’   อยา่งอรอรินทร์นัน้  ต้องยืนรับตัว๋ทัง้วนัจนเส้นเลอืดที่ขาขอดจนหมดความสวย  นี่ถ้าไมไ่ด้
ถงุนอ่งสนีวลสวมเพื่ออ าพราง  คาดวา่มนัคงขึน้ริว้เป็นลายแทงสมบตัิไปแล้วเวลานี ้
 เสยีงรองเท้าส้นเตีย้ดงักระทบกบัพืน้ซีเมนต์ขดัมนัดงัก๊อก...ก๊อก  สะท้อนไปทัว่บริเวณ  หญิงสาวเดิน
ผา่นหน้าห้องลอ็คเกอร์ของพนกังานชายที่ยงัเปิดไฟสวา่งจ้า  บานประตนูัน้ถกูแง้มออกเลก็น้อยเผยให้เห็นวา่
ภายในมเีงาด าของมนษุย์เดินไปเดินมาอยู ่ นัน่ท าให้อรอรินทร์อุน่ใจวา่อยา่งน้อยเธอก็ไมไ่ด้อยูค่นเดียว  คงมี
พนกังานคนอื่นก าลงัเก็บข้าวของกลบับ้านเหมือนกนั 
 อรอรินทร์เดินเลยไปที่ห้องลอ็คเกอร์ของพนกังานหญิง  เป็นไปตามคาด  ไมม่ีใครอยูใ่นนัน้แล้ว  แหงละ่
...เกือบจะตีสองอยา่งนี ้ พนกังานหญิงคนอื่นๆ คงหาเร่ืองอ้างกบัผู้จดัการขอกลบับ้านกลบัช่องกนัไปหมดแล้ว   
คงมเีพียงแตเ่ธอนี่แหละ  ที่ยงัคงท างานอยา่งเต็มก าลงั  

 วา่แต.่..ฉนัจะท าแบบนีไ้ปเพื่ออะไรละ่  ไมไ่ด้มีรางวลัพนกังานยอดเยี่ยมแจกนี่นา  แตเ่อาเถอะ...อยา่ง
น้อยก็จะได้ภมูใิจวา่ได้ท างานคุ้มคา่แรงชัว่โมงละ 26 บาทจากนายทนุชาวตา่งชาตก็ิแล้วกนั! 

อรอรินทร์เดินตรงไปท่ีตู้ลอ็คเกอร์ของตวัเอง  ก่อนจะล้วงกญุแจดอกน้อยที่แขวนไว้ตรงหกูางเกงแสลค
ขึน้มาไขเพื่อเปิดมนัออก  ภายในตู้นัน้มีข้าวของเคร่ืองใช้ที่จ าเป็น  เช่น  กระเป๋าสตางค์  โทรศทัพ์มอืถือ  กระจก
แตง่หน้า  เคร่ืองส าอาง  และเสือ้ผ้าที่จะใสก่ลบับ้านแขวนอยูใ่นนัน้  ข้าวของทีว่างไว้ดรูะเกะระกะไมเ่ป็นระเบียบ
นกั  สิง่แรกที่อรอรินทร์ท านัน่คือเปิดโทรศพัท์มือถือเพื่อเช็คข้อความจากศนูย์วา่มีใครโทรมาหาเธอหรือไม ่ ซึง่ถ้า
เป็นรายช่ือบคุคลส าคญัอยา่งคนในครอบครัว  เธอจะได้รีบโทรกลบัเผื่อวา่มีเหตดุว่นเหตรุ้ายอะไร 

ในขณะท่ีหญิงสาวก าลงัรอสญัญาณโทรศทัพ์ให้เร่ิมท างาน  เธอกลบัรู้สกึเหมือนมีใครสกัคนจ้องมอง
เธออยูภ่ายในห้องนี ้ ครัน้พอหนัไปมองดกูลบัพบเพียงแตค่วามวา่งเปลา่  ภายในห้องที่กว้างขวางเรียงรายไป
ด้วยตู้ลอ็คเกอร์นัน้เงียบจนขนลกุ  แสงไฟสส้ีมสลวัยิ่งท าให้บรรยากาศนา่กลวัไปกนัใหญ่  นี่ถ้านกึถงึเร่ืองราวใน
หนงัผีที่เพิ่งฉายจบไปเมื่อสกัครู่ด้วยละ่ก็...มนัยิ่งทวีความหลอนเข้าไปอีก 

อรอรินทร์สะบดัศีรษะเพื่อสะบดัความฟุ้ งซา่นออกจากความคิด  ถ้ามวัแตเ่พ้อเจ้ออยูอ่ยา่งนี ้ มีหวงั
ไมไ่ด้กลบับ้านกลบัช่องกนัพอดี   หญิงสาวคว้ากระเป๋าถือของตวัเองออกมาพร้อมกบัชดุที่จะเปลีย่น  ก าลงัจะ
ถอดชดุพนกังานออก  แตแ่ล้วหญิงสาวก็ต้องหยดุชะงกั  เมื่ออยู่ๆ  ไฟในห้องลอ็คเกอร์ก็ดบัวบูขึน้มาอยา่งไมม่ีป่ี
ไมม่ีขลุย่ 

“บ้าเอ๊ย!  มาดบัอะไรตอนนีเ้นี่ย!”  หญิงสาวสบถออกมาอยา่งหวัเสยี  หนัไปมองทางด้านประตู
ทางออกทีเ่ป็นกระจกฝ้า  ท าไมไฟดบัแตข้่างในนี ้ ทัง้ๆ ที่ภายนอกแสงไฟยงัสวา่งจ้า   

หรือวา่จะมีใครแกล้ง ? 



อรอรินทร์ก าลงัจะเดินออกไปจากห้องลอ็คเกอร์  แตแ่ล้วเสยีงเปิดประตเูข้ามาก็ดงัขึน้เสยีก่อน  ร่างของ
ใครคนหนึง่ยืนจงัก้าอยูต่รงนัน้  หญิงสาวมองไมเ่ห็นวา่เขาเป็นใคร  แตค่าดวา่คงเป็นเพื่อนพนกังานคนใดคนหนึง่ 

“นี่เธอ...ท าไมไฟในนีด้บัรู้ไหม ?”  อรอรินทร์เอย่ถาม  ทัง้ๆ ที่ไมรู้่วา่คูส่นทนาเป็นใคร  ไมม่ีเสยีงตอบ
จากอกีฝ่าย  นอกจากเสยีงลมหายใจฟืดฟาดคล้ายคนที่ก าลงัตื่นกลวัหรือก าลงัหอบเหน่ือย   

อรอรินทร์เร่ิมรู้สกึแปลกๆ  หรือวา่ใครคนนัน้จะไมใ่ช่เพือ่นพนกังานของเธอ  ซึง่ถ้าไมใ่ช่  ก็อาจเป็น...
ผู้ ร้าย! 

“ใครนะ่ ?”  เสยีงที่สัน่เทาของหญิงสาวเอย่ถามไปยงัเงาสดี าทะมนึท่ียืนอยูไ่มห่า่งกนันกั  อรอรินทร์เดิน
ถอยหลงัอยา่งหวาดกลวั  มือก ากระเป๋าถือของตวัเองแนน่  หวงัวา่ของที่รกอยูข้่างในนัน้คงจะพอมนี า้หนกัให้
ฟาดใครคนนัน้ได้หากเกิดเหตกุารณ์ฉกุเฉิน  “ฉนัถามวา่ใคร ?  ถ้าไมบ่อก  ฉนัจะตะโกนให้คนช่วยนะ” 

“ฮึ...ฮึ”   
เสยีงหวัเราะต ่าๆ ภายในล าคอเป็นค าตอบเดียวที่ได้มา  อรอรินทร์รู้แนว่า่ตวัเองก าลงัจะตกเป็นเหยือ่

ของใครคนนัน้เสยีแล้วจึงตัง้ทา่จะแหกปากร้องขอความชว่ยเหลอื  แตอ่ีกฝ่ายไมย่อมให้เสยีงนัน้ได้ดงัออกไป
ง่ายๆ  เขาพุง่ตรงเข้ามาพร้อมทัง้บีบคอของอรอรินทร์อยา่งแรงจนหญิงสาวตาเหลอืก  ดิน้ทรุนทรุาย  มือทัง้สอง
ข้างพยายามทบุตีอกีฝ่ายอย่างสดุแรงเกิด  เท้าที่สวมรองเท้านัน้สะบดัไปมาจนรองเท้าหลดุกระเดน็ออกไปคนละ
ทิศคนละทาง  มือกระชากเอาหมวกไอ้โมง่ที่อีกฝ่ายสวมอยูอ่อก  วบูหนึง่ของสายตาทีก่ าลงัเบิกโพลงนัน้จ้องหน้า
ผู้ ร้ายที่ก าลงัคร่อมตวัของเธออยู ่ แสงไฟจากภายนอกอนัน้อยนิดท าให้อรอรินทร์เห็นใบหน้าของ  ‘ใครคนนัน้’  ได้
อยา่งชดัเจน 

และนัน่ท าให้อรอรินทร์ตาค้าง…ปากพยายามจะเอย่ช่ือของฆาตกรใจโหด  แตย่งัไมไ่ด้ท าสมใจ    
ร่างกายของหญิงสาวก็กระตกุถ่ีๆ ก่อนจะสิน้ใจไปในที่สดุ 

หากใครได้เห็นสายตาของอรอรินทร์ก่อนตาย  คงจะเกิดค าถามไมต่า่งกนัวา่  เหตใุดเธอจึงมีสหีน้า
ตกใจแบบนัน้! 

  
ตอนที่ 1 
โป๊ยเซียนสำมดอก 

“คนทีไ่ม่ใช่แฟน...ท ำแทนทกุเร่ืองไม่ได ้ เหนือ่ยก็รู้  เหงำก็เข้ำใจ  แต่ไม่อำจใหยื้มออ้มแขน...”   
เสยีงร้องเพลงของแมบ้่านดงัขึน้เพื่อกลบความเงียบงนัในโรงภาพยนตร์ที่เจ็ดขณะที่ก าลงัท าความ

สะอาดแตเ่พียงล าพงั  แม้กระนัน้เธอก็ยงัคอยแอบหนัไปมองข้างหลงัอยูต่ลอดเวลา  ด้วยกลวัวา่จะเจออะไรที่ไม่
นา่เจอแบบที่พนกังานคนอื่นๆ ชอบพดูกนัวา่โรงภาพยนตร์ทีเ่จ็ดนัน้ผีเฮีย้นถงึขนาดเห็นผีสาวผมยาวนัง่อยูต่รง
พนกัเก้าอีแ้ล้วโยกตวัไปมายามทีไ่มม่ีใครอยู ่ ...แคน่กึภาพตามก็เสยีววาบไปจนจบัขัว้หวัใจเสยีแล้ว 

เมื่อความกลวัเร่ิมมาเยือน  มือไม้ก็เร่งปัดกวาดอยา่งเตม็ที่  หากมวัแตช่กัช้ากวา่จะได้ออกจากที่นีค่ง
ดกึไปกวา่นี ้ ที่ส าคญั...เธอเองยงัไมอ่ยากเจอผีจนหวัโกร๋น 

“ฮือ....ฮือ”   
อยู่ๆ  เสยีงครวญครางของบางสิง่ก็ดงัขึน้มาจนแมบ้่านสะดุ้งโหยง  เธอหนัไปมองตามเสยีง จึ งพบวา่

มนัดงัมากจากทางเก้าอีแ้ถวหนึง่ทางด้านหลงัสดุของโรงภาพยนตร์ 
เสยีงบ้าอะไร ? 



ความอยากรู้ชนะความกลวั  แมบ้่านร่างอ้วนเดินอยา่งระแวดระวงัตรงไปยงัที่มาของเสยีงเสยีงนัน้   
เหง่ือแตกซิกด้วยความตื่นเต้น  หากเจอผีจะท าอยา่งไรดี...จะขอหวยดีไหม ? 

เมื่อเดินไปถึงเก้าอีน้ัง่ชมภาพยนตร์แถวสดุท้าย  เสยีงครวญครางนัน้ยงัคงดงัอยูอ่ยา่งตอ่เนื่อง  เทา่นัน้
ยงัไมพ่อ...มนัยงัปรากฏแสงวบูวาบออกมาอีก   

ผีกระสอื...ผีกระสอืแน่ๆ   แตผี่กระสอืที่ไหนจะมาถอดหวัในโรงหนงั...บ้าไปแล้ว! 
แมบ้่านยกมือพนมขึน้แล้วเอามาลบูหวัเพ่ือให้สิง่ศกัดิ์สทิธ์ิคุ้มครอง  พลางพดูเบาๆ กบัสิง่รอบตวัทีม่อง

ไมเ่ห็น 
“เจ้าพระคู้ณ...คณุพระคณุเจ้าช่วยคุ้มครองลกูช้างด้วยเถิด  ถ้าเป็นผีจริงขอให้เป็นผีดี  อยา่ได้มาหลอก

หลอนกนัเลย  ถ้าจะมาให้หวย  ขอตรงๆ สามตวับนแล้วลกูช้างจะท าบญุชดุใหญ่ไปให้…สาธุ”   
ทวา่เมื่อลมืตาขึน้มอง  เธอกลบัไมพ่บผีอยา่งที่หวงั  หวยสามตวับนท่ีฝันไว้มลายหายไปในอากาศ   

เสยีงครวญครางที่ได้ยินคือเสยีงริงโทนของโทรศพัท์มือถือที่ก าลงัสัน่อยูบ่นพืน้โรงภาพยนตร์โดยมีแสงไฟกะพริบ
ตามจงัหวะ  แมบ้่านถอนหายใจอยา่งเซง็ๆ ก่อนจะหยิบมนัขึน้มา  ลกูค้าคงท าตกไว้อีกตามเคย  ท าไมถึงไมต่รวจ
ข้าวของของตวัเองให้ดีก่อนออกจากโรงหนงันะ  แล้วเดีย๋วพอรู้ตวัวา่ของหายก็มาโวยวายได้ทกุทีสนิา่ 

วา่แต.่..ไมม่ีใครเห็น  ไมม่ใีครรู้  นี่มนัมือถือแบบที่ดาราก าลงัฮิตกนัน่ีนา  บลเูบอร์ลง...บลเูบอร์ร่ีอะไรน่ี
แหละ...เธอจ าได้  เพราะพนกังานหลายคนก็ใช้รุ่นนี ้ ได้ข่าววา่ราคาร่วมหมื่น  นัน่มนัเงินเดือนทัง้เดือนของเธอ
เลยนะ!   

ความคิดชัว่ร้ายบงัเกิดขึน้  แมบ้่านร่างท้วมก าลงัจะจบัมนัยดัใสใ่นชดุชัน้ใน  แตแ่ล้วเสยีงกระแอมของ
ใครคนหนึง่ก็ดงัขึน้จนต้องสะดุ้งโหยง  เธอหนัไปดเูห็น  ‘เอก’ หรือที่พนกังานเรียกกนัติดปากวา่  ‘แอสซิสเอก’   
ของโรงภาพยนตร์ยืนจ้องเขม็งอยู่ 

“ป้าแชม่ครับ  จ าได้ไหมวา่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วน้าเลก็ถกูไลอ่อกเพราะอะไร  เพราะจบัได้วา่ขโมยของ
ลกูค้าออกไปน่ีแหละ  เอาเป็นวา่ผมจะแกล้งไมรู้่ไมเ่ห็นแล้วกนั  แตป้่าแชม่ต้องสง่มือถือเคร่ืองนัน้คนืให้ผม   มี
ลกูค้าโทรมาให้ชว่ยหามือถือให้เพราะคิดวา่ลมืไว้ที่โรงเจ็ด  พรุ่งนีถ้้าเขามาผมจะคืนให้เขา  เราท างานบริการนะ
ครับ  ลกูค้าคือพระเจ้า  เพราะฉะนัน้เราจะทรยศพระเจ้าไมไ่ด้”  แอสซิสเอกพดูด้วยน า้เสยีงราบเรียบกบัแมบ้่าน   
เธอยิม้หน้าแหยๆ ก่อนจะเดินมาสง่มือถือคืนให้กบัอีกฝ่ายพร้อมทัง้ยกมือไหว้ทว่มหวั 

“ป้าขอโทษ...ป้าผิดไปแล้ว  แอสซิสเอกอยา่เอาเร่ืองนีไ้ปบอกเมเนเจอร์กรณ์เลยนะคะ”  เธอท าเสยีงเว้า
วอนดนูา่เวทนา  ชายหนุม่พยกัหน้ารับแตย่งัไมว่ายตกัเตอืน 

“ครัง้นีผ้มจะไมบ่อกเมเนอเจอร์กรณ์  แตถ้่าคราวหน้าท าอีก  ผมคงต้องรายงานนะป้า” 
“สญัญา...ป้าสญัญาจะไมท่ าอีก”  เธอละล า่ละลกับอก  แอสซิสเอกพยกัหน้ารับแล้วเดินออกไป   

แมบ้่านร่างอ้วนจึงถอนหายใจโลง่อก...เกือบโดนไลอ่อกแล้วไหมละ่! 
ยงัไมท่นัท่ีแอสซิสเอกจะเดินออกไปพ้นประตดูี  เขาก็นกึบางอยา่งขึน้ได้เสยีก่อน  ชายหนุม่หนัมาหา

แมบ้่านท่ีก าลงัยืนบน่กระปอดกระแปดอยูไ่มไ่กลกนันกั 
“ป้าแชม่  โรงเจ็ดนี่ฟอร์เป็นใคร  ใช่อรอรินทร์ไหม ?” 
“ใชค่ะ่  หนอูรอรินทร์เป็นฟอร์แตอ่อกไปแล้ว  ป่านนีค้งกลบับ้านไปแล้วมัง้คะ” 
“เอ...แตผ่มเดินตรวจอยูแ่ถวหน้าบ็อกซ์ตลอด  ยงัไมเ่ห็นอรอรินทร์ออกมาเลย  ไมรู้่มวัไปท าอะไรอยู ่  

ยงัไงรบกวนป้าแช่มไปดดู้วยนะครับ” 



“ได้คะ่แอสซิสเอก”  แมบ้่านรับค า  แอสซิสเอกพยกัหน้ารับแล้วเดนิออกไปจากโรงภาพยนตร์ที่เจ็ด   
เธอจึงเร่งมือท าความสะอาดก่อนจะเดินออกไปดอูรอรินทร์ที่ห้องลอ็คเกอร์ตามค าสัง่ของเจ้านาย 

 
ตามทางเดินที่ทอดยาวนัน้ยงัเปิดไฟสวา่งจ้าแตท่วา่เงียบสนิท  แมบ้่านยงับน่กระปอดกระแปดน้อยใจ

ในโชคชะตาไมข่าดปากวา่ถ้าเธอไมม่วัแตก่ลวัผี  รีบคว้าโทรศพัท์มอืถือมาเก็บไว้ซะเอง  ป่านนีก็้สบายไปแล้ว 
“ซวยจริงจร๊ิง...แอสซิสเอกจะเข้ามาท าไมนะ  อดได้ของดเีลยฉนั” 
ในท่ีสดุเธอก็เดินมาถงึที่หน้าห้องลอ็คเกอร์ชายหญิงซึง่อยูต่ดิกนั  ภายในห้องลอ็คเกอร์ชายนัน้ปิดไฟ

มืด...คงจะไมม่ีใครอยูแ่ล้ว  แตค่รัน้เมื่อมองออกไปท่ีห้องลอ็คเกอร์หญิงกลบัพบวา่เปิดไฟสวา่งจ้า  อรอรินทร์คง
ก าลงัเอื่อยเฉ่ือยอยูใ่นนัน้เป็นแน ่ ดกึดื่นป่านนีม้วัท าอะไรอยูน่ะ  ท าไมไมรี่บกลบับ้านกลบัช่อง  มวัแตอ่ดุอู้อยูใ่น
ห้องลอ็คเกอร์อยูไ่ด้...ประสาท! 

“น้องอรอรินทร์อยูข้่างในหรือเปลา่จ๊ะ ?”  แมบ้่านเคาะประตเูบาๆ เป็นมารยาท  เผ่ือวา่อีกฝ่ายอาจ
ก าลงัโป๊เพราะเปลีย่นเสือ้ผ้าอยู ่ แตแ่ล้วสิง่ที่ตอบกลบัมามีเพียงความเงียบ  ไมม่ีเสยีงตอบจากใครในนัน้   

หรือจะไมม่ีใครอยู ่?  แล้วท าไมคนสดุท้ายที่อยูไ่มปิ่ดไฟกอ่นออกไปละ่ยะ!  บ้านเปิดโรงไฟฟ้าเองหรือ
ยงัไง! 

“มีใครอยูข้่างไหนไหมจ๊ะ ?”   
เมื่อไมม่ใีครตอบ  เธอจึงบดิลกูบดิประตเูข้าไปข้างในห้องลอ็คเกอร์  หากยงัไมท่นัจะได้คิดอะไร  

สายตาก็เหลอืบไปเห็นร่างของอรอรินทร์นอนตาเหลอืกขึน้จนเห็นตาขาว  รอบคอมีรอยเขียวช า้จากการถกูบีบ
อยา่งแรงจนขาดอากาศหายใจ  กระโปรงถกูถอดออกมากองอยูท่ีต้่นขา  เผยให้เห็นวา่ร่างกายของเธอถกูกระท า
ช าเราจากอมนษุย์ที่ไร้ซึง่ศีลธรรมแหง่ความเป็นคน! 

แมบ้่านร่างท้วมตาเหลอืกด้วยความตกใจก่อนจะแผดเสยีงร้องลัน่...ดงัที่สดุในชีวิตทีเ่คยร้องมา 
“กร๊ีดดดดดดดดดดดดดดดดดดดด...” 

 
ความวุน่วายเกิดขึน้ทนัทีหลงัจากที่ต ารวจมาถงึสถานท่ีเกิดเหต ุ เพื่อนพนกังานหลายคนท่ียงัไมไ่ด้กลบั

บ้านถกูกกัตวัไว้สอบปากค ากนัถ้วนหน้า  รวมไปถงึคนที่กลบับ้านไปแล้วก็ถกูโทรตามตวัมาสอบสวนเช่นกนั  
เจ้าหน้าที่มลูนิธิเดินทางมายงัห้องลอ็คเกอร์ของโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์  เตรียมตวัที่จะหอ่ศพกลบัเมื่อ
ต ารวจท าการถา่ยรูปและตรวจสอบท่ีเกิดเหตเุรียบร้อยแล้ว  นกัขา่วอาชญากรรมตา่งพากนัรัวกล้องใสศ่พของอร
อรินทร์ราวกบัวา่เธอเป็นดาราดงั...ทัง้ๆ ที่ความจริงแล้วมนัคือศพดีๆ นี่เอง! 

แอสซิสเอกโทรไปตาม  ‘เมเนเจอร์กรณ์’  ผู้จดัการสาขาให้เดินทางกลบัมายงัสถานท่ีเกิดเหต ุ ซึง่ใช้
เวลารอเพียงไมถ่ึงคร่ึงชัว่โมงเขาก็มาถึง  เมเนเจอร์กรณ์หน้าซีดเป็นไก่ต้มไหว้เจ้า  ชายร่างคอ่นข้างท้วมอายุ
สามสบิต้นๆ เดินตรงดิง่ไปมองสภาพศพพนกังานสาวแล้วท าหน้าสยดสยองจนเกินทนรับไหว  นายต ารวจหนุม่
นามวา่  ‘อาเขต’  เจ้าของคดเีดินเข้ามาทกัทายเมเนเจอร์กรณ์ที่ยืนนิ่งอยูด้่วยน า้เสยีงสภุาพ 

“สวสัดีครับ  ผมช่ือ ‘อาเขต’  เป็นผู้ รับผิดชอบคดีนีค้รับ”  ชายหนุม่แนะน าตวั  เมเนเจอร์กรณ์พยกัหน้า
รับ  ทา่ทางยงัอึง้กบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้อยู่  “จากการดคูร่าวๆ นะครับ  ผู้ เสยีชีวิตถกูขม่ขืนแน่ๆ  เพราะมีร่องรอย
ของอวยัวะเพศฉีกขาด  มีเลอืดไหลออกมา  กระโปรงถกูถกลงมาจนถึงโคนขาออ่น  ท่ีรอบคอมีรอยบีบคอเขยีวช า้   
ถ้าเดาไมผิ่ดคงเสยีชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจ  แตค่งต้องสง่ไปให้ทางนติิเวชผา่พิสจูน์เพื่อยืนยนัอีกทีนะครับ   



แตเ่ร่ืองนัน้ผมวา่เอาไว้ก่อนดกีวา่  ปลอ่ยให้เป็นหน้าที่ของทางการแพทย์  ตอนนีท้ี่นา่สงสยัที่สดุคือใครเป็น
ฆาตกร ?  แล้วเหตใุดฆาตกรถึงเข้ามาในเขตของพนกังานได้  หรือวา่...จะเป็นพนกังานด้วยกนัเอง  ยงัไงต้อง
รบกวนคณุ...”  นายต ารวจหนุม่ร่ายยาวจนมาจบที่การถามช่ือคนที่ก าลงัสนทนาด้วย  เมเนเจอร์กรณ์สะดุ้ง  รีบ
ตอบค าถามของอีกฝ่ายด้วยน า้เสยีงอนัสัน่เทา 

“เรียกผม ‘กรณ์’ ก็ได้ครับ” 
“โอเคครับ...คณุกรณ์  ยงัไงผมต้องรบกวนเวลาสอบสวนพนกังานทกุคนท่ีโรงภาพยนตร์แหง่นี ้ อาจ

วุน่วายสกัหนอ่ย  แตก็่ต้องขอความร่วมมือด้วยนะครับ  ยงัไงคณุกรณ์ช่วยไปตามพนกังานท่ีเข้าท างานวนันี ้
ทัง้หมดมาที่น่ีคืนนีเ้ลยนะครับ  เพื่อกนัตวัคนร้ายหนี” 

“ทัง้ผู้หญิงและผู้ชายเลยหรือเปลา่คณุต ารวจ” 
“แนน่อนครับ  ทัง้ชาย  หญิง กระเทย เก้ง กวาง  ตามมาให้หมดเลยครับ  ผู้ชายนี่เราคงต้องซกัละเอยีด

หนอ่ย  เพราะผู้ เสยีชีวิตโดยขม่ขืน  คนร้ายนา่จะต้องเป็นผู้ชายแน่ๆ  แตผู่้หญิงนี่เราอาจจะต้องถามถึงเร่ืองของ
ผู้ เสยีชีวติวา่มใีครได้คยุกบัผู้ เสยีชีวิตก่อนตายหรือไม ่ แล้วผู้ เสยีชีวิตมีแฟนเป็นใคร  หรือมีเร่ืองกบัใครมาก่อน
หรือเปลา่  ทกุอยา่งมีผลตอ่รูปคดีทัง้นัน้ครับ  อ้อ...ขอเทปวงจรปิดทางเดินเข้ามาในห้องลอ็คเกอร์ด้วยได้ไหมครับ 
?”  นายต ารวจหนุม่นกึขึน้ได้ถงึหลกัฐานส าคญั  เมเนเจอร์กรณ์หน้าเจ่ือนทนัที 

“ตลกดีนะครับ  เวลาเกิดเหตกุารณ์ส าคญัๆ ทีไร  กล้องวงจรปิดต้องเสยีทกุที  ไมรู้่หนทูี่ไหนไปกดั
สายไฟขาด”  เขายิม้หน้าเจ่ือนๆ ให้คูส่นทนา  นายต ารวจหนุม่อาเขตพยกัหน้ารับ...ชินเสยีแล้วกบัเร่ืองแบบนี ้

ยงัไมท่นัจะได้พดูกนัตอ่...นายต ารวจอีกนายก็วิ่งเข้ามาท าทา่ตะเบ๊ะใสน่ายต ารวจอาเขตทีก่ าลงัคยุกบั
เมเนเจอร์กรณ์อยู ่ เมเนเจอร์กรณ์สงัเกตดจูากดาวบนบา่แล้วก็พอจะรู้วา่ใครเป็นเจ้านาย...ใครเป็นลกูน้อง 

“นายครับ  ตรวจสอบที่เกิดเหตจุนละเอียดแล้ว  ไมพ่บร่องรอยของฆาตกรเลยครับ  ไมพ่บลายนิว้มอื
แอบแฝง  คาดวา่คนร้ายคงสวมถงุมือ  ไมพ่บขนเพชรหรือน า้อสจิุภายนอก  ต้องให้ทางนิติเวชตรวจดภูายในช่อง
คลอดของผู้ตายอีกทคีรับ  นอกนัน้ก็ไมม่ีอะไร  อ้อ...แตม่ีอยา่งหนึง่ที่ผิดปกตคิรับ” 

“อะไรหรือ ?”   
“นี่ครับ”  เขาชถูงุพลาสติกใสด่อกโป๊ยเซยีนสแีดงสามดอกอยูข้่างใน  พร้อมกบัมวนยาเส้นหนึง่มวนอยู่

ในนัน้  นายต ารวจอาเขตขมวดคิว้เข้มทนัที 
“อะไรนะ่ ?” 
“ดอกโป๊ยเซียนกบัมวนยาเส้นครับ  พบมนัวางไว้บนหน้าผากของผู้ เสยีชีวติ  ซึง่ผมคดิวา่มนัคงเป็น

พิธีกรรมอะไรสกัอยา่ง”  ลกูน้องบอก  นายต ารวจอาเขตพยกัหน้ารับ  บอ่ยครัง้ที่เขาเจอหลกัฐานแปลกๆ ในท่ีเกิด
เหตจุนพลัง้เผลอคิดวา่มนัไมเ่ก่ียวข้อง  หากพอกลบัมาทบทวนใหมอ่ีกทีมนักลบัเป็นหลกัฐานชิน้ส าคญัในการ
ด าเนินคดีกบัคนร้ายที่แฝงตวัเงียบๆ อยูร่อบกาย  แตก็่นัน่แหละ...บางครัง้คิดวา่มนัเป็นหลกัฐานส าคญั  แตพ่อ
ตรวจกนัเข้าจริงๆ กลบัไมม่ีผลตอ่รูปคดีเลยสกันิด  เพราะฉะนัน้การสอบสวนจึงเป็นวิธีการท่ีดีที่สดุ 

“ที่น่ีได้ปลกูดอกโป๊ยเซียนไหมครับคณุกรณ์?” 
“โอ๊ย...คณุต ารวจครับ  น่ีโรงหนงันะครับ  ไมใ่ช่สถานท่ีจดันิทรรศการพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวงจะได้

มีดอกโป๊ยเซียนได้  ไมม่ีหรอกครับคณุ  มีแตต้่นไม้ปลอมๆ ตรงโถงทางเข้าโรงหนงั  ลองไปดไูหมครับ  เผ่ือมนั
อาจจะงอกดอกโป๊ยเซียนออกมา”  เมเนเจอร์กรณ์ยงัมีอารมณ์ขนั  แตพ่อรู้วา่ไมม่ีใครข าด้วยจึงหยดุหวัเราะแล้ว
ยืดตวัขึน้  ท าทา่สขุมุเหมือนเดิม 



“แล้วมีคนสบูยาสบูไหมครับ ?” 
เมเนเจอร์กรณ์ท าหน้าเซ็งโลกกบัค าถามปัญญาออ่นของนายต ารวจหนุม่  นี่มนั พ.ศ. ไหนกนัแล้ว

พอ่คณุ  ไมม่ีใครเค้ามานัง่มวนยาสบูกนัหรอก  ถ้าเป็นบหุร่ีก็วา่ไปอยา่ง...ถามอะไรไมค่ิด! 
“ไมม่ีหรอกครับคณุต ารวจ  ทางโรงภาพยนตร์ของเราเคร่งครัดเร่ืองการสบูบหุร่ีหรือการดื่มเคร่ืองดืม่ที่มี

แอลกอฮอล์ในเวลาท างานมาก  เราไมอ่นญุาตให้พนกังานหรือผู้ชมสบูบหุร่ีหรือยาสบูในโรงภาพยนตร์แน่ๆ  
เพราะมนัอาจก่อให้เกิดอคัคีภยัได้  แตน่อกเวลางาน  ผมไมท่ราบหรอกครับวา่ใครสบูไมส่บู  ไมไ่ด้ตามพนกังาน
ไปนอนท่ีห้องทกุคนด้วย  เลยไมรู้่”  

 ค าตอบของเมเนเจอร์กรณ์ยงักวนประสาทนายต ารวจอาเขตอยา่งเดมิ  เขาถอนหายใจอยา่งเซ็งๆ แล้ว
พยกัหน้ารับ  ไมอ่ยากตอ่ความยาวสาวความยืดกบัอีกฝ่าย  กลวัจะมีขา่วนายต ารวจหนุม่ชกเมเนเจอร์ของโรง
ภาพยนตร์ขึน้หน้าหนึง่แทนขา่วอาชญากรรม! 

“โอเคครับ...งัน้ผมรบกวนให้คณุกรณ์ช่วยจดัสถานท่ีเงียบๆ ให้ผมสอบปากค าพนกังานทกุคนหนอ่ย  
หวงัวา่คงไมเ่ป็นการท าให้ล าบากมากไปนะครับ” 

“ถึงผมจะบอกวา่ล าบากแตก็่ต้องท าใช่ไหมครับ  เชิญครับเชิญ...ไปสอบปากค าที่ห้องท างานของผมก็
ได้”  เมเนเจอร์กรณ์ท าทีทา่กระตอืรือร้นอยา่งประชดประชนั  เขาผายมือออกไปทางหนึง่เป็นเชิงเชือ้เชิญราวกบั
ก าลงัต้อนรับลกูค้าที่ก าลงัเข้าโรงภาพยนตร์แบบ V.I.P  นายต ารวจอาเขตพยายามสะกดกลัน้อารมณ์ไว้  ก่อนจะ
หนัไปสัง่ลกูน้องที่แอบอมยิม้ข าอยูข้่างๆ 

“เดี๋ยวจดัการให้เจ้าหน้าที่เก็บศพผู้ เสยีชีวติสง่ไปนิติเวช  บอกวา่ผมต้องการผลการชนัสตูรดว่นท่ีสดุ  
อ้อ...ติดตอ่ญาติผู้ เสยีชีวิตให้รับทราบด้วย  เข้าใจไหม”  เขาท าเสยีงเข้มใสล่กูน้อง  อีกฝ่ายยดือกรับแล้วท าทา่
ตะเบ๊ะ 

“ครับนาย” 
เมื่อสัง่ทกุอยา่งเรียบร้อยแล้ว  เมเนเจอร์กรณ์ก็เดินน าหน้านายต ารวจอาเขตออกไปอีกทาง  พนกังาน

คนอืน่ๆ ที่ยืนมงุดเุหตกุารณ์ตา่งพากนัซุบซิบถึงสาเหตกุารตายของอรอรินทร์  หลายคนหนัมองไปทางแอดซิสเอก
ที่ยืนท าหน้านิง่ไมรู้่ร้อนรู้หนาวอยูห่า่งๆ เพราะชว่งหลงัๆ มานีม้คีนเห็นวา่อรอรินทร์กบัแอดซิสเอกดจูะสนิทสนม
กนัจนเกินเหต ุ ถึงขัน้มีคนแอบเหน็ทัง้คูพ่ลอดรักกนัในห้องท างานของแอดซิสเอกอยูบ่อ่ยครัง้  ซึง่นัน่อาจไมใ่ช่
เร่ืองส าคญันกั...หากแอดซิสเอกไมไ่ด้แตง่งานแล้ว! 
 ในกลุม่ของพนกังานท่ีก าลงัมงุดเูจ้าหน้าทีม่ลูนิธิก าลงัจดัการกบัศพของอรอรินทร์นัน้  ‘รดา’  พนกังาน
สาวแผนกแสน็คบาร์ก าลงัยืนน า้ตาคลอ  นกึไมถ่งึวา่ชีวิตของเพื่อนร่วมงานจะสัน้ขนาดนี ้ เมื่อเย็นเธอกบัอร
อรินทร์ยงัลงไปทานข้าวที่ฟู๊ ดคอร์ทด้วยกนัอยูเ่ลย  ท าไมตกดกึอรอรินทร์จึงจากไปโดยที่ยงัไมไ่ด้ร ่าลากนั   
มิหน าซ า้ยงัตายในสภาพท่ี  ‘ไมน่า่ดเูอาเสยีเลย’  อีก...นา่เวทนายิง่นกั 
 “ใครมนัใจบาปขนาดนีน้ะ”  ชายหนุม่ที่ยืนข้างๆ รดาอดที่จะสบถออกสนไมไ่ด้  เขาคือ  ‘บอส’  ชาย
หนุม่หน้าตาจดัได้วา่หลอ่เหลาเอาการ  ยืนท าหน้ามุย่อยูจ่นเค้าความหลอ่หดหาย  เมื่อเขาหนัมองมาทางแฟน
สาวที่ก าลงัจะร้องไห้ก็รีบเปลีย่นทีทา่อนัเกรีย้วโกรธให้เย็นลง 

ไมม่ีประโยชน์ที่จะโมโห...คนตายไมม่ีวนัฟืน้คืน 



 “อยา่ร้องไห้เลยรดา  ถือซะวา่อรได้ไปสบายแล้ว  ไมต้่องอยูท่ างานงกๆ แบบเรา”  บอสพยายามหาค า
ปลอบใจดีๆ มาใช้  แตท่วา่ดมูนัจะเป็นประโยคปลอบใจทีแ่สนจะง่ีเง่าเหลอืเกินส าหรับคนฟัง  รดาหนัมาท าตา
แดงใสแ่ฟนหนุม่ก่อนจะพดูออกมาอยา่งไมส่บอารมณ์ 
 “ถ้าให้ฉนัไปสบายด้วยการตายแบบทรมานแบบนัน้  ฉนัขอยอมอยูท่ างานงกๆ แบบนีต้อ่ไปดีกวา่”  พดู
จบรดาก็สะบดัหน้าเดินออกไปอกีทาง  ทิง้ให้บอสเกาหวัแกรกๆ ไมเ่ข้าใจอารมณ์ของผู้หญิงข้างกายสกัเทา่ไหร่
นกั 
  
 กวา่บอสจะกลบัถงึบ้านก็เกือบเช้าตรู่แล้ว  ชายหนุม่เดินหาวหวอดๆ เข้าซอยที่คนก าลงัพลกุพลา่นใน
เช้าวนัท างาน  เขาอยากจะกระโดดขึน้เตียงแล้วหลบัให้เต็มอิ่ม  แตค่งจะท าไมไ่ด้เพราะเช้านีเ้ขายงัต้องเข้าไป
ท างานท่ีโรงภาพยนตร์มาสเตอร์เธียร์เตอร์อีกตามเวรท่ีจดัไว้  แล้วไอ้ที่กกัตวัไว้ทัง้คืนจนเลยเวลาท างานจะได้โอที
หรือเปลา่   ทีพอไปตอกบตัรสายละ่...หกัเงินเดือน  เฮ้อ...นี่มนัโรงหนงัหรือโรงงานนรกเนี่ย! 
 “อ้าวบอส...เพิ่งเลกิงานเหรอ ?”  

 เสยีงที่คุ้นเคยเอย่ทกัจนบอสที่ก าลงังว่งเหงาหาวนอนต้องหนัไปมองตามเสยีง  ชายหนุม่เห็นสปิางเดิน
ออกมาซือ้โจ๊กที่ร้านแถวคอนโดฯ ยืนยิม้ให้อยู ่ จึงก้มหวัเลก็น้อยเป็นเชิงทกัทายแล้วเดินเข้าไปพดูคยุตามประสา
คนคุ้นเคย 
 “เลกิตัง้แตต่อนตีสองแล้วพี่ปาง  แตเ่กิดเร่ืองที่โรงหนงันิดหนอ่ยเลยถกูกกัตวัไว้สอบปากค า  งว่งจะแย่”   
บอสไมพ่ดูเปลา่  เขาหาวฟอดใหญ่เพื่อยืนยนัวา่ง่วงจริงๆ 
 “สอบปากค า ?  แปลวา่ต้องเป็นเร่ืองใหญ่สเินี่ย” 
 “ใหญ่สพิี่ปาง  มีพนกังานหญิงถกูขม่ขืนแล้วฆา่ตายในโรงหนงั  ไมรู้่คนท ามนัเป็นใคร  แตค่งเป็นคน
ใกล้ตวันี่แหละ  พวกผู้ชายอยา่งผมเลยโดนซกัไซ้หนกัเลย  งัน้ผมขอตวัไปพกัก่อนนะพี่ปาง  เดี๋ยวสายๆ ต้องไป
ท างานอกี  นี่กลบัไปบ้านผมก็รู้ชะตากรรมของตวัเองเลยวา่แมต้่องใช้ให้ขึน้ไปสง่ข้าวเช้าบนคอนโดฯ  มีหวงัตาย
คาโรงแน่ๆ  วนันี”้  ชายหนุม่พดูตดิตลก  สปิางยิม้น้อยๆ ให้เขาแล้วพดูขึน้ 
 “ตามสบายจ้าบอส...ไว้คยุกนั” 
 “ครับพ่ีปาง”  บอสพยกัหน้ารับ  แล้วเดินตรงดิง่ไปยงัห้องแถวสามชัน้ท่ีข้างลา่งเปิดเป็นร้านอาหารตาม
สัง่  ทนัทีที่โผลห่น้าเข้าไป  ‘เจ๊ไข’่  แมข่องบอสก็บน่กระปอดกระแปดในขณะท่ีมือก็ก าลงัผดัข้าวผดักะเพราอยู่ 
 “โห...ไอ้บอส  หายหวัไปทัง้คืนเลยนะ  งานบ้างานบออะไรของแกเนี่ย  ท ากนัจนไมไ่ด้กลบับ้านกลบั
ช่อง  มาก็ดีแล้ว  เดี๋ยวเอาข้าวผดักะเพราขึน้ไปสง่ที่ห้อง 223 กบัห้อง 609 ด้วย” 
 “แม.่..มาถงึก็ใช้งานทนัทีเลยนะ  ขอนอนสกัแป๊บได้ไหม  ผมง่วงจะตายอยูแ่ล้ว”   

บอสท าเสยีงเหมือนคนท่ีก าลงัใกล้จะตาย  เจ๊ไข่ได้ยินอยา่งนัน้ก็ใช้ตะหลวิกระแทกกระทะเสยีงดงัโครม
ใหญ่จนลกูค้าที่นัง่ทานข้าวอยูส่ะดุ้งโหยง  บอสรู้ทนัทีวา่ไมค่วรตอ่ปากต่อค ากบัผู้เป็นแม ่ เพราะนัน่อาจน าพา
ความหายนะมาสูเ่ขาได้  ชายหนุม่รีบยกถาดที่มข้ีาวผดักะเพราวางเตรียมอยูแ่ล้วขึน้มา  ก่อนทวนค าสัง่ของผู้
เป็นแม ่
 “ห้อง 223 กบัห้อง 609 ใช่ไหมแม ่ ได้ๆ  เดี๋ยวผมจดัการสง่ให้เลย  ร้านเจ๊ไขเ่ดลเิวอร่ีพร้อมให้บริการ
แล้วคร้าบบบ...”  ชายหนุม่ลากเสยีงยาวพลางกึง่เดินกึ่งวิ่งตรงไปยงัคอนโดฯ ฝ่ังตรงข้าม  เจ๊ไขจ้่องเขม็งไปท่ีลกู
ชายแล้วสา่ยหน้า  ก่อนจะหนัไปยิม้หวานให้ลกูค้าราวกบัเป็นคนละคน 



 “ข้าวผดัหมนูะคะ...รอสกัครู่คะ่” 
  
 ด้านพอ่แมข่องอรอรินทร์เมื่อรู้ขา่ววา่ลกูสาวเสยีชีวิตก็ตรงดิ่งเข้ามาในโรงพยาบาลด้วยความเศร้าโศก   
แตม่ีเร่ืองส าคญักวา่การเศร้าโศกคือทัง้คูไ่มต้่องการให้แพทย์ตรวจชนัสตูรพลกิศพหรือท าการใดๆ เก่ียวกบัศพลกู
สาวของตวัเองทัง้นัน้  เพราะทางครอบครัวของอรอรินทร์เป็นชาวมสุลมิซึง่เคร่งครัดในประเพณีการจดัการกบัศพ
มาก   

อยา่งแรกคือต้องจดัการน าศพของผู้ตายไปฝังภายในยี่สบิสีช่ัว่โมงเพราะตามหลกัศาสนาอิสลามนัน้
ตัง้อยูบ่นพืน้ฐานการให้เกียรติและคุ้มครองคณุคา่อนัสงูสง่ของความเป็นมนษุย์  ทัง้นีไ้มเ่พียงแตใ่นช่วงแหง่การมี
ชีวิตอยูเ่ทา่นัน้  แม้แตต่อนที่สิน้ลมหายใจไปแล้ว  รวมถึงการท่ีปลอ่ยให้เรือนร่างเปลอืยเปลา่ที่อาจดไูมง่ามตานกั  
ทางศาสนาอิสลามจึงให้มกีารจดัการกบัศพอยา่งน้อยที่สดุเทา่ที่จะเป็นไปได้ 
 ด้วยความตื่นตระหนกและเร่งรีบท าให้ทัง้พอ่และแมข่องอรอรินทร์นัน้หาทางไปห้องชนัสตูรไมเ่จอ  เมื่อ
นางพยาบาลก้อยเดินผา่นมาจึงตรงดิง่เข้าไปถามอยา่งร้อนใจ 
 “คณุพยาบาลคะ” 
 “วา่ไงคะ ?”  นางพยาบาลก้อยหยดุเดินแล้วหนัมามองตามเสยีงทีร้่องเรียก  ชายหญิงที่แตง่ตวัแบบชาว
มสุลมิรีบเอย่ถามอีกฝ่ายทนัที 
 “คือฉนัจะไปห้องผา่ศพ  ไมท่ราบวา่ไปทางไหนคะ” 
 “ห้องผา่ศพ ?”  นางพยาบาลก้อยทวนค าถามก่อนจะร้องออ๋ขึน้มาทนัที  “ห้องชนัสตูรศพนะ่เหรอคะ   
ตรงไปทางด้านในสดุของทางเดิน  ห้องอยู่ทางด้านขวาคะ่”  

“ขอบคณุนะครับคณุพยาบาล”   
พดูจบผู้ เป็นสามก็ีประคองภรรยากึ่งวิ่งกึ่งเดินตรงไปตามทางที่นางพยาบาลก้อยบอก  เธอมองตาม

แล้วสา่ยหน้าอยา่งเวทนา  คงมารับศพหญิงสาวทีถ่กูฆา่ขม่ขืนแล้วสง่มาชนัสตูรเมื่อคืนแหงๆ  หวัอกผู้ เป็นพอ่เป็น
แมค่งใจสลายเหมือนตายทัง้เป็นที่อยู่ๆ  ก็มาสญูเสยีลกูในไส้ไป  ขนาดเธอยงัไมเ่คยมีลกู  แตก่ารท่ีหลานสาว
อยา่งยายเฟิร์นหายไปไมต่า่งกบัคนตายก็ท าให้ใจสลายไมน้่อยไปกวา่กนั   

นางพยาบาลก้อยถอนหายใจยาวๆแล้วเดินตรงดิ่งไปยงัตกึสตูิฯ เพื่อขึน้เวร...ชีวิตต้องด าเนินตอ่ไป 
 

 ที่หน้าห้องชนัสตูรศพนัน้  มีนายต ารวจคนหนึง่นัง่รอผลการชนัสตูรอยูห่น้าห้องแล้ว  พอ่แมข่องอร
อรินทร์ตรงดิ่งไปยงันายต ารวจผู้นัน้ทนัที  
 “คณุต ารวจ...ลกูสาวฉนัอยูใ่นนัน้ใช่ไหม ?”  ผู้ เป็นแมล่ะล า่ละลกัถาม  นายต ารวจท าหน้าเหวอ
เลก็น้อย  ยงัตัง้ตวัไมถ่กู  ผู้ เป็นพอ่จึงอธิบายตอ่ 
 “ผมเป็นพอ่ของยายอรที่คณุต ารวจโทรไปแจ้งขา่วการตายของลกูผมไงครับ” 
 “ออ๋...พอ่แมข่องผู้ เสยีชีวิตนัน่เอง  รอสกัครู่นะครับ  หมอเพิ่งเข้าเวรเลยเพิ่งได้ชนัสตูร  อีกสกัแป๊บนงึคง
เรียบร้อยครับ” 
 “ไมไ่ด้นะคะ!  ท าอะไรกบัศพไมไ่ด้!  พวกเราเป็นมสุลมิ  ทางประเพณีห้ามท า!” 

ผู้ เป็นแมแ่ผดเสยีงใสท่นัทีจนนายต ารวจสะดุ้งโหยง  ด้านผู้ เป็นพอ่รีบผลกัประตหู้องชนัสตูรศพเข้าไปก็
พบวา่นายแพทย์หนุม่ก าลงัเร่ิมทีจ่ะตรวจร่างกายหาร่องรอยของการถกูขม่ขืนจากร่างอนัเปลอืยเปลา่ของอร



อรินทร์แล้ว  ซึง่อยา่งแรกทีจ่ะท าก็คือการตรวจหาน า้อสจิุภายในชอ่งคลอดของผู้ เสยีชีวิต  โดยมีนกัศกึษาแพทย์
อีกคนก าลงัถา่ยรูปเก็บไว้ทกุขัน้ตอนเพื่อรวบรวมประกอบผลชนัสตูรสง่ให้ต ารวจน าไปเป็นหลกัฐานในด าเนินคดี
ตอ่ 
 ผู้ เป็นแมเ่มื่อเห็นดงันัน้ก็ตะโกนเสยีงดงัลัน่จนนายแพทย์ตกใจถึงกบัปลอ่ยเคร่ืองมือหลน่ลงพืน้สง่เสยีง
ดงัแกร๊ง 
 “อยา่แตะต้องลกูฉนันะ!” 
  
 
 

 

 


