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 เสยีงเพลงจงัหวะเร้าใจยงัคงดงัตอ่เนื�อง  มีเสยีงดเีจแทรกบ้างเป็นระยะเพื�อชกัชวนให้หนุม่สาวนกัทอ่ง
ราตรีทั #งหลายอยูร่่วมเคาท์ดาวน์ต้อนรับปีใหมด้่วยกนัในผบัแหง่นี #  แสงไฟหลากสทีี�สาดสอ่งวบูวาบไปทั�วผบัดจูะ
ช่วยกระตุ้นบรรยากาศให้คกึคกัมากยิ�งขึ #น  

เพลงมนัๆ แบบนี #ถ้าเป็นคืนอื�นๆ ‘เป้’ คงไมพ่ลาดที�จะออกไปเต้นแล้วละ่  แตค่ืนนี #ตา่งออกไป  เพราะ
ผู้หญิงที�นั�งอยูข้่างๆ กบัเขาในขณะนี #เป็นเหต…ุ 
 เป้เห็นเธอมาคนเดยีว  นั�งจิบเครื�องดื�มผสมแอลกอฮอล์โดยไมไ่ด้หยิบโทรศพัท์มือถือมากดหาใคร  ไมม่ี
การเหลอืบมองนาฬิกาอนัแสดงวา่รอใครหรือนดัใครไว้  เขาจงึมั�นใจวา่เธอคงฉายเดี�ยวแน่ๆ   และนั�นเป็นสิ�งที�เป้
ต้องการ  เขาเดินเข้าไปทกัทายขอนั�งคยุเป็นเพื�อน  แล้วหญิงสาวก็อนญุาตด้วยทา่ทีเขินอายเลก็น้อย  เธอแนะนํา
ตวัเองวา่ชื�อ ‘มิ #ม’  มาเที�ยวผบัคนเดียวเพราะเพื�อนๆ ที�สนิทไปเที�ยวตา่งจงัหวดักนัหมด  สว่นเธอตดิธุระจึงต้องอยู่
ฉลองปีใหมที่�กรุงเทพฯ  แบบเหงาๆ ตามลาํพงัอยา่งนี # 
 ทา่ทางมิ #มคอ่นข้างจะเป็นสาวเรียบร้อย  ขี #อาย  เมื�อเขาชวนเธอออกไปเต้นเธอรีบปฏิเสธ  บอกวา่ขอนั�ง
ดอูยา่งเดียวดีกวา่  เขาจงึตามใจเธอ  และนั�งคยุเป็นเพื�อนตั #งแตย่งัไม ่4 ทุม่จนใกล้จะเที�ยงคืน  
 เครื�องดื�มผสมแอลกอฮอล์ที�มิ #มดื�มเข้าไปหลายแก้วออกฤทธิ>สง่ผลให้ใบหน้าของเธอแดงขึ #นกวา่เดิม  
จากที�ไมค่อ่ยกล้าสบตากบัเป้ก็เปลี�ยนมาเป็นมองเขาด้วยสายตาฉํ�าเยิ #ม  เมื�อเป้แตะเนื #อต้องตวัเธอก็ไมว่า่อะไร  
นั�นทําให้เขากระหยิ�มวา่รายนี #ไมย่ากอยา่งที�นกึ 
 “มิ #มจะกลบัเมื�อไหร่ครับ”  เป้เลยีบเคียงถาม 
 “เดีAยวนั�งตอ่อีกสกัพกัก็คงกลบัแล้วคะ่  เริ�มงว่งแล้ว  แตข่อเคาท์ดาวน์ที�นี�ก่อน  ไมอ่ยากกลบัไปเคาท์
ดาวน์ที�บ้านเพียงลาํพงั  เพราะเคยมีปีนงึที�นั�งเคาท์ดาวน์อยูที่�บ้านคนเดียว  แล้วมนัทั #งเหงาทั #งรู้สกึเศร้ายงัไงบอก
ไมถ่กู  ไมอ่ยากเจอความรู้สกึแบบนั #นอีกนะ่”  มิ #มบอกขณะยกแก้วเครื�องดื�มขึ #นจิบ 
 “ถ้างั #นคืนนี #ขอให้ผมอยูเ่ป็นเพื�อนมิ #มได้มั #ย”  เป้ถามพร้อมมองตาเธอยา่งมีความหมาย 
 “ได้ส.ิ..”  ตาหรี�ปรือของเธอมองตอบเขาอยา่งท้าทาย  “ดีเหมือนกนั  คืนนี #จะได้มีอะไรทําคลายเหงา” 
 
 เสยีงเพลงเบาลง  ตามด้วยเสยีงของดีเจที�ประกาศวา่ใกล้ถึงเวลาปีใหมม่าเยอืนแล้ว  ขอให้ทกุคน
ช่วยกนันบัถอยหลงัต้อนรับปีใหม.่.. 
 “ขออวยพรให้ทกุคนที�อยูใ่นที�นี #มคีวามสขุมากๆ  กบัปีใหมที่�จะมาถึงในอีกไมกี่�วินาทีข้างหน้านี #  เอาละ่
ครับ  ขอเชิญทกุคนมาเคาท์ดาวน์ด้วยกนั  เรามามีความสขุด้วยกนั  นบัพร้อมๆ กนันะครับ  10... 9... 8...” 
 เป้กบัมิ #มตา่งชแูก้วในมือพลางนบัดงัๆ ไปพร้อมกบัดเีจ   พอนบัถงึ 0 เสยีงเฮลั�นพร้อมกบัเสยีงปรบมือก็
ดงัลั�นไปทั #งผบั  เป้ถือโอกาสหอมแก้มมิ #มเบาๆ ก่อนเอย่ชวน 
 “เราไปกนัเถอะ” 
 มิ #มพยกัหน้ารับข้อเสนอด้วยใบหน้าแดงซา่น   เธอขอตวัเข้าห้องนํ #าก่อนออกจากผบั  ระหวา่งยืนรอเป้ก็
หยิบมือถือมากดโทรออก  แล้วพดูเพียงสั #นๆ  กบัคูส่นทนา 
 “คืนนี �กเูจอประเภทเกรดดีมีระดับว่ะ  โชคดีต้อนรับปีใหม่เลย  มึงจัดที'จดัอุปกรณ์ไว้ให้พร้อม
นะเว้ยไอ้ต้น  อย่าให้พลาดล่ะ!” 



 
 เป้ละสายตาจากท้องถนนมาชําเลอืงมองหญิงสาวเป็นระยะๆ จนเธอต้องเตือน 
 “มองอะไรนกัหนาคะเป้  มองถนนโนน่ส ิ เดีAยวก็ขบัชนหรอก” 
 “แหม...จะอดใจไมม่องได้ไงกนั  ก็มิ #มสวยออกอยา่งนี #  ตอนเดินออกจากผบัมีหนุม่ๆ มองตามอยา่ง
อิจฉาผมเป็นแถวเลยนะ”  เป้บอกยิ #มๆ 
 “ผู้ชายก็งี #แหละ  แรกๆ ก็ปากหวาน  พอนานไปส ิ พดูคําตะคอกคาํ...”  มิ #มพดูเสยีงเรียบขณะที�เหมอ่
มองไปข้างหน้าอยา่งเลื�อนลอย  ดเูธออารมณ์เปลี�ยนไปทําให้เป้ต้องรีบหาทางคลี�คลายสถานการณ์   ก่อนที�งาน
จะกร่อย 
 “ไมใ่ช่ผมแน่ๆ   มิ #มเชื�อใจผมได้เลย  คําไหนคํานั #น”  เป้รีบออกตวั  “ผมมนัเป็นประเภทรักใครรักจริง  รัก
จนตายกนัไปข้างนงึเลยละ่” 
 “อยา่พดูเรื�องตายสคิะ  ปีใหมท่ั #งที  พดูแตเ่รื�องดีๆ  เรื�องที�ทําให้มคีวามสขุดีกวา่คะ่”  มิ #มทําเสยีงออด
อ้อน 
 “ไมต้่องหว่ง  เดีAยวผมจะทําให้มิ #มมีความสขุต้อนรับปีใหมท่ั #งคืนแนค่รับ  รออีกไมน่าน...”  เป้บอกเสยีง
กรุ้มกริ�มกลบัไป 
 “บ้า!  เป้เนี�ย...พดูอะไรก็ไมรู้่”  มิ #มตีที�ต้นแขนเขาไปเบาๆ หนึ�งที  แล้วรีบบอกเมื�อเห็นป้ายร้านสะดวก
ซื #อข้างทาง  “แวะซื #อเบียร์ไปกินกนัดีกวา่” 
 
 หลงัจากนั #นไมน่านเป้ก็เลี #ยวรถเข้าไปในโรงแรมเลก็ๆ  แหง่หนึ�ง  เขาไมช่อบพาสาวๆ เข้าโรงแรมมา่นรูด 
แตช่อบโรงแรมธรรมดาอยา่งนี #มากกวา่  เพราะไมส่ะดดุตาคนที�ผา่นไปผา่นมานกั  อีกทั #งเขาเองก็คุ้นเคยกบัที�นี�
มากพอสมควร... 
 รปภ. ที�แอบหนั�งสปัหงกสะดุ้งกบัเสยีงรถ  ก่อนจะลกุขึ #นมาตะเบ๊ะต้อนรับ  จากนั #นก็ทรุดตวัลงนั�งเคี #ยว
ปากจัKบๆ แล้วนั�งขยี #ตาไลค่วามงว่งให้บรรเทา  
 
 พนกังานต้อนรับของโรงแรมไขกญุแจห้องที�อยูบ่นชั #นสองห้องริมสดุด้านใน  เดินเข้าไปเปิดไฟในห้องให้ 
พร้อมกบักลา่วอยา่งยิ #มแย้ม 
 “มีอะไรจะให้รับใช้ก็โทรเรียกได้ตลอดเลยนะครับ  ขอให้มคีวามสขุกบัวนัปีใหมค่รับ” 
 หนุม่พนกังานต้อนรับเดินผิวปากเบาๆ ลงมาที�ชั #นลา่งอยา่งสบายอารมณ์  รปภ.ซึ�งเดินเข้ามาหานํ #าดื�ม
จึงเอย่แซว 
 “อารมณ์ดีอะไรนกัหนาวะต้น  หรือคิดถงึโบนสั  อยา่หวงัซะให้ยาก  เฮียแกไมใ่ห้หรอก...” 
 ต้นทํางานเป็นพนกังานต้อนรับที�นี�มาหลายปีแล้ว  เขาทํางานกะกลางคืน  แตก็่อยา่งวา่  โรงแรมเลก็ๆ 
แถมคอ่นข้างเกา่แบบนี #ไมม่ีแขกมาพกัมากนกั  ต้นก็เลยต้องควบตําแหนง่รับโทรศพัท์และคอยบริการแขกที�มา
พกัด้วย  มนัเป็นงานที�ออกจะนา่เบื�อและมีรายได้ไมม่ากนกั  แตท่กุอยา่งก็เปลี�ยนไปเมื�อเป้...เพื�อนของเขามาใช้
บริการที�นี�! 
 เป้เป็นหนุม่หน้าตาดี  คารมดี  เขาเลยมแีฟนเยอะมาตั #งแตส่มยัเรียน  ครั #นเรียนจบทํางานแล้วก็ยงั
บริหารเสนห์่ของตวัเองกบัสาวๆ หลากหน้าหลายตามาโดยตลอด  เป้ชอบเที�ยวกลางคืนกบัเพื�อนๆ ที�ทํางาน  
หลงัแยกย้ายกบัเพื�อนก็มกัควงสาวที�เพิ�งจีบติดมาสานสมัพนัธ์กนัตอ่ที�โรงแรมนี #   แรกๆ ก็ไมม่ีอะไรมากไปกวา่



แขกที�มาพกัทั�วไป  แตปี่ที�ผา่นมาเป้เริ�มมีปัญหากบัการเงิน  เขาโดนไลอ่อกจากงาน  เมื�อตกงานอยูห่ลายเดือน
สดุท้ายก็เลยต้องหารายได้ด้วยวธีิที�ออกแนวภยัสงัคม  โดยอาศยัต้นคอยให้ความร่วมมือ  และร่วมใช้เงินที�ได้มา
จากวิธีการอนัสกปรกนั #น... 
 ต้นรู้ดีวา่สิ�งที�เขาและเป้ทํานั #นผิดกฎหมาย  ผิดศีลธรรม  แตถ้่าคดิเทียบกนัแล้วเขาก็ทําผิดแคส่ว่นน้อย  
เป้ตา่งหากที�เป็นตวัหลกั  หน้าที�ของต้นก็แคเ่ตรียมห้องเอาไว้ให้พร้อมและซอ่นกล้องเอาไว้อยา่ให้มีพิรุธ  เมื�อเป้
ใกล้มาถึงโรงแรม  เป้จะกดเบอร์โทรยิงมาแล้ววางโดยไมต้่องพดูอะไรให้เหยื�อผิดสงัเกต  เป็นอนัรู้กนัวา่ให้เริ�มต้น
กดปุ่ มถา่ยวิดีโอรอไว้เลย  เพียงเทา่นี #ทกุอิริยาบถตั #งแตเ่ป้และเหยื�อสาวเข้าไปในห้องก็ถกูบนัทกึไว้เรียบร้อย  รอ
จนเป้พาสาวเคราะห์ร้ายเช็กเอาต์ไปแล้วต้นจงึคอ่ยมาจดัห้องและเก็บกล้องนําคลปิเด็ดไปมอบให้เป้ภายหลงั  เป้
ไมรี่บร้อนที�จะจดัการกบัเหยื�อ  เขาใช้เวลาศกึษาหาข้อมลูกบัเหยื�อที�โดนบนัทกึภาพไว้  ดวูา่จะหาประโยชน์จาก
เหยื�อได้อยา่งไรบ้าง  จะเรียกผลประโยชน์เป็นอะไรมากน้อยแคไ่หนอนันั #นขึ #นอยูก่บัวา่เป้จะเป็นคนตดัสนิใจ  
สว่นต้นก็รอรับแคเ่งินจํานวนหนึ�งที�เป้นํามามอบให้เทา่นั #นเอง 
 เหยื�อสว่นใหญ่จะโดนขอเงินเป็นการแลกเปลี�ยน  แตก็่นั�นแหละ  ขอครั #งแรกแล้วก็ตอ่ด้วยครั #งที�สอง  
ครั #งที�สาม  จนกระทั�งเหยื�อทนไมไ่หวไมใ่ห้เงินอีก  คราวนี #เป้ก็จะนําคลปิไปขายให้กบันายทนุผู้ เชี�ยวชาญในธุรกิจ
จําหนา่ยหนงัโป๊  แนน่อนวา่ในคลปินั #นเห็นหน้าผู้หญิงอยา่งชดัเจน  สว่นผู้ชายจะเห็นไมช่ดัด้วยมมุกล้อง  หรือ
ด้วยการใช้โปรแกรมทําให้เบลอๆ แล้วแตเ่ป้จะจดัการตามความเหมาะสม  น้อยคนนกัที�เป้จะปลอ่ยไปง่ายๆ 
  ตอนแรกๆ ทั #งคูแ่คใ่ช้โทรศพัท์มอืถือราคาไมกี่�พนัถา่ยคลปิ  แตพ่อมีรายได้มากขึ #นก็เลยลงทนุซื #อกล้อง
วิดโีอเลก็ๆ แตค่ณุภาพดี  ราคา 2-3 หมื�นมาใช้  อยา่งตวัที�กําลงัทํางานอยูต่อนนี #มนัให้คณุภาพไฟล์ที�ใหญ่ 
ชดัเจน  ถ่ายติดตอ่กนัได้นานหลายชั�วโมง  และแบตเตอรี�ก็ทนเหลอืหลาย 
  
 ตีสี�แล้ว  รปภ. นั�งหลบัอยูต่รงที�ประจําใกล้ทางเข้า  สว่นต้นคิดโนน่คิดนี�ไปเรื�อยเปื� อย  ชว่งไหนรายการ
ทีวีนา่สนใจจงึคอ่ยหนัไปด ู แตไ่มว่า่จะคดิเรื�องไหนก็ตาม  สดุท้ายมกัมาจบอยูที่�เหยื�อซึ�งเป้พามาคืนนี #จนได้... 
 ผู้หญิงคนนั #นตามคาํจํากดัความของเป้ที�บอกมาทางโทรศพัท์คือ  “เกรดดี  มีระดบั”  ซึ�งต้นเองก็เห็น
ด้วยกบัเป้  เพราะเธอหน้าตาด ี หุน่ดี   ผิวขาว  สว่นเครื�องประดบัทั #งแหวน  สร้อยคอ  สร้อยข้อมอื  ตา่งห ู ก็ล้วน
ดเูป็นของดีมีราคา  สาํหรับอายดุยูากสกัหนอ่ย  แตน่า่จะ 20 ปลายๆ ผู้หญิงวยัทํางานแบบนี #แหละที�เป้ชอบ   
เพราะเรียกเงินได้เป็นกอบเป็นกําด ี
 แตที่�ต้นรู้สกึตรึงจิตติดตาเป็นอยา่งมากก็คือดวงตาของเธอ... ยามเธอเดินตามหลงัเป้มาเงียบๆ ดวงตา
เธอแฝงแววเศร้าโศกดมูเีสนห์่อยา่งไรบอกไมถ่กู  แตย่ามเธอมองเป้  ดวงตาคูง่ามกลบัแพรวพราวเป็นประกาย
ขึ #นมาทนัที  เขาวา่ดวงตาคือหน้าตา่งของหวัใจ  อยากรู้เหลอืเกินวา่ขณะนั #นเธอคิดอะไรอยูก่นัแน ่  คิดไปคิดมา
หลายตลบแล้วต้นชกัรู้สกึแปลกใจตวัเองไมน้่อยที�เฝ้าคิดเช่นนั #นอยูไ่ด้ 
 ต้นลกุไปเข้าห้องนํ #า  ล้างหน้าล้างตาแก้งว่งแล้วกลบัไปนั�งที�เคาน์เตอร์เหมือนเดิม  เหลอืบมองดู
นาฬิกาอยา่งแปลกใจ   นี�ก็หลายชั�วโมงแล้วที�เป้เข้ามาเช็กอิน  ปกตเิวลานี #เป้จะเช็กเอาต์และพาสาวไปสง่บ้าน
แล้ว  หรือไมก็่จะมีการติดตอ่  สง่สญัญาณอะไรมาบ้าง  แตว่นันี #กลบัเงียบหายไปเฉยๆ ซะอยา่งนั #น   หรือวา่จะ
หลบัเพลนิด้วยความเมาก็ไมรู้่  เพราะเห็นหิ #วเบียร์ขึ #นไปกินหลายกระป๋องด้วย 
 นั�งอยูส่กัพกัต้นก็ตดัสนิใจโทรเข้ามือถือของเป้  ได้ยินเสยีงเพลงรอสายแคค่รี�งทอ่นแรก  สญัญาณพลนั
ขาดหายไป  พอลองโทรใหมก็่กลายเป็นไมม่ีสญัญาณตอบรับซะแล้ว... 



 งั #นขึ #นไปดเูลยดกีวา่  ต้นสรุปกบัตวัเอง...ลองไปดลูาดเลาสกัหนอ่ย  เงียบเฉยไปอยา่งนี #มนัชวนให้คิด
มากไปตา่งๆ นานาเสยีเปลา่ๆ 
 
 ทางเดินตรงชั #นสองมดืสลวักวา่ชั #นลา่ง  บวกกบัอากาศหนาวชว่งปีใหมทํ่าให้ต้นคดิถงึที�นอนขึ #นมา
ตงิดๆ คืนนี #บนชั #นสองมีแขกมาพกัแค ่3 ห้องรวมทั #งเป้  แตอี่ก 2 ห้องอยูฝั่�งซ้าย  สว่นห้องที�เป้พกัอยูฝั่�งขวา  และ
อยูริ่มสดุด้านใน... 
 ต้นหยดุยืนหน้าห้องเป้าหมาย  แสงไฟสวา่งลอดออกมาจากใต้ประต ู แตไ่ร้สรรพสาํเนียงใดๆ ลอด
ออกมาให้ได้ยิน  ต้นเอื #อมมือจบัลกูบิดประตหูมนุโดยไมไ่ด้ตั #งใจ  แตเ่ขากลบัต้องประหลาดใจ  เมื�อพบวา่มนั
ไมไ่ด้ลอ็ก! 
 เกินกวา่ที�จะเก็บความสงสยัไว้ได้  ต้นจึงตดัสนิใจเปิดประตอูอกช้าๆ ไฟในห้องเปิดสวา่ง  แตก่ลบัไมม่ี
ใครอยู ่ ที�เตยีงนอนนั #นเลา่...เหลอืเพียงที�นอนเปลอืยเปลา่  สว่นผ้าปกูลบัหายไป... 
 คนหายไปไหน ?  ผ้าปทีู�นอนหายไปไหน ?  ต้นถามตวัเองอยา่งสบัสน  หรือวา่ทั #งสองคนออกไปโดยที�
เขาไมเ่ห็น  ช่วงที�เขาลกุไปเข้าห้องนํ #าหรือเปลา่ ? นกึถงึห้องนํ #าแล้วต้นก็ฉกุคิดขึ #นมาได้  สองคนนั #นอยูใ่นห้องนํ #า
หรือเปลา่นะ  เขามองไปทางห้องนํ #า  มนัเปิดแง้มอยู ่ แตไ่ฟดบัมืด  เงียบสนิท  ได้ยินเพียงเสยีงแอร์ครางหึ�งๆ อยู่
เบาๆ 
 ต้นยืนลงัเล  จะลองไปดใูนห้องนํ #าดีหรือไม ่ อาจเป็นได้วา่ทั #งคูไ่ปเมาหลบัอยูใ่นห้องนํ #า  แตถ้่าเกิดมีใคร
ตื�นมาเจอเขาละ่ ?  ถ้าเป็นเป้คงไมม่ีปัญหา  แตถ้่าเป็นสาวคนนั #นแล้วเธอกรีดร้องโวยวายขึ #นมาเขาจะซวยเอานะ่
ส ิ แล้วดีไมด่ีพลอยทําให้เสยีแผนไปด้วย 
 ถึงตอนนี #ต้นก็คิดถึงกล้องขึ #นมาได้  ใช่แล้ว!  ทกุปริศนาจะถกูคลี�คลายด้วยเหตกุารณ์ที�บนัทกึอยูใ่นนั #น  
เขารีบตรงไปยงัแจกนัสงูใสด่อกไม้ปลอมช่อใหญ่มมุห้อง  แหวกชอ่ดอกไม้ออกแล้วหยิบเอากล้องขนาดเลก็ที�ซุก
ซอ่นอยูข่ึ #นมา  มนัยงัคงทํางานอยูส่มกบัที�โฆษณาวา่ใช้งานได้ติดตอ่ยาวนานจริงๆ ต้นจดัการกดหยดุ  หนัมองไป
ที�ห้องนํ #าอีกทีอยา่งระวงัตวั  แล้วรีบถอยออกจากห้องพร้อมกบัปิดประตอูยา่งเงียบเสยีงที�สดุ  เขาถอนหายใจ
เฮือกใหญ่อยูที่�หน้าประต ู หเูหมอืนได้ยินเสยีงอะไรบางอยา่งดงัมาจากในห้อง  นั�นทําให้เขารีบเดินกลบัลงไปที�
ชั #นลา่ง  เดินเข้าไปนั�งตรงเคาเตอร์อนัเป็นที�นั�งประจําพลางหยิบกล้องวิดีโอมาเปิดดไูฟล์ที�ถ่ายไว้... 
 
 ภาพในวดิีโอเริ�มที�ภาพของต้นเองหลงัจากกดปุ่ มบนัทกึภาพ  แล้วถอยออกมายืนมองผลงานการซอ่น
กล้องของตวัเองด้วยความพงึพอใจในความแนบเนียน   จากนั #นภาพก็มดืลงเมื�อต้นดบัไฟแล้วเดินออกไปจาก
ห้องเพื�อไปรอต้อนรับแขกพิเศษที�ข้างลา่ง   ต้นเร่งสปีดให้ภาพมดืๆ นั #นผา่นไปโดยเร็ว  พอเห็นเป็นภาพสวา่งตอน
ที�เขาเปิดไฟและพาเป้กบัสาวสวยเข้าห้องมาจงึกดเลน่ภาพเป็นแบบธรรมดาตามเดิม 
 มมุกล้องที�เห็นถ่ายเน้นไปที�เตียง  สว่นภาพบริเวณอื�นๆ ภายในห้องบางมมุก็ขาดหายไป  แตน่ั�นไม่
สาํคญั  เพราะหน้าที�หลกัของกล้องคือถา่ยภาพบนเตียงเทา่นั #น 
 ต้นเห็นเป้เดินโอบไหลผู่้หญิงมานั�งบนเตยีง  จากนั #นเป้ก็ถอดรองเท้าถงุเท้าที�ใส ่ สว่นหญิงสาวหยิบ
กระเป๋าถือมาเปิดค้นหาอะไรบางอยา่ง  จากนั #นก็หนัไปทางถงุที�ใสก่ระป๋องเบียร์  เธอหยิบเบียร์มาเปิดช้าๆ พลาง
เหลอืบมองไปทางเป้  เมื�อเห็นเป้หนัไปทางอื�นก็ก็หยิบอะไรบางอยา่งใสล่งไปในกระป๋องเบียร์แล้วยื�นสง่ให้เป้     
ก่อนจะหยิบอีกกระป๋องมาเปิดแล้วยื�นไปชนกบักระป๋องที�เป้ถืออยูเ่บาๆ 



 “เอ้า  ชนกนัหนอ่ย  มีคนฉลองปีใหมด้่วยอยา่งนี #มิ #มมีความสขุจงัเลย...” 
 อ้อ  เธอชื�อมิ #ม  แล้วเธอใสอ่ะไรลงไปในเบียร์ให้เป้ดื�มนะ  ต้นชกัสงัหรณ์ใจอยา่งไรชอบกล  หรือวา่เธอ
จะเป็นพวกหลอกผู้ชายมาลอกคราบ! 
 แยล่ะ่ส ิ เป้ดื�มเบียร์เข้าไปแล้ว  จากนั #นก็หนัมาพดูอะไรกบัหญิงสาวเบาๆ แตแ่ล้วก็สะบดัหวัเหมือนจะ
ขบัไลค่วามง่วงที�บงัเกิดอยา่งกะทนัหนั  ในที�สดุเป้ก็ฝืนไมไ่หว  เขาล้มตวัลงนอนข้างๆ ที�หญิงสาวชื�อมิ #มนั�งอยู่
นั�นเอง 
 มิ #มหยิบเบียร์ที�ค้างอยูใ่นมือเป้วางลงข้างเตียง  จากนั #นเธอก็ยงันั�งจิบเบียร์ตอ่ไปอยา่งใจเย็น   ทวา่
สายตากลบัจ้องเขมง็อยูที่�ร่างของเป้  ต้นมองภาพจากกล้องวิดีโอตอ่ไปด้วยใจระทกึ... 

จนเบียร์หมดกระป๋องมิ #มจึงลกุขึ #นยืน  ต้นคาดเดาเอาตามที�เคยได้ยินขา่วเกี�ยวกบัการหลอกไปลอก
คราบวา่ขั #นตอนตอ่ไปของมิ #มคือค้นหากระเป๋าเงิน  รูดนาฬิกา  แหวน  ยดึโทรศพัท์มือถือของเป้  แล้วถอดเสื #อผ้า
ไปด้วยเพื�อป้องกนัไมใ่ห้เป้ไปแจ้งความได้โดยง่าย  และในกรณีนี #อาจเป็นไปได้วา่เธออาจเอาผ้าปทีู�นอนไปด้วย
เพื�อไมใ่ห้เป้ใช้หม่คลมุร่างกาย  เรียกวา่กะให้อายให้ได้วา่งั #นเถอะ 

แตต้่นเดาผิด  มิ #มไมไ่ด้ค้นร่างกายของเป้เลย  เธอกลบัตบหน้าเป้เข้าให้ฉาดใหญ่  เสยีงดงัจนต้นสะดุ้ง  
เพื�อนเขาไปทําอะไรให้เธอโกรธแค้นนกัหนา  ถึงต้องทําร้ายกนัด้วย 

จากนั #นมิ #มก็บน่อะไรพมึพําได้ยินไมถ่นดั  จบัใจความท้ายๆ ได้วา่เธอกําลงัดา่ใครบางคน... 
“ไอ้ชาตชิั�ว!  สนัดานหมา!  ผู้ชายอยา่งมงึเห็นกเูป็นผู้หญิงง่ายๆ หรือไงวะ...” 
เหมือนนํ #าตาของมิ #มจะไหล  เห็นเธอยกมือขึ #นปาดนํ #าตา  แล้วจู่ๆ ก็ตบหน้าเป้เข้าให้อีกฉาดพร้อมกบั

ตะโกนดา่ตอ่ 
“มงึทิ #งก ู ฮือๆ ปลอ่ยให้กรูอ  ปลอ่ยให้กรู้องไห้รอมงึอยูที่�บ้าน  แตม่งึกลบัไปกกไปกอดผู้หญิงคนใหม ่ 

มงึขโมยเงินกไูปปรนเปรอนงันั�น  มงึมนัคนใจสตัว์ชดัๆ” 
ต้นชกัเดาเหตกุารณ์ไมถ่กู  ที�แน่ๆ  เรื�องราวเหลา่นั #นไมน่า่จะใชเ่ป้  ต้นจําได้วา่เป้ไมเ่คยมเีรื�องราวแบบ

นั #น 
หญิงสาวเอื #อมไปหยิบกระเป๋าถือของเธอ  ล้วงเข้าไปหยิบวตัถยุาวๆ มาถือ  ต้นใจหายวาบ  มนัคือมีด! 
“กอูยากฆา่มงึนกั!  แตเ่สยีดายที�ตามหาตวัไมเ่จอ  แตพ่วกผู้ชายเลวๆ แบบมงึมนัก็มีมากมาย  กจูะฆา่

ให้หมด!” 
เธอเคยมีแฟน  แตแ่ฟนเธอคงเจ้าชู้   หนีไปมีแฟนใหม ่ ทําให้เธอเสยีใจและแค้นผู้ชายเจ้าชู้   ถ้าอยา่งนั #น

เป้ก็ไมใ่ช่คนที�ทําให้เธอเจ็บชํ #า  ต้นสรุปได้เมื�อถึงตรงนี #   
มิ #มยกมีดมาจ่อที�หน้าเป้  ต้นมองภาพนั #นด้วยความหวาดเสยีว  รู้สกึใจเต้นระรัวด้วยความหวาดหวั�น  

มิ #มยิ #มอยา่งสะใจ  มนัเป็นรอยยิ #มที�ทําให้ต้นขนลกุด้วยความกลวั  เธอไมไ่ด้ทําเรื�องพวกนี #ด้วยความเมา  แตเ่ธอ
บ้ามากกวา่!  

“ไอ้พวกเจ้าชู้มนัก็เลวเหมือนๆ กนั  มงึอยากหลอกฟันกแูล้วทิ #งใชม่ั #ยละ่  ตอนจีบทําเป็นปากหวานนกั  
พอเบื�อแล้วตะคอกยงักะหมกูะหมา  พวกมงึมนัเลวๆๆๆๆ” 

พร้อมกบัคําวา่ “เลว” นั #น  มีดในมือก็กรีดซํ #าๆ ไปที�หน้าของเป้   ต้นได้ยินเหมือนวา่จะมีเสยีงครางมา
จากร่างอนัไร้สติของเป้  นั�นทําให้มิ #มชะงกั  ก่อนจะเงื #อมีดขึ #นสงูแล้วปักฉึกเข้าให้ที�ลาํคอ  ตอ่ด้วยการแทงซํ #าๆ 
เข้าที�บริเวณหน้าอก 


