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ทันทีที่ประตูลิฟต์ชั้นหน่ึงของอำคำรภำควิชำชีวสำรสนเทศและ
ชีววิทยาระบบแหวกเปิด สตรีสองรายก็ก้าวออกมาด้วยรอยยิ้มกว้าง 
 บัญชรี อยู่ในชุดนักศึกษาตัวโคร่งท่ีพ่อซ้ือให้ตั้งแต่ปีหนึ่ง     
ด้วยแนวคิด ‘เผื่อโต’ นอกจากลูกสาวจะไม่โต เสื้อขาวยังดูเก่ามอไป  
ตามเวลาท่ีถูกใช้งาน ถึงอย่างนั้นเธอก็ไม่รู้สึกอาย บัญชรีไม่เหมือน 
หญิงสาวส่วนใหญ่ท่ีมักเอาตัวเองไปเปรียบคนรอบข้างเพื่อบ่ันทอน
ก�าลังใจตัวเอง แล้วก็ยิ่งไม่เหมือนหญิงสาวส่วนใหญ่ในคณะ ตรงข้าม
กับผู้ก้าวเคียงกันมา
 ‘พี่จุล’ รูปร่างเล็กกว่าเธอพอสมควร บัญชรีต้องก้มหน้า       
เล็กน้อยระหว่างสนทนา รุ่นพี่ผู้ก�าลังศึกษาระดับปริญญาเอกแก่กว่า
เธอถึงสิบปี ทว่ากลับมีหน้าตาอ่อนกว่าวัย จุลเกตุ สวยเรียบ ๆ และมี
ลักษณะแบบ ‘สาววิดยา’ ในอุดมคติคนส่วนใหญ่ ดูเรียบขรึม เข้าถึง
ยาก โดยเฉพาะ ‘ชื่อเสีย’ จากเหตุการณ์เมื่อสี่ปีก่อนแทบท�าให้ไม่มีใคร
อยากเข้าใกล้ บัญชรีเกร็ง ๆ ในชั้นต้นเมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาแนะให้เธอ
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ท�าโปรเจกต์จบร่วมกับหญิงผู้นี้ เนื่องจากมีหัวข้อการวิเคราะห์สนิปส ์
1 

เชื่อมโยงกัน ทว่าเพียงไม่นานก็พบว่าจุลเกตุคุยง่ายกว่าที่คิด เป็นมิตร
กว่าที่คาด รุ่นพี่บอกว่านั่นเป็นเพราะบัญชรีเองเป็นคนซื่อตรงต่างหาก 
กับคนอื่น เจ้าตัวมักทิ้งระยะห่างเพราะหลายปมในใจ
 บัญชรีเข้าใจรุ่นพี่ เข้าใจและสะท้อนใจ จุลเกตุมีพื้นฐานชีวิต
พร้อมกว่าเธอทุกด้านแต่กลับหาความสุขไม่ได้ การเข้าแล็บแทบเป็น
เวลาเดียวที่พี่จุลมีความสุข หญิงสาวจึงสัญญากับตัวเองว่าจะเป็นน้อง 
เป็นเพื่อน และเป็นลูกทีมที่ดี
 ด้วยเหตุนี้ ผู้เป็นทั้งน้อง เพื่อน และลูกทีมที่ดี จึงมีอันหน้าตึง 
ทันทีท่ีก้าวพ้นจากลิฟต์แล้วพบว่า นี่คืออีกวันท่ีชายร่างใหญ่สองราย   
ยืนจับตาจุลเกตุในมุมไกลออกไป ที่ส�าคัญ ทั้งคู่จงใจให้ผู้ถูกจับตารู้ตัว
และพึงระวัง
 “พวกประสาท!” ด้วยนิสัยไม่เกรงใคร คนหน้าตึงแสร้งตวาด
ลอย ๆ ไม่อินังกลุ่มนักศึกษาที่ก้าวขวักไขว่อยู่ตรงโถงชั้นล่างตึกคณะ
และตกใจหันมาดู 
 ก่อนจะทันโพล่งอะไรอีก คนข้างกายก็ถอนมือข้างหนึ่งจาก
แก้วกาแฟของตัวเองมาแตะศอกเธอแผ่วเบา “อย่าให้พวกนั้นท�าเรา      
เสียอารมณ์ วันนี้เป็นวันส�าคัญของเชื่อม” 
 พี่จุลตัวเล็กนิดเดียวยังแกร่งขนาดนี้ เจ้าของช่ือเล่นท่ีช่าง      
ไม่เข้ากับบุคลิกจึงถอนหายใจ พยักรับ 
 วันนี้เป็นวันสุดท้ายในการศึกษาช้ันปริญญาตรี บัญชรีเพิ่ง    
ออกจากห้องสอบดเีฟนส์ 2 มาด้วยใจโปร่ง ทุกอย่างท่ีจลุเกตตุวิให้นบัว่า                                                                          
แม่นเผง เธอกับรุ่นพี่ก�าลังแย่งว่าใครควรจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงฉลองวันนี้ 

 1 SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) คือ ความแตกต่างทางพันธุกรรมระหว่างสิ่งมีชีวิต
แต่ละราย เกิดจากความแปรผันของล�าดับดีเอ็นเอชนิดหนึ่ง ท�าให้สิ่งมีชีวิตนั้น ๆ แตกต่างจากรายอ่ืน ๆ ในสปีชีส์                                                                                                                      
เดียวกัน SNPs แต่ละจุดท�าให้มนุษย์แต่ละคนแตกต่างกันไป โดยปกติจะต่างกันประมาณ 0.1% กรณีที่แตกต่าง
มากกว่านั้นอาจถูกจ�าแนกว่าเป็นสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์อื่น
 2 Defense Thesis หรือการสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ คือ การสอบปากเปล่าเพื่อประเมินความรู้    
ความเข้าใจในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
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 “ปากกว้างเสียงดังเชียวนะครับ คุณบัญชรี” 
 เสยีงนุม่ผดิค�าจกิดังจากอกีด้าน คนถกูจกิจงึกลอกตาแทนท่ีจะ
พูดอะไรต่อกับรุ่นพี่ 
 “คนเลี้ยงเช่ือมมาเพ่ิมอีกรายแล้วแฮะ” จุลเกตุย้ิมใส ขณะท่ี  
คน ‘ปากกว้าง’ ตีหน้ายักษ์ ระหว่างกลอกตาหมุนกลับไปเผชิญหน้า
เจ้าของค�า
 “คณะมนุษย์ฯ มันอยู่นู ่น โผล่มาแถวนี้ท�าไมไม่ทราบ ไอ้    
คณุชาย ?”
 นักศึกษาหนุ่มคณะมนุษยศาสตร์ยืนสูงเด่นอยู่กลางโถง แดด
จากช่องหลังคาช่วงท่ีเป็นอะคริลิกใสทอดลงจับเจ้าตัวจนเหมือนภาพ
ตัดแปะ เป็นภาพที่เร่งสีและมิติคมชัดเกินสภาพแวดล้อม ผมสีน�้าตาล
ไหม้กบัผิวขาวจดัเหมอืนจะเหลอืบประกายรุง้ขึน้มา เป็นประกายท่ีท�าให้
ชุดนกัศกึษาสขีาวย่ิงเปล่งรศัมลีออตา ราวกบัว่ามสีปอตไลท์ส่องจบัอีก 
2-3 ดวง และเช่นทุกที มี ภุชค์ ที่ไหน รายรอบล้วนล้อมด้วยสาว ๆ!
 “พี่ภุชค์เขาก็มาหาพ่ีเช่ือมในฐานะ ‘เพื่อนสนิท’ ยังไงล่ะคะ”  
ค�าหวานของหนึ่งใน ‘แฟนคลับ’ ฝ่ายชายกระหนาบอยู่ในที
 “คนเขาอุตส่าห์มารอ พีเ่ช่ือมอย่าพดูให้พีภ่ชุค์เสยีก�าลงัใจสคิะ”
 ภุชค์เอียงคอ เลิกค้ิวนิดหนึ่ง แค่แรงกอดอกหลวม ๆ ก็ยก
กล้ามอกขึ้นเป็นลูก ไบเซ็ปส์ตึงคับแขนเสื้อยาวที่พับลวก ๆ แต่ก็ยังดู
เป็นระเบียบ 
 คนหล่อมันก็อย่างนี้! ภุชค์มันเป็นพวกกินช็อกโกแลตมูมมาม
แค่ไหนก็ไม่เคยตดิฟัน ต่อให้แต่งชุดมอ ๆ  แบบบัญชร ีหญงิสาวกพ็นนั
ได้ว่ามนัจะยังดดูอียู่นัน่เอง นอกจากรปูร่างผอมสงูอันอัดด้วยมัดกล้าม
อย่างนักกีฬา เพ่ือนสนิทยังมีโครงและเคร่ืองหน้าอันถูกกล่าวขานว่า 
‘พระเจ้าสร้าง’ ใต้กรอบผมแต่งทรงเกาหลนียิม ชายหนุม่มคีิว้เข้มพอดบิ                                                                         
พอด ีรปูจมกูโด่งปลายทรงหยดน�า้รบักบักรอบตาและโหนกแก้ม ดวงตา
สีน�้าตาลแกมด�าทรงพลังราวจะวิบวับขึ้นได้อย่างผืนน�้าใต้คืนเพ็ญ     
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มันพูดได้โดยริมฝีปากบางเป็นสีชมพูไม่ต้องขยับพูด เพราะอย่างนี้เอง 
ภชุค์จงึมกัส่งสายตาก่อกวนท้ังท่ียังย้ิมนิง่อย่างคณุชาย ชวนใครต่อใคร
เข้าใจผิดว่าบัญชรีแหละเป็นฝ่ายโวยวายและไร้มารยาทเสียเอง
 ครัง้นี ้ยกัคิว้ยวนยีแล้วภชุค์กหั็นไปไหว้จลุเกต ุเป็นผลให้  กลุม่
สาวรอบ ๆ ประณมมือตามเป็นฝักถั่ว รุ่นพ่ีของบัญชรีรับไหว้อย่าง
เคยชินในกิริยางามของรายนั้น ตลอดเวลาที่รู้จักบัญชรี ภุชค์ก็ตามมา
เจอจุลเกตุที่นี่ทุกบ่อย และถือว่ารุ่นพี่ที่เพื่อนเคารพรัก ก็คือรุ่นพี่ที่เขา
เคารพรักด้วย
 อย่างไรก็ดี ระหว่างรุ ่นพี่ยกมือรับไหว้ สาวอีกกลุ่มวิ่งมา      
จากข้างหลังพร้อมเสียงดัง “พี่ภุชชชค์...! นึกว่าจะไม่ได้เจอพี่ภุชค์อีก
ซะแล้ว!” 
 คนวิ่งคงมัวตะลึงตรึงกับภาพหนุ่มหล่อกลางล�าแดด รายหนึ่ง
จึงพุ่งชนจนแก้วในมือของจุลเกตุหล่นพื้น กาแฟหกกระจาย ขณะอีก
สองรายกระแทกใส่จนบัญชรีไถลไปบนพื้นกระเบื้องเลอะกาแฟ 
 บัญชรีก�าลังจะหงายหลัง อุทาน “อุ๊ย!” พร้อม ๆ กับที่ภุชค์
ตกใจเสียงดัง “เชื่อม!”
 เสี้ยววินาทีนั้นคล้ายภาพถูกหน่วงเป็นสโลว์โมชัน บัญชรี       
ไม่หวั่นใจในสิ่งท่ีก�าลังจะเกิดกับตัวเองเท่ากับเพื่อน ไอ้ภุชค์ก�าลังอ้า
ปากค้าง ท่าทางตระหนกหนัก เป็นจังหวะที่เสี่ยงอย่างยิ่งต่อการลืมตัว
และเผลอ ‘แสดง’ อะไรออกมา หญิงสาวจึงเร่งเตือนด้วยสายตาทั้งที่     
ปลายเท้าของตนก�าลังไถลลอยไปข้างหน้า  
 ไม่ได้นะ แกจะท�ำควำมลับแตกไม่ได้!  
 ‘อะไร’ ท่ีคนเตือนเองก็ไม่รูว่้าคอือะไร เพราะนอกจากรูว่้าเพือ่น
ไม่ใช่คนธรรมดา บัญชรยัีงไม่เคยซักเลยว่า ‘พญานาค’ สามารถท�าอะไร
พิเศษเหนือมนุษย์ได้บ้าง!
 อย่างว่องไว ภุชค์ไม่ได้ท�าอะไรอย่างที่เธอคิด -- หญิงสาวไม่รู้
ว่าควรจะดีใจหรอืไม่ท่ีเจ้าตวัไม่ท�าอย่างท่ีเธอคดิ -- ทว่ากลบัถลาเข้ามา 
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เอื้อมคว้ามือเธอด้วยมือใหญ่ของมัน... 
 บัญชรีไม่ใช่คนตัวเล็กอย่างจุลเกตุ แต่เมื่อเทียบกับภุชค์แล้ว 
เธอก็กลายเป็นผู้หญิงบอบบางไปเลย ฉะนั้น เพียงชายหนุ่มกระชาก
มือแรง ๆ ร่างท่ีก�าลังจะหงายหลังก็สะท้อนคืน กว่าจะรู้ตัวอีกครั้ง        
หญิงสาวพบว่าตัวเองพุ่งปะทะเพื่อนสนิทแทน ปะทะชนิดหน้าประกบ
หน้า ริมฝีปากประกบริมฝีปาก!
 เวลาท่ีถูกหน่วงลงเป็นสโลว์โมชันอยู่แล้ว ถึงแก่หยุดขยับใน 
ฉับพลัน เธอสัมผัสลมหายใจอุ่นของภุชค์ท่ีรินรดลงมาแตะผิวหน้า       
จมูกโด่งคมจนแทบฝังลงมาบนข้างแก้ม โดยเฉพาะริมฝีปากนุ่มหยุ่น
ที่กดริมฝีปากของเธอจนยวบลงไป ความชื้นสัมผัสกัน ความอุ่นสัมผัส
กัน กระแสบางอย่างแล่นผ่านกันแล้วคล้ายฉวยเช้ืออะไรอีกอย่างท่ี          
ฝังซุ่มอยู่ภายในจุดประกายวาบ แสงสว่างจัดจ้ากระจ่างเป็นวงตาม   
แนวขวาง ตามมาด้วยแรงระเบิดวาบหวามเกินทัดทาน 
 มันช่างเป็นฉับพลันอันยาวนาน ตากลมโตในหน่วยเรียวของ
เพ่ือนหนุ่มจ้องเข้ามาในระยะประชิด ใกล้จนแทบทะลุเข้าไปถึงข้างใน
ตัวเธอ บัญชรีรู้สึกคล้ายจู่ ๆ ตัวเองก็เปล่าเปลือยต่อหน้าชายหนุ่มที่โต
เคียงกันมา เล่นหัวกระเซ้าแซวด้วยกันมา ในฐานะเพื่อน ในฐานะของ
คนที่เธอรู้ตัวว่าไม่อาจก้าวไกลไปกว่าความเป็นเพื่อน เมื่อนั้นหญิงสาว
บังเกดิความหวาดกลวัสดุใจ กลวัว่าผูล่้วงล�า้จะได้ค้นพบความจรงิท่ีเธอ
ไม่อาจเปิดเผยได้ เธอเห็นภาพวานวัยของตัวเองกับเขาเผาไหม้ไปใน
แสงสว่างและระเบิดนั้น 
 ทันใด ความกลัวดังกล่าวกระตุ้นสติคืน หญิงสาวยกมือยัน   
อกหนาของเพ่ือนออก มนัยากนดิหน่อยเพราะภชุค์ใช้สองแขนแข็งแรง
ของมันประคองแผ่นหลังเธอไว้ 
 ในชั้นต้น ภาพตรงหน้าพร่าเบลอเล็กน้อย ครั้นกะพริบตา    
ครั้งหนึ่งบัญชรีจึงพบว่าตัวเองน�้าตาคลอข้ึนมา ท้ังท่ีแต่ไหนเธอไม่ใช่
ผู้หญิงอ่อนไหว และทั้งชีวิตก็แทบจะร้องไห้นับครั้งได้ 
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 ภุชค์ยังอยู่ในท่ายืนก้มลงเล็กน้อย สีหน้าเปลี่ยนจากตกใจเป็น
ฉงนฉงาย ขณะที่สาว ๆ รอบรายตะลึงอึ้ง 
 บัญชรีหน้าร้อนผ่าว รับรู ้ว่ามันคงแดงเห่อหรือไม่ก็ซีดจน   
ปราศสีเลือดอย่างใดสักทางหนึ่ง ยกมือเพื่อใช้ท้องมือขย้ีจมูกช้ืน ๆ 
ของตัวเอง ขณะเดียวกันก็ใช้ช่วงข้อมือเช็ดความชื้นอุ่นที่ได้รับถ่ายมา
บนรมิฝีปาก กล�า้กลนืความรูส้กึบางอย่างแล้วรบีหันบอกผูเ้ดนิเคยีงกนั
มาแต่แรก 
 “ไปกันเถอะ พี่จุล”
 คงเพราะเห็นเธอก้าวน�าลิ่ว ๆ จุลเกตุจึงรีบตามมา รุ่นพี่ไม่ได้                                                                         
พูดอะไร และบัญชรีก็ไม่รู้ว่าเจ้าตัวแสดงท่าทีอย่างไรเพราะมัวเพ่ง
สายตาไปยังหนทางตรงหน้า...ท่ีกลับเบลอพร่าขึ้นมาอีก ยินเสียง    
ข้างหลัง
 “เชื่อม!” เพื่อนหนุ่มร้องเรียก
 เสียงสาว ๆ ยังรุม “พี่ภุชค์จะไปไหนคะ ?”
 “เชื่อม!” 
 เม่ือเสียงเรียกและเสียงฝีเท้าใกล้เข้ามา คนถูกเรียกจึงย่ิงเร่ง
ก้าวแทบเป็นว่ิง ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไรเม่ือได้ยินเสียงฝีเท้าอึกทึก
ตามมาเช่นกัน และกลุ่ม ‘คนรักภุชค์’ คงไม่ปล่อยให้รายนั้นตามมา  
ง่าย ๆ
 “แค่อุบัติเหตุเองค่ะพี่ภุชค์ พี่เชื่อมเขาเขินอยู่น่า”
 “พ่ีภุชค์สัญญาได้ม้ัยว่าเรียนจบแล้ว จะต้องกลับมา ม.อีก   
บ่อย ๆ”
 คนหนมีาบีบเปลอืกตาลง ใช่ ไอ้ภชุค์จบแล้ว! ท่ีมนัมาวนเวียน
อยู่ในโลกมนุษย์ -- ในโลกของเธอ -- นั่นเพราะมันมาศึกษาในสิ่ง ‘น่า
สนใจ’ ตอนนีทุ้กอย่างเสรจ็สิน้ ย่อมไม่มเีหตผุลให้มนัอยู่ต่อ หรอืแม้แต่ 
‘กลับมาอีก’ 
 จบ เรำเองก็ควรจะจบแล้วเหมือนกัน!
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 หญิงสาวพร�า่บอกตวัเองอย่างนัน้ในทุกจงัหวะท่ีย�า่จาก ไม่รูต้วั                                                                             
เลยว่าภาพพร่าข้ึนอีกครั้ง และบนแผ่นหลังก็เกิดรอยอุ่นจากฝ่ามือ
ปลอบประโลมของรุ่นพี่ 
 ไม่ใช่แค่จบ แต่มันไม่ควรเริ่มขึ้นตั้งแต่ต้น 
 สิ่งที่เป็นไปไม่ได้ยิ่งกว่ำกำรคู่กันของมนุษย์กับอมนุษย์
 ก็คือกำรที่ฝ่ำยหนึ่ง ไม่เคยมีหัวใจไว้รักอีกฝ่ำยเลยยังไงล่ะ



-1-
ร่ำงทรง
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บรเิวณท้ำยซอยเล็ก ๆ  แห่งน้ียงัแวดล้อมไปด้วยหมู่ไม้สูงใหญ่ สุดถนน
คอนกรีตยังมีทางลูกรังต่อไปอีกพอสมควรจึงถึงท้องนาเขียวขจี บัดนี้
เหมือนมีหมึกราดกลายเป็นทุ่งอนธการตัดกับผืนฟ้าสีน�้าเงินเข้ม ไร้
จังหวะเคลื่อนไหว เพราะไร้ลม และหากปราศเสียงแมลงกลางคืนแล้ว
ก็คงน่าสงสัยว่าเป็นแดนไร้ชีวิต 
 รมิถนนคอนกรตีช่วงท้าย ๆ  ยังมีเรอืนไม้สองช้ันตัง้อยู่ ตวัเรอืน
มงุหลงัคาหน้าจัว่ ขนาบด้วยศาลาหลงัน้อยเข้าคูก่นั ท่ามกลางเงาตะคุม่
นั้น ครู่หนึ่งแสงสีส้มก็กระจ่างขึ้นเป็นวงเล็ก ๆ ที่ชั้นล่างด้านท้ายเรือน 
เผยให้เห็นเงาร่างของหญิงสาวผู้เปิดประตูตู้เย็นออกมา
 บัญชรีอยู่ในเสื้อยืดคอย้วยตัวโคร่งกับกางเกงขาสั้นส�าหรับ    
ใส่นอน แสงระดับต�่าขับให้เห็นทรวดทรงชัดกว่าปกติ 
 เธอก็เหมือนผู้หญิงส่วนใหญ่ รูปลักษณ์และทรวดทรงมีปัญหา
น่าแก้ไข ในวัยย่ีสิบเอ็ดต้นแขนและต้นขาค่อนข้างใหญ่กว่าสาวไทย 
ในอุดมคติ หน้าอกแฟบ แต่สะโพกผาย ท�าให้หุ่นเป็นทรงชมพู่ และ
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มีแนวโน้มว่าถ้าปล่อยตัวจะเผละง่าย การโตมากับสายแดดและกระแส
ลม บ่มให้ผิวค่อนข้างคล�า้กระด�ากระด่าง หากดวงตากลมโตชะลอความ
สุกกระจ่างของแสงวัน ชีวิตชีวาของหมู่ไม้ และความไร้เดียงสาของ
มวลวิหค ในจ�านวนอวัยวะที่ไอ้ภุชค์มักจะฉวยขึ้นมาล้อเลียน หน้ำผำก                                                               
กว้ำง! ปำกหนำ! จมูกรั้น! ดวงตาของเธอดูจะเป็นสิ่งเดียวที่มันหาข้อติ 
มิได้ และ ใช่ ทุกครั้งมันจะใช้วิธีกระซิบจิกข้างหูให้เธอได้ยินแค่ล�าพัง 
ย่ัวให้เธอโวยวายไล่ทุบ ส่วนตัวมันเองก็ด�ารงภาพลักษณ์คุณชายผู้ถูก
รังแกในสายตาของใคร ๆ ต่อไป บัญชรีรู้ไต๋ แต่ไม่เคยระงับอารมณ์ 
ตัวเองได้ซะที
 มอืเรยีวแต่แข็งแรงคว้าขวดแก้วบรรจนุ�า้เปล่าเทอัก้ ๆ  เข้าปาก                                                                          
ความเย็นช่วยให้ร่างกายผ่อนคลาย สถานการณ์ในใจก็ลดความ
ตึงเครียดลง หลังวางขวดเก็บและปิดประตูตู้ หญิงสาวอาศัยความ
เคยชินก้าวเลาะออกจากครัวเพื่อกลับขึ้นห้องนอนที่ชั้นสอง 
 ขณะก�าลังจะเหยียบบันไดขั้นแรก ข้อศอกด้านหลังก็ถูกรั้ง
 แม้จะดูห้าวหาญเกินสตรีทั่วไป โดนอย่างนี้ในที่มืด ๆ บัญชรี
ก็เผลอใจร่วงลงใต้ตาตุ่มไปเหมือนกัน ต่อเม่ือหันมาพบว่าผู้รั้งคือใคร 
หัวใจจึงตะกายคืนที่ “พ่อ!”
 ผู้เป็นบิดาถอนมือออก ก้าวล�้าสู่ต�าแหน่งท่ีสว่างข้ึนเพราะ
แสงจันทร์ 
	 นายบัญชา เป็นชายวัยปลายเลขสี่ท่ีค่อนข้างท้วม ความสูง
ไล่เลี่ยลูกสาว ผมบาง ๆ บนหัวยุ่งเหยิงอย่างคนเพิ่งลุกจากท่ีนอน 
เปลือยท่อนบน สวมแค่กางเกงขาสั้น เผยให้เห็นนมห้อยและพุงย้อยที่
ประแป้งขาวพร้อยไปทั่ว ผิดภาพ ‘พ่อหมอ’ ที่ได้รับการนับหน้าถือตา
ในชุมชนนี้ 
 “ลุกมาท�าอะไรดึก ๆ ดื่น ๆ เนี่ยพ่อ ?”
 ผู้ถูกถามถอนหายใจ “พ่อนึกว่าเอ็งละเมออีกน่ะสิ” 
 “หนูเนี่ยนะ ละเมอ ?!” 
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 ปกติบัญชรีเป็นคนกินง่าย นอนง่าย นอนแล้วก็หลับเป็นตาย 
เวลาไปเท่ียวพักกับเพื่อนกับพ่อท่ีกรนเสียงดังยังไม่เคยได้ยินเหมือน  
คนอื่นเขา ที่ส�าคัญคือไม่เคยมีประวัติว่าละเมอมาก่อน เธอเพิ่งจะเริ่ม
นอนยากหลับยากก็เมื่อไม่นานนี้ หรือว่ำน่ีจะเป็นอีกอำกำรที่พลอย
เกิด...?
 เกอืบเดอืนแล้วตัง้แต่อุบัตเิหตคุรัง้นัน้ วนัท่ีเธอเผลอจบูไอ้ภชุค์                                                                      
แค่เสี้ยววินาทีท่ีผ่านแต่กลับจารลงในใจลึกล�้า ท้ังท่ีบัญชรีพยายามท�า                                                                     
ตัวเองให้ยุ่งเพ่ือฝังกลบมัน ทว่าในช่ัวโมงว่าง ภาพและความรู้สึก                
ดังกล่าวก็ยังคอยเยิบเผยอ 
 ภำพไอ้ภุชค์ช่ำงดื้อไม่แพ้ตัวจริงของมันเล้ย!
 ระหว่างนี้ หญิงสาวพยายามหนีหน้าเพื่อน น่าหงุดหงิดตรงที่
บ้านเธอกับบ้านมันอยู่ห่างเพียงรั้วกั้น บัญชรีอยากช่วยงานพ่อ แต่พอ
เห็นหน้ามันผลบุ ๆ  โผล่ ๆ  เหมอืนจะกวกัเรยีกชวนเล่นอย่างครัง้ยังเยาว์                             
เธอก็เกิดร้อน ๆ หนาว ๆ ในใจ เป็นความร้อนหนาวอันเปื้อนด้วย                                                                            
รอยเศร้า 
 เพ่ือจะหลบจากอาการนัน้ หญิงสาวจงึลี้ไปช่วยงานแลบ็จลุเกตุ
ท่ีมหาวิทยาลยัแทน รุน่พีค่งเข้าใจ แต่วสิยัรายนัน้ไม่ชอบจี้ใจคน บัญชรี
ได้แต่ด่าไอ้ตัวต้นเรื่องอยู่ในใจว่า ท�าไมเรียนจบแล้วมันไม่ยักกลับบ้าน
กลับเมืองไปเสียที บ้านอันหมายถึงถิ่นท่ีมนุษย์ข้ามไปไม่ถึง บัญชรี  
เคยรูม้าว่ามทีางเข้าสามแห่ง ทีธ่าตุหลวงนครเวยีงจันทน์ หนองคันแท 
และพรหมประกายโลก หรือที่รู้จักกันในนามค�าชะโนด
 เปล่ำ เธอไม่ได้รู้เพราะสนใจมัน  
 คือ...ท่ีจริงก็อาจมีบ้าง...ค่อนข้างมาก หากท่ีท�าให้บัญชรี
ปรุโปร่งเรื่องเกี่ยวกับนาค เพราะบ้านของเธอคือต�าหนักทรงพญานาค 
และพ่อของเธอก็คือร่างทรงพญานาคชื่อดังกระฉ่อน!
 นี่คือเหตุผลเดียวกับท่ีไอ้ภุชค์และคุณอา โภคิน พ่อของมัน 
ย้ายจากดินแดนไกลโพ้นมาอยู่ที่นี่
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 ร่างทรงคนส�าคัญพยักให้ลูกสาว หัวคิ้วมุ่นจนหน้าย่นแสดงว่า
หนักใจจริงจัง “เดี๋ยวนี้เอ็งละเมอเกือบทุกคืน” 
 ลูกสาวหนาววูบในใจ ละม้ายคนท�าผิดกลัวถูกจับได้ แม้ยัง    
ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองละเมอก็เถอะ 
 “แล้ว...ตอนละเมอหนูพูดอะไรบ้างล่ะ ?”
 คนถามแสร้งหาวหวอด เอียงคอเกาหลังศีรษะเหมือนไม่ใส่ใจ 
ซ่อนความวบูวาบในใจว่าสิง่ท่ีตวัเอง ‘พดู’ อาจเป็นสิง่เดยีวกบัท่ีไม่อยาก
ให้ใครรู้
 “พ่อฟังไม่ถนัดหรอกว่าเอ็งบ่นอะไร แต่เอ็งชอบลุกขึ้นมา...”
 “ลุกข้ึนมา ?” คนถามแสร้งถามกลบเกลื่อนความโล่งใจ  
มากกว่าอยากรู้ อย่ำงน้อยพ่อก็ยังไม่รู้ 
 “เออ ๆ ไม่มีอะไรหรอก” พอโดนจี้เข้า เจ้าตัวก็ลงเสียงหนัก
เหมือนร�าคาญ เฉพาะคนท่ีอยู่ด้วยกันเพียงล�าพังมานานนับย่ีสิบปี
เท่านั้นจึงจะรู้ พ่อจงใจบอกปัดควำมกังวล! 
 “ท�างานหลอกชาวบ้านมากไปน่ะซี่ หนูบอกแล้วว่าให้พ่อเลิก”
 บัญชรีไม่เคยรู้ว่าในโลกนี้มีคนทรงจริงหรือไม่ ในความรู้สึก
ของเธอ คนทรงอาจเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทท่ีหายากและพิสูจน์ยากกว่า
พญานาคด้วยซ�้า เพราะขณะท่ีนาคมีอ�านาจในตัวเอง ไม่จ�าเป็นต้อง
พิสูจน์ก็เห็นจริงอยู่อย่างนั้น คนทรงกลับครึ่ง ๆ กลาง ๆ เป็นเจ้าของ
อ�านาจท่ีไม่ได้มีอ�านาจ และใครจะรู้ว่าผู้อยากมีอ�านาจอาจแสดงได้  
แนบเนยีนกว่าผู้เป็นทางเชือ่มของอ�านาจตวัจรงิเสยีอีก ไอ้ภชุค์เคยเล่า
เรื่องท่ีมันอ่านเจอให้ฟัง สมัยรัชกาลท่ี 5 ถึงกับมีการสั่งห้ามทรงเจ้า
เนื่องจากเกิดข้อสงสัยว่า คนทรงที่ท�านายเรื่องอัคคีภัย ได้ก่ออัคคีภัย
เสียเองเพื่อให้ค�าทายของตนเป็นจริง
 พ่อคือเจ้าของอ�านาจประเภทนั้น ตั้งแต่ยังเล็ก บัญชรีก็เห็น
พ่อนั่งอยู่บนศาลาไม้ข้างบ้าน มีลูกศิษย์ลูกหาคุ้นหน้ามากราบกราน       
ขอความช่วยเหลอื เม่ือเริม่รูค้วาม พร้อม ๆ  กบัท่ีแม่จากไปด้วยโรคร้าย 
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พ่อสอนให้เธอช่วยสร้างมายากลเล็ก ๆ น้อย ๆ แทนแม่ ร่วมกับลูกมือ
คนสนิทในต�าหนักเพื่อกระตุ้นยอดขาย หรือในวิชาชีพเรียกว่าค่าครู                                                                 
ยิ่งลูกศิษย์หน้าใหม่ ๆ  เวียนเข้ามามาก เธอก็จะยิ่งมีอนาคตที่ดี บัญชรี
ไม่เคยชอบ แต่ก็ต้องยอมรับว่าในดินแดนนี้ งานท่ีหากินเกี่ยวกับ                  
ความเช่ือมักท�าเงินง่ายกว่างานท่ีต้องอาศัยสติปัญญา เมื่อสังคมเกิด
วิกฤต มูลค่าตลาดนีจ้ะย่ิงสะพดั นยิายเกีย่วกบัภตูผปีีศาจสร้างยอดขาย
เป็นล�่าเป็นสันกว่าเรื่องสืบสวนแบบใช้ตรรกะเสมอ 
 หญงิสาวเคยขอให้พ่อเลกิ แต่พ่อถามกลบัว่าแล้วเราจะเอาเงนิ
จากไหน ในชีวิตของพ่อไม่เคยมีความรู้ความสามารถใด ๆ นอกจาก 
‘วิชา’ นี้ แล้ว ไอ้ต้อย กะ ไอ้ติ่ง หนุ่มลูกมือ 2 รายที่มาช่วยงานใน
ต�าหนักทุกวันนั่นอีก พ้นจากงานนี้มันคงไม่มีทางท�ากิน ในที่สุดบัญชรี
จึงจ�ายอมให้พ่อเป็นคนทรงต่อไป ข�าขื่นกับชื่อ ‘เชื่อม’ ที่แม่ตั้งให้เพื่อ
หมายถึง ‘หวาน’ อุดมคติกับโลกความจริงก็มักสวนทางกันอย่างนี้   
นอกจากบัญชรจีะไม่หวาน เธอยังเป็นแค่ทาง ‘เช่ือม’ ของอ�านาจลวงตา
ที่ตัวเองชิงชัง หากยังต้องอาศัยมันเพื่อความอยู่รอด
 เมื่อต้องหลับตาข้างหนึ่ง หญิงสาวจึงขอให้พ่อเลี่ยงการ     
สร้างความเดือดร้อนให้ลูกศิษย์แทน “--แค่หลอกเอำเงินเขำมำก็แย่  
มำกพอ--” พ่อพยักส่ง ๆ  รูเ้หมอืนท่ีเธอรูว่้านัน่เป็นแค่ค�าพูดเพือ่บรรเทา
ความรู้สึกผิด เพราะต่อให้เธอไม่พูด พ่อก็มีประสบการณ์ใหญ่สอนให้ 
ไม่กล้า ‘แสดง’ อะไรผาดโผนอยู่แล้ว
 ครั้งหนึ่ง ลูกศิษย์สาวใหญ่มาขอค�าแนะน�า ‘ท่านปู่พญานาค’ 
ว่าควรท�าอย่างไรให้สามีเลิกกับเมียน้อย พ่อสวมรอยให้เจ้าตัวบริจาค
เพื่อท�าพิธีแก้กรรม ผลคือลูกชายของหญิงรายนั้นขนคนมาเล่นงาน
พ่อถึงนี่ บอกว่าแม่เขาแค่มีอาการทางจิต แล้วพ่อก็ตายไปนาน ไม่ได้
หนีไปมีเมียน้อยท่ีไหน บัญชรีเกือบเป็นก�าพร้าถ้าไม่ได้เพื่อนใหม่ใน             
ตอนนัน้ช่วยไว้ และนัน่เองคอืสาเหตท่ีุท�าให้เธอรูว่้าภชุค์กบัพ่อเป็นใคร 
มาท�าอะไรที่นี่
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 จากเหตคุรัง้นัน้ ท่านปู่พญานาคจงึจ�าระวงัปากค�ามากกว่าเดมิ 
เริม่ผนับทบาทเป็นนกัจติวทิยามากกว่า บัญชรเีคยเห็นคนป่วยท่ีไม่ยอม                                                                              
ไปหาหมอตามค�าขอของลูกหลาน ทว่ากลับยอมตามทันทีท่ีท่านปู่
พญานาคออกปาก เม่ือนัน้หญิงสาวตระหนกัว่าขนาดบัวยังมหีลายเหล่า 
คนเราก็ย่อมมีหลายแบบ คนแบบที่ไม่สามารถจูงใจด้วยความเป็นเหตุ
เป็นผลได้ กค็งต้องอาศยัพลงัอุปาทาน การอยู่ในสงัคมท่ีเสรมิสร้างพลงั
อุปาทานและบั่นทอนตรรกะนี่เอง ท�าให้ ‘ตัวเชื่อม’ อ�านาจอย่างพ่อกับ
เธอยังเกร่อกร่น
 และด้วยเหตุผลเดียวกัน เมื่อบัญชรีบอกว่าเลือกเรียน
วิทยาศาสตร์ เธอจึงมักถูกมองว่าเป็นตัวประหลาดยิ่งกว่าพญานาค 
 ต่อสายตาตั้งค�าถาม หญิงสาวจะให้ค�าตอบพร้อมแววตาขุ่น 
“อยำกเรียนก็เลยเรียน ท�ำไมเหรอ ?!” 
 เฉพาะพ่อท่ีเธอเฉลยแกมประชด “เรยีนเรือ่งกำรค้นหำควำมจรงิ                                                                                        
เพื่อไถ่บำปที่ต้องโตมำด้วยควำมไม่จริง!”
 แต่นั่นละ ยังมีความลับอีกอย่างซ่อนลึกข้างในใจ ความลับที่
ท�าให้เธอเลือกเรียนสายนี้ และเลือกหัวข้อโปรเจกต์จบอันท�าให้ได้รู้จัก
กับจุลเกตุ
 ในวันท่ีตัวเองเรียนจบ บัญชรีจึงขอให้พ่อเลิกท�างานแบบนี้
เสียที ระหว่างนี้หญิงสาวปรึกษากับจุลเกตุว่าควรหางานสายไหน ถ้า
ไปโรงงาน เธอจะมีเงินพอเลี้ยงครอบครัว แต่ด้วยความปรารถนา         
ส่วนตัว เธออยากขอทุนมาท�าวิจัยสิ่งที่สนใจต่อไปมากกว่า
 “เอ็งไม่ต้องมาสอนนักหรอก” พ่อโวยวายตัดบท เป็นท่าทาง  
น่าขันแบบเดียวกับที่บัญชรีถ่ายทอดมาโดยไม่รู้ตัว 
 นายบัญชายังหน้ามุ่ยขณะยกมือไล่ “รีบ ๆ ข้ึนไปนอนต่อซะ                                                                         
ถ้าตื่นมาพรุ่งนี้แล้วไปหางานดี ๆ ได้ พ่อจะได้เลิกหลอกชาวบ้าน       
อย่างที่เอ็งอยากให้ท�าจริง ๆ ซะที”
 “แหม ๆ  แค่นีก้ต้็องเคอืง” ลกูสาวยกนิว้แตะคางพ่ออย่างล้อเล่น                                                                         
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คนถูกแตะต้องค�ารามดัง “บ๊ะ!” จนลูกวิ่งจี๋หนีขึ้นห้อง
 ในม่านราตรีที่แผ่ครอบทั่วอาณา เป็นครั้งแรกที่ในดวงตาของ
พ่อปรากฏแววยิ้มขึ้นได้บ้าง...หากก็ยังกังวล 
 ร่างทรงก�ามะลอกวาดสายตาออกไปนอกหน้าต่างกระจก 
ตกใจแทบผงะเมือ่พบว่าบนลานหน้าบ้านซ่ึงเช่ือมไปยังต�าหนกัท่านปู่ฯ 
ปรากฏจุดวาวคล้ายตาคนสะท้อนแสงกลางความมืดอยู่ตรงนั้นตรงนี้                                                                           
ต่อเม่ือกะพริบตา ความกลัวก็หายไปพร้อมกับมายาภาพดังกล่าว         
ทิ้งไว้เพียงเงาด�าหนึ่งซึ่งเคลื่อนไหวอยู่ไกล ๆ ริมรั้วข้าง ๆ...  

บ้านของโภคินมีขนาดไม่ใหญ่ไปกว่ากัน แต่กลับดูโอ่อ่าเพราะงาน
ก่อสร้างท่ีได้รับการออกแบบมาอย่างดี ตัวบ้านเป็นตกึก่ออฐิทรงเหลีย่ม
สามชั้นปราศหลังคา ในสายตาของนายบัญชารู้สึกว่ามันดูประหลาด 
เกินกว่าจะสวย ผนังด้านนอกทาสีเทาหม่น บ้านดูทึม เพิ่มความทึบ
เพราะมช่ีองเปิดน้อย แถมแต่ละช่องกเ็ลก็แคบราวกบัเกรงคนข้างนอก                                                                             
จะสอดส่องเข้าไปได้กระนั้น แสงในบ้านท่ีเล็ดลอดสุมทุมพุ่มหนา      
ออกมาให้เห็นล้วนเป็นสีส้ม แทนที่จะเป็นแสงขาวอย่างที่คนส่วนใหญ่
คุ้นตา นายบัญชาได้แต่สงสัยว่าถ้าตนอาศัยอยู่ในบ้านแบบนี้ คงอึดอัด
เพราะทัศนวิสัยริบหรี่เหลือทน
 จากทรงบ้าน ช่วงแรก ๆ ชายร่างทรงเคยสันนิษฐานว่า      
เพ่ือนบ้านใหม่น่าจะเป็นคนพิลึกและมิใคร่เป็นมิตร ไม่คิดว่าโภคินกับ
ลูกชายวัยเท่าเจ้าเชื่อมจะเปิดเผย แถมยังอัธยาศัยดี ทั้งสองย้ายมาอยู่
ข้างรั้วได้ราวแปดปี ตั้งแต่บัญชรียังอยู่ ม.3 และพยายามโน้มน้าวพ่อ
ว่าจะเรียนสายสามัญ โภคินท�างานรับออกแบบอยู่กับบ้าน แบบอะไร
บัญชาก็ไม่เคยอยากรู้ รู้แต่เมียของเจ้าตัวเสียไปนาน และโภคินไม่เคย
คิดมีเมียใหม่
 สองพ่อลกูข้างบ้านเป็นคนสมยัใหม่ท่ีสนใจพธิกีรรมในต�าหนกั
ท่านปู่พญานาคอย่างเหลอืเช่ือ เมือ่มีเวลาว่าง ท้ังคูจ่ะขอมาดกูารท�างาน
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ของเขา บางคราวไอ้ต้อยกะไอ้ต่ิงมาสายเพราะรถสองแถวจากปากซอย
รับเหมาไปส่งคนไกลจนไม่มีรถเข้ามาในนี้ เขาก็ได้สองพ่อลูกนี่แหละ
เป็นลูกมือแทน เนื้อแท้ของบัญชาเป็นคนมองโลกไม่ซับซ้อน แถมยัง                          
ปากอ่อนช่างเจรจา แต่ลักษณะงานบังคับให้พูดมากไม่ได้ ระหว่าง       
คุยกันเพลิน เขาจึงต้องพยายามมีสติและระวังค�าพูด ไม่หลุดเรื่องอัน
จะน�าความเดือดร้อนมาให้ตัวเองในภายหลัง
 เรื่องที่มักยกมาคุยกับพ่อเลี้ยงเดี่ยวข้างบ้านส่วนใหญ่จึงกลาย
เป็นเรื่องลูก แม้แต่นักจิตวิทยาจ�าเป็นก็มีปัญหาเรื่องมักถูกลูกสาว
ดุ ส่วนตัวเองไม่กล้าดุเพราะกลัวลูกไม่รัก คืนนี้เรื่องที่ถือโอกาสน�ามา
ปรึกษาโภคินก็ยังเกี่ยวกับลูกเช่นกัน เพียงแต่เป็นหัวข้อใหม่
 “มีคนแปลก ๆ ตามมาดูหนูเชื่อมที่ต�าหนัก ?” ขณะที่โภคิน   
ทวนค�าเขาด้วยความฉงนฉงาย เจ้าตวัจบัแว่นกลมให้กระชับบนสนัจมกู 
 “ใช่” บัญชาพยักหน้าพลางใช้ผ้าขาวม้าปัดไล่ยุงท่ีบินตอม  
ท่อนบน ในความมืด ร่างอันกอปรด้วยส่วนห้อยย้อยของไขมันดู      
ขาวโพลนเพราะรอยประแป้งสะท้อนแสงจากในบ้านของโภคิน 
 เพื่อนบ้านไม่เหมือนเขา พ่อเจ้าภุชค์อายุน้อยกว่าบัญชา      
สักปีหรือสองปีแต่กลับดูสุขุมกว่า ไม่ตัดสินอะไรก่อนจะได้รับข้อมูล  
รอบด้าน อย่างดึกนี้น�้าในบ้านไหลอ่อยกว่าปกติ เจ้าตัวก็ถึงกับเดิน   
ออกมาตรวจปั๊มน�้าข้างนอก ถ้าเป็นบัญชาคงสันนิษฐานไปนานา แล้ว
ตโีพยตพีายจนหลงัเท่ียงอีกวนันัน่ละ จงึจะได้เริม่ตรวจสอบและรูส้าเหตุ
จริง
 คนชอบตีโพยตีพายตีเรื่องว่า “พวกนั้นเป็นคนแปลกหน้าท่ี    
ไม่เคยมา ไม่มีใครหน้าเก่า ๆ พามา แล้วพอมา ก็ดูท่าทางแปลก ๆ 
ท�าอะไรแปลก ๆ เหมือน ๆ กัน ทั้งที่บอกว่าไม่ได้มาด้วยกัน แล้วก็     
ไม่รู้จักกันมาก่อน”
 คนแปลกท่ีว่ามีท้ังสตรแีละบุรษุ วยัเกอืบสามสบิจนถงึวัยผูใ้หญ่ 
รูปร่างดี ผิวพรรณมีรังสีแปลกประหลาด คล้าย ๆ ผิวพรรณของโภคิน
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กับลูกชาย คือครั้นอยู่ในที่สลัวจะดูเป็นมันเลื่อมน่าพิศวง ต่อเมื่อต้อง
แสงสว่างจะระยับยองใย เพยีงแต่ผวิของเพือ่นบ้านผ่องละม้ายสรีุง้ ทว่า
คนพวกนัน้เป็นประกายอันชวนให้คดิถงึทองค�า การแต่งกายจดัว่าดกีว่า
ลูกศิษย์ลูกหาส่วนใหญ่ และที่ส�าคัญ...
 “คุณนึกออกใช่ม้ัย คนมาหาท่านปู่ฯ ส่วนมากก็มีปัญหามา
ทั้งนั้น ผมคลุกคลีกับคนพวกนี้มานาน มันจะสัมผัสได้ถึงความอึดอัด 
หนักใจ เหมือนเป็นฝ่ายถูกคุกคาม แต่คนพวกนี้ไม่ใช่...”
 “พ่ีก�าลงัจะบอกว่ารูส้กึเหมอืนเขาเป็นฝ่ายคกุคามพี ่?” คนถาม
ยืนอยู่ข้างแนวรั้วซ่ึงครึ่งล่างก่ออิฐ และครึ่งบนเป็นเหล็กซ่ีตั้งสูงระดับ
ศีรษะ มือสองข้างไขว้หลัง สายตาจ้องคู่สนทนาอย่างตั้งใจฟัง 
 “ประมาณนั้น อันที่จริงพวกนี้ไม่เรื่องเยอะ แถมให้เงินแยะ แต่
ท่ีรู้สกึไม่ดกีเ็พราะเรือ่งไอ้เชือ่มนีแ่หละ พวกมนัชอบมองลกูสาวผมด้วย
สายตาไม่ปกติ เหมือนสังเกต แล้วก็ยิ้ม ๆ ชอบกล หลัง ๆ ขนาดผม
ไม่ให้ลกูออกมาท่ีต�าหนกั พวกมนักยั็งท�าท่าเหมอืนจะมองหา แถมถาม
อีกว่าลูกสาวไม่อยู่เหรอ คุณว่านี่น่าเป็นห่วงมั้ย”
 ผูถ้กูถามขยับแว่นเลก็น้อย เลนส์ทรงกลมดเูป็นรอยวับข้ึนอย่าง
ประหลาด
 “ก็ไม่เชิง แต่กค็วรระวงั จนกว่าเราจะรู้ว่าพวกเขามีจดุประสงค์
อื่นซ่อนอยู่รึเปล่า และมันคืออะไร”
 “ถะ...ถ้าผมรู้ล่ะว่ามันคืออะไร”
 “หืม ?”
 เป็นครั้งแรกท่ีลมดึกโชยมา แม้เป็นสายบาง ทว่ากอปรกับ   
เรื่องที่ก�าลังจะพูด บัญชากลับรู้สึกขนแขนลุกหวือ
 บิดาของบัญชรกีระแอมเสมหะท่ีเริม่พนัคอ ตอบไม่เตม็เสยีงนกั                                                                        
“ช่วงนี้ไอ้เช่ือมเองก็ละเมอเหมือนกัน ท้ังท่ีมันไม่เคยละเมอมาก่อน   
ผมแอบได้ยินเสียงลูกพึมพ�าว่า ‘มาหาข้า’!...”


