
บทน�ำ
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 ในค�ำ่คนือันมดืมดิ มเีพียงแสงจนัทร์ในคนืเดอืนหงำย ส่องสว่ำง                                                                                  
เป็นแสงน�ำทำงให้กับหญิงสำวคนหนึ่งท่ีก�ำลังลำกสังขำรตัวเองให้พ้น
จำกพวกสตัว์นรก เธอกึง่วิง่กึง่เดนิขณะใช้มือข้ำงหน่ึงกมุท้องน้อยของตน                                                                      
ด้วยควำมเจ็บปวด ร่ำงของเธอฟกช�้ำสะบักสะบอม เสื้อผ้ำถูกฉีกขำด
รุ่งร่ิง ผมเผ้ำสกปรกกระเซอะกระเซิงไม่เป็นทรงเต็มไปด้วยเศษดิน                  
เศษหญ้ำ มีเพยีงใบหน้ำได้รูปท่ียังคงเค้ำของควำมงำมเอำไว้ ควำมสวย              
ที่ท�ำให้พวกผู้ชำยหลำยคนคิดจะครอบครองเธอ...รวมถึงพวกมันด้วย
 ก่อนหน้ำนี้ไม่กี่ช่ัวโมง ชำยฉกรรจ์สำมคนตั้งวงดื่มสุรำกัน
ตั้งแต่ตะวันยังไม่ทันจะตกดิน และสิ่งที่พวกมันพูดคุยถึงก็คือหญิงสำว
ท่ีหมำยปอง เมือ่เหล้ำเข้ำปำกไป กท็�ำให้พวกมนักล้ำลงมอืกระท�ำในสิง่                                                                          
ท่ีมนษุย์ผูม้สีตแิละเหล่ำผูม้อีำรยะไม่พงึกระท�ำกนั น�ำ้เมำเพียงขวดเดยีว
สำมำรถเปลีย่นคนให้กลำยเป็นเดรัจฉำนได้ พวกมนัดกัฉุดเธอจำกรมิทำง                                                                             
ในซอยเปลี่ยวแห่งหนึ่งบริเวณย่ำนชำนเมือง อำศัยเวลำในช่วงท่ีไม่มี                                                                   
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ผูค้นสญัจร จำกน้ันกต็ะครุบเหย่ือแล้วลำกไปยังท่ีรกร้ำงข้ำงทำง ก่อนจะ                                                                                    
ผลัดกันรุมโทรมเธออย่ำงกักขฬะ ครั้งแล้วคร้ังเล่ำท่ีพวกมันผลัดกัน
ถำโถมเข้ำใส่จนร่ำงกำยของเธอบอบช�้ำ 
 “ได้โปรด! หยุดเถอะ ขอร้องล่ะ! ใครก็ได้ช่วยฉันที!!!”
 แม้ร่ำงกำยภำยนอกจะเจ็บปวดสักแค่ไหน แต่ภำยในจิตใจ 
กลบัรวดร้ำวเสยีย่ิงกว่ำ เธอกรดีร้องออกมำอย่ำงน่ำสงสำร เสยีงร้องขอ  
ควำมช่วยเหลอืดงัไปท่ัวบรเิวณ หำกแต่ไม่มีใครได้ยนิ หรือบำงทีอำจจะ
แกล้งท�ำเป็นไม่ได้ยิน ตำมวิถีชีวิตของคนกรุงที่ไม่อยำกสนใจเรื่องของ
ชำวบ้ำน ในเมื่อบำงทีอำจเป็นแค่เสียงของสำมีภรรยำทะเลำะกัน หรือ
อำจเป็นแค่เสียงจำกละครโทรทัศน์ท่ีพวกตัวอิจฉำชอบส่งเสียงวี้ดว้ำย
จนแสบแก้วหู
 จนกระท่ังเสร็จสมอำรมณ์หมำยดั่งท่ีต้องกำรพวกมันจึงเร่ิม
ได้สตข้ึินมำ ทว่ำไม่ใช่สตท่ีิท�ำให้รู้สกึถงึควำมผดิชอบช่ัวดอีย่ำงท่ีมนษุย์
ปุถุชนท่ัวไปพึงมี แต่กลับเป็นสติท่ีท�ำให้นึกถึงควำมผิดตำมกระบวน
กำรทำงกฎหมำย และเกรงว่ำจะถูกต�ำรวจจับหำกหญิงสำวผู้นี้หนีรอด
แล้วไปแจ้งควำมเอำผิดกับพวกตน
	 ‘แต่ถ้าเหยื่อของพวกมันไม่สามารถไปบอกใครได้ล่ะ	?’
 นัน่คอืค�ำถำมท่ีน�ำไปสูค่วำมคดิช่ัวร้ำยให้เกดิข้ึนในสมองท่ีมีอยู่
น้อยนิดของพวกมนั ควำมกลวัเกรงต่อกำรตดิคกุผดุข้ึนมำ และควำมกลวั                                                                                       
นั้นก็มำกพอท่ีจะท�ำให้พวกมันกล้ำลงมือท�ำสิ่งท่ีอ�ำมหิตมำกยิ่งข้ึน               
กว่ำเดมิ ทว่ำควำมกลวันัน้กลบัไม่มำกพอท่ีจะท�ำให้พวกมนัมคีวำมยัง้คดิ                                                                                            
ก่อนที่คิดจะกระท�ำช�ำเรำหญิงสำวผู้ตกเป็นเหยื่อกำมำรมณ์
 “เฮ้ยมึง...รีบไปหำเชือกมำเร็ว!” ชำยคนหนึ่งตะโกนบอกกับ
เพื่อนอีกคนขณะยืนคร่อมร่ำงของเหย่ือสำวในสภำพกึ่งเปลือยเอำไว้ 
เมื่อในใจเพิ่งคิดแผนกำรเลวร้ำยขึ้นมำได้
 “จะเอำมำท�ำอะไรวะ ?” หนึ่งในสองถำมกลับด้วยควำมสงสัย
มองหน้ำเพ่ือนสลับกับหญิงสำวใต้ร่ำงท่ีบัดนี้ร่ำงกำยของเธอดูบอบช�้ำ
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จนไม่น่ำจะเหลือเรี่ยวแรงขยับเขยื้อนกำย
 “ก็จะเอำมำจับอีนี่แขวนคอสิวะ คนอ่ืนเขำจะได้คิดว่ำมัน                                                                                                          
ฆ่ำตัวตำย” ชำยคนที่ถำมหำเชือกตอบกลับด้วยน�้ำเสียงระอำกับควำม
หัวช้ำของเพื่อนที่ยังท�ำหน้ำฉงนอยู่
 “แบบนัน้ก็โดนข้อหำฆ่ำคนตำยสวิะ!” ชำยคนท่ีสำมแย้งข้ึนมำ
ด้วยควำมตกใจ เพรำะถึงแม้มันจะเป็นหนึ่งในผู้สมรู้ร่วมคิดดักฉุดคร่ำ
หญิงสำวมำเสพสม แต่ก็ไม่เคยคิดที่จะท�ำให้ถึงตำย
 “ไอ้โง่! ถ้ำมันไม่ตำย มันก็จะไปแจ้งควำมจับพวกเรำ แต่ถ้ำ    
มนัตำย ก็ไม่มีใครไปบอกต�ำรวจ เพรำะคนท่ีรู้เร่ืองกม็แีค่พวกมงึสองคน                                                                               
กับกูเท่ำนั้น!” คนท่ีคิดแผนกำรสบถด่ำออกมำด้วยควำมหงุดหงิด                
ชำยคนท่ีสำมพยักหน้ำเข้ำใจ รีบสะกิดเพ่ือนอีกคนให้เดินตำมมำเพื่อ
ไปหำเชือกมำท�ำตำมแผน เพรำะตัวมันเองก็ไม่อยำกติดคุกติดตะรำง
เข้ำไปกินข้ำวแดงฟรี ๆ
 “เออ ๆ เดี๋ยวพวกกูไปหำเชือกให้ มึงเฝ้ำมันไว้ดี ๆ ก็แล้วกัน”
 “รีบไปรีบมำนะมงึ! ก่อนท่ีกจูะจดัหนกัอีนีอี่กสกัรอบ” คนช่ัวช้ำ
กระหยิม่ยิม้ย่อง มองรำ่งกึง่เปลอืยของหญงิสำวอย่ำงหืน่กระหำย ไม่มี
ควำมสงสำรอยู่ในแววตำท่ีมองมำ ไม่มแีม้แต่ควำมเห็นใจหรือควำมคดิ
ผิดชอบชั่วดีที่แยกมนุษย์ให้ต่ำงจำกสัตว์เดรัจฉำน
 หญิงสำวท่ีนอนนิ่งน�้ำตำไหล แววตำเหม่อลอยไม่ต่ำงอะไรกับ                                                                        
คนท่ีหมดสิ้นหนทำงในชีวิต พลันสำยตำก็เหลียวไปมองดูชำยโฉด             
ท้ังสำม หลงัจำกได้ยินแผนกำรช่ัวช้ำท่ีมันหมำยจะฆ่ำปิดปำกเธอท้ิงเสยี 
สญัชำตญำณกำรเอำตวัรอดของมนษุย์เร่ิมท�ำงำน เธอไม่สำมำรถปล่อย
ตัวเองให้นอนรอควำมตำยได้อีกต่อไป เธอจะต้องหำทำงหลบหนีจำก 
ไอ้เดนมนุษย์พวกนี้ แต่จะท�ำอย่ำงไรได้ในเมื่อเธอเป็นแค่หญิงสำวท่ี                                                                            
ไร้ทำงสู้แต่พวกมันคือสัตว์นรกสำมตัว 
 ในเวลำนี.้..สตคิอือำวธุเดยีวท่ีเธอพอจะมอียู ่และสตท่ีิเหลอือยู่
บอกกับเธอว่ำ เธอจะต้องหำทำงหลบหนี...แต่ยังไม่ใช่ในตอนนี้ 
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 หญิงสำวรวบรวมเรีย่วแรงท่ีมอียู่ท้ังหมด รอคอยเวลำจนกระท่ัง
เห็นว่ำคนช่ัวท้ังสองเดนิลบัตำหำยไปในควำมมดืแล้ว ส่วนไอ้ตวัหัวโจก
ก็หมำยจะย�่ำยีเธออีกครั้ง
 ในตอนนั้นเองท่ีเธอรู้ว่ำโอกำสหนีของเธอก�ำลังจะมำถึงแล้ว 
เมื่อชำยห่ืนกำมหันมำมองเหย่ือด้วยควำมกระหำยพลำงใช้มือปลด
กำงเกงของมันลงอีกคร้ังหนึ่ง แต่ครำวนี้ไม่มีเพ่ือนของมันมำคอย                
ช่วยกดร้ังแขนและขำของเธอเหมอืนเช่นก่อนหน้ำ มนัชะล่ำใจเม่ือคดิว่ำ                                                                             
ร่ำงขำวอวบท่ีนอนนิ่งอำจจะหมดสิ้นเร่ียวแรงท่ีจะต่อต้ำน และน่ันก็
เป็นกำรดีที่มันไม่ต้องเหนื่อยในกำรออกแรง
 “ถ้ำว่ำง่ำย ๆ  แบบนีต้ัง้แต่แรก กค็งไม่ต้องเจบ็ตวัหรอกนะมงึ!”
 ทว่ำหญิงสำวท่ีไม่คดิจะตกเป็นเหย่ือคนช่ัวอีกต่อไป เธอรวบรวม                                                                         
ก�ำลังที่พอมีหลงเหลืออยู่ ตวัดเท้ำขึ้นไปถีบเข้ำตรงจุดยุทธศำสตร์ของ
มันจนจุก ชำยหื่นกำมถึงขั้นร้องไม่ออก ได้แต่อ้ำปำกค้ำงตำเหลือกโต 
ใบหน้ำเหยเกแสดงออกถึงควำมเจ็บปวดท่ีมันได้รับ ในจังหวะนั้นเอง
หญิงสำวจึงรีบลุกข้ึนแล้วพำร่ำงสะบักสะบอมของตัวเองหนีออกจำก            
ที่ตรงนั้นด้วยควำมรวดเร็ว
 “อุ้ก...โอ๊ยยยย! อีเวรตะไล! กูไม่ปล่อยมึงไว้แน่!!!”
 เมือ่มนัเร่ิมประคองตวัได้และควำมเจบ็เร่ิมคลำยลง คนใจบำป
ก็ร้องตะโกนลั่น เพ่ือนของมันท่ีเดินห่ำงออกไปไม่ไกลมำกนักก็ได้ยิน
และรับรู้ถึงควำมผิดปกติจนต้องรีบวิ่งย้อนกลับมำ 
 “เฮ้ย! มันหนีไปไหนแล้ววะ ?!” หนึ่งในสองตะโกนถำมออกมำ
ด้วยควำมตกใจ
 “ทะ...ทำงนั้น!” คนท่ียังเจ็บจนจุกบอกพลำงช้ีไปยังทิศทำงท่ี
หญิงสำววิ่งหนีไป
 “มึงโง่หรือเปล่ำ! ท�ำอีท่ำไหนถึงปล่อยให้มันหนีไปได้!” เพื่อน
อีกคนช่วยพยงุตวัมนัข้ึน และพดูด่ำทอท่ีดนัปล่อยให้เหย่ือหนรีอดไปได้
 “มึงมำโดนเตะไข่แบบกดููไหมล่ะไอ้เวร!!!” ชำยคนท่ีโดนท�ำร้ำย
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ตะคอกกลับอย่ำงไม่พอใจ กระท่ังชำยคนท่ีมีสติกว่ำเพื่อนเอ่ยเตือน              
อีกสองคนที่เหลือ
 “พวกมงึเลกิกดักนัแล้วรบีไปตำมจับตวัอนีัน่มำก่อนท่ีมนัจะหนี
ไปแจ้งต�ำรวจดีกว่ำน่ำ!”
 เมื่ออีกสองคนท่ีก�ำลังขู่ใส่กันรำวกับสุนัขได้สติ ท้ังสำมคนก็
ออกไล่ล่ำหญิงสำวที่ก�ำลังหนีเอำชีวิตรอด ขณะที่อีกด้ำน ผู้ถูกกระท�ำ
ก็รีบว่ิงและว่ิงอย่ำงไม่คิดชีวิต ควำมหวังเดียวของเธอในตอนนี้คือหนี
ออกไปให้ถึงถนนใหญ่ ที่นั่นอำจจะมีใครสักคนขับรถผ่ำนมำเห็น และ
ช่วยเหลือเธอให้พ้นจำกเดนนรกเหล่ำนี้ได้ เมื่อคิดได้ดังนั้นเธอก็รีบ                    
สำวเท้ำให้เร็วยิ่งขึ้น แต่ด้วยสภำพร่ำงกำยที่บอบช�้ำจำกกำรถูกท�ำร้ำย 
และพ้ืนดนิโคลนท่ีก�ำลงัเหยียบย�ำ่ลงไปนัน้ ค่อนข้ำงจะเป็นอุปสรรคต่อ
กำรหลบหนีอยู่ไม่ใช่น้อย
 “ใครก็ได้ช่วยด้วย...” เสียงหอบของหญิงสำวดังสลับกับเสียง
ฝีเท้ำท่ีย�่ำลงบนกอหญ้ำ พร้อมกับเสียงร้องขอควำมช่วยเหลือเผื่อว่ำ
จะมีใครสักคนได้ยินมัน
 แสงจำกเสำไฟฟ้ำข้ำงหน้ำไม่ไกลนักท�ำให้หญิงสำวรู้ว่ำใกล้จะ
ถงึถนนใหญ่แล้ว เธอใช้ก�ำลงัเฮือกสดุท้ำยท่ีเหลอืสบัฝีเท้ำให้เรว็มำกข้ึน                                                                          
ไปอีก กระท่ังพำตัวเองไปจนถึงถนนใหญ่ในท่ีสุด ทว่ำในยำมค�่ำคืน             
บนถนนแห่งนี้ กลับไม่มีผู้ใดสัญจรผ่ำนมำ หรือแม้แต่รถสักคันก็ไม่มี
แล่นผ่ำนมำให้เห็น 
 ควำมหวังของหญิงสำวแทบจะดับสลำยลงไปในทันที เมื่อได้                        
ยินเสียงฝีเท้ำของพวกมันใกล้เข้ำมำทุกขณะ ในใจของเธอร้อนรนย่ิง                                                                            
กว่ำเดมิ เมือ่ควำมรูส้กึในยำมนี้ไม่ต่ำงอะไรกบัก�ำลงัว่ิงหนจีำกเงือ้มมือ                                                                            
ของมจัจรุำช เพรำะถ้ำพวกมนัจับตวัเธอได้กค็งไม่แคล้วท่ีจะต้องถกูฆ่ำ                                                                               
ควำมกลัวจนถึงขีดสุดท�ำให้เธอฝืนลำกสังขำรอันบอบช�้ำว่ิงกะโผลก                         
กะเผลกไปบนถนน โดยหวงัว่ำจะมรีถยนต์หรือใครสกัคนหนึง่ผ่ำนมำพบ                                                                         
และให้ควำมช่วยเหลือเธอโดยเร็วที่สุด
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 ทว่ำทุกอย่ำงกลบัไม่เป็นอย่ำงท่ีคำดคดิเอำไว้ เมือ่จู ่ๆ  มีรถยนต์                                                                                
สีขำวคันหน่ึงแล่นผ่ำนหัวโค้งมำด้วยควำมรวดเร็ว ในวินำทีนั้นเอง...
หญิงสำวผู้โชคร้ำยหันไปมองยังแสงไฟหน้ำรถท่ีส่องแสงมำจนตำ      
ของเธอพร่ำเลือนไปช่ัวขณะ สองเท้ำท่ีก�ำลังก้ำวเดินหยุดชะงักคล้ำย
ถูกยึดติดให้อยู่นิ่งกับที่ 
 หญิงสำวกรีดร้องออกมำสุดเสียง เม่ือเห็นแล้วว่ำรถยนต์คัน                                                                                                            
ดงักล่ำวยังคงแล่นมำด้วยควำมเร็วสงู และไม่มท่ีำทีจะชะลอเลยแม้แต่น้อย                                                                                                                                             
        “กรี๊ดดดดดดดดดดดด...”
 ‘โครมมม!!!’
 นั่นเป็นภำพสุดท้ำยท่ีเธอเห็น...ก่อนท่ีรถคันนั้นจะพุ่งชนเธอ                                                                             
อย่ำงจังจนตัวลอยขึ้นไปในอำกำศ แรงกระแทกท�ำให้ร่ำงของเธอ
กระเดน็ออกไปไกล และตกลงข้ำงทำงท่ีมหีญ้ำสงูรกร้ำง แขนขำของเธอ                                                                
หักหงิกงอผิดรูป ร่ำงกำยทุกส่วนชักกระตุกเกร็งจำกกำรกระแทกอย่ำง
รุนแรงจนสมองท�ำงำนผิดปกติ เลือดสีแดงฉำนไหลทะลักออกมำจำก
ปำกและตำมผิวหนังที่ถูกกระดูกทิ่มแทงออกมำอย่ำงน่ำสยดสยอง
 รถยนต์คนัหรูยังคงแล่นต่อไปรำวกบัไม่มเีร่ืองอะไรเกดิข้ึน ไม่มี                                
กำรจอดรถเพื่อลงมำดูหรือช่วยเหลือแม้แต่น้อย เพรำะคนขับรถก็
เมำมำยไร้สติจำกพิษของสุรำ จนไม่รู้เสียด้วยซ�้ำว่ำตนเองนั้นเพ่ิงจะ                                                                               
ขับรถชนร่ำงของหญิงสำวผูโ้ชคร้ำยไปหมำด ๆ  มเีพียงเสยีงเร่งเคร่ืองยนต์                                                                                                
ท่ีดงักระห่ึมไกลออกไปเรือ่ย ๆ  ก่อนจะค่อยแผ่วลงจนหำยลบัไป พร้อมกบั                                                                                          
ลมหำยใจรวยรนิของหญิงสำวท่ีค่อย ๆ  หยุดลงในจุดจบสดุท้ำยของชีวิต...                                                                                                                                         
             



บทที่ 1
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 “อะ...โอ๊ยยย!”
 เสยีงร้องโอดครวญของหญิงสำวดงัข้ึนขณะท่ีก�ำลงัค่อย ๆ  ลมืตำ                                                                             
เธอพยุงร่ำงกำยท่ีบอบช�้ำข้ึนนั่งพลำงยกมือจับศีรษะของตนเองด้วย
ควำมงนุงงกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน อำกำรปวดอย่ำงแรงรำวกบัถกูรมุฟำดท่ีศรีษะ
ด้วยไม้อย่ำงหนักหน่วงโหมกระหน�ำ่มำเป็นระลอกจนแทบจะทนไม่ไหว 
 พลับพลึง จ�ำไม่ได้ว่ำตนเองไปท�ำอะไรมำ และตอนนี้เธออยู่
ท่ีไหน สิง่สดุท้ำยท่ีจ�ำได้คอืเธอก�ำลงัยกแก้วแชมเปญดืม่ฉลองในปำร์ตี้
วนัเกดิของเพ่ือนสนทิท่ีผบัแห่งหนึง่อย่ำงสนกุสนำน ท้ังเธอและบรรดำ
เพือ่น ๆ  ต่ำงหัวเรำะเฮฮำกนัไปตำมประสำ ก่อนจะแยกย้ำยกนักลบับ้ำน                                                                              
เมื่อถึงเวลำ ทว่ำเหตุกำรณ์หลังจำกนั้น พลับพลึงจ�ำได้คร่ำว ๆ ว่ำเธอ
เป็นคนบอกกับเพ่ือน ๆ ว่ำจะขับรถกลับบ้ำนเอง เพรำะคิดว่ำตนแค่  
ดื่มแชมเปญเข้ำไปเพียงไม่กี่แก้ว และก็ไม่ได้รู้สึกว่ำตนเองเมำมำยแต่
อย่ำงใด ทว่ำจำกนั้นทุกอย่ำงก็ด�ำมืดสนิทคล้ำยกับสวิตช์ไฟที่ถูกปิดลง
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 เธอจ�ำไม่ได้ว่ำเกดิอะไรข้ึนหลงัจำกนัน้...หลงัจำกท่ีเธอสตำร์ทรถ                                                                                     
เพื่อจะขับมันกลับบ้ำนเหมือนเช่นทุกครั้งที่เธอไปปำร์ตี้กับเพื่อน ๆ ใน
ยำมค�่ำคืน
 “คุณคะ! น้องพลับฟื้นแล้วค่ะ!”
 เสยีงท่ีฟังดคูุน้หูดงัข้ึนข้ำงกำยเธอ พลบัพลงึพยำยำมเพ่งมอง
ดูรอบตัว กระทั่งสำยตำของเธอเริ่มปรับชัดเจนมำกขึ้นเรื่อย ๆ
 “แม่...?” หญิงสำวท่ีอยู่บนเตยีงในชุดผูป่้วยเอ่ยออกมำเม่ือเห็น
ใบหน้ำของหญิงสงูวัยผูเ้ป็นมำรดำของเธอก�ำลงัมนี�ำ้ตำไหลออกมำด้วย
ควำมดีอกดีใจที่ลูกสำวฟื้นขึ้นมำแล้ว
 “แม่อยู่นี่แล้วน้องพลับ ไม่เป็นอะไรแล้วนะลูก ทุกอย่ำงจะต้อง
เรียบร้อย” แม่ของพลับพลึงพูดพลำงดึงตัวลูกสำวของตนไปกอดและ
หอมด้วยควำมห่วงใย ก่อนจะใช้สองมือลบูหัวลบูตวัอกีฝ่ำยด้วยควำมรัก                                                                                                                                              
          “หนูมำอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะแม่ ?” พลับพลึงมองชุดที่ตนเองก�ำลัง
ใส่อยูร่วมถงึสำยน�ำ้เกลอืท่ีก�ำลงัห้อยระโยงระยำงจำกเสำมำเสยีบเข้ำท่ี                                
ด้ำนหลังมือ จึงได้รู้ว่ำตอนนี้ตนเองนั้นก�ำลังอยู่ในโรงพยำบำลท่ีไหน                   
สกัแห่ง แต่มันเกดิเหตอุะไรข้ึนกนัแน่...เธอถงึต้องมำอยูใ่นสภำพแบบนี ้? 
 “กเ็กดิอุบัตเิหตยุงัไงล่ะพลบัพลงึ นีล่กูจ�ำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ?”                                                                            
น�้ำเสียงทุ้มต�่ำของ เจ้าสัวธเนษฐ ดังข้ึน เป็นน�้ำเสียงท่ีฟังดูนุ่มหูทว่ำ
แฝงไว้ด้วยควำมดุดัน ร่ำงสูงใหญ่สวมเคร่ืองแต่งกำยภูมิฐำนเดินตรง
เข้ำมำหำคนท่ีอยู่บนเตยีงผูป่้วยด้วยใบหน้ำนิง่ ๆ  ซ่ึงพลบัพลงึเองรูด้ว่ีำ 
เมื่อไหร่ก็ตำมที่ผู้เป็นบิดำเรียกเธอด้วยชื่อจริง ไม่ใช่ ‘น้องพลับ’ ตำม
ปกตเิหมอืนเช่นเคย นัน่หมำยควำมว่ำเธอก�ำลงัจะเจอปัญหำใหญ่อย่ำง
แน่นอน
 “คุณพ่อคะหนู...ยังนึกอะไรไม่ออกหรอกค่ะ แล้วตอนนี้ก็ยัง
รู้สึกปวดหัวอยู่เลย” พลับพลึงท�ำหน้ำเหยเก เธอไม่ได้โกหกเร่ืองท่ี                    
ปวดศีรษะหนึบ ๆ เหมือนมีใครเอำค้อนมำทุบเป็นจังหวะ ถึงแม้จะไม่รู้
ว่ำเกิดเรื่องอะไรขึ้น แต่ก็เดำได้ไม่ยำกจำกสีหน้ำของผู้เป็นบิดำ
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 “คณุคะ ลกูเพ่ิงจะฟ้ืนข้ึนมำ น่ำจะปล่อยให้หำยดก่ีอนค่อยคยุกนั
ไม่ดกีว่ำเหรอคะ ?” คณุแพรพรรณ ผูเ้ป็นแม่พยำยำมพูดปกป้องลกูสำว                                                                                    
ของตน เหมอืนเช่นทุกครัง้ท่ีเวลำพลบัพลงึท�ำอะไรผดิ แม่ของเธอกมั็ก
จะช่วยไกล่เกลี่ยให้ แต่ดูเหมือนในครั้งนี้ผู้เป็นพ่อกลับคิดต่ำงออกไป
 “คณุกเ็ป็นเสยีแบบนี ้พลบัพลงึถงึได้เป็นแบบนี้ไงล่ะ ตำมใจกนั
เสยีจนเคยตวั เลยไม่รู้จักมคีวำมรับผดิชอบ!” ธเนษฐแสดงสหีน้ำต�ำหนิ
ออกมำ ถึงแม้ในใจลึก ๆ แล้วเขำเองก็อดท่ีจะเป็นห่วงลูกสำวเพียง                                                                                
คนเดียวไม่ได้
 “โธ่...คุณคะ น้องพลับรอดมำได้ก็บุญเท่ำไหร่แล้ว” 
 “มันเกดิอะไรข้ึนเหรอคะคณุพ่อ ?” พลบัพลงึถำมด้วยควำมตกใจ                                                                                              
กับค�ำพูดของมำรดำ 
 “รถคว�่ำสภำพเละไม่เหลือชิ้นดีเลย พ่อเคยบอกหลำยครั้งแล้ว
ใช่ไหมว่ำ ถ้ำดื่มเหล้ำก็อย่ำขับรถเอง! เวลำกลับบ้ำนก็ให้โทรมำตำม                
คนขับรถท่ีบ้ำนไปรับหรือไม่ก็ให้เพื่อนมำส่ง นี่โชคดีแค่ไหนแล้วท่ีเรำ
ยังไม่ตำยน่ะรู้ตัวบ้ำงไหม ?!”
 “พอเถอะค่ะคณุ! นีล่กูเพ่ิงจะฟ้ืนข้ึนมำ แทนท่ีคณุจะมำช่วยกนั
ปลอบขวัญแต่คุณกลับเอำแต่ดุด่ำลูกแบบนี้ มันถูกต้องแล้วเหรอคะ ?” 
แพรพรรณท�ำหน้ำไม่พอใจใส่ผู้เป็นสำมี ก่อนจะเดินเอำตัวเข้ำมำขวำง 
ไม่ต้องกำรให้อีกฝ่ำยพูดเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเวลำนี้
 “ระ...รถคว�่ำ ?” พลับพลึงท่ีอยู่ในชุดผู้ป่วยได้แต่อ้ำปำกค้ำง 
เพรำะเข้ำใจว่ำกำรท่ีตนเองมำนอนให้น�ำ้เกลอือยูท่ี่โรงพยำบำล อำจจะ
เป็นเพรำะหน้ำมืดหรอืไม่กล็ืน่ตกบันไดอะไรท�ำนองนัน้ ไม่คดิว่ำจะเกดิ
อุบัติเหตุถึงขนำดรถคว�่ำอย่ำงที่ได้ยินจำกปำกผู้เป็นพ่อ
 “ถ้ำผมไม่พูดตอนนี ้แล้วจะต้องรอให้มนัเกดิเร่ืองเลวร้ำยกว่ำนี้                           
ก่อน ถึงค่อยพูดอย่ำงนั้นเหรอ ? ก็เพรำะว่ำผมรักลูกและไม่อยำกให้
เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีก ถึงต้องตักเตือนออกมำตรง ๆ ลูกเรำจะได้รู้บ้ำง
ว่ำพ่อกบัแม่เป็นห่วงมำกแค่ไหน” ธเนษฐกลัน้ใจพูดเสยีงแข็ง ควำมจรงิ                                                                                 
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เขำเองกย็อมรับว่ำตนนัน้ไม่มเีวลำดแูลลกูสำวของตวัเองมำกพอเนือ่งจำก                                                                              
ภำระหน้ำท่ีกำรงำน อีกท้ังแพรพรรณภรรยำของตนท่ีแสนจะตำมใจ
พลบัพลงึจนเกอืบจะเสยีนสิยั ด้วยเกรงว่ำลกูจะน้อยใจคดิว่ำพ่อแม่ไม่รัก                                                                               
ซ่ึงกำรท�ำเช่นนีก้็ไม่ต่ำงอะไรกบัพ่อแม่รังแกฉันอย่ำงท่ีใคร ๆ  เขำพดูกนั
 “หนูขอโทษค่ะคุณพ่อคุณแม่ ต่อไปหนูจะไม่ท�ำแบบนี้อีกแล้ว”         
คนมีคดีติดตัวท�ำเสียงอ่อย ก่อนจะยกมือข้ึนพนมเพื่อขอโทษบุพกำรี 
ทั้งสองอย่ำงส�ำนึกผิด
 “ไม่เป็นไรหรอกลกู แค่หนปูลอดภัย แม่กบัพ่อกด็ใีจแล้ว” ผูเ้ป็นแม่                                                                                              
พูดพลำงลูบศีรษะพลับพลึงเบำ ๆ ก่อนจะหันไปท�ำตำขวำงใส่ธเนษฐ 
และท�ำหน้ำเหมือนพยำยำมไล่ให้อีกฝ่ำยออกไปจำกห้องของคนไข้
 “งั้นเดี๋ยวผมจะไปแจ้งพยำบำลว่ำลูกฟื้นแล้ว คุณก็ให้ลูกนอน                                                                                 
พักผ่อนไปก่อน แต่หลงัจำกนีเ้รำมเีรือ่งท่ีต้องเคลยีร์กนัอกีเยอะ” ธเนษฐ                                                                               
พูดจบก็ขอตัวเดินออกจำกห้องไป

 เพียงช่ัวครู่เดียวหลังจำกน้ัน แพทย์เจ้ำของไข้กับพยำบำล
หน้ำตำจิ้มลิ้มก็เข้ำมำตรวจดูอำกำรของพลับพลึง เพื่อให้แน่ใจว่ำไม่มี
ภำวะแทรกซ้อนหรือสิ่งผิดปกติใด ๆ เกิดข้ึนกับเธอ นอกจำกอำกำร
ปวดศีรษะอย่ำงรุนแรงกับบ่ำข้ำงขวำท่ีช�้ำเป็นจ�้ำเขียวจำกกำรถูกร้ัง
อย่ำงรุนแรงโดยสำยคำดเข็มขัดนิรภัย ซ่ึงนับว่ำยังโชคดีท่ีพลับพลึง                     
รู้จักป้องกันตัวเอง เพรำะหำกไม่มีเข็มขัดกับถุงลมนิรภัย หญิงสำว             
อำจจะได้ไปอยู่ที่วัดแทนโรงพยำบำลแล้ว
 “ดแูล้วไม่มอีะไรน่ำเป็นห่วงนะครบั อำกำรปวดหัวท่ีคณุพลบัพลงึ                                                                             
บอกน่ำจะมำจำกฤทธิ์สุรำที่ยังคงตกค้ำงอยู่” หมอบอกพร้อมกับยิ้มให้
เพื่อคลำยควำมกังวลของผู้ป่วย
 “แปลว่ำเมำค้ำงอย่ำงนั้นสินะครับ” ธเนษฐถำมด้วยใบหน้ำ
เคร่งเครียดกับสิ่งที่ได้ยิน 
 “ถ้ำเรียกกันท่ัวไปก็ใช่ครับ คุณพลับพลึงยังมีอำกำรเมำค้ำง”                
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หมอหนุ่มตอบ
 “ถ้ำอย่ำงนัน้ฉันจะพำลกูของฉันกลบับ้ำนได้เมือ่ไหร่คะคณุหมอ ?”                                                                                              
แม่ของเธอถำม
 “ถ้ำเป็นไปได้ หมออยำกให้นอนอยู่ท่ีนีอี่กสกัคนืเพ่ือรอดอูำกำร 
เผื่อว่ำหำกมีอะไรจะได้ตรวจรักษำทัน แต่ถ้ำหำกไม่มีอะไร วันรุ่งขึ้นก็
น่ำจะกลับบ้ำนได้ครับ”
 “เอำตำมที่คุณหมอแนะน�ำเลยครับ” พ่อของพลับพลึงตอบรับ
แทบจะทันทีโดยไม่ต้องคิด
 “ถ้ำอย่ำงนัน้ เดีย๋วหมอจะให้พยำบำลเข้ำมำคอยสงัเกตอำกำร
เป็นระยะ ๆ นะครับ ถ้ำระหว่ำงนั้นรู้สึกปวดหัวมำกผิดปกติ หรือหำก
คนไข้อำเจียนด้วยก็ให้กดเรียกพยำบำลด่วนเลยนะครับ”
 “ได้ค่ะคุณหมอ ขอบคุณมำกนะคะ” แม่กับพ่อของพลับพลึง
ยกมือไหว้ขอบคุณหมอหนุ่ม อีกฝ่ำยก็ยกมือไหว้กลับพร้อมรอยยิ้ม
 “ไม่เป็นไรครับ ถ้ำอย่ำงนั้นหมอขอตัวไปตรวจคนไข้รำยอ่ืน              
ต่อนะครับ”
 หลงัจำกท่ีหมอกบัพยำบำลออกจำกห้องไปแล้ว พ่อของพลบัพลงึ                                                                              
ก็ยกโทรศัพท์ข้ึนมำพิมพ์ส่งข้อควำมหำใครบำงคนก่อนท่ีจะเดินไปยัง
ประตูห้อง
 “เดี๋ยวพ่อจะกลับมำอีกทีนะ ตอนนี้ต้องไปคุยกับทนำยก่อนว่ำ
เป็นอย่ำงไรบ้ำง”
 “ทนำย ? คยุเรือ่งอะไรเหรอคะ ?” พลบัพลงึเอ่ยถำมด้วยควำม
สงสัย
 “ก็เร่ืองเมำแล้วขับยังไงล่ะ ตอนท่ีเรำยังไม่ได้สติ ต�ำรวจเขำ  
ขอผลเลือดเพื่อจะวัดปริมำณแอลกอฮอล์ พ่อก็เลยยอมให้เขำไป”
 “หะ...หำ ?! แบบนีห้นกูม็สีทิธิต์ดิคกุน่ะสคิะคณุพ่อ!” พลบัพลงึ
ตำโตกับสิ่งที่ได้ยิน เธอรู้ดีว่ำผลของกำรเมำแล้วขับถ้ำถูกจับได้จะเป็น
เช่นไร แต่กไ็ม่เคยคดิว่ำจะมำตกท่ีนัง่ล�ำบำกในสิง่ท่ีตนเองเป็นผูก่้อแบบน้ี
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 “ตอนก่อนท�ำ ท�ำไมถึงไม่คิด ? ก็สมควรแล้วไม่ใช่เหรอ ?”                        
ธเนษฐพยำยำมท�ำเสียงแข็ง ท้ังท่ีควำมจริงแล้วเขำเองก็ก�ำลังหำทำง
ช่วยเหลือลูกสำวอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ โชคดีท่ีถนนเส้นท่ีพลับพลึง
ขับไปเกิดอุบัติเหตุ ไม่ค่อยมีคนพลุกพล่ำนหรือมีรถสัญจรไปมำสัก 
เท่ำไหร่ ไม่อย่ำงนัน้แล้วเห็นทีงำนนีค้งจะปิดข่ำวล�ำบำก แต่ท้ังนีท้ั้งนัน้                                                            
กฎหมำยก็ยังต้องเป็นกฎหมำย คนท่ีท�ำผิดยังไงก็ต้องได้รับโทษ                                      
แต่จะมำกหรือน้อยก็อยู่ท่ีทนำยของเขำว่ำจะสำมำรถช่วยผ่อนหนัก                               
เป็นเบำได้ขนำดไหน                       
 “ตะ...แต่หนูไม่ได้ตัง้ใจนีค่ะ” พลบัพลงึท�ำหน้ำเหมอืนจะร้องไห้ 
เมื่อเห็นแล้วว่ำเรื่องที่เกิดขึ้นท�ำให้ครอบครัวของเธอเดือดร้อน
 “ใช่ เรำไม่ได้ตัง้ใจ แต่พลบัพลงึรู้อยู่แล้วใช่ไหมลกู ว่ำดืม่เหล้ำ                                                                                                  
แล้วมันก็ต้องเมำ เม่ือเมำแล้วควำมสำมำรถในกำรขับรถหรือกำร                
ตัดสินใจต่ำง ๆ ก็จะลดลงมำก” พรพรรณพยำยำมพูดแบบเอำน�้ำเย็น
เข้ำลบู ไม่อยำกให้ลกูสำวต้องคดิมำกในเร่ืองนี ้เพรำะแค่เธอเห็นสภำพ                           
รถบีเอ็มดบัเบิลยูสขีำวท่ีเพิง่ถอยมำใหม่ให้เป็นของขวญัตอนพลบัพลงึ
เรยีนจบ มสีภำพเละตุม้เป๊ะไม่เป็นช้ินด ีเธอกแ็ทบจะลมจบั แถมทุกคน
ท่ีเห็นสภำพรถท่ีพังจนแทบไม่เหลือเค้ำโครงเดิม ต่ำงก็พูดเป็นเสียง
เดยีวกนัว่ำคนขับคงไม่รอด แต่นับว่ำเป็นควำมโชคดเีหลอืเกนิท่ีลกูสำว
สุดที่รักของเธอไม่ได้เป็นอะไรมำก 
 “รู ้ค ่ะ...” หญิงสำวท่ีนั่งคอตกอยู่บนเตียงกล่ำวพร้อมกับ                
พยักหน้ำรับด้วยควำมส�ำนึกผิด
 “ดังน้ัน...ผิดก็ว่ำไปตำมผิดนะ คร้ังน้ีพ่อจะปล่อยให้กฎหมำย
ได้ท�ำหน้ำที่ของมัน เพื่อที่เรำจะได้เรียนรู้และทบทวนตัวเองด้วย”
 หลังจำกพ่อของเธอพูดจบก็เดินออกไป พลับพลึงได้นั่งนิ่ง
อยู่บนเตียงคนไข้เพื่อทบทวนถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้ ก่อนจะตัดสินใจ                
เอ่ยถำมผู้เป็นมำรดำออกมำด้วยควำมกังวลใจ
 “คุณแม่คะ คุณพ่อพูดแบบนี้หมำยควำมว่ำยังไงเหรอคะ ?”
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 พลบัพลงึรูด้ว่ีำบิดำของตนนัน้ ถงึแม้จะใจดกีบัเธอท่ีเป็นลกูสำว
หวัแก้วหวัแหวน แต่ปกติแล้วธเนษฐเป็นคนเจ้ำระเบียบและเด็ดขำดใน
ทุกเรื่อง แต่เธอก็ไม่คิดว่ำผู้เป็นบิดำจะถึงขนำดยอมปล่อยให้ลูกสำว
เพียงคนเดียวอย่ำงเธอนั้นต้องติดคุกติดตำรำงจริง ๆ
 “ใจเย็น ๆ ก่อนนะน้องพลับ เดี๋ยวแม่จะคุยกับคุณพ่อเขำอีกที
ตอนที่พ่อเขำใจเย็นลงกว่ำนี้ เรื่องมันอำจจะไม่ได้เลวร้ำยอย่ำงที่เรำคิด
หรอกนะลูก”
 “คณุแม่ต้องช่วยพดูให้จรงิ ๆ  นะคะ หนูไม่อยำกจะตดิคกุเพยีง
เพรำะแค่ไปดื่มฉลองในงำนวันเกิดเพื่อน แค่แชมเปญไม่กี่แก้วเอง               
นะคะแม่”
 “จ้ะลกู เอำเป็นว่ำตอนนีพั้กผ่อนให้หำยดก่ีอนนะ แล้วเดีย๋วเรำ
ค่อยมำแก้ไขเรื่องนี้กัน”
 เมือ่ได้ยินแม่ของเธอบอกแบบนัน้ หญิงสำวกรู้็สกึใจช้ืนข้ึนและ
คลำยควำมวิตกกงัวลลงบ้ำง เธอท้ิงตวัลงนอนพกัผ่อนด้วยควำมหวงัว่ำ
ทุกอย่ำงจะต้องผ่ำนไปด้วยดโีดยไม่มีปัญหำ อย่ำงไรเสยีคณุพ่อของเธอ
ก็คงไม่ยอมให้ลูกสำวของตัวเองล�ำบำกอย่ำงแน่นอน

 ทว่ำสิง่ต่ำง ๆ  กลบัไม่เป็นอย่ำงท่ีเธอคำดเอำไว้ เม่ือบิดำของเธอ                                                                                 
นอกจำกจะไม่ให้ควำมช่วยเหลือแล้ว ยังให้ควำมร่วมมือกับต�ำรวจเป็น
อย่ำงดี จนในที่สุดพวกเขำก็สำมำรถท�ำส�ำนวนส่งฟ้องศำลได้ 
 พลบัพลงึไม่อยำกจะเช่ือกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน กว่ำเธอจะรูว่้ำทุกอย่ำง
นั้นเป็นสิ่งที่พ่อของเธอได้วำงแผนจัดกำรไว้หมดแล้ว ก็เมื่อตอนที่ศำล
มีค�ำตัดสินพิพำกษำ ซ่ึงมีโทษสูงสุดคือจ�ำคุกข้ึนอยู่กับดุลพินิจของ                      
ผูพ้พิำกษำ แต่เนือ่งจำกเป็นควำมผดิครัง้แรก อกีท้ังยังมีโครงกำรน�ำเอำ                                                                                
ผู้กระท�ำผิดคดีขับรถขณะเมำสุรำไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้เรียนรู้
ว่ำสิ่งท่ีได้เคยท�ำลงไปนั้นสร้ำงภำระให้กับผู้อื่นในสังคมจนเป็นปัญหำ
ส�ำคัญขนำดไหน หญิงสำวจึงถูกบรรจุเข้ำสู่โครงกำรนี้โดยทันที
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 “คุณพ่อตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ ?” หญิงสำว
หันกลับไปถำมผู้เป็นพ่อ ซึ่งก�ำลังนั่งอยู่ตรงม้ำนั่งยำวของผู้เข้ำร่วมฟัง
ค�ำพิพำกษำทำงด้ำนหลังของเธอ
 “ไม่มีใครท�ำผิดแล้วไม่ต้องรับผิดหรอกนะน้องพลับ พ่อว่ำ              
แบบนี้มันสมควรแล้วล่ะ”
 “แต่หนูไม่ได้ไปชนใครตำยสักหน่อยนี่คะ”
 หำกทันทีท่ีเธอพูดจบ จู่ ๆ หลอดไฟในห้องก็หร่ีแสงวูบวำบ 
เหมือนจะดับไม่ดับแหล่คล้ำยกับไฟตก ท�ำให้หญิงสำวต้องขมวดคิ้ว
เข้ำหำกันและมองไปรอบ ๆ ห้องว่ำเกิดอะไรขึ้น 
 “แน่ใจเหรอ ?”
 “คณุพ่อหมำยควำมว่ำยงัไงคะ ? หรือว่ำหนขัูบรถไปชนใคร...?” 
พลบัพลงึท�ำหน้ำตกใจกบัค�ำพดูและท่ำทำงของผูเ้ป็นบิดำ แต่แล้วกต้็อง
ถอนหำยใจออกมำด้วยควำมโล่งอกเมื่อได้ยินสิ่งที่ธเนษฐอธิบำย
 “ถึงจะไม่ได้ชนคนอื่นหรือท�ำให้ใครตำย แต่สิ่งท่ีน้องพลับท�ำ 
มันก็ท�ำร้ำยจิตใจของพ่อกับแม่ คิดดูให้ดีสิถ้ำหำกน้องพลับเป็นอะไร
ขึ้นมำ พ่อกับแม่จะรู้สึกอย่ำงไร และจะเสียใจมำกแค่ไหน” เมื่อได้ยิน
พ่อของเธอพดูแบบนี ้พลบัพลงึถงึกบัหน้ำสลดลงทันที แน่นอนเธอรูว่้ำ                                                                             
ทั้งสองรักเธอมำกขนำดไหน และเธอเองก็รักพวกเขำทั้งคู่มำกเช่นกัน
 “หนขูอโทษอีกคร้ังนะคะคณุพ่อ ต่อไปจะไม่มีเรือ่งแบบนีเ้กดิข้ึน                                                                               
อีกแล้ว”
 “พ่อมัน่ใจว่ำมนัจะต้องไม่มีแน่ ๆ  หลงัจำกท่ีน้องพลบัได้ไปท�ำงำน                                                                             
ตำมท่ีศำลท่ำนสัง่ให้ไป อกีอย่ำงหนึง่นะ เร่ืองค่ำปรบัท่ีศำลท่ำนสัง่ปรับ
มำ พ่อจะหักเงินของน้องพลับเพื่อเอำไปจ่ำยตรงนี้ด้วย เข้ำใจไหม ?”
 “โห...คุณพ่อโหดร้ำยมำก!”
 แม้จะโวยออกมำพลำงท�ำสีหน้ำเศร้ำแค่ไหนแต่ก็ไม่ท�ำให้บดิำ
ของเธอเปลี่ยนใจได้ พลับพลึงไปเซ็นเอกสำรตำมท่ีทนำยน�ำมำให้              
หลงัจำกนัน้กม็กีำรเข้ำห้องประชุมเพ่ือฟังรำยละเอียดเกีย่วกบัโครงกำร
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บ�ำเพ็ญประโยชน์ท่ีเธอและอีกหลำย ๆ คนท่ีโดนคดีเดียวกันต้องมำ                                                                  
รับทรำบเพื่อท�ำควำมเข้ำใจ
 ส�ำหรับพลับพลึงแล้ว กำรถูกส่งไปบ�ำเพ็ญประโยชน์ อำจเป็น
เพียงแค่กำรลงโทษทำงกฎหมำยสถำนเบำที่ไม่ท�ำให้รู้สึกรู้สำอะไรมำก
นัก แต่เธอหำได้รู้ไม่ว่ำกงล้อแห่งชะตำกรรมนั้นได้เริ่มหมุนแล้ว


