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 มันไม่ใช่คืนแรกที่ ชมพูแพร กลับบ้ำนดึกดื่น...
	 ไม่ใช่เพราะเธอเหลวไหลหรอก	 แต่เพราะภาระของความเป็น	
‘ครู’	 นั้นหนักหนาสาหัสเกินกว่าท่ีเธอเคยคาดคิดมาก่อน	 ก่อนหน้า				
ท่ีจะเลือกมาเป็นครูฝึกสอนท่ีนี่	 ชมพูแพรก็รู้มาบ้างว่าอาชีพครูไม่ใช่															
เรื่องง่าย	 ค�าว่าครูท่ีมาจากค�าสันสกฤตว่า	 ‘คะ-รุ’	 ซ่ึงแปลว่า	 ‘หนัก’														
มันก็บอกได้เป็นอย่างดีแล้วว่าการเป็นครูไม่ใช่เรื่องสนุก	 ไม่ใช่เรื่องท่ี
ใคร	 ๆ	 ก็จะเป็นกันได้	 แต่ชมพูแพรก็ยังยืนยันท่ีจะเป็นครูอย่างท่ีเธอ
ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กโดยมีคนเป็นแม่สนับสนุน	 และแม้ฐานะทางบ้านก็																																																																																		
ไม่ได้ขัดสนจนถึงข้ันต้องส่งลูกสาวให้ไปเป็นครูล�าบากล�าบนท่ีต่าง
จังหวัด	แต่ชมพูแพรก็ยังยืนยันในเจตนารมณ์ของตัวเอง	 เธอเลือกมา
ฝึกสอนที่โรงเรียนเล็ก	 ๆ	 แห่งหนึ่งในต่างจังหวัด	 ด้วยเพราะไม่อยาก
แย่งไปท่ีโรงเรียนใหญ่	 ๆ	 แบบคนอ่ืน	 ถึงแม้ว่าการเป็นครูฝึกสอนจะ										
ไม่ได้เงนิสกัสตางค์แดงเดยีวก็ไม่เป็นปัญหา	เรยีนจบเป็นครูได้เงนิเดอืน
เดือนละไม่กี่บาทนั่นก็ไม่ได้ท�าให้ชมพูแพรเปลี่ยนใจ	 เธอเกิดมามีชีวิต	
ที่สุขสบายเกินพอแล้ว		
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	 ชีวิตของคนเราไม่ได้ด�าเนินไปได้ด้วยเงินเพียงอย่างเดียว					
การมีความฝันด้วยต่างหากท่ีจะน�าพาชีวิตให้ขับเคลื่อนต่อไปตามท่ี
หัวใจต้องการ	 แม้ตอนนี้จะรู้ซ้ึงแล้วว่าการเป็นครูมันหนักหนาสาหัส									
กว่าท่ีจนิตนาการไว้มากนกั	แต่ชมพูแพรก็ไม่เคยอยากล้มเลกิความคดิ
ที่จะเป็นครู...จนกระทั่งคืนนี้
	 ครูสาวเดินหอบเอกสารลงมาจากตึกเรียนท่ีเงียบเชียบ	 บน				
ตกึเรยีนอาคาร	4	เปิดไฟตรงทางเดนิเป็นระยะแต่กระนัน้บรรยากาศกยั็ง	
น่ากลวัอย่างบอกไม่ถกู	ต้นไม้ใหญ่ในสวนป่าท่ีนกัเรยีนชอบมานัง่เล่นกนั																																																																																							
ยามว่าง	 บัดนี้มองเห็นแต่ความมืดสลัว	 ได้ยินเสียงลมพัดใบไม้แห้งท่ี		
ร่วงอยู่บนพื้นอิฐบล็อกดัง...แครก...แครก	ชวนขวัญผวาเสียเหลือเกิน	
ชมพูแพรเดินอย่างรวดเร็วแต่ไม่ถึงกับวิ่งเม่ือเห็นว่าเวลาล่วงเลยมาจะ
สามทุ่ม	หากเป็นในเมอืงหลวงเวลาสามทุ่มแบบนีค้งยงัมคีนพลกุพล่าน	
แต่ส�าหรบัท่ีนี.่..ผู้คนต่างพากนัปิดบ้านช่องเตรยีมเข้านอนกนัหมดแล้ว	
ยิ่งในโรงเรียนไม่ต้องพูดถึง	นอกจากสุนัขที่เดินเล่นอยู่ตามใต้ตึก	ก็คง
มีแต่ผีสางเท่านั้นแหละ!
	 อ้อ...ถ้าไม่นับยามของโรงเรียนท่ีชอบแอบก๊งเหล้าแล้วหลับ	
ในป้อมยามไม่รูเ้รือ่งรูร้าว	จนบางครัง้เธอต้องลงไปเปิดประตรูัว้เพ่ือเอา
รถออกไปจากโรงเรยีนเอง	นัน่คงเป็นสิง่มีชวีติสดุท้ายท่ีมีอยู่ในโรงเรยีน
ตอนนี้แล้วละมั้ง	แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไร้ซึ่งสตินะ!		
	 ชมพูแพรเดินตรงไปยังรถเก๋งคันสวยท่ีทางบ้านเพิ่งถอย								
ออกมาได้ไม่กีเ่ดอืนก่อนมารดาจะเสยีชีวิต	หญิงสาวเปิดประตทูางด้าน
เบาะหลงัด้วยความเหนือ่ยอ่อน	โยนทุกอย่างในมอืเข้าไปในนัน้	รู้สกึหิว
จนเริม่ปวดท้อง	นกึเกรงว่าโรคกระเพาะท่ีเพิง่ทุเลาลงจะก�าเรบิขึน้มาอกี	
สงสัยต้องแวะตลาดหาซื้ออะไรกลับไปกินที่อพาร์ตเม้นต์	คืนนี้กะว่าจะ
นั่งท�างานต่อจนดึกเพราะพรุ่งนี้เป็นวันหยุดตื่นสายได้
	 ในขณะท่ีครูสาวก�าลังจะหันเดินไปท่ีต�าแหน่งคนขับนั้น	 พลัน
รู้สึกได้ว่ามี	‘อะไรบางอย่าง’	ตามเธออยู่ห่าง	ๆ 	ชมพูแพรรีบหันไปมอง	
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แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่า	กระนั้นสัญชาตญาณก็ส่งเสียงเตือนว่า																																																																											
ความไม่ปลอดภัยก�าลังอยู่ใกล้ตัว	 และไม่จ�าเป็นต้องไปหาสาเหตุ
ของความไม่ปลอดภัยนั้น	 ชีวิตมีค่ามากกว่าจะไปเสี่ยงด้วยการสอดรู้															
สอดเห็น	หญิงสาวรบีก้าวเข้าไปประจ�าท่ีคนขบัทันที	ลอ็กประตรูถอย่าง
แน่นหนาก่อนจะสตาร์ตเครื่องออกไปจากโรงเรียน
	 เส้นทางจากหน้าโรงเรียนกลับไปท่ีอพาร์ตเม้นต์นั้นอยู่แถบ
ชานเมือง	 แม้ไม่ได้ไกลนักแต่ด้วยความท่ีเป็นเส้นทางค่อนข้างเปลี่ยว
และสองข้างทางเตม็ไปด้วยไม้ใหญ่	ท�าให้รูส้กึเหมอืนระยะทางไกลกว่า
ความจริงท่ีเป็น	 ชมพูแพรเป็นคนขับรถไม่เร็วนักด้วยนิสัย	 หญิงสาว																																																																							
เปิดเพลงท่ีไม่รูห้รอกว่าช่ือเพลงอะไร	เธอเปิดเพียงเพือ่ไม่ให้บรรยากาศ
ในรถมันเงียบเหงาจนเกินไปนัก	 สายตามองตรงไปบนท้องถนนท่ี
เงยีบเชียบ	ไม่มีรถสกัคนัในเวลานี	้ก�าลงัคดิล�าดบัว่าจะท�าอะไรก่อนหลงั																																																																																	
เมื่อกลับไปถึงที่อพาร์ตเม้นต์ของตัวเอง
	 แต่แล้วหญิงสาวก็ต้องเหยียบเบรกตัวโก่ง	 เมื่อพบว่าอยู่ดี	 ๆ																																																																											
ท่ีกลางถนนมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งล้มอยู่	 ชมพูแพรย่นคิ้วด้วย															
ความสงสัย	 แต่เธอไม่ใช่คนโง่ท่ีจะลงจากรถไปดูในทันที	 ข่าวก็มีให้
เห็นกันไม่เว้นวันเรื่องมิจฉาชีพท่ีมาในหลากหลายรูปแบบ	 ไม่มีความ
จ�าเป็นต้องเอาชีวิตไปเสี่ยงในเรื่องท่ีไม่ควรเสี่ยง	 ชมพูแพรเตรียมจะ
เลีย้วรถหลกีไปอีกทาง	แต่แล้วในขณะท่ีก�าลงัจะบังคบัพวงมาลยั	แสงไฟ																																																																													
หน้ารถก็สาดส่องไปเห็นร่างของใครบางคนนอนนิ่งอยู่ไม่ห่างจากรถ
มอเตอร์ไซค์	ชมพแูพรชะงกั	เพ่งมองไปท่ีใครคนนัน้	ในฐานะพลเมอืงดี																																																																												
สิง่ท่ีควรท�าไม่ใช่การลงไปช่วยเพราะคงช่วยอะไรได้ไม่มาก	แต่เธอควร
โทรไปที่โรงพยาบาลหรือมูลนิธิกู้ภัยเพื่อแจ้งให้มาช่วยเหลือ
	 ถ้าใครคนนั้นไม่ใช่...เป้!
	 “นายเป้!”	
	 ชมพแูพรย่นคิว้ด้วยความแปลกใจอีกครัง้	เมือ่เห็นว่าใครคนนัน้
คอื	เป้ ปรวิตัร	ลกูศษิย์ของเธอนัน่เอง	ครสูาวรบีตบไฟเลีย้วแล้วจอดรถ																					
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ข้างทาง	 ก่อนจะเปิดประตูรถแล้วก้าวลงไปด้วยความสองจิตสองใจ																																																																				
ใจหนึง่กอ็ยากจะกลบัข้ึนไปบนรถ	เร่งคนัเร่งแล้วเหยียบเดก็หนุม่ให้ตาย																																																																					
ไปเสีย	 หรือไม่ก็ขับเลยไปเฉย	 ๆ	 ท�าเหมือนตัวเองเห็นหมาตัวหนึ่ง															
นอนตาย	 แต่ด้วยความเป็นมนุษย์และสามัญส�านึกผิดชอบชั่วดีท่ียัง
เหลืออยู่	หญิงสาวจึงตัดสินใจเดินไปที่ร่างของลูกศิษย์	ก่อนจะนั่งยอง
ลงข้าง	ๆ	แล้วเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ
	 “นายเป้...นกึยงัไงมานอนวัดถนนตรงนี	้ไปข่ีมอเตอร์ไซค์กวน
ประสาทใครมาอีกล่ะ	 น่าจะถูกรถเหยียบให้ไส้แตกไปเสียเลยนะ	 พิกล
พกิารข้ึนมาจะกลายเป็นภาระของคนอ่ืนอีก”	ชมพแูพรหัวเราะในล�าคอ
เบา	ๆ	ที่เห็นเป้ร้องโอดครวญด้วยความเจ็บปวด
	 “ครู...อย่าเพิ่งมาซ�้าเติมกันตอนนี้ได้ไหม...เรียกรถพยาบาล
ให้ผมที”	 เด็กหนุ่มขอร้องครูฝึกสอน	 ชมพูแพรถอนหายใจอย่างระอา	
ก่อนจะลกุข้ึนแล้วเดนิกลบัไปท่ีรถ	เปิดประตูแล้วเอือ้มไปคว้ากระเป๋าถอื																										
ล้วงโทรศัพท์มือถือในนั้นออกมาแล้วกดหาเบอร์โทรโรงพยาบาลด้วย
ความไม่เร่งรีบนัก	 ภาพของเป้ท่ีก่อกวนประสาทเธอจนรถเกือบคว�่า				
ยังแจ่มชัด	 เด็กเปรตแบบนี้	 ปล่อยให้ตายไปซะได้ก็ดี...นั่นคือสิ่งท่ี			
ชมพูแพรคดิในใจ	โดยไม่เคยรูเ้ลยว่าตวัเองก�าลงัจะตกเป็น	‘เหย่ือ’	ของ																																																																																	
ลูกศิษย์ที่ไม่เคยคิดว่าชมพูแพรเป็นครูเลยแม้แต่น้อย!
	 เป้ลกุขึน้จากพืน้แล้วย้ิมมมุปาก	เขาหันไปพยักหน้าให้เพือ่น	ๆ 																																																															
ที่แอบอยู่ในมุมมืด
	 ความชั่วบังเกิด...ความเลวก�าลังจะเตลิดจนเกินจะเยียวยา!
	 ในจังหวะท่ีชมพูแพรหันหลังจะไปมองเป้	 พลันเห็นร่างของ											
ลูกศิษย์หลายคนยืนอยู่ก็ตกใจและแปลกใจว่าเกิดอะไรข้ึน	 แต่สังเกต
จากสหีน้าและสายตาของทุกคนแล้วไม่น่าจะใช่เรือ่งดนีกั	ครสูาวจะกลบั																				
ข้ึนรถแต่สายไปเสียแล้ว	 ลูกศิษย์สารเลวตรงเข้ามากระชากครูสาว																																																										
อย่างแรง	ชมพูแพรไม่มีโอกาสแม้แต่จะกรีดร้องสักค�า	
	 หญิงสาวเบิกตาโพลงด้วยความตกใจเม่ือถูกเด็กหนุ่มท่ีเธอ			
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เรียกว่า	‘ลูกศิษย์’	ลากลงไปในป่าข้างทาง!
	 คืนอ�ามหิตท่ีท�าให้ชีวิตของชมพูแพรไม่มีวันเหมือนเดิม																					
อีกต่อไป...
	 ไม่มีวัน!



บทน�ำ 2
BUNRAKU GAME!
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 รถตู้ขนำดสิบหกที่น่ังแล่นผ่ำนร่มไม้ใหญ่สองข้ำงทำง           
ในวนัแดดสวย	เสยีงร้องเพลงเฮฮาดงัลัน่อย่างครกึครืน้สมกบัทรปิพเิศษ																																																																													
ท่ีได้รับเชิญจาก	 ‘คนพิเศษ’	 ท่ีสมาชิกท้ังสิบสามคนบนรถตู้ก็ไม่รู้ว่า				
เป็นใคร	ทุกคนรู้แต่ว่าเป็นทริปที่จะได้ไปเที่ยวฟรี	กินฟรี	อยู่ฟรี	รู้เพียง
คร่าว	ๆ	จาก	โค้ชเต้ย	ว่ามีการ์ดเชิญมาจาก	‘บุคคลนิรนาม’ ที่ชื่นชอบ
การเล่นฟุตซอลของทีมโรงเรียนจึงอยากเชิญไปกินเลี้ยงท่ีบ้านของตน	
โดยหวังว่าอาจได้ร่วมงานกันในอนาคต	
	 “โค้ชว่าเค้าอาจจะมาเป็นสปอนเซอร์และท�าให้ทีมเราไปได้ไกล
กว่านี	้โรงเรียนเราไม่ค่อยมีงบส่งเสรมิเรือ่งกฬีาเท่าไหร่	ท้ัง	ๆ 	ท่ีทีมของ
พวกเราเจ๋งจะตาย”	
	 ครหูนุม่รปูร่างก�าย�าท่ีนัง่อยู่แถวหน้าสดุพูดกบั	กงั	ศษิย์คนสนทิ
ท่ีนัง่อยู่ข้าง	ๆ 	อย่างมีความหวงั	คนฟังได้ยนิเช่นนัน้กพ็ยักหน้าแล้วยิม้
	 “แบบนั้นก็ดีสิครับโค้ช	 เราพลาดโอกาสไปแข่งต่างจังหวัด	
หลายครั้งแล้วเพราะทางโรงเรียนไม่มีทุนสนับสนุนนี่แหละ	 ถ้ามีคน		
ซัปพอร์ตให้ก็คงดี	 พวกเราอาจไปได้ไกลกว่านี้”	 ศิษย์คนโปรดบอก								
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แล้วยิม้กว้าง	เขาอยากจะไปแสดงฝีมือให้ทีมอ่ืนเห็นบ้าง	เผือ่มแีมวมอง
ทาบทามไปเข้าทีมชาติในอนาคต	ใครจะว่าหวังไกลก็ช่าง	แต่เรื่องของ
ชีวิตเราจะมาหวังอะไรแค่ใกล้	 ๆ	ท�าไมล่ะ	 เดินยังต้องเดินไปข้างหน้า	
ใครมันจะไปเดินถอยหลัง	ประสาท!
	 “จรงิด้วยโค้ช	ผมว่าอันท่ีจรงิทีมเราเก่งกว่าหลาย	ๆ 	ทีมด้วยซ�า้	
แต่ไม่มีโอกาสได้ไปแข่งขันกบัทีมอ่ืนเท่านัน้เอง	ได้แต่แข่งวนเวยีนอยู่แค่																																																																																			
ในจังหวัดนี่แหละ	มีแต่ทีมกระจอกงอกง่อย	น่าเบื่อ!”	เด่น	ที่นั่งอยู่เบาะ
ด้านหลังของโค้ชเต้ยกับกังเสนอหน้าเข้ามาคุยด้วยอย่างอยากจะออก
ความคิดเห็น	
	 จากนั้น	 เล็ก	 เพื่อนที่นั่งอยู่ข้าง	ๆ	 เด่นก็หัวเราะในล�าคอแล้ว
เอ่ยแซว	 “กูรู้หรอกน่ะ	 มึงอยากไปเหล่สาวท่ีจังหวัดอื่นบ้างใช่ไหมล่ะ	
สาวในจังหวัดเรานี่คงสอยมาหมดแล้วสินะ”
	 “พูดไปเรื่อยไอ้เล็ก!	 ก็แค่หลักสิบเองโว้ย	ฟาดหมดทั้งจังหวัด			
มีหวังเอดส์แดกกูพอดี”	 เด่นตบกระบาลเพื่อนรักทีหนึ่ง	 ท้ังสองเป็น
เพือ่นสนทิกนั...ท้ังเรยีนช้ันเดยีวกนั	ห้องเดยีวกนั	และยงัมาเล่นฟตุซอล																																																																											
ทีมเดียวกันอีก	เรียกได้ว่าเห็นเด่นที่ไหนต้องมีเล็กที่นั่นเสมอ
	 ทางด้านเบาะเดี่ยวริมประตูรถตู้ที่อยู่แถวเดียวกับเด่นนั้น	ว่าน 
ก�าลังนั่งใส่หูฟังและฟังเพลงจากสมาร์ตโฟนของตัวเองอยู่เงียบ	 ๆ														
เด็กหนุ่มเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ต่อยหนัก	 ใครมาวุ่นวายกับเขา	 ว่านลุย
อย่างเดียวไม่สนหน้าไหนท้ังนั้น	 เพื่อนในทีมต่างรู้กันดีว่าว่านเป็นคน
โลกส่วนตัวสูง	แต่นั่นไม่ใช่ปัญหาของการร่วมทีมฟุตซอลหรอก	เพราะ
การเล่นฟุตซอลใช้ฝีมือ	ไม่ได้ใช้ฝีปาก!
	 เบาะเดี่ยวทางด้านหลังของว่านเป็นท่ีนั่งของ	 เป้	 เด็กหนุ่ม					
รูปงามท่ีส�าอางเสมอไม่ว่าจะท�าอะไรตามประสาลูกคุณหนู	 พ่อเป็น
เจ้าของโรงสีใหญ่ในจังหวัด	 ชายผู้มีรถบ๊ิกไบค์คันหรูท่ีขี่ไปไหนใครก็													
จ�าได้ว่านี่คือรถมอเตอร์ไซค์ของพี่เป้ห้อง	 ม.6/6	 สาว	 ๆ	 ต่างพากัน																																																																											
กรี๊ดกร๊าดไม่ว่าพี่เป้จะเดินไปทางไหน	 ย่ิงท�าหน้าท่ีเป็นผู้รักษาประตู
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ของทีมด้วยแล้ว	 ท่วงท่ายามรับลูกฟุตซอลก็ดูจะหล่อเหลาเป็นพิเศษ	
จนท�าให้ผู้ชายหลายคนในโรงเรียนเหม็นข้ีหน้าเขาด้วยความหมั่นไส้
ไม่ใช่น้อย
	 เบาะคู่ที่นั่งข้างกันถัดจากเป้คือ	ฟลุค	กับ	ถั่วเขียว	สองแสบ
ที่เข้าห้องปกครองบ่อยเสียจนชินชา	ถูกลงโทษเล็ก	ๆ	น้อย	ๆ	บ่อย	ๆ	
แต่ไม่เคยเข็ดหลาบ	ทั้งคู่อยู่กลุ่มเดียวกับ	สมโภช	ที่ตอนนี้นั่งหลับอยู่
เบาะหน้าคูค่นขับ	สมโภชเองนัน้ดเูหมอืนจะเป็นส่วนเกนิท่ีไม่ใช่ส่วนเกนิ
ของทมีฟุตซอล	เพราะที่จริงเขาไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน	
แต่เพราะเป็นญาติของโค้ชเต้ยจึงติดสอยห้อยตามไปไหนมาไหนด้วย
ตลอดจนสนิทกับทุกคนในทีมฟุตซอล	 คนท่ีไม่รู้ก็คิดว่าสมโภชเป็น																																																																																											
หนึ่งในสมาชิกนักกีฬา	 ซ่ึงความจริงแล้วสมโภชก็อยากเล่นฟุตซอล
เหมือนกัน	 แต่ติดตรงท่ีว่าฝีมือยังสู้คนอ่ืน	 ๆ	 ไม่ได้	 แม้แต่ตัวส�ารอง													
โค้ชเต้ยก็ยังไม่ให้โอกาสได้ลองเป็น	 แต่ไม่เป็นไรหรอก	 แค่ได้มอง																
เพื่อน	ๆ	เล่น	ได้วิ่งเสิร์ฟน�้า	แค่นี้เขาก็มีความสุขแล้ว
	 อันท่ีจริงท้ังสามคนไม่น่าจะได้อยู่ในโรงเรียนนี้ตั้งนานแล้ว												
หลังจากฟลุคกับถั่วเขียวเคยถูกจับได้ว่าแอบสูบบุหรี่ท่ีห้องน�้าชาย														
แต่เพราะท้ังคู่เป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน	 โค้ชเต้ยจึงไปขอร้อง																																																																													
ผู้อ�านวยการด้วยเหตุผลท่ีว่าเด็กสามารถสร้างช่ือเสียงให้โรงเรียน														
อีกมาก	 ทางผู้อ�านวยการจึงเพียงแค่ท�าทัณฑ์บนไว้	 แต่ก็นั่นแหละ	
ทัณฑ์บนก็คือทัณฑ์บน	 มันจะไม่มีความหมายอะไรถ้าคนคาดโทษ																	
ไม่จริงจัง	 สมโภชเองก็ตามเพ่ือนไปด้วย	 เห็นเพื่อนสูบบุหรี่ก็สูบบ้าง	
รายนี้ไม่มีอะไรให้เป็นข้อต่อรองได้	แต่โค้ชเต้ยกช่็วยไว้อีกเช่นกนัเพราะ
เป็นญาติของตัวเอง	เขาได้แต่เตือนเด็กหนุ่มซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง
ว่าถ้ามีเร่ืองแบบนีอี้กจะไม่ช่วยเหลอืแล้ว	เพราะไม่อยากให้คนอ่ืนเห็นว่า																																	
การเป็นญาติโค้ชในโรงเรียนจะได้รับสิทธิพิเศษ	 แต่ท่ีเค้าว่าวงการนี	้																			
เข้าแล้วออกยากท่าจะจริง	 เพราะก็ยังมีคนเห็นท้ังสามสิงห์อมควัน																																								
แอบไปสบูบุหรีก่นัเป็นประจ�า	ใครท่ีจะไปฟ้องครูไปบอกอาจารย์กเ็จบ็ตวั																																																																																																																		



16

ทุกรายจนไม่มีใครกล้ายุ่งด้วย	ถอืว่าปอดใครปอดมนั	แค่อย่ามาพ่นควัน
ใส่ก็เป็นพอ
	 ส่วนเบาะยาวด้านหลังรถตู ้นั้น	 มีเด็กหนุ ่มสี่คนก�าลังนั่ง													
ร้องเพลงกันอย่างสนุกสนาน	สองคนทางขวามือคือ	ปีเก้	 กับ	ปาร์โก้                                                                        
สองแฝดหนุ่มสุดแสบประจ�าช้ันมัธยมสี่	 เป็นรุ ่นน้องเด็กสุดในทีม																
ฟุตซอลของโรงเรียน	 แต่การท่ีเป็นรุ่นน้องไม่ได้หมายความว่าฤทธิ	์																
จะน้อยกว่ารุ่นพี่	ปีเก้กับปาร์โก้มีเรื่องชกต่อยกับคนอื่นเป็นประจ�า	แต่
มกัจะไปมีเรือ่งนอกโรงเรยีนเสยีมากกว่าจงึไม่ค่อยถกูลงโทษในโรงเรยีน	
แต่กระนั้นชื่อเสียงเรื่องการเป็นนักเลงก็เป็นท่ีเลื่องลือไปท่ัวจังหวัด																										
ถึงการเป็น ‘แฝดนรก’
	 ปีเก้เคยมีเรื่องกับคนดูในสนามฟุตซอลจนชกต่อยกันมาแล้ว	
เหตุเพราะอีกฝ่ายโห่ตอนท่ีทีมฟุตซอลของโรงเรียนถูกยิงประตู	 ซ่ึง																	
ตอนนั้นปีเก้ยังไม่ได้เป็นนักกีฬาฟุตซอลของโรงเรียน	 แต่เลือดรัก
โรงเรยีนของเขามนัร้อนแรงและพลุง่พล่าน	ส่วนปาร์โก้นัน้ก็ไปต่อยกบั
คู่อริโรงเรียนเดียวกันท่ีไม่ถูกกันมาต้ังแต่ไหนแต่ไรจนเรื่องราวใหญ่โต		
ทีแรกก็นึกว่าจะเลิกรากันไปแล้ว	 แต่กลายเป็นว่าแค่มองหน้าก็มีเรื่อง
กันได้อีก	เขาถือคติว่า	‘หน้ามีไว้ให้คนอื่นมอง	ถ้าคู่อริมองนั่นหมายถึง																																									
มันอยากเจอตีน!’	 สุดท้ายพ่อกับแม่จึงต้องจับปาร์โก้ย้ายมาเรียนท่ีนี่																																																																																			
พร้อมกับปีเก้เมื่อตอนชั้นมัธยมสอง
	 ส่วนอีกสองคนท่ีอยู่เบาะด้านหลังสุดทางซ้ายนั้นคือ	 จุ้ย	 กับ	
วีระ	 สองคนนี้ไม่เคยมีเรื่องชกต่อยหรือข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอะไร
ให้ต้องเป็นห่วง	 แต่ด้วยเพราะซ้อมฟุตซอลหนักหรือเพราะขี้เกียจก	็													
ไม่อาจทราบได้	 ท�าให้มาโรงเรียนสายเป็นประจ�าจนเวลาเรียนแทบ															
ไม่พอ	 บางทีนึกจะลาก็ลาเสียเฉย	 ๆ	 โดยไม่มีเหตุผล	 บางทีนั่งเรียน
อยู่ด	ีๆ 	กห็ลบัเสยีอย่างนัน้	รายงานหรอืการบ้านแทบไม่เคยเห็นวางส่ง														
บนโต๊ะของอาจารย์ประจ�าวิชาจนเกือบจะไม่มีสิทธิ์สอบ	 พอถูกเรียก																			
ตักเตือนก็อ้างว่าตัวเองเสียสละเพื่อชื่อเสียงของโรงเรียน	ซ้อมฟุตซอล					
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จนเหนื่อย	 พออาจารย์ประจ�าวิชาเรียกพบผู้ปกครอง	 ผู้ปกครองก็																																																				
เข้าข้างลกูไม่ลมืหูลมืตา	บอกว่าจะให้ลาออกก็ได้ถ้าโรงเรียนไม่เสยีดาย
นักเตะฟุตซอลฝีมือดีอนาคตไกล	 ผู้อ�านวยการได้ยินอย่างนั้นก็ใจอ่อน	
ยอมให้อาจารย์ประจ�าวิชาผ่อนผันให้ทั้งสองคนในที่สุด
	 รถตูค้นังามแล่นไปบนท้องถนนท่ีไม่รู้ว่าจะพาทุกคนไปท่ีไหน...
	 ความรื่นรมย์บนรถตู้นั้นจะจบลงที่ใด	?
	 ทั้งสิบสามชีวิตจะมีกี่คนได้รอดกลับมาใช้ชีวิตอีกครั้ง	?
	 ลองเดาดู...
 TIK TOK! TIK TOK!



ตอนที่ 1

WELCOME DRINK
ด่ืมให้กับควำมตำย...ของมึง!
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 รถตู้คันงำมแล่นผ่ำนรั้วท่ีก่อสูงจนแทบมองไม่เห็นว่ำ                   
เบ้ืองหลงัรัว้นัน้คอืสิง่ใด	รูแ้ต่ว่าคนท่ีเป็นเจ้าของอาณาเขตนีต้้องไม่ใช่คน
ธรรมดา	ถนนท่ีทอดยาวจากประตรูัว้ตรงเข้าไปนัน้ไม่ใช่ระยะทางใกล้	ๆ 																																																																																																				
ถ้าเดินเท้าเข้าไปน่าจะเหนื่อยเอาการ	ครั้นเมื่อรถตู้แล่นเข้าไปจนเกือบ
ถึงจุดหมายปลายทางก็ปรากฏภาพคฤหาสน์หลังใหญ่โตมโหฬาร																				
ใหญ่จนแทบจะเรียกว่าเป็นวังขนาดย่อมก็ว่าได้	 ไม่มีใครคิดว่าออกมา
จากตัวเมืองแค่สามช่ัวโมงจะเจอสิ่งปลูกสร้างท่ีอลังการเช่นนี้อยู่ใน
พื้นที่ที่ห่างไกลผู้คน	 ไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนอยากปลีกวิเวกขนาดนี้	 แต่ก็
นั่นแหละ	 อาจเป็นความชอบส่วนบุคคลของคนมีเงินท่ีไม่อยากสุงสิง
กับใครก็เป็นไปได้
	 คฤหาสน์หลังงามสีขาวสะอาดตานั้นถูกก่อสร้างในสไตล์															
American	Neo	Classic	ดูโอ่อ่าหรูหราจนต้องมองตาค้าง	ตัวคฤหาสน์
ถูกแบ่งออกเป็นซ้ายขวาในขนาดท่ีเท่ากัน	 ประตูไม้สักบานใหญ่ท่ีสูง
จรดเพดานเปิดอ้ารอต้อนรับแขกกลุ่มพิเศษอยู่แล้ว	 เหนือบานประตู
มีเสาสองต้นท่ีใหญ่โตรองรับจ่ัวสามเหลี่ยมของบ้านท่ีประดับด้วย
ประติมากรรมปูนปั้นเป็นรูปนกเหยี่ยวสีทองก�าลังกางปีกเตรียมโผบิน	
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	 ทางด้านสนามหน้าบ้านนัน้ปลกูต้นไม้ใหญ่ท่ีถกูตดัแต่งเป็นพุม่
สวยงามไว้ในระยะท่ีเท่ากันอย่างเป็นระเบียบ	 หญ้าเขียวชอุ่มถูกตัดให้
เรียบเสมอกันจนมองเผิน	ๆ	คิดว่ามันเป็นพรมสักหลาด	ถ้าเดาไม่ผิด																																																																																														
เท่าท่ีมองเห็นแต่ไกลทางด้านหลังคฤหาสน์นั้นน่าจะเป็นทะเลสาบ			
ขนาดใหญ่	ด้านหลังเป็นภูเขาที่มีป่ารกครึ้ม	แสดงให้เห็นถึงความเป็น
ส่วนตัวอย่างที่สุดของเจ้าของพื้นที่แห่งนี้	
	 เจ้าของต้องไม่ใช่คนธรรมดาเป็นแน่แท้
	 “โห...บ้านอย่างกับวัง!”	
	 สมโภชท่ีนั่งด้านหน้าคู่คนขับร้องเสียงดังพลางเบิกตาโพลง
อย่างตืน่ตาตืน่ใจ	เดก็หนุม่หันไปถามคนขับรถตูผู้ช้ายท่ีอายยัุงไม่มากนกั																																																																																																												
เขาสวมแว่นด�า	 แต่งกายเต็มยศเหมือนคนขับรถในละครท่ีมีเจ้าหญิง	
เจ้าชาย	 ชายหนุ่มมีสีหน้านิ่งตลอดการเดินทางโดยไม่พูดอะไรสักค�า
ราวกับถูกสั่งมาว่าอย่าอ้าปากถ้าไม่จ�าเป็น	
	 “พ่ีครับ...ใครเป็นเจ้าของท่ีนี่เหรอครับ	 บ้านหลังใหญ่มาก											
เค้าอยูก่นักีค่นเหรอ	?”	สมโภชถามอย่างสอดรู	้สายตายงัสอดส่องไปท่ัว
ระยะที่ทัศนวิสัยมองเห็น	ขณะที่คนถูกถามเงียบ	ไม่ตอบอะไร	เขาหัก
พวงมาลัยรถวนรอบบ่อน�้าพุขนาดใหญ่ท่ีต้ังตระหง่านอยู่หน้าคฤหาสน	์
เป็นการหักพวงมาลยัอย่างแรงจนท�าให้คนท่ีอยูบ่นรถตูต้้องเอียงตวัตาม
โดยอัตโนมัติ	 แสดงให้เห็นว่าคนขับอาจจะร�าคาญค�าถามของสมโภช
เต็มที	โค้ชเต้ยที่มีอายุมากสุดดูทีท่าออกจึงเอ่ยเตือนลูกศิษย์	
	 “ไอ้สมโภช	อย่าถามอะไรให้มากนัก!”
	 คงไม่มีเวลาให้ใครได้ถามอะไรอีก	 เมื่อรถตู้คันพิเศษแล่น					
เข้ามาจอดท่ีหน้าคฤหาสน์หลังงามในอีกอึดใจต่อมา	 ผู้ชายคนหนึ่ง
ซ่ึงเป็นคนงานในบ้านท่ีสวมชุดแบบเดียวกันกับคนขับรถตู้รีบวิ่งมาท่ี
รถของแขกกลุ่มพิเศษ	 ก่อนจะเปิดประตูให้ราวกับทุกคนเป็นเจ้าชาย																					
ชายคนนั้นมีสีหน้านิ่งเฉยไม่มีรอยย้ิมต้อนรับผู้มาเยือนแต่อย่างใด																																																																																	
ท�าเพียงก้มตัวเล็กน้อยแล้วผายมือไปทางประตูคฤหาสน์ท่ีเปิดอ้าไว	้	
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โดยไม่พดูอะไรสกัค�า	ท้ังสบิสามคนจงึค่อย	ๆ 	ก้าวลงจากรถอย่างไม่เป็น
ระเบยีบ	ตา่งก็ตื่นเตน้กับความโอ่อ่าของสถานที	่ถั่วเขยีวหยบิโทรศัพท์
มือถือข้ึนมากดไลฟ์สดอวดคนในเฟซบุ๊กว่าเขาได้มาสถานท่ีท่ีวิเศษ																																															
เช่นนี้เพื่อให้คนอื่นได้อิจฉา
	 “เฮ้...ทุกคน	 วันนี้กูได้มาท่ี...”	 ยังไม่ทันพูดประโยคต่อไป													
คนงานหนุ่มท่ีมาเปิดประตูรถให้ก็ปัดโทรศัพท์มือถือของถั่วเขียวจน
หล่นลงกระแทกพ้ืน	เจ้าของเห็นอย่างนัน้กร้็องโวยข้ึนด้วยความไม่พอใจ	
“เฮ้ย!	มาปัดมือถือกูท�าไมวะ!”	
	 ถั่วเขียวท�าท่าจะต่อยชายคนนั้น	 ดีท่ีโค้ชเต้ยดึงตัวไว้เสียก่อน
แล้วหันไปท�าเสียงดุใส่ลูกศิษย์
	 “ไอ้ถั่วเขียว!”
	 “ก็มันปัดโทรศัพท์มือถือผมตกพื้น	 โค้ชก็เห็น	 เป็นแค่คนงาน
กระจอก	 ๆ	 มีสิทธิ์อะไรมาท�าแบบนี้	 มันไม่รู้หรือไงว่าเราคือแขกคน
พิเศษของท่ีนี่”	 ถั่วเขียวจ้องเขม็งท่ีคนงานอย่างเอาเรื่อง	 ในขณะท่ี					
คนอ่ืน	 ๆ	 ซ่ึงหยิบโทรศัพท์มาก�าลังจะถ่ายรูปสถานท่ีไว้บ้าง	 แต่ชาย			
คนงานผู้นั้นก็ท�าเสียงเข้มแล้วบอกด้วยน�้าเสียงจริงจัง
	 “สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นสถานท่ีส่วนบุคคล	ห้ามถ่ายภาพ	ห้ามไลฟ์สด																																																																																						
ห้ามโพสต์ลงโซเชียลมเีดยีไม่ว่าสือ่ใดใดตามค�าสัง่ของท่านเจ้าของบ้าน	
ดงันัน้เราขอให้ทุกคนเอาโทรศพัท์มือถอื	แท็บเลต็	หรือเครือ่งมือตดิต่อ
สื่อสารใด	 ๆ	 มาฝากไว้กับทางเจ้าหน้าท่ี	 แล้วเราจะคืนให้ท่านตอน															
ออกจากที่นี่”
	 “ท�าไมต้องเอามือถือไปด้วย	 ให้เราปิดเครื่องก็ได้	 ถ้าห้ามก็											
ไม่ท�าอยู่แล้ว”	เป้เอ่ยถามอย่างหงดุหงดิในที	เขาเป็นคนตดิโทรศพัท์มาก																																																																														
จนมนัเหมือนเป็นอวยัวะในร่างกาย	อันท่ีจรงิไม่ใช่แค่เป้หรอก	คนสมยันี	้																																																																																				
ส่วนใหญ่ก็ขาดโทรศัพท์มือถือแทบไม่ได้ท้ังนั้น	 ถึงไม่ได้ใช้ขอแค่มีไว้
ใกล้ตัวให้อุ่นใจก็ยังดี
	 “กรุณาท�าตามกฎของท่ีนี่ด้วยครับ”	 ชายคนงานไม่ได้บอก
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เหตุผล	 แต่น�้าเสียงของเขานั้นบ่งบอกได้อย่างดีว่าเป็นกฎท่ีเคร่งครัด
ราวกับว่าหากใครขัดขืนมีโทษประหารเพียงสถานเดียว
	 “เขาให้ท�ายังไงก็ท�าอย่างนั้นเถอะ	 ขาดมือถือแค่วันเดียว																				
ไม่ตายหรอกน่า”	ในฐานะโค้ช	เต้ยจึงล้วงโทรศพัท์มือถอืของตวัเองข้ึนมา																																																																										
ปิดเครื่องแล้ววางลงในตะกร้าหวายท่ีรองด้วยผ้าก�ามะหย่ีสีแดงเป็น										
คนแรกเพื่อให้ลูกทีมท�าตาม	 หลายคนบ่นกระปอดกระแปดแต่ก็ยอม
ท�าตามอย่างไม่มีทางเลือก	
	 เมือ่เห็นว่าวางโทรศพัท์มือถอืกนัครบแล้วชายคนนัน้จงึผายมือ
ไปที่ประตูคฤหาสน์ที่เปิดอ้าอยู่แล้วเอ่ย
	 “เชิญเข้าไปข้างในเลยครบั	คณุท่านรอพวกคณุอยู่	ขอให้ทุกคน
โชคดี	หวังว่าเราคงได้เจอกันอีก”	 เขาพูดเป็นปริศนาแล้วก้มตัวเล็ก	ๆ	
ก่อนจะถอืตะกร้าใส่โทรศพัท์มือถอืท้ังสบิสามเครือ่งหายไปอีกทางหนึง่
ของคฤหาสน์หลงังาม	วบูหนึง่ของสายตานัน้ดมีูเลศนยัอย่างบอกไม่ถกู
	 “ไม่ใช่มันเป็นมจิฉาชีพเอาโทรศพัท์พวกเราไปขายแดกเสยีล่ะ”	
กังตั้งข้อสงสัย	จุ้ยตบกระบาลเพื่อนไปครั้งหนึ่งแล้วบอก
	 “ไอ้กัง	 บ้านหลังขนาดนี้เค้าไม่เอามือถือมึงไปขายหรอก													
มือถือมึงขายยังซื้อผ้าเช็ดเท้าบ้านเค้าไม่ได้เลยมั้ง”
	 “ท�าไมต้องตบหัวด้วยวะ	 กูอุตส่าห์เซ็ตผมมา	 เผื่อบ้านเค้ามี
ลูกสาวสวย	 ๆ	 แล้วชอบกู	 กูจะได้สบายไปท้ังชาติ”	 กังพูดเอาข�าขัน	
เพื่อน	 ๆ	 พากันหัวเราะอย่างชอบอกชอบใจ	 โค้ชเต้ยเห็นว่าโอ้เอ้กัน																																																																													
มากแล้ว	การมาหาผูเ้ชิญนัน้จะให้คนเชิญรอนานนบัเป็นการเสยีมารยาท																																																																																						
อย่างยิง่ยวด	โดยเฉพาะกบัคนเชิญท่ีไม่น่าจะใช่คนธรรมดายิง่ต้องรกัษา
เวลาและมารยาทอย่างที่สุด
	 “ไป	ๆ	เข้าไปได้แล้ว	มัวแต่คุยกันอยู่นั่นแหละ	ปล่อยให้ท่าน
รอนานมันไม่ดี”	 ว่าแล้วโค้ชเต้ยก็เดินน�าลูกทีมท้ังสิบสองคนเข้าไปใน
คฤหาสน์หลังนั้นด้วยความชื่นม่ืน	 หวังว่าจะกลับออกมาพร้อมข่าวดี
กับการได้สปอนเซอร์ทีมฟุตซอลของตน	 เขาเช่ือว่าถ้าได้แบ็กอัปดี	 ๆ	
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มีอ�านาจทางด้านเงินทอง	 ทีมของพวกเขาจะไปได้ไกลแน่นอน	 โดย				
ไม่ต้องไปง้อของบจากโรงเรียนที่ไม่รู้หายไปไหนหมด
	 ทันทีที่เข้าไปข้างใน	ทุกคนก็ถึงกับงงเป็นไก่ตาแตก	เพราะถ้า
สังเกตจากภายนอกแล้ว	 ทุกคนต่างจินตนาการไว้ว่าภายในคงตกแต่ง
อย่างวิจิตรบรรจงเป็นแน่แท้	 แต่ความจริงคือเปล่าเลย	 เม่ือเข้าไปถึง
สิ่งแรกท่ีพบมีเพียงโต๊ะไม้ทรงกลมวางอยู่กลางห้องโถง	 รอบข้างเป็น
พื้นท่ีโล่ง	 ไม่มีเฟอร์นิเจอร์อ่ืนใดอีก	 หน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิท	 ถ้า																											
ไม่ได้แชนเดอเลียร์พวงยักษ์ท่ีส่องแสงสีทองอร่าม	 คฤหาสน์หลังนี้คง																															
มืดมิดไม่ต่างจากในยามราตรี
	 ปัง!
	 อยู่	ๆ	ประตูบ้านบานใหญ่ก็ปิดลงอย่างไม่มีป่ีมีขลุ่ย	ท�าเอาท้ัง																																																																																																	
สบิสามชวีติสะดุง้เฮอืกด้วยความตกใจ	เด่นเป็นคนแรกท่ีหันไปยังโต๊ะไม้																																																																																																																						
ทรงกลมซ่ึงตั้งไว้ตรงโถงบ้านแล้วสังเกตเห็นแก้วแชมเปญสิบสามใบ	
วางอยู่บนนั้น	พร้อมกับการ์ดใบหนึ่งที่เขียนว่า	‘WELCOME	DRINK’
	 “WELCOME	DRINK	 ยินดีต้อนรับดื่ม...คืออะไรวะ	?”	 ปีเก้
คนพี่เอ่ยถามปาร์โก้คนน้อง	ปาร์โก้ได้แต่ถอนหายใจในความโง่เง่าของ
พี่ชายตัวเอง	แม้ทั้งคู่จะชอบชกต่อยมีเรื่องมีราวเหมือนกัน	แต่ต่างกัน
ท่ีปาร์โก้คนน้องนั้นหัวดีกว่าคนพ่ีมากนัก	 ในขณะท่ีปีเก้ได้เกรดเฉลี่ย																																																																				
เพียงหนึ่งกว่า	 ๆ	 แต่ปาร์โก้นั้นได้ถึงสามจุดหก	 ถ้าไม่นับเรื่องชอบ																												
ชกต่อย	ชอบใจร้อน	ปาร์โก้นัน้เรยีกได้ว่าเป็นคนท่ีสมบูรณ์แบบคนหนึง่	
ทั้งหน้าตาดี	 เรียนเก่ง	กีฬาไม่แพ้ใคร	แต่ก็นั่นแหละ	กุหลาบขาวยังมี
จุดด่างพร้อย	จะเอาอะไรกับมนุษย์
	 “มงึนี่โง่จรงิ	ๆ 	เลย...เนีย่	WELCOME	DRINK	แปลว่าเครือ่งดืม่																																																																										
ต้อนรับโว้ย!”
	 “หูยยยยย...แชมเปญซะด้วย”	 ไม่รอให้ใครเชิญ	วีระยื่นมือไป
หยบิแก้วแชมเปญทรงสงูข้ึนมากระดกจนหมดแล้วท�าหน้าชืน่ใจราวกบั
ได้กนิน�า้ทิพย์จากสรวงสวรรค์	คนอ่ืน	ๆ 	จงึพากนัหยบิแก้วแชมเปญไป
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คนละแก้วราวกับกลัวว่าจะมีใครมาแย่ง	คงเหลือแก้วสุดท้ายวางไว้บน
โต๊ะไม้ตัวงาม	ก่อนที่โค้ชเต้ยจะยกมันขึ้นมาจิบเล็ก	ๆ	รสชาติไม่ถูกคอ
สักเท่าไหร่จึงดื่มไปได้เพียงครึ่งก่อนจะวางแก้วลงที่เก่า
	 “มีกระดาษอะไรแปะไว้ท่ีฐานแก้ววะไอ้ฟลคุ	?”	ว่านเอ่ยถามฟลคุ																																																																																			
ที่ก�าลังยกแก้วแชมเปญขึ้นดื่ม	 คนที่ถูกทักรีบกระดกแชมเปญจนหมด
แล้วหงายแก้วเครื่องดื่ม	WELCOME	DRINK	 ข้ึนดู	 พบว่าตรงฐาน			
วางแก้วนั้นมีสติกเกอร์สีขาวแปะอยู่พร้อมกับเขียนว่า	‘คุณคือผู้โชคดี’
	 เห็นดังนั้นฟลุคก็เบิกตาโพลงด้วยความดีใจ	 เพราะค�าว่า	 ‘ผู้
โชคดี’	ใคร	ๆ	ก็ต้องคิดในแง่บวกอยู่แล้ว	เขากระโดดโลดเต้นคิดว่าคง
ได้ของอะไรติดไม้ติดมือกลับบ้านเป็นแน่...เงิน	 ทอง	 โทรศัพท์มือถือ
เครื่องใหม่	หรือถ้าโชคดีกว่านั้นอาจได้บิ๊กไบค์สักคันเอาไปอวดแข่งกับ
ไอ้เป้	 เผื่อจะมีสาวมากรี๊ดเขาบ้าง	 ก็เจ้าของคฤหาสน์รวยขนาดนี้	 คง																															
ไม่กระจอกงอกง่อยให้รางวัลแค่ขนมปังปี๊บงานกีฬาสีหรอกน่า
	 “กูโชคดีแล้วโว้ย!	 ถึงว่าวันนี้ตอนออกจากบ้านนกข้ีใส่หัว”														
เด็กหนุ่มหัวเราะร่วนพลางกระโดดตัวลอยอย่างดีอกดีใจ	 เพื่อนคนอ่ืน
มองตามแล้วหัวเราะในความโอเวอร์ของฟลุค
	 แต่เสียงหัวเราะไม่เคยยืนยาว...เสียงของความเศร้าต่างหาก	
ที่จะเนิ่นนาน!
	 เพียงอึดใจเดียวเท่านั้น	 ฟลุคก็เบิกตาโพลง	 มือท่ีถือแก้ว
แชมเปญปล่อยลงกบัพืน้จนแก้วทรงสวยแตกเสยีงดงั	มอืเดก็หนุม่จบัท่ี
คอของตัวเองแล้วท�าท่าเหมือนคนท่ีกลืนน�้าเดือดลงไปในนั้น	เพื่อน	ๆ																																																																															
พากันหัวเราะคิดว่าฟลุคเล่นโอเวอร์เพราะได้รับรางวัลผู้โชคดีจากแก้ว	
WELCOME	DRINK	 ในขณะท่ีเด็กหนุ่มผู้โชคดีดิ้นพล่านกระเสือก
กระสนพยายามไขว่คว้ามือไปยังเพื่อน	 ๆ	 ราวกับต้องการขอความ														
ช่วยเหลือ
	 “หยุดซะทีไอ้ฟลุค	 เวอร์มากเกินไปแล้วมึง”	 ว่านบอกอย่าง
หงุดหงิดในที	ก่อนจะใช้เท้าเตะเพื่อนเบา	ๆ	ในขณะที่อีกฝ่ายยังคงดิ้น
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ทุรนทุรายอยู่บนพื้นหินอ่อน	ถั่วเขียวเห็นว่าฟลุคดวงตาแดงก�่า	ที่ปาก
เร่ิมมีน�้าลายฟูมออกมาก็นึกเอะใจว่าคนเราคงไม่สามารถแสดงละคร		
ได้สมจริงแบบนั้นหรอก
	 “เฮ้ย!	ไอ้ฟลุคมันน�้าลายฟูมปากด้วยนะ”
	 “ลงทุนตีฟองน�้าลายเลยเหรอวะ”	 ปีเก้หัวเราะในล�าคอ	 ไม่ได้
สนใจเพื่อนมากนัก	แต่เพียงไม่กี่วินาทีต่อมาฟลุคก็นอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้น
คฤหาสน์สขีาว	นัน่ยังไม่น่าตกใจเท่าในเฮอืกลมหายใจสดุท้ายของชีวติ
เด็กหนุ่มส�ารอกเอาเลือดสด	ๆ	ออกมาด้วย!
	 “เลือด!	 ไอ้ฟลุคอ้วกเป็นเลือด!”	 ถั่วเขียวเห็นเช่นนั้นก็ร้องข้ึน
ด้วยความตกใจ	 ไม่ต่างจากคนอ่ืน	 ๆ	 ท่ีพากันกระโดดถอยหนีด้วย
ความตระหนก	 ต่างคนต่างมองแก้วของตัวเองแล้วรีบเอามันกลับไป
วางไว้ท่ีโต๊ะตัวเดิม	 ทุกอย่างเกิดข้ึนด้วยความรวดเร็ว	 วุ่นวาย	 สับสน	
ตกใจ	แปลกใจ	งนุงงไปเสยีหมด	ไม่มีใครรูว่้าท�าไมเกดิเรือ่งเช่นนีข้ึ้นได้																																																																													
สัญชาตญาณร้องเตือนว่ามันไม่ปกติ	 และพวกเขาก�าลังตกอยู่ใน
อันตราย	 ส่วนหนึ่งจึงรีบวิ่งตรงไปท่ีประตูเพ่ือจะออกไปจากท่ีนี	่																				
ในขณะที่บางคนก็ยืนนิ่งอย่างพยายามตั้งสติ	
	 ประตยัูงปิดสนทิ	ขนาดแรงของผูช้ายหลายชีวิตช่วยกนัดนักยั็ง																																																																													
เปิดไม่ออก!	
	 ในเวลานี้ท้ังสิบสามชีวิตเหมือนหนูติดกับ...ท่ีพอรู้ตัวก็กลับ	
ออกไปไม่ได้แล้ว!
	 “เหี้ยเอ๊ย!	ประตูเปิดไม่ออก!”	 เด่นตระหนก	สองมือทุบปึงปัง
ท่ีประตูบานใหญ่ซ่ึงไม่สั่นไหวเลยแม้แต่น้อย	 ภายนอกอาจดูเหมือน
เป็นประตูไม้บานใหญ่ท่ัวไป	 แต่ใครจะรู้ว่าแท้ท่ีจริงแล้วมันเป็นประตู
เหล็กกล้าที่ประกบด้วยไม้ภายนอกเพื่อหลอกตา...หลอกเหยื่อ!
	 “มันเรื่องบ้าอะไรกันวะ!”	กังทั้งกลัวทั้งโมโห	เขาเตะบานประตู
อย่างแรงจนเจ็บเท้าต้องรีบหดขากลับ	 ก่อนจะพยายามช่วยออกแรง
ดันประตูพร้อมเพื่อนคนอื่น	 ๆ	 แต่ไม่ส�าเร็จ	 บรรดาเหย่ือเริ่มส่งเสียง



26

เซ็งแซ่	 ต่างพากันทุบประตูแล้วร้องขอความช่วยเหลือจากใครก็ไม่รู	้																							
ที่คงไม่มีทางได้ยิน	หรือต่อให้มีใครได้ยินก็คงไม่มาช่วย	 เพราะทุกคน
ที่นี่เป็นคนของ	‘ใครคนนั้น’	ทั้งหมด!
	 โค้ชเต้ยนั่งยอง	 ๆ	 ลงข้างร่างของฟลุคด้วยหัวใจเต้นระส�่า															
ท้ังท่ีภายในคฤหาสน์เปิดแอร์เย็นฉ�่าแต่เขากลับรู้สึกร้อนเสียจนเหงื่อ
ไหล	 เอ้ือมมือไปจ่อท่ีจมูกของลูกศิษย์ท่ีไร้ซ่ึงลมหายใจแล้ว...ถามว่า
ตกใจไหม	ใครไม่ตกใจกค็งแปลกแล้ว	แต่ในฐานะท่ีเขาเป็นโค้ชของทีม	
มวีฒุภิาวะมากกว่าคนอืน่	เขาจ�าเป็นตอ้งตัง้สตแิม้จะอยู่ในสถานการณ์
ที่ชวนเสียสติเหลือเกิน
	 “หยุด...ทุกคนหยุด!”	 โค้ชเต้ยตะโกนบอกกับลูกศิษย์ท่ีก�าลัง	
สติแตก
	 บางคนหยุดฟัง...แต่บางคนก็ไม่
	 “เปิดประตูนะโว้ย!	บอกให้เปิด!”
	 “ช่วยด้วย!	ใครก็ได้ช่วยด้วย!	ตามรถโรงพยาบาลให้ที!”
	 “ใครท�าแบบนี้วะ	?	ต้องการอะไรวะ!”
	 ในขณะที่ทุกคนโวยวายนั้น	อยู่ดี	ๆ	หน้าจอ	LED	ขนาดใหญ่
ก็เลื่อนลงมาจากบนเพดานบ้าน	 เรียกความสนใจจากทุกคนให้หันไป
มอง	 ภาพท่ีปรากฏนั้นคือร่างของสตรีคนหนึ่งก�าลังนั่งไขว่ห้างอยู่บน
เก้าอี้สไตล์หลุยส์สีทองอร่าม	สวมชุดนักศึกษากระโปรงอัดกลีบรอบตัว	
เท้าท่ีสวมรองเท้าส้นสงูสชีมพนูัน้กระดิกไปมาเป็นจังหวะ	ในมือของเธอ
กอดตุก๊ตาหมีสชีมพูขนนุม่	ผมของเธอรวบตงึปล่อยหางม้าและมัดด้วย
ริบบิ้นสีชมพูอันเป็นเอกลักษณ์	ที่น่าแปลกใจกว่านั้นคือใบหน้าของเธอ
สวมหน้ากาก	BUNRAKU	อยู่
	 หน้ากากฆาตกร...หน้ากากฆาตกรรม...หน้ากากอาชญากร!
	 “ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู ่คฤหาสน์ของดิฉันค่ะ	 ขออนุญาต		
แนะน�าตัวให้ทุกท่านรู้จักก่อนนะคะ	เรียกดิฉันว่า	PINKY BUNRAKU 
ก็แล้วกันค่ะ	แต่ถ้ายาวไป...จะเรียกสั้น	ๆ	ว่า	‘บุนระขุ’	ก็ได้”
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	 แม้จะไม่ได้บอกว่าคนท่ีสวมหน้ากากอยู่เป็นใคร	 แต่ริบบ้ิน					
ผกูผมทรงหางม้านัน้เป็นเอกลกัษณ์ท่ีบ่งบอกได้เป็นอย่างดว่ีาคนนัน้คอื	
ครพูิง้ค์	ครฝึูกสอนท่ีถกูทุกคนในท่ีนี	้‘ขืนใจ’	และหายตวัไปจากโรงเรียน
ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้!
	 “ครูพิ้งค์!”	 โค้ชเต้ยเรียกช่ือนั้นออกมาอย่างไม่อยากจะเช่ือ
สายตา	 ลูกศิษย์ที่เหลือเบิกตาโพลงด้วยความตกใจเมื่อรู้ว่าคนพิเศษที่
ชวนพวกเขามาที่นี่ไม่ใช่คนอื่นคนไกล	แต่คือครูพิ้งค์!
	 จะไม่ตกใจได้อย่างไรเล่า	 เพราะทุกคนเคยก่อวีรกรรมไว้กับ
ครูฝึกสอนท่ีช่ือครูพ้ิงค์	 วีรกรรมท่ีท�าให้ครูฝึกสอนหายไปตั้งแต่คืนนั้น
และไม่กลับมาที่โรงเรียนอีกเลย	 หายไปโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นตายร้ายดี
อย่างไร!
	 “คะ...ครูพิ้งค์!”	 ว่านกลืนน�้าลายลงคออันแห้งผาก	 มองภาพ
ท่ีปรากฏบนจอตรงหน้าอย่างไม่อยากจะเช่ือสายตา	 ในใจยังบอกว่า											
ไม่จริง	คนตรงหน้าไม่ใช่ครูพิ้งค์	ไม่ใช่ครูพิ้งค์	ไม่น่าจะเป็นไปได้!
	 “ยินดีท่ีได้เจอกันอีกครั้งนะคะ	 นักเรียนท้ังสิบสองคนและโค้ช	
อีกหนึ่งคน...อุ๊ย!	 ไม่ใช่สิ	 นักเรียนท้ังสิบเอ็ดคน	 เพราะคุณฟลุคได้
สังเวยให้กับเกมของดิฉันเป็นคนแรกแล้ว”	พูดจบบุนระขุสาวก็หัวเราะ
เสียงแหลมด้วยความชอบใจ	 เธอนั่งกระดิกเท้าพลางมองตรงมายัง																				
ทั้งสิบสองชีวิตที่สีหน้าเต็มไปด้วยความตกใจ	แปลกใจ	และตื่นกลัว
	 “มึงเป็นบ้าอะไร	?	มึงฆ่าเพื่อนกูท�าไม	?	อีครูพิ้งค์!”	วีระเดิน
มาช้ีหน้าของอีกฝ่ายผ่านหน้าจอภาพ	 สีหน้าแดงก�่าด้วยความโกรธ							
ซ่ึงเป็นความโกรธท่ีไม่ได้มาจากการท่ีเห็นว่าฟลุคสิ้นใจไปเสียทีเดียว	
แต่เป็นความโกรธเพราะกลวัว่าตวัเองจะต้องเป็นแบบเพือ่นเสยีมากกว่า
	 “แน่จริงมึงออกมาตัวต่อตัว	 อย่าเป็นหมาลอบกัด!”	 ถั่วเขียว
ผสมโรง
	 “อุ๊ย...พูดจากับดิฉันไม่สุภาพเลยนะคะคุณวีระ	 คุณถั่วเขียว	
ระวังคะแนนจิตพิสัยจะเหลือศูนย์นะคะ	 แต่เอ๊ะ...ปกติคะแนนจิตพิสัย				
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กไ็ม่น่าจะเหลอือยู่แล้วนีน่า	นีค่ณุฟลคุเกมไปคนแล้ว	ยังไม่ทันได้เล่นเกม																																																																																																
สนุก	 ๆ	 ของดิฉันเลย	 มีใครอยากตามคุณฟลุคไปไหมคะ	 ดิฉันจะได	้			
จัดให้”	 ว่าแล้วครูสาวก็หัวเราะร่วนอย่างย่ัวโทสะ	 ซ่ึงมันได้ผล	 วีระย่ิง
คลุ้มคลั่ง	แม้ว่าเพื่อน	ๆ	จะพยายามดึงตัวไว้แต่เด็กหนุ่มก็ไม่หยุด
	 “ปล่อยกู!	 อีครูพ้ิงค์มันเป็นบ้าไปแล้ว	 มันฆ่าไอ้ฟลุคนะโว้ย!	
แล้วพวกมึงคดิเหรอว่าท่ีมนัจับพวกเรามาท่ีนี	่มนัจะจบัให้มานัง่กนิข้าว																																																																														
ป้ิงบาร์บีคิวเล่น	 มันก็จับพวกเรามาฆ่านั่นแหละ	 เพราะ...”	 ความเลว																																																																										
ระย�าในสิ่งท่ีท�าไว้ก�าลังจะหลุดออกจากปาก	 โค้ชเต้ยดึงแขนของ																							
ลูกศิษย์ไว้พลางส่งสายตาเตือน...เรื่องคืนนั้นจะตายไปกับคืนนั้น													
ห้ามใครพูดมันอีก...นั่นคือค�าสาบานของทั้งสิบสามชีวิต!
	 “หยุดนะวีระ!”
	 “โค้ชจะอยู่เฉย	 ๆ	 แล้วรอมันฆ่าเราทีละคนเหรอ	 ผมไม่ยอม
หรอก”	 ไม่พูดเปล่า	 วีระหันมองรอบกาย	 แรกทีเดียวกะจะหยิบแก้ว
แชมเปญบนโต๊ะขว้างใส่หน้าจอภาพของบุนระขุสาว	 แต่สุดท้ายก	็						
เปลีย่นใจถอดรองเท้าผ้าใบคูโ่ปรดของตวัเองออกข้างหนึง่แล้วขว้างมัน																			
ใส่ภาพของครูพิ้งค์บนหน้าจอด้วยความโมโห	 แม้จะรู้ว่ามันท�าอะไร																																																																																					
หญิงสาวท่ีมีเพียงแต่ภาพเสมือนไม่ได้	 แต่เขาก็อยากท�า	 เพราะนั่น
จะแสดงให้เห็นว่าเขาไม่ยอมอยู่ในเกมบ้า	 ๆ	 ของครูฝึกสอนที่ชื่อพิ้งค์
หรอก!
	 การใช้อารมณ์...สิ่งท่ีตอบแทนกลับมาก็คงเป็นอารมณ์																						
ไม่ต่างกัน
	 ปัง!
	 เสียงปืนดังข้ึนมาจากท่ีใดท่ีหนึ่งภายในคฤหาสน์	 ทุกคนท่ียืน
อยู่ในห้องโถงต่างสะดุง้ด้วยความตกใจแล้วก้มตวัหลบตามสญัชาตญาณ	
เม่ือเสียงเงียบลงจึงเงยหน้าข้ึนมองเพ่ือท่ีจะพบว่ามีเพียงวีระเท่านั้นท่ี
ยังยืนอยู่	ที่น่าตกใจกว่านั้นคือร่างของเด็กหนุ่มค่อย	ๆ 	ทิ้งตัวลงกับพื้น
ในสภาพท่ีกลางหน้าผากมีรอยลูกกระสุนทะลุเข้าไปในกะโหลกก่อนจะ
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แหวกว่ายออกไปทางด้านหลงักระหม่อมจนเลอืดและมนัสมองกระจาย
ไปบนฝาผนังคฤหาสน์หลังงาม	 ท�าให้ฝาผนังของคฤหาสน์เป็นวงดั่ง
ดอกไม้ไฟ...ดอกไม้ไฟจากเลือดและสมองของมนุษย์!
	 ทุกคนเห็นดงันัน้กพ็ากนัถอยกรดูจนบางคนตวัตดิผนงัห้องโถง																																																																							
บางคนร้องลั่นด้วยความกลัวอย่างขาดสติ	 บางคนวิ่งไปท่ีประตูไม	้															
บานใหญ่บานเดมิแล้วพยายามทุบปึงปังเพือ่ท่ีจะให้มันเปิดออก	ท้ัง	ๆ 	ท่ี			
รู้ว่าทุบให้ตายก็ไม่มีทางส�าเร็จ	 บางคนส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือ																																																																		
จนเสียงแหบพร่า	 บางคนยืนนิ่งด้วยความตกตะลึง	 บางคนสีหน้า																									
เรียบเฉยมองเพื่อนท่ีเหมือนคนบ้าด้วยความรู ้สึกท่ีว่าดิ้นรนไปก	็													
เหนื่อยเปล่า	เก็บแรงไว้สู้เพื่อเอาชีวิตรอดเสียดีกว่า
	 “น่าเสยีดายจังนะคะ	คุณวรีะเกมตามคณุฟลคุไปซะแล้ว	ห้าว	ๆ 	
แบบนี้ไม่น่าเกมไวเลยนะคะ	น่าจะอยู่ร่วมสนุกกันนาน	ๆ	ไหน...มีใคร
อยากเกมตามคุณฟลุคกับคุณวีระไปไหมคะ	ยกมือขึ้นสูง	ๆ	เดี๋ยวดิฉัน
จดัให้ค่ะ	ตอนนี้ใจด	ีหลงัจากนี้ไปถ้าจะมาขอตาย	ดฉัินไม่ให้ตายง่าย	ๆ 																																																																																						
นะคะ	 ความตายเป็นขนม	 ต้องเก็บไว้ละเลียดทรมานถึงจะสนุก!”																								
บุนระขุสาวเอ่ยถามพลางกระชับกอดตุ๊กตาหมีสีชมพูท่ีวางอยู่บนตัก		
แม้จะไม่เห็นว่าภายใต้หน้ากากบุนระขุนัน้แสดงอาการอย่างไร	แต่ทุกคน																																																																																	
ก็พอเดาได้ว่าเธอก�าลังยิ้มอยู่อย่างคนสาแก่ใจ!	“เอาละ	ไม่ต้องตื่นเต้น
ดีใจกันขนาดนั้นท่ีจะได้เล่นเกมกับดิฉัน	 ยังมีเกมอีกเยอะเลยค่ะ	 แต	่					
ตอนนี้ดิฉันคิดว่าทุกคนคงเริ่มหิวกันแล้วสินะคะ	 งั้นดิฉันในฐานะ																																																																																					
เจ้าบ้านขออนญุาตเลีย้งอาหารญ่ีปุ่นให้กบัทุกคน	โดยเชฟฝีมือดท่ีีดฉัิน														
เชิญมาจากญี่ปุ่นโดยตรงเพื่อการนี้	อิรัชไชมาเซะ1!”
	 ว่าแล้วบุนระขสุาวกล็กุข้ึนจากเก้าอีต้วังามแล้วโค้งตวัเลก็น้อย																				
ก่อนท่ีภาพจากหน้าจอจะหายไป	 เกิดแสงสว่างมาจากทางประตู							
บานหนึง่ท่ีเปิดอ้าออก	มบีรกิรสาวสองคนสวมหน้ากากบุนระขุไว้เช่นกนั			
ยืนอยู่ตรงนัน้	ในมือข้างหนึง่ถอืกระบอกปืนไว้เป็นของคูก่าย	มอือีกข้าง																																																																												
 1	อิรัชไชมาเซะ	(Irasshaimase)	แปลว่า	เชิญค่ะ/ครับ	,	ยินดีต้อนรับค่ะ/ครับ
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ท่ีว่างผายเข้าไปทางบานประตูท่ีเปิดต้อนรับเป็นเชิงบังคับให้ทุกคน			
เดินเข้าไปในนั้น
	 ภัตตาคารอาหารสุดพิเศษที่จะไม่มีใครกล้าลืมจนวันตาย!
	 เกมแรก...ตาย	2	เหลือ	11
	 ผู้ไม่รอด...คุณฟลุคและคุณวีระ
	 BYE!


