
บทนำำ�



7

 คนห่า่อะไรไม่่ร้�จักัคิด ดนัเลืือกม่าจัดังานปาร์ตี้้�ตี้อนเขารณรงค์ให่�
เว้�นระยะห่่างน้�นะ...นั่่�นั่คือืคืวามคืดิของเมธี ีเมื�อไดร้ับ่คืำาเชิญิจาก อภิิรัักษ์์  
เดชอำ�ไพเจริัญ หรัือ เส่ี่�ยเอ็็ม เศรัษฐีีหนั่่�มภาพลั่กษณ์์แบดบอยรั่�นั่รัาว
คืรัาวเดียวก่บเขา ซ่ึ่�งมีสถานั่ะเป็็นั่หลัานั่ชิายของนั่ายทหารัใหญ�รัะด่บ
ยศนั่ายพลั ที�ป็ัจจ่บ่นั่เป็็นั่แกนั่นั่ำาสำาคื่ญของฝ่่ายรั่ฐีบาลั 
 ถ่งแม้คืิดเชิ�นั่นั่่้นั่ แต�ในั่เมื�อเขาย่งคืงต้องอยู�รั�วมในั่ส่งคืม          
ต้องวนั่เวียนั่หากินั่ก่บคืนั่มีตำาแหนั่�งใหญ�โตพวกน้ีั่ จ่งจำาเป็็นั่ต้องมา         
รั�วมงานั่ตามคืำาเชิิญจนั่ได้ 
 สถานั่ที�นั่่ดพบคืือโรังแรัมเก�าขนั่าดกลัางย�านั่ถนั่นั่ชิานั่เมือง 
เป็ิดทำาการัมาไม�ตำ�ากว�าห้าสิบป็ี ตอนั่หมอดูคืนั่ด่งเลัี้ยวรัถผ�านั่ป็รัะตูรั่้ว
เข้ามา เขาเห็นั่ว�าบรัรัยากาศพื้นั่ที�โดยรัอบของโรังแรัมนั่่้นั่มืดมาก จนั่
เขาไม�แนั่�ใจด้วยซึ่ำ้าว�าป็ารั์ตี้ย่งถูกจ่ดข้่นั่จรัิงหรัือเป็ลั�า กรัะท่�งมองเห็นั่
เดก็หนั่่�มแต�งเคืรัื�องแบบทหารัยนืั่โบกรัถให้ไป็จอดบรัเิวณ์ลัานั่ด้านั่หลัง่
อาคืารัหลั่ก  
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 “ขอชิื�อด้วยคืรั่บ ต้องเชิ็กว�าอยู�ในั่รัายชิื�อแขกหรัือเป็ลั�า”     
ทหารัหนั่่�มนั่ายนั่่้นั่ถามเสียงห้วนั่ 
 “เมธีี” เขาบอกหลั่งจากลัดกรัะจกลัง มองเคืรืั�องแบบอีกฝ่่าย
แลั้วคืิดว�าทำาอย�างก่บอยู�ในั่คื�ายทหารัไป็ได้...แต�ก็ไม�นั่�าแป็ลักใจนั่่ก
เพรัาะเขารัู้นั่ิส่ยอภิรั่กษ์ดี เสี�ยเอ็มชิอบยืมลัูกนั่้องของลั่งมาใชิ้ แลั้วส่�ง
ให้ท่กคืนั่แต�งเคืรัื�องแบบเต็มยศ นั่่ยว�าต้องการัแสดงถ่งการัมีอำานั่าจ 
แลัะสะดวกในั่การัข�มผู้คืนั่ 
 “อ๋อ หมอดู” นั่ายทหารัหนั่่�มตอบรั่บ สีหนั่้าผ�อนั่คืลัายมากข่้นั่ 
“ผมจำาพี�ได้ ออกรัายการัโทรัท่ศนั่์บ�อย” 
 “ใชิ� ป็กติผมรัู้จ่กก่บบิ๊กต้อม แลั้วก็ทำานั่ายดวงให้ท�านั่ป็รัะจำา” 
เขาบอกขณ์ะมองหนั่้านั่ายทหารัที�กำาลั่งจ้องเขาด้วยสีหนั่้าป็ลัาบป็ล้ืัม
คืลั้ายดีใจที�ได้เจอคืนั่ด่ง แลั้วถือโอกาสถามเจาะข้อมูลัเพื�อคืลัายคืวาม
สงส่ย “รัู้ไหมว�าคื่ณ์เอ็มเขาจ่ดป็ารั์ตี้แบบไหนั่ เห็นั่คืะย่้นั่คืะยอว�าให้มา
ให้ได้ แต�ไม�บอกรัายลัะเอียดผมเลัย” 
 “ผมก็ไม�รัู้เหมือนั่ก่นั่คืรั่บ นั่ายไม�ได้บอก แคื�ส่�งผมไว้ว�าต้อง
คือยจ่ดการัโบกรัถแลัะเชิ็กชิื�อว�าแขกมาคืรับ จากนั่่้นั่ให้ป็ิดป็รัะตูรั่้ว” 
 เมธีีมองตาอีกฝ่่ายแลั้วอ�านั่ออกว�าคืงไม�รัู้อะไรัจรัิง ๆ ท�าทาง
คืงเป็็นั่พวกทหารัเกณ์ฑ์ป็รัะจำาป็ีที�ถูกเรัียกมาใชิ้งานั่นั่อกรัาชิการั 
 “เอาเถอะ ไม�เป็็นั่ไรั แลั้วนั่ี�คืนั่มาก่นั่คืรับหรัือย่ง ?” 
 “เกือบแลั้วคืรั่บ นั่ายเชิิญมาแคื�สิบสามคืนั่ นั่อกจากพี�แลั้ว      
ขาดอีกคืนั่เดียว” 
 สิบสาม...เลัขไม�มงคืลัเอาเสียเลัย 
 เมธีีเลัี้ยวรัถเข้าไป็จอดบริัเวณ์ลัานั่ด้านั่หลั่งตามที�นั่ายทหารั
ชิีน้ั่ำาทาง ป็กตพิืน้ั่ที�กว้างขวางป็านั่นั่ีค้ืงทำาเอาไว้รัองรับ่รัถนั่บ่ร้ัอย เมื�อมี
รัถแคื�รัาวสบิคืน่ั่เท�านั่่น้ั่ ม่นั่จ่งดูโลั�งไป็ถนั่ด่ตา โหวงเหวงอย�างไรัชิอบกลั
 ตอนั่นั่ีน้ั่อกจากเขาแล้ัวเหลัยีวไป็รัอบตว่ก็ไม�เห็นั่ใคืรัอื�นั่ สายตา
ไป็หย่ดบรัิเวณ์ป็้ายนั่ีออนั่เขียนั่ป็รัะโยคื ‘ทางเข้า’ ซ่ึ่�งห้อยอยู�บรัิเวณ์
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เหนั่ือป็รัะตูทางเข้าอาคืารัที�เชิื�อมก่บลัานั่จอด 
 ถ่งอย�างไรัก็อดรูั้ส่กไม�ได้ว�าบรัรัยากาศโดยรัวมชิ�างไม�เข้าท�า
เอาเสยีเลัย แต�ในั่เมื�อมาถ่งที�แล้ัวเขากค็ืงไม�สามารัถถอยกลับ่ได้ หมอดู
จ่ดการัยกโทรัศ่พท์มือถือข่้นั่ถ�ายรัูป็ เป็ิดโป็รัแกรัมแชิตก�อนั่กดส�งภาพ
พรั้อมพิมพ์ข้อคืวาม 
 ‘บรรยากาศน่ากลวัยิ�งกว่าท่�คิดเอ็าไว้เสี่ย่อ็ก่ ไม่น่าไว้วางใจเลย
ไอ็้ปาร์ต่้อ็ะไรเน่�ย’ 
 รัอส่กพ่ก ก็มีข้อคืวามส�งตอบกลั่บมาจากอีกด้านั่แบบห้วนั่ส่้นั่ 
 ‘มืดมากนะ’
 ‘โรงแรมดูร้าง น่าจะเจ๊งมาก่อ็นหน้านานแล้ว เห็นว่าเชิญแขก
มา 13 คน แถมยังสี่ั�งทหารให้ปิดประตูรั้วหลังพวกเรามาถึงท่�อ็่ก น่�มัน
ยังไงกัน’
 เขาก้มมองหนั่้าจอ หลั่งข้อคืวามด่งกลั�าว ย่งไม�ท่นั่ที�อีกด้านั่
จะส�งคืำาตอบกลั่บมา ก็มีเสียงเอ�ยท่กมาจากด้านั่หนั่้าทำาเอาเมธีีสะด่้ง 
 “ว�าไงหมอเมธีี” 
 คืนั่ที�พูดป็รัะโยคืเมื�อคืรัู�เป็็นั่ชิายผิวสองสี ต่วใหญ�ใบหนั่้าด่         
เขาคืืออภิรั่กษ์หรืัอเสี�ยเอ็มเจ้าของงานั่ป็ารั์ตี้ในั่ว่นั่นั่ี้เอง ป็รัะกบด้านั่
ซึ่้ายขวามาด้วยทหารัในั่เคืรัื�องแบบอีกสองนั่าย 
 “สว่สดีคืรั่บเสี�ย” เมธีีรัีบป็ั้นั่หนั่้ายิ้มเอ�ยท่กกลั่บ 
 “ผมเห็นั่ว�าคืนั่ย่งมาไม�คืรับก็เลัยเดินั่ออกมาสำารัวจ เจอคื่ณ์ 
จอดรัถแลั้วก็ไม�เดินั่เข้ามาเสียที” 
 “เอ�อ...คืรับ่ ผมกก็ำาลัง่จะเข้าไป็แล้ัว” เมธีพีดูแล้ัวมองข้ามไหลั�                                                                                
ของอภิรั่กษ์ไป็ เห็นั่ว�ามีใคืรับางคืนั่กำาลั่งยืนั่อยู�บริัเวณ์หนั่้าทางเข้า
โรังแรัม จากแหลั�งกำาเนั่ดิที�เป็็นั่แสงไฟนั่อีอนั่ขนั่าดเลัก็รัวมท้่งรัะยะไกลั                                                                             
ทำาให้มองเห็นั่ใบหน้ั่าอีกฝ่่ายไม�ช่ิด แต�เขาคื�อนั่ข้างม่�นั่ใจว�าเป็็นั่เพศหญงิ                                                                                  
สวมชิ่ดยาว เขาเกือบจะเอ�ยท่กไป็แลั้วว�านั่่�นั่ใคืรัก่นั่ 
 แต�แล้ัวกเ็กดิเรัื�องไม�คืาดฝั่นั่ข้่นั่ต�อหน้ั่าต�อตา ศรีัษะของผูห้ญิง
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คืนั่นั่่้นั่หลั่ดจากคือแลั้วหลั�นั่ลังมากล้ิังบนั่พ้ืนั่ เลั�นั่เอาเมธีีเบิกตากว้าง
ด้วยคืวามตกใจ พรั้อมรั้องออกมาเบา ๆ “เฮ้ย!”  
 อภิรั่กษ์ขย่บเข้ามาใกลั้เขามากข่้นั่ บ่งวิส่ยท่ศนั่์ตรังหนั่้า  
 “เป็็นั่อะไรัไป็หมอเมธีี ?” 
 “เมื�อกี ้ผมเห็นั่ผูห้ญงิคืนั่หนั่่�ง เขา....” เขาพดูเสยีงส่�นั่ พยายาม
ต่้งสติขย่บต่วเบี�ยงจากจ่ดที�ยืนั่อยู�เลั็กนั่้อยเพื�อมองไป็ย่งจ่ดนั่่้นั่อีกคืรั่้ง  
 แต�ไม�มีสิ�งใดอยู�แลั้ว ไม�ว�าจะเป็็นั่รั�างกายหรัือศีรัษะลั่กลั่บ         
ภาพนั่�าสะพรั่งกลั่วที�แสนั่ติดตาเมื�อคืรัู�ได้หายไป็เรัียบรั้อยแลั้ว
 เจ้าของป็าร์ัตีแ้สยะย้ิมที�ชิวนั่ให้รู้ัสก่เหมอืนั่กำาลัง่เย้ยหย่นั่อะไรั
บางอย�าง 
 “เป็นอะไรัไป หรัือว่�หมอดูอย่�งคุณเกิดสัมผัสอะไรับ�งอย่�ง
ได้ขึ้นม�”  



บทท่� 1
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 เขาไม่่รู้้�ว่่าจะอธิิบายอย่างไรู้ดีี จะบอกว่่าเม่่�อครู้้่มี่ผู้้�หญิิงคอขาดี
ต่่อหน้�า แต�ว�าตอนั่นั่้้อีกฝ่่ายหายไป็เรัียบรั้อยแลั้วอย�างนั่่้นั่เหรัอ บางที
เขาอาจเพียงแคื�ตาฝ่าดไป็ 
 หรัอืต�อให้ถ้าเห็นั่ผเีห็นั่วญิญาณ์จรังิ เขาก็ไม�อยากยอมรับ่หรัอื
แสดงท�าหวาดกลัว่ต�อหน้ั่าอภริัก่ษ์ เพรัาะในั่ขณ์ะนั่ีย้ามยนืั่เผชิญิหน้ั่าก่นั่                                                                            
เมธีีรัู้ส่กได้เลัยว�าท้่งสีหนั่้าแลัะแววตาของอีกฝ่่ายแสดงออกว�ากำาลั่ง   
เย้ยหย่นั่เขาในั่ทางใดทางหนั่่�ง ไม�เป็็นั่มิตรัเอาเสียเลัย 
 “เอ�อ..ไม�มีอะไรัหรัอก ผมแคื�รัู้ส่กว�าบรัรัยากาศที�นั่ี� มีพลั่งงานั่
ลับเยอะ” 
 “รัู้ไหม ลั่งผมเชืิ�อหมอมากเลัยนั่ะ” อภิรั่กษ์เป็ลีั�ยนั่เรัื�องอย�าง
ฉบ่พลัน่ั่ เดนิั่ขย่บเข้ามาใกล้ั เมธีีเพิ�งสง่เกตเห็นั่ว�าในั่มอืของหลัานั่ชิาย
นั่ายทหารัถอือะไรับางอย�างเอาไว้ ดเูหมือนั่เป็็นั่หีบดนั่ตรัสีเีงนิั่ขนั่าดเลัก็  
“หมอทายอะไรัไว้ เขาก็เชิื�อ เอาไป็ทำาตามหมด” 
 “อย�างนั่่้นั่เหรัอคืรั่บ ผมก็แคื�ทายดวงชิะตาของบิก๊ต้อมไป็ตาม
ที�เห็นั่” 
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 “ใชิ� ลัง่ชิอบบอกท่กคืนั่ว�า หมอพดูแม�นั่เหมอืนั่ตาเห็นั่ เดอืนั่ก�อนั่                                                                                     
ท่กไว้ใชิ�ไหมว�าจะเกิดการัเป็ลีั�ยนั่แป็ลังใหญ� แลั้วสามว่นั่นั่ี้ลั่งก็ได้รั่บ
แรังสนั่่บสนั่่นั่จากพรัรัคืพวกให้ได้คื่มงานั่โป็รัเจกต์เศรัษฐีกิจใหม�เพื�อ
ย่ทธีศาสตรั์ชิาติอะไรันั่่�นั่ แต�ด้วยเหต่นั่ี้เขาถ่งได้เชิื�อหมอมาก เหมือนั่
กบ่ที�เคืยทก่ว�า...คืวรัจะรัะว่งเรัื�องหลัานั่ชิายที�ชิอบก�อเรืั�อง เพรัาะจะด่ง
ให้เขาเสื�อม” 
 หว่ใจเมธีเีต้นั่แรังข่น้ั่ เมื�ออยู�ด ีๆ   อภริัก่ษ์รัวบตวด่มาพดูเกี�ยวกบ่
คืำาทำานั่ายด่งกลั�าว แม้ว�าย่งตีหนั่้าเรัียบ แต�รัอยยิ้มเลัือดเย็นั่บนั่ใบหนั่้า
เสี�ยเอ็มทำาเอาเขาขนั่ลั่กไม�นั่้อย  
 “เอ�อ คืือว�า...” เมธีีอำ้าอ่้งเลั็กนั่้อย คืิดอยู�ว�าจะแก้ต่วอย�างไรัดี 
อ่ตส�าห์กำาชิ่บบิ๊กต้อมเอาไว้แลั้วแท้ ๆ ว�าไอ้ที�เขาทายไป็นั่่้นั่ให้ชิ�วยเก็บ
เป็็นั่คืวามลับ่เฉพาะต่ว ถ้าต้องป็รับ่ป็รัง่ชิวีติคืวบคืม่พฤตกิรัรัมหลัานั่ชิาย                                                                                   
ก็ให้ไป็แอบทำาเอาเองภายในั่ แต�อีกฝ่่ายด่นั่ป็ากสว�างบอกให้เจ้าต่วรัู้         
เสียได้ 
 ไอ้พวกนั่ายพลัย่คืเบบ้ีบูมพวกนั่ี้ รัู้จ่กคืิดถ่งคืนั่อื�นั่บ้างไม�ได้ 
หรัือไงวะ 
 “สโลัแกนั่ของคื่ณ์คืืออะไรันั่ะ หมอ็เมธ่ม่อ็งค์ลง ใชิ�ไหม ? เห็นั่
โม้ว�ามีพวกเทพหรัือเทวดามาคือยกรัะซึ่ิบบอกนัู่�นั่นั่ี�” 
 “คืรั่บ ใชิ� ก็ทำานั่องนั่่้นั่” เมธีีพย่กหนั่้า 
 อภิรั่กษ์เบนั่สายตามาย่งโทรัศ่พท์มือถือที�เมธีีกำาไว้ในั่มือขวา 
แล้ัวอยู�ด ีๆ  ก็เป็ลีั�ยนั่เรืั�องป่็บปั็บ แสดงออกถ่งการัเป็็นั่มนั่ษ่ย์ผูมี้อารัมณ์์
ผ่นั่ผวนั่ไป็มาคืาดเดาได้ยาก  
 หนั่่�งในั่ฉายาที�เขาได้รั่บมาจากส่งคืมอย�างเสี�ยเอ็มไบโพลัารั์        
ก็มาจากการักรัะทำาแนั่วนั่ี้เอง 
 “เอาโทรัศ่พท์มาให้ดูหนั่�อยสิ อยากรัู้ว�าคื่ยก่บใคืรับ้าง” 
 “เฮ้ย ไม�ได้หรัอกคืรั่บเสี�ย ของแบบนั่ี้ม่นั่เป็็นั่เรัื�องส�วนั่ต่ว” 
หมอดูหนั่่�มรัีบแย้งพรั้อมก่บห่วเรัาะเบา ๆ หว่งว�าจะเป็็นั่เพียงแคื�เรัื�อง
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ลั้อเลั�นั่ 
 แต�ป็รัากฏว�าอภิรั่กษ์กลั่บไม�หย่ดเพียงแคื�นั่่้นั่ เขาห่นั่ไป็ส่�ง       
นั่ายทหารัหนั่้าเหี้ยมสองคืนั่ที�ยืนั่รัอรั่บคืำาส่�งอยู� 
 “เฮ้ย เอาโทรัศ่พท์มาให้กูสิ จ่บต่วหมอไว้ด้วย” 
 ท่้งคูื�ทำาตามคืำาส่�งของเจ้านั่ายท่นั่ทีอย�างไม�ลั่งเลั คืงชิินั่ก่บ         
การัทำาต่วคื่กคืามบ่คืคืลัอื�นั่เป็็นั่ป็รัะจำา คืนั่แรักจ่บรั�างเขาเอาไว้ไม�ให้
ข่ดขืนั่ ส�วนั่อีกคืนั่ด่งเอาโทรัศ่พท์มือถือออกมาจากมือไม�มีเกรังใจ      
ส่กนั่ิดว�าเจ้าของจะรัู้ส่กเชิ�นั่ไรั  
 “เดีย๋วก�อนั่สพิวกคืณ่์...” เขาพยายามห้าม แต�ว�าอภริัก่ษ์ไม�ใส�ใจ                                                                                  
เสี�ยเอ็มย้ายกลั�องดนั่ตรีัสเีงนิั่ที�ตอนั่แรักถอืป็รัะคืองไว้ด้วยสองมือไป็ถอื
ไว้ในั่มอืซ้ึ่ายข้างเดยีว ก�อนั่รับ่โทรัศพ่ท์ไป็ด้วยมือขวา จากนั่่น้ั่ยื�นั่หน้ั่าจอ                                                                                  
มาจ�ออยู�รัะด่บเดียวก่บใบหนั่้าเมธีี เพื�อป็ลัดลั็อกหนั่้าจอ แลั้วก็กดคืลัิก
ดูภายในั่  
 อภิรั่กษ์ป็าดนั่ิ้วดูข้อคืวามต�าง ๆ ส่กพ่ก แลั้วจากนั่่้นั่ก็ห่นั่        
หน้ั่าจอยื�นั่มาจ�อหน้ั่าเจ้าของโทรัศพ่ท์เอง ที�เปิ็ดอยู�คือืโป็รัแกรัมแชิตไลัน์ั่                                                                                           
ที�เมธีีพิมพ์ไว้ก�อนั่หนั่้านั่ี้เอง 
 “นั่ินั่ทาผมอยู�นั่ี�หว�า หมอเมธีี” 
 “เป็ลั�าส่กหนั่�อย ผมก็แคื�พูดเรัื�องท่�วไป็” เมธีีแก้ต่ว อย�างนั่้อย
เขาก็ไม�ได้พิมพ์ส�งไป็โดยเรัยีกอกีฝ่่ายว�าไอ้เศรัษฐีโีรัคืจติหรัอืไอ้เสี�ยเอ็ม
บ้ากามอย�างที�หลัายคืนั่เรัียก เพียงแคื�บ�นั่เรัื�องบรัรัยากาศนั่�ากลั่วของ    
ที�นั่ี�ต่้งแต�มาถ่งเท�านั่่้นั่เอง 
 อภิรั่กษ์พย่กหนั่้า เดายากว�าอีกฝ่่ายคืิดอะไรัอยู� คืนั่ส�วนั่ใหญ�
ที�ชิีวิตมีอ่นั่ต้องโคืจรัมาพบก่บอภิรั่กษ์ต�างรัู้ก่นั่ว�าชิายคืนั่นั่ี้มีพฤติกรัรัม
ป็รัะหนั่่�งคืนั่โรัคืจติที�ชิอบใช้ิคืวามรัน่ั่แรัง ก�อเรัื�องอยู�ตลัอดเวลัา เพยีงแคื�                                                                              
ที�ผ�านั่มาพ่�งพาบารัมีเงินั่ทองแลัะอำานั่าจของลั่งคือยชิ�วยป็ิดข�าวมา
ตลัอด ถ้าเป็็นั่คืนั่ธีรัรัมดาคืงติดคื่กไป็นั่านั่แลั้ว  
 “คืนั่ที�คื่ณ์คื่ยด้วยคืือใคืรั เห็นั่ต่้งชืิ�อไว้ว�าเทวา” อภิรั่กษ์ถาม 
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“เพื�อนั่หรัือว�าแฟนั่...” 
 เมธีีรัู้ว�าไม�ตอบก็คืงไม�ได้ 
 “ไม�ใชิ�คืนั่หรัอก” 
 พอเขาตอบไป็อย�างนั่ี้ ก็ทำาเอาฝ่่ายอภิรั่กษ์ก่บลัูกนั่้องท่้งสอง
ต้องเป็็นั่ฝ่่ายเป็ลัี�ยนั่สีหนั่้า รัู้ส่กตกใจเป็็นั่คืรั่้งแรัก 
 “หมายคืวามว�าย่งไง...ที�ว�าไม�ใชิ�คืนั่ ?” 
 “เทว� หมายถ่งเทวดา นั่ี�เป็็นั่ชิ�องทางที�ผมเอาไว้ส�งข้อคืวาม
คื่ยก่บเทวดาแลัะสิ�งศ่กดิ์สิทธีิ์” 
 คืนั่กรั�างมองหนั่้าหมอดู ก�อนั่ห่วเรัาะ 
 “ฮ�า ๆ ๆ นั่ี�หมอจงใจพูดเลั�นั่กวนั่ป็รัะสาทผมใชิ�ไหมเนั่ี�ย” 
 “เป็ลั�าส่กหนั่�อย ก็รัู้นั่ี�ว�าฉายาผมคืือหมอดูเมธีีมีองคื์ลัง ด่งนั่่้นั่                                                                                
ผมติดต�อก่บวิญญาณ์แลัะเทวดาเป็็นั่เรัื�องป็กติธีรัรัมดา และเสี่ยก็        
ไม่ควรัยืน่มอืม�ยุง่กบัของของผมโดยไม่ได้รัับอนญุ�ตนะครัับ เพรั�ะว่�                        
ถ้�พวกเข�ไม่พอใจขึ้นม� ผมเองก็คุมไม่อยู่”



บทท่� 2
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 “น้ี�ม่ึงกล้�าข้่ก้เหรู้อ...” หล้าน้ชายน้ายพล้ถลึ้งต่าใส่่ กล้้ามเน้ื้�อ
ใบหนั่้าเกรั็งสะท้อนั่คืวามกรัาดเกรัี้ยวพรั้อมก่บเอามือคืว้าคือเสื้อเมธีี
กรัะชิากรั�างเข้ามาจ�อใกลั้อย�างเอาเรัื�อง ขณ์ะที�ฝ่่ายหลั่งเตรัียมพรั้อม
ด้วยพอรัู้ส่นั่ดานั่ก่นั่ดีจ่งทำาหนั่้าเยือกเย็นั่ใจดีสู้เสือ 
 “เป็ลั�าเสียหนั่�อย ผมก็แคื�ตอบตามคืวามจรัิงเพรัาะเสี�ยถาม
เท�านั่่้นั่เอง ชิ�องแชิตเทวา เป็็นั่ชิ�องที�ผมเอาไว้คื่ยก่บเทวดาจรัิง ๆ” 
 “ให้ม่นั่นั่้อย ๆ หนั่�อยเถอะไอ้ส่ตว์ เที�ยวอวดอ้างว�าต่วเองมี
คืวามพิเศษ นั่่กว�ากูไม�รัู้หรัือไงว�าม่งเป็็นั่แคื�พวกหลัอกลัวง” 
 “อย�างน้ั่อย ท�านั่ต้อมกคิ็ืดว�าผมมคีืวามสามารัถ ทำานั่ายให้ท�านั่
ได้ตรังก็แลั้วก่นั่ แลัะเสี�ยทำาต่วอย�างนั่ี้ คืงไม�ใชิ�เรัื�องดีนั่่กหรัอกนั่ะ เป็็นั่
ไป็ตามที�ผมเคืยทายเลัยว�าจะสรั้างป็ัญหาให้ตรัะกูลั” 
 ก�อนั่เรืั�องจะลัก่ลัามไป็ใหญ�โตมากกว�านั่่น้ั่ พอดมีรีัถอีกคืน่ั่หนั่่�ง
เลัี้ยวเข้ามาในั่ลัานั่จอดรัถ แสงไฟที�สาดจากหนั่้ารัถกรัะต่้นั่ให้อภิรั่กษ์
ยอมคืลัายมือจากคือเสื้อเมธีีแลัะถอยไป็หนั่่�งก้าว 
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 “เอาเถอะ ป็ลั�อยไป็ก�อนั่ก็ได้ แต�จะบอกให้นั่ะ อย�างม่งหลัอก
ได้แคื�คืนั่แก�อย�างลั่งกูแคื�นั่่้นั่แหลัะ แต�กูรัู้ว�าม่งม่นั่ของป็ลัอม!” 
 เมธีีเพียงแคื�รั่บฟัง ไม�คิืดโต้เถียงต�อป็ากต�อคืำา ด้วยพื้นั่ฐีานั่
นั่ิส่ยเขาเป็็นั่คืนั่มีคืวามม่�นั่ใจสูง ท่้งป็กติการัป็รัะกอบอาชิีพหมอดูเลั�นั่
ก่บคืวามเชืิ�อแลัะเรัื�องพิสูจนั่์ไม�ได้เชิิงวิทยาศาสตรั์เชิ�นั่น้ีั่ ส�งผลัให้ถูก
กลั�าวหาหรืัอท้าทายอยู�ตลัอด จ่งเหมือนั่เป็็นั่การัฝ่ึกเพิ�มรัะด่บคืวาม
ทนั่ทานั่ทางจิตใจให้สูงไป็เองโดยอ่ตโนั่ม่ติ  
 “เสี�ยอยากจะคืดิย่งไงกเ็ชิญิเถอะคืรับ่ ผมแคื�รู้ัต่วแล้ัวก่นั่ว�าต่วเอง                                                                                               
มีดีอะไรั” หนั่่�มมาดดีบอกพรั้อมก่บจ่ดเสื้อผ้าให้เข้าที�เข้าทาง 
 “ห่ ๆ ได้ ม่งรัอดจากว่นั่นั่ี้ไป็ให้ได้แลั้วก่นั่ กูก็อยากรัู้นั่่กว�า
เทวดาที�ไหนั่จะชิ�วยม่งได้” 
 คืนั่นั่ิส่ยนั่่กเลังพูดแลั้วเดินั่แยกไป็ ตรังไป็ย่งคืนั่ที�เพิ�งข่บรัถ         
เข้ามาจอดซ่ึ่�งดูเหมือนั่จะเป็็นั่แขกคืนั่ส่ดท้ายของงานั่ตามที�นั่ายทหารั
เฝ่้าหนั่้าป็รัะตูเคืยบอกไว้ 
 เมธีีเห็นั่ว�าคืนั่หลั่งส่ดนั่ี้เป็็นั่ชิายว่ยเกษียณ์ แต�งต่วด้วยเสื้อผ้า
สไตลั์เก�าเชิยแบบคืนั่มีอาย่ แตกต�างจากเขาไป็คืนั่ลัะแบบ  
 “สว่สดคีืรับ่ครัชูยั” อภริัก่ษ์ยกมอืไหว้ชิายแก�คืนั่นั่่น้ั่ ก�อนั่ส่งเกต
เห็นั่ว�าในั่รัถคื่นั่หนั่่�งที�จอดแลัะห่นั่หนั่้ามาทางด้านั่เขา มีเด็กผู้ชิายว่ย
ป็รัะมาณ์สบิขวบนั่่�งอยู�ตรังบริัเวณ์ที�นั่่�งข้างคืนั่ข่บแลัะก้มหน้ั่าก้มตาเลั�นั่
โทรัศ่พท์ แสงไฟจากหนั่้าจอส�องสว�าง
 ลกูใครสัี่กคนท่�มาร่วมงานเล้่ยงน้่อ็ย่างนัน้เหรอ็ ถกูพ่อ็แม่สัี่�งให้
นั�งรอ็ในรถสี่ินะ...เขาคืิด 
 นั่�าเสียดายว�าหมอดูหนั่่ �มไม�ท่นั่มีโอกาสได้ส่งเกตการัณ์์
เหต่การัณ์์ในั่ลัานั่จอดรัถต�อ ด้วยทหารัผู้ติดตามสองคืนั่ของอภิรั่กษ์
เดินั่มาป็รัะกบซึ่้ายขวาพรั้อมก่บใชิ้นั่ำ้าเสียงบ่งคื่บว�า “นั่ายให้เรัานั่ำาทาง
เข้าไป็นั่่�งรัอด้านั่ในั่” 
 เมธีพียก่หน้ั่า ไม�มทีางเลัอืกอื�นั่นั่อกจากเดนิั่เข้าโรังแรัมเก�าร้ัาง                                                                               
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ไป็ แม้ในั่ใจจะคืิดบ�นั่ว�า...เชอ็ะ แล้วกูเลือ็กไม่เข้าไปได้ไหม เล่นเดิน
ประกบข้างราวกับบังคับพาเข้ากรมอ็ย่างน่้ 

 หลัง่จากหมอดหูนั่่�มถกูพาเข้ามาด้านั่ในั่โรังแรัม คืวามป็รัะท่บใจ                         
แรักของเขาก็ไม�พลัิกเป็ลีั�ยนั่ไป็ส่กนั่ิด นั่่�นั่คืือเห็นั่ว�าม่นั่ชิ�างทรั่ดโทรัม                     
เป็็นั่อาคืารัเก�าถูกป็ลั�อยรั้าง นั่�าจะเลัิกกิจการัไป็นั่านั่พอสมคืวรัแลั้ว                                                                                          
ห้องรัายทางตามทางเดินั่ยาวที�เขาก้าวผ�านั่นั่่้นั่บางห้องป็รัะตูผ่พ่ง             
หรัือว�าหลั่ดหายไป็ มองเข้าไป็ห้องไหนั่ห้องนั่่้นั่ก็เห็นั่แต�ของเก�า เชิ�นั่
พรัมสกป็รักหรัือเฟอรั์นั่ิเจอรั์สภาพผ่พ่ง 
 แม้กรัะท่�งห้องใหญ�ส่ดที�แขกของงานั่ถูกพามารัวมต่วก่นั่นั่่้นั่ก็
ไม�ได้ดีกว�า ดูเหมือนั่จะเคืยเป็็นั่ห้องสำาหรั่บเอาไว้จ่ดเลัี้ยงของโรังแรัม 
นั่อกจากโต๊ะไม้กลัมขนั่าดใหญ�ป็รัะเภทเหมาะสำาหรั่บการันั่่�งกินั่โต๊ะจีนั่
ป็รัะมาณ์สบิคืนั่ กไ็ม�มอีะไรัอย�างอื�นั่ แถมสภาพห้องย่งเก�าสกป็รักไม�ต�าง                                                                                    
จากห้องรัายทางที�เดินั่ผ�านั่มา ไม�มีการัตกแต�งให้เหมาะก่บป็าร์ัตี ้ไม�ได้
ทำาคืวามสะอาดด้วยซึ่ำา้ไป็ เมธีลีัองเอามอืป็าดบรัเิวณ์ขอบโต๊ะเจอฝ่่น่ั่หนั่า                                                                                            
ไม�ต้องพูดถ่งอาหารัแลัะเคืรัื�องดื�มตามวิส่ยป็กติที�คืวรัมีส่กนั่ิด 
 “ตกลังเขาเชิิญพวกเรัามาทำาไมเนั่ี�ย ?”  
 เมธีีได้ยินั่ชิายรั�างท้วมพูดก่บผู้ชิายอีกสองคืนั่ที�อยู�ใกลั้ก่นั่ 
 “ผมก็ไม�รัู้เหมือนั่ก่นั่” อีกคืนั่ตอบ 
 เมธีีเพิ�งมีโอกาสมองดูโป็รัแกรัมแชิตในั่โทรัศ่พท์แลั้วเห็นั่
ข้อคืวามที�ชิ�องแชิตเทวาตอบเขากลั่บมา
 ‘ท�าตวัเหมอื็นเดมิ ระวังตวั สี่งัเกตทกุอ็ย่าง มปั่ญหาก็ส่ี่งข้อ็มูล
มาให้ช่วยคิด’
 เมธีจีด่การัพมิพ์เลั�าเหตก่ารัณ์์ที�เกดิข่น้ั่ก�อนั่หน้ั่านั่ีอ้ย�างคืรั�าว ๆ  
พร้ัอมก่บถ�ายรูัป็บรัรัยากาศห้องจ่ดงานั่เล้ีัยงที�ผูค้ืนั่เกนิั่กว�าสบิคืนั่กำาลัง่
ยืนั่แยกห�างเว้นั่รัะยะตามป็รัะสาสง่คืมยค่ืรัะแวงโรัคืรัะบาด จากนั่่น้ั่กดส�ง                                                                           
ไป็ย่งห้องแชิตเทวา 
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 ข้อคืวามอีกด้านั่ส�งกลั่บมาอีกคืรั่้ง  
 ‘แปลก แต่ละคนเหมือ็นมาจากคนละสี่ังคมกัน แถมไม่ม่อ็ะไร
ท่�ดูเหมือ็นปาร์ต่้ ไม่น่าวางใจ’
 เมธีีเห็นั่ด้วยก่บข้อคืวามด่งกลั�าว พอดีก่บชิายแก�ที�มาถ่งเป็็นั่
คืนั่ส่ดท้ายเพิ�งก้าวเข้ามาในั่ห้อง เขาต่ดสินั่ใจเดินั่ไป็หาเพื�อหาข้อมูลั
ใหม� ๆ  
 “สว่สดีคืรั่บ คื่ณ์ลั่งรัู้จ่กก่บคื่ณ์เอ็มทางไหนั่เหรัอคืรั่บ ?” 
 “ผมเป็็นั่คืรัูสม่ยม่ธียมของเขานั่�ะ สม่ยก�อนั่ก็ด่อภิรั่กษ์มาเยอะ 
แป็ลักใจอยู�เหมือนั่ก่นั่ที�เขาชิวนั่มางานั่เลัี้ยงอะไรันั่ี�” 
 ย่งไม�ท่นั่ที�เมธีีจะเดินั่ไป็ค่ืยก่บแขกคืนั่อื�นั่เพิ�มเติม หลัานั่ชิาย
นั่ายพลัเจ้าของงานั่ก็ก้าวเข้ามาในั่ห้อง โดยหนั่นั่ี้สิ�งที�ผิดแป็ลักไป็จาก
ที�ผ�านั่มาคืือไม�มีทหารัหนั่้าเหี้ยมติดสอยห้อยตามมาด้วย  
 “สว่สดีท่กคืนั่” เขาพูดด้วยเสียงด่งกว�าป็กติ เพื�อด่งให้ท่กคืนั่
ห่นั่ไป็มองในั่ทางเดียวก่นั่ 
 “ว�าไงเสี�ยเอ็ม ตกลังนั่ี�ม่นั่ป็ารั์ตี้แบบไหนั่ คือนั่เซึ่็ป็ต์โคืวิด            
หรัือไงคืรั่บ ?” ใคืรับางคืนั่ในั่กลั่�มตะโกนั่ลั้อเลั�นั่ออกไป็ เรัียกเสียง
ห่วเรัาะจากแขกรัอบห้องได้ 
 อย�างไรักต็าม อภริัก่ษ์เป็็นั่คืนั่เดยีวที�ไม�รับ่มก่ เพยีงแคื�แสยะยิม้                                                                             
ตามป็รัะสาคืนั่โรัคืจติอย�างที�เมธีีเจอป็รัะจำา แล้ัวเอ�ยป็ากตอบกลับ่มาว�า 
 “อย�กรัู้จะบอกให้ก็ได้ คอนเซ็ปต์ของป�รั์ตี้นี้ก็คือ...พวกมึง 
ทุกคนต้องต�ย!”



บทท่� 3
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 ทััน้ทัีหล้ังจากอภิิรู้ักษ์์เอ่ยปรู้ะโยคดีังกล้่าว่ออกม่า ทัั�งห�องก็ถ้ก
โอบคล้มุ่ใต่�บรู้รู้ยากาศคว่าม่เงยีบ แมแ้ขกท้่งสบิสามคืนั่ซ่ึ่�งต�างที�มาลัว้นั่
ไม�เขา้ใจว�าชิายหนั่่�มพดูม่นั่ออกมาดว้ยเหตผ่ลัใด แต�อย�างหนั่่�งที�ท่กคืนั่
ส่มผ่สได้อย�างแนั่่ชิ่ดคืือม่นั่ถูกเอ�ยออกมาด้วยอารัมณ์์เกลัียดชิ่ง  
 “เอ้า ๆ อภิรั่กษ์นั่ี�พูดอะไรัก่นั่ฮ่...” ชิายแก�ที�ถูกเรัียกว�าคืรัูชิ่ย 
ซ่ึ่�งขณ์ะนั่ี้ย่งยืนั่อยู�ข้างเมธีีเอ�ยด้วยนั่ำ้าเสียงตำาหนิั่อย�างคืนั่เป็็นั่ผู้ใหญ�                   
“คืรัูก็เคืยบอกเคืยสอนั่แลั้วไง ว�าพูดอะไรัให้รัู้จ่กคิืดบ้าง เรัาโตแลั้วนั่ะ 
อย�าทำาต่วแบบนั่ี้” 
 “นั่่�นั่สินั่ะคืรั่บ ม่นั่ก็จริังอยู� ผมต้องขอโทษคืรูัด้วย” อภิรั่กษ์  
พย่กหนั่้าทำาท�ารัู้ส่กผิด นั่ิ�งไป็คืรัู�หนั่่�ง ก�อนั่อยู�ดี ๆ จะตะคือกกลั่บมา
ด้วยสหีน้ั่ากรัาดเกรัีย้ว “ใคืรัว�าลั�ะไอ้แก�เห้ีย! กจูบมาหลัายปี็แล้ัว ยง่กล้ัา
มาส่�งมาสอนั่กูอีกนั่ะ” 
 เมธีีเห็นั่แววว�าดูท�าจะไม�คื�อยดีเสียแลั้ว เขาเริั�มกวาดตามอง
หาทางหนั่ทีีไลั� ป็รัะตทูางเข้าห้องที�เป็็นั่ป็รัะตูไม้สองบานั่ใหญ�ตอนั่นั่ีถ้กู
ป็ิดเอาไว้หลั่งจากอภิรั่กษ์ก้าวเข้ามา เขาคืิดถ่งคืวามเป็็นั่ไป็ได้ต�าง ๆ 
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จากสถานั่กาณ์์ตรังหน้ั่า หมอนั่ี�อาจจะบ้าคืลั่�งคืวก่ปื็นั่ออกมากรัาดยิงใส�                                                                              
ท่กคืนั่ก็เป็็นั่ไป็ได้ หลัายคืนั่ที�รัู ้จ่กอภิรั่กษ์ต�างรูั้ตรังก่นั่ว�าเสี�ยเอ็ม                    
จิตไม�คื�อยป็กติ 
 “เธีอพูดจาไม�เคืารัพคืรัูบาอาจารัย์อย�างนั่ี้ เรัาก็ไม�จำาเป็็นั่ต้อง
คื่ยก่นั่อีก” ชิายแก�ต่้งท�าจะเดินั่กลั่บ 
 “เดี๋ยว จะรัีบไป็ไหนั่!” อภิรั่กษ์ย่งพูดด้วยนั่ำ้าเสียงกรัะด้าง   
พรั้อมก่บยกมือข่้นั่ทำาท�าห้ามไม�ให้ชิายแก�เดินั่หนั่ี “เอาเถอะ ตอนั่แรัก
ว�าจะอธีบิายมากกว�านั่ี ้แต�จะเสยีเวลัาทำาไม เดีย๋วกต็ายกน่ั่หมดอยู�แล้ัว 
ขอรัวบรั่ดส่้นั่ ๆ ดีกว�า พวกม่งท่กคืนั่ลั้วนั่แต�เป็็นั่คืนั่ที�กูเกลัียดขี้หนั่้า 
ท่้งนั่่้นั่ ก็เลัยเรัียกมาที�นั่ี�เพื�อให้ตายห�าพรั้อมก่นั่ไป็เลัย” 
 ท่นั่ทีหลั่งจากพูดป็รัะโยคืนั่ี้จบ อภิรั่กษ์ก็จ้องหนั่้าท่กคืนั่ด้วย 
แววตาเกลัยีดช่ิง มือขย่บหม่นั่สลัก่ใต้กลั�องดนั่ตรัสีเีงนิั่ที�ถอืเอาไว้ในั่มอื 
สก่พก่ท�วงทำานั่องบรัรัเลังอ�อนั่หวานั่ชิวนั่ขนั่ลัก่กล็ั�องลัอยออกมาจากหีบ 
อย�างไรักต็ามคืนั่ส�วนั่ใหญ�ไม�ได้ใส�ใจการักรัะทำาดง่กลั�าวนั่ก่ ในั่หว่ล้ัวนั่แต�                                                                                       
คืดิหวาดรัะแวงไป็ในั่ทิศทางเดยีวกน่ั่ว�าหลัานั่นั่ายพลัผูเ้กรัีย้วกรัาดคืดิจะ                                                                      
ทำาอะไรั ช่ิกป็ืนั่ข้่นั่มากรัาดยิงใส�ผู้คืนั่หรืัอเอาเช้ืิอโคืวิดมาป็ลั�อยใส�             
พวกเขาหรัือเป็ลั�า  
 “นั่ี�เธีอคืิดจะทำาบ้าอะไรัอภิ...” คืรัูชิ่ยพูด แต�ไม�ท่นั่จบป็รัะโยคื
ก็ต้องชิะง่กคื้างดวงตาเบิกกว้าง พรั้อมก่บทรั่ดต่วถอยหนั่ีด้วยตกใจ
ลันั่ลัานั่ก่บการัเห็นั่อะไรับางอย�างเบื้องหนั่้า  
 นั่อกจากน้ีั่คืนั่อื�นั่ที�ยืนั่อยู�โดยรัอบก็พาก่นั่รั้องโวยวาย ทำาท�า
แตกตื�นั่แบบเดียวก่นั่ คืวามว่�นั่วายกรัะจายไป็ท่�ว ตอนั่แรักเมธีีย่ง                
ไม�เข้าใจว�าเกิดอะไรัข้่นั่ก่นั่แนั่� พอเหลัียวมองไป็รัอบต่วก็เห็นั่แคื�เพียง
ผู้คืนั่แสดงท�ากรัีดรั้อง  
 ส่ดท้ายแม้จะชิ้ากว�า แต�เขาก็พบเจอไม�ต�างจากคืนั่อื�นั่ เรัิ�มต้นั่
จากคืวามรัูส้ก่ร้ัอนั่หนั่าววูบวาบรัาวกบ่อากาศเหวี�ยงเป็ลีั�ยนั่หลัายองศา
ในั่เวลัาอ่นั่ส่้นั่ 
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 ที�นั่�ากลัว่ที�สด่ตามมาหลัง่จากนั่่น้ั่ เมื�อทก่สิ�งทก่อย�างเบ้ืองหน้ั่า
ได้เป็ลัี�ยนั่แป็ลังไป็อย�างฉ่บพลั่นั่ ห้องจ่ดเลัี้ยงโรังแรัมที�เคืยมีสภาพเก�า
หม�นั่ชิวนั่หดหู� กลั่บถูกฉาบอาบไป็ด้วยเลัือดสีสดที�เป็รัอะไป็ท่�วท่้งผนั่่ง
แลัะพื้นั่ แถมย่งมีเสียงโหยหวนั่ทรัมานั่ด่งออกมาจากรัอบทิศ รัาวก่บ
ห้องจ่ดเลัี้ยงถูกเป็ลัี�ยนั่เป็็นั่ดินั่แดนั่นั่รักเหนั่ือธีรัรัมชิาติภายในั่เสี้ยว
วินั่าที 
 “นั่ะ...นั่ี�มน่ั่เกดิอะไรัข่น้ั่...” หมอดหูนั่่�มพม่พำาด้วยคืวามตื�นั่ตะลัง่ 
ถอยหนีั่เพรัาะว�าบริัเวณ์พืน้ั่ที�ยืนั่อยู�เกดิแอ�งเลืัอดสคีืลัำา้ขนั่าดใหญ� พร้ัอม
ก่บมีแขนั่ขาวซึ่ีดนั่่บสิบยื�นั่ออกมาต่้งท�าเตรัียมคืว้าจ่บเขา
 โดยป็กติเมธีีเป็็นั่คืนั่จิตแข็ง ถ่งแม้จะเจอก่บเรัื�องนั่�ากลั่วเชิ�นั่นั่ี้
แต�ก็ย่งไม�ถ่งข่้นั่สติหลั่ด เขามองส่งเกตรัอบต่วก็เห็นั่ว�าเหลั�าเพื�อนั่รั�วม
ชิะตากรัรัมต�างพาก่นั่หวีดรั้องด้วยคืวามกลั่วแลัะถอยหนีั่จากโรังแรัม
เก�าที�ถกูเป็ลีั�ยนั่สภาพให้กลัายเป็็นั่สถานั่ที�แป็ลักป็รัะหลัาดเหนั่อืโลักฉาบ                                                                             
ไป็ด้วยเลัอืด เสยีงหวีดร้ัอง แลัะเงารั�างป็รัศินั่าเรัิ�มป็รัากฏตว่ข่น้ั่รัอบห้อง 
 มีแคื�เพียงอภิรั่กษ์คืนั่เดียวที�ย่งยืนั่อยู�ที�เดิม ห่วเรัาะชิอบใจ        
มีคืวามส่ข ท�าทางเพลัิดเพลัินั่ก่บการัเห็นั่คืวามว่�นั่วายตรังหนั่้า 
 หรอื็ทัง้หมดน้่จะเป็นภาพหลอ็น...เมธีคีืดิ ต้องใชิ�แนั่� ไอ้โรัคืจติ                                                                        
นั่ี�คืงแอบป็ลั�อยสารัหลัอนั่ป็รัะสาทอะไรัส่กอย�างให้พวกเรัาสูดดม              
เลัยเห็นั่ภาพลัวงตา 
 “ใจเย็นั่ ๆ คืรั่บท่กคืนั่ ผมว�าพวกเรัากำาลั่งเห็นั่ภาพหลัอนั่!”  
เมื�อคืิดได้ด่งนั่่้นั่เขาจ่งตะโกนั่ออกไป็ท่นั่ที 
 ได้ผลั อย�างน้ั่อยมบีางคืนั่ที�ยนืั่อยู�ใกล้ัเขาห่นั่มามองด้วยคืวาม
สนั่ใจ  
 “ภาพหลัอนั่เหรัอ ของพวกนั่ี้ ?” 
 “ใชิ� ใจเย็นั่เอาไว้ ขืนั่ขย่บต่วม่�วซึ่่้วเดี๋ยวจะทำาอ่นั่ตรัายก่นั่เอง” 
 “ฮ�า ๆ ๆ ภาพหลัอนั่เหรัอ ชิ�างคืิดดีนั่ะไอ้หมอดูกำามะลัอ” 
อภิรั่กษ์ห่วเรัาะ “ถ้าอย�างนั่่้นั่พวกม่งก็ยืนั่อยู�เฉย ๆ เถอะ” 


