
ฆาอำพราง 



กลางดึกของคืนวันเสาร เที่ยงคืนสี่สิบหานาที 
 ขณะ รปภ. หนุมวยัสามสบิกวาน่ังสปัหงกอยูในปอมยามปากทางเขาหมูบาน 
รถเกงคันเล็กกะทัดรัดที่หยุดอยูตรงประตูทางเขา ตีไฟสูงกะพริบสาดเขามาภายใน
ปอมยามสองสามครัง้ ทำใหเขาตองยกมือขึน้ขย้ีนยันตาแลวชะโงกหนามองออกไป 
 “อวกกก...” 
 ชายหนุมขัดกระบองเขาท่ีเอวแลวลุกข้ึนยืน เขาเปดประตูปอมยามเดินออก
ไป ภาพท่ีเห็นตรงหนา ศีรษะและแขนขางหน่ึงของหญิงสาวเจาของรถคันเล็ก
หอยพับออกมานอกหนาตางรถอยางหมดสภาพ รปภ. หนุมสายหนาไปมาเม่ือเห็น 
สภาพของเธอตอนน้ี ทำใหเขานึกประหลาดใจวา เธอสามารถครองสติขับรถกลับ
มาถึงน่ี แลวยังเล็ดลอดผานดานตรวจแอลกอฮอลของเจาหนาท่ีตำรวจมาได
อยางไรกัน 
 เม่ือเดินไปถึงรถคันน้ัน ชายหนุมทำทาตะเบะอยางเคยชินตามหนาท่ี กอน
เอยถามดวยน้ำเสียงสุภาพ 
 “คุณ...คุณไหวหรือเปลาครับ” 
 ขณะท่ีจมกูกลับยน เหมือนกำลังกล้ันหายใจกับกล่ินคละคลุงของแอลกอฮอล
และเศษอาหารยอยสลายไมหมด ซึ่งกองเลอะเทอะอยูบนพ้ืนคอนกรีต 
 “หอื...” หญิงสาวเงยหนาข้ึนพรอมกับเสียงคราง 
 “อาว คุณเอมิกาน่ี” 

 บทนำ 
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 “ชายย...ฉันเอง...” 
 เธอลากเสียงยาวพลางถูริมฝปากไปมากับแขนเส้ือตรงหัวไหล พยายาม
บังคับน้ำเสียงใหปกติ ขณะเปลือกตาปดลงเกือบครึ่งลูกตา แตเธอพยายามใชพลัง
ที่เหลือทั้งหมดดันมันใหกลับขึ้นไปอยูที่เดิม พลางเพงมองมายัง รปภ. หนุม  
 “โอโฮ สภาพอยางน้ีคุณรอดมาไดยังไงนี่” 
 “โธเอย...คณุบุญซง...เบียรแคนีม้นัไมคณามือฉนัรอก เพ่ือน ๆ  ฉนั อพีวกน้ัน
มันคอออนสิ้นดี” 
 น้ำเสียงของเธอออแอ ศีรษะโงนเงน มือขางหนึ่งยกออกมานอกรถ ปดปาย
ไปมาในอากาศ 
 “เออ ผมชื่อบุญสงครับ” 
 “ก็ดายย...ก็ได คุณชื่อบุญสง ฉันออกเสียงถูกหรือยัง” 
 “ครับผม วาแต ตอนน้ีคุณยังจำบานคุณไดอยูหรือเปลาครับ” 
 เสียงหัวเราะรวนของหญิงสาวทำใหเขาขมวดค้ิว 
 “นี่หมายความวา คุณคิดวาฉันกำลังเมาหัวท่ิมละสิ” 
 “ก็ เออ เทาท่ีผมเห็นสภาพคุณตอนน้ี...” 
 หญิงสาวหัวเราะอีกคร้ังอยางอารมณดี กอนกระดกน้ิวหัวแมมือขามหัวไหล
ไปทางดานหลังรถ 
 ชายหนุมชะเงอมองไปที่เบาะหลังตามน้ิวมือเธอ 
 “ฉันยังมีไฮเนเกนอีกสามขวดท่ีเบาะหลัง” เธอบอก 
 “นี่หมายความวาคุณยังจะกลับไปดื่มตอที่บานไดอีก” 
 “ชายย...แลวในตูเย็นท่ีบานฉันนะ มเีสบียงอีกเพียบบบ...” เธอลากเสียงยาว 
“วันน้ีฉันจะลงมือทำผัดขี้เมาเปนกับแกลมละ...ราตรีสวัสด์ิคะคุณบุญสง” 
 พูดจบ หญิงสาวเขาเกียร กระชากรถคันเล็กผานปอมยามเขาไปอยางรวดเร็ว
ชายหนุมสายศีรษะไปมากับภาพของสาวโสดวัยสามสิบส่ีปประจำหมูบาน ตอนน้ี
เขาไดแตหวังวาเอมิกาคงจะครองสติเปดประตูรั้ว แลวขับรถคันเล็กของเธอเขาไป
จอดในโรงเก็บรถ บริเวณบานเด่ียวชั้นเดียวเน้ือที่ขนาดพอเหมาะ ตรงทายสุดของ
หมูบานไดอยางปลอดภัยไรรอยขีดขวนเหมือนเชนทุกคร้ัง 
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ครึ่งชั่วโมงตอมา 
 บึ้มมม... 
 เสียงดังสนั่นจนพ้ืนดินสะเทือนไหวไดยินไปทั่วเขตหมูบาน แสงไฟภายใน
บานหลายหลังสวางวาบข้ึนพรอมกับเสียงเอะอะโวยวายดังล่ัน รปภ. หนุมสะดุง
สุดตัว เขาขัดกระบองประจำกายกับไฟฉายกระบอกใหญเขาท่ีเอว แลวว่ิงออกมา
จากปอมยาม 
 แสงสวางท่ีลกุโชนและกลุมควนัพวยพุงทำใหเขายืนตะลึงอยูชัว่ขณะ จากน้ัน
รีบดึงจักรยานเสือภูเขาประจำตำแหนงท่ีนอนตะแคงอยูขางปอมยามใหตั้งข้ึน 
แลวรีบปนออกไปยังบริเวณทายหมูบานซึ่งเปนตนตอของแสงเพลิงอยางรวดเร็ว 
 หลายนาทีตอมา บานทุกหลังก็เปดไฟสวาง ทุกคนต่ืนจากการหลับใหล 
ออกมายืนจับกลุมวิพากษวิจารณเหตุการณไมคาดฝนท่ีเกิดในหมูบานตอนตีหน่ึง
เชนน้ี แตไมมีใครกลาเขาใกลบานหลังเกิดเหตุ เพราะกลัวจะเกิดระเบิดซ้ำข้ึนมา
อีก 
 และกวารถดับเพลิงสามสี่คัน พรอมกับเสียงไซเรนและแสงไฟสีแดงกะพริบ 
ถ่ี ๆ  บนหลังคาจะมาถึง เวลาก็ลวงเลยไปนานหลายสิบนาที สายเกินกวาจะเขาไป
ชวยคนท่ีอยูในบานหลังนั้นได พวกเขาไดแตฉีดน้ำเพ่ือปองกันไฟลุกลามไปติด
บานหลังอื่น แลวรอกำลังเสริมจากเขตอื่นท่ีวิทยุไปขอความสนับสนุน สวนบาน
หลังท่ีเปนตนเพลิงถูกไฟโหมไหมอยางรุนแรงเกินกวาจะดับไดทันเสียแลว 
 



สถานสงเคราะหเด็กกำพราอุนรัก 
  

ยินดีตอนรับ 
ทานสมาชิกวุฒิสภาดุล ทวีเกียรติกำจร 
ประธานมูลนิธิเพื่อเด็กกำพราอุนรัก 

และผูมีอุปการคุณทุกทาน ดวยความยินดีย่ิง 
จากใจ...ลูก ๆ  สถานสงเคราะหเด็กกำพราอุนรักทุกคน 

  
 รถนำขบวนของตำรวจทองท่ีหักเล้ียวเขาประตู ผานปายยินดีตอนรับท่ีติด
ไวตรงประตูทางเขา ตามดวยรถตูวีไอพีติดฟลมทึบแสงอีกสามคัน มุงตรงไปยัง
อาคารหอประชุมที่มีคนกลุมใหญรอตอนรับอยู 
 วันน้ีเปนวันครบรอบหาปการกอตั้งสถานสงเคราะหเด็กกำพราอุนรัก ของ
มูลนิธิเพ่ือเด็กกำพราอุนรัก ที่มีสมาชิกวุฒิสภาดุล ทวีเกียรติกำจร วัยสี่สิบหาป 
เปนประธานมูลนธิิและผูกอตัง้ โดย ส.ว. หนุมใหญวัยกลางคน นกัธุรกิจใหญดาน
อสังหาริมทรัพย และเจาของอุตสาหกรรมสงออกเหล็กกลารายใหญของประเทศ 
เดินทางมารวมพิธีอันนายินดีครั้งน้ีดวยตนเอง 
 เด็กกำพราต้ังแตวัยทารกแบเบาะไปจนถึงอายุสบิหาป มากกวาสองรอยชวิีต
ทีน่ี ่ไดรบัการดูแลเปนอยางดีในทุก ๆ  ดาน ทัง้ดานปจจยัส่ี สขุภาพอนามัย รวมไปถึง

1 
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โอกาสทางการศึกษา ตามมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ทุกอยางท่ีนี่มีพรอม
ครบครัน  
 ผูทีม่ากไปดวยบารมแีละทรพัยสนิ ยอมทำในสิง่ทีเ่สรมิสงบารมใีหมากย่ิงข้ึน
อีก หรืออาจเปนเพราะภรรยาของ ส.ว.ดุลไมสามารถมีทายาทใหเขาไวสืบสกุล
และรับชวงตอกองมรดกที่มากมายมหาศาล สถานสงเคราะหเด็กแหงน้ีจึงเกิดขึ้น
เพ่ือชดเชยสิ่งท่ีผูมั่งคั่งและมากดวยบารมีขาดหายไป 
 และผูที่ไดรับความไววางใจใหดูแลสถานสงเคราะหเด็กกำพราแหงน้ีก็คือ
นายแพทยวิทย วิทยาศิริ เพ่ือนรักสมัยเรียนมัธยมของ ส.ว.ดุล พรอมทั้งเจาหนาท่ี
ชายหญิงซึ่งเปนพ่ีเล้ียงของสถานสงเคราะหอีกสิบหาคน 
  
09.00 น. เม่ือถึงฤกษพิธีการ เด็กกำพราของสถานสงเคราะหทุกเพศทุกวัยจำนวน
กวาสองรอยคนในหอประชุมลุกข้ึนยืนตรงพรอมกัน เพ่ือแสดงความเคารพผูมี
อุปการคุณของพวกเขา  
 ส.ว.ดุลผูมากดวยบารมีเดินย้ิมเขามา สีหนาเปยมเมตตา พ่ีเล้ียงผูหญิง
สองสามคนตองยืนอยูแถวหนา เพ่ือคอยปรามเด็กเล็ก ๆ  วัยกำลังซุกซนใหอยูใน
ความสงบ ทาน ส.ว. เดินเขาไปทักทายเด็กนอยคนหน่ึงท่ียืนอยูแถวหนา จากน้ัน
เดินตรงไปยังท่ีนั่งรับรองพรอมกับผูติดตาม ซึ่งสวนใหญเปนเพ่ือน ๆ  ที่อยูในแวดวง
ธุรกิจสงออก มีเพียงสองสามคนท่ีเปนขาราชการจากกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  
 คุณหญิงคุณนายและนักธุรกิจเหลาน้ี สวนใหญเปนมหาเศรษฐีที่มีเงิน
เหลือกินเหลือใช จึงใชเวลาวางในการออกหวานเงิน เพ่ือแสดงความเปนคนดี 
มีเมตตาใหเปนท่ีประจักษแกสังคม แสดงความเอ้ือเฟอเผ่ือแผแกคนท่ีดอยโอกาส 
เฉกเชนมหาเศรษฐีผูใจบุญพึงกระทำ 
 เสียงปรบมือระคนเสียงของเด็ก ๆ  ดังกึกกองหอประชุม เมื่อพิธีกรสาวกลาว
เรียนเชิญทานประธานมูลนิธิขึ้นพูดเปดงานฉลองครบรอบหาปบนเวที 
 ส.ว.ดลุลกุข้ึน พลางยกมือไหวอยางนอบนอมเพ่ือใหเกียรติแกทีป่ระชมุ ปรากฏ 
รอยย้ิมอิ่มเอิบบนดวงหนา กอนจะเดินข้ึนไปยืนบนโพเดียมบนเวที เจาหนาท่ีสาว
ของสถานสงเคราะหถือพานทองมีแฟมกำมะหย่ีสีแดงเลือดนกวางอยูเดินเขามา 
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ภายในแฟมคือคำกลาวท่ีขัดเกลาสำนวนมาแลวอยางลึกซึ้งกินใจ สำหรับทาน
ประธานมูลนิธิกลาวเปดงานในวันน้ี 
 ส.ว.ดุลไมหยิบแฟมที่วางอยูบนพาน แตกลับกระซิบอะไรบางอยางกับเธอ
อยางสุภาพ 
 หญิงสาวย้ิมตอบ เธอยอตวัลงเปนการแสดงความเคารพ แลวเดินลงเวทีไป
พรอมกับพานทองและแฟมกำมะหย่ีสีสดที่เตรียมไว 
 “กราบเรียนทานผูมีเกียรติ เจาหนาท่ีสถานสงเคราะหทุกทาน และสวัสดี
ลูก ๆ  ทุกคนท่ีเปนเด็กดีของสถานสงเคราะหอุนรักแหงน้ี” 
 คำกลาวทักทายเปนกันเองของประธานมูลนิธิ ทำใหทุกคนในหอประชุม 
ย้ิมยินดี 
 “ผมตองขออภยัทางเจาหนาท่ีดวย ทีเ่ตรียมคำกลาวไวใหผมแลวเปนอยางดี
ผมคดิวาคำกลาวในแฟมนัน้นาจะเปนสิง่ด ีๆ  ทีอ่ยากบอกกับทุกคน ในการครบรอบ
หาปของสถานท่ีอันเต็มเปยมไปดวยความรักและความเมตตาแหงน้ี แตนั่นก็คง 
ไมแตกตางจากคำกลาวท่ีจะออกมาจากความรูสึกของผมท่ีจะกลาวกับพวกเราใน 
วันน้ีมากนัก เพราะคำกลาวท่ีอยูในแฟมนัน่ก็คงกล่ันออกมาจากหัวใจ เชนเดียวกับ
คำกลาวของผมท่ีไดกล่ันออกมาจากหัวใจเฉกเชนเดียวกัน” 
 สำนวนโวหารท่ีแฝงดวยอำนาจบารมีและน้ำเสียงนุมลกึชดัถอยชดัคำ ทำให
เสียงปรบมือและเสียงของเด็ก ๆ  ภายในหอประชุมดังขึ้นอีกคร้ัง 
 เมื่อเสียงอ้ืออึงภายในหอประชุมสงบลง 
 “ลูก ๆ  ที่รักท้ังหลายของพอ” 
 ส.ว. ผูทรงเกียรติพูดข้ึนอีกคร้ัง โดยใชสรรพนามแทนตัวเองวาพอ เปน
จิตวิทยาในการสรางความใกลชิดและใหความอบอุน ชดเชยส่ิงท่ีเด็กกำพราทุกคน
ขาดหายไป และกำลังพร่ำเพรียกหา 
 “พออยากบอกกับพวกเราวา แมวาสถานท่ีแหงนี้จะมีชื่อเรียกอยางเปน
ทางการวาสถานสงเคราะห แตพอคิดอยูเสมอวาที่นี่คือบาน บานท่ีแสนอบอุน
บานท่ีเต็มไปดวยความรักความหวงใย บานอันเปนท่ีรกัของพวกเราทุกคน เพราะ 
ที่นี่คือบานอุนรัก” 
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 พูดจบ เขาผายมือทั้งสองขางออกไปขางหนา เพ่ือรับเสียงปรบมือที่ดังขึ้น 
อกีคำรบหน่ึงภายในหอประชุม 
 “ลูก ๆ  ที่รักของพอ ไมใชพอเพียงคนเดียวหรอกท่ีสรางบานอุนรักแหงน้ี 
ขึ้นมา ทานผูใหญใจดีทั้งหลายที่นั่งอยูในหอประชุมแหงนี้ก็ลวนเปนผูมีจิตเมตตา
เปนผูอุปการะลูก ๆ  ทุกคนเชนกัน” 
 คราวน้ีเขาผายมือออกไปทางคุณหญิงคุณนายและนักธุรกิจทั้งหลาย ที่นั่ง
อมยิ้มอิ่มเอิบกับบุญกุศลท่ีผูมากดวยบารมีเผ่ือแผลงมาถึง ขณะรอรับเสียงปรบมือ
จากเด็ก ๆ   
 ส.ว.ดุลใชเวลาสี่สิบหานาทีในการกลาวเปดงาน เมื่อเขากลับลงมานั่งที่
โตะรับรอง การแสดงบนเวทีของเด็ก ๆ  เพ่ือตอบแทนนำ้ใจและตอนรบัผูมอีปุการคุณ
ทั้งหลายจึงเร่ิมตนข้ึน 
 “แหม...สำนวนโวหารของทาน ส.ว. นี่ยังแหลมคมกินใจ ไมไดดอยไปกวา
ตอนอภิปรายในสภาเลยนะคะ” 
 คุณหญิงคนหน่ึงท่ีนั่งขาง ๆ  พูดเยา 
 “ขอบคณุครับคณุหญิง” เขาหันมาคอมศรีษะให “ผมไมเคยทราบวาคุณหญิง
ก็ติดตามการอภิปรายในสภาดวย” 
 “ก็ทานสามีชอบดูนี่คะ ก็เลยพลอยไดติดตามไปดวย” 
 “เอ ผมวาทานนายพลเม่ือเกษียณแลวนาจะลงเลนการเมืองบางนะ คราวน้ี
ละ คณุหญิงก็จะไดชมคนทีบ่านอภิปรายในสภาบาง” เขากลาวถึงนายทหารยศพลโท
สามีของคุณหญิงเปนเชิงหยอกเยาคืน 
 คุณหญิงใชมือปองปาก หัวเราะออกมาเบา ๆ  อยางผูดี แลวพูดข้ึน 
 “ทานนายพลหรือคะ รายน้ันหากลงเลนการเมืองจริง เห็นทีคงตองไปเขา
คอรสการพูดกับทานกอนกระมัง” 
 ส.ว.ดลุย้ิมใหกับความชางพูดของคณุหญิง แลวเอีย้วตัวกลับไปหาเลขานกุาร
สวนตัวท่ียืนคอมศีรษะอยูทางดานหลัง รอใหทั้งคูสนทนาเสร็จ 
 “มีอะไรหรือ” เขาถามเสียงเบา ขณะคุณหญิงหันกลับไปใหความสนใจ 
การแสดงของเด็ก ๆ  บนเวที 
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 “คุณหมอวิทยตองการพบทานเปนการสวนตัวครับ เห็นวาเปนเรื่องดวน” 
เลขาฯ หนุมกระซิบที่ขางหู 
 “ตอนน้ีเลยรึ” 
 “ครับทาน” 
 เขาพยักหนารับ เลขาฯ คนสนิทเดินเล่ียงออกไป 
 ส.ว.ดุลกลาวขอตัวกับคุณหญิง ลุกข้ึนคอมศีรษะลา แลวเดินออกไปจาก
หอประชุม 
 
ทีห่องทำงานของนายแพทยวิทย วิทยาศิร ิผูทำหนาท่ีดแูลสถานสงเคราะหเด็กกำพรา
อุนรัก 
 “เราไดรบัสิง่ท่ีทานตองการแลวครับทาน ส.ว.” หมอวทิยเอยข้ึน เมือ่เจาของ
สถานสงเคราะหนั่งลงตรงหนา 
 “ไมเอานาวิทย เรียกดุลเฉย ๆ  ก็ได” 
 “ไดไง ก็อำนาจบารมีมันตางกัน” หมอวิทยพูดกล้ัวหัวเราะ 
 “ฉันละเช่ือนายเลย ถึงตอนนี้ฉันจะมีอำนาจบารมี แตก็ยังจำไดไมเคยลืม
วาสมัยมัธยมฉันเคยลอกการบานนายวะ” 
 คราวน้ีหมอวิทยหัวเราะอยางอารมณดี 
 “ฉันไมนาไปเรียนหมอเลย นาจะไปเปนนักธุรกิจอยางนาย” 
 “เอาละ ๆ  อยามาเสียเวลาตัดพออะไรกันตอนน้ีเลย นายมีเร่ืองดวนจะคุย
กับฉันไมใชหรือ” 
 หมอวิทยย้ิมให แลวพูดวา “สิ่งท่ีนายตองการ ฉันตรวจดูอยางละเอียด
แลว ทุกอยางสมบูรณแบบ” 
 “จริงหรือ งั้นทุกอยางก็กำลังไปไดดี” 
 “ใช ทุกอยางกำลังไปไดดี แมวิธีการมันจะไมคอยถูกตองสักเทาไหร แต
เราไมมีทางเลือกอ่ืนอีก เพราะคนของเราก็กำลังจะหมดหนทางเชนกัน หากไมรีบ
ดำเนินการ” 
 คราวน้ี ส.ว.ดุลสูดหายใจแรง ดวงตาเร่ิมฉายแวววิตกกังวลจนหมอวิทย
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สังเกตเห็น 
 “หมายความวา...” 
 “เรารอนานไมได” ส.ว.ดุลชิงพูดขึ้น “เราใชแผนการข้ันสุดทายแลว” 
 “นี่คงเปนความจำเปนอยางหลีกเล่ียงไมไดของเราสิ” 
 “ใช” น้ำเสียงเรียบ ๆ  ที่แฝงดวยความหว่ันวิตกตอบออกไป ขณะสายตา 
ยังคงจับจองใบหนาของหมอวิทย 
 “ฉันหวังวา คนของนายคงทำงานไดอยางเรียบรอยดี ไมทิ้งกล่ินอะไรไว” 
 “ทุกอยางสะอาดหมดจด ไรรองรอยใหตามเจอ พวกเขาเปนมืออาชีพ ไวใจ
ได” 
 “งั้นฉันก็เบาใจ” หมอวิทยตอบ แมสีหนาจะยังกังวล 
 การสนทนาของท้ังคูจบลง เมื่อทาน ส.ว. ขอตัวออกไปรวมงานขางนอก 
 



อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 ภายในไรเฮฟเวน ไรองุนตรงเชิงเขาเน้ือที่ราวสองรอยไร บานพักหลังใหญ
สไตลรีสอรตตั้งอยูบนเนินเต้ีย ๆ  แตมองลงมาเห็นทัศนียภาพโดยรอบไดทั่วท้ังไร 
ชายเจาของไรวัยสี่สิบเอ็ดปนั่งอยูบนเกาอี้โยกริมระเบียง เขาโยนหนังสือพิมพ
ฉบับเมื่อวานสองฉบับลงบนโตะ รายงานขาวเหตุการณที่เขาตองการทราบ  มี 
รายละเอียดตรงกันท้ังสองฉบับ แมวากอนหนาน้ันโทรทัศนไดรายงานขาวบาง
แลว แตเขาตองการทราบรายละเอียดท้ังหมดมากข้ึนอีก ตอนบายเม่ือวานเขาส่ัง
ใหเด็กในไรลงไปหาซื้อหนังสือพิมพในตัวอำเภอ ภรรยาของเขาขอติดรถลงไป 
ดวยอาการรอนใจโดยไมยอมบอกสาเหตุ หรืออาจเปนเพราะเธอกับเอมกิา หญิงสาว 
ที่กำลังตกเปนขาวใหญสนิทสนมกันมากเปนพิเศษ บางคร้ังอารมณของผูหญิงก็
มักแปรปรวนจนยากจะเขาใจ 
 เขาลุกข้ึนจากเกาอ้ีโยก เดินไปหยดุยืนท่ีรมิระเบยีงบาน ตอนนีภ้รรยาของเขา
และลูกชายวัยสองขวบคงกำลังเพลิดเพลินกันอยูที่ไหนสักแหงภายในไรนี้ 
 คเชนทร รุงเรืองภารกิจ อดตีนักสืบเอกชนมือดทีีรู่จกักันในนาม เชน รุงเรือง
เขาคือเจาของไร 
 แววตาหมนเศราของเชนเหมอมองออกไปท่ีสดุขอบฟาตรงเหล่ียมเขา สมอง
เร่ิมหวนรำลึกถึงเหตุการณในอดีต ทุกฉากยังคงวนเวียนอยูในหวงความคิด หน่ึง
ในนั้นคือภาพเอมิกา อดีตเลขานุการจอมเฉิ่มแตเจาระเบียบของเขา ที่กำลังตก
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เปนขาวดังบนหนาหนังสือพิมพ ขาวเหตุการณสุดสลดท่ีหนังสือพิมพพาดหัวตัวโต
วา ยางสดสยอง สาวโสดข้ีเมาทำกับแกลมกลางดึก แกสระเบิดวอดท้ังหลัง 
 เขารูสกึเสียใจในความเคราะหรายของเอมิกา แมวาเธอไมคอยไดมสีวนรวม
ในการสืบคดี แตเธอก็เปนเพ่ือนรวมงานคนสำคัญของเขามาโดยตลอด 
 หลังเสร็จจากคดีใหญเมื่อสองปกอน เชนวางมือและถอนตัวออกจากวงการ
นักสืบ มารับชวงธุรกิจไรองุนกลางหุบเขาสงบสุข จากเจาของเดิมซึ่งเคยเปนผูรวม
สืบคดีในครั้งนั้น เขายังไดปลูกตนรักกับดอกเตอรลัลนา ธรรมธัช อาจารยมหา-
วิทยาลัยเอกชนชือ่ดงั บตุรสาวแสนสวยของศาสตราจารย ดอกเตอรสรรภพ ธรรมธัช
ที่เชนรับอาสาคลี่คลายปริศนาการตายอยางลึกลับ กวาคดีที่ซับซอนครั้งนั้นจะจบ
ลง ทัง้เขาและเธอก็แทบเอาชีวิตไมรอด 
 แมวาเชนจะวางมือจากวงการนักสืบมาแลวกวาสองป และเลิกยุงเก่ียวกับ
โลกภายนอกโดยส้ินเชิง แตเอมกิายังถือวาเขาเปนเจานายอยูเสมอ เธอจะแวะเวียน
มาเย่ียมเยือนครอบครัวของเชนอยางนอยเดือนละคร้ัง หรืออาจจะสองครั้ง หาก
เธอทนคิดถึงคีรี ลูกชายวัยกำลังนารักของเชนไมไหว 
 ครีอีายุสองขวบ อกีไมก่ีเดือนก็จะเขาโรงเรยีนอนุบาล เสียงเจรจาของเด็กนอย
ที่กำลังหัดพูดสรางความสุขใหแกทุกคนที่นี่ ลูกชายคนเดียวของเชนและลัลนา 
ภายนอกมองดูแลวก็เหมือนเด็กวัยสองขวบท่ัว ๆ  ไป แตภายในน้ัน พระเจากลับสราง
รางกายของเด็กนอยใหเกิดมามตีำหนิ ครีเีปนโรคการทำงานของไตบกพรอง ซึง่วิธีที่
จะรักษาใหหายขาดไดมีอยูวิธีเดียว นั่นก็คือตองผาตัดเปล่ียนไตใหมใหเขา เร่ืองน้ี
นอกจากเชนและภรรยา คนท่ีรูดีอีกคนหน่ึงก็คือเอมิกา 
 “ปอ...คาบ...” 
 เชนหันมองไปทางเสียงทักทาย ขณะเด็กนอยว่ิงมาเกาะแขนขางหน่ึงของ
เขา 
 เชนย้ิมใหลูกชายตัวเล็ก 
 “ครับผม” 
 เขาอุมครีขีึน้มาไวในออมแขน แลวหันไปมองลลันา ทีเ่ดินมาหยดุยืนอยูขาง ๆ
ตรงริมระเบียงบาน 
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 “วันน้ีภูเขาลูกน้ันสวยจังเลยเชน” ลัลนาพูด 
 “ครับ สวยมาก คีรีจะตองแข็งแกรงเหมือนขุนเขาน่ัน” 
 เชนตอบ พลางใชมือลูบศีรษะลูกชายตัวเล็ก ขณะท่ีลัลนาโอบกอดทั้งสอง
ไวในวงแขน 
 “คุณกำลังคิดอะไรอยู” เธอถาม 
 “ผมกำลังคิดทบทวนความหลังบางอยาง” 
 “เร่ืองของเอมิกาหรือคะ” 
 “อืม...เพ่ือนผูโชครายของเรา ถึงเธอจะทำอะไรเฉ่ิม ๆ  แตก็เปนคนดี” 
 “คะ เอมิกาเปนเพ่ือนที่ดีของเรา ดูเธอจะรักคีรีไมนอยกวาเราสองคนเลย” 
 “เมื่อวานดูคุณรีบ ๆ  มีเร่ืองอะไรท่ีตัวอำเภอหรือเปลา” เชนหันมาถาม 
 “ออ เปลาหรอกคะ แคธุระเล็กนอยท่ีตองรีบไปทำใหเสร็จ ไมใชเร่ืองสำคัญ
ใหญโตอะไรหรอก” 
 เชนพยักหนารับเขาใจ แลวหันกลับไปมองเหลี่ยมเขาที่ตระหงานอยูไกลลิบ
ตรงหนา ไดยินเสียงคีรีพูดอะไรบางอยางถึงภูเขาลูกน้ัน ขณะโบกมือไปมา 
 



บุญสงเริ่มหงุดหงิด ขณะนั่งอยูตอหนาสารวัตรสืบสวนสอบสวน 
นี่เปนวันที่สามแลวท่ีตองเสียเวลาในการนอนกลางวัน เมื่อเขาตองเดินทางมานั่ง
ตอบคำถามเดิม ๆ  ซ้ำซากบนสถานีตำรวจแหงน้ี 
 “คณุแนใจนะ วาไมมใีครอยูในรถของเธออีก” คอืคำถามจากสารวัตรสบืสวน
ที่กำลังสอบสวนเขา หลังจากรอยเวรถามเขาไปแลวเม่ือสองวันกอน 
 “โธ ทานสารวัตรครับ ผมบอกไปแลวไงวาเธอมาคนเดียว และก็เมามากดวย” 
 “เทาท่ีคุณรูจักเธอ เธอเมาหยำเปแบบน้ีทุกคืนหรือเปลา” 
 “เปลา เธอจะสุดเหว่ียงอยางน้ีก็เฉพาะแตวันหยุดเทาน้ัน เทาท่ีผมสังเกต 
เธอจะเมากลับมาบอย ๆ  ในคืนวันเสาร หรือบางครั้งก็วันศุกร ผมก็ยังแปลกใจที่รถ
เธอไมเคยชนเลยสักคร้ัง ถึงเสียงจะออแอ พูดจาวกวนไปบาง แตก็คุยกับผมรูเร่ือง
และเธอยังครองสติไดดี ขับรถเขาไปจอดในบานของตัวเองไดทุกคร้ัง” 
 “แลวเพ่ือนเท่ียวของเธอละ คุณเคยเห็นบางไหม” 
 “สารวัตรคงหมายถึงเพ่ือนผูชาย” 
 นายตำรวจสายศีรษะ “เปลา ผมไมไดหมายถึงเฉพาะเพ่ือนชาย แตหมายถึง
เพ่ือนทั่ว ๆ  ไป รวมถึงพวกกะเทย หรือเพ่ือนหญิง เธออาจจะเปนเลสเบี้ยนก็ได 
ใครจะไปรู” 
 คำวาเลสเบ้ียนทำให รปภ. หนุมเร่ิมลังเล 
 “เอ...ไมรูสิ เร่ืองนี้ผมก็ไมแนใจ เธอไมเคยพาใครกลับมาดวย แตเคยเลา
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วาเพ่ือนในกลุมเปนหญิงโสดวยัใกลคานทองท้ังน้ัน แลวก็เปนประเภทคอออนดวย” 
 สารวัตรเงยีบไปขณะเคาะแปนพิมพโนตบุกคอมพวิเตอร จดบนัทึกการสอบสวน 
เกือบหนึ่งนาทีจึงเอยถามข้ึนอีกคร้ัง 
 “คุณยืนยันนะ วาในรถคันน้ันไมมีใครอีกนอกจากเธอ” 
 “ยืนยันครับ วาไมมี” 
 “แตอาจจะมีใครแอบเมาหลับอยูบนเบาะหลังก็ไดนี่” 
 “ไมมี ที่เบาะหลังมีแตขวด” 
 “ขวดอะไร” สารวัตรสืบสวนรีบซัก เหมือนไดเจอหลักฐานใหม 
 “ขวดเบียรครับ” 
 “เบียรอะไร” 
 “ออ เธอบอกผมวาเปนเบียรไฮ...ไฮ...” 
 “ไฮเนเกน” 
 “ใช ๆ  เบียรไฮเนเกน สารวัตรก็ชอบดื่มหรือครับ” 
 “เออ...แตนอกเวลาราชการนะ แลวคุณรูไดไงวามีเบียรวางอยูเบาะหลัง” 
 “โธ ผมกบ็อกไปสองรอบแลวกับรอยเวร วาเธอหมุนกระจกรถลงมาอวก แลว
ก็ชี้มือบอกผม วายังเหลือเบียรอีกสามขวดบนเบาะหลัง” 
 “แลวคุณก็มองเขาไปในรถเธอ” 
 “ใช ผมมองตามเขาไป ไมเห็นมีใครอีกท่ีเบาะหลัง นอกจากเบียรสามขวด
ที่โผลออกมาจากถุงพลาสติกน่ัน” 
 “แลวเธอพูดอะไรกับคณุอกี นอกจากบอกวามเีบยีรอกีสามขวดท่ีเบาะหลัง” 
 “เธอบอกวาจะกลับไปดื่มตอที่บาน” 
 “บอกวาจะไปดื่มตอ แลวอะไรอีก” 
 “เธอยังบอกอีกวา ในตูเย็นท่ีบานเธอมีเสบยีงเพียบ จะลงมอืทำกับแกลมเอง” 
 “ตอจากน้ันละ” 
 “เธอบอกลาผม แลวก็กระชากรถออกไป” 
 “ภายในเวลาคร่ึงชั่วโมง คุณแนใจนะวาไมมีรถคันไหนขับตามเขาไปอีก” 
 “ไมมีครับ ไมมีแน ๆ  ผมนั่งอยูที่ปอมยามตลอด” 
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 “คุณหลับยามหรือเปลา” 
 รปภ. หนุมชักสีหนาทันที กอนตอบดวยน้ำเสียงไมคอยพอใจกับคำถาม 
 “ผมเปน รปภ. มจีรรยาบรรณนะครบั ไมเคยหลับยามตลอดชวิีตการทำงาน
สิบกวาป” 
 “เอาละ ผมเชือ่ หลงัจากน้ันก็เกิดระเบิดขึน้ พรอมกบัไฟไหมทีบ่านของเธอ
ในอีกคร่ึงชั่วโมงตอมา” 
 “ครับ” 
 “คุณแนใจนะวามีแคนี้ ไมหลงลืมอะไรไป” 
 “โธ สารวัตรครับ เร่ืองมีแคนี้จริง ๆ  สาบานได” 
 สารวัตรสืบสวนเคาะแปนพิมพเปนครั้งสุดทายแลวเงยหนาข้ึน 
 “ขอบคุณมากครับคุณบุญสง ตองขออภัยดวยท่ีทำใหคุณตองเสียเวลา 
พักผอนในตอนกลางวันเชนน้ี ที่เราตองผลัดเปลี่ยนกันสอบสวนคุณถึงสามคน ก็
เพ่ือหาขอพิรุธในการตอบคำถาม เพราะคุณเปนคนสุดทายท่ีไดคุยกับเธอกอนเกิด
อุบัติเหตุขึ้น แมเราจะใชคำถามวกวนไปบาง แตคุณก็ตอบไดดี ไมมีพิรุธหรือขอ
สงสัยใด ๆ  วาคุณอาจมีสวนพัวพันกับเร่ืองนี้ หวังวาคุณคงเขาใจนะครับ” 
 “ครับผม ผมยินดีใหความรวมมือเสมอ” บุญสงพูดดวยความโลงใจ กอน
ถามกลับ “เออ...สารวัตรครับ แลวคดีนี้จะเปนยังไงตอครับ” 
 “เมื่อไมมีผูตองสงสัยหรือพยานใหสอบเพิ่มเติม เราก็คงตองสรุปสำนวนคดี
วาเปนอุบัติเหตุ” 
 “จากแกสระเบิดหรือครับ” 
 “ก็คงทำนองนั้นแหละ ก็เธอบอกคุณไมใชหรือวาจะลงมือทำกับแกลมเอง
เธออาจเมามากถึงขนาดลืมปดแกส หรืออาจจะเผลอไปทำแกสรั่วก็ได” 
 “ใชครับ ใช เธอบอกผมวาจะทำกับแกลมเอง” 
 “เลนกับวัตถุไวไฟมันก็อันตรายอยางนี้แหละ เอาละ คุณกลับบานได เรา
คงไมรบกวนเวลาคุณอีก” สารวัตรสืบสวนบอก 
 บุญสงลุกข้ึนยกมือไหวดวยความโลงใจ แลวเดินออกจากหองไปโดยไมหัน
กลับมามองอีก  


