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เจา้ของช ีวติ

หมายเหตุ:

ผลงานชิ้นนีเ้ป็นเรื่องสมมติ บุคคล สถานที่ องค์กร และเหตุการณ์ในเรื่องลว้นเกิดจาก

จินตนาการของผูเ้ขยีนทัง้สิน้ หากผดิพลาดประการใดทางผูเ้ขยีนตอ้งขอภยัมา ณ ทีน่ี ้

บทนาํ

เดก็สาวกาํลงัมองหาวา่เธอมีจดุมุง่หมายในชีวิตหรอืไม่

เวลาประมาณ 06:58 น. ของวนัท่ี 16 กนัยายน ดวงอาทิตยโ์ผล่พน้ขอบฟ้ามามากแลว้ แสงแดดผ่าน

ชอ่งวา่งระหวา่งตกึท่ีสงูต ํ่าตา่งกนั อาบยอ้มทกุสิ่งจนเป็นสีสม้เรอืง ๆ ทา่มกลางบรรยากาศบนภาคพืน้ท่ีมีหมอก

จาง ๆ หลงัจากฝนที่ตกหนกัเมื่อคืนจนมีนํา้ท่วมขงัในบางพืน้ที่ ทวา่สาํหรบัสถานีรถไฟฟา้ที่ตัง้ขึน้สงูจากพืน้ดิน

กวา่สิบสองเมตรแหง่นีไ้มถื่อวา่เป็นปัญหาหนกัหนาอะไร

อีกสองนาทีจนกวา่รถไฟฟา้จะเดินทางมาถงึ คนที่รอโดยสารรถไฟฟา้ยืนและนั่งรออยูบ่รเิวณชานชาลา

มีทัง้เด็กวยัเรยีน นกัศกึษา ตลอดจนผูใ้หญ่ทัง้ที่อยู่ในวยัทาํงาน วยัทอง และวยัชรา หลากหลายเพศคละกนัไป

และตา่งก็มีอิรยิาบถแตกตา่งกนัไป ยืนรอหาวหวอด ๆ อย่างเบื่อ ๆ บา้ง เลน่โทรศพัทไ์ปพลางบา้ง ฟังเพลงบา้ง

อา่นหนงัสือบา้ง --- ทกุคน ณ ท่ีแหง่นีต้า่งมีจดุหมายท่ีตอ้งการไป

เดก็สาวคนนีก้็เชน่กนั, เธอกาํลงัมองยงัจดุหมายหนึง่ท่ีเธอจะไป

สองนาทีสดุทา้ยขณะท่ีรถไฟฟา้กาํลงัจะเคลื่อนตวัเขา้มา วยัรุน่หญิงอายสิุบเจ็ดปีคนหนึ่งไวผ้มยาวมดั

หางมา้เดินลํา้หนา้ทกุคนออกไป ผ่านเสน้เหลืองอนัเป็นเสน้แบง่ความปลอดภยัของผูโ้ดยสาร เธอไม่ไดเ้พียงแค่

เหยียบบนเสน้นัน้เฉกเชน่ผูท่ี้รบีรอ้นอยากจะขึน้รถไฟเรว็ ๆ แตเ่ดินขา้มไปยงัอีกฝ่ังซึง่กวา้งไมถ่งึหนึง่ฟตุดว้ยซํา้

ทกุคนที่อยู่รอบ ๆ เริ่มสงัเกตเห็นวา่เธอลํา้หนา้ออกไปอยู่ในจดุที่อนัตราย ทวา่ก็ยงัหยั่งเชิงสถานการณ์

ไมมี่ใครรูว้า่เดก็สาวคนนัน้กาํลงัคิดอะไร

สายลมเริ่มพดัแรงขึน้ตามความเรว็ของรถไฟฟ้าที่กาํลงัเคล่ือนเขา้มา พาใหเ้สน้ผมและไรผมของเด็ก

สาวปลิวไสว ดงึกระโปรงของเธอใหเ้ผยอขึน้ลงเป็นจงัหวะระริว้พลิว้ไหวราวดอกตะแบกท่ีรว่งหล่นจากตน้หลงั

เปลี่ยนเป็นสีขาวในกลางเดือนกนัยายน แสงไฟสวา่งวาบ ก่อนท่ีรถไฟฟา้จะมาถึง มนัก็ไดบ้ดบงัแสงอาทิตยจ์น

เกิดเป็นเงาพาดผา่นชานชาลา
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รา่งของเด็กสาวเริ่มเอนไปขา้งหนา้ เทา้ขวาลอยจากพืน้กาํลงัพาตวัเธอไปขา้งหนา้ ส่วนเทา้ซา้ยกาํลงั

เขยง่หม่ินเหมป่ระหนึง่มีสาํนกึตระหนกัในตวัเองและอยากจะรัง้รา่งกายนีใ้หก้ลบัมา

วนัที่ 16 กนัยายน มีเดก็สาวคนหนึง่ตัง้ใจจะฆา่ตวัตายท่ีสถานีรถไฟฟา้แหง่นี ้

และตอ่จากนีไ้ป คือบทสมัภาษณ์ ตลอดจนเรือ่งราวของคนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเหตกุารณใ์นวนันัน้

บทท ี่ 1

ฮโีร ่

ดานุศักดิ์ สุวรรณสันติ

ดานศุกัดิใ์หนิ้ยามครอบครวัรวมถงึตวัเองวา่ ‘เป็นเพียงครอบครวัธรรมดา ๆ และคนธรรมดา ๆ’

ดานศุกัดิอ์าจไมต่า่งจากครอบครวัชนชัน้กลางในกรุงเทพมหานครทั่วไป เป็นครอบครวัเลก็ ๆ และมีลกู

นอ้ยคน เขาเป็นลกูชายคนเดียวของบา้นสวุรรณสนัติ อาจมีส่ิงที่เขามองวา่ครอบครวัพิเศษกวา่คนอ่ืนหน่อยคือ

พ่อของเขาสืบเชือ้สายตรงจากคนในตระกลูสวุรรณสนัติ ซึ่งหากนาํนามสกลุดงักล่าวไปคน้หาในอินเทอรเ์น็ตก็

จะพบว่าส่วนใหญ่เป็นทัง้ขา้ราชการชัน้ผูใ้หญ่ อาจารยแ์ละศาสตราจารย์ แพทย์ พยาบาล ทนายและตลุาการ

วิศวกร ฯลฯ พ่อของดานศุกัดิเ์องก็เป็นหวัหนา้สาํนกังานเขตแห่งหนึ่งเช่นกนั ถือไดว้า่มีหนา้ท่ีการงานตรงสายที่

เรยีนมาและสามารถเชิดหนา้ชตูาในวงสงัคมเดียวกนัได้

ทว่าพ่อของดานศุกัดิ์แต่งงานกบัหญิงท่ีเคยเป็นเพื่อนรว่มสาขาครัน้ยงัเรยีนอยู่ระดบัปรญิญาโท เธอมี

พ่อแม่เป็นเกษตรกร มีพ่ีชายและพี่สาวท่ีคอยสนับสนุนผลกัดนัใหน้างมีการศึกษาสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได้ ซึ่ง

ครอบครวัทางฝ่ังพ่อของดานศุกัดิก็์คดัคา้นการแตง่งานนีอ้ยู่หลายครัง้ ทวา่อย่างไรก็ตาม ทัง้สองก็ตดัสินใจจด

ทะเบียนสมรสและจดังานแตง่งานเล็ก ๆ ก่อนที่จะยา้ยออกมาจากบา้นใหญ่มาอยู่ในแถบชานเมือง และมีดานุ

ศกัดิเ์ป็นลกูชายเพียงคนเดียว

สาํหรบัเรื่อง ‘บา้นใหญ่’ ดานศุกัดิ์เล่าว่าตนเคยไปที่นั่นเพียงไม่ก่ีครัง้ น่าจะช่วงก่อนขึน้ประถม พ่อพา

เขาไปรบัฟังประเดน็เก่ียวกบัมรดกของปู่ ซึง่เสียชีวิตไป แตต่อนนัน้เขาจาํอะไรไมไ่ดม้ากนอกจากความใหญ่โตโอ่

อา่ของสถาปัตยกรรม โคมไฟระยา้ในโถงใหญ่ใจกลางบา้น โซฟาบหุนงัอยา่งดีหรูหรา แทบไมไ่ดส้นใจญาติ ๆ ท่ี

มองเขากบัพอ่ดว้ยสายตาคอ่นแคะนกั

เขาลงรายละเอียดเรื่องบา้นใหญ่ว่า ตอนนัน้ส่วนใหญ่เด็กเล็กจะถูกกันออกไปเล่นในสวนระหว่างท่ี

ผูใ้หญ่พูดคุยกัน ดานุศักดิ์จาํไดว้่าสวนแห่งนั้นโอบลอ้มดว้ยบา้นไสตลโ์คโลเนียลสีขาว มีนํา้พุหินอ่อนตั้ง
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ตระหง่านตรงกลางสนามหญา้ ตน้ไมท้ัง้ไมย้ืนตน้ ไมพุ้่ม ไมด้อกไมป้ระดบัดสูวยสดงดงาม ทว่าดานศุกัดิ์กลบั

ไมไ่ดไ้ปเลน่กบัญาติ ๆ

“คนนอกอย่างเธอไม่คูค่วรกบับา้นนี ้ แคใ่หพ้่อเธอกลบัมาเหยียบที่นี่ก็เต็มกลืนแลว้” คนที่พดูน่าจะเป็น

ปา้ เขา้ใจวา่มีศกัดิเ์ป็นลกูพี่ลกูนอ้งของพ่อ เธอปิดประตทูางออกไปสวน กนัไม่ใหไ้ปกบัเด็กคนอ่ืน ๆ แลว้สั่งให้

เขารออยูใ่นหอ้งรบัประทานอาหาร มองดเูหลา่คนใชก้าํลงัจดัโต๊ะดว้ยความรบีเรง่ สว่นพอ่ไดแ้ตม่องมาจากโถง

ทางเดินแลว้กลบัไปสมทบกบัพวกเขา ไมแ่มแ้ตจ่ะตอบโตใ้ด ๆ

ดานศุกัดิม์องวา่น่าจะเพราะเหตกุารณท่ี์บา้นใหญ่ทาํใหเ้ขาหวาดกลวัและไม่ชอบที่นั่น พลอยทาํใหต้น

รูส้กึหา่งเหินกบัญาติฝ่ังพอ่ไปดว้ย

ทวา่ดานศุกัดิก็์มิไดมี้ความสมัพนัธท์ี่ดีกบัพ่อนกั บอ่ยครัง้ที่เขาก็คิดวา่เพราะพ่อถือตวัเป็นผูด้ีเก่าจงึทาํ

แบบนัน้ ดงัเช่นบน่เรื่องที่เขาตดัหลอดยาสีฟันที่หมดแลว้เพ่ือละเลียดใชจ้นหมด ช่วยแม่แยกขยะเปียกและขยะ

แหง้ หรอืพยายามเย็บซอ่มเสือ้นกัเรยีนท่ีมีรอยขาดดว้ยตวัเองแทนท่ีจะขอใหซ้ือ้ใหม่

“พ่อทาํงานบา้นไม่ไดแ้มแ้ตอ่ย่างเดียว และเพราะถือตวัเป็นผูดี้ดว้ยจงึไม่คิดจะทาํ ปลอ่ยใหเ้ป็นหนา้ท่ี

ของแม่” เขาวา่ “ผมยงันกึเลยวา่แมแ่ตง่งานมาเพื่อมาเป็นทาสพอ่แท้ ๆ”

แมก้ระนัน้ความสมัพนัธใ์นครอบครวัสวุรรณสนัติก็ไม่ไดเ้ลวรา้ย ดานุศกัดิ์มองว่าลกูชายกับพ่อเป็น

ความสมัพนัธท์ี่ซบัซอ้น เขาก็ยงัช่ืนชมพ่อที่ขยนัขนัแข็ง ทาํงานช่างได้ สอนการบา้นได้ และเลน่ฟตุบอลเก่ง พ่อ

จงึกลายเป็นตน้แบบมาตัง้แต่เด็ก เขามีปณิธานว่าอยากจะเป็นผูช้ายท่ีถกูเคารพรกัจากแม่และคนอื่น ๆ อย่าง

พอ่

ดานศุกัดิ์ไม่ไดฉ้ายแววความเฉลียวฉลาดอะไรตัง้แต่เด็ก ผลการเรียนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษาไม่ไดด้ีแต่ก็ไม่

เคยถึงขัน้สอบตก ในช่วงมธัยมศึกษาตอนตน้เด็กชายดานศุกัดิ์เคยอยู่ชมรมฟุตบอลเกือบสองปีเพราะคิดว่า

อยากจะเดินตามรอยท่าน ดว้ยว่าพ่อก็เคยเป็นอดีตสมาชิกชมรมฟตุบอลมหาวิทยาลยั ทว่ามิไดเ้ด่นดา้นการ

กีฬาเทา่ไรนกั ทางชมรมฟตุบอลของโรงเรยีนจงึจดัใหเ้ขาอยูต่าํแหนง่ตวัสาํรอง ดานศุกัดิล์งสนามบา้งหลายครัง้

แตพ่อขึน้ ม. 3 ก็ตดัสินใจลาออกเพราะตัง้ใจจะสอบเขา้โรงเรยีนมธัยมประจาํจงัหวดั

เขาคิดวา่ความธรรมดาเหมือนคาํสาปติดตวั กระนัน้เพราะไม่เคยทาํอะไรแย่จนถึงขัน้ยอมรบัไม่ได้ ทาํ

ใหต้ลอดเวลาที่มีสงัคมในโรงเรยีนเขาไมเ่คยประสบปัญหาใด ๆ

เม่ือถามถงึความลาํบากใจท่ีมากท่ีสดุในชว่งนัน้ เขาตอบวา่

“มีแคต่อนที่เพ่ือนผูห้ญิงคนหนึ่งพยายามเขา้หาผม เพราะจะจีบเพ่ือนผมท่ีเป็นนกัฟตุบอลดาวเดน่ของ

โรงเรยีนนั่นแหละครบั ครัน้พอรูว้า่เธอใชผ้มเป็นทางผา่นก็เจ็บใจไมน่อ้ย รอ้งไหอ้ยูเ่กือบวนัจนแมค่ิดวา่ผมคงอก

หกัจากแฟน”
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ดานศุกัดิ์จาํช่ือเธอไดเ้ป็นอย่างดีว่าช่ือจุ๊ จาํไดถ้ึงขนาดที่อยู่ของเธอในตอนนัน้ จุ๊เป็นคนน่ารกัคนหนึ่ง

แมเ้ธอจะไมเ่ดน่อะไรแตก็่เลน่ขลุย่เพียงออไดเ้พราะ, นั่นคือสิ่งท่ีเขาอธิบายถงึรกัแรกอนัไมส่มหวงั สดุทา้ยแลว้จุ๊

ไดค้บหากบัเพ่ือนของดานศุกัดิ์ ณ ตอนนัน้ ทวา่สดุทา้ยทัง้สองก็เลิกรากนั

“ตอนที่รูข้า่ว ผมก็สะใจอยูห่นอ่ย ๆ นะครบั” เขาวา่พลางหวัเราะ

ดานศุกัดิ์เปล่ียนมาเขา้ชมรมสแครบ็เบิลตอน ม. 3 และก็ตัง้ใจไวว้่าเม่ืออยู่ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย

เขาจะไมเ่ขา้ชมรมท่ีเก่ียวกบัภาษาองักฤษ

นั่นคือเรือ่งแรกที่เขารูว้า่ตวัเองไมช่อบอะไรจรงิ ๆ เขาบอกวา่เขาอาจจะกลวัครูวีรพล, ครูประจาํชมรมส

แครบ็เบิลดว้ยท่ีมกัจะเคี่ยวเข็ญเด็กอย่างหนกัเพ่ือเฟ้นหาตวัเต็งหาตวัแทนไปการแข่งขนัในรายการต่าง ๆ ใน

ตอนนัน้มีสมาชิกในชมรมยี่สิบสามคน ครัน้แบง่กลุม่ส่ีคนก็ไมพ่อดี และเขายงัจาํไดดี้วา่สว่นใหญ่นกัเรยีนมธัยม

ปลายจะเล่นกนัเป็นคู่มากกว่า ทาํใหใ้นหอ้งจะเหลือเศษอยู่คนหนึ่งเสมอ และคนนัน้จะตอ้งจบัคู่กบัครูประจาํ

ชมรมคนนัน้ ดานศุกัดิ์ไม่สนิทกบัครูวีรพลนกั เขารูส้กึเหมือนถกูครูคนนัน้มองมาอย่างดถูกูเสมอ แต่ก็สามารถ

เอาชีวิตรอดในสงัคมนัน้มาไดจ้นจบ

ครัน้สอบเขา้โรงเรยีนมธัยมศกึษาแหง่ใหมเ่พ่ือศกึษาตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ดานศุกัดิก็์ยงัเป็น

คนท่ีไมเ่ดน่อะไรอยูเ่หมือนเดิม สามารถเรยีนวิชาในแผนการเรยีนวิทย-์คณิตผา่นอยา่งฉิวเฉียด ไมเ่คยมีผลการ

เรียนแต่ละวิชาตํ่ากว่า 2 และไม่เคยติดศนูย์ ทว่าพออยู่ในสงัคมที่กดดนัมากเขา้ทาํใหเ้ริ่มสงัเกตว่าวิชาที่ได้

เกรด 4 นัน้ชกัจะนอ้ยลงไปทกุที ทวา่เขาก็เรยีกวา่ตวัเอง “เอาตวัรอด” กบัสงัคมแบบนัน้มาไดจ้นตลอดรอดฝ่ัง

ดานศุกัดิบ์อกวา่ตนไม่เคยทาํใหพ้่อแม่ผิดหวงัแมแ้ตนิ่ดเดียว มีบา้งหากเป็นเรื่องเล็ก ๆ นอ้ยอย่างปรุงอาหารไม่

สกุ หรอืวา่ยนํา้ไม่แข็ง และเขาเช่ือวา่การที่ตนตดัสินใจสอบเขา้มหาวิทยาลยัแห่งเดียวกบัท่ีพ่อและแม่เป็นศิษย์

เก่าคือการทดแทนบญุคณุอนัย่ิงใหญ่กวา่วิธีอ่ืนใด --- เวน้เสียก็แตท่ี่เขาเลือกเรยีนคณะบรหิารธรุกิจ

ดานศุกัดิต์ดัตวัเลือกเองมาตัง้แตเ่ริม่เขา้ชัน้มธัยม 4 เพราะมีหวัหนา้หอ้งเคยแนะนาํเขาวา่ใหเ้ลือกคณะ

ที่จะเขา้ตามวิชาที่ถนดั หากไมถ่นดัวิชาอะไรก็ตดัคณะที่ตอ้งใชค้ะแนนสอบวิชานัน้ หรอืใชท้กัษะท่ีเราออ่นออก

เสียแต่เนิ่น ๆ พอใกลจ้บจะไดมุ้่งทบทวนวิชาท่ีย่ืนรบัตรง เอาเวลาไปเก็บเก่ียวความรู ้ เตรียมพืน้ฐาน หรือเขา้

รว่มเวิรค์ช็อปที่เก่ียวขอ้งกบัคณะสาขาวิชานัน้ ๆ อยา่งเดียว ดานศุกัดิไ์มไ่ดท้าํตามเขาเสียทัง้หมด เขาเพียงแตดู่

ว่าตัวเองไม่ถนัดวิชาอะไรเท่านั้น ครัน้พอตัดไปเรื่อย ๆ ก็พบว่าตัวเองสนใจวรรณกรรม ประวัติศาสตร์ กับ

ปรชัญาเท่านัน้ ครัน้จะเลือกเรียนศิลปศาสตรก็์กลวัพ่อแม่จะคดัคา้นหวัชนฝาดว้ยว่าสาขาวิชาดงักล่าวไม่ใคร่

จะเป็นสาขาวิชาที่ตอบโจทยต์ลาดแรงงาน จึงเปล่ียนแผนมาเลือกคณะที่คิดว่าน่าจะพอถูไถและเห็นเป็น

รูปธรรมชดัแจง้ว่าอย่างนอ้ยเมื่อเรียนจบก็ยงัทาํงานไดห้ลากหลาย จนสรุปไดว้่าตนควรจะเรียนธุรกิจหรือการ

บรหิารทรพัยากรมนษุยด์ว้ยเห็นวา่ดจูะเป็นตวัเลือกท่ียงัพอประนีประนอมกบัพอ่แมไ่ด้
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แต่อาจจะเป็นเพราะบพุการีของเขาต่างเคยเป็นนกัศกึษาคณะรฐัศาสตรม์าก่อน และดว้ยค่านิยมแต่

เดิมวา่ “ขา้ราชการเป็นอาชีพที่มั่นคง” นั่นจงึเป็นครัง้แรกท่ีเขาไมย่อมรบัความคิดเห็นของครอบครวั พอ่ของเขา

พยายามโนม้นา้วตอ่รองวา่จะสนบัสนนุเรื่องคา่ใชจ้่ายทกุอย่างโดยไม่ยอมใหเ้ขาทาํงานพารต์ไทม์ แตมี่เงื่อนไข

วา่ตอ้งเรยีนคณะรฐัศาสตร์ หรอืนิติศาสตร์ หรอืคณะอื่นใดท่ีพวกทา่นเห็นชอบพอ้งกนั

ดานศุกัดิพ์ดูถึงสว่นนีเ้สียงขื่น ๆ “ตอนที่ผมบอกวา่จะเปล่ียนจากคณะบรหิารธุรกิจมาเป็นคณะจดัการ

ส่ิงแวดลอ้ม ทา่นก็ไมย่อมอยูด่ี เพราถงึแมผ่มจะโอเคแตพ่อ่ผมไมไ่ดม้องอาชีพอ่ืนใดดีไปกวา่หมอ ทหาร ตาํรวจ

ตลุาการ วิศวกร ครู ไมไ่ดค้ิดวา่คนที่อาจจะทาํงานเป็นเจา้หนา้ที่รกัษาป่าไม้ หรอืนกัวิชาการ หรอืนกัปรชัญาจะ

ดีเดเ่ทา่อาชีพยอดนิยมในใจเขา”

ปัญหาพ่อแม่ผูป้กครองที่มีคา่นิยมหรอืความคิดท่ีตา่งจากลกูและพยายามใหล้กูทาํตามความตอ้งการ

ของตนนัน้ดจูะแกไ้ขไดย้ากหากไม่มีคนกลางมาแนะนาํ ทว่าดานศุกัดิ์บอกว่าตวัเองสามารถเกลีย้กล่อมใหพ้่อ

แมย่อมใหเ้ขาเรยีนคณะบรหิารธุรกิจไดด้ว้ยการวางเงื่อนไขตอ่รองแบบผูใ้หญ่

แตใ่นสายตาของผม ผมมองวา่วิธีการดงักลา่วออกจะเลยเถิดไปถงึการก่ออาชญากรรม

“ตอนที่ผมเถียงกบัพอ่แมเ่รือ่งคณะท่ีเรยีนเป็นชว่ง ม. 6 เทอมแรก มีเวลาอีกพอสมควรที่จะเปล่ียนแผน

แต่ผมไม่เอาแลว้ ผมคิดว่าผมจะเรียนธุรกิจและอะลุ่มอล่วยกบัพวกท่านมามากเหมือนกนั ตอนแรกผมกะจะ

เข้าเรียนวิทยาลัยพาณิชย์ แต่คิดว่าพวกท่านคงไม่เห็นว่าเรียน ปวส. ก็เหมือนกับปริญญาตรี ก็เลยเข้า

มหาวิทยาลยัแทน

“ผมบอกพอ่กบัแมว่า่ถา้ผมเรยีนธรุกิจก็จะไมร่บกวนเงินคา่ขนมเลย ไมค่ิดแมแ้ตจ่ะแบกหนา้มารบกวน

พวกท่านแน่ ๆ ผมจะหาเองทกุอย่าง หรือถา้อย่างนัน้ก็จะยอมกู้ กยศ. เลยดว้ยซํา้ --- พวกท่านไม่ยอมใหผ้ม

ออกจากบา้นนีไ้ปหรอก ผมรูด้ี แตส่ดุทา้ยพ่อก็บอกวา่ ‘แกก็แคอ่ยากหนีออกจากบา้นเท่านัน้ อย่าดือ้เป็นเด็ก ๆ

เลย’ แถมยงัไมห่ยดุคิดจะสง่ผมไปใหค้นท่ีบา้นใหญ่ชว่ยติวสอบวิชากฎหมายดว้ย

“ผมเลยบอกไปวา่ถา้พ่อยงัดงึดนัใหผ้มกลบัไปบา้นใหญ่ ผมจะทาํทกุวิถีทางใหพ้่อไม่ไดไ้ปเหยียบท่ีนั่น

ไดอ้ีก หรอืแมแ้ตจ่ะไดน้ ํา้ใจจากใครใหม้าเจียดเงินมรดกมาจา่ยคา่บา้น”

ตอนท่ีปู่ ของดานศุกัดิ์สิน้ใจ ปรากฏว่าท่านไม่ยกแมแ้ต่ท่ีดิน สิ่งของหรอืเงินทองใหแ้ก่พ่อของดานศุกัดิ์

แมแ้ต่สลึงเดียว ในพินยักรรมระบุว่าเขาและภรรยาเป็น ‘คนนอก’ ’เลือดสกปรก’ กระนัน้ก็ยงัมีคนท่ีใจสงสาร

แบง่เงินมาใหเ้ป็นครัง้คราวเพ่ือตอ่รองใหพ้่อของเขาจดัการเก่ียวกบัเอกสารราชการ เช่นการออกใบอนญุาตที่มี

จดุขดักบักฎหมาย หรอืการจดัการเลี่ยงภาษี

ดานศุกัดิบ์อกวา่ “พ่อก็เป็นเหมือนทาสท่ีถกูคนในบา้นใหญ่กดหวัและใชป้ระโยชน์ --- แตก็่ยงักลา้แบก

หนา้ไปใหพ้วกที่ฉีกหนา้กฎหมายเลน่เป็นกระดาษชาํระมาสอนกฎหมายผม”
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สาํหรบัวิธีการ ‘ต่อรอง’ ในวนันัน้ เขาแอบเอาบตัรเครดิตของพ่อกดเงินออกมาจาํนวนเกือบเจ็ดหมื่น

บาทใส่กระเป๋าไวใ้บหนึ่ง ก่อนจะแสรง้โยนกระเป๋าที่มีเงินฟ่อนหนึ่ง (อา้งว่าไม่ถึงหนึ่งหม่ืนบาท) สุมรวมกับ

หนงัสือเรยีนเก่า ๆ ของตนเขา้ไปรัว้บา้นใหญ่ แลว้ก็นาํส่วนท่ีเหลือไปทิง้ไวต้ามจดุต่าง ๆ จงใจใหห้่างจากบา้น

ไปไม่เกินสิบกิโลเมตรเพราะใจจริงก็ก็ไม่อยากใหเ้งินหายไปเช่นกนั ซึ่งทกุเสารพ์่อจะเอาบญัชีธนาคารไปปรบั

สมดุบญัชีเสมอ เมื่อรูว้่าเงินหายไป ท่านก็โทรศพัทถ์ามญาติพ่ีนอ้งแทบจะทกุคน ครัน้รูว้่าเงินถกูทิง้ไวท้ี่นั่นก็รู ้

ทนัทีวา่เป็นฝีมือลกูชาย

ครัง้นัน้พ่อและดานศุกัดิท์ะเลาะกนัใหญ่โต แม่พยายามตอ่รอง ปากบอกอยู่ขา้งลกูแตก็่ตอ้งการใหเ้ขา

เปิดเผยว่าเขาวางแผนอย่างไร หลงัจากไปเอาเงินท่ีเขาทิง้ไวม้าไดก็้มาถามเอาส่วนท่ีเหลือ ลกูชายจงึใชโ้อกาส

ดงักลา่วตอ่รองเพ่ือใหไ้ดส้ิ่งท่ีตวัเองตอ้งการมา

“เงินอีกหกหมื่นผมเก็บไวใ้นตกึรา้ง แต่พ่อตอ้งสญัญากบัผมก่อนว่าถา้ไดเ้งินกลบัมาแลว้ตอ้งยอมให้

ผมไดเ้รยีนตามที่ผมอยากเรยีน”

ทว่าเขาก็วางแผนตลบหลงัพ่ออีกขัน้ไวแ้ลว้เช่นกัน เพราะเม่ือพ่อไปถึงที่นั่นก็พบว่าในกระเป๋ามีเงิน

เพียงหา้หม่ืนสามพนับาท --- สว่นที่เหลือนัน้แทจ้รงิดานศุกัดิเ์ก็บไวใ้นหอ้งตวัเอง แตเ่มื่อพอ่โทรศพัทม์าถามเงิน

สว่นท่ีเหลืออีกเขาก็โกหกไปวา่ทิง้ไวท่ี้นั่นที่นี่ ถ่วงเวลาจนเขา้คํ่าเพื่อใหพ้่อเหน่ือยอ่อน ครัน้กลบัมาโดยไม่ไดเ้งิน

อีกหนึ่งหม่ืนแปดพันบาทเขาจึงทวงถามสญัญานั่นอีกครัง้ ทา้ยที่สุดพ่อและแม่ตกลงว่าจะใหเ้ขาเรียนคณะ

บรหิารธรุกิจ และแลกดว้ยเง่ือนไขเพียงวา่จะชว่ยจา่ยเพียงคา่เลา่เรยีนเทา่นัน้

ดานศุกัดิเ์ปลี่ยนกลบัจากสีหนา้คลา้ยเยย้หยนัมาเป็นใบหนา้เสียใจ

“แตผ่มก็ไมเ่คยทาํแบบนัน้อีกเลยนะครบั” เขาวา่ “ไมเ่คยหลอกหรอืป่ันหวัใครอีก ตอนนัน้ผมยงัอายสิุบ

เจ็ดสิบแปด ไม่ไดฉ้กุคิดเลยดว้ยซํา้ว่าเกิดเงินท่ีทิง้ไวห้ายไปจริง ๆ พ่อผมจะเดือดรอ้นแค่ไหน เพราะนั่นก็เงิน

ของญาติ ๆ ท่ีเขาแบง่จากมรดกมาให้ บญัชีนัน้มีเงินเวียนเขา้ออกเป็นลา้น ๆ เชียว!”

ในชว่งท่ีเขาเป็นขา่วไมมี่นกัขา่วและสื่อมวลชนสืบเสาะถงึอดีตของดานศุกัดิจ์นถงึเรือ่งท่ีเขาเคยป่ันหวัครอบครวั

มาก่อน บทสมัภาษณจ์ากศิษยเ์ก่ารุน่เดียวกบัชายหนุ่มหลายคนมกับอกเหมือน ๆ กนัวา่ “ดเูป็นคนดี” “เป็นคน

ที่เรยีนดว้ย ทาํงานพิเศษดว้ย และเขา้สงัคมกบัเพ่ือน ๆ ไดด้ี” ทวา่ก็ไม่มีอะไรมากกวา่นัน้ แมผ้มจะทราบเรื่องนี ้

แต่ก็ไม่ไดเ้อามานาํเสนอในบทความเพราะไม่เห็นความเก่ียวขอ้งกัน อย่างไรก็ดี พฤติกรรมในช่วงก่อนเขา้

มหาวิทยาลยัก็พอจะแสดงใหเ้ห็นบคุลิกหรอืวิธีคิดของเขาไมม่ากก็นอ้ย

ชีวิตในรัว้มหาวิทยาลยัของดานศุกัดิน์ัน้เรยีบง่าย เขาไม่ไดมี้ผลการเรยีนท่ีโดดเดน่แตก็่แทบไม่เคยขาด

เรยีนหรอืขาดสอบ มีทาํงานพารต์ไทมท์ี่รา้นอาหารใกลม้หาวิทยาลยับา้ง เปล่ียนไปทาํงานรา้นสะดวกซือ้บา้ง
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เป็นเด็กป๊ัมบา้ง วนเวียนอยู่ประมาณนีจ้นสาํเรจ็การศกึษา หลกัฐานการมีอยู่ของเขาโดยมากคือภาพถ่ายรวม

เวลาไปเที่ยวกบัคนอ่ืน ๆ เสียมากกวา่ ทัง้นีก็้เลน่โซเชียลมีเดียบา้งแตก็่มีการเคลื่อนไหวนอ้ยเหลือเกิน

หลงัจากดานศุกัดิ์จบปริญญาตรี เขาก็ไดร้บัเขา้ทาํงานในแผนกพฒันาทรพัยากรบคุคลที่บริษัทธุรกิจ

อาหารที่ไม่ไดมี้ช่ือเสียงมากนกั ซึ่งจากสื่อต่าง ๆ ท่ีเคยไปสมัภาษณเ์พื่อนรว่มงานของชายหนุ่มทัง้โดยเปิดเผย

และไมเ่ปิดเผยก็ตาม ทกุคนก็ยงัอธิบายดานศุกัดิท์ี่เขา้วยัย่ีสิบหา้ปีดว้ยวลี “ดเูป็นคนดี ตัง้ใจทาํงาน” “เป็นคนรา่

เรงิจนนา่ราํคาญไปหนอ่ย แตก็่ดไูมมี่พิษมีภยั” ไมต่า่งจากสมยัมหาวิทยาลยันกั

ทัง้นีด้านศุกัดิ์เคยพดูถึงความสมัพนัธร์ะหว่างผูห้ญิงคนหนึ่งเช่นกนั --- ประมาณอายย่ีุสิบสามปี เขา

พยายามตามจีบหญิงสาวคนหนึ่งท่ีอยู่แผนกตอ้นรบั เธอช่ือจนัจิรา ปัจจบุนัลาออกจากบริษัทไปดว้ยเหตผุล

สว่นตวั

ดานศุกัดิพ์ดูคยุกบัเธอแทบทกุวนัและชวนเธอไปเที่ยวหลายครัง้ อยา่งไรก็ดี ดานศุกัดิรู์ส้กึวา่จนัจิรา “ก็

เหมือนจะมีใจใหเ้ขา แต่จู่ ๆ ก็เริ่มหมดความสนใจไป” เขาใหเ้หตผุลว่าน่าจะเพราะเหตกุารณท่ี์พาเธอไปเที่ยว

ตลาดรถไฟ วนันัน้ชายหนุม่พดูคยุเธอปกติแตอ่ีกฝ่ายดจูะไมค่อ่ยรบัฟังเขาเทา่ไรนกั

จนเม่ือดานศุกัดิเ์ห็นรา้นขายพวงกญุแจก็บอกวา่จะซือ้ให้ เธอจงึพดูวา่ “แม็กนี่ไมค่อ่ยฟังใครเลยนะ”

ดานศุกัดิน่ิ์งไป ครัน้คาดคัน้เธอ หญิงสาวก็ตอบวา่

“แม็กดเูป็นคนดี แต.่..แม็กนา่เบ่ือ”

จนัจิราบอกกบัชายหนุ่มว่าสาเหตท่ีุคิดเช่นนัน้เพราะดานศุกัดิ์ดไูม่โดดเด่นอะไร และไม่ไดด้งึดดูใจเธอ

เท่าท่ีควร และจากเหตุการณ์วันนั้น หนุ่มสาวก็มองหนา้กันไม่ติดอีกเลย ก่อนที่อีกส่ีเดือนถัดมาจันจิราจะ

ลาออก

“ผมถือวา่นั่นคือการบอกเลิก” ดานศุกัดิว์า่ “ท่ีจรงิก็ไมใ่ชว่า่คบกนัเป็นแฟนหรอกครบั แคค่ยุ ๆ ดกู่อน...

แตม่นัก็เจ็บใจอยูด่ี เหมือนเธอบอกวา่ผมไมมี่อะไรดีเลย ไมมี่คณุคา่พอท่ีจะใหร้กั”

ชายหนุม่รูส้กึวา่คาํพดูของเธอนัน้ไดส้รา้งปมในใจใหแ้ก่ตนอยูม่ากทีเดียว แตก่ระนัน้เขาก็ยงัมองโลกใน

แงดี่

“อยา่งนอ้ยถา้ผมไมส่รา้งปัญหาอะไรทกุคนก็ยอมรบัผมอยูด่ี ผมมองวา่มนัก็ไม่ไดแ้ยอ่ะไร”

เขายงัคงใชชี้วิตอนัไมโ่ดดเดน่นัน้ตอ่ไปจนกระทั่งวนันัน้ --- วนัที่เขาไดพ้บกบักฤติญดา

อากาศในเช้าวันท่ี 16 กันยายนนั้นสดใสหลังจากฝนตกจนนํา้ท่วมขังมานานหลายวัน ณ สถานี

รถไฟฟา้บีทีเอสยงัคงเนืองแน่นไปดว้ยผูโ้ดยสารที่กาํลงัรอขึน้รถไฟฟา้ ดานศุกัดิใ์ชบ้ีทีเอสเดินทางไปบรษัิทเป็น

ปกติ และวนันัน้เขาก็ไม่รูส้กึวา่มีอะไรผิดปกติแตอ่ย่างใด เขายงัคงสง่ขอ้ความบอกเพื่อนวา่ใหจ้องเคก้ไวส้กัชิน้

เน่ืองจากเพื่อนคนหนึง่ซือ้เคก้มากอ้นหนึง่
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เม่ือ 07:00 น. ขณะที่รถไฟฟ้ากาํลังเคล่ือนเขา้เทียบสถานี เขาสังเกตเห็นเด็กหญิงคนหนึ่งก้าวขา

ออกไปขา้งหนา้จากฝงูชนชา้ ๆ

ตอนนัน้เขายืนอยู่ตรงกลางมีผูค้นหอ้มลอ้มทกุทิศ แตก็่สงัเกตเห็นเธอไดดี้...เด็กสาวอายปุระมาณ 16-

17 ปีในชดุนกัเรยีนคอนแวนตแ์ขนยาว กระโปรงสีนํา้เงินยาวเลยขอ้พบัขา ผมยาวสีดาํขลบัผกูหางมา้ดว้ยโบสี

ขาว แตส่ิ่งที่สะดดุตาดานศุกัดิม์ากกวา่นัน้คือสายตาของเธอ

“ตอนนัน้ผมรูส้กึวา่เธอกาํลงัเศรา้...เศรา้และสิน้หวงัมากกวา่ท่ีผมเคยรูส้กึมา ในตอนนัน้ก็คิดวา่เธอคง

จะเดินออกมาเพราะใจลอย แตพ่อเห็นวา่เธอจอ้งมองรถไฟฟา้เหมือนรอใหม้นัมาถึง ตอนนัน้ผมเกิดกลวัวา่เธอ

อาจจะคิดฆา่ตวัตายจรงิ ๆ” เขาบรรยาย

และนั่นเองจงึทาํใหช้ายหนุ่มรบีเบียดเขา้ไปขา้งหนา้ก่อนท่ีเธอจะทาํอะไรไปมากกวา่นี ้ ในตอนนัน้เองท่ี

คนในสถานีเริ่มสังเกตเธอ ทุกคนต่างแตกตื่นเพราะไม่รูว้่าอะไรจะเกิดขึน้ต่อไป ส่วนนักเรียนหญิงเม่ือเห็น

รถไฟฟา้วิ่งใกลเ้ขา้มา เธอก็ขา้มเสน้เหลืองไปทนัที

ทนัใดนัน้ เด็กสาวก็ถกูดึงถอยกลบัมาจากสถานีแลว้ลม้ลงไปนอนกองบนพืน้พรอ้ม ๆ กับดานศุกัดิ์ผู้

เขา้ไปชว่ยเหลือเธอ

ฝงูชนแตกฮือดว้ยความตกใจ เดก็สาวเองก็ดจูะตกใจและสบัสนเชน่กนั

ดานศุกัดิ์ถามเธอว่า “เป็นอะไรรเึปล่า?” แต่ไม่ทนัไรเธอก็เริ่มรอ้งไหส้ะอึกสะอืน้ หยาดนํา้ตาของเด็ก

สาวหลน่เผาะ ๆ บนฝ่ามือของชายหนุม่

รถไฟฟา้จอดเทียบสถานีแลว้ ประตเูลื่อนเปิดใหค้นเขา้มา ทวา่ยงัมีบางสว่นที่ไมไ่ปไหน --- มีคนในชาน

ชาลาเขา้มาสอบถามเธอ ตามมาดว้ยเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัประจาํสถานี ครัน้ถามเดก็สาวก็ไมไ่ดอ้ะไร

นอกจากเสียงรอ้งไห้ ชายหนุ่มจึงบอกเหตุการณ์ท่ีเกิดขึน้ให้ฟัง เจ้าหน้าที่จึงพาเธอไปสงบสติอารมณ์ที่

สาํนกังาน ดานศุกัดิเ์องท่ียงัสบัสนก็ไดแ้ตม่องเธอเดินหายไป

วนันัน้ชายหนุ่มพลาดรถไฟเท่ียวนัน้ไปและตอ้งรอรถไฟเท่ียวถัดไปอีกครึง่ชั่วโมง ทาํใหเ้ขาไปทาํงาน

สาย

“ในทีแรกผมไม่คิดว่าจะเป็นข่าวเลยครบั” ดานศุกัดิ์พดู “จนกระทั่งตอนเที่ยง ๆ มีคนมาบอกว่าเพื่อนของเขา

ถ่ายวิดีโอตอนท่ีผมเขา้ไปช่วยนอ้งเม่ือเชา้ได้ และพอตอนบา่ยจู่ ๆ ก็กลายเป็นขา่วทนัที”

มีคนเป็นพยานท่ีสถานีในเชา้วนันัน้เป็นจาํนวนมาก และก็มีหลายคนถ่ายภาพน่ิงหรอืวิดีโอบนัทกึไว้ ทาํ

ใหเ้ย็นวนันัน้ก็มีสาํนกัขา่วออนไลนเ์ขียนคอลมันข์า่วสัน้ ๆ ถงึเหตกุารณน์ีว้า่ ‘รอดเพราะโชคชว่ย! นกัเรยีนหญิง

เกือบตกชานชาลา ไดพ้ลเมืองดีช่วยไว’้ เนือ้ข่าวมีเพียง 400 คาํโดยประมาณ ไม่พดูถึงแมแ้ต่ช่ือของใครเลย

นอกจากช่ือของเดก็สาวท่ีรอดชีวิตมาไดห้วดุหวิด นั่นคือครัง้แรกท่ีดานศุกัดิรู์ว้า่เธอคือใคร
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กฤตญิดา จิตพล, อายุ 17 ปี

เย็นวนันัน้ชายหนุ่มถึงกับตอ้งตอบคาํถามเพื่อนแทบไม่ไดพ้ักหายใจ เพราะวิดีโอท่ีประกอบข่าวใน

เว็บไซตน์ัน้แมจ้ะปิดบงัใบหนา้เด็กสาวตามพระราชบญัญัติคุม้ครองขอ้มลูส่วนบุคคล แต่กลบัติดใบหนา้เขา

ชดัเจน ดานศุกัดิบ์อกเพื่อน ๆ วา่ท่ีชว่ยไปเพราะกลวัวา่อีกฝ่ายจะฆา่ตวัตายเทา่นัน้

ทกุอย่างยงัคงเป็นปกติดีจนเม่ือเขากลบัมายงัสถานีเดิม ตอนนัน้เขาจึงไดรู้ว้่ามีนกัข่าวจากสองสาม

ท่ีมาสอบถามคนทีอยูใ่นสถานีเตม็ไปหมด และประหลาดเหลือเกินท่ีจู่ ๆ ทกุคนก็เหมือนจะรูว้า่เขาคือพลเมืองดี

คนแรกท่ีเขา้ไปช่วยเหลือเด็กสาวผูน้ัน้ นั่นคือครัง้แรกท่ีดานศุกัดิไ์ดพ้ดูคยุกบัสื่อ คาํถามมากมายประเดประดงั

เขา้มา แตช่ายหนุม่ก็ยงัยืนยนัคาํตอบเดิมกบัท่ีบอกแก่คนใกลชิ้ด

ทว่านั่นก็ไม่ไดท้าํใหเ้ขารูส้กึยินดีแต่อย่างใด เขาแทบไม่รบัคาํชมจากใครเลย ทกุคนต่างบอกเพียงว่า

“ดีแลว้ที่เขาช่วยเธอไวไ้ด”้ อีกทัง้เม่ือกลบัมาถึงบา้นแม่ของเขาก็รูข้่าวแลว้ดดุา่เขาเสียยกใหญ่ที่ไปจบัเนือ้ถือตวั

ผูห้ญิงโดยพลการเชน่นัน้

ทวา่ขา่วนัน้กลบักลายเป็นเรือ่งใหญ่ในเชา้วนัท่ี 17 กนัยายน

พ่อของเขาจะดโูทรทศันก่์อนไปทาํงานทกุเชา้ และเชา้วนันัน้ เม่ือชายหนุ่มต่ืนมากินอาหารเชา้ซึ่งเป็น

โจ๊กกระป๋องง่าย ๆ ก็พบวา่นกัขา่วกาํลงัพดูถงึขา่วนกัเรยีนหญิงคนนัน้ ทวา่พาดหวัวนันัน้กลบัตา่งออกไป

เนือ้หาขา่วบอกวา่จากการสืบเสาะของทีมขา่วก็ไดค้วามวา่แทจ้รงิเดก็สาวคนนัน้ไมไ่ดใ้จลอย เธอตัง้ใจ

จะฆ่าตวัตายดว้ยการกระโดดตดัหนา้รถไฟฟา้ในเชา้วนันัน้ --- ภาพบนหนา้จอเลน่วิดีโอเดิมอีกครัง้ ก่อนจะตดั

มาเป็นบทสมัภาษณข์องดานศุกัดิ์ที่สถานีรถไฟฟ้าเม่ือวาน ใบหนา้นัน้ชดัเจนแก่สายตา พ่อของเขาหนัมามอง

ลกูชายดว้ยความแปลกใจ

“นั่นแกเหรอ?”

แมท่ี่ก็ยืนดขูา่วเชน่กนัก็ตกใจ “ตายจรงิ! นอ้งเขาตัง้ใจจะฆา่ตวัตายหรอกเหรอ น่ีลกูช่วยเขาไวเ้หรอ?”

นบัตัง้แตว่นันัน้ ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป

เพ่ือนรว่มงานของเขาตา่งเขา้มาพดูคยุกบัเขาเพ่ือถามถึงเหตกุารณใ์นวนันัน้โดยละเอียด ดานศุกัดิเ์อง

แม้จะอึดอัดท่ีมีคนมาห้องลอ้มแต่ก็ยังเล่าถึงเรื่องในวันนั้นโดยไม่อิดออด ก่อนท่ีจะพบว่าในเช้าวันที่ 18

กนัยายน มีคนมาหอ้มลอ้มเขาถึงหนา้บา้น ทาํเอาพ่อที่ตอ้งขบัรถออกไปทาํงานตอ้งลาํบากเพราะส่ือมวลชน

ต่างหอ้มลอ้มขนาบรถของเขาประหนึ่งเป็นดารา ส่วนดานศุกัดิ์ผูเ้ป็นลกูชายก็เดินทางไปทาํงานลาํบากเช่นกนั

เพราะมีนกัขา่วเดินตาม

ในทีแรกเขาก็สงสยัว่าส่ือสนใจอะไรกบัข่าวนกัเรยีนคิดสัน้นกั แต่เมื่อเริ่มอ่านหนงัสือพิมพห์รอืเว็บไซต์

ข่าวก็พบวา่หลายสาํนกัไดข้ดุคุย้เรื่องราวของกฤติญดาเรื่อย ๆ ตา่งสนันิษฐานถึงเบือ้งหลงัของเด็กสาวชัน้ ม. 6

แห่งโรงเรียนดาราอปุถมัภค์อนแวนตท์ี่ตดัสินใจฆ่าตวัตายในวนันัน้ ว่าน่าจะมาจากความเครียดทัง้ถกูเพ่ือนท่ี
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โรงเรยีนกลั่นแกลง้ อีกทัง้เม่ือสองปีก่อนพ่อแมก็่เกิดเสียชีวิตกระทนัหนั และกาํลงัจะลาออกจากโรงเรยีนซึง่มีคา่

เล่าเรียนสงูดว้ย ปัญหาท่ีกดทบัเธอมากเขา้ อีกทัง้ก่อนหนา้นีไ้ม่นานก็มีข่าวท่ีนกัเรียนชายตดัสินใจฆ่าตวัตาย

โดยการกระโดดลงจากสะพานขึน้สถานีรถไฟฟ้าอันมีเหตุจากความเครียดเพราะกลัวจะสอบไม่ติด

มหาวิทยาลยั จงึอาจกระตุน้ใหเ้ธอตดัสินใจกระทาํอตัวินิบาตกรรม

ทว่าแทนที่ส่ือต่าง ๆ จะสนใจปัญหาของกฤติญดาเพียงอย่างเดียว ในเวลาเดียวกนัพวกเขาก็กลบัมา

หาดานศุกัดิพ์รอ้มกบัคาํถามทาํนองวา่ “อยากเจอคนท่ีคณุชว่ยชีวิตไวห้รอืไม”่

บทสัมภาษณท่ี์ดานุศักดิ์ใหไ้วแ้ก่นักข่าวในประเด็นว่าจะฝากอะไรถึงคนท่ีกาํลังคิดจะฆ่าตัวตายกลายเป็น

ประเดน็ดงัชั่วขา้มคืนจนแมแ้ตเ่จา้ตวัก็ยงัแปลกใจ

“ผมเองเป็นแค่คนธรรมดาเท่านัน้ จะไปตดัสินแทนคนที่เขาเจอปัญหาหนกักว่าผมก็คงไม่ได้ แต่ผมว่า

ปัญหาทกุอย่างมนัมีทางออกเสมอครบั ระหว่างท่ีกาํลงัหาทางออกก็อยากบอกเธอว่าขอใหเ้ขม้แข็งต่อไป อย่า

เพิ่งยอมแพค้รบั”

แมจ้ะไม่ไดเ้ป็นประโยคที่กินใจ แต่บทสมัภาษณน์ัน้ก็ทาํใหด้านศุกัดิ์โดนแซวในท่ีทาํงาน และเขารูส้กึ

วา่ตวัเองไดร้บัการยอมรบัมากขึน้

“ตอนนัน้บรรยากาศในท่ีทาํงานดีขึน้มากเลยครบั ถึงจะเขิน ๆ หน่อยแต่พอทกุคนเห็นว่าผมเป็นคนไม่

ตดัสินใจพวกเขาก็ดจูะเปิดใจขึน้กวา่แตก่่อนมาก”

ดานศุกัดิก์ลายเป็นท่ีถกูพดูถึงในส่ือโซเชียลพรอ้ม ๆ กบัประเด็นของกฤติญดา เพ่ือนสมยัมธัยมศกึษา

หรือสมัยอุดมศึกษาก็ส่งขอ้ความมาถามไถ่พรอ้มช่ืนชมเขาอยู่เรื่อย ๆ อีกทั้งมีคนในโลกออนไลนไ์ปขุดคุย้

ประวติัในโซเชียลมีเดียของเขา ทว่าดว้ยไม่ค่อยมีความเคล่ือนไหวใด ๆ มากนกัจงึมีเพียงรูปหลดุตอนที่เขาไป

เท่ียวสถานบนัเทิงเทา่นัน้ ซึง่ก็ไมไ่ดท้าํใหภ้าพลกัษณข์อง ‘ชายผูช่้วยชวีติ’ เปลี่ยนไปแตอ่ยา่งใด

ทวา่กระแสของชายหนุม่ก็ไมไ่ดอ้ยูก่บัเขานานนกั เพราะตอ่จากนัน้ก็มีกระแสจากนกัเรยีนและศิษยเ์ก่า

โรงเรียนดาราอุปถัมภค์อนแวนตท่ี์ออกมาเปิดโปงระบบของโรงเรียนอันไม่เป็นธรรมมาแทนท่ี พูดถึงระบบ

ผูส้นบัสนนุโรงเรยีน ตลอดจนเรื่องที่โรงเรยีนจงใจปลอ่ยใหน้กัเรยีนท่ีเป็นคณะกรรมการนกัเรยีนมีอภิสิทธ์ิเหนือ

คนอ่ืน หรอืแมแ้ตไ่ม่เขา้ไปช่วยเหลือนกัเรยีนที่ถกูกลั่นแกลง้ และจากเสียงของโรงเรยีนดาราอปุถมัภค์อนแวนต์

แห่งเดียวก็เริ่มมีเสียงจากโรงเรียนอ่ืน ๆ ดงัขึน้มา เพราะปัญหานกัเรียนถกูกลั่นแกลง้ ตลอดจนระบบการรบั

นกัเรยีนเขา้ศกึษาตอ่รวมถึงการทจุรติของบคุลากรในโรงเรยีนนัน้ฝังรากลกึมานานและเป็นประเด็นอยู่เสมอไม่

วา่จะผา่นมาก่ียคุก่ีสมยั

ทวา่กลบัไมมี่ความเคลื่อนไหวจากกฤติญดา ผูท่ี้จดุประกายใหท้กุคนมองเห็นถงึปัญหานัน้
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ดานศุกัดิ์ทราบจากเพื่อน ๆ ว่าเด็กสาวนัน้ไม่ไปโรงเรยีนอีกเลยตัง้แต่เกิดเรื่อง แต่กระนัน้เขาก็ยงัลงัเล

อยูว่า่จะไปพบเธอดีหรอืไม่ ใจหนึง่ก็อยากรูว้า่เดก็สาวคิดอะไรอยูใ่นวนัที่ตดัสินใจจะจบชีวิตตวัเอง เขายงัไมเ่คย

ลืมสายตาคูน่ัน้ แตก็่เกิดกลวัขึน้มาวา่อีกฝ่ายจะโกรธที่ตนเขา้ไปขดัขวางเธอ

ข่าวนัน้เงียบไปอยู่นานจนเขา้กลางเดือนตลุาคม จู่ ๆ ประเด็นท่ีเคยมีคนตัง้ขอ้สงสยัเก่ียวกบัเหตกุารณ์

ชายพลเมืองดีช่วยเหลือนกัเรยีนหญิงก็กลบัมาอีกครัง้ โดยเริ่มมาจากคอลมันว์เิคราะหส์งัคม จากนิตยสารข่าว

ไทยรายสปัดาห์ ฉบบัวนัที่ 15-21 ตลุาคม พดูถึงสถิติการฆ่าตวัตายของคนไทยเปรยีบเทียบกบัประเทศญ่ีปุ่ นท่ี

มีสถิติการฆ่าตวัตายสงูเป็นอนัดบัตน้ ๆ ของโลก อีกทัง้ดว้ยภาพจาํหนึ่งของการฆ่าตวัตายของคนญ่ีปุ่ นคือการ

กระโดดตดัหนา้รถไฟฟ้า ผูเ้ขียนจึงนาํประเด็นดงักล่าวมาเช่ือมโยงกับเหตกุารณข์องกฤติญดาเน่ืองจากเป็น

‘เหตหุายาก’ ท่ีคนไทยจะเลือกจบชีวิตดว้ยวิธีนัน้ ทัง้นี ้ บทความดงักลา่วแคเ่ขียนเชื่อมโยงเพ่ือกระตุน้ใหค้นอา่น

ตระหนกัถงึการดแูลคนท่ีมีปัญหาชีวิตหรอืเป็นโรคซมึเศรา้และปอ้งกนัไมใ่หเ้กิดการฆา่ตวัตาย

และในเวลาไล่เลี่ยกัน แฟนเพจเฟซบุ๊กตามติดดราม่า ก็จดุประเด็นขึน้มาว่าการท่ีเด็กสาวฆ่าตวัตาย

อาจจะไม่ไดต้ั้งใจจะตายจริง ๆ โดยตั้งคาํถามถึงตัวเด็กสาวว่าทาํไมจึงเลือกวิธีการจบชีวิตที่ “สรา้งความ

เดือดรอ้นใหค้นอื่น แทนท่ีจะตายไปเงียบ ๆ” จนกลายเป็นเหตใุหค้นท่ีไม่เห็นดว้ยกบัการโทษผูท้ี่คิดฆ่าตวัตาย

ออกมาตอ่วา่ผูบ้รหิารแฟนเพจดงักลา่วจนตอ้งโพสตข์อโทษในเวลาตอ่มา

กระนัน้ส่ิงที่แฟนเพจดงักลา่วทาํไดส้มัฤทธ์ิผลมากกวา่ที่คอลมันใ์นนิตยสารคือการเรยีกใหค้นมาสนใจ

ข่าวของกฤติญดาอีกครัง้ เกิดคาํถามทัง้เรื่องที่ทาํไมเธอจงึฆ่าตวัตาย จนกระทั่งอยากรูว้า่ป่านนีเ้ธอเป็นอย่างไร

เพราะหลงัจากนัน้เรื่องของกฤติญดาก็กลายเป็นข่าวสกู๊ปเล็ก ๆ ในโทรทศันส์ามนาที อีกทัง้ยงัเสริมใหมี้ผูต้ ัง้

ทฤษฎีสมคบคิดว่าภาพวิดีโอทัง้หมดคือการแสดงหรือเป็นการทดลองทางสงัคมอย่างหนึ่ง เพราะพลเมืองดี

อย่างดานศุกัดิ์เขา้ไปช่วยเหลือเธอไดท้นัท่วงทีเช่นนัน้แลจะผิดวิสยั แต่กระนัน้หลายคนก็มิไดใ้ส่ใจ มองว่าเป็น

ขอ้สนันิษฐานไรม้ลูเทา่นัน้

จนกระทั่งสปัดาหต์อ่มา ดานศุกัดิก็์ไดท้ราบท่ีอยู่ของกฤติญดาโดยบงัเอิญ เน่ืองจากมีคนในอินเทอรเ์น็ตปลอ่ย

ขอ้มลูต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งออกมามากมาย ทัง้โดยตัง้ใจหรือไม่ตัง้ใจก็ตามที ในทีแรกเขาคิดติดคา้งกบัคาํถามท่ี

นกัข่าวเคยถามเขาวา่อยากเจอเธอหรอืไม่ ซึง่ตอนนัน้ชายหนุ่มไม่ไดส้นใจอะไรขนาดนัน้ คิดแตเ่พียงวา่เธอควร

จะไดก้ลบัไปมีชีวิตเป็นปกติหรอืไดร้บัการดแูลโดยผูเ้ช่ียวชาญทางจิตวิทยา ทวา่ในสว่นลกึของจิตใจเขาก็อยาก

เห็นวา่บดันีเ้ธอจะเป็นเชน่ไร

ชายหนุ่มลองนาํชื่อของเธอไปหาโปรไฟลเ์ฟซบุ๊ก และพบว่าเธอปิดโปรไฟลใ์หเ้ขา้ถึงไดเ้ฉพาะเพ่ือน

เท่านัน้ ครัน้ลองสอบถามเพ่ือน ๆ ของเธอก็ทราบว่ากฤติญดาไม่ไดไ้ปเรียน รวมถึงไม่ไปสอบปลายภาคตัง้แต่

วนัที่เกิดเหตุ
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ดานศุกัดิ์เริ่มรูส้ึกผิด เขากลวัว่าตวัเองจะเป็นสาเหตทุาํใหเ้ธอตอ้งเก็บตวั อาจจะดว้ยส่ือเล่นงานเธอ

หนกัเกินไปจนเดก็สาวทนไมไ่หวก็เป็นได้

“ผมไม่รูว้า่ผมควรเสียใจและขอโทษเธอดีไหม” ดานศุกัดิบ์อกดว้ยใบหนา้สบัสน “ผมกลวัวา่หากผมไป

หาเธอ เธอจะโกรธและเกลียดผมเพราะผมไปขัดขวางความตั้งใจของเธอ” ทว่าดว้ยคาํแนะนาํจากเพ่ือน

รว่มงานนัน้จงึทาํใหเ้ขามีความกลา้มากขึน้ หนึง่ในเพื่อนรว่งมานท่ีพดูคยุกบัดานศุกัดิบ์อกวา่

“แม็กดตูัง้ใจจะไปหาเธอใหไ้ด้ เขาคิดวา่เธอคงหวาดกลวัและผิดหวงักบัโลกภายนอกท่ีรอดชีวิตมาได.้..

ผมว่าเหตผุลฟังดแูปลก ๆ แหละ แต่พอเห็นว่าเขาอยากไปช่วยเธอโดยบรสิทุธ์ิใจจรงิ ๆ ก็เลยแนะนาํว่าควรไป

หาเธอบา้ง จะโดนโกรธหรอืรงัเกียจก็คงไมแ่ยอ่ะไร ไมใ่ชเ่พื่อนหรอืแฟนน่ีเนอะ”

ดานศุกัดิต์ดัสินใจไปหาเด็กสาวท่ีบา้นดว้ยรถยนตซ์ึง่เขาเพิ่งซือ้มาใหม่โดยการวางเงินดาวน์ ก่อนหนา้

นีเ้ขาไม่คิดวา่รถยนตส์ว่นตวัสาํคญัอะไรนกัจนกระทั่งเดือนก่อนที่เกิดเรื่องนั่นเอง คิดวา่หากดินทาํงานไปโดยมี

ผูค้นหอ้มลอ้มเช่นนีอ้อกจะไม่สะดวกนกัจึงขอพ่อว่าจะซือ้รถยนต์ ซึ่งอีกฝ่ายก็ยอมเขาง่าย ๆ โดยมีเง่ือนไขว่า

เขาตอ้งจา่ยคา่ผอ่นรถครึง่หนึง่

จากบา้นของดานศุกัดิไ์ปยงัหมูบ่า้นที่เดก็สาวอยูน่ัน้ใชเ้วลาประมาณสิบหกนาทีในวนัที่ไมมี่รถติด บา้น

ของเธอเป็นบา้นสองชั้นเล็ก ๆ มีตน้ไมป้ลูกอยู่หนา้บา้น เหล่าพืชพรรณไดร้บัการดูแลอย่างดี ดังเช่นดอก

คณุนายตื่นสายที่ออกสีเหลืองบา้ง สีชมพบูา้งงามไปหมด ครัน้เขากดกริ่งเรยีกก็มีหญิงวยักลางคนรา่งคอ่นขา้ง

อวบคนหนึง่เดินออกมาดว้ยใบหนา้เหน่ือยลา้พลางเช็ดมือกบัผา้กนัเป้ือน

“มาหาใครคะ?” เธอถาม ครัน้จอ้งหนา้เขาอย่างถ่ีถว้นก็รอ้งขึน้มา “ก็ว่าทาํไมหนา้คุน้ ๆ! ใช่คนท่ีเป็น

ขา่ววา่ชว่ยหนดูา้ใชม่ัย้?”

หนึ่งฤทยั บางบวั เป็นปา้ของกฤติญดา หลงัจากพ่อแม่แท้ ๆ ของหลานสาวเสียชีวิต เธอก็รบักฤติญดา

มาเลีย้งดู ทวา่ในวนัท่ีมานัน้เธอกลบับอกวา่กฤติญดาหนีไปเชา่หอ้งอยูค่นเดียวตัง้แตเ่ดือนก่อนแลว้ ไมท่ราบวา่

ไปอยูเ่สียหนไหน ครัน้ถามไถ่วา่เหตใุดเธอจงึทาํเชน่นัน้ หนึง่ฤทยัก็ตอบมาเพียงวา่

“เธอคงกลวัคนจะแห่มาตามถึงบา้นน่ีแหละค่ะ ก่อนหนา้นีท่ี้เป็นข่าวปา้ก็แทบจะอยู่ไม่ได้ มีนกัข่าวมา

ขอสมัภาษณต์ลอดเวลา”

ดานศุกัดิไ์ม่ไดพ้บเธอในวนันัน้ ทวา่ในคํ่าวนัเดียวกนัเขากลบัพบวา่กฤติญดาสง่คาํรอ้งขอเป็นเพ่ือนใน

เฟซบุ๊ก

‘คณุใชม่ัย้คะทีช่่วยหนูในวนันัน้?’

กฤติญดาสง่ขอ้ความแรกมาหาเขาในวนัท่ี 22 ตลุาคม
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กฤติญดาเป็นคนบอกดว้ยตวัเองว่าเธอพักอยู่ที่ไหน เม่ือดานุศกัดิ์ตามเธอไปถึงโรงแรมสามดาวแห่งหนึ่ง ก็

พบวา่เดก็สาวออกมายืนรออยูข่า้งนอกแลว้ ครัน้เห็นเธอชดั ๆ ดานศุกัดิก็์ย่ิงตกใจเขา้ไปอีก

“เธอสวยกว่าที่ผมคิดไวอี้กครบั เป็นคนที่ดสูะดดุตาทีเดียว แต่ใบหนา้เศรา้สรอ้ยยงัคงอยู่...ตอนที่ผม

มองดา้ ผมรูส้กึคลา้ยวา่เธอเป็นแกว้ท่ีจะแตกสลายเม่ือไรก็ไมรู่”้

เดก็สาวเหลียวซา้ยแลขวาสกัพกัก่อนจะเดินขึน้มานั่งในรถดานศุกัดิอ์ยา่งไมห่วาดกลวั เธอสั่งใหเ้ขาพา

ไปท่ีรา้นกาแฟใกล้ ๆ กบัโรงแรม เม่ือเขา้ไปในรา้นเธอก็สั่งลาเตแ้กว้หนึง่และบอกวา่ตวัเองจะจา่ยเอง แตด่ว้ยดา

นพุงศเ์กรงใจเธอจงึเสนอวา่จะเลีย้งกาแฟเธอแทน

บทสนทนาในวนันัน้เริ่มตน้เม่ือฝนหยาดแรกกระทบบนหนา้ต่างกระจก จนกระทั่งเริ่มโปรยปรายเป็น

ฝนหา่ใหญ่ บรรยากาศอมึครมึขึน้มาทนัทีไมต่า่งจากจิตใจของเดก็สาว

“ตอนนัน้คณุคิดอะไรอยูเ่หรอคะ?”

กฤติญดาถามคาํถามแรกกบัชายผูช้ว่ยชีวิตเธอ

ดานศุกัดิถ์งึกบันิ่งไปก่อนจะบอกเธอ “ตอนนัน้ผมเห็นนอ้งดา้ดเูหมือนวา่จะตดัสินใจทาํแบบนัน้...ก็เลย

กลวัวา่...”

“กลวัวา่หนจูะตายจรงิ ๆ อยา่งนัน้เหรอ?” เดก็สาวถาม เหมือนจะมีความโกรธเจืออยู่

ดานุศกัดิ์พยายามเกลีย้กล่อมเธอ “...ในเม่ือเรามีชีวิตอยู่บนโลกนีแ้ลว้ ผมว่าเราไม่ควรเลือกจบชีวิต

แบบท่ีไรค้วามหมายแบบนัน้”

“แตถ่า้ความตายคือความหมายเดียวของคนคนนัน้ คณุแม็กยงัจะหา้มเขาอีกเหรอคะ?”

กฤติญาดาเถียงกลบั ดานศุกัดิจ์บัความรูส้กึของอีกฝ่ายไดว้า่เธอไม่ไดค้ิดอยากจะเอาชนะเขาในหวัขอ้

ปรชัญาเชน่นี ้ เพียงแตเ่ธอแคอ่ยากหาทางออกรว่มกนักบัใครสกัคนเทา่นัน้

เด็กสาวยกตวัอย่างกรณีท่ีมีคนกระทาํอัตวินิบาตกรรมเพราะตอ้งการหนีหนี ้ หรือหนีความผิด หรือ

เพราะความสิน้หวังที่ เขาไม่เห็นหนทางจะรักษาโรคอันติดตัวเขาได้อีกต่อไป --- ดานุศักดิ์เห็นชัดเจนว่า

ขอ้สนบัสนนุจากฝ่ังเธอนัน้อ่อนเหลือเกิน เธอแคอ่า้งเหตผุลเพ่ือความชอบธรรมในการตดัสินใจกระทาํเม่ือตอน

นัน้ดว้ยความคิดท่ีวา่มนัเป็นเพียงทางเลือกเดียวเทา่นัน้ท่ีตนมี

“แตค่นท่ีฆา่ตวัตายดว้ยวิธีเหลา่นัน้ไมไ่ดค้ิดจะทาํเพราะตวัเองนี่นา เพียงเพราะเขาถกูสงัคมกดดนั หรอื

ถกูอารมณน์าํพาไปต่างหาก บางทีแลว้หากคนท่ีเขามีหนีส้ินลน้ฟ้าไม่เลือกจบชีวิต สกัวนัหนึ่งก็อาจจะหาทาง

ปลดหนีไ้ด,้ หรอือาชญากรที่มีคดีติดตวั หากโทษทณัฑไ์มร่า้ยแรงอะไรก็จาํคกุชดใชค้วามผิดไปซี

“อีกอย่าง, หากเรารูว้า่ความตายใกลเ้ขา้มาถึงเราจรงิ ๆ แตก่ารจะชิงตดัโอกาสไปเสียก่อนโดยไม่ทาํให้

ชีวิตตวัเองมีคณุคา่ ฝากอะไรไวใ้หแ้ก่คนอื่น ๆ ก่อนจะตายจากโลกนีไ้ปมนัก็นา่เสียดายไม่ใชเ่หรอครบั?”
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กฤติญาดาน่ิงไป ท่ามกลางเสียงฝนท่ีคลุม้คลั่งจนแทบไม่ไดยิ้นดนตรบีอซซา่ในรา้น ดานศุกัดิไ์ดแ้ตก่ม้

หนา้ดว้ยความรูส้กึว่าตอ้งรบัผิดชอบกบัคาํพดูตวัเอง เขารูด้ีว่าตนเองตอ้งการมีคณุค่าบางอย่างในสงัคมและ

การทาํตวัดีคือวิธีสรา้งคณุค่านัน้ แต่เขาก็ไม่อาจไปชีนิ้ว้บญัชาใครไดว้่าควรจะทาํเช่นนัน้เช่นนีเ้พ่ือใหต้วัเองมี

เกียรติหรอืมีความหมาย

และในหว้งความเงียบแสนยาวนานท่ีคอ่ย ๆ กดักินหวัใจ, เดก็สาววยัสิเจ็ดปีก็เอย่ขึน้เบา ๆ

“แตถ่า้อยา่งนัน้...แลว้ใครเป็นเจา้ของชีวิตของเรากนัแนเ่หรอคะ?”

ดานศุกัดิ์ชะงกัไป ในตอนนัน้เขารูส้ึกว่าตวัเองไม่มีสิทธ์ิจะพดูอะไรทัง้นัน้ --- เขาสมัผสัไดว้่ากาํลงัถกู

เธอตอ่วา่ทางสายตาท่ีเป็นคนไปขดัขวางการตดัสินใจของเธอ

เขายงัไม่เขา้ใจว่าอะไรท่ีทาํใหก้ฤติญดาคิดว่าเธอไม่เห็นหนทางอื่นใดอีกนอกจากความตาย และใน

ฐานะท่ีเขาไมเ่คยประสบกบัทางเลือกนัน้มาก่อนจงึไมอ่าจตดัสินเธอได้ ไมก่ลา้แมแ้ตจ่ะบอกวา่ ‘ขอใหเ้ธอมีชีวิต

อยู่ต่อไป’ ‘เดี๋ยวอะไร ๆ มนัก็จะดีขึน้เอง’ ดว้ยซํา้ คาํพดูสวยหรูท่ีออกมาจากคนนอกเช่นเขาไม่มีประโยชนอี์ก

แลว้

ชายหนุ่มตดัสินใจถามเธอว่าอะไรจึงทาํใหเ้ธอคิดจะกระโดดตดัหนา้รถไฟในวนันัน้ ทว่าเด็กสาวกลบั

หลบุตาลงก่อนจะยิม้นอ้ย ๆ

“นั่นซีนะคะ”

เป็นรอยยิม้ท่ีเขาไมเ่คยพบจากเดก็อายสุิบเจ็ดคนใดเลยในชีวิต

ทัง้สองไมต่ิดตอ่อะไรกนัอีกตัง้แตว่นันัน้ ดานศุกัดิท์กึทกัเอาเองไปแลว้วา่กฤติญดาคงจะโกรธและเสียใจท่ีเขาไป

ขดัขวางเธอ และยงัคงมองไมเ่ห็นทางออกในปัญหาตา่ง ๆ ท่ีเผชิญ

ดานศุกัดิ์ใชชี้วิตโดยปกติดีจนกระทั่งวนัท่ี 2 พฤศจิกายน ขณะท่ีเขากาํลงัทาํงานในช่วงบ่าย หวัหนา้

ของเขาก็เดินมาตบบ่าแลว้เรยีกใหเ้ขาเขา้ไปในหอ้งประชมุของแผนก ครัน้ไปถึงก็พบกบัชายสองคนท่าทางขงึ

ขงัในชดุขา้ราชการสีกากี รูไ้ดท้นัทีว่าเหตทุี่เรียกเขามาในวนันัน้คงจะเกิดเรื่องอะไรแน่ ๆ --- และก็เป็นไปดงัท่ี

เขาคิดจรงิ ๆ

นางสาวกฤติญดา จิตพลฆา่ตวัตายในหอ้งพกัของโรงแรมเม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายน

ในทีแรกดานศุกัดิ์ทราบรายละเอียดของคดีเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ รูแ้ต่ว่าเธอผกูคอตาย แต่ต่อมาเม่ือ

สืบคน้จากขา่วท่ีเผยแพรใ่นเวลาตอ่มาจงึทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมวา่ผูต้ายใชผ้า้ปทูี่นอนผกูติดกบัมือจบัประตู

ทางไประเบียงซึ่งเป็นประตเูล่ือน ในหอ้งไม่มีขา้วของเสียหาย อีกทัง้ยงัมีจดหมายลาตายท่ีเขียนบนกระดาษ

โนต้ของโรงแรมวา่

‘ฉนัเป็นเจา้ของชวีติของฉนั และนีค่อืการตดัสนิใจดว้ยตวัฉนัเอง --- กฤตญิดา’
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ครัน้ไดร้บัทราบข่าว ตลอดจนเนือ้หาของจดหมายลาตายจากปากของตาํรวจผูร้บัผิดชอบคดีกับหู

ตนเอง ชายหนุ่มก็ถึงกบัหนาวสะทา้นจนปลายนิว้ชา ไหล่สั่น ครัน้จะตอบคาํถามก็เปล่งเสียงอย่างละลํ่าละลกั

ไม่อาจรบัรูอ้ะไรไปมากกวา่นีไ้ดอี้ก จนเม่ือสงบจิตสงบใจลงได้ เขาจงึยอมรบัวา่ก่อนหนา้นัน้ไดไ้ปพดูคยุกบัเธอ

เป็นการส่วนตวัจริง ๆ ทัง้หมดทาํไปโดยพลการและหวงัเพียงว่าตนจะทาํใหเ้ด็กสาวเปลี่ยนใจอยากมีชีวิตอยู่

แลว้กลบัไปอยูก่บัครอบครวั กลบัไปเรยีนหนงัสือตอ่เทา่นัน้

ตาํรวจถามถึงหลกัฐานที่อยู่ขอวงเขาในคืนวนัที่ 31 ตลุาคมตลอดจนเชา้มืดของวนัที่ 1 พฤศจิกายนซึง่

คาดวา่เป็นเวลาเสียชีวิตโดยประมาณ ดานศุกัดิบ์อกไปวา่เขาไปด่ืมสงัสรรคเ์พียงลาํพงัในสถานบนัเทิงแหง่หนึง่

ท่ีไมไ่กลจากโรงแรมของกฤติญดาซึง่วนันัน้มีงานปารต์ีฮ้าโลวีน ก่อนท่ีจะกลบัในเวลาประมาณตีสอง แตข่ณะท่ี

กาํลงัเดินออกจากรา้นดว้ยเพราะมึนเมาเขาจึงเดินชนเสาไฟฟ้าจนศีรษะแตก ตอ้งแวะไปโรงพยาบาลเพ่ือทาํ

แผลก่อนจะขอลางานหนึง่วนั และก็เพิ่งมาทราบเอาในวนัที่ตาํรวจมาถามเขาน่ีเองวา่กฤติญดาเสียชีวิตแลว้

“ผมไม่รูเ้ลยว่าเธอจะทาํแบบนัน้” ดานศุกัดิ์พดูทัง้นํา้ตา “ผมไม่รูเ้ลยว่าเธอเป็นอะไร ผมไม่รูเ้ลยว่าเธอ

กาํลงัคิดอะไรจรงิ ๆ ตอนที่คยุกบัผม เธออาจจะกาํลงัขอใหผ้มชว่ยแตผ่มไมท่นัรูเ้ธอจงึผิดหวงั หรอืเพราะคาํพดู

ผมยั่วยเุธอ และการท่ีเธอตายนี่คือการทา้ทายผม ผมก็ไมรู่ ้

“ตอนนัน้ผมเผลอหลดุถามตาํรวจว่าผมจะกลายเป็นคนรา้ยในคดีหรือไม่ --- ฟังดบูา้บอใช่ไหมครบั?

แตค่นท่ีมีสว่นใหค้นคนหนึง่ตดัสินใจไปสูค่วามตายแบบนัน้มนัไมน่า่ใหอ้ภยัจรงิ ๆ”

การสมัภาษณก์บัดานศุกัดิ์เมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายนสิน้สดุลงเพียงเท่านัน้ --- ภายในช่วงสองสปัดาห์

หลงัจากข่าว ‘เด็กสาวผูร้อดชีวิต’ กลายเป็น ‘เด็กสาวผูเ้ลือกจบชีวิต’ โด่งดงัไปทั่วประเทศ ดานุศกัดิ์ประสบ

ปัญหาอยา่งหนกัเพราะขอ้มลูท่ีเขาไปพบกบัเธอหลดุสูโ่ลกอินเทอรเ์น็ต ชายหนุม่ตอ้งใหส้มัภาษณก์บันกัขา่วซํา้

ๆ จนสดุทา้ยตอ้งหยดุงานไปก่อนเพ่ือลดแรงกดดนัจากส่ือทางครอบครวัของเขาเองก็ไดร้บัผลกระทบไม่ตา่งกนั

อาทิพ่อของดานศุกัดิ์ที่ถกูนกัข่าวดกัรอสมัภาษณท์ี่หนา้สาํนกังาน หรอืแมแ้ต่เพ่ือนรว่มงานของดานศุกัดิ์เองก็

ออกมาพดูถงึตวัชายผูนี้เ้องเชน่กนั

ข่าวดงักลา่วก่อใหเ้กิดการตระหนกัถึงการปฏิบตัิ และการใหค้าํปรกึษาผูป่้วยที่เป็นโรคซมึเศรา้มากขึน้

ในวงสงัคม โดยเฉพาะในวยัรุน่เน่ืองจากเป็นวยัท่ีมีอารมณรุ์นแรง และบางคนมกัถกูกดดนัทัง้จากครอบครวั

เพื่อนฝงู หรอืสงัคมรอบขา้ง กรมสขุภาพจิตรายงานสถิติอตัราการฆ่าตวัตายเม่ือ พ.ศ. 2560 พบวา่คนไทยอายุ

15 ปีขึน้ไป ป่วยเป็นโรคซมึเศรา้ถึง 1.5 ลา้นคน แต่มีผูป่้วยเพียง 28 คนเท่านัน้ท่ีเขา้ถึงการรกัษา คิดเป็นไม่ถึง

หนึ่งเปอรเ์ซ็นตจ์ากผูป่้วยทัง้หมด อีกทัง้ในช่วงปีท่ีผ่านมา คนไทยพยายามฆ่าตวัตายชั่วโมงละ 6 คน หรอืทัง้ปี

มากกวา่ 53,000 คน และมีคนเสียชีวิต 4,000 คน ถือเป็นสาเหตดุารเสียชีวิตอนัดบัตน้ ๆ ของคนไทย

นอกจากนีด้ว้ยประเด็นดงักลา่ว ทาํใหโ้รงเรยีนดาราอปุถมัภค์อนแวนตจ์งึออกมาแถลงข่าววา่การกลั่น

แกลง้และสภาพแวดลอ้มในโรงเรยีนไม่ใช่สาเหตทุี่ทาํใหก้ฤติญดาฆ่าตวัตายอย่างแน่นอน ยิ่งทาํใหค้นในสงัคม
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ไม่พอใจในการชีแ้จงของโรงเรยีน อีกทัง้ยงัมีนกัเรยีนในโรงเรยีนดงักล่าวอดัวิดีโอคลิปช่วงท่ีครูพดูถึงการฆ่าตวั

ตายของนกัเรยีนหญิงในชว่งปฏิบตัิศาสนกิจวา่ ‘นั่นไมใ่ชป่ระสงคจ์ากพระเจา้’ ยิ่งทาํใหป้ระเดน็ที่เดก็สาวผูต้าย

ทิง้ไวก้ลายเป็นที่ถกเถียงมากขึน้ไปอีก ทัง้จากผูท้ี่นบัถือศาสนาตา่ง ๆ ตลอดจนผูท่ี้มินบัถือศาสนาดว้ย

แม้ว่าทุกคนจะยังยืนยันว่าชายคนนีเ้ป็นคนดีและคงไปพูดคุยกับเธอดว้ยความบริสุทธ์ิใจ แต่ก็มี

ความเห็นว่า ‘อาจจะเพราะความจรงิใจท่ีไม่ดทูี่ดทูางเช่นนัน้เรื่องจงึมีจดุจบเช่นนี’้ ปรากฏขึน้ในสื่อโซเชียล นั่น

จงึเป็นสาเหตหุนึ่งท่ีประเด็นของดานศุกัดิ์จงึไม่ถกูเลือนหายไปง่าย ๆ เริ่มมีคนโจมตีว่าดานศุกัดิ์อาจไม่ใช่คนดี

อยา่งท่ีทกุคนคิด ทวา่นั่นก็เป็นเพียงคาํกลา่วอา้งลอย ๆ จากสงัคมออนไลนเ์พียงแคน่ัน้

ดานศุกัดิเ์สรมิในเรื่องนีว้า่ตนรูว้า่คนที่พดูนัน้คือใคร เขามั่นใจวา่อาจจะเป็นจนัจิราที่ลาออกจากบรษัิท

“เพราะผมไดย้ินว่าหลังจากนั้นเธอแต่งงานกับชายที่บริษัทมีช่ือคนหนึ่ง แต่ว่าสุดทา้ยเธอก็ทนชีวิตแม่บา้น

ธรรมดาไม่ได้ คงจะอิจฉาท่ีจู่ ๆ คนท่ีไมโ่ดดเดน่อะไรเลยแบบผมกลายเป็นขา่ว”

เม่ือถามความคิดเห็นของดานศุกัดิถ์งึเรือ่งจดหมายลาตาย เขาก็ตอบมาเพียงสัน้ ๆ วา่

“ผมวา่ตวัเราเองน่ีแหละครบัคือเจา้ของชีวิตของเรา เรามีสิทธ์ิคิดจะทาํอะไรไดอ้ยา่งเสรี แตเ่พราะเรายงั

กลวัตายอยู่ลกึ ๆ ในใจนั่นแหละครบัคือเหตผุลที่เราจงึไม่ควรคิดสัน้เช่นนัน้ --- แตผ่มตดัสินอะไรดา้ไม่ไดจ้รงิ ๆ

ครบั เธอจากโลกนีไ้ปแลว้ ไมมี่ใครรูค้าํตอบของเธออีกแลว้”

เพียงสามวนัใหห้ลงัจากข่าวของกฤติญดา ทกุอย่างก็กลบัสู่ความปกติอย่างรวดเรว็ ในตอนนัน้มีข่าว

ดาราดงัทา่นหนึง่มีพฤติกรรมไมเ่หมาะสมในรา้นอาหาร ก็เกิดเป็นขา่วเดน่ประเดน็รอ้นแทรกแทนท่ีตามวิสยัของ

ขา่วในสงัคมไทย

คาํถามของกฤติญดายงัคงไรค้าํตอบ จนในเวลาตอ่มา ก็มีใครคนหนึง่โพสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊ก เปิดโพ

สตเ์ป็นสาธารณะ พรอ้มแนบคลิปวิดีโออนัหนึง่ท่ีอาจเป็นคาํตอบของคาํถามแก่ผูท่ี้จากไป

บทท ี่ 2

เพทาย

พชิยุตม์ หนึง่วาท ี

ชีวิตของกฤติญดากับพิชยุตมน์ั้นคลา้ยกับว่าโลกเหว่ียงมาใหพ้บกันโดยแทจ้ริงแมว้่าทั้งสองอยู่ในสังคมท่ี

ตา่งกนัมากก็ตาม
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พิชยตุม์ หนึ่งวาทียา้ยเขา้มาในละแวกท่ีอยู่ปัจจบุนัเม่ือตอนหา้ขวบ ในย่านท่ีเขาอยู่นัน้เป็นแถบท่ีอยู่

อาศัยของชนชั้นกลางเกือบล่างซึ่งเป็นหอพักและบา้นเช่ารายเดือนเรียงติด ๆ กัน อยู่ใกลก้ับโรงเรียนและ

วิทยาลยัต่าง ๆ หลายแห่ง สาเหตท่ีุครอบครวัหนึ่งวาทียา้ยมา ณ ท่ีแห่งนีเ้พราะแมว้่าเขาจะแต่งงานกบัภรรยา

มากว่าหา้ปีและทาํงานอยู่ที่โรงพิมพอ์นัเป็นกิจการของพ่อตาแม่ยาย พ่อของเขากลบัไม่ถกูกบัครอบครวัฝ่ังแม่

จึงตดัสินใจพาภรรยา พิชยุตม์ และนอ้งชายท่ีอายุห่างกันหนึ่งปีมาอยู่บา้นเช่าท่ีอยู่ปัจจุบนั พรอ้มกับหางาน

ใหม่ ในปัจจบุนัพอ่แมข่องพิชยตุมเ์ปิดรา้นอาหารตามสั่ง เปิดหนา้รา้นอยูท่ี่บา้นตวัเอง

กิจการของครอบครวัพิชยตุมต์ัง้อยู่หนา้ปากซอยซึง่อีกสองรอ้ยเมตรจะเป็นถนนใหญ่ หนา้รา้นหนัหนา้

ไปทางทิศตะวนัตก และทางทิศตะวนัตกเฉียงใตเ้ขาจะเห็นคอนโดมิเนียมสงูย่ีสิบหา้ชัน้ตัง้เดน่ตระหงา่นทา้ทาย

ลมฝน เป็นทิวทศันท์ี่แตเ่ด็กเขาไดแ้ตเ่ฝา้สงสยัวา่คนท่ีอยูข่า้งบนนัน้จะมองเห็นทิวทศันเ์หมือนกนักบัจดุที่เขายืน

อยูห่รอืไม่

เด็กหนุ่มตดัพอ้ว่า “ครอบครวัผมมนัจนดว้ยแหละ เลยนึกอิจฉาคนท่ีอยู่ขา้งบนนัน้ว่ากาํลงัเหยียดเรา

อยู่รเึปล่า มนัมีใช่มัย้ล่ะพวกคณุหนคูณุนายที่มาสั่งขา้วรา้นผม บอกไม่เอาอนันัน้ไม่เอาอนันี ้ มาติว่าผมใชข้อง

ไม่สดบา้งละ่ ทาํเค็มไปบา้งละ่ เผ็ดไปบา้งละ่ รสชาติไม่ละมนุกลมกลอ่มบา้งละ่ ผดัเผ็ดแสบจมกูไปบา้งละ่ ปัด

โธ่!...ก็คณุสั่งผดัพริกแกงคณุหวงัจะไดก้ลิ่นดอกไมห้อมรไึง” ในตอนทา้ย, ท่าทางเขาน่าจะรูต้วัพอสมควรว่า

ตวัเองพดูใสอ่ารมณม์ากไปจงึหวัเราะกลบเกลื่อน

ครัน้เขากบันอ้งชายถงึวยัเขา้โรงเรยีน พอ่แมก็่สง่ใหเ้ขาเรยีนที่โรงเรยีนรฐับาลซึง่อยูห่า่งจากที่น่ีไปเพียง

สี่รอ้ยเมตร อยู่ติดถนนใหญ่และรา้นรวงต่าง ๆ รอบนอก แต่เด็กพวกเขาแทบไม่ตอ้งนั่งรถเดินทางไปโรงเรียน

เพราะอาศยันั่งซอ้นจกัรยานยนตข์องพอ่ไป ครัน้โตขึน้มาหนอ่ยสองพี่นอ้งก็เดินไปโรงเรยีนเอง

พิชยุตมแ์ต่เด็กนัน้ส่วนใหญ่มกัถูกพูดถึงในฐานะ ‘เด็กหลงัหอ้ง’ เป็นหวัโจกของกลุ่มที่ไม่สนใจเรียน

หนงัสือ และมกัรบกวนครูหรอืแกลง้เพ่ือนเอาสนกุ ครูคนไหนมากาํราบก็เห็นจะเอาไมอ่ยูจ่นตอ้งเรยีกผูป้กครอง

ไปตกัเตือนอยูบ่อ่ยครัง้ ครัน้กลบัมาที่บา้นพอ่กบัแมก็่จะลงโทษดว้ยการตี ฉวยเอาอะไรใกลมื้อ เชน่ ตะหลิวหรอื

ไมแ้ขวนเสือ้ไดก้็ใชน้ั่นเสีย แต่พิชยตุมก์็เห็นจะไม่เข็ดหลาบ อีกทัง้เม่ืออยู่ท่ีบา้นเขาก็ออกจะเกียจครา้นไม่ยอม

ช่วยงานบา้นหรอืงานท่ีรา้น และมกัขโมยเงินพ่อแม่ไปจากกระเป๋าเพื่อเขา้รา้นอินเทอรเ์น็ต ครัน้ถกูจบัไดก็้โดน

ลงโทษอีก หลงั ๆ มาจึงเริ่มเปลี่ยนมายืมมือคนอื่นใหท้าํ สั่งใหน้อ้งชายไปขโมยเงินแทนท่ีจะลงมือเองเพราะ

นอ้งชายนั้นหัวอ่อนและหงิม ๆ เงียบ ๆ กว่า อีกทั้งเม่ืออยู่ในหอ้งเรียนก็มักเสีย้มใส่รา้ยใหเ้พ่ือนคนหนึ่งไป

ทะเลาะกบัอีกคน

ครัน้เขา้มธัยมศกึษาตอนตน้ที่โรงเรยีนแห่งเดิมก็เริ่มสบูบหุรี่ เถลไถลและโดดเรยีนไปรา้นอินเทอรเ์น็ต

หรอืหา้งสรรพสินคา้ ถกูครูจบัไดเ้มื่อไรก็มกัจะทาํปากแข็ง เถียงครูฝ่ายปกครองวา่เพราะครูวิชานัน้สอนไม่สนกุ

เขาจงึไม่อยากเขา้เรยีน หรอืหากเป็นเรื่องสรุายาสบูก็แอบยดัใสก่ระเป๋าเพ่ือนสกัคนไวแ้ทน ครัน้พ่อแม่มาทราบ
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เรือ่งเขา้ก็มกัจะโดนดดุา่อยูบ่อ่ยครัง้ และมกัจะถกูเปรยีบเทียบกบันอ้งชายที่แมจ้ะไมค่อ่ยเอาดีดา้นเรยีนทา่ไหร่

แตก็่ไมไ่ดท้าํผิดกฎระเบียบอะไร อยา่งมากก็มกัจะสง่เสียงดงัในหอ้งและไมส่ง่งานบางอยา่งเทา่นัน้

อาจจะดว้ยทางบา้นแทบไมมี่เวลาเลีย้งดลูกูเพราะตอ้งทาํงานหาเลีย้งชีพดว้ยแลว้ ย่ิงพอลกูชายทัง้สอง

เติบโตก็ยิ่งลดการลงโทษลง มีเพียงตกัเตือนหรอืดดุา่เทา่นัน้ ทัง้นีมี้กฎเพียงขอ้เดียวที่พอ่แมต่ัง้ไวก้บัทัง้สองคน

“ตัง้แต่เด็กจนโตแม่กบัพ่อจะบอกว่าใหผ้มกบันอ้งช่วยงานที่รา้นบา้ง ถา้ไม่ไปรบัออเดอรก็์ไปลา้งจาน

แต่ก็แค่ตอนเด็ก ๆ แหละ พอโตขึน้การบา้นมีมากขึน้ แกก็เริ่มไม่บงัคบัผมแลว้” พิชยตุมอ์ธิบาย “แต่ท่านก็บอ

กว่าถา้เกิดผมไม่เรยีนต่อก็ใหผ้มหางานสจุรติทาํ ไม่ตอ้งมาช่วยงานที่รา้นอีก เพราะท่ีนี่มนัลาํบาก สูไ้ปใชชี้วิต

คนเดียวขา้งนอกเสียเลยยงัจะดีกวา่”

เมื่อผมถามความรูส้กึกบักฎดงักลา่ว เขาก็ตอบกลบัมาเพียงวา่ ‘สมเหตสุมผลดี’ เขารูว้า่สิ่งที่ครอบครวั

ของเดก็หนุม่คิดอยา่งเดียวคือทาํอยา่งไรเพ่ือใหมี้เงิน และมองวา่กฎที่วา่ถา้ไมเ่รยีนตอ่ก็ใหอ้อกไปหางานทาํเอง

ก็น่าจะพดูถึงเฉพาะเขาเท่านัน้ เพราะหลงัจากจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3 เขาก็พบว่านอ้งชายตวัเองมีทางเลือก

เรยีบรอ้ยแลว้คือการไปเรยีนตอ่สายชา่งกลที่วิทยาลยัการอาชีพ ในขณะที่เขายงัคงงงงวยกบัเสน้ทางในอายสิุบ

หา้หลงัจากไดใ้บวฒุิบตัรอยู่

ทว่าในระยะเวลาไล่เลี่ยกับท่ีพิชยุตม์ย้ายมาอยู่ในเมืองแห่งนี ้ ครอบครัวจิตพลเองก็ย้ายเข้ามาอยู่ ท่ี

คอนโดมิเนียมสงูระฟา้แหง่นัน้เชน่กนั

ครอบครวัจิตพลประกอบดว้ยนายณัฐวุฒิ ซึ่งเป็นนักวิเคราะหส์ินเช่ือ และนางสุธิดาซึ่งทาํงานเป็น

พนกังานรา้นหนงัสือ ทัง้สองรูจ้กักนัในช่วงอายใุกลส้ามสิบเน่ืองจากก่อนหนา้นัน้ทัง้สองอยู่ที่นนทบรุแีละอยู่ใน

ละแวกเดียวกนั ครัน้แตง่งานมีลกูสธิุดาก็ใหก้าํเนิดลกูสาวและฝากใหค้รอบครวัของพ่อตาแม่ยายเลีย้งดขูณะที่

ตนทาํงาน อนัเป็นลกัษณะหนึ่งของครอบครวัในปัจจบุนัที่พ่อและแมตา่งทาํงานทัง้คูแ่ละมกัใหผู้ส้งูอายใุนบา้น

เป็นผูเ้ลีย้งดหูลาน สองสามีภรรยาจิตพลใชชี้วิตเรื่อยมาก่อนจะยา้ยเขา้มายงักรุงเทพมหานครเม่ือลกูสาวอายุ

หา้ขวบ ตามสามีท่ีไดเ้ลื่อนขัน้มาเป็นหวัหนา้ฝ่ายวิเคราะหส์ินเช่ือและผูช่้วยผูจ้ดัการธนาคารสาขา

ครอบครวัจิตพลอาศยัอยู่ในหอ้งสองหอ้งนอนหนึ่งหอ้งนํา้ซึง่อยู่มมุสดุทางเดินของชัน้สิบสี่ ในทีแรกแม่

ของกฤติญดาก็กลวัว่าลกูสาวจะปรบัตวักบับา้นใหม่ไม่ได้ ทว่าไม่นานเธอก็เริ่มเบาใจขึน้บา้งที่ลกูสาวดจูะช่ืน

ชอบทิวทศันจ์ากมมุสงูซึง่เห็นตกุรามบา้นช่องไกลสดุลกูหลูกูตานัน้

อาจเรียกไดว้่าครอบครวัจิตพลเป็นครอบครวัอดุมคติในสายตาคนทั่วไป พ่อแม่ต่างก็สวยหล่อและมี

ชาติตระกลูดี อีกทัง้มีลกูสาวที่น่ารกั เพ่ือนบา้นท่ีอยู่รว่มโครงการเดียวกนัต่างบอกว่าสธิุดาเป็นแม่ที่ดี สามีก็ดู

รกักบัภรรยาหวานชื่น อีกทัง้สมาชิกในครอบครวัยงัสนิทสนมกนั มกัเห็นวา่ออกไปเที่ยวดว้ยกนัในวนัสดุสปัดาห์

บอ่ยครัง้
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กฤติญดาก็เป็นเด็กหญิงช่างพดู ช่างเจรจา ออกจะขีอ้ายสกัหน่อยแต่ก็เขา้กบัทกุคนได้ และชอบอ่าน

หนงัสือเน่ืองจากในช่วงท่ีลกูสาวยงัอยู่ชัน้อนบุาล สธิุดาผูเ้ป็นแม่ก็จะไปรบัลกูและใหล้กูอยู่ในรา้นหนงัสืออนั

เป็นที่ทาํงาน จงึอาจเป็นสว่นหนึง่ท่ีทาํใหก้ฤติญดามีความสนใจและรกัการอา่น ครัน้เลิกงานจงึกลบัท่ีพกัพรอ้ม

กนั ส่วนนายณัฐวฒุิผูเ้ป็นสามีนัน้เวลากลบับา้นไม่ค่อยแน่นอนนกัอาจจะกลบัก่อนหรือกลบัดกึเพราะทาํงาน

ล่วงเวลา ทว่าจนกระทั่งเด็กสาวอายุประมาณสิบขวบกว่าพ่อและแม่จึงเริ่มฝึกใหเ้ธอเดินทางไปโรงเรียนคน

เดียวและใหเ้ธอเรยีนพิเศษหลงัเลิกเรยีนและในวนัหยดุ

ตวักฤติญดารวมถงึครอบครวัเองแทบไมรู่จ้กักบัพิชยตุมเ์ลย จนกระทั่งเม่ือพิชยตุมอ์ายสุิบสี่ปี

วันนั้นฝนตั้งเค้าจะตกมาตั้งแต่บ่ายสองแล้ว แต่ก็มีเพียงมวลอากาศรอ้นชืน้หนักอึง้ลอยอยู่ทั่ ว

บรรยากาศเท่านัน้ ครัน้สี่โมงครึง่ชายหนุ่มก็กลบัมาจากโรงเรยีน วนันัน้เขาเพิ่งนกึขึน้ไดว้่าเสือ้พละที่ตอ้งใส่ใน

วนัพรุง่นีย้งัไม่ไดซ้กัก็รบีหอบตะกรา้ผา้ของตวัเองออกไปท่ีรา้นเครื่องซกัผา้หยอดเหรยีญ และดว้ยนอ้งชายเอา

จกัรยานยนตไ์ปขา้งนอกจงึตอ้งเดินเทา้ไปเกือบหนึง่กิโลเมตร

ขณะเดินตรงออกจากซอยมาจนถึงหนา้ปากซอยซึ่งมีรา้นเครื่องซกัผา้หยอดเหรยีญ ในรา้นวนันัน้ไม่มี

คน แต่ขณะท่ีเขากาํลงัจะเขา้ไปใชบ้ริการก็พบเด็กสาวคนหนึ่งในชดุเครื่องแบบแขนยาวกระโปรงสีน ํา้เงินสด

ยาวเดินเขา้มาในรา้น เนือ้ตวัเป้ือนของเหลวสีดาํมีกล่ินจนตอ้งย่นหนา้ ผมกระเซอะกระเซิงไปหมด กระเป๋า

นกัเรยีนหนงัมีรอยขีดขว่น

นั่นคือครัง้แรกท่ีเขาไดพ้บกบักฤติญดา

เดก็หญิงกฤติญดาในวยัสิบสี่หนัมามองเขาทีหนึง่ สายตาคูน่ัน้ดโูกรธหนอ่ย ๆ

“อยา่จอ้งฉนัจะไดม้ัย้?”

ว่าแลว้เด็กหญิงก็เดินเขา้ไปในรา้น ก่อนจะดึงโบสีนํา้เงิน และปลดกระดุมเสือ้เชิต้ออกโดยไม่สนใจ

สายตาอีกฝ่าย

พิชยตุมว์่า “กลิ่นนั่นเหมือนกล่ินปลารา้ ผมก็ผมแอบคิดอยู่หน่อย ๆ เหมือนกันว่าเธอคงจะโดนใครท่ี

โรงเรยีนกลั่นแกลง้มารเึปลา่ แตก็่ไมแ่นใ่จวา่ควรจะชว่ยเธอดีมัย้”

เด็กหนุ่มเห็นวา่เด็กสาวกาํลงัจะถอดเสือ้เผยใหเ้ห็นชดุซบัในก็รูส้กึเขินอายอย่างบอกไม่ถกู ตอนนัน้เขา

เคยมีเรื่องชูส้าวอยู่แลว้เหมือนกนั แต่ ณ ขณะนัน้เขากลบัรูส้กึผิดเสียเองท่ีตอ้งมาเห็นผูห้ญิงกาํลงัปลดผา้ต่อ

หนา้เขาเชน่นัน้ พิชยตุมร์บีโยนผา้เขา้เครือ่งซกัผา้ฝาหนา้อยา่งรอ้นรนก่อนจะถามเธอ

“ไปโดนอะไรมา?”

เดก็สาวตอบกลบัมาน่ิง ๆ เอาผา้ใสเ่ครือ่งซกัผา้เชน่กนั “มีปัญหากบัเพ่ือนท่ีโรงเรยีนนิดหนอ่ย”

“รุนแรงขนาดนัน้เลยเหรอ...”
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กฤติญดาเงยหนา้มองเขา พิชยตุมรู์ส้กึตะลงึไปชั่วขณะ ไม่รูว้า่เธอตายดา้นไปแลว้หรอืไม่เพราะดวงตา

คูน่ัน้ไมส่ะทอ้นอารมณอ์ะไรออกมาเลย

“ก่อนหนา้นีฉ้นัเคยบอกครูวา่มีคนพยายามโกงขอ้สอบ แลว้อีกฝ่ายไมพ่อใจก็เลยโดนแกลง้นะ่”

“แลว้มีหลกัฐานเหรอ?” ระหว่างผา้หมนุกลกุกลกัอยู่ในเครื่อง เขาก็เขยิบเขา้ไปใกลเ้ธอ แต่ก็เผลอถอย

ออกมานิดหนึง่เพราะกลิ่นปลารา้แรงพอสมควร

กฤติญดาพยกัหนา้ “มีคนสง่โพยขอ้สอบผา่นฉนัมา แตฉ่นัไมส่ง่กลบัแลว้ก็บอกครูคมุสอบทนัที แตว่า่...

ครูคุมสอบเองจริง ๆ ก็ทาํเป็นไม่รูช้ีเ้รื่องนักเรียนโกงขอ้สอบ เพราะคนท่ีเป็นตน้คิดก็เป็นลูกของบุคลากรใน

โรงเรยีนดว้ย”

“แต่เธออยู่เฉย ๆ ก็ไดน้ี่ ทาํไมถึงตอ้งทาํเรื่องแบบนัน้ดว้ยล่ะ ก็รูอ้ยู่ว่าถา้ไปขดัขาใครเขา้ก็ตอ้งโดนคน

กลั่นแกลง้หรอืทาํรา้ย”

พิชยตุมพ์ดูความคิดของตวัเองไป เอาจริง ๆ เขาเองก็ยอมรบัว่าตวัเองก็มีส่วนในเรื่องการกลั่นแกลง้

เพ่ือนรว่มชัน้อยูเ่ชน่กนั เขาอธิบายวา่ตนเคยเตะบอลพลาสติกอดัหลงัเดก็คนอ่ืนบา้ง หรอืเขา้ไปแหยห่รอืทาํรา้ย

รา่งกายนกัเรียนคนอื่น อีกทัง้เรื่องโกงขอ้สอบเขาก็เคยทาํในการสอบเล็ก ๆ บา้ง เช่นบงัคบัใหน้กัเรียนท่ีหวัดี

หน่อยช่วยเปิดคาํตอบใหเ้ขาลอก ซึง่ไม่เคยมองวา่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรเพราะช่วยแกเ้บื่อเวลาอยู่ในโรงเรยีนได้

จนกระทั่งไดพ้บกฤติญดาในวนันัน้

ทวา่กฤติญดาคดัคา้นเรือ่งอยตุิธรรมหวัชนฝา

“เธอคิดว่าเรื่องแบบนัน้ถูกตอ้งแลว้เหรอ เธอจะปล่อยใหค้นท่ีเอาเปรียบคนอ่ืนไดด้ิบไดด้ีโดยไม่ตอ้ง

ลงทนุลงแรงอะไร แลว้ก็ใหพ้วกนัน้มากดหวัเธออีกทีงีเ้หรอ?”

“มนัก็ไมใ่ชว่า่...”

“รวึา่เธอเป็นพวกท่ีชอบโกงขอ้สอบเหมือนกนัอยา่งนัน้สิ”

พิชยตุมโ์มโหมากในตอนนัน้ เขาไมเ่คยเจอผูห้ญิงท่ีถือดีมาก่อนในชีวิต

“เขาเรยีกวา่การเอาตวัรอดตา่งหากละ่”

“ทัง้ท่ีมีวิธีมากมายท่ีไม่ตอ้งเหยียบยํ่าศกัดิ์ศรีใครแต่ก็จะทาํงัน้เหรอ โลกนีม้นัอบัจนหนทางจนถึงกับ

ตอ้งทาํลายจิตใจคนอื่นเพื่อใหต้วัเองมีชีวิตตอ่สินะ?”

พิชยตุมอ์ดคิดไม่ไดว้่าเด็กสาวผูนี้ถ้กูเลีย้งดมูาในครอบครวัแบบไหนจึงไดเ้ป็นคนที่รกัความยตุิธรรม

เชน่นี ้

“แลว้เธอภมิูใจนกัเหรอ?” เดก็หนุม่ถามกลบั “ถา้เกิดทาํเรือ่งท่ีถกูตอ้งแตต่อ้งโดนแบบนี้ แลว้ทาํไมถงึไม่

กลบับา้นไปฟอ้งแมเ่หรอ?”
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ถงึตรงนัน้เองท่ีเขาสงัเกตไดว้า่กฤติญดามีสีหนา้เปล่ียนไป ดหูนกัใจจนเขาชกัจะรูส้กึผิด เห็นเชน่นัน้พิช

ยตุมช์กัจะรูส้กึผิดตาม แต่ก็ไม่เขา้ใจความคิดของเธออยู่ดี ทว่าครัน้เห็นว่ามีคนท่ีถกูกลั่นแกลง้รุนแรงขนาดนีก็้

ทาํใหเ้ขาเกิดสะทอ้นใจไมน่อ้ย

“ตอนนัน้เหมือนผมถกูเธอตบหนา้” หลงัจากไตรต่รองเหตกุารณใ์นวนันัน้อยู่นาน เขาก็บอกกบัผม“ผม

คิดว่าดา้น่าจะรูเ้หมือนกันว่าแมว้่าสิ่งท่ีเธอทาํจะถกูตอ้ง แต่สดุทา้ยตวัเองก็ตอ้งเดือดรอ้น เธอจึงไม่ยอมบอก

ใคร แอบมาซกัเสือ้ตวัเองเงียบ ๆ แลว้กลบับา้น”

วันนั้นหลังจากซักผา้เสร็จ เขาไดใ้หเ้สือ้ยืดสีขาวของเขากับกฤติญดา หลังจากเห็นว่ารอยด่างบน

เสือ้เชิต้สีขาวไม่หายไปโดยง่าย “โกหกแม่ไปก็ไดว้่าเสือ้เลอะโคลน” เขาว่าอย่างนี ้ ซึ่งกฤติญดาก็รบัมนัมาสวม

แตโ่ดยดี

เด็กสาวในตอนนัน้สงูเพียง 160 เซนติเมตรโดยประมาณ ส่วนพิชยุตมก็์ใกลจ้ะแตะ 178 เซนติเมตร

แลว้ ตวัใหญ่กาํยาํพอสมควร ครัน้เธอสวมชดุไซส์ XL ก็แลดหูลวมโพรกชวนเรยีกใหรู้ส้กึผิดสงัเกตไม่นอ้ย

“ไวม้าคืนที่รา้นขา้วนา้จกุ --- เดินเขา้ไปในซอยอีกแป๊บ ๆ ถึงสามแยกที่มีกระจกโคง้ก็เลีย้วขวา เดี๋ยว

เจอรา้นแมเ่ราเอง” พิชยตุมบ์อกก่อนจะเดินจากไป

ครัง้ที่สองท่ีไดพ้บกบักฤติญดาคือวนัที่เธอมาคืนเสือ้ และนั่นจงึทาํใหเ้ขารูจ้กักบัเธอมากขึน้ --- เธอเป็นเด็กสาว

จากโรงเรียนนราพิสยั โรงเรียนมธัยมเอกชนท่ีอยู่ไม่ไกลกัน เป็นโรงเรียนท่ีใคร ๆ ต่างก็บอกว่าดีเพราะมีสถิติ

นกัเรียนสอบเขา้โรงเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายช่ือดงัค่อนขา้งสงู อีกทัง้อาศยัอยู่ ณ คอนโดมิเนียมหรูท่ีเงา

มกัจะทอดผา่นรา้นและชมุชนแหง่นีใ้นยามเย็นนั่นเอง

หลงัจากนัน้กฤติญดามกัจะแวะมาซือ้อาหารตามสั่งที่รา้นทกุวนัศกุร์ เน่ืองจากเธอไม่มีเรยีนพิเศษและ

รอใหพ้อ่หรอืแมก่ลบัมาก็ดกึมากแลว้ วนัใดท่ีพิชยตุมก์ลบัมาจากโรงเรยีนเรว็ก็มกัจะชวนเธอคยุ จนแมข่องเขาก็

แปลกใจเช่นกนัวา่ไปรูจ้กักบันกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนชื่อดงัตัง้แตเ่มื่อไร แตก็่ดจูะมิขดัขวางความสมัพนัธข์องทัง้

สอง

ไม่นานความสัมพันธ์ของวัยรุ่นทั้งสองก็ขยับไปอีกขั้น พิชยุตมจ์ะตั้งตารอทุกวันศุกรเ์พ่ือกลับมาที่

โรงเรียน ครัน้กฤติญดามาซือ้ขา้วท่ีรา้นเสรจ็ก็มกัจะชวนเธอไปเดินเล่นที่สนามเด็กเล่นหลงัชมุชนนีไ้ปตรงเนิน

เขา ห่างจากรา้นไปไม่ถึงหา้รอ้ยเมตร ครัน้ไปถึงเธอก็กินขา้วพลางหยิบการบา้นออกมาทาํใหเ้ห็นโดยไม่สนใจ

วา่เขาอยากชวนเธอคยุขนาดไหน ครัน้เห็นเธอหยิบการบา้นมาทาํทกุสปัดาหเ์ขาก็เริม่หอบเอาการบา้นไปทาํกบั

เธอดว้ย
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“ตอนนัน้แม่ผมตกใจมากท่ีทกุวนัศกุรผ์มจะกลบับา้นเรว็ เขา้ไปคุย้ ๆ ในหอ้งนอนแลว้ก็รบีหอบเอาใบ

งานไปทาํกบัดา้” พิชยตุมเ์ลา่ถงึเรือ่งสมยัมธัยมตน้ “พอหลงั ๆ มาแมก่บัพอ่เริม่คุน้หนา้เธอมากแลว้ก็มกัจะแถม

กบัขา้วใหเ้ป็นพิเศษ แถมยงัรูว้า่ของโปรดเธอเป็นผดัไสก้รอก”

กฤติญดาเป็นคนแรกที่สงัเกตว่าเขาเองน่าจะมีความสามารถอะไรบางอย่าง ขณะที่เธอกาํลงัมองเด็ก

หนุม่ยืดแขง้ยืดขาก็ทกัขึน้

“พีทไม่แขง่วิ่งแลว้เหรอ?”

คาํถามนัน้ตรงไปตรงมาและแทงใจดาํเขาอยูไ่มน่อ้ย --- ตอนชัน้ประถมศกึษา พิชยตุมเ์คยไดร้บัเหรยีญ

ทองแขง่ขนัว่ิงผลดั ในตอนนัน้เขาคิดวา่ตวัเองสนกุเหลือเกิน รูส้กึดีเม่ือยิ่งเสียงเพลงเชียรด์งัขึน้ สองขาของเขาก็

ยิ่งมีแรง รูส้ึกดีกับการทาํความเร็วจนสองหูไดย้ินเสียงลมพดัผ่าน แต่วนันัน้เขากลบัไม่ไดภู้มิใจในตวัเองนกั

เพราะนอกจากครูพละท่ีสง่เขาเขา้แขง่ขนัแลว้ก็ไมไ่ดมี้ใครช่ืนชมเขาอีก นอกจากนีเ้ม่ือกลบับา้นไปพรอ้มเหรยีญ

รางวลัในมือพ่อกับแม่ก็หนัมามองปราดหนึ่งแลว้ก็ใชเ้ขาใหท้าํงานท่ีรา้นต่อ ไม่ไดใ้ส่ใจในพรสวรรคน์ัน้แมแ้ต่

นอ้ย อีกทัง้แมจ้ะไดร้บัรางวลัหนา้เสาธงหรอืมีครูใหญ่ออกไปพดูถึงเกียรติคณุ แต่ตอนนัน้อาจถือไดว้่าเขาเป็น

ศตัรูของครูและนกัเรยีนแทบทกุคนจงึไมแ่ปลกใจท่ีใคร ๆ ตา่งก็ไม่ไดยิ้นดียินรา้ยอะไรดว้ยแมแ้ตนิ่ดเดียว

บนป้ายไวนิลหนา้โรงเรียนมีเพียงรูปรางวัลนักเรียนท่ีไดร้างวัลชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทาง

วิทยาศาสตร ์ การแขง่ขนัคณิตคิดในใจ หรอืการแขง่ขนัสนุทรพจนภ์าษาองักฤษเทา่นัน้

พิชยตุมแ์ทบไมเ่คยคิดเรือ่งการวิ่งอีกจนกระทั่งกฤติญดาทกัในวนันัน้

“ทาํไม?” เขาถาม

“เปลา่ เห็นในรา้นมีรูปถ่ายตอนนายไปยืนบนแทน่รบัรางวลัก็เลยสงสยั”

รูปนัน้ถ่ายโดยครูท่ีส่งเขาลงรายการแข่งขันดงักล่าวซึ่งอัดรูปลงกรอบมาใหอ้ย่างดี แต่ไม่ไดเ้หรียญ

รางวลัคืนเพราะทางโรงเรยีนอยากนาํไปใชจ้ดัแสดงท่ีหอ้งพกัครู

พิชยตุมก์ม้หนา้กม้ตาทาํการบา้นตอ่ไป แตก็่ไมเ่ป็นผลเพราะไมมี่อะไรท่ีเขาเขา้ใจเลย

“ก็เคยแขง่แคร่ายการนัน้ครัง้เดียว”

“แลว้ไมแ่ขง่อีกเลยเหรอ?”

“ตอนกีฬาสี ม. 1 เราเป็นสวสัดิการกองกลาง”

“แลว้ปีนีล้ะ่?”

“เขาจะเริม่ซอ้มสปัดาหห์นา้ คงจะไปเป็นสวสัดิการอีกนั่นแหละ”

“ไมล่งวิ่งดอีูกละ่?”

“ยงัไงก็ไมมี่ใครอยากดเูราวิ่ง” เดก็หนุม่ทวา่

กฤติญดาหวัเราะ “ทาํกบัเขาไวเ้ยอะสินะ”
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“ปากเสีย!”

ทวา่เดก็สาวดจูะไมย่ี่หระ เธอวางปากกาลงก่อนจะเสนอขึน้มา

“เอาอยา่งนี ้ ถา้กีฬาสีปีนีพี้ทไดเ้ป็นนกัวิ่ง เราจะไปเชียร”์

พิชยตุมบ์น่อบุอิบ “เธอนี่แปลก...สั่งใหเ้ขาทาํนูน่ทาํน่ีอยูเ่รือ่ยเลย”

ขณะนัน้เอง เด็กสาวก็เปิดกระเป๋าคน้เอาใบงานของตวัเอง ทว่าเม่ือเห็นว่าหายไปก็เริ่มปลงตก เผลอ

หลดุปากขึน้มาวา่ “อีกแลว้...”

“อะไร?”

“ใบงานหายน่ะ --- สงสยัพวกนัน้คงแอบหยิบเอาไปทิง้” ว่าแลว้ก็ถอนหายใจหนกั ๆ แลว้ก็ทาํเป็นไม่

สนใจ “ชา่งเถอะ ยงัไงพรุง่นีเ้ดี๋ยวคอ่ยไปขอครูใหม่ก็ได”้

เด็กหนุ่มไม่คิดว่าตวัเองจะไดร้บัอิทธิพลจากคาํพดูนัน้ ทว่าเมื่อเขาไปเขา้รว่มการคดัตวัเป็นนกักรีฑา เขาก็ได้

เป็นผูเ้ขา้แข่งขนัตวัจรงิในรายการวิ่งอายไุม่เกิน 16 ปีจาํนวนส่ีรายการ หลงัจากกฤติญดาทราบข่าวเธอก็แสดง

ความยินดีแก่เขา

ในระหว่างนัน้เขาแทบไม่ไดพ้บเธอเลยเพราะทกุวนัหลงัเลิกเรยีนตนจะตอ้งซอ้มจนถึงหกโมงเย็น เป็น

เวลาเกือบหนึ่งเดือนเต็ม ๆ ที่ขาดการติดต่อจากเธอไป น่าแปลกที่เขาไม่รูส้กึว่าตนเองตอ้งขอที่อยู่ติดต่ออะไร

รูส้กึวา่การพบหนา้กนัทกุอาทิตยเ์ป็นอย่างนอ้ยดจูะดีเสียย่ิงกวา่การคยุกนัผ่านขอ้ความ อีกทัง้เม่ือเธอไม่คิดจะ

ขอเขาเรื่องนัน้จงึไม่ไดค้าดคัน้จะเอาเบอรโ์ทรศพัทห์รอืโซเชียลมีเดียใหไ้ด้ แมจ้ะตอ้งแลกดว้ยความรูส้กึหวิว ๆ

บา้งเม่ือกลบัมาในเย็นวนัศกุรแ์ลว้ไมเ่จอเดก็สาวในชดุนกัเรยีนโรงเรยีนเอกชนท่ีรา้น

ทวา่มีอยู่วนัหนึ่งท่ีแม่ของเขาบอกวา่ “ดา้ฝากเบอรโ์ทรศพัทใ์หเ้ขา บอกใหต้ิดตอ่กลบัไปดว้ย” จงึทาํให้

เขาแปลกใจ

ในวนันัน้ เมื่อเขาโทรศพัทไ์ปตามหมายเลขดงักล่าว ก็ไดยิ้นเสียงของเด็กสาวมาจากปลายสาย เสียง

นัน้เรยีบน่ิงดสูขุมุแตก็่หวานจบัใจ

‘พทีใสแ่หวนเบอรอ์ะไร?’

เขาตกใจเล็กนอ้ย รบีหาแหวนเครื่องประดบัท่ีเคยใสม่าเทียบ ครัน้ไม่ไดค้วามก็ลองใหพ้่อเทียบดจูนได้

ขนาดแหวนโดยประมาณ เดก็สาวหวัเราะก่อนจะพยกัหนา้รบัรูแ้ลว้ถามวา่

‘พทีเกดิวนัศกุรเ์ดอืนกรกฎาคมใชม่ัย้?’

“รูไ้ดย้งัไง”

‘ฉนัถามแม่พทีมานะ่’ เธอวา่ ‘ไม่มีอะไรหรอก ไวย้งัไงวนัแข่งจรงิกอ็ยา่กลวัจนหนไีปไหนเสยีละ่’

แลว้ก็วางสายไป
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ตัง้แต่นัน้พิชยตุมจ์งึแอบตัง้ฉายาใหก้ฤติญดาในใจว่า ‘ผูห้ยั่งรู’้ เพราะเธอรูท้กุอย่างไดโ้ดยไม่ตอ้งถาม

เจา้ตวั

งานกีฬาสีของโรงเรยีนจดัขึน้ในปลายเดือนมกราคมเป็นเวลาสองวนั วนันัน้เขารูส้กึคกึคกัอย่างไม่เคย

เป็นมาก่อน ในทีแรกท่ีลงสนามตนคิดวา่ตวัเองจะทาํไม่ไดเ้สียแลว้เพราะหวัใจเตน้แรงจนหนกัไปหมด ทวา่เมื่อ

ลงสนามจนกระทั่งถงึจดุหมาย เขาก็ทาํไดด้ีในทกุรายการ ไดท้ัง้เหรยีญทองและก็เหรยีญเงิน

นั่นเป็นวนัแรกท่ีเพื่อน ๆ ในกลุม่ของเขาตา่งแปลกใจท่ีเขาเก็บซอ่นทกัษะนัน้มาไดต้ัง้ปีกวา่ ๆ

ในวนัแรกเขาไม่พบกฤติญดาเลย ทวา่ในวนัที่สองเขากลบัเห็นเธอมายืนชมการแข่งขนัที่อฒัจนัทรฝ่ั์งท่ี

นั่งผูช้มทั่วไป เธอสวมชดุเครือ่งแบบนกัเรยีนแลสะดดุตา จนเม่ือเสรจ็สิน้การแขง่ขนั เขารบีแวะไปหาเธอ กฤติญ

ดายิม้ใหน้อ้ย ๆ

“ฟอรม์ไมต่กตัง้แตว่นัแรกเลยนะ”

“ไมย่กักะเห็นดา้มาเม่ือวาน นกึวา่จะเบีย้วนดัแลว้เสียอีก”

“เรารูห้มดแหละ นอ้งชายพีทเองก็อยูโ่รงเรยีนเดียวกนัน่ี”

“เธอนี่สนิทกบัคนที่บา้นมากกวา่เราอีกนะ...แลว้นี่ไมไ่ปเรยีนเหรอ หรอืวา่โดดเรยีน?”

เดก็สาวหวัเราะ ก่อนจะลกุขึน้พรอ้มกบัลว้งอะไรบางอยา่งออกมาจากกระเป๋านกัเรยีน --- ถงุกระดาษสี

น ํา้ตาลในถุงพลาสติก เด็กหนุ่มรบัมาดูอย่างลน ๆ ก่อนจะพบว่าขา้งในเป็นกล่องแหวนอีกที และเมื่อเปิดดู

ภายในก็พบกบัแหวนเพทายสีฟา้ดงูามทีเดียว

พิชยตุมอ์ึง้จนทาํอะไรไม่ถกู กฤติญดาอธิบายว่าเพทายสีฟ้าเป็นอญัมณีมงคลสาํหรบัคนเกิดวนัศกุร ์

และเป็นอญัมณีสาํหรบัคนเกิดเดือนธนัวาคมดว้ย

“ออ้, เราไปดมูาแลว้วา่พีทเกิดวนัไหน เกิดหลงัจากเราแคว่นัเดียวเอง”

“เธอน่ีแปลกชะมดั” เด็กหนุ่มหนา้มุ่ย แต่กระนัน้ก็อดทึ่งอยู่ไม่นอ้ยท่ีอีกฝ่ายใหข้องขวญัเป็นของมีค่า

ขนาดนี้

สาํหรบัแหวนเพทายดงักล่าวพิชยตุมไ์ม่เคยหยิบมาใส่แมแ้ต่ครัง้เดียว เขามองว่าของเช่นนัน้เป็นของ

ผูใ้หญ่แลไม่สมวยั อีกทัง้เขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องจาํพวกหินหรอืเครื่องรางเสรมิดงชะตาจงึเก็บมนัไวใ้นฐานะของมี

คา่เทา่นัน้

ในระหว่างนัน้ กฤติญดาก็ยงัไม่หลดุพน้จากวงัวนการกลั่นแกลง้ และเหมือนว่าการออกมานั่งทาํการบา้นและ

พดูคยุกบัพิชยตุมค์ือหนทางหนึ่งที่เยียวยาจิตใจเธอตอ่ไปได้ พวกเขารกัษาความสมัพนัธน์ีไ้ดอ้ยู่ปีกวา่ ๆ มีบาง

ศกุรท่ี์เธอไมไ่ดม้าท่ีน่ี ซึง่เห็นจะเป็นชว่งที่สอบกลางภาคและสอบปลายภาค อีกทัง้ชว่งปิดภาคเรยีนท่ีเธออาจจะ

ไมไ่ดม้าบอ่ย ๆ เพราะหากไมไ่ปเขา้คา่ยติววิชาการก็ไปเท่ียว
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มีอยู่วนัหนึ่ง วนันัน้อากาศแจ่มใสแตเ่ชา้ทวา่กลบัฝนตกหนกัเมื่อใกลเ้วลาเลิกงาน ลกูคา้ในรา้นอาหาร

จงึนอ้ยกวา่ปกติ แมข่องพิชยตุมเ์ห็นวา่กฤติญดากลบัเดินฝ่าฝนไรซ้ึง่รม่มายงัตวัรา้น ใบหนา้มีบาดแผลเลก็นอ้ย

เนือ้ตวัเลอะไปดว้ยโคลน พิชยตุมท์ี่วิ่งฝ่าฝนกลบัมาถึงพรอ้มกนัก็ตกใจ ครอบครวัหนึ่งวาทีรบีพาเธอขึน้ไปลา้ง

เนือ้ลา้งตวัท่ีบา้นและหาชดุใหมใ่หใ้ส่

แม่ของพิชยุตมถ์ามว่าเกิดอะไรขึน้ ก่อนจะทราบเรื่องที่เธอถูกกลั่นแกลง้ก็รูส้ึกเดือดเนือ้รอ้นใจแทน

พรอ้มกบัเสนอวา่จะโทรศพัทเ์รยีกพ่อแม่เธอใหม้ารบั แตเ่ด็กสาวขอเอาไวเ้พราะไม่อยากใหพ้วกท่านรูโ้ดยบอก

วา่ “ถงึรูไ้ปโรงเรยีนก็ไมท่าํอะไรอยูดี่”

พิชยตุมแ์อบฟังบทสนทนานัน้จากนอกหอ้งนอนของแม่ เขาไดยิ้นทกุอยา่ง

แมบ่อกกบักฤติญดาวา่ “แตห่นจูะทนแบบนีไ้ปตลอดจรงิ ๆ หรอื?”

“ยงัไง...พอเรยีนจบหนก็ูจะยา้ยไปท่ีอื่นแลว้คะ่”

“ไม่เก่ียวกนัเลย --- นี่ ฟังนา้นะ ถึงเราจะอดทนไปแต่สดุทา้ยมนัก็ไม่เคยไดร้บัการแกไ้ขหรอก แลว้เรา

จะทนไปทาํไมละ่? นา้รูว้า่หนดูา้เป็นเด็กดี แตเ่ด็กดีไม่ใช่แคก่ม้หนา้รบัชะตากรรมของตวัเอง เราตอ้งสูก้ลบับา้ง

อยา่งนอ้ยก็เพื่อใหเ้ขารูว้า่เกิดอะไรขึน้ก็ยงัดี”

“แตถ่า้พอ่กบัแมห่นรููเ้ขา้ --- ”

“นา้ไม่เขา้ใจเลยวา่ทาํไมหนถูึงกลวัพ่อแม่หนรููน้กั...แตเ่อายงังี ้ ถา้เกิดมีปัญหาขึน้มาจรงิ ๆ ก็โทร. เรยีก

นา้ไปแทนพ่อแม่ก็ได้ เรื่องอาละวาดกับฝ่ายปกครองน่ะนา้ถนดันกัแหละ” พรอ้มกันแม่ของพิชยตุมก็์หวัเราะ

ประหนึ่งเป็นเรื่องติดตลก แต่นํา้เสียงจรงิจงั “ถึงนา้จะไม่เคยวีนใส่ครูเขาก็เถอะเพราะลกูชายนา้มนัเกเร ไปหา

เรือ่งเขาก่อนทกุครัง้ ไปแตล่ะทีก็แคจ่บัคอใหไ้อพ้ีทกม้หนา้ขอโทษเทา่นัน้”

เงียบไปสกัพกัใหญ่ ๆ จนเสียงฝนเริม่เขา้มาแทนท่ี แมข่องเขาก็พดูกบัเดก็สาวผูน้า่สงสารคนนัน้อีก

“อยา่เกรงใจนา้เลย มีอะไรชว่ยไดก้็ชว่ยกนั นา้อยากจะขอบใจดา้มานานแลว้...หลงั ๆ มาไอพี้ทมนัขยนั

เรยีนขึน้ ทาํตวัเขา้รูปเขา้รอยกบัเขาบา้ง ไมส่รา้งปัญหาอยา่งแตก่่อน ออ้, ไหนจะเรือ่งท่ีกลบัไปวิ่งนั่นอีก

“นา้ยงัสงสยัเลยวา่ตวัเองเลีย้งลกูผิดไปรเึปลา่จนกระทั่งหนกูบัพีทเจอกนัน่ีแหละถึงไดรู้ว้า่นา้ทาํผิดทกุ

อย่างจริง ๆ” พิชยุตมท์วนความท่ีแม่พูดในวนันัน้อย่างไม่ตกหล่นใหผ้มฟัง เขาทิง้ช่วงนานทีเดียวก่อนจะพูด

อะไรตอ่ ดเูหมือนวา่คาํพดูนัน้จะฉกุใจใหเ้ขาคิดถงึอะไรหลาย ๆ อยา่ง

เหตกุารณใ์นวนันัน้ทาํใหค้วามรูส้กึของพิชยตุมท่ี์มีต่อกฤติญดาเปลี่ยนไปนิดหน่อย มนัปะปนกนัไปหมดไม่ว่า

จะความขุ่นเคือง ความโกรธ กับความโล่งอก ในทีแรกเขานึกว่าตวัเองอาจจะเกลียดเธอมากกว่าเดิมเพราะ

เหมือนกับถูกแย่งความรกัความเอาใจใส่ไป ทว่าเม่ือเวลาผ่านมาเรื่อย ๆ ตนกลบักา้วผ่านความคิดนัน้ไปได้

อยา่งไม่นา่เช่ือ กลายเป็นความรูส้กึผกูพนักบักฤติญดามากขึน้
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“แม่เคยบอกพวกเราครัง้หนึ่งว่าอยากไดลู้กสาวสกัคน” เขาว่า “ผมว่าน่ีน่าจะเป็นเหตุผลท่ีแม่ถึงได้

เอ็นดดูา้”

ทว่าหลงัจากที่แม่แนะนาํกฤติญดาไปอย่างนัน้ กลบักลายเป็นว่ากฤติญดาก็ไม่เคยโผล่มาใหพิ้ชยตุม์

เห็นอีกเลย

ในช่วงปิดภาคเรียนใหญ่ พิชยตุมท์ี่ยงัหลงอยู่กับเสน้ทางชีวิตก็พยายามสืบหาเหตกุารณท์ี่เกิดกับกฤ

ติญดาจากเพ่ือนรว่มชัน้ของเธอ อาศยัจากเพื่อนที่มีวงคนรูจ้กัอยู่ที่นั่นจนไดค้วามวา่ก่อนจบชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี

3 ไมน่านนกั กลุม่นกัเรยีนหญิงท่ีมีปัญหากบักฤติญดามาตัง้แตปี่การศกึษาก่อนหนา้จู่ ๆ ก็ถกู ‘โตก้ลบั’ --- เรือ่ง

เริ่มจากพวกเธอเขา้ไปทาํรา้ยกฤติญดาจนตอ้งเขา้หอ้งปกครองไปทัง้คณะ แมว้่าจะไม่ถกูภาคทณัฑอ์ะไรอีก

เนื่องจากทกุคนใกลจ้ะเรยีนจบแลว้ แตก็่ทาํใหข้า่วที่กฤติญดาถกูกลั่นแกลง้เพราะพยายามเปิดเผยเรือ่งการโกง

ขอ้สอบดงัออกไปนอกโรงเรยีนในที่สดุ ซึ่งข่าวนัน้ก็ดงัมาถึงโรงเรยีนของพิชยตุมเ์ช่นกนั แต่ในทีแรกก็คิดว่ากฤ

ติญดาคงทาํอะไรท่ีเป็นไปตามกระบวนการเช่นติดต่อไปยงัหน่วยงานระดบัสงู อาทิสาํนกังานคณะกรรมการ

ส่งเสรมิการศกึษาเอกชน ทว่าเมื่อตนลองสอบถามผ่านรุน่พ่ีท่ีรูจ้กัซึ่งสนิทสนมกบัครูในโรงเรยีนนราพิสยัจงึได้

ทราบวา่ ‘การโตก้ลบั’ ของเด็กสาวคนนัน้คืออะไร เขาเริ่มรูส้กึหวั่นใจขึน้มาแลว้วา่กฤติญดามีเขีย้วเล็บมากกวา่

ท่ีเห็น

วิธีการนัน้ซบัซอ้นและเป็นระเบียบแบบแผนอย่างไม่น่าเช่ือ --- กฤติญดาเขา้ไปแกผ้ลการเรียนของ

นักเรียนทั้งหมดในชั้นใหเ้ป็นศูนยท์ั้งหมด และเพื่อใหเ้รื่องนีดู้เหมือนว่ามีมูลเหตุมาจากการกลั่นแกลง้ของ

นกัเรียนในชัน้ พรอ้มทัง้ไดเ้อาใบงานและกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีนกัเรียนซึ่งมีปัญหาดว้ยออกไป แมว้่าบางส่วนจะ

ตรวจและมีคะแนนแลว้ แตบ่างงานท่ีครูประจาํวิชายงัไมต่รวจและลงคะแนนก็มีเชน่กนัทาํใหเ้กิดปัญหาตามมา

นอกจากนี้ แปลงผกัท่ีเป็นของนกัเรยีนกลุม่นัน้ก็ถกูทาํลายเชน่กนั

ทกุอย่างถกูชีม้าท่ีกฤติญดาทัง้หมด แตท่างโรงเรยีนสามารถสืบสวนไดถ้ึงเพียงแคเ่ธอทาํลายแปลงผกั

เท่านัน้เพราะวนันัน้นกัเรยีนคนอื่น ๆ เห็นเธอเอาจอบเอาเสียมขดุทาํลายผกัแปลงนัน้จรงิ ๆ ทางโรงเรยีนจงึหกั

คะแนนความประพฤติเธอไปกึ่งหนึ่ง แต่พ่อกบัแม่ของเธอเกลีย้กล่อมใหท้างโรงเรยีนไม่เอาเรื่องเพราะเหตเุกิด

ในวนัก่อนปัจฉิมนิเทศพอดี ทา้ยท่ีสดุแลว้โรงเรียนจึงมิไดด้าํเนินการเอาผิดใด ๆ แต่ก็ตอ้งแลกมากับช่ือเสียง

ในทางไมด่ีตามมา

หลังจากรบัทราบเรื่องราวทุกอย่าง พิชยุตมต์ัดสินใจโทรศัพทไ์ปหาเธอในวันนั้น กระนั้นก็ไม่มีใคร

รบัสาย จนกระทั่งตอนเย็น กฤติญดาจงึโทรศพัทก์ลบัมา

ทนัทีท่ีเขาถามเธอเก่ียวกบัเหตกุารณท่ี์โรงเรยีน เดก็สาวกลบับา่ยเบี่ยงประเดน็

‘ป่านนีแ้ลว้พทียงัไม่ไปสมคัรสอบอกีเหรอ?’
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พิชยตุมช์ะงกัไป เขาชกัหวาดกลวัเธอเต็มที เด็กสาวผูน้ีเ้หมือนว่ามีตาเฝา้มองเขาจากไกล ๆ อย่างไร

อยา่งนัน้...คงจะมาจากชัน้สิบสี่ของคอนโดมิเนียมที่เขาใหฉ้ายาแบบติดตลกวา่ ‘หอคอยเจา้หญิง’

เธอตอ่รอง ‘ไวถ้า้โรงเรยีนพทีเปิดเทอมเมือ่ไหร่ เดีย๋วเราบอกใหก้ไ็ดว้า่เกดิอะไรขึน้’

“ผมเหมือนถกูป่ันหวั แตก็่รูด้ีวา่เธอไมไ่ดมี้เจตนารา้ย” พิชยตุมอ์อกความเห็น “เอาจรงิ ๆ ผมวา่ดา้ไมใ่ช่

จอมวางแผนมาตัง้แตต่น้หรอก คงจะเป็นเพราะสงัคมท่ีเธออยูด่ว้ยมากกวา่

“แต่สดุทา้ยผมก็ตดัสินใจสอบเขา้โรงเรยีนใหม่ดว้ยโควตาความสามารถพิเศษจนได้ --- คนคงหวัเราะ

เยาะผมนา่ดท่ีูคิดเรยีนตอ่เพราะผูห้ญิง”

ทวา่เม่ือพิชยตุมเ์ขา้เรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายกลบัไมไ่ดร้บัการติดตอ่ใด ๆ จากกฤติญดาอีก

กิจวัตรทุกวันศุกรห์ายไปแต่กระนั้นเขาก็ไม่มีเวลาพอจะสนใจ ในรัว้โรงเรียนใหม่เขาตอ้งพยายาม

ปรบัตวักบัสงัคมที่เปล่ียนไป อีกทัง้ตอนนีย้งัตอ้งแบกรบับทบาทเป็นนกักรีฑาโรงเรียนอีกจึงตอ้งอยู่ซอ้มจนคํ่า

มืดและลงแข่งขนัในรายการแข่งขนัทัง้ระดบัจงัหวดั ระดบัภมิูภาค และระดบัประเทศตามที่โรงเรียนตลอดจน

สมาคมกรฑีาในชมุชนส่งเขาไป เหตนุีจ้งึทาํใหไ้ม่มีเวลามาช่วยงานท่ีรา้นดงัแต่ก่อน เช่นเดียวกบันอ้งชายของ

เขาท่ีก็กลบับา้นดกึด่ืนเช่นกนั ทาํใหล้กูชายทัง้สองห่างบา้นไปเรื่อย ๆ แต่พ่อกบัแม่ต่างก็สบายใจท่ีเห็นทัง้สอง

คนเติบโตเป็นคนดี

มีอยู่หลายครัง้ที่เขาจะแวะไปดหูนา้คอนโดมิเนียมสงูที่กฤติญดาอาศยัอยู่ ครัน้ความสงูโอ่อ่าของมนั

ปรากฏเดน่สูส่ายตาเดก็หนุม่ ก็ชวนใหน้กึสงสยัวา่เธอจะอยูอ่ยา่งโดดเด่ียวเพียงใดในท่ีเชน่นี ้ “ดรูาวกบัหอคอย”

พิชยตุมอ์ปุมา

พิชยตุมเ์พ่ิงจะมาทราบในภายหลงัว่ากฤติญดาไดเ้ขา้เรียนที่โรงเรียนดาราอปุถมัภค์อนแวนตจ์ากแม่

เพราะในวนัท่ีเขาไปเท่ียวโฮมสเตยก์บัเพ่ือนรว่มชัน้หลงัวนัประชมุผูป้กครองและรบัผลการเรยีน แม่ของเขาเห็

นกฤติญดามาซือ้ขา้วท่ีรา้น

เธอบอกวา่ “หนดูา้น่าจะโดนกลั่นแกลง้มาอีกแน่ ๆ ตอนมาก็มีผา้ปิดแผลติดบนแกม้ พอถามวา่ใครทาํ

อะไรมาก็บอกวา่แคห่กลม้ คาดคัน้อยา่งไรก็ไมย่อมพดูความจรงิ”

พิชยตุมท์ี่เกือบลืมกฤติญดาไปแลว้ และในทีแรกเขานกึวา่เธอหลดุพน้จากสงัคมที่กลั่นแกลง้กดหวัเธอ

ไปแลว้เพราะไมไ่ดต้ิดตอ่กนัอีก ครัน้รูเ้ชน่นัน้จงึโทรศพัทห์าเธอ

เสียง ณ ปลายสายสั่นเครอืจนสงัเกตได้

‘สวสัดคีะ่...’

“ดา้เหรอ? น่ีแม็กเอง”

‘แมก็เหรอ...ยงัเกบ็เบอรเ์ราไวอ้กีเนอะ’
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เขาไม่กลา้บอกว่าตวัเองบนัทกึหมายเลขของเธอไวใ้นเครื่องอยู่แลว้ ก่อนจะระลกึไดว้่าคาํทกัทายของ

เธอในคราวแรกนัน้เหมือนกบัวา่จาํหมายเลขโทรศพัทข์องเขาไมไ่ด้

“ไมไ่ดเ้จอกนันานเลย เห็นแมบ่อกวา่มาซือ้ขา้วที่รา้นดว้ย เสียดายที่คลาดกนั”

‘พอดคีดิถงึไสก้รอกผดัไข่กบัผดัคะนา้หมูกรอบฝีมอืแม่เธอ...เคยลองทาํไสก้รอกผดัไข่ครัง้หนึ่งดว้ยแนะ่

แม่ฉนัไม่ค่อยมีเวลาทาํกบัขา้วก็เลยอยากทาํเอง แต่พอเผลอก็ไหมท้ัง้กระทะเลย แม่กลบัมาเห็นก็โวยวายชดุ

ใหญ่...’

ฟังเธอสาธยายถึงชีวิตประจาํวนัของตวัเองก็ทาํใหเ้ขารูส้กึใจชืน้ขึน้มาบา้งวา่เธอคงจะสบายดี เขาลอง

ถามเธอถึงเรื่องในโรงเรียนก็จบัสงัเกตไดว้่าเธอพดูเพียงผ่าน ๆ ไม่ลงรายละเอียดอะไร จนเม่ือเขาบอกว่า “ถา้

เกิดยงัโดนแกลง้อีก ก็บอกเราไดน้ะ มาหาเราทกุวนัศกุรก็์ได้ วนันัน้โรงเรียนเราเลิกเรว็ ถา้มาก็บอก จะไดร้อ”

เขาไดยิ้นเพียงเสียงรอ้งไหข้องเดก็สาวเทา่นัน้

ณ ชั่วขณะนั้นเอง, เขาไม่คิดว่าเธอเป็นเด็กสาวท่ีลึกลับ มีแรงดึงดูด รักความถูกต้อง หรือจิตใจ

แข็งแกรง่อีกตอ่ไป

“ดา้เป็นแคเ่ดก็หญิงอายสุิบเจ็ดธรรมดาเทา่นัน้เอง”

เขาพดูเช่นนัน้ การสมัภาษณใ์นคราวแรกจงึจบลงเพราะเขาเริม่รอ้งไห้

โรงเรยีนดาราอปุถมัภค์อนแวนตไ์ม่เปิดใหน้กัเรยีนชายจากตา่งโรงเรยีนเขา้ไป เขาเคยถือวิสาสะมายืนรอกฤติญ

ดาในวนัศกุรท์วา่กลบัไมพ่บเธอแมแ้ตน่อ้ย จนเมื่อรูว้า่โรงเรยีนนัน้มีสว่นท่ีเป็นโรงเรยีนประจาํดว้ยจงึอนมุานเอา

วา่เธอคงอยูกิ่นนอนท่ีโรงเรยีน นั่นจงึอาจเป็นสาเหตท่ีุทาํใหเ้ขาไมไ่ดพ้บเธออีกหลงัจากจบมธัยมตน้ และก็คงจะ

ดว้ยปัญหาอะไรบางอยา่งทาํใหก้ฤติญดาตกเป็นเปา้หมายในการกลั่นแกลง้อีก ทวา่ถงึคิดไดเ้ชน่นัน้เขาก็ไมเ่ห็น

หนทางช่วยเหลือเธอไดเ้ลย เขายงัอายสิุบหกเท่านัน้ และหนา้ที่ของเขาในตอนนีมี้เพียงใชชี้วิตตามหนา้ท่ีของ

ตน

ทวา่ในเดือนกรกฎาคมเม่ือสองปีก่อน กฤติญดาสญูเสียพอ่กบัแมไ่ปดว้ยอบุติัเหตุ

อุบัติเหตุดังกล่าวเกิดขึน้ในวันที่ 19 กรกฎาคม เวลาประมาณ 20:45 น. รถยนตค์ันหนึ่งขับมาดว้ย

ความเรว็สงูก่อนจะพุง่ชนแผงกัน้ทางรถไฟแลว้ชนกบัรถไฟขนสง่สินคา้ท่ีกาํลงัเคล่ือนผา่นมาเป็นเหตใุหเ้สียชีวิต

ก่อนจะทราบในภายหลงัว่าคนขบัคือนายณัฐวฒิุ จิตพล และผูโ้ดยสารอีกคนคือภรรยา นางสธิุดา จิตพล คดี

ดงักล่าวถูกปิดไปอย่างง่ายดายโดยสรุปว่าเป็นอุบตัิเหตเุน่ืองจากในละแวกนัน้มีพยานพบเห็นเหตกุารณอ์ยู่

หลายคน

วนัต่อมาข่าวอุบตัิเหตขุองสองสามีภรรยาไดร้บัการเผยแพร่ทั่วไป พิชยุตมรู์ข้่าวนีใ้นเชา้ก่อนออกไป

โรงเรยีน ครัน้สงัเกตเห็นนามสกลุก็ตกใจไมน่อ้ย
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“ผมรบีโทร. หาดา้ทนัที” เขาพดูถงึเรือ่งในวนัท่ีทราบขา่ว “แตไ่มมี่ใครรบัสาย”

ไมมี่ความคืบหนา้อ่ืนใดในคดีนีอี้ก พิชยตุมเ์คยแวะไปคอนโดมิเนียมที่ครอบครวัจิตพลอาศยัอยูเ่ชน่กนั

เม่ือลองสอบถามผูอ้าศยัที่นั่นก็ทราบว่าไม่นานหลงัจากนัน้กฤติญดาก็ยา้ยไปอยู่กบัครอบครวัญาติแลว้ และ

นบัตัง้แตน่ัน้มาเขาก็ไม่ไดพ้บกบักฤติญดาอีกเลย

จนกระทั่งสองปีตอ่มา --- วนัที่ 15 กนัยายน, ก่อนหนา้ท่ีกฤติญดาจะตดัสินใจกระโดดตดัหนา้รถไฟฟา้

วนันัน้เป็นวนัท่ีประหลาดเพราะฝนตกหนกัแต่เชา้มืดยาวไปถึงประมาณบ่ายสาม ฟ้าจงึกระจ่างขึน้มา

บา้ง ขณะกลบับา้นพิชยุตมย์ังเห็นสายรุง้อยู่ทางทิศตะวนัออกอยู่ลิบ ๆ ครัน้มาถึงบา้นเขาก็ถึงกับตะลึงเม่ือ

พบว่ากฤติญดามารบัประทานขา้วท่ีรา้นของเขา วนันัน้เธอสวมชดุของโรงเรยีนปัจจบุนั ปล่อยผมยาวประหลงั

เด็กสาวรูต้วัว่าพิชยตุมม์องอยู่ก็ยิม้ให้ เธอดโูตขึน้มากจากความทรงจาํของเขา แต่ก็ยงัมีความเศรา้จากกน้บึง้

เจืออยูใ่นแววตา

หลงัจากเธอกินขา้วเสรจ็และพิชยตุมเ์ปลี่ยนชดุแลว้เขากบัเธอก็เดินไปท่ีสนามเดก็เลน่ดว้ยกนั

เขาเลา่เหตกุารณใ์นวนันัน้ใหฟั้งวา่ “ดา้ไมพ่ดูอะไรเทา่ไหร่ ผมถามอะไรไปเธอก็ไมค่อ่ยตอบ รูแ้คว่า่เธอ

ถกูกลั่นแกลง้เพราะไปช่วยเพื่อนผูห้ญิงคนหนึ่งที่เป็นเปา้ถกูกลั่นแกลง้มาก่อนหนา้ก็เลยพลอยโดนไปดว้ย สว่น

เรือ่งที่บา้น เธอก็บอกวา่ไมค่อ่ยชอบอยูก่บัลงุและปา้เทา่ไรนกั

“ผมไม่เคยคิดว่าถา้ตวัเองตกอยู่ในสถานการณแ์บบนัน้ผมจะมีชีวิตอยู่ไดร้เึปล่า พ่อแม่ก็ตาย แถม

ตวัเองก็ไมมี่เพ่ือนท่ีไวเ้นือ้เช่ือใจไดส้กัคน มนัทรมานนะครบั”

ทัง้สองคนหยดุนั่งท่ีมา้นั่งในสนามเด็กเล่นสกัพกัไม่พดูอะไร ปล่อยใหเ้สียงนกเสียงไมบ้าํบดัจิตใจให้

ผอ่นคลาย มองดเูดก็ตวันอ้ย ๆ เลน่เครือ่งเลน่อยา่งสนกุสนาน ทอ้งฟา้ใกลค้ ํ่าแลว้ไฟทางจงึสอ่งสวา่ง

กฤติญดาถามเขา “ยงัเก็บแหวนของเราไวอ้ยูร่เึปลา่?”

พิชยตุมพ์ยกัหนา้เขิน ๆ “เราไมก่ลา้ใสห่รอก ของแพงขนาดนัน้”

เขาสงัเกตวา่เธอมีแหวนสวมท่ีนิว้นางขวา เป็นแหวนผูห้ญิงประดบับษุราคมัดงูามทีเดียว เธอดงึแหวน

นัน้ออกมาชา้ ๆ ก่อนจะดงึมือเขามา แลว้วางแหวนบนฝ่ามือเขา

“ฉนัให้ น่ีเป็นแหวนของแมฉ่นั”

เดก็หนุม่สบัสน เขาไมรู่ว้า่ทาํไมเธอจงึมอบสมบติัของตวัเองใหเ้ขา แตก็่ไมก่ลา้ทดัทานอะไร และนั่นเอง

ท่ีเธอตัง้ทา่จะลกุขึน้เดินจากไป

พิชยตุมค์ิดอยูห่ลายอยา่ง เขาเคยรูส้กึรกัเธอแบบชายหญิงอยูไ่มน่อ้ย ดว้ยความสวยสะดดุตาและทา่ที

ท่ีเธอเปิดเผยตอ่เขาเพียงผูเ้ดียว และเขาก็ยงัรูส้กึเชน่นัน้อยูล่กึ ๆ แมจ้ะไมไ่ดพ้บเจอกนันานมาก ๆ แลว้

“แตม่นัเปลี่ยนไปเป็นความรูส้กึท่ีอยากปกปอ้งแลว้ครบั” พิชยตุมอ์ธิบายความรูส้กึนัน้ทัง้น ํา้ตา “ดา้เจอ

เรือ่งหนกัหนาเกินไป แตผ่มไมรู่ว้า่จรงิ ๆ มนัคืออะไร”
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ในวนันัน้พิชยตุมจ์าํไดว้า่ตวัเองดงึเธอกลบัมา “ถา้ดา้มีปัญหาอะไรก็บอกเราไดเ้ลยนะ” เขาบอกกบัเธอ

เชน่นัน้ และไมไ่ดร้ัง้เธอไปมากกวา่นี ้ ไดแ้ตม่องแผน่หลงัที่งองุม้ของเดก็สาวหายไปจากถนน

เขายงัคงเก็บแหวนบษุราคมัดงักลา่วไว้ โดยที่ไมรู่เ้ลยวา่ราคาคา่งวดของมนักระทั่งนาํไปใหเ้ถา้แก่ท่ีโรง

รบัจาํนาํประเมินราคาให้ พิชยตุมรู์ส้กึวา่เหตผุลท่ีเด็กสาวผูน้ัน้มอบของมีคา่นีใ้หค้งจะเหมือนกบัการฝากของไว้

กบัเขาเสียมากกวา่ เพราะไม่อยากคิดไปเองวา่เธอมีใจให้

จนกระทั่งเชา้วนัที่ 17 กนัยายนมาถึง เม่ือข่าวพลเมืองดีช่วยเหลือเด็กสาวที่คิดจะฆ่าตวัตายที่สถานีรถไฟฟ้า

และเริ่มปรากฏช่ือของกฤติญดา เขาจึงพยายามติดต่อเธออีกครัง้ ทว่าอีกฝ่ายไม่รบัสาย จึงคาดว่าเธอน่าจะ

กาํลงัหนีส่ืออยู่เน่ืองจากข่าวทกุสาํนกัเริ่มใชป้ระเด็นนีเ้ป็นตวัเรียกเรตติง้รายการแทบไม่ทิง้ช่วง อีกทัง้ปัญหา

ดงักลา่วยงัโยงใยไปพวัพนักบัสถานศกึษา ทาํใหเ้รือ่งนีก้ลายเป็นท่ีสนใจในหมูค่นทั่วไป

ทางตวัพิชยตุมแ์ละครอบครวัไม่ไดร้บัการติดต่อใด ๆ จากเธอ และไม่เคยแสดงตวัว่าเป็นคนรูจ้กัหรือ

สนิทสนม ส่วนหนึ่งคือเขาไม่รูว้่าจะทาํอย่างไรหากตัวเองโดนเพ่งเล็ง ย่ิงเม่ือเห็นว่าทุกคนไล่ตามเบือ้งลึก

เบือ้งหลงัของเรือ่งนีแ้ทบจะทกุซอกทกุมมุจงึกลวัวา่สื่ออาจเปิดเผยเรือ่งสว่นตวัของตนดว้ย

“ทีแรกผมก็คิดวา่แม่คงจะไปใหส้มัภาษณก์บันกัข่าวภาคสนามสกัช่องใหไ้ดแ้น่ ๆ...ก็นกัข่าวตามไปทาํ

ข่าวถึงคอนโดฯ ไหนจะตลาดท่ีแม่ไปซือ้ของมาทาํอาหารก็ใกลโ้รงเรยีนของดา้อีก แต่พอถามแม่ดู แกก็บอกว่า

‘เขาแค่อายสุิบเจ็ดเอง เป็นเหยื่อดว้ย ไม่ใช่คนรา้ยคดีรา้ยแรงเสียหน่อย สื่อมนัก็เล่นใหญ่ไล่บีไ้ม่รูจ้กัพอ แม่ไม่

อยากใหเ้รื่องมนัไปกนัใหญ่ หนดูา้เขาเจออะไรมามากพอแลว้’ ” พิชยตุมเ์ลา่ก่อจะขยายความ “ผมถึงไดรู้ว้า่แก

เป็นหว่งดา้ขนาดไหน”

พิชยตุมย์งัคงพยายามโทรศพัทห์าเธอเรื่อย ๆ ทว่าก็ไม่มีการติดต่อกลบัแมแ้ต่นอ้ย จนกระทั่งไม่นาน

หลงัจากคนในโซเชียลมีเดียกลบัมาตัง้ทฤษฎีและวิพากษต์วัเด็กสาวอีกครัง้ เขาก็ไดท้ราบจากรายการโทรทศัน์

วา่ตอนนีเ้ธออยูก่บัครอบครวัญาติจรงิ ๆ ญาติเพียงผูเ้ดียวท่ีออกมาใหส้มัภาษณใ์นขา่วคือหนึง่ฤทยั บางบวั

โชคดีประการหนึ่งคือเขารูจ้กัย่านท่ีหนึ่งฤทยัอาศยัดี เม่ือเห็นบา้นและอาคารแถวนัน้ก็พอจะรูว้่าเป็นที่

ใดก็รีบไปหาในวนัหนึ่ง ทว่าเม่ือสอบถามถึงกฤติญดาก็ไดค้วามว่าเด็กสาวออกไปพกัที่โรงแรมและไม่กลบัมา

ตัง้แตว่นัท่ีเป็นขา่ว

ครัน้พิชยตุมถ์ามถึงเรื่องท่ีหลานสาวของหนึ่งฤทยัถกูกลั่นแกลง้ อีกฝ่ายก็ส่ายหนา้ “ไม่รูจ้ริง ๆ ดา้ไม่

เคยเปิดใจกบัพวกเราเลย” นางวา่เชน่นี ้

ในตอนแรกที่เขาคิดวา่จะถอดใจเรื่องตามหากฤติญดา แตแ่ลว้ในวนัที่ 31 ตลุาคม เขาไดท้ราบโรงแรมที่เธออยู่

ดว้ยความบงัเอิญเพราะมีคนโพสตว์า่พบเห็นคนหนา้ตาคลา้ยกฤติญดาอยู่ละแวกนัน้ เธอมกัจะออกไปกินขา้ว
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เที่ยงท่ีรา้นอาหารใกล้ ๆ และมกัแวะซือ้ของท่ีรา้นสะดวกซือ้ตรงขา้มกับโรงแรมดงักล่าวแทบทุกวนั ทนัทีท่ีรู ้

เชน่นัน้เขาจงึรบีข่ีจกัรยานยนตอ์อกไปในเวลาสองทุม่

ใชเ้วลากว่าสามสิบนาทีจนกระทั่งถึงโรงแรม ทว่าห่างออกไปรอ้ยเมตร เขากลบัพบกฤติญดากาํลงัยืน

คยุกบัใครบางคนอยู่

ดว้ยวา่โรงแรมดงักลา่วอยูไ่มไ่กลจากสถานบนัเทิง เสียงจงึดงัอกึทกึครกึโครมทาํใหไ้ดย้ินบทสนทนาไม่

ถนดัหู กฤติญดานา่จะกาํลงัโตเ้ถียงกบัผูห้ญิงคนหนึง่อายปุระมาณ 15-20 ปี สงูประมาณ 155-160 เซนติเมตร

ไวผ้มยามเป็นลอน สวมเสือ้ฮูด้สีชมพฉูดูฉาดกบักระโปรงสัน้

ชายหนุ่มแอบสงัเกตอยู่จากไกล ๆ พวกเขาคยุกันอยู่หา้นาทีก่อนท่ีกฤติญดาจะตบเทา้เดินเขา้ล็อบบี

อีกฝ่ายเองก็วิ่งตามเขา้ไปขา้งใน เม่ือเห็นดงันัน้จงึคิดวา่หมดหนทางจะไดเ้จอเธออีกจงึกลบัไป

และในวนัตอ่มา ก็พบวา่กฤติญดาเสียชีวิตแลว้

“ตอนนัน้ผมรูส้ึกเหมือนถกูทบุจากขา้งหลงั” พิชยตุมอ์ธิบายความรูส้ึกของตนเองหลงัจากทราบข่าว

“ผมไม่เขา้ใจเลยวา่ทาํไมดา้ถงึทาํแบบนัน้”

เม่ือบอกขอ้มลูเรือ่งท่ีเธออาจเป็นซมึเศรา้ พิชยตุมท์ี่พยายามขม่นํา้ตาไวต้ัง้แตต่น้ก็เริม่รอ้งไหห้นกัขึน้

“อย่างนอ้ยถา้ผมตามเธอไปในวนันัน้ เขา้ไปคยุกับเธอ บอกไปตรง ๆ ว่าผมพรอ้มจะอยู่ช่วยเธอ หรือ

มากกวา่นัน้คืออาจจะบอกวา่รกัเธอมากก็คงไม่เกิดเรื่องแบบนี”้ พรอ้มทัง้กลา่วตอ่ไปอีกวา่ “ดา้ช่วยผมไวห้ลาย

อย่าง อย่างนอ้ยดว้ยตัวเธอเองก็ช่วยเตือนใหผ้มรูว้่าความเจ็บปวดของคนที่ถูกกลั่นแกลง้มันเป็นอย่างไร

หลงัจากที่พบกบัเธอผมก็เริม่รูส้กึผิดกบัสิ่งที่ตวัเองเคยทาํในอดีต พยายามไมท่าํแบบนัน้อีกเทา่ท่ีจะทาํได.้..และ

เรือ่งที่เธอพยายามใหผ้มเรยีนตอ่ดว้ย”

พิชยตุมใ์นตอนนีเ้ป็นนกักรีฑาของโรงเรียน ไดเ้ขา้รว่มการแข่งขนัในระดบัจงัหวดัหลายรายการ และ

ปัจจุบนัก็สามารถเขา้ศึกษาต่อมหาวิทยาลยัดว้ยโควตานกักีฬา สาขาวิทยาศาสตรก์ารกีฬาไดแ้ลว้ พิชยุตม์

กล่าวว่าตัวเองไม่เก่งอะไรเลยจนกระทั่ งเม่ือเธอเข้ามาและชีใ้ห้เห็นโอกาสตรงนี ้ หากไม่ได้เธอเขาก็คง

จินตนาการไม่ออกวา่ตวัเองจะอยู่ ณ จดุนีไ้ดอ้ยา่งไร

เขาสรุป “ดา้อาจจะอ่อนแอ แต่ดา้ไม่ใช่คนท่ีจะคิดฆ่าตัวตาย ไม่ใช่แน่นอน” อาจจะเป็นคาํพูดเพื่อ

ปฏิเสธความจรงิหรอือยา่งไรก็มิอาจทราบ

แต่สิ่งหนึ่งท่ีพอจะพิสูจนไ์ดว้่าเขารูส้ึกอย่างไรกับเด็กสาวผูจ้ากไป คงเห็นไดจ้ากวนัท่ีพิชยุตมม์าให้

สมัภาษณท์ัง้สองครัง้ เขาสวมแหวนเพทายที่เด็กสาวใหไ้วเ้ป็นของขวญัที่นิว้กอ้ยซา้ย เขาบอกกบัผมวา่สวมมนั

ตัง้แตว่นัท่ีเธอเป็นขา่ว
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บทท ี่ 3

สายเลือด

หนึง่ชนก บางบัว

เด็กสาวมองวา่พ่อแม่ของเธอมองตนและพ่ีสาวเป็นสมบตัิมาตลอด เห็นไดจ้ากช่ือท่ีเอาสว่นของชื่อพ่อและของ

แมม่ารวมกนั พอ่ของเธอช่ือชนกนัต์ แมช่ื่อหนึง่ฤทยั เม่ือทัง้สองมีลกูคนแรกก็ตัง้ช่ือวา่ ‘กนัตฤ์ทยั’ สว่นเธอผูเ้ป็น

ลกูคนสดุทอ้งช่ือ ‘หนึง่ชนก’

ครอบครวับางบวัไม่คอ่ยคุน้เคยกบัครอบครวัจิตพลมากนกั หนึ่งชนกรูแ้ตเ่พียงวา่แม่ของเธอเป็นพี่สาว

ของสธิุดา จิตพล แม่ของกฤติญดา นามสกลุเก่าคือใจหาญ หนึ่งฤทยัผูเ้ป็นแม่หมัน้หมายกบัชนกนัตผ์ูเ้ป็นสามี

ตัง้แต่อายสุิบแปดปี ในขณะท่ีฝ่ายชายอายย่ีุสิบแปดปี ตอนนัน้ทาํงานเป็นเซลสข์ายเครื่องใชไ้ฟฟ้า เก่ียวดอง

กนัคือเป็นลกูชายของเพื่อนของพ่ออีกทีหนึ่ง ก่อนท่ีทัง้สองจะแต่งงานกนัหลงัจากหนึ่งฤทยัเรยีนจบอดุมศกึษา

เธอทาํงานเป็นเสมียนจนอายย่ีุสิบเจ็ดปีก็ลาออกเน่ืองจากตัง้ทอ้งกนัตฤ์ทยั ตามมาดว้ยหนึง่ชนก

หนึ่งชนกอายุห่างจากพี่สาวส่ีปี ขณะนีก้ันตฤ์ทัยผูพ้ี่ทาํงานเป็นพนักงานสินเชื่อรถยนตใ์หแ้ก่บริษัท

สินเช่ือแหง่หนึง่ เม่ือพี่สาวมีงานมีการทาํก็ออกไปมีชีวิตเป็นของตนเองทัง้สองจงึแทบไมไ่ดเ้จอกนั สว่นหนึง่ชนก

ปัจจุบันศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งและยังอาศัยอยู่กับครอบครัว

ความสมัพนัธร์ะหวา่งหนึง่ชนกกบัพี่สาวนัน้เธอบอกวา่คอ่นขา้งสนิทสนมพอสมควร เม่ือมีปัญหาท่ีไมอ่ยากบอก

พ่อแม่ก็สามารถไปปรกึษาพ่ีสาวได้ และไม่ค่อยจริงจงัเรื่องขอยืมชดุหรือเครื่องสาํอาง แมห้นึ่งชนกจะนอ้ยใจ

หนอ่ย ๆ ท่ีพอ่แม่รกัพี่สาวซึง่เรยีบรอ้ยและอยูใ่นโอวาทมากกวา่ตนก็ตาม

ทว่าเด็กสาวมองว่าครอบครวัตวัเองแปลกจากชาวบา้นไปมากโข อาจจะดว้ยมีพ่อท่ีอายยุ่างจะเขา้หก

สิบแลว้แตแ่มย่งัเพ่ิงจะสี่สิบปลาย ๆ บทบาทและอาํนาจของพอ่และแม่เองก็ดจูะขีดเสน้กาํกบัแนน่อน

“เหมือนครอบครวัในหนงั” หนึง่ชนกอธิบาย “ทัง้สองคนแบง่ภาระหนา้ท่ีกนัวา่ใครจะทาํอะไรชดัเจน พอ่

ทาํงานออกต่างจังหวดั รบัผิดชอบงานบา้นแค่จัดหอ้งตวัเองอย่างเดียว แต่แม่มีหนา้ท่ีทาํงานบา้นทุกอย่าง

รวมถงึขบัรถไปรบัไปสง่เรา หรอืวนัไหนมีประชมุผูป้กครองแลว้พอ่ติดงานแมก่็ตอ้งไปคนเดียว --- และก็บน่อะไร

พอ่ไมไ่ดด้ว้ย ถา้เขาไมพ่อใจท่ีกบัขา้วไมใ่ชข่องท่ีอยากกิน หรอืไมร่บีจดัการขยะ แมก็่ทาํไดแ้คปิ่ดปากเงียบเถียง

ไมไ่ด้

“ส่วนหนา้ท่ีของพวกเรา สาํหรบัพ่อมีแค่อย่างเดียวคือโตไปแลว้แต่งงานกบัใครสกัคน บอกว่าเกิดเป็น

ผูห้ญิงไมต่อ้งเรยีนไมต่อ้งใชส้มองเลยก็ได้ แคโ่ตไปแลว้ใหผู้ช้ายเลีย้งก็พอ --- พอ่หนบูอกอยา่งนีจ้รงิ ๆ นะ”

หนึ่งชนกเป็นเด็กสาวทั่วไปท่ีชื่นชอบการเตน้คฟัเวอรแ์ดนซ์ และเป็นสมาชิกกลุม่นกัเตน้อิสระในชมุชน

ที่อาศยัอยู่ แมจ้ะไม่ไดโ้ดดเด่นดา้นการเรียนแต่ก็มีส่ิงนีท้ี่เธอภมิูใจ แมพ้่อแม่ไม่ไดส้นบัสนนุแต่ก็ไม่ไดต้่อตา้น
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โดยตรง “แกแค่บอกว่ายงัไงการเตน้ก็เป็นอาชีพไม่ไดอ้ยู่แลว้ สดุทา้ยหนก็ูตอ้งทาํงานประจาํอยู่ดี” เด็กสาวว่า

“แบบนีไ้มเ่รยีกวา่ขดัขวางความฝันแลว้จะเรยีกวา่อะไรละ่?”

ความทรงจาํหนึ่งชนกมีต่อมีต่อกฤติญดานั้นเลือนรางมาก ครั้งหนึ่งคือตอนห้าถึงหกขวบ วันนั้นทั้งสอง

ครอบครวัไปนั่งกินลมชมวิวท่ีสวนสาธารณะและเลน่สนกุกนั เพียงแตก่ฤติญดาดจูะเป็นเด็กขีอ้ายทาํใหไ้ม่คอ่ย

ไดเ้ลน่อะไรดว้ยกนันกั

ความทรงจาํต่อมาคือตอนอายสุิบสี่ปี มีอยู่วนัหนึ่งท่ีครอบครวัเธอแวะไปเยี่ยมเยียนท่ีคอนโดมิเนียม

ของครอบครัวจิตพล วันนั้นเธอแน่ใจนักว่าพ่อกับแม่จะฉลองอะไรกันเพราะก่อนหน้าจะมาที่นี่ ก็ เข้า

หา้งสรรพสินคา้ซือ้ของมากมายหลายอย่าง ในวนันัน้ทุกคนกินเนือ้ย่างกับเตาย่างไฟฟ้าและสกีุ ้ กฤติญดาท่ี

กลบัมาหลงัจากเรยีนพิเศษก็รว่มวงกินมือ้เย็นดว้ยทวา่ใบหนา้ดไูมส่ดใสรา่เรงินกั

“ตอนท่ีคยุกบัเธอ เหมือนว่ามนัมีม่านบาง ๆ กัน้อยู่” หนึ่งชนกอธิบาย “เหมือนว่าเธอจะปิดใจจากเรา

ทกุคน ขนาดตอนคยุกบัพอ่แมต่วัเองก็ยงัเป็นแบบนัน้ หนก็ูเลยคิดวา่ดา้คงจะเหงาละกระมงัคะ เพราะพอ่กบัแม่

ก็ทาํงานทัง้คู”่

หนึ่งชนกมองครอบครวัของลกูพี่ลกูนอ้งตวัเองเช่นนัน้แลว้ออกจะอิจฉาอยู่ไม่นอ้ยท่ีอีกฝ่ายมีพ่อแม่ซึ่ง

ไม่คอ่ยจกุจิกจูจ้ี ้ ผิดกบัพ่อกบัแม่เธอที่เขม้งวด เช่นหากจะไปเที่ยวหรอืไปบา้นเพ่ือนสนิทก็ตอ้งบอกพ่อแม่เสมอ

และตอ้งใหไ้ปรบัไปสง่ อีกทัง้พอ่แม่ลาํเอียงรกัเธอไมเ่ทา่พี่สาวจงึเป็นปมในใจสว่นหนึง่เม่ือเห็นวา่กฤติญดามีพ่อ

แมท่ี่แมจ้ะหา่งเหิน แตก็่ยงัพึง่พาไดแ้ละดไูมไ่ดโ้ดดเด่ียว

เด็กสาวอธิบายว่า “มนัคือความอิจฉาอนัเกิดจากความเหงา” ทว่าสดุทา้ยเธอก็ไม่ค่อยสนิทชิดเชือ้กบั

บา้นตระกลูจิตพลอยู่ดี จนกระทั่งพ่อกบัแม่ของกฤติญดาเสียชีวิตไปดว้ยอบุติัเหตุ นั่นคือเหตทุี่ทาํใหเ้ม่ือสองปี

ก่อนเดก็สาวไดม้าอยูร่ว่มชายคาเดียวกนั

หลงัจากท่ีชนกนัตเ์กษียณอายกุ่อนกาํหนด ในช่วงท่ีหนึ่งชนกยงัอยู่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ระหว่างท่ีเขาใช้

เวลาอยู่แต่ในบา้นก็เริ่มมีความคิดอยากร่วมลงทุนในธุรกิจหนึ่งซึ่งไดรู้จ้กักับผูล้งทุนและกลุ่มผูร้่วมลงทุนอีก

หลายสิบคนผ่านกลุ่มเฟซบุ๊ก หนึ่งชนกเขา้ใจว่าคงเป็นธุรกิจคา้ขายตามปกติแต่ไม่ทราบว่าเป็นการลงทุน

ประเภทใด โดยใช้เงินเก็บของตัวเองจาํนวนหลายแสนบาทไปกับการลงทุนดังกล่าว ในช่วงแรก ๆ ก็ได้

ผลตอบแทนมาตามอตัราที่ตกลงกนัไว้ และแลจะสงูกวา่เงินที่ลงทนุไปหลายเท่า แตแ่ลว้ในวนัหนึ่งนายชนกนัต์

ก็ถูกเบีย้วจ่ายเงินจากผูป้ระกอบการผูช้ักชวนใหร้่วมลงทุน จนทา้ยท่ีสุดเขาก็หายตัวไป ก่อนจะทราบใน

ภายหลังว่าตนกับผูเ้สียหายอีกหลายคนตกเป็นเหยื่อในการฉ้อโกง หลอกใหค้นมาลงทุนโดยชายผูห้นึ่งซึ่ง

ภายหลงัสืบทราบว่าเป็นอดีตนกัธุรกิจ และเคยกระทาํการในลกัษณะเดียวกันหลายครัง้แลว้ โดยรชกัชวนผู้
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ลงทนุผ่านกลุม่ในเฟซบุ๊กหรอืในเว็บบอรด์ใหร้ว่มลงเงินเพ่ือทาํธุรกิจกบัตนดว้ยขอ้เสนอวา่ไม่จาํเป็นตอ้งซือ้ขาย

สินคา้ เพียงแค่นาํเงินมาลงทนุแลว้จะใหผ้ลตอบแทนสงูตามอตัราท่ีตกลงกนัไว้ และใชว้ิธีนาํเงินทนุของเหยื่อ

คนอ่ืน ๆ หมนุเวียนจ่ายใหเ้หย่ือก่อนหนา้ ครัน้ผ่านไปนานเขา้เม่ือหมนุเงินจ่ายใหน้กัลงทนุแต่ละรายไม่ไดก้็จะ

เริม่บา่ยเบ่ียงก่อนจะหายตวัไปพรอ้มเงินของเหย่ือ เป็นลกัษณะหนึง่ของกลโกงแชรล์กูโซ่

สมาชิกในครอบครวัแทบไม่ทราบจาํนวนเงินท่ีชนกนัตใ์ชไ้ปในการลงทนุนีจ้นกระทั่งมีผูเ้สียหายหลาย

รายรวบรวมหลกัฐานและไปแจง้ความกับตาํรวจ ก่อนจะมีการดาํเนินคดีทางกฎหมายในเวลาต่อมา ตวัคดี

ความก็เป็นขา่วใหญ่โตเพ่ือนาํเสนอและเรยีกใหผู้เ้สียหายรายอ่ืน ๆ ออกมาแสดงตวัมากขึน้

“หนึง่ลา้นสองแสน...ประมาณนีค้ะ่” หนึง่ชนกพดู “ตอนนัน้หนก็ูแปลกใจเหมือนกนัที่อยู่ ๆ พอ่ก็บอกวา่

จะนาํเงินไปลงทนุ ยงัมีพดูว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศ ใหเ้ลือกว่าไปฮาวาย หรือญ่ีปุ่ น หรืออเมริกา แต่ไม่ทนัไร

ทุกอย่างก็ดบัสลายหมด แลว้หนูเพ่ิงมารูอี้กว่าแกยงัเอาเงินจากบญัชีเงินออมหนูไปใชล้งทุนกับเรื่องนีเ้กือบ

เกลีย้ง!”

แตน่ี่ไม่ใช่การลงทนุเดียวของนายชนกนัตท์ี่ถกูโกงและสญูเงินไป --- ในช่วงเดียวกนัการลงทนุในตลาด

ซือ้ขายอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินต่างประเทศหรือฟอเรก็ซ์ (FOREX) กาํลงัเป็นที่สนใจในกลุ่มนกัลงทนุ แมจ้ะ

เป็นการลงทนุที่มีความเส่ียงสงูเนื่องจากขึน้อยูก่บัอตัราแลกเปล่ียนสกลุเงินในชว่งเวลาตา่ง ๆ ตลอดจนการเขา้

มาเก็งกาํไรของนกัลงทุนรายใหญ่ ทัง้นี ้ ในประเทศไทยยงัไม่สามารถจดัตัง้โบรกเกอรใ์นการซือ้ขายเงินตรา

ต่างประเทศด้วยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้มีการลงทุนอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินต่างประเทศจึงถือว่าผิด

กฎหมาย แต่นกัลงทนุในไทยสามารถเปิดบญัชีแลกเปล่ียนกบัโบรกเกอรจ์ากต่างประเทศได้ อย่างไรก็ดีก็ตอ้ง

รบัความเส่ียงท่ีจะถูกโบรกเกอรต์่างประเทศโกงดว้ยเช่นกัน และชนกันตก็์สูญเงินเน่ืองจากโดนโบรกเกอร์

ตา่งประเทศโกงเงินไปหลายแสนบาทเช่นกนั และดว้ยกฎหมายในประเทศไทยจงึทาํใหเ้ขาไม่สามารถฟอ้งรอ้ง

เรยีกคา่เสียหายอะไรไดเ้ลย

หนึง่ชนกพดูถงึพอ่ดว้ยความคบัแคน้ใจ

“ตอนทาํงานแกก็ไม่ใช่คนขยนัหรอืตัง้ใจทาํงานเท่าไหรห่รอก พอยิ่งออกมาอยู่บา้นเฉย ๆ ก็ดนัสรา้งหนี ้

เพิ่มใหท้ี่บา้นอีก ทีแรกตอนท่ีลงทนุกบันกัตม้ตุน๋ พี่สาวก็ตอ้งทาํเรือ่งจาํนองรถท่ีบา้นสองคนัให้ จนถงึตอนนีก็้ยงั

ผ่อนไม่หมด แถมพอรูว้่าตวัเองโดนโกงก็ยงัไม่ยอมไปแจง้ความหรือออกมาประกาศว่าตวัเองเป็นผูเ้สียหาย

เพราะกลวัจะขายหนา้

“พอคราวโดนโบรกเกอรฟ์อเรก็ซโ์กง ก็ตอ้งกูเ้งินกบัพ่อของดา้เพราะเขาทาํงานธนาคาร แต่ตอ้งใหแ้ม่

หนไูปคยุใหน้ะเพราะเห็นวา่แม่ดา้กบัแมห่นเูป็นพี่นอ้งกนั --- และก็พอ่หนา้บางกบัเรือ่งจาํพวกนีเ้ป็นพิเศษ!”

จากเอกสารท่ีได้ ทาํใหท้ราบวา่ในช่วงสองปีนัน้นายชนกนัต์ บางบวัสญูเงินไปจากการลงทนุทัง้สองหน

ประมาณสามลา้นสี่แสนบาท แมใ้นเวลาต่อมาคดีฉอ้โกงเอาเงินนกัลงทนุไดร้บัการพิพากษาในความผิดฐาน
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ฉอ้โกงประชาชนและตดัสินใหจ้าํเลยจาํคกุพรอ้มชดใชค้า่เสียหาย ทวา่สดุทา้ย ชนกนัตก็์เป็นหนีก้บันายณฐัวฒุิ

จิตพลซึง่เป็นญาติกนัเสียแลว้

ในช่วงนัน้ หนึ่งชนกไดยิ้นพ่อกบัแม่ทะเลาะกนัทกุวนัเพราะนอกจากสญูเงินไปโดยไม่ไดก้ลบัคืนแลว้ก็ยงัติดหนี ้

ธนาคารร่วมไปอีก ยิ่งทาํใหเ้ศรษฐกิจในบา้นอยู่ในภาวะขัดสนมากไปอีกจากค่าใชจ้่ายหรือหนีส้ินครวัเรือน

ลาํพังชนกันตจ์ะประคองชีพดว้ยเงินบาํเหน็จหรือเงินกองทุนสาํรองเลีย้งชีพก็ไม่เพียงพอ ดว้ยความกดดัน

ดงักล่าวทาํใหเ้ขาตอ้งกลบัไปทาํงานเป็นเซลสอ์ีกครัง้ ส่วนหนึ่งฤทยันัน้ดว้ยความช่วยเหลือของเพ่ือนท่ีรูจ้กักนั

จงึไดง้านในรา้นอาหาร

ช่วงที่หนึ่งชนกอายุ 14-15 ปีถือเป็นจดุเปลี่ยนสาํคญัอย่างมากของเพราะตอ้งปรบัตวักบัสิ่งแวดลอ้ม

ใหม่ท่ีพ่อแม่ตา่งออกไปทาํงานไม่ไดอ้ยู่พรอ้มหนา้ดงัแตก่่อน และตอ่มา ดว้ยอายเุขา้เลขหกแลว้ทาํใหช้นกนัตผ์ู้

เป็นพอ่ทาํงานไดไ้มค่ลอ่งตวันกั อีกทัง้อปุนิสยัที่เอาความคิดของตนเป็นหลกัจงึทาํใหเ้ขา้กบัเพื่อนรว่มงานท่ีเป็น

รุน่นอ้งไม่ได้ และในตอนท่ีเธอเริ่มเขา้ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายนัน้เอง พ่อก็ถกูไลอ่อกจากท่ีทาํงานปัจจบุนัทาํ

ใหก้ลบัมาอยูบ่า้นอีกครัง้

และในวนัท่ี 19 กรกฎาคมของเมื่อสองปีก่อนหนา้ เธอก็ทราบข่าวว่าอาและนา้ของเธอ, ณฐัวฒุิ และสุ

ธิดา จิตพลเสียชีวิตจากอบุติัเหตุ

ทวา่สิ่งหนึง่ท่ีติดคา้งในใจเธอวนันัน้คือพวกเขาเสียชีวิตหลงัจากท่ีเธอกลบัถงึบา้นมาไดไ้ม่นาน

ในวันนั้น เธอซอ้มเตน้อยู่ท่ีสนามกีฬากับเพ่ือนเป็นการบา้นวิชานาฏศิลป์จนถึงหา้โมงเย็น ครัน้กับ

มาถึงบา้นเวลาประมาณ 19:45 น. ขณะเดินเขา้มาในซอยก็ยงัเห็นรถยนตข์องครอบครวัจิตพลขบัผ่านไป พวก

เขาจอดรถเลียบทางและพดูคยุกบัเธอดว้ย

สธิุดาซึง่นั่งอยูท่ี่นั่งขา้งคนขบัลดกระจกลงมาคยุ “อา้ว แฟรน่ี์เอง วนันีก้ลบัดกึจงัเลย ไปไหนมา?”

“ไปซอ้มเตน้มาคะ่” เธอตอบ “วา่แตพ่วกนา้มาหาพอ่แมห่นเูหรอคะ?”

นา้ของเธอมีสีหนา้เจ่ือนลงเล็กนอ้ยแต่ก็ยงัยิม้ออกมา “จะ้...เดินกลบัดี ๆ นะ ถนนแถวนีม้นัเปลี่ยว”

และก็ปิดกระจกก่อนจะเลีย้วซา้ยออกจากซอยไป

นั่นคือครัง้สดุทา้ยที่หนึง่ชนกพบญาติของตน

ท่ีงานศพของสามีภรรยาตระกูลจิตพล มีแขกมาร่วมงานเพียงญาติ ๆ ทางฝ่ังพ่อ กฤติญดาผูเ้ป็นลกู

สาว และเพ่ือนรว่มงานของผูต้ายทัง้สอง งานศพมิไดจ้ดัใหญ่โตอะไร พอใหมี้พิธีตัง้สวดศพและเลีย้งขา้วแขกผู้

มารว่มงานเทา่นัน้ก่อนจะทาํการฌาปนกิจศพในอีกสามวนัใหห้ลงั

ครัง้แรกท่ีหนึง่ชนกเห็นลกูพ่ีลกูนอ้งตวัเองในรอบหลายปี ในใจเธอรูส้กึเศรา้และเวทนาท่ีคนท่ีเธอรกัจาก

ไปในอายเุพียงสิบหา้ปีเทา่นัน้
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“คนอายเุท่าหนจูะยืนดว้ยลาํแขง้ตวัเองยงัลาํบากเลยคะ่” หนึ่งชนกวา่ “ตอนท่ีไปงานศพหนก็ูรอ้งไหน้ะ

รูส้กึวา่ถา้เกิดอะไรแบบนีก้บัครอบครวัตวัเองจรงิ ๆ คงทาํใจลาํบากมาก”

กระนัน้ในความโชครา้ยก็ยงัมีความโชคดี ทางบรษัิทของทัง้นายณฐัวฒุิและนางสธิุดามีสวสัดิการเงิน

ช่วยเหลืองานศพ อีกทัง้เงินประกันชีวิตท่ีพ่อและแม่ไดย้กผลประโยชนแ์ก่ลูกสาวของตนแต่เพียงผูเ้ดียวก็มี

มลูค่ารวมกนัสงูกว่าสิบลา้นบาท ซึ่งหลงัจากงานศพผ่านพน้ไป พ่อของหนึ่งชนกก็เสนอตวัจะเป็นผูป้กครองให้

กฤติญดาหลานสาวของตน

ในทีแรกเธอไม่คิดวา่พ่อกบัแม่จะย่ืนมือเขา้มาช่วยเหลือลกูพ่ีลกูนอ้งผูน้ีด้ว้ยซํา้ อีกทัง้ยงัรูส้กึวา่พ่อของ

ตนดนัทรุงัจะเอากฤติญดาไปอยู่กบัตนใหไ้ดแ้มว้่าครอบครวัของณัฐวฒุิ บิดาผูเ้สียชีวิตตอ้งการรบัเธอไปดแูล

มากกวา่ ทัง้สองฝ่ังโตเ้ถียงซํา้ซากหลายคราวจนสดุทา้ยครอบครวัของณฐัวฒุิตอ้งยอม ดว้ยพฤติกรรมเช่นนีย่ิ้ง

สรา้งความเคลือบแคลงใจแก่หนึง่ชนกวา่การรบัเด็กสาวผูนี้ม้าเป็นสมาชิกคนใหมข่องบา้นเป็นไปโดยเจตนาอนั

บรสิทุธ์ิหรอืไม่

หนึ่งชนกไม่เคยรูเ้ลยว่าการจดัการเรื่องทรพัยสิ์นของผูท้ี่จากไปจะยุ่งยากวุ่นวาย พ่อแม่ของตนตอ้งทาํเรื่องขอ

เป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมและเป็นผูจ้ดัการมรดก ซึ่งมรดกท่ีพ่อแม่ของหลานสาวทิง้ไวก้็มีเพียงทรพัยส์ินในท่ีพกั

และเงินฝากในบญัชีเท่านัน้ ส่วนเงินประกันชีวิตนัน้แม่บอกกับเธอว่ากฤติญดาดเูหมือนจะไดส้่วนแบ่งมานิด

หนอ่ยเทา่นัน้โดยอา้งวา่นาํไปใชจ้า่ยเพื่อทาํเรือ่งขายหอ้งคอนโดมิเนียมของกฤติญดา

“หนยูงัสงสยัเลยว่าพ่อกบัแม่มีสิทธ์ิขนาดเอาเงินประกนัของดา้ไปไดด้ว้ยเหรอ” เด็กหญิงตัง้ขอ้สงัเกต

“เอาจรงิ ๆ แมก็่ทาํเหมือนวา่หนโูงไ่มรู่เ้รือ่งกฎหมายอะไรแมแ้ตนิ่ดเดียว โกหกหนา้ดา้น ๆ”

ทว่าในเวลาเพียงไม่ถึงปี การดาํเนินการทางกฎหมายต่าง ๆ ก็เรียบรอ้ย ในตอนนีก้ฤติญดาไดเ้ป็น

สมาชิกอีกคนของบา้นบางบวัตามกฎหมายแลว้ ทว่าการเขา้มาของลกูพี่ลกูนอ้งคนนีท้าํใหห้นึ่งชนกเคลือบ

แคลงวา่บา้นท่ีตนอยูแ่ละเติบโตนี ้ แทจ้รงิคือสรวงสวรรคห์รอืขมุนรกกนัแน่

“ตอนท่ีดา้ยา้ยของเขา้มาในบา้น เธอไดห้อ้งนอนเก่าของพี่สาว” หนึ่งชนกเล่าเหตกุารณใ์นวนัท่ีกฤติญ

ดายา้ยมาในวนัแรก “ดา้ดเูหมอ่ลอยมาก หนก็ูเขา้ใจวา่เธอคงเศรา้ท่ีพอ่แมจ่ากไป ตอนท่ีหนจูะไปชว่ยเธอก็บอก

มาสัน้ ๆ วา่ ‘แมแ่ฟรน่ี์เก่งเนอะ นอ้งสาวตายไปทัง้คนไมคิ่ดจะรอ้งไห’้

“หนอูอกจะฉนุอยูห่นอ่ย ๆ ที่พดูถงึแมแ่บบนัน้ แตก็่ปลอ่ยไปเพราะคงจะเป็นชว่งที่เธอกาํลงัโทษใครสกั

คน...ใครก็ไดเ้พื่อใหค้วามเศรา้นัน้หายไป”

ประจวบเหมาะกบัช่วงท่ีกฤติญดายา้ยมาอยู่บา้นตระกลูบางบวัใหม่ ๆ เป็นช่วงปีใหม่พอดี ในวนัท่ี 31

ธนัวาคมทกุคนจงึคิดจะกินเลีย้งเฉลิมฉลองกนัและรอนบัถอยหลงัสูว่นัปีใหม่ผ่านโทรทศัน์ วนันัน้แม่ของเธอซือ้
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อาหารและขา้วของหลายอย่าง เตรยีมเตาย่างไฟฟ้าสาํหรบัย่างเนือ้ ในครวันัน้วุ่นวายเพราะจู่ ๆ พ่อท่ีไม่คิดจะ

แตะงานบา้นเลยก็ขออาสามาชว่ยแมล่า้งผกั

หนึ่งชนกไดย้ินบทสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ “ไหน ๆ เราก็เคลียรห์นีส้ินของเราหมดแลว้ วนันีก็้ขอมี

ความสขุสกัวนัหนึ่งนะ” ซึ่งแม่ก็ยิม้นอ้ย ๆ ไม่ไดต้่อบทอะไรกนัอีก มีเพียงลกูสาวเท่านัน้ที่รูส้กึทะแม่ง ๆ กบัคาํ

กลา่วของผูเ้ป็นพอ่ --- เขาใชเ้งินใครเพ่ือจา่ยหนีก้อ้นโตทัง้หมด จากการขายคอนโดมิเนียมของครอบครวัจิตพล

หรอืเอามรดกจากหลานสาวตนไปใช้ เรือ่งนีเ้ธอไม่อาจทราบ

ทว่าในวนันัน้กฤติญดาไม่ไดร้ว่มฉลองกบัท่ีบา้น เธอออกจากบา้นไปตัง้แต่หนึ่งทุ่มและกลบัมาอีกครัง้

ในเวลาเท่ียงของวนัถดัมา ไมมี่ใครรูว้า่เธอไปไหนหรอืไปทาํอะไร

พอ่ของเธอเห็นกฤติญดาเดินผา่นหอ้งนั่งเลน่ไปโดยไมท่กัทายก็หนัไปคยุกบัลกูสาว

“เฮอะ! ยายเด็กหวัสงูคนนัน้ ขนาดเราใหท้ี่อยู่ที่นอนแลว้ยงัหยิ่งใส่อีก หายไปทัง้วนัทัง้คืนแบบนีค้งไป

นอนกบัผูช้าย”

จนในที่สดุ หนึ่งชนกก็เริ่มแน่ใจแลว้วา่พ่อแม่ของเธอมองใครก็ตามที่อยู่ในบา้นเป็นสมบตัิของตนทัง้หมด --- ไม่

เวน้แมแ้ตก่ฤติญดาเอง

มีอยู่สองสามครัง้ที่เธอเห็นกฤติญดาคยุกบัหนึ่งฤทยัแม่ของตน เรื่องท่ีจะออกไปอยู่เพียงลาํพงั แต่อีก

ฝ่ายก็ปฏิเสธ เกลีย้กลอ่มดว้ยเหตผุลวา่หากไปอยู่คนเดียวจะลาํบากเรื่องคา่กินอยู่ แมห้นึ่งชนกจะรูส้กึวา่อยาก

ใหเ้ธอออกไปอยู่คนเดียวตามท่ีตัง้ใจเพราะรูส้ึกอึดอดัไม่นอ้ยที่อีกฝ่ายทาํเหมือนครอบครวัเธอเป็นคนแปลก

หนา้ แตก็่ไมไ่ดเ้ขา้ไปยุง่เก่ียวในเรือ่งนัน้

ครัน้ถามเหตุผล เด็กสาวก็อธิบายว่า “ดา้ทาํตวัเหมือนวิญญาณในบา้น ไม่คุยกับใคร ไม่ฟังใคร ถึง

ขนาดไมกิ่นขา้วรว่มโต๊ะกนัดว้ยซํา้ นกึจะกลบัตอนไหนก็ไมบ่อก บางทีก็กลบัเรว็ บางทีก็กลบัดกึ”

จนกระทั่งวนัหนึ่งในช่วงฤดฝูน ฝนตกหนกัติดต่อกนัหลายวนัจนนํา้ท่วมสงูในหลายพืน้ท่ี ช่วงใกลห้นึ่ง

ทุ่มซึ่งเป็นเวลามือ้เย็น พ่อที่ยงัคงตกงานนั่งเอกเขนกดโูทรทศันร์อแม่เรียกใหกิ้นขา้ว ส่วนหนึ่งชนกกาํลงัพิมพ์

โทรศพัทค์ยุกบัผูช้ายท่ีเธอกาํลงัคบหาอยู่ ทนัใดนัน้กฤติญดาก็เดินเขา้มาในบา้น เนือ้ตวัเปียกซ่ก ชดุนกัเรยีนสี

ขาวมีรอยดินรอยโคลนดยูํ่าแยไ่ปหมด

แมข่องหนึง่ชนกเดินเขา้ไปถาม “ดา้ เกิดอะไรขึน้ลกู ตวัเปียกเชียว...”

“ไมมี่อะไรคะ่ พอดีสะดดุลม้” วา่แลว้ก็เดินขึน้ไปที่ชัน้สอง

หนึง่ชนกยอมรบัวา่เธอไมรู่เ้ลยวา่กฤติญดาจะถกูกลั่นแกลง้ในโรงเรยีน ทีแรกเธอมองจากบคุลิกก็คิดวา่

คงจะเป็นพวกชอบแกลง้คนอ่ืนดว้ยซํา้ไป แตด่ว้ยรอยพืน้รองเทา้ตามเสือ้ผา้ และแผลถลอกอีกทัง้แผลฟกชํา้ทาํ

ใหเ้ธอรูส้กึเห็นใจ คืนนัน้จงึตดัสินใจขึน้ไปคยุกบัเดก็สาวหลงักินขา้วเย็นเสรจ็
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เม่ือเปิดหอ้งนอนของกฤติญดาอนัเคยเป็นหอ้งของพี่สาวตน ก็แปลกใจท่ีขา้วของของพ่ีสาวบางส่วน

ยงัคงอยู่ท่ีเดิม โปสเตอรศิ์ลปินเกาหลี ตูเ้สือ้ผา้ เครื่องเขียนบางสว่น และกระดานไมก๊้อกท่ีมีภาพของกนัตฤ์ทยั

กบัเพ่ือน ๆ ในสมยัที่ยงัเรยีนมหาวิทยาลยัอนัเป็นของขวญัในวนัปัจฉิมนิเทศของพี่สาวเธอ

กฤติญดาสวมชดุเสือ้ยืดกบักางเกงขายาว ท่าทางเหมือนตัง้ใจว่าจะนอนแลว้ กาํลงัเช็ดผมท่ีเปียกชืน้

หลงัจากอาบนํา้อยู่ เธอดเูก็บซอ่นความหวาดเกรงไวใ้นใจสดุขัว้

หนึ่งชนกมองไปรอบหอ้งก่อนจะพดูขึน้ว่า “ยงัเหมือนเดิมเลย...ดา้ เธอไม่ตอ้งเกรงใจหรอก อยากยา้ย

อะไรในหอ้งก็ยา้ยไป พี่เฟิรส์เขาออกไปอยูค่นเดียวแลว้”

“ไม่หรอก” ว่าแลว้ก็มองดภูาพของพ่ีสาวท่ีติดบนกระดาน สายตาดรูาวกับกาํลงัมองเห็นความหวงั,

หรอืกลา่วอีกนยัคือกาํลงัฝันลม ๆ แลง้ ๆ “ไมอ่ยากรือ้ความทรงจาํดี ๆ ของเขา”

“ไมต่อ้งมาธงมาเธอหรอก เรยีกวา่แฟรก์็ได้ ไมใ่ชค่นหา่งคนไกลที่ไหนเสียหนอ่ย”

เดก็สาวไมไ่มโ่ตต้อบอะไร หนึง่ชนกเขา้ไปนั่งที่เกา้อีโ้ต๊ะทาํการบา้น มองดแูม็คบุ๊กของกฤติญดาก็ไดแ้ต่

พยกัหนา้ รูส้กึอิจฉาหนอ่ย ๆ ท่ีพืน้ฐานครอบครวัเดิมเธอดจูะมีฐานะผิดกบัครอบครวัเธอมากโข

“น่ี ท่ีโรงเรยีน...ดา้โดนเพื่อนแกลง้เหรอ?”

กฤติญดายืดตวัขึน้ก่อนจะถอนหายใจ “มาคยุเพราะเรือ่งนัน้เองเหรอ?”

“เกิดอะไรขึน้ ทาํไมถงึไมบ่อกเราบา้ง?”

“บอกไปก็ไมมี่ใครชว่ยได้ --- พอ่แมฉ่นัตายไปแลว้”

“แตใ่หล้งุกบัปา้ --- ”

ฉบัพลนัอีกฝ่ายก็ลกุปึบปับพุง่เขา้มาประชิดตวักบัหนึง่ชนก มือหนึง่จบัไหล่ อีกมือจิกเบาะพนกัพิงแนน่

“ถา้ไมต่ิดวา่เธออายเุทา่ฉนัป่านนีฉ้นัฆา่เธอไปนานแลว้!”

เสียงนัน้แผ่วเบาราวกับเสียงกระซิบ แต่เด็กสาวสมัผสัไดว้่าลกูพี่ลกูนอ้งของเธอมีแต่ความเกลียดชงั

อาฆาต และเสียใจผสมปนเปในแววตานัน้ ในตอนนัน้เธอไดแ้ตน่ิ่งอึง้ ไมเ่คยถกูใครพดูวา่ ‘จะฆา่เสียใหต้าย’ มา

ก่อน และคิดวา่คนที่จะพดูแบบนีค้งตอ้งเหลืออดกบัอะไรสกัอยา่งแลว้จรงิ ๆ

และนบัตัง้แตน่ัน้ หนึ่งชนกจงึเลี่ยงพบหนา้อีกฝ่ายหากไม่จาํเป็น เขา้ใจวา่เธอคงจะโทษครอบครวัเธอท่ี

ทาํใหพ้อ่แมข่องเดก็สาวตอ้งตายและจงึพาลโกรธเธอดว้ย หนึง่ชนกทนความรูส้กึนัน้ไมไ่ด้

ประมาณหนึ่งปีก่อนหนา้ มีอยู่วนัหนึ่งเขาเรยีกใหเ้ธอมานั่งท่ีโต๊ะรบัประทานอาหารทนัทีท่ีเธอกลบัมา หนึ่งชนก

รว่มโต๊ะดว้ย ไดย้ินทกุบทสนทนา

“ลงุวา่จะใหเ้ราลาออกจากคอนแวนต”์ ชนกนัตพ์ดู “คา่เทอมที่นั่นแพงไป ลงุสูไ้มไ่หว”
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กฤติญดากม้หนา้น่ิงไดแ้ตฟั่งผูป้กครองคนใหมข่องตน หนึง่ชนกรูส้กึตลอดมาวา่นบัวนัพอ่ของเธอก็เริม่

ประพฤติเขม้งวดกบักฤติญดามากขึน้ประหนึง่เธอจะเป็นสมบตัิอีกชิน้

“พอ่คะ ไหน ๆ ก็จะจบ ม. 6 แลว้ ใหด้า้เรยีนใหจ้บเถอะ ยา้ยไปตอนนีมี้ปัญหาเสียเปลา่ ๆ”

พอ่หนัมามองตาขวาง

“แกไมต่อ้งมายุง่!”

หนึ่งชนกนึกจะพูดขึน้มาอีกแต่แม่ดึงเธอกลบัมานั่งท่ีเดิมพรอ้มสั่งใหเ้งียบ ลูกสาวไดแ้ต่มองพ่อพูด

ตามใจตวัเองตอ่ไป

“และก็เรื่องเรียนพิเศษ ลุงจะหาท่ีเรียนใหม่ท่ีถูกกว่านี ้ ขอโทษดว้ยนะที่บา้นเราไม่ไดร้ ํ่ารวยเหมือน

ครอบครวัพอ่แมห่นู --- ”

ทวา่ยงัไมท่นัพดูจบ กฤติญดาท่ีอดทนมาสกัพกัหนึง่ก็ลกุเดินหนีขึน้ไปบนหอ้ง

พอ่ยงัคงเรยีกช่ือหลานสาวตวัเองตอ่ไปก่อนจะหนัมาบน่กบัหนึง่ชนก “เห็นมัย้เนี่ย พอเรยีนท่ีดี ๆ รวย ๆ

แลว้ทาํตวัหยิ่งไม่ยอมฟังใคร ไม่คิดจะยอมเสียสละเพ่ือครอบครวับา้งเลย...เรียนที่ไหน ๆ ก็เหมือนกันทัง้นัน้

เรยีนพิเศษจะเรยีนไปทาํไม ไมไ่ดจ้ะโตไปเป็นหมอเสียหนอ่ย”

หนึ่งชนกคิดว่าพ่อเริ่มคกุคามอีกฝ่ายมากเกินไปแลว้ แต่เธอก็เหมือนกับพิชยตุม,์ แมจ้ะเป็นญาติคน

หนึง่ก็ตาม แตก็่เพราะเป็นเดก็จงึมิเคยมองวา่ตวัเองมีอาํนาจอะไรในบา้นนี ้

เม่ือสอบถามความคิดเห็นเรื่องท่ีกฤติญดาตัง้ใจจะกระโดดตดัหนา้รถไฟว่ามีเหตผุลอย่างไร หนึ่งชนกมีท่าทาง

ลาํบากใจพอสมควร ก่อนจะตอบดว้ยเสียงสั่น ๆ

“ถา้ใหห้นเูลา่ หนตูอ้งเริม่เลา่จากตอนท่ีดา้เป็นขา่วแลว้”

วันท่ี 16 กันยายน, หลังจากท่ีกฤติญดาถูกเรียกตัวไปคุยกับเจา้หนา้ที่ในสถานีรถไฟก็ตักเตือนเธอ

เล็กน้อยก่อนจะปล่อยตัวไป แต่หลังจากนั้นกฤติญดาไม่ไปท่ีโรงเรียน เธอกลับแวะนั่ งหาอะไรกินอยู่ ท่ี

หา้งสรรพสินคา้ไม่ไกล สว่นนีมี้ผูพ้บพยานหลกัฐานโดยบงัเอิญจากวิดีโอที่ผูใ้ชโ้ซเชียลมีเดียผูห้นึ่งถ่ายเอาไวใ้น

รา้นอาหารแห่งหนึ่งในหา้งสรรพสินคา้นัน้ ซึง่ติดใบหนา้ของกฤติญดาชดัเจนทีเดียวจนสามารถยืนยนัไดว้า่เธอ

อยูท่ี่นั่นในชว่งสิบเอ็ดนาฬิกา จนกระทั่งที่บา้นพบวา่เธอกลบัมาในเวลาสองทุม่แตก่็ไมไ่ดใ้สใ่จอะไร

จนกระทั่งวนัท่ี 17 กนัยายนเป็นตน้มา ซึง่เป็นวนัท่ีขา่วเริม่นาํเสนอเรือ่งราวของกฤติญดา ท่ีบา้นตระกลู

บางบวัเองก็มีนกัข่าวจากหลายสาํนกัมารุมลอ้มไม่ตา่งกนั ละแวกนัน้วุน่วายไปดว้ยผูค้น ทาํใหน้บัตัง้แตว่นันัน้

ชนกนัตจ์งึอาสาขบัรถพาลกูสาวไปส่งท่ีโรงเรยีนทกุวนั ส่วนกฤติญดานัน้ยงัอยู่แต่ในบา้นไม่ออกจากหอ้งนอน

เลยยกเวน้จะลงมากินอาหาร
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ในชว่งท่ีนกัขา่วยงัคงกระหายอยากไดภ้าพของกฤติญดาเด็กสาวผูร้อดชีวิต ดว้ยมีสื่อมารุมลอ้มจาํนวน

มากทาํใหค้นในชมุชนก็พลอยโดนรบกวนไปดว้ยและมารอ้งเรยีนกบัครอบครวับางบวัใหช้่วยจดัการหลานสาว

ตวัเอง

ในเย็นวนันัน้ ชนกนัตท่ี์ทนไม่ไหวจงึตะโกนโวยวายกลางโต๊ะขา้ว

“เป็นบา้อะไรถงึคิดจะไปฆา่ตวัตาย ไมส่าํนกึบญุคณุท่ีพอ่แมแ่กใหชี้วิตแกมารไึงฮ?ึ”

หนึ่งชนกถอดความครบถว้นทกุถอ้ยคาํ ครัน้เม่ือคิดว่าตวัเองไม่อาจทนไดอี้กต่อไปจึงออกหนา้ปกป้อ

งกฤติญดา

“พอ่พดูกบัดา้แบบนีไ้ดไ้ง?”

“แกเป็นเด็กแกจะไปรูอ้ะไร! พวกเราลาํบากมาตัง้เยอะแกก็รู ้ พ่อเสียเงินเพราะโดนโกงไปตัง้เท่าไหรแ่ต่

พ่อไม่เคยคิดอยากจะตายเลย พ่อสูเ้พื่อพวกแกมาตลอด ถึงขนาดยอมขายรถ ขายของนู่นน่ีไปหมด และน่ี พ่อ

ของดา้เขาก็มีบญุคณุกบัพอ่มากขนาดนี้ แตท่าํไม --- ”

“ไอเ้รือ่งนัน้ไม่เก่ียวกบัดา้ พอ่นั่นแหละโงเ่อาเงินไป --- ”

หนึง่ชนกคิดมาแตไ่หนแตไ่รแลว้วา่เรือ่งการเอาเงินไปลงทนุกบัอะไรเส่ียง ๆ เป็นเพราะความรูไ้มเ่ทา่ทนั

ของพ่อเพียงคนเดียวแตก่ลบัสรา้งปัญหาใหท้กุคน ซึง่ตนก็ไม่เขา้ใจอยู่ดีวา่ทาํไมแม่ พ่ีสาว หรอืญาติคนอ่ืน ๆ ก็

ยงัชว่ยเขา เธอรูส้กึวา่พอ่ของตวัเองไมใ่ชค่นที่นา่ช่ืนชมอีกเลยหลงัจากเกิดเรือ่งดงักลา่ว

ไม่ทนัที่ลกูสาวจะเถียงจบ พลนัเสียงหวีดรอ้งแห่งโทสะก็กระชากผ่านม่านแห่งความเงียบงนั ชนกนัต์

ขวา้งจานกบัขา้วที่ใกลมื้อเฉียดพน้หวักฤติญดากบัหนึ่งชนกไป จานกระเบือ้งกระแทกผนงัแตกเป็นเส่ียง ๆ เศษ

กบัขา้วกระจายไปทั่ว ทิง้รอยเลอะเทอะทัง้บนกาํแพงและบนพืน้ แม่ถึงกบัยกมือปิดปากมือไมส้ั่นเพราะนางรูด้ี

วา่เวลาชายผูนี้โ้มโหรา้ยขึน้มาจะเป็นอย่างไร หนึ่งชนกเองก็ตกใจ เพราะแมจ้ะเห็นพ่อเคยทบุตีแม่มาก่อน แตก็่

ไมรู่จ้กัพอ่ท่ีทาํถงึขัน้ลงมือโดยไมค่าํนงึถงึลกูสาวตวัเอง

เม่ือเลา่ไปถงึจดุหนึง่ เดก็สาวก็กอดอกก่อนจะอธิบายสายตาของพอ่ดว้ยความหนกัใจ

“ตอนนัน้พอ่จอ้งมาเหมือนกาํลงัจะกินเลือดกินเนือ้ หนรููส้กึเลยวา่ถา้เขาคิดจะฆา่ใครตายเขาคงทาํโดย

ไม่ลงัเลแน่นอน --- อาจจะเป็นอคติส่วนตวัดว้ยแต่พอคิดดูอีกที...ถา้เกิดเขาขา้มเสน้ไปถึงขัน้นัน้แลว้กับลูก

ตวัเองก็คงทาํไดเ้หมือนกนั”

ทวา่สถานการณใ์นวนันัน้จบลงเม่ือกฤติญดาลกุขึน้และบอกวา่จะแยกไปอยูค่นเดียวสกัพกั

“หนขูอโทษคะ่ที่สรา้งปัญหาใหล้งุกบัปา้ หลงัจากนีห้นจูะไปอยู่โรงแรมสกัพกั ไวย้งัไงถา้โรงเรยีนติดตอ่

หนมูาก็รบกวนใหบ้อกไปอยา่งนัน้ละกนัคะ่”

หนึง่ชนกเลา่เพ่ิมเติมถงึตอนท่ีเธอขึน้ไปคยุกบัเดก็สาวท่ีกาํลงัเก็บเสือ้ผา้ลงกระเป๋า

“ดา้ เราขอโทษเรือ่งพอ่ดว้ย”
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กฤติญดาเหลือบมองเป็นการหยั่งเชิงแตไ่มพ่ดูอะไร เดก็สาววา่ตอ่

“เราเองก็ตกใจเหมือนกันท่ีพ่อทาํแบบนั้น ปกติเขาไม่ใช่คนโมโหรา้ย กับคนในครอบครวัมันก็ปกติ

แหละ แตว่า่ --- ”

“เธอยงัไม่รูจ้กัลงุกนัตด์ีพอ” เด็กสาวปิดกระเป๋าก่อนจะสะพายเป้ ยกกระเป๋าหหูิว้ใบใหญ่เดินผ่านหนา้

เธอไป “ถา้เกิดเธอรูจ้กัเขามากกวา่นีล้ะ่เธอคงคิดอยากจะตายเหมือนกนั”

ค ํ่าวนันัน้กฤติญดาออกจากบา้นไปอย่างเงียบ ๆ หลงัจากท่ีสื่อกลบัไปหมดแลว้ เม่ือเธอไม่อยู่แม่และพ่อก็ดจูะ

ใชช้ีวิตไดส้ะดวกขึน้เพราะสามารถอา้งกับนกัข่าวไดว้่าหลานสาวไม่อยู่ท่ีน่ี ทว่าสาํหรบัหนึ่งชนกแลว้เธอกลบั

รูส้กึหนกัใจกวา่เดิม คาํพดูของลกูพี่ลกูนอ้งของเธอยงัคงฝังอยูใ่นใจไมห่ายไปไหน

นิสยัหนึ่งของกฤติญดาที่หนึ่งชนกรูน้อกจากไม่ค่อยสงุสิงกบัใครแลว้คือความฉลาด เธอคิดว่าหากกฤ

ติญดารูอ้ะไรเก่ียวกับพ่อของเธอก็คงตอ้งไปหาทางสืบจนรูไ้ดแ้น่ ๆ และก็เป็นไปดงันัน้จริง ๆ เม่ือต่อมาครูที่

ปรกึษาของหอ้งไดเ้ดินทางมาบา้นของกฤติญดาเน่ืองจากทราบข่าวที่เกิดขึน้ และไดพ้ดูคยุกบัแม่และหนึ่งชนก

เย็นวนันัน้พอ่ไมอ่ยูท่ี่บา้น แมจ่งึดผูอ่นคลายขึน้จนสมัผสัได้

“มีอยู่ช่วงหนึ่งท่ีนอ้งดา้เขาไม่เขา้เรียนสองสัปดาหค์่ะ” ครูจากโรงเรียนของกฤติญดาบอก “ท่ีจริง

หลงัจากพอ่แมน่อ้งเสียไปผลการเรยีนก็ตกตํ่าลง และก็เหมือนจะเขา้กบัเพื่อนไมไ่ดด้ว้ย”

แมถ่ามครูท่ีปรกึษา “ดา้หยดุเรยีนไปตอนไหนเหรอคะ?”

“สกัชว่งกมุภาฯ ไดค้ะ่ ก่อนขึน้ ม. 6 น่ีเอง”

ช่วงเวลานัน้ไม่ใช่วนัสาํคญัะไรทัง้กับแม่หรือหนึ่งชนก แต่เด็กสาวเดาว่าในช่วงลกูพ่ีลกูนอ้งเธอขาด

เรยีนไปนา่จะมีแผนอะไรบางอยา่งแน่ ๆ

หลังจากครูจากโรงเรียนดาราอุปถัมภค์อนแวนตก์ลับไปแลว้ หนึ่งชนกรีบตรงไปยังหอ้งของพ่ีสาว

พยายามคน้หาขา้วของทกุอยา่งในหอ้งจนแมต่ามมาถาม “แฟร์ แกหาอะไร?”

“เผ่ือดา้เขาทิง้อะไรไว”้

“หมายความวา่ยงัไง?”

“แมรู่เ้รือ่งอะไรเก่ียวกบัพอ่รเึปลา่? อะไรก็ได้ จะเรือ่งท่ีพอ่โดนโกงแลว้ปิดบงัหนกู็ได”้

“พดูอะไรของแก แฟร์ พอ่เราไมไ่ด้ --- ”

“บอกหนมูา!”

ไม่ใช่เรื่องปกตินกัที่หนึ่งชนกท่ีทะเลาะกบัแม่ เธอรูส้กึสงสารท่ีแม่ตอ้งกลํา้กลืนฝืนทนกบัชีวิตสมรสมา

ตลอด จึงพยายามช่วยเหลือแม่เท่าท่ีทาํไดค้ือทาํตวัดีกบันางมาตลอด แต่เธอไม่เคยเขา้ใจเลยว่าทาํไมคนเช่น

แมจ่งึยงัคงทนอยูก่บัชีวิตเชน่นัน้ได้
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ในทีแรกเธอคิดวา่แมจ่ะตาํหนิเธอ ทวา่อีกฝ่ายกลบัพดูเสียงสั่น ๆ ก่อนจะบอกเป็นเชิงนยั

“พอ่แกจะกลบัมาในอีกสิบหา้นาทีถา้รถไมติ่ด เดี๋ยวแมล่งไปเตรยีมกบัขา้วก่อน”

และเธอก็พบจรงิ ๆ --- กฤติญดาซอ่นหลกัฐานท่ีรวบรวมไวใ้ตฟ้กูท่ีนอน ในแฟลชไดรฟ์มีรูปถ่ายเด็กผูห้ญิงอายุ

ประมาณ 11-15 ปีท่ีเธอไม่รูจ้กั เด็กหญิงเหล่านัน้สวมชุดต่าง ๆ กัน ทัง้ชุดนกัเรียนคอซอง หรือชุดสายเดี่ยว

จนกระทั่งภาพต่อ ๆ มาก็เป็นเด็กสาวรุน่ราวคราวเดียวกับเธอหรือเด็กกว่าในสภาพรา่งกายเปลือยเปล่าไม่มี

อะไรปิดบงัรา่งกาย แมจ้ะรูส้กึกระอกักระอว่นแตเ่ธอก็ยงัไมเ่ขา้ใจขอ้มลูเหลา่นัน้อยูด่ี

ทวา่นอกจากไฟลรู์ปภาพแลว้ก็ยงัมีคลิปวิดีโออนัหนึง่ เธอคลิกเปิดดทูนัที

วิดีโอนัน้คลา้ยกับแอบถ่ายจากมมุหนึ่งซึ่งดอูอกทนัทีว่าเป็นชัน้หนงัสือที่วางอยู่ปลายเตียงหอ้งนอน

พี่สาวเธอเอง กฤติญดาถกูผลกัเขา้ไปในหอ้งโดยชายคนหนึ่งซึ่งจากท่าทางและรูปลกัษณน์ัน้บ่งบอกไดช้ดัเจน

ทีเดียววา่นั่นคือชนกนัต,์ พอ่ของหนึง่ชนก

และตอ่จากนัน้ ทัง้เสียงฉีกทึง้เสือ้ผา้ เสียงขูบ่งัคบัใหห้ลานสาวยอมมีเพศสมัพนัธก์บัตนโดยไมส่นใจวา่

อีกฝ่ายจะเต็มใจหรือไม่ จากเดิมที่เด็กสาวร่างแบบบางพยายามขัดขืนจนทา้ยที่ที่สุดเธอก็เริ่มยอมแพต้่อ

โชคชะตาตวัเองในท่ีสดุ ทกุอยา่งในวิดีโอนัน้ยาวเกือบสี่สิบหา้นาทีบนัทกึทกุความชั่วรา้ยที่พ่อของเธอกระทาํตอ่

เดก็สาวอยา่งไมส่ิน้สดุ และก่อนจะจบวิดีโอ หนึง่ชนกยงัจาํเสียงท่ีพอ่พดูกบัลกูพ่ีลกูนอ้งของเธอไดเ้ป็นอยา่งดี

“ในเมื่อมึงอยู่บา้นฉันแลว้มึงก็ตอ้งตอบแทนบุญคณุคนที่ใหท้ี่อยู่ที่นอน” และ “กูเองก็อยากไดไ้อแ้ฟร์

มนัเหมือนกนั แตม่นัเป็นลกูสาวกู แมม่นัคงไมย่อม ถา้ไดพ้วกมงึสองคนมารุมกคูงจะสดุยอด”

หนึง่ชนกยงัคงเลา่ตอ่ไปแมจ้ะกลวัจนตวัสั่น

“ไมต่อ้งบรรยายเลยวา่หลงัจากนัน้หนเูป็นอยา่งไร...ในทอ้งหนป่ัูนป่วนไปหมด อว้กออกมาไมรู่ก่ี้ครัง้ตอ่

ก่ีครัง้ พอเห็นใบหนา้ เห็นมือ เห็นแขน เห็นขาตวัเองก็รูส้กึขยะแขยงตวัเองอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน พอมารูว้า่

ตวัเองมีเลือดเนือ้เชือ้ไขของ...หนจูะพดูยงัไง --- โรคจิตเหรอ? ปีศาจเหรอ? น่ียิ่งกว่าเดรจัฉานแลว้ดว้ยซํา้! แค่

จินตนาการยงัไม่ไหวเลย แตพ่อรูว้า่พอ่ของหนทูาํแบบนีจ้รงิ ๆ พดูแบบนีจ้รงิ ๆ...”

หนึง่ชนกไมไ่ดข้อใหห้ยดุสมัภาษณแ์มจ้ะอยูใ่นสภาพที่ไมพ่รอ้มอีกตอ่ไป เธอบอกผมวา่ตอ้งการระบาย

ทกุสิ่งออกมาใหห้มด เลา่ใหฟั้งวา่ตอ่จากนัน้ตนไดล้ากแม่ขึน้ไปดภูาพในแฟลชไดรฟ์ ทวา่หลงัจากเห็นทกุอย่าง

แมข่องตนก็ออกตวัปกปอ้งสามีทนัที

“แมรู่น้านแลว้ละ่ วา่พอ่แกชอบเดก็”

คาํพดูนัน้ทาํเอาหนึ่งชนกถึงกบัอา้ปากคา้ง รูส้กึชาวาบขึน้มาอีกหนเหมือนโดนตบหนา้ซ ํา้อีกหน ในหวั

เริม่นกึถงึคาํพดูท่ีกฤติญดาทิง้ทา้ยไวก่้อนจะเดินจากบา้นหลงันีไ้ปวา่ ‘ถา้เกดิรูจ้กัพอ่ของเธอมากกวา่นีล้ะ่เธอคง

คดิอยากจะตายเหมอืนกนั’...เสียงนัน้กลบัมาเวียนซํา้อือ้องึอยูใ่นหู
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“แลว้แม่...ไมห่า้มพอ่เหรอ?”

หนึ่งฤทยัผูเ้ป็นแม่ปาดนํา้ตา “มนัก็ไม่ผิดอะไรน่ี ผูช้ายก็เป็นแบบนีก้ันทัง้นัน้ พ่อเขาไม่ใช่คนเดียวซะ

หนอ่ย แกก็รูว้า่พอ่ออกไปตา่งจงัหวดับอ่ย ๆ ก็คงมีอารมณเ์หงา ๆ บา้ง...”

“แตท่ี่ทาํกบัดา้ละ่คะ --- กบัหลานสาวตวัเอง? หรอืท่ีบอกวา่อยากจะ...กบัหน.ู..?”

ครัน้เธอรูว้่าลกูสาวตนรูเ้รื่องท่ีสามีกระทาํชาํเราหลานสาวก็ถึงกบัทรุดตวันั่งบนเตียง รอ้งไหก้ระซิก ใน

ใจลกูสาวอยากกรดีรอ้งออกมาดงั ๆ แตก็่ทาํไดเ้พียงแคพ่ดูวา่

“...แมรู่เ้หรอ?”

หนึ่งฤทยัพยกัหนา้เม่ือเห็นว่าไม่มีเหตตุอ้งปิดบงัต่อไป ลกูสาวเองก็คิดไวเ้ช่นกนัว่าหากเหตมุนัโจ่งแจง้

ขนาดนี ้ ภรรยาจะไม่สงัเกตเห็นสามีวา่ทาํอะไรลบั ๆ ลอ่ ๆ ก็แปลกพิลกึ แตก็่ไม่คิดวา่จะยอมปิดหปิูดตาทาํไม่รู ้

ไม่ชีก้บัพฤติการณอ์นัผิดศีลธรรมขนาดนีไ้ด้ ความสบัสน ความโกรธ และความโศกเศรา้ประเดประดงัเขา้มาใน

ทีเดียว

วนันัน้หนึ่งชนกตดัสินใจหนีออกไปนอนคา้งที่บา้นเพ่ือนแต่ไม่เล่าอะไรใหฟั้ง เธอบอกว่าตวัเองไม่รูจ้ะ

จดัการกับสิ่งท่ีเห็นอย่างไร ครัน้ใจสงบลงและไม่รูจ้ะหนีไปไหนไดจ้ึงกลบัมาซุกหวันอนท่ีบา้นดงัเดิม --- ทว่า

ความสมัพนัธร์ะหวา่งเธอกบัพอ่แมไ่ดเ้ปลี่ยนไปแลว้ หนึง่ชนกอธิบายบรรยากาศในบา้นหลงัจากท่ีตวัเองรูค้วาม

จรงิ และแมรู่ว้า่เธอและหลานสาวลว่งรูค้วามลบัอนัดาํมืดท่ีสดุของชายหวัหนา้ครอบครวัไวด้งันี:้

“หลงัจากวนันัน้ หนไูม่เคยเห็นพ่อกบัแม่เป็นคนอีก --- ทัง้สองคนเหมือนปีศาจที่ไม่รูว้่าจะทาํอะไรหนู

ตอ่จากนี ้ หนรููส้กึไม่ไวว้างใจผูช้ายคนนีอี้กเลย ไม่วา่เขาจะเดินผ่านหนไูป ไม่อยากแมแ้ตจ่ะกินขา้วดว้ยกนั จบั

ชอ้นกลางอนัเดียวกนั นั่งอยู่ในรถคนัเดียวกนั หายใจในบา้นหลงัเดียวกนั หรอืแมแ้ต่ในโลกใบเดียวกนัก็ตามที

...มนันา่รงัเกียจไปหมด

“เวลาหนเูห็นพ่อ ลงุ หรอืญาติคนอื่น ๆ ของเพื่อน หรอืแมแ้ต่ผูช้ายที่เดินผ่านไปมาตามทอ้งถนน หนกู็

นกึสงสยัว่าเขาจะเป็นพวกใครเ่ด็กแบบท่ีพ่อเป็นรเึปล่า คิดอยากจะมีอะไรกบัหลานสาว ลกูสาว หรอืนอ้งสาว

ตวัเองรเึปล่า และผูห้ญิงที่เป็นภรรยา แฟน หรือลกูหลานเขาจะมองว่านี่คือเรื่องปกติแลว้ทาํเป็นไม่รูไ้ม่เห็น

เพราะเช่ือวา่น่ีคือนิสยัผูช้ายปกติรเึปลา่

“พ่อหนไูม่ใช่คนเดียวที่เป็นแบบนี้ หนรููดี้ แต่หนเูขา้ใจเลยว่าคาํว่าอยากตายของจรงิมนัเป็นอย่างไร ท่ี

ไม่ใช่แคพ่ดูเลน่ ๆ --- เหมือนกบัวา่ถา้แบกความบิดเบีย้วและความตํ่าทรามนีไ้วบ้นบา่ตอ่ไปสูใ้หต้ายไปแลว้ไม่

รบัรูเ้ลยยงัจะดีกวา่...ดา้เองคงจะรูส้กึแบบนัน้ เพราะแบบนัน้เธอถงึไดค้ิดจะทาํเชน่นัน้ท่ีสถานีรถไฟ”

ขอ้มลูในแฟลชไดรฟ์นัน้เป็นหลกัฐานใหแ้ก่ตาํรวจในเวลาตอ่มา ซึง่นอกจากนี ้ จากคลิปวิดีโอดงักลา่วก็

ปรากฏหนึ่งในหลกัฐานสาํคญัท่ีช่วยเบิกทางไปสู่ความจรงิที่ใหญ่กว่านัน้ หนึ่งชนกเลื่อนวิดีโอท่ีตนดซูํา้แลว้ซ ํา้
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เลา่เป็นสิบ ๆ รอบอย่างตายดา้นไปจนถึงวินาทีหนึ่ง ขณะท่ีนายชนกนัตค์รอ่มบนตวัเด็กสาว เขาไดพ้ดูประเด็น

หนึง่ขึน้มาเสียงดงัชดัเจนทีเดียวราวกบัไมรู่ส้กึผิดบาปใด ๆ

“พอ่แมห่นทูาํใหล้งุโมโห ก็เลยตอ้งจดัการใหส้ิน้ซาก --- ดา้ตอ้งใชโ้ทษท่ีพอ่แมห่นกู่อไวด้ว้ยนะ”

น่าเสียดายที่ความจรงิดงักลา่วมิเคยถกูเปิดเผยจนกระทั่งกฤติญดาเสียชีวิตในอีกสองเดือนใหห้ลงั หนึ่งชนกไม่

มีความกลา้พอท่ีจะนาํเรือ่งนีไ้ปบอกใคร เธอเพียงแคเ่ก็บแฟลชไดรฟ์อนัเป็นขอ้มลูนั่นไวก้บัตวั ปลอ่ยใหแ้มต่อบ

คนที่มาถามหากฤติญดาตอ่ไป เห็นทัง้เพ่ือนจากโรงเรยีนคอนแวนตท่ี์เริม่เป็นขา่วดงัจงึมาขอโทษแมแ่ทนเจา้ตวั

ท่ีไปกลั่นแกลง้ หรอืแมแ้ตด่านศุกัดิท่ี์เธอมองวา่เป็นคนซื่อบือ้ก็มาถามหาเธอดว้ย

หลงัจากผมยกประเด็นเรื่องความเห็นของดานศุกัดิผ์ูท้ี่ช่วยเหลือลกูพ่ีลกูนอ้งเธอ เด็กสาวก็แสดงท่าทีดู

คบัแคน้ใจไมน่อ้ย

“ใครท่ีคิดว่าดา้ทาํแบบนัน้เพราะเรยีกรอ้งความสนใจ ไอค้นพวกนัน้มนัคงไม่เคยเจอช่วงเวลาท่ีชีวิตถึง

จดุตกตํ่าแลว้ไมมี่ใครใหเ้ช่ือใจหรอืไมมี่ใครใหพ้ึง่พิงไดจ้รงิ ๆ ขนาดไอค้นท่ีชว่ยดา้มาไดย้งัมีหนา้มาปากดีพดูวา่

‘ตอ้งเขม้แข็ง' ‘ทกุอย่างมีทางแก’้ ‘อย่าคิดสัน้นะ’ --- คือถึงเวลานัน้ขนาดทางแกอ้ยู่ตรงหนา้โทนโท่เขาก็มองไม่

เห็นหรอกเพราะเขาไมมี่ความหวงัอะไรอีกแลว้ ไมคิ่ดดว้ยซํา้วา่อะไรจะชว่ยเขาไดน้อกจากความตาย!”

ทว่ามีอยู่คนหนึ่งท่ีสะดุดตาเธอพอสมควร --- เขาเป็นนักเรียนชายรูปร่างสมส่วน ดูสูงปราดเปรียว

หนา้ตาดีทีเดียว แมจ้ะเห็นวา่กางเกงมีรอยเลาะตะเข็บเพ่ือแกเ้อวท่ีใหญ่ขึน้ตามขนาดตวั แตแ่หวนท่ีเขาสวมบน

นิว้กอ้ยซา้ยนัน้กลบัสะดดุตาเธออยา่งบอกไมถ่กู กระนัน้เธอก็ไมไ่ดพ้ยายามหาทางติดตอ่กบัเขาแตอ่ยา่งใด

หนึ่งฤทยัพอทราบมาว่ากฤติญดาสนใจพวกเครื่องปะดบั โดยเฉพาะพวกอญัมณีประจาํวนัเกิดหรือ

เดือนเกิด ก่อนหนา้นีเ้มื่อหนึ่งชนกถามถึงความหมายของแหวนบุษราคมับนนิว้เธอก็ตอบมาว่า “เป็นแหวน

แต่งงานของแม่ แม่เกิดวนัจนัทรเ์ลยเลือกบุษราคมั” และไดใ้หก้าํไลลกูปัดหยกแก่เธอดว้ย แต่หนึ่งชนกไม่ใส่

เพราะดเูชยเกินไป

ดงันัน้เอง, เม่ือเห็นผูช้ายที่สวมแหวนประดบัพลอยแบบนัน้เธอก็นึกสงสยัว่าเก่ียวขอ้งกบัลกูพ่ีลกูนอ้ง

เธอออยา่งไร

ความอดทนของหนึง่ชนกนัน้กินเวลานานอยูเ่นิ่นนาน ระหวา่งนัน้ท่ีโรงเรยีนเพ่ือน ๆ ก็มกัเขา้มาสอบถามเก่ียวกั

บกฤติญดาอยู่ตลอด และประจวบเหมาะกบัวนัหนึ่งในคาบวิชาแนะแนว ครูประจาํวิชาไดเ้ปิดใหน้กัเรยีนในชัน้

อภิปรายเรื่องภาวะซมึเศรา้ในวยัรุน่ แมว้ิธีการสอนของทางโรงเรยีนจะเพียงแค่เปิดวิดีโอรณรงคใ์หต้ระหนกัถึง

สขุภาพจิตของวยัรุน่ในยทูปูแลว้ตบทา้ยดว้ยการบรรยาย แต่ครูก็ยกข่าวของกฤติญดามาพดูโดยไม่รูว้่าหนึ่ง

ชนกเป็นญาติกบันกัเรยีนท่ีเป็นขา่ว
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หนึ่งชนกเล่าว่า “ครูพูดว่าเด็กคนนัน้ (กฤติญดา) คิดสัน้ ไม่นึกถึงพ่อแม่หรือผูป้กครองที่อยู่ขา้งหลงั

และบอกว่าโชคดีแลว้ท่ีมีคนมาช่วย...หนูก็รูส้ึกโมโหอยู่หรอก แต่มีอยู่ประโยคหนึ่งที่ว่า ‘คนท่ีพยายามฆ่าตวั

ตายครัง้หนึ่ง หากไม่ไดร้บัการดแูลอาจจะมีโอกาสฆ่าตวัตายอีก’ เลยทาํใหห้นูกลวัว่าดา้อาจจะพยายามทาํ

แบบนัน้อีกครัง้ก็ได”้

ดว้ยเหตนุี ้ ทาํใหเ้ธอพยายามติดต่อกฤติญดาอีกครัง้ แต่แมจ้ะโทรศพัทไ์ปอย่างไรกฤติญดาก็ไม่เคย

รบัสาย จนไปทราบโรงแรมท่ีเธอพกัโดยบงัเอิญจากโซเชียลมีเดีย

และในวนัท่ี 31 ตลุาคมนั่นเอง หนึง่ชนกจงึตดัสินใจไปพบเธอดว้ยตนเอง

เวลา 22:26 น. เธอตรงไปติดต่อกบัพนกังานใหโ้ทรศพัทเ์รียกกฤติญดาลงมาที่ล็อบบี ครัน้เด็กสาวลง

มาให้หนึ่งชนกเห็นหลังจากหายหน้าหายตาไปเกือบสองเดือนเธอก็เกิดกังวลขึน้มา มองดูใบหน้าของ

ลกูพ่ีลกูนอ้งที่ไม่เหมือนเธอเลยแมแ้ต่นอ้ย เด็กสาวคนนัน้ไวผ้มยาว ผิวขาวละเอียด แต่ยงัคงมีแววหมองเศรา้

อยูไ่ม่สรา่ง

“ดา้” หนึ่งชนกเริ่มพดูเมื่อเห็นวา่กฤติญดาดจูะไม่พอใจอยู่หน่อย ๆ “ออกไปคยุขา้งนอกหน่อย --- เรื่อง

พอ่”

ครัน้ออกมาคยุหนา้โรงแรม หนึ่งชนกหยิบเอาแฟลชไดรฟ์จากกระเป๋าเสือ้ฮูด้ออกมา มือสั่นเทาจนยาก

จะควบคมุได้ แต่กฤติญดาผูถ้กูกระทาํกลบัดจูะใจเย็นผิดคาด อย่างไรเสียหนึ่งชนกก็เห็นว่าเธอกาํลงัอดกลัน้

อารมณท่ี์กาํลงัจะพรั่งพรูออกมา

“...รูแ้ลว้สินะ”

ไดย้ินเช่นนัน้ก็พยกัหนา้ก่อนจะเริ่มรอ้งไห้ “ดา้...เราจะทาํยงัไงดี?” กลบักลายเป็นว่าวนันัน้หนึ่งชนก

เป็นฝ่ายท่ีพรั่งพรูทกุอยา่งแทนท่ีกฤติญดาจะไดพ้ดูอะไร

“เรา...เราไมรู่จ้ะพดูยงัไงดี เราไมน่กึเลยวา่พอ่...พอ่...เขาจะเป็นคนแบบนี.้..เขาจะทาํกบัดา้แบบนี.้..”

“ไมเ่ป็นไรหรอก”

“ไม่เป็นไรไดย้งัไง เพราะเรื่องนีใ้ช่มัย้ที่ทาํใหด้า้คิดจะกระโดดตดัหนา้ใหร้ถไฟทบั เพราะเรื่องนีใ้ช่มัย้ที่

ทาํใหด้า้เกลียดเรา?”

กฤติญดาถอนหายใจก่อนจะพูด นํา้เสียงแมจ้ะหว้นสัน้แต่ก็ดูคลา้ยจะเจือความเห็นใจลูกพ่ีลูกนอ้ง

ตวัเองอยูใ่นที

“เรือ่งที่เคยพดูไมด่ีไปก่อนหนา้นีน้ะ่ เราไมข่อโทษหรอกนะ แตเ่ธอลองกลบัไปดวูิดีโออีกทีสิ”

“ยงัไงนะ?”

“พอ่ของแฟรฆ์า่พอ่แมเ่รา”
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หนึ่งชนกแทบจะไม่เช่ือหตูวัเอง พลนัความทรงจาํที่เห็นพ่อกบัแม่ของกฤติญดาขบัรถออกจากซอยและ

ทกัทายเธอในวนัก่อนหนา้ท่ีจะรูข้า่วการเสียชีวิตก็วนกลบัมาเลน่ซํา้ในสมองอีกครัง้ เธอไมน่กึเลยวา่บาปกรรมท่ี

คนในครอบครวัตวัเองไดส้รา้งไวจ้ะหนกัหนาไปกว่าแค่คกุคามทางเพศกฤติญดา จินตนาการไม่ออกดว้ยซํา้ว่า

มนษุยจ์ะเข่นฆ่ากนัไดง้่ายดายราวกบักินขา้ว --- แต่ ณ ขณะนัน้เธอไม่อาจปฏิเสธเด็กสาวตรงหนา้ไดอี้กต่อไป

วา่ตนก็สงัหรณเ์ชน่นัน้มาก่อนเชน่กนั

กฤติญดากม้หนา้พดู นํา้เสียงเบาลง

“ตอนแรกเราก็ไม่ไดเ้อะใจหรอก แต่ก่อนหนา้ท่ีพ่อแม่จะเสียเราก็รูม้าว่าท่ีบา้นไปคํา้ประกนัใหล้งุกนัต์

เยอะมาก พ่อเองก็ออกเงินช่วยหนีท้ี่ลงุกันตโ์ดนโกง ขนาดท่ีว่าใหย้่าเราช่วยดว้ยซํา้ไป...แต่พอไม่รูว้่าจะเอา

ทรพัยส์ินอะไรไปคํา้ใหล้งุกนัตแ์ลว้ก็เลย...”

“แสดงวา่วนันัน้ ท่ีเขาไปบา้นเราก็...”

กฤติญดาเงยหนา้ขึน้ “แฟรเ์ห็นเหรอ?”

“เปล่า” เธอส่ายหนา้ก่อนจะเล่ารายละเอียดครา่ว ๆ ใหอ้ีกฝ่ายฟัง “แค่เห็นตอนขบัรถออกมาจากปาก

ซอย ตอนกลบัไปบา้นก็เห็นวา่มีแกว้นํา้สองใบไวร้บัแขกแหละ แตว่า่มนัเก่ียวกนัยงัไง?”

กฤติญดาจึงเปิยเผยใหฟั้งว่าหลงัจากท่ีเธอยา้ยมาอยู่กับตระกูลบางบวั ในวนัท่ีเธอกลบับา้นเร็วหรือ

โรงเรยีนหยดุในโอกาสใด ๆ หากมีโอกาสนายชนกนัตจ์ะเขา้มาหาเธอและลว่งละเมิดทางเพศ จนในท่ีสดุกฤติญ

ดาจงึตัง้กลอ้งโทรศพัทแ์อบถ่ายเหตกุารณท์ัง้หมดเอาไว้ และตามท่ีเด็กสาวกล่าวอา้ง ชนกนัตน์ัน้เปิดเผยแทบ

ทกุอย่างโดยไม่มีท่าทีสาํนกึผิดวา่ตนเคยซือ้ประเวณีเด็กท่ียงัไม่บรรลนิุติภาวะ อีกทัง้บอกวา่ตนกบัภรรยาตัง้ใจ

ฆ่าพ่อกบัแม่ของกฤติญดาสว่นหนึ่งเพ่ือไม่ใหณ้ฐัวฒุิเปิดเผยความลบัเรื่องพฤติกรรมใครเ่ด็กของตน อีกทัง้เมื่อ

หนึ่งฤทยัเล็งเห็นว่านางสธิุดาผูเ้ป็นนอ้งสาวกาํลงัรกัษาการนอนไม่หลบั จึงสมุหวัวางแผนโดยนางหนึ่งฤทยั

ขโมยยานอนหลบัในวนัที่ไปเย่ียมนอ้งสาวก่อนจะใชม้นัในวนัเกิดเหตเุพ่ือทาํใหส้องสามีภรรยาจิตพลหลบัใน

จนกระทั่งเสียชีวิต หลงัจากนัน้ชนกนัตผ์ูเ้ป็นสามีจึงรีบเขา้มาเป็นผูป้กครองและผูจ้ดัการมรดกของหลานสาว

โดยหวงัทรพัยสิ์นจาํนวนมาก --- จากทกุส่ิงที่ผูก่้อเหตสุารภาพมาทัง้หมด กฤติญดาจงึจา้งวานนกัสืบเอกชนสืบ

หาความจริงในทุกประเด็นท่ีกล่าวมา ซึ่งจากการสืบสวนนั้นสามารถเขา้ถึงไดเ้พียงว่านายชนกันตเ์คยซือ้

ประเวณีเด็กมาก่อน แต่ประเด็นการเสียชีวิตของพ่อแม่ ดว้ยว่าทางตาํรวจปิดตวัคดีไปแลว้และอาํนาจของ

นกัสืบเอกชนไม่อาจเขา้ถงึขอ้มลูดงักลา่วได้ เดก็สาวจงึยอมรบัสิ่งท่ีเธอพดูมาอาจเป็นแคข่อ้สนันิษฐานเทา่นัน้

แน่นอนวา่หนึ่งชนกไม่อาจเขา้ใจและจดัการทกุสิ่งท่ีไดยิ้นไดใ้นทนัที เธอบอกกบัผมวา่เหมือนทกุอย่าง

หยุดนิ่ง รูส้ึกหนักและชาไปทั่วร่างเสมือนมีใครทุบเธอจากขา้งหลัง นํา้ตาท่ีไหลอาบสองแกม้พลันก็พรั่งพรู

ออกมาจนยากจะควบคมุ ตนรูส้กึอายท่ีตอ้งรอ้งไหล้ะลํ่าละลกัเหมือนจะเป็นจะตายทัง้ท่ีเหย่ือท่ีเคยเจ็บปวดจรงิ

ๆ ยืนตรงหนา้
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“แลว้...เราตอ้งทาํยงัไง? ท่ีเธอทิง้แฟลชไดรฟ์นีไ้วก้็เพ่ือรอใหเ้รามาเปิดใชม่ัย้?”

กฤติญดาพดูเสียงขื่น ๆ

“ฉนัไมรู่ ้ เธออยากทาํอะไรก็ทาํ”

ก่อนจะเดินกลบัเขา้ลอ็บบีไป แมห้นึง่ชนกจะว่ิงตามเขา้ไปทวา่ก็ไมท่นัเสียแลว้ เดก็สาวเดินผา่นประตท่ีู

ตอ้งใชคี้ยก์ารด์แตะเขา้ไปแลว้ขึน้ลิฟต์ ทิง้ใหเ้ธอทกุขท์นกบัความจรงิอยูอ่ยา่งนัน้

เม่ือเลา่ถงึเรือ่งที่พิชยตุมเ์คยบอกวา่เขาพบกฤติญดาคยุกบัผูห้ญิงอีกคนหนึง่ในชว่งสี่ทุม่ หนึง่ชนกยอมรบัวา่นั่น

คือเธอเอง

“หลงัจากนัน้หนก็ูรูว้า่ดา้ตายแลว้” หนึ่งชนกพดู “ที่จรงิ...หนไูม่รูว้า่พดูตอนนีแ้ลว้จะดีรเึปลา่ แตใ่นวนัท่ี

หนไูปหาดา้ พอ่ของหนก็ูหายไปตัง้แตบ่า่ยสาม พอหนกูลบัมาถงึบา้นตอนเท่ียงคืนก็ยงัไมเ่ห็นพอ่กลบัมา”

โดยสรุปแลว้ เธอสงสยัวา่พ่อของเธออาจมีสว่นกบัการเสียชีวิตของกฤติญดา กระนัน้ก็ไม่มีหลกัฐานใด

เอาผิดเขาได้ พอ่ของเธอกลบัมาในเชา้ของวนัท่ี 1 พฤศจิกายนพรอ้มยาแกอ้าการเมาคา้ง ก่อนท่ีทกุคนจะทราบ

ขา่วของญาติตวัเองจากรายการขา่วภาคเชา้

“มนัเหมือนโลกของหนซูดัไปซา้ยทีขวาที แทบไม่มีสติรบัรูอ้ะไรเลย พอหนรููข้่าวก็รีบหนีออกจากบา้น

เก็บเสือ้ผา้ขา้วของตวัเอง คิดว่าจะหนีไปนอนบา้นเพ่ือนสกัพกั แต่ว่าวนันัน้เป็นวนัจนัทร์ ไม่มีใครหยดุอยู่บา้น

เลย แต่ก็ไม่กลา้พอจะไปโรงเรียน สดุทา้ยหนเูลยไปฆ่าเวลาทัง้วนัในหา้ง...นั่งรอ้งไหอ้ย่างไม่อายท่ีนั่น ยงัคง

นํา้ตาซมึตอนนั่งบีทีเอสยาวไปจนถงึแถวที่เป็นคอนโดฯ เก่าของดา้ หนมูองดตูกึสงูนั่น ไดแ้ตค่ิดวา่เม่ือคืนหนพูดู

อะไรผิดไปรเึปลา่จนผลกัดนัใหเ้ธอฆา่ตวัตาย ไมมี่อะไรท่ีหนเูขา้ใจไดเ้ลย”

และในตอนนัน้เอง ขณะเดินผ่านทางเขา้ไปซอยหนึ่งซึ่งตดัผ่านชมุชนเล็ก ๆ เด็กสาวเห็นชายวยัรุน่คน

หนึง่ในชดุเสือ้กลา้มนกักีฬา สะพายกระเป๋าเปข้องโรงเรยีนรฐัท่ีอยูใ่กล้ ๆ แตแ่หวนเพทายฟา้ท่ีนิว้กอ้ยซา้ยทาํให้

เธอนกึขึน้ไดว้า่นา่จะเป็นเขาท่ีไปถามหากฤติญดาที่บา้น

หนึ่งชนกเรียกเขา ก่อนจะบอกว่าเป็นลูกพ่ีลูกนอ้งของเด็กสาวท่ีเป็นข่าวว่าเสียชีวิตเมื่อเชา้ และได้

ทราบวา่เขาคือพิชยตุม์ คนรูจ้กัของกฤติญดาท่ีเธอไมรู่เ้ลยวา่มีตวัตนอยู่

พิชยตุมพ์าหนึง่ชนกมายงัสนามเดก็เลน่แหง่เดิมท่ีเขากบักฤติญดาชอบมานั่งดว้ยกนั มา้นั่งแมจ้ะเปลี่ยนใหมแ่ต่

ก็ยงัอยูใ่นตาํแหนง่เดิม ใตต้น้ไมเ้ขียวขจีท่ีโบกก่ิงไสวไปมาหยอกลอ้กบัสายลมยามเย็น

เด็กหนุ่มเอาแหวนบษุราคมัที่เด็กสาวผูต้ายฝากไวก่้อนหนา้นัน้คืนกบัหนึ่งชนก “ดา้เอาไอน้ี่มาฝากไว้

กบัเรา ไมรู่เ้หมือนกนัวา่ทาํไม”

แตเ่พียงแคม่องปราดเดียว หนึง่ชนกก็เขา้ใจไดโ้ดยไมย่ากเย็น
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“ดา้น่ี...ฉลาดจรงิ ๆ”

พิชยตุมท์าํหนา้สงสยั

“ดา้คงจะเก็บน่ีไวเ้ป็นเงินกอ้นสดุทา้ยแน่ ๆ...เพราะบา้นเราไม่มีใครไวใ้จไดส้กัคนจงึตอ้งมาฝากไวก้บั

นาย”

หนึ่งชนกวา่ สีหนา้ซมึ ๆ ก่อนจะเปิดเผยทกุอย่างที่รูใ้หฟั้ง รวมทัง้เรื่องที่พ่อของเธอทาํกบัครอบครวัเด็ก

สาวดว้ย พิชยตุมใ์นวนันัน้ไดร้บัทราบทกุอย่างก็ถึงกบัหนา้ถอดสีแลว้รอ้งไหอ้อกมาอย่างไม่อาย หนึ่งชนกเองท่ี

รอ้งไหจ้นตาแดงไม่มีนํา้ตาเหลือแลว้ก็ไดแ้ต่มองอยู่เงียบ ๆ เธอรูซ้ึง้อยู่แลว้ว่าความจรงิอนัโหดรา้ยนัน้เจ็บปวด

ขนาดไหน

หลงัจากที่เดก็หนุม่ใจเย็นลงได้ เขาก็ถามขึน้ “แลว้...วิดีโอนั่นละ่ ยงัอยูร่เึปลา่?”

หนึ่งชนกพยกัหนา้ ก่อนจะพดูต่อ “เราขอโทษ...เราขอโทษจริง ๆ ท่ีพรากคนสาํคญัของนายไป อย่าง

นอ้ย ถา้เรามีความกลา้มากกวา่นีแ้ลว้เอาทกุอยา่งไปบอกผูใ้หญ่ก่อน ดา้ก็คง...”

“อย่าโทษตวัเองเลย” พิชยตุมพ์ยายามปลอบใจเธอพรอ้มกับปลอบใจตวัเอง “คิดซะว่าดา้ไม่ไดต้ัง้ใจ

ตายก็แลว้กนั ทัง้หมดเป็นเพราะเธอสิน้หวงัและซมึเศรา้ ดา้ไม่ใชค่นท่ีฆา่ตวัตายง่าย ๆ”

ทวา่หนึง่ชนกไมค่ิดเชน่นัน้ในแงท่ี่วา่กฤติญดาจะฆา่ตวัตายโดยตัง้ใจ เพราะเม่ือเธอรูว้า่ผูต้ายเอาแหวน

ท่ีมีมลูคา่มาฝากไวก้บัเดก็หนุม่ แสดงวา่เธอตอ้งมีแผนอะไรสกัอยา่ง หากไมป่รกึษาทนายก็คงไปแจง้ความ หรอื

ติดตอ่นกัสืบเอกชน หรอือยา่งง่ายท่ีสดุแตไ่มค่อ่ยเขา้กบันิสยัของเธอ, คือคงเก็บเงินสว่นนีเ้พ่ือหนีไปอยูท่ี่อื่น

“ไม”่ หนึง่ชนกรอ้ง “ดา้ไม่ไดฆ้า่ตวัตาย!”

หนึ่งชนกยืนยนักบัผมอย่างมั่นอกมั่นใจ “ในตอนนัน้หนมูั่นใจแลว้ว่าพ่อตอ้งเป็นคนทาํแน่ ๆ หนไูม่สน

อีกต่อไปแลว้ว่าเขาจะเป็นพ่อหนรูเึปล่า ตอนนีเ้ขาคือศตัรูของดา้ เขาคือศตัรูของหนู ทกุคนตอ้งรูเ้รื่องนี ้ ทกุคน

ตอ้งรูว้า่ดา้ถกูกระทาํมามากขนาดไหน”

บทท ี่ 4

ชดใช้

ยุร เนตร กลจัตตระ

ในทีแรกที่ผมไดร้บัมอบหมายจากคณุวิไล บรรณาธิการหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี ใหเ้ขียนข่าวพลเมืองดีที่ช่วยเหลือ

เดก็หญิงซึง่พยายามฆา่ตวัตายเม่ือวนัที่ 16 กนัยายน เพ่ือใหท้นักบัสาํนกัพิมพอ่ื์นท่ีนาํเสนอขา่วไปก่อนหนา้เรา

แลว้
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ข่าวนีอ้ยู่เพียงแค่กรอบเล็ก ๆ บนหนา้แรกของหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี ฉบบัวนัท่ี 2 พฤศจิกายนเท่านัน้

เน่ืองจากมีข่าวเปิดโปงการทจุรติของนกัการเมืองเป็นพาดหวัหลกัอยู่แลว้ ทวา่ดว้ยวิสยัของข่าวการเมืองซึง่มกั

เงียบหายไปดว้ยแรงของอาํนาจบางประการพรอ้ม ๆ กบัท่ีนกัการเมืองผูถ้กูกล่าวหาหนีหายไป จู่ ๆ ข่าวนีก็้ถกู

ดนัขึน้มาเป็นกระแสอีกครัง้จากสื่อโทรทศัน์

ในช่วงแรก ๆ แทบไม่มีขอ้มลูอะไรเป็นชิน้เป็นอนันกัเก่ียวกบัเหตกุารณด์งักลา่ว สื่อสว่นใหญ่มุ่งเนน้ไป

ท่ีสาเหตท่ีุทาํใหน้างสาวกฤติญดาตดัสินใจทาํการดงักลา่วในวนันัน้ จากการตามดผู่านสื่อโซเชียลของเด็กสาว

การสมัภาษณค์รอบครวับางบวัท่ีก็ไมไ่ดใ้หค้วามรว่มมือมากนกั ครัน้เม่ือทราบวา่พอ่แมข่องเธอเสียไปเม่ือสองปี

ก่อน กอปรกับตลอดมาก็ถูกกลั่นแกลง้จากที่โรงเรียน จึงทาํใหเ้กิดปฏิกิริยาตอบโตจ้ากทางโรงเรียนดารา

อปุถมัภค์อนแวนตใ์นเวลาตอ่มา

และเม่ือภาพของนายดานศุกัดิ์ สวุรรณสนัติที่ใหส้มัภาษณก์บันกัข่าวในวนัท่ี 22 กนัยายนถกูเผยแพร่

ออกไป สื่อทกุคนจึงมุ่งความสนใจไปที่พลเมืองดีซึ่งช่วยชีวิตเด็กสาวเอาไว้ เริ่มมีการใหฉ้ายาแก่กฤติญดาว่า

‘เดก็สาวผูร้อดชวีติ’ หรอื ‘เดก็สาวผูไ้ดเ้กดิใหม’่ และใหฉ้ายาแก่ดานศุกัดิว์า่ ‘ผูช้ว่ยชวีติ’

คณุวิไลกบัผมเคยมีความเห็นขาํ ๆ เก่ียวกบัการทาํงานของสื่อโทรทศันว์่า “เหมือนทาํใหป้ระเด็นดเูรา่

รอ้นทัง้ท่ีเนือ้ในไม่มีอะไรเลย”

จนกระทั่งในวนัท่ี 1 พฤศจิกายน นางสาวกฤติญดา จิตพลถกูพบวา่เสียชีวิตในโรงแรม ผมจงึไดก้ลบัมา

จบัขา่วนีอ้ีกครัง้

จากขอ้มลูท่ีตาํรวจเผยแพรใ่นวนัแถลงการณ์ สถานท่ีเกิดเหตคืุอหอ้งพกัหมายเลข 407 ในวนันัน้มีผู้

อาศยัอยู่เพียงหอ้งเดียวแต่ ณ ขณะนัน้พวกเขาไม่อยู่ในเวลาท่ีคาดวา่น่าจะเกิดเหตุ ท่ีเกิดเหตพุบวา่เด็กสาวใช้

ผา้ปท่ีูนอนมดัเป็นบ่วงกบัมือจบัประตท่ีูออกไปยงัระเบียงแลว้รดัคอตวัเองจนขาดอากาศหายใจ ในหอ้งไม่พบ

รอ่งรอยการตอ่สู้ มีบะหม่ีกึ่งสาํเรจ็รูปที่ใสน่ ํา้แลว้หนึ่งถว้ย ขวดนํา้ของโรงแรมสองขวดเกลีย้งสนิท ในตูเ้ย็นของ

โรงแรมพบว่ามีเบียรก์ระป๋องหนึ่งแช่อยู่ ในกระเป๋าสมัภาระมีเพียงของใชส้่วนตวัทั่วไป รวมไปถึงคอมพิวเตอร ์

แลป็ท็อปแม็กบุ๊คท่ีมีหลกัฐานสาํคญัหลายประการ

พบวา่มีผูไ้ปพบหากฤติญดาก่อนหนา้ท่ีจะเสียชีวิตถึงสามคน โดยจากภาพของกลอ้งวงจรปิดในล็อบบี

โรงแรมดงักล่าวพบว่า เวลา 15:12 น. กฤติญดาเดินออกจากโรงแรมไปพรอ้มกบัชายคนหนึ่งท่ีภายหลงัทราบ

ว่าเป็นคุณนพดล นักเขียนข่าวสังคมซึ่งอยู่สาํนักพิมพเ์ดียวกับผมเอง, เวลา 22:44 น. พบว่ากฤติญดาเดิน

ออกไปขา้งนอกสกัพกัก่อนจะกลบัเขา้มา โดยมีหนึ่งชนกวิ่งตามไปทวา่ก็คลาดกนั, ก่อนท่ีในเวลา 23:02 น. จะ

พบผูต้อ้งสงสยัซึง่เป็นชายสวมฮูด้สีดาํ กางเกงสีดาํ เขาเดินหลบกลอ้งและจดุบอดเพื่อติดตอ่ล็อบบีก่อนจะเดิน

เขา้ไปในเขตที่พกั แลว้จงึออกมาในเวลา 02:49 น.
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คณุนพดลถกูตดัออกจากการเป็นผูต้อ้งสงสยัอย่างรวดเรว็เพราะไม่มีมลูเหตจุงูใจใด ๆ --- ก่อนหนา้นี ้

ประมาณสามเดือน เขาไดร้บัอีเมลท่ีระบุว่ามีหลกัฐานเก่ียวกับการคา้ประเวณีเด็ก โดยแหล่งข่าวไม่ตอ้งการ

เปิดเผยตวัตน เพียงแต่ส่งช่ือของนกัสืบเอกชนท่ีช่วยเหลือแหล่งข่าวดงักล่าว กอปรกับท่ีอยู่ติดต่อของเด็กคน

หนึ่งซึง่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการคา้มนษุย์ คณุนพดลสืบสวนเรื่องนีอ้ย่างเงียบ ๆ โดยอาศยัความช่วยเหลือของ

นกัสืบเอกชนคือคณุสมศกัดิ์ (นามสมมติ) ซึง่ภายหลงัเขายืนยนัวา่กฤติญดาเป็นผูจ้า้งวานจรงิ และคณุสมศกัดิ์

เองก็แนะนาํใหเ้ธอสง่เรือ่งนีแ้ก่สื่อเน่ืองจากเลง็เห็นวา่อาํนาจของสื่อสามารถเขา้ถงึขอ้มลูการสืบสวนของตาํรวจ

มากกว่า และมีกฎหมายคุม้ครองสื่อในส่วนนีอ้ยู่แลว้จึงมีความเสี่ยงนอ้ยกว่าใหน้กัสืบเอกชนท่ีไม่มีสายเป็น

ตาํรวจเลยมาเปิดโปงเรื่องจาํพวกนี ้ จากการสืบเสาะในเวลาไม่นานคณุนพดลก็ทราบวา่กิจการผิดกฎหมายนีมี้

ผูมี้อิทธิพลในจงัหวดันัน้รูเ้ห็น และสามารถดงึเหย่ือในขบวนการหลายคนมาเป็นแหลง่ขา่วไดแ้ลว้ เหลือเพียงแค่

รวบรวมขอ้มลูและยืนยนัแหลง่ท่ีมาของขอ้มลูแรกเริม่เทา่นัน้

ในทีแรกเรื่องท่ีคุณนพดลติดตามอยู่ยังไม่ถูกรวมกับเรื่องของกฤติญดา พวกเราทาํงานแยกกัน

จนกระทั่งมีขา่ววา่เธอเสียชีวิต และในวนัท่ี 4 พฤศจิกายนนางสาวหนึง่ชนก บางบวั ไดโ้พสตข์อ้ความบนเฟซบุ๊ก

ของเปิดเป็นสาธารณะ ขอ้ความดงักลา่วมีดงันี ้

‘ถงึทกุคนทีต่ดิตามข่าวของดา้ ช่วยแชร์โพสตน์ีห้นอ่ยคะ่ เราเป็นลูกพีลู่กนอ้งของดา้ ดา้อยู่กบั

เรามาได้ 2 ปีหลงัจากพอ่แม่ตาย ดา้เป็นคนดแีละเก่งมาก แตเ่พราะพอ่แม่ของเราดา้จึงฆ่าตวัตาย พอ่

ของเรากระทาํชาํเราหลานสาวแท้ ๆ ของตวัเอง อยากใหท้กุคนทีเ่ห็นโพสต์นีช้่วยส่งต่อดว้ย ไม่อยาก

ใหด้า่คนตายวา่คดิสัน้หรอืเรยีกรอ้งความสนใจเลย เขาเป็นเหยือ่ของผูช้ายคนนี ้ ชนกนัต์ บางบวั...’

พรอ้มท่ีอยู่ติดต่อของนายชนกนัตอ์ย่างละเอียด อีกทัง้ยงัแนบภาพถ่ายบางส่วนจากวิดีโอที่กฤติญดา

แอบตัง้กลอ้งเพ่ือบันทึกไวเ้ป็นหลักฐาน ภาพถ่ายรวมครอบครวัท่ีวงใบหนา้ของชนกันตผ์ูเ้ป็นพ่อ ภาพถ่าย

นามบตัรของนายชนกันต์ อีกทัง้คลิปวิดีโอหลกัฐานตวัเต็มซึ่งมีการตดัต่อโดยเซนเซอรร์่างกายเอาไวเ้ท่านัน้

ทวา่ก็เปิดเผยทัง้ใบหนา้เหยื่อและผูถ้กูกลา่วหาชดัเจน

เรือ่งนีส้รา้งแรงกระเพื่อมใหแ้ก่สงัคมระลอกใหญ่ คณุนพดลท่ีทราบวา่ผมกาํลงัทาํขา่วของกฤติญดาอยู่

ก็นาํขอ้มลูของตนมาแลกเปล่ียนกบัผม ประเด็นท่ีดสูะเปะสะปะทัง้เรื่องของกฤติญดาไดแ้ก่ การฆ่าเพ่ือเอาเงิน

ประกนั การคา้ประเวณีเด็ก รวมไปถึงการกลั่นแกลง้ในโรงเรยีนเริ่มเช่ือมโยงกนัเรื่อย ๆ จนในท่ีประชมุ คณุวิไล

ออกความเห็นว่า “เตรียมเขียนเป็นสกู๊ปยาวเลย สัมภาษณค์นที่เก่ียวขอ้งกับนอ้งผูต้าย” ส่วนประเด็นการ

คา้ประเวณีเดก็นัน้คณุนพดลท่ีรบัผิดชอบอยูแ่ลว้ก็จะทาํตอ่ไป
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ผมติดต่อหนึ่งชนกเพื่อขอสมัภาษณท์นัที ซึ่งในขณะเดียวกันเด็กสาวก็ใหส้มัภาษณแ์ก่สื่อหลายแห่ง

พรอ้มทั้งไปที่สถานีตาํรวจเพื่อมอบหลักฐานในคอมพิวเตอรอ์ีกทั้ง ครัน้ถามถึงเรื่องผูป้กครองก็ไดค้วามว่า

ขณะนีเ้ธออยู่กบัครอบครวัของพิชยตุม์ จงึไดส้มัภาษณเ์ขาในเวลาใกล้ ๆ กนั และแลว้ในหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี

ประจาํวนัท่ี 16 พฤศจิกายนบทความของผมก็ไดเ้ผยแพร่ โดยพาดหวัว่า ‘ครอบครวั-โรงเรียน-สงัคม ใครกนัที่

ฆ่าเธอ: ขอ้ความจากคนใกลช้ดิเดก็สาววยั 17 ทีฆ่่าตวัตาย’ ทวา่ผมไดส้มัภาษณด์านศุกัดิห์ลงัจากบทความนัน้

เผยแพรไ่ปเน่ืองจากขอ้มลูสว่นใหญ่ไมไ่ดต้า่งจากขา่วก่อนหนา้นกั

กระแสสงัคมในเวลานัน้คอ่นขา้งหลากหลาย มีทัง้เห็นอกเห็นใจหนึง่ชนกท่ีตอ้งรูค้วามจรงิวา่พอ่แมข่อง

ตนเป็นคนเช่นไร บา้งก็ด่าหนึ่งชนกว่าอกตญัญท่ีู ‘ขายพ่อแม่ตวัเอง’ เพราะเอาช่ือพ่อแม่มาเปิดเผยใหค้นอื่น

โจมตีบพุการตีน หรอืโจมตีตวัเด็กสาวเองโดยไม่เก่ียวขอ้งกบัประเด็นดงักล่าว ครัน้พิชยตุมป์รากฏตวัในสื่อใน

เวลาตอ่มาก็เริม่พดูถงึเขาวา่ตวัพิชยตุมผ์ูรู้เ้ห็นในเรือ่งนีไ้มใ่ชค่นนิสยัดีนกั แตก็่ไมไ่ดรุ้นแรงเทา่อีกฝ่าย

หลงัจากนัน้ไม่นานนกั ทางตาํรวจก็ออกแถลงการณว์่าไดเ้รียกตวันายชนกนัต์ บางบวัมารบัทราบขอ้

กล่าวหาในคดีตอ้งสงสยัว่าพรากผูเ้ยาวแ์ละฆ่าคนตายโดยไตรต่รองไวก่้อน และนางหนึ่งฤทยั บางบวัซึ่งตอ้ง

สงสยัว่าอาจรูเ้ห็นเป็นใจใหส้ามีตนกระทาํเช่นนัน้ และจะมีการดาํเนินคดีต่อไป ก่อนท่ีในวนัท่ี 22 พฤศจิกายน

มีบทความหนึ่งจากหนงัสือพิมพไ์ทยรายสปัดาหท่ี์มีเนือ้หาเปิดเผยว่าตาํรวจไดล้ะเลยหลกัฐานในคดีอบุติัเหตุ

ของสองสามีภรรยาตระกลูจิตพล ซึ่งพบว่าผลการชนัสตูรศพนายณฐัวฒุิ และนางสธิุดา จิตพลเม่ือสองปีก่อน

พบยานอนหลบัในรา่งกายจรงิ แตด่ว้ยตาํรวจที่ปักใจเช่ือวา่สองสามีภรรยาน่าจะรบัประทานยาก่อนมาหานาย

ชนกนัตแ์ละนางหนึ่งฤทยัอยู่แลว้จงึมิไดท้าํการสืบสวนตอ่ อนัเป็นการสืบสวนท่ีมีอคติอยู่ในใจแลว้จนทาํใหก้าร

สืบสวนผิดพลาด จากบทความดงักล่าวในเวลาต่อมากองตาํรวจที่รบัผิดชอบคดีนัน้ก็มีปฏิกิริยาตอบโตโ้ดย

ลงโทษเจา้หนา้ที่หลายนายท่ีรบัผิดชอบคดีดงักลา่วตามระเบียบ

ปัจจยัรอบตวันางสาวกฤติญดา จิตพลผูต้ายนัน้มีมากมายจงึทาํใหป้ระเด็นตา่ง ๆ กลายเป็นท่ีสนใจใน

สงัคมอย่างลน้หลาม เรยีกไดว้า่เป็นอาหารอนัโอชะของส่ือตา่ง ๆ จนมีอาจารยจ์ากภาควิชาส่ือสารมวลชนท่าน

หนึง่อปุมาวา่สื่อในเวลานี ้ ‘เหมือนแรง้กาํลงัรุมทึง้กินเนือ้ศพ’

ลากยาวมาจนถึงเดือนมกราคมของอีกปีหนึ่ง ผมเขียนบทความเก่ียวกับเรื่องนีอ้ีก 2-3 บทความ

โดยมากเป็นการติดตามคดีของนายชนกันต์และแถลงการณ์ของโรงเรียนสตรีดาราอุปถัมภ์คอนแวนต์

นอกจากนีย้งัไดต้ิดตามชีวิตของเดก็ทัง้สองซึง่ถือเป็นพยานสาํคญัในคดีความ

หนึ่งชนกยงัคงเรยีนอยู่ที่โรงเรยีนเดิมและยา้ยไปอาศยัอยู่กบักนัตฤ์ทยัพี่สาวแลว้ แมจ้ะยงัมีส่ือตามติด

เธอบา้งหลงัจากไปออกรายการโทรทศันท์ว่าเด็กสาวก็ยงัคงตัง้เป้าจะศึกษาต่อระดบัอุดมศึกษา คณะนิเทศ

ศาสตรด์งัเดิม แมต้วัเองจะตอ้งลุน้กนัอีกทีในรอบรบัตรงหลงัจากชวดรอบโควตาไปหลงัจากเรือ่งวุน่วายทัง้หมด
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ส่วนพิชยุตมน์ั้นหลังจากเป็นข่าว รา้นอาหารตามสั่งของครอบครวัก็เริ่มเป็นท่ีรูจ้ักมากขึน้ ทว่าก็มี

ช่วงหนึ่งที่เขาถกูเพ่งเล็งเรื่องที่เคยกลั่นแกลง้นกัเรยีนในสมยัก่อนซึง่อาจทาํใหห้ลดุจากโควตามหาวิทยาลยั ทาํ

ใหท้างมหาวิทยาลยัที่เก่ียวขอ้งตอ้งออกมาประกาศวา่ทางมหาวิทยาลยัไดค้ดัผูท้ี่จะเขา้มาเป็นนกัศกึษาอยา่งดี

แลว้

หากมองจาก ณ ขณะนี,้ ปริศนาทุกอย่างดูจะคล่ีคลายแลว้ กฤติญดาคิดจะฆ่าตัวตายในวันท่ี 16

กนัยายนของปีท่ีแลว้แตท่าํไมส่าํเรจ็ ตอ่มาในวนัท่ี 1 พฤศจิกายนจงึฆา่ตวัตาย ทวา่จนถงึตอนนีก้ารสืบสวนก็ยงั

ไม่ทราบว่าผูช้ายที่พรางตวัเขา้ไปในล็อบบีก่อนหนา้ท่ีกฤติญดาจะเสียชีวิตคือใคร อีกทัง้ต่อมาทางตาํรวจได้

แถลงการณว์่านายชนกนัตถ์กูตัง้ขอ้หาเพียงสองกระทงดงัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้เท่านัน้ ไม่มีเรื่องที่เขาฆ่าหรือมี

ส่วนในการทาํให้กฤติญดาเสียชีวิตแม้แต่น้อย รวมไปถึงตัวภรรยาด้วย กอปรกับแรงกดดันจากสื่อและ

ประชาชนและเคยมีข่าวการสืบสวนที่เลินเล่อมาก่อน ทาํใหต้าํรวจไม่กลา้ตดัประเด็นชายสวมฮูด้สีดาํออก ผม

เองก็ยงัขบปัญหาไม่แตกจนถึงตอนนี้ ครัน้ลองถามคณุนพดลท่ีไปพบผูต้ายในวนัท่ี 31 ตลุาคมอีกครัง้ เขาก็

บอกว่าบทสนทนาแทบไม่มีอะไรนอกจากยืนยนัว่าแหล่งข่าวดงักล่าวคือเธอจริง ๆ และตอ้งการใหเ้ธอตกลง

เปิดเผยช่ือและตวัตน

คณุนพดลถ่ายทอดคาํพดูของเดก็สาวในวนันัน้ ดงันี ้

“ตอนนัน้หนตูัง้ใจจะไม่เปิดเผยตวัเพราะกลวัว่าตวัเองจะโดนทาํรา้ยหนกัขึน้ แต่ตอนนีห้นไูม่มีอะไรจะ

เสียแลว้ หนแูคห่วงัวา่ทกุอยา่งจะเป็นไปตามระบบยติุธรรมเทา่นัน้เอง”

แต่แลว้ในวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ์ ผมไดร้บัโทรศพัทจ์ากคนที่ผมรูจ้กัสมยัมหาวิทยาลยั ซึ่งผมไม่เคยรูเ้ลย

วา่เธอกมุกญุแจสาํคญัของคดีนีอ้ยู่

พ ริ ิยาดา ใหม่ศร ี

พิรยิาดา ใหม่ศรเีรยีนคณะจิตวิทยา สาขาจิตวิทยาการแนะแนวรุน่เดียวกบัผม ทว่าผมเรยีนคณะนิเทศศาสตร์

สาขาวารสารศาสตร์ หากบอกวา่เป็นเพ่ือนก็อาจจะไมถ่กูตอ้งนกั ผมกบัพิรยิาดาเคยคบหาดใูจกนัอยูส่องปี จน

ก่อนจบการศกึษาพวกเราก็เลิกรากนั และไมไ่ดติ้ดตอ่กนัอีกจนกระทั่งผา่นมาเกือบสิบหกปี

วนัที่ 21 กมุภาพนัธ์ มีสายเขา้มายงัแผนกบรรณาธิการ ผมกดรบัก่อนจะทราบวา่เธอคือพิรยิาดา

‘สวสัดคีะ่ ใชค่ณุยรุเนตรรเึปลา่คะ?’

ผมพยายามคมุเสียงตวัเองใหน้ิ่งที่สดุ “ครบั ไมท่ราบวา่...”

‘เราเอง’ เธอเปลี่ยนมาใชส้รรพนามท่ีเป็นกนัเอง ‘บมีไง...ทีเ่รยีนจิตวทิยาแนะแนว’

“เออ่...มีอะไรรเึปลา่?”

‘เป็นนกัข่าวแลว้ซีนะ ดจีงั...กาํลงัทาํข่าวดงัดว้ย’
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“บีม...คืออยา่งงี ้ --- ถา้โทร. เขา้เครือ่งเราก็คงจะคยุเลน่ไดอ้ยูห่รอก...”

‘วนันีว้า่งรเึปลา่?’ ครัน้ผมกาํลงัจะตดับท เธอจงึรบีเขา้ประเดน็ทนัที ‘เราอยากคยุเรือ่งของดา้’

ครัน้ผมไดพ้บกบัพิรยิาดาอีกครัง้ในรอบหลายปีก็พบวา่เธอเปล่ียนไปมากทีเดียว แมจ้ะอายสุามสิบหกปีเหมือน

ผมก็ตามแตเ่ธอก็ยงัมีแววสวยคมคายอยูที่เดียว ปัจจบุนัเธอยงัโสด เป็นฝ่ายธรุการในบรษัิทแหง่หนึง่ หากวา่กนั

ตามตรงผมอดแปลกใจอยู่ไม่นอ้ยท่ีงานปัจจบุนัของเธอนัน้ไม่เก่ียวขอ้งกบัสาขาที่เธอเรยีน พวกเราใชเ้วลาถาม

ไถ่สารทกุขส์ขุดิบจนกระทั่งผมเขา้ประเดน็วา่ทาํไมจงึเลือกทาํงานท่ีนั่น เธอก็ตอบกลบัมาวา่

“ทัง้หมดเป็นเพราะเดก็คนนัน้”

เธอหมายถงึกฤติญดา จิตพล

หลงัจากท่ีเธอสาํเร็จการศึกษาไดไ้ม่นานนักก็ไดมี้โอกาสทาํงานเป็นครูแนะแนวที่วิทยาลยัแห่งหนึ่ง

ก่อนจะลาออกจากการเป็นเจา้หนา้ท่ีราชการและยา้ยไปทาํงานเป็นครูที่ปรกึษาแนะแนว ณ โรงเรยีนนราพิสยั

ซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชนท่ีกฤติญดาเรยีนอยู่ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ ผมแทบไม่ทราบเลยวา่เธอทาํงานท่ีนั่น

จนกลบัมาเปิดดขูอ้มลูของกฤติญดาอีกครัง้ พลนัก็นกึไปถึงเรื่องท่ีพิชยตุมเ์คยเล่าใหฟั้งว่าเด็กสาวผูน้ัน้เคยทาํ

อะไรไวก่้อนจะจบมธัยมศกึษาตอนตน้

ชว่งท่ีพิรยิาดาทาํงานอยูท่ี่โรงเรยีนนราพิสยันัน้ตรงกบัชว่งท่ีกฤติญดาเขา้เรยีน เธอเขา้สอนที่น่ีก่อนหนา้

นัน้สองปีทวา่ลาออกจากงานไปพรอ้มกบัตอนท่ีกฤติญดาจบการศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนตน้

ผมถามเธอ “งัน้แสดงวา่บีมรูเ้รือ่งท่ีนอ้งดา้...กฤติญดาถกูกลั่นแกลง้”

เธอพยกัหนา้ --- ขณะที่กฤติญดาอยูช่ัน้ ม. 2 ครูท่ีปรกึษาสง่ตวัเธอมายงัฝ่ายแนะแนวเพื่อใหค้าํปรกึษา

ในใบบนัทกึเบือ้งตน้ระบวุา่กฤติญดาเขา้กบัเพื่อนในชัน้ไมไ่ด้ แตเ่ม่ือสอบถามจากปากอีกฝ่ายก็เป็นจรงิดงัท่ีเธอ

ว่า: เธอถกูกลั่นแกลง้หลงัจากการสอบกลางภาคเรียนท่ีหนึ่ง ตอนนัน้มีคนส่งโพยขอ้สอบต่อกนัมาเป็นทอด ๆ

ซึ่งผ่านมือกฤติญดาดว้ย ทว่าเด็กสาวเลือกจะไม่ส่งโพยนัน้ต่อแลว้บอกกบัครูทนัทีว่ามีการทจุรติการสอบ การ

สอบครัง้นัน้ถกูยตุิลงและมีการสอบสวนนกัเรียนชัน้ ทว่าคู่กรณีที่ถกูกล่าวหานัน้เป็นลกูสาวของครูคนหนึ่งใน

โรงเรยีน ทางโรงเรยีนจงึโอนอ่อนผ่อนตามดาํเนินการลงโทษเพียงตดัคะแนนพฤติกรรมเธอและใหพ้กัการเรยีน

หนึง่สปัดาห์ ทวา่ก็ยงัตรวจกระดาษคาํตอบของคนที่เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งดงักลา่ว กฤติญดาเองก็ไมพ่อใจทวา่ตนก็

เรยีกรอ้งอะไรไม่ได้ และแมจ้ะไม่ถกูลงโทษจากโรงเรยีน แตจ่ากเหตกุารณค์ราวนัน้เธอก็ถกูกลั่นแกลง้และ ‘ถกู

แบน’ ในชัน้เรียน อนัเป็นวิธีการกดดนัโดยออ้มท่ีกีดกันไม่ใหค้นท่ีถกูกลั่นแกลง้รว่มกลุ่ม หรือไม่ใส่ใจ หรือทาํ

เหมือนไมรู่จ้กับคุคลนัน้

“เป็นปัญหาท่ีเกินมือครูแนะแนวมากจรงิ ๆ” พิรยิาดาพดู “ตอนนัน้ฉนับอกแตเ่พียงวา่เธอเก่งมากที่กลา้

ตอ่สูก้บัเรือ่งนัน้ และก็เขม้แข็งมาก ตอนที่ใหค้าํปรกึษาแมด้า้เขาจะดเูศรา้สรอ้ยแตก่็ยงัพดูเป็นธรรมชาติ”
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ผนวกกบัขอ้มลูการเยี่ยมบา้นจากครูท่ีปรกึษาทาํใหท้ราบว่า ณ เวลาเดียวกนันัน้กฤติญดารูว้่าพ่อกบั

แม่กาํลงัแบกหนีส้ินของครอบครวัญาติเอาไวเ้ช่นกนั และไดท้ราบวา่ความสมัพนัธร์ะหวา่งลกูกบัพ่อแม่ไม่สนิท

ชิดเชือ้กนัดงัเช่นสมยัก่อน ดว้ยว่าพ่อก็ไดเ้ลื่อนขัน้เป็นผูช้่วยผูจ้ดัการธนาคารสาขา อีกทัง้แม่ก็ไดเ้ล่ือนขัน้เป็น

ผูจ้ดัการรา้นหนงัสือท่ีตนทาํงานมาหลายปี ทกุคนตา่งมีหนา้ท่ีรบัผิดชอบมากขึน้ทาํใหก้ฤติญดาไปโรงเรยีนคน

เดียวตัง้แตอ่ายสุิบสองปี รบัผิดชอบงานบา้นเทา่ท่ีทาํได้

พิริยาดาสรุปการใหค้าํปรึกษากฤติญดาในครัง้ท่ีสองว่า “พอไดคุ้ยกับดา้เก่ียวกับเรื่องท่ีบา้น เธอก็

ยอมรบัอย่างไม่ปิดบงัว่าเธอรูส้ึกเหงา ก่อนหนา้นีพ้่อแม่มีเวลาพาเธอไปเท่ียวหรือกินขา้วดว้ยกันในช่วงสุด

สปัดาห์ แตพ่อเริม่เขา้มธัยมฯ ก็เริม่ไมค่อ่ยมีเวลาใหก้นั นาน ๆ จงึจะไปกินขา้วดว้ยกนัชว่งสดุสปัดาห์ อีกทัง้พอ่

แม่ของดา้เองก็อยากใหล้กูสาวเรียนดีจึงส่งใหเ้รียนพิเศษเท่าที่จะทาํได้ --- เป็นปัญหาการปรบัตวัดว้ย พอส่ิง

แวดลอ้มรอบขา้งเปลี่ยนไปอยา่งกระทนัหนั ดา้เองก็คงไมรู่จ้ะจดัการอยา่งไร”

ผมออกความเห็น “จากท่ีฟังมาทัง้หมดน่ี แสดงวา่ดา้ก็เปิดใจกบับีมพอสมควรเลยไมใ่ชห่รอื?”

“เปล่าเลย” เธอปฏิเสธ “ฉันรูส้กึทกุครัง้ว่าดา้สรา้งกาํแพงเวลาคยุกนั ครัง้ที่สามที่เรยีกมาพดูคยุก็ลอง

ถามเรื่องเพ่ือนที่สนิท ดา้เองก็ยอมรบัว่าตอนนีเ้ธอไม่ไวใ้จใครแลว้เพราะเพ่ือนท่ีตวัเองคิดว่าไวใ้จไดก็้เอาเรื่อง

สว่นตวัมาก ๆ ของเธอ อยา่งเชน่เรือ่งท่ีเธอไมช่อบหรอืสิ่งท่ีเธอกลวัไปบอกคนกลั่นแกลง้ มีบนัทกึที่หอ้งปกครอง

ว่ามีคนเอาแมลงสาบใส่ถงุไปยดัใตโ้ต๊ะดา้ เรื่องนํา้ปลารา้ และก็มีครัง้หนึ่งที่ถกูแกลง้หนกัจนปัสสาวะราดดว้ย

...แตวิ่ธีการแสดงออกของเธอตอนที่รบัคาํปรกึษา อาจจะเพราะก่อนหนา้นีด้า้รูแ้ลว้วา่ถา้มีอาํนาจมากพอ ถงึทาํ

อะไรไม่ดีไปผูใ้หญ่ก็ไม่ลงมือจดัการจรงิ ๆ จงั ๆ ดงันัน้การมาพบครูแนะแนวเพื่อรบัคาํปรกึษาจงึถือเป็นหนา้ท่ี

มากกวา่ ฉนัเขา้ใจวา่เธอแคพ่ดูเพื่อใหฉ้นัเห็นวา่เธอใหค้วามรว่มมือ แตไ่มไ่ดห้วงัจะไดร้บัแนวทางแกไ้ขอะไร”

ผมชกัจะไม่เขา้ใจหนอ่ย ๆ

“แสดงวา่การใหค้าํปรกึษาไมไ่ดช้ว่ยคลี่คลายปัญหาของดา้เลยเหรอ?”

“อย่างนีดี้กว่า,” ว่าพลางหญิงสาวก็ถอนหายใจ ยกมือขึน้มากุมไวบ้นโต๊ะ พยายามคมุนํา้เสียงไม่ให้

เปิดเผยความไม่พอใจออกมา คงจะยังมีกาํแพงบาง ๆ ท่ีสรา้งไวร้ะหว่างผมอยู่เพราะรูว้่าผมจะนาํขอ้มูล

ดงักลา่วไปทาํข่าว “ถา้พดูไปก็คงฟังดไูม่เหมือนมืออาชีพ แตเ่พราะฉนัรูว้า่ยงัไงมนัก็แกไ้ม่ได.้..ไม่สิ ดา้ไม่ใช่คน

ท่ีควรจะปรบัปรุงตวัเอง แตร่ะบบตา่งหากท่ีตอ้งปรบัปรุง แตน่ั่นแหละ, เราทาํไดแ้คบ่อกใหด้า้เขา้ใจและลองเปิด

อกพดูคยุกบัครอบครวั และลองเปิดใจกบัเพื่อนใหมอี่กครัง้เทา่นัน้

“ดว้ยความที่เราเป็นคนใหค้าํปรกึษา การใหค้วามหวงัลม ๆ แลง้ ๆ กบันกัเรียนย่อมไม่ดีอยู่แลว้ และ

เอาจริง ๆ แมค้รูท่ีปรกึษาจะส่งเธอมาใหฝ่้ายแนะแนวจดัการแต่จริง ๆ ก็แค่เพ่ือใหม้ีบนัทึกการรบัคาํปรกึษา

เวลาผูป้กครองของเด็กที่ถกูกลั่นแกลง้มาเอาเรื่องก็จะไดมี้เอกสารไปบอกว่า ‘ทางโรงเรยีนไดจ้ดัการแลว้’ โดย

การใหค้าํปรกึษาแก่นกัเรยีน”
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ปัญหาเก่ียวกบักิจการแนะแนวในสถานศกึษานัน้มีขอ้ถกเถียงกนัมานาน ดว้ยวา่แมจ้ะมีหนา้ท่ีสง่เสรมิ

หรอืใหบ้รกิารเพื่อใหน้กัเรยีนรูจ้กัตวัเอง เขา้ใจคนอื่น และเตรยีมพรอ้มสู่การศกึษาต่อหรอืการใชชี้วิตในสงัคม

ขา้งนอก ทวา่จากความเห็นของนกัเรยีนสว่นใหญ่ยงัคงรูส้กึวา่ไม่ไดร้บัการแนะแนวอย่างเต็มที่ ยงัไม่รูว้า่ตวัเอง

สนใจอะไรหรือมีเป้าหมายทางการศึกษาอย่างไร และไม่เห็นความสาํคัญว่ามีวิชาแนะแนวเพ่ืออะไรอัน

เนื่องมาจากวิธีการสอนในบางแห่งอาจไม่มีความพรอ้ม ทางดา้นครูเองเองก็มีความเห็นวา่จากการปรบัเปล่ียน

ยุทธศาสตรก์ารศึกษาและมีการกาํหนดบริการ 5 ดา้นของแนะแนวจึงทาํใหมี้ภาระงานเพิ่มมากขึน้ ไม่อาจ

สงัเกตและจดัการนกัเรยีนไดอ้ย่างทั่วถึง ทวา่ปัญหาของกบักฤติญดานัน้มิไดเ้กิดจากระบบการบรกิารแนะแนว

แตเ่พียงอยา่งเดียวเทา่นัน้

“ที่ไดค้ยุกนัสามครัง้ก็ถือวา่มากสดุ ๆ แลว้” พิรยิาดาพดูนํา้เสียงกึ่งประชดประชนั “เราก็เคยเรยีกเด็กท่ี

เคยเป็นคูก่รณีในเรือ่งโกงขอ้สอบดว้ย และก็ใชเ่ลย, ทกุคนลว้นมีปัญหาทัง้นัน้ เรือ่งหลกั ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการทจุรติ

การสอบก็เพราะนกัเรยีนตน้คิดสนิทกบัครูที่ออกขอ้สอบและขอคาํตอบทัง้หมดมาเพราะเธอจะไดเ้กรดตํ่ากวา่ 3

ไม่ไดแ้มแ้ตต่วัเดียว แม่ของเธอที่เป็นครูก็คอ่นขา้งเขม้งวดและรูส้กึวา่มกัจะลงโทษโดยการโบยไม้ สว่นคนอ่ืน ๆ

อาจจะเพราะเป็นเพ่ือนกนับา้ง หรอืเพราะเห็นวา่ไม่ใช่เรื่องรา้ยแรงอะไรเลยผสมโรงกนัไปดว้ย...สดุทา้ยแลว้ทกุ

อยา่งก็ทาํใหด้า้เก็บตวัเงียบกวา่เดิม มากไปกวา่นัน้คือขาดความเช่ือใจกบัทกุคนในสงัคม”

แมเ้ธอจะมาใหส้มัภาษณใ์นฐานะหนึ่งในคนท่ีเคยใกลชิ้ดกบัเด็กสาวผูต้าย และขอ้มลูท่ีเธอใหม้าทาํใหเ้ราเห็น

รูปร่างของจิตใจของกฤติญดามากพอ ทว่าผมก็รูส้ึกว่าเธอยงัปิดบงัจุดประสงคอ์ยู่ ทว่าเม่ือผมเล่าถึงเรื่องท่ี

ผูต้ายเคยจา้งนกัสืบเอกชน สง่ขอ้มลูตา่ง ๆ ใหส่ื้อ แอบซอ่นแฟลชไดรฟ์ใหห้นึ่งชนกพบหลกัฐาน และเอาแหวน

แตง่งานของแมไ่ปฝากไวก้บัพิชยตุม์ เธอก็ดจูะตื่นเตน้ขึน้มาเลก็นอ้ย

พิรยิาดากลา่วโทษตวัเอง “ทกุอยา่ง...คือความผิดเราเอง”

“หมายความวา่ยงัไง?”

เธอยิม้นอ้ย ๆ “แสดงวา่ตา้ (ผม) ยงัไมรู่เ้รือ่งท่ีเธอทาํก่อนจบ ม. 3 สินะ?”

ผมไม่ยอมบอกว่าตวัเองรบัทราบมาบา้งแลว้จากพิชยตุม์ ปล่อยใหเ้ธอจะเปิดเผยออกมาเองว่า “แผน

ทัง้หมดนั่น เราเป็นคนคิดขึน้เอง” ดว้ยสายตาราวกบักาํลงัยอ้นความหลงัไม่ต่างจากอาชญากรท่ีนกึยอ้นไปถึง

ความผิดของตน

เหตกุารณท์ี่มีคนแกไ้ขผลการเรียนของนกัเรียนในชัน้เรียนเดียวกับกฤติญดาที่ภายหลงัเชื่อมโยงว่า

เก่ียวขอ้งกบัตวัเด็กสาวที่พยายาม ‘โตก้ลบั’ ผูท่ี้กลั่นแกลง้เธอ ส่วนที่ดแูลว้เห็นว่าเธอน่าจะทาํไดค้ือการขโมย

ชิน้งานของคนอื่นท่ียังไม่ตรวจออกมา แต่การเขา้ไปในระบบฐานขอ้มูลผลการเรียนนักเรียนนั้นพิริยาดา

สารภาพวา่เธอเป็นคนทาํเอง
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“ท่ีจรงิแผนมนัฉกุละหกุมาก ครัง้หนึ่งครูหวัหนา้กลุม่สาระฝากใหฉ้นัไปกรอกผลคะแนนวิชาแนะแนวท่ี

ฝ่ายวิชาการ และต่อมาก็มีประชมุบคุลากรว่าจะขอคนมาช่วยบนัทกึขอ้มลูลงฐานขอ้มลูผลการเรยีนเน่ืองจาก

บคุลากรไมเ่พียงพอแลว้ฉนัก็ไดร้บัเลือกใหท้าํ ตอนนัน้เองฉนัจงึนกึขึน้ไดว้า่ตวัเองยงัมีโอกาสอยู”่

ส่วนนีเ้ธอวิเคราะหต์วัเองว่าเพราะสมยัเรยีนเธอก็เคยถกูกลั่นแกลง้มาก่อนเหมือนกนั แมจ้ะไม่รุนแรง

เท่ากับกฤติญดา แต่การถกูลอ้เลียนรูปลกัษณภ์ายนอก หรือโดนดถูกูรสนิยมความช่ืนชอบจึงฝังใจเธออยู่ไม่

นอ้ย ความรูส้ึกที่อยากจะช่วยกฤติญดาเพ่ือใหเ้ธอไดห้ลดุพน้ ความคิดท่ีไม่อยากใหเ้ด็กสาวตอ้งประสบกับ

ความรูส้กึดา้นลบแบบท่ีเธอเคยเจอจงึเริม่รุนแรงขึน้

พิรยิาดาจงึเขา้ไปตกลงแผนกบักฤติญดาในวนัหนึง่

“ทีแรกดา้ก็ไม่ยอม” เธอวา่ “ดา้เป็นคนท่ีเช่ือมั่นในกฎหมายและสงัคมมาก ๆ เธอเชื่อวา่ ‘มนัตอ้งมีวิธีท่ี

ถกูตอ้งกว่านัน้โดยไม่ตอ้งเล่นสกปรก’ คงจะเพราะเห็นครอบครวัตวัเองยุ่งเก่ียวกับอะไรไม่ดีมามากจึงเชื่อว่า

ความยตุิธรรมนัน้จะชว่ยเหลือทกุคนได้

“จะวา่ไปไม่มีใครเคยบอกเรื่องนีใ้นสื่อเลยใช่ไหมละ่? ดา้เคยบอกวา่อยากจะเป็นทนายหรอืไม่ก็ทาํงาน

เก่ียวกับกฎหมาย หรือมิเช่นนัน้ก็คงจะทาํงานในองคก์ารนานาชาติ เธอบอกว่าพ่อแม่เองก็สนบัสนนุดา้นนีดี้

เป็นเดก็ที่มีอดุมคติสงูจนนา่ตกใจเลยละ่”

ผมถาม “แลว้เธอเกลีย้กลอ่มดา้...เดก็หญิงอยา่งไรเหรอ?”

“เราทาํลายอุดมคติของดา้ทิง้ นั่นเป็นวิธีเดียวที่เรานึกออก” แลว้เธอก็ขยายความ “เราบอกดา้ให้

รูส้กึตวัวา่ตลอดมาโลกนีไ้ม่ยตุิธรรมมาตลอด แมจ้ะมีวิธีที่ถกูตอ้งกวา่นัน้แตเ่ธอก็คงรูว้า่โลกภายนอกนัน้ไม่อาจ

ตดัสินว่าเป็นขาวหรือดาํได้ เราบอกว่าดา้ก็คงรูว้่าอาชีพในฝันของตวัเองก็ไม่ใช่อาชีพท่ีกา้วหนา้ไดด้ว้ยทางท่ี

ปราศจากมลทิน...เราเอาความคบัแคน้ในอดีตของเรายดัเยียดมนัใหก้บัเด็กอายแุค่สิบหา้ สอนใหเ้ขารูว้่าตอ้ง

เล่นลบัหลงั ตอ้งหดัตลบตะแลง ทุกคนจะไดเ้ข็ดหลาบ --- นั่นแหละคือความผิดของเรา เด็กขนาดนัน้เขาไม่

สามารถทนกบัอดุมคติท่ีพงัทลายนั่นไดห้รอก”

พิรยิาดาไมอ่าจกลัน้นํา้ตาไดอ้ีกตอ่ไป ในทีแรกผมจะขอหยดุสมัภาษณแ์ตเ่พียงเทา่นีท้วา่อีกฝ่ายขอรอ้ง

ใหผ้มอยูต่อ่

หลงัจากที่เธอขอความรว่มมือจากกฤติญดา ทา้ยที่สดุแลว้แผนการนัน้ก็เป็นไปดงัท่ีเธอตัง้ใจ หญิงสาว

ตดัสินใจยื่นใบลาออกทนัทีหลงัจากจดัการแผนในส่วนของตวัเองเสร็จ นั่นคือเขา้ไปยุ่งกับฐานขอ้มลูผลการ

เรยีน ทวา่ไมน่านนกัขา่วการกลั่นแกลง้ของนกัเรยีนโรงเรยีนนราพิสยัก็ดงัอยูใ่นวงสงัคมแคบ ๆ และดว้ยกลวัจะ

เสียช่ือเสียงจึงพยายามปิดข่าวเท่าที่จะทาํได้ แมห้ลังจากนั้นเธอจะถูกตามตัวจนพบและถูกฟ้องจากทาง

โรงเรยีนแตก็่มีการไกลเ่กล่ียใหเ้ธอชดใชค้า่เสียหายแทน ทา้ยที่สดุการช่วยเด็กสาวจากปัญหาในโรงเรยีนของพิ

รยิาดาก็ตอ้งแลกมาดว้ยประวตัิการทาํงานท่ีมีจดุดา่งพรอ้ย
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พิรยิาดาแกต้า่งความเห็นของพิชยตุมท่ี์เคยใหไ้ว้ “ดา้ไมใ่ชค่นที่มีเขีย้วเลบ็หรอก ทกุคนมีเขีย้วเลบ็กบัตวัอยูแ่ลว้

แตค่นท่ีสอนใหเ้ธอใชม้นัก็คือสงัคมตา่งหาก” เธอมองวา่การกระทาํหลงัจากนัน้ของกฤติญดานัน้เป็นเพราะสิ่งท่ี

เธอพดูในคราวนัน้ กระนัน้พิรยิาดาก็ยืนยนัวา่เธอไม่ไดต้ิดตอ่กบัเด็กสาวอีกเลยจนกระทั่งทราบข่าววา่เธอไดร้บั

การชว่ยเหลือหลงัจากพยายามฆา่ตวัตายในครัง้แรก

เธอมองว่าช่วงนัน้เธอคงประสบปัญหาการกลั่นแกลง้ในโรงเรยีนใหม่ กบัเรื่องท่ีถกูพ่อเลีย้งล่วงละเมิด

ทางเพศ ครัน้ทุกอย่างทบัถมกันก็เป็นไปไดท่ี้กฤติญดาจะมีอาการซึมเศรา้ แต่น่าเศรา้ท่ีเธอไม่ไดร้บัการดแูล

รกัษาโดยผูเ้ช่ียวชาญ

ทวา่สาํหรบักรณีการเสียชีวิตของเดก็สาว พิรยิาดากลบัมีความเห็นตา่งกนัออกไป

“แตว่า่ครัง้ท่ีสองท่ีทาํสาํเรจ็” พิรยิาดาวา่ “น่ีอาจเป็นขอ้มลูเล็กนอ้ยสาํหรบันายก็ได้ แตเ่ราลองสืบ ๆ ดู

โซเชียลมีเดียของเขาแลว้พบวา่เวลากบัสถานท่ีมนัคอ่นขา้งจะ...”

แลว้ดงึเอกสารออกมาจากซองสีนํา้ตาล เป็นภาพถ่ายจากโทรศพัทข์องโปรไฟลเ์ฟซบุ๊กท่ีใชน้ามแฝงวา่

‘FifteenMonday’ มีจดุหนึ่งที่เธอเนน้ดว้ยปากกาไฮไลตไ์วแ้ลว้ เป็นขอ้ความจากโพสตใ์นวนัที่ 21 กนัยายน มี

การบนัทกึวา่โพสตจ์ากสถานที่ใดดว้ย เนือ้ความมีดงันี:้

‘เดก็ทีช่ว่ยไวอ้ยูห่อ้ง 407 เอาจรงิ ๆ นอ้งแม่งนา่รกักวา่ทีค่ดิวะ่’

ชื่อโรงแรมตลอดจนหมายเลขหอ้งนัน้ตรงกับกฤติญดาทุกประการ แต่สิ่งที่เนน้ยํา้ใหเ้ห็นว่าคนที่น่า

สงสยัอาจจะใกลต้วักวา่ท่ีคิดคือวลี ‘เดก็ทีช่ว่ยไว’้ ท่ีใชเ้รยีกผูต้าย

พิริยาดาอธิบายว่าหากอนุมานเอาว่าเจา้ของบญัชี ‘FifteenMonday’ นีค้ือดานุศกัดิ์ ทุกอย่างก็สมเหตสุมผล

จากการเรยีกผูต้ายวา่ ‘นอ้ง’ ซึง่เป็นไปไดท่ี้ชายหนุ่มบอกวา่ตนไดร้บัขอ้ความจากกฤติญดาเป็นครัง้แรกในวนัที่

21 ตลุาคมนัน้คือเรือ่งโกหก หรอืไม่ก็ปิดบงัอะไรบางอยา่งเอาไว้

ผมกลบัไปตรวจสอบบญัชีเฟซบุ๊กหลกัของดานศุกัดิท์ี่มีอยูซ่ึง่ใชช่ื้อและนามสกลุจรงิ แมก้ระนัน้ก็ไมพ่บ

ความเคลื่อนไหวท่ีเก่ียวขอ้งกบับญัชี ‘FifteenMonday’ เลย กระนัน้บญัชี ‘FifteenMonday’ ก็ดเูหมือนจะไม่ใช่

แค่สรา้งมาเพ่ือปลอมเป็นบคุคลท่ีไดใ้กลชิ้ดกบักฤติญดาหรอืเพื่อป่ันกระแสสงัคมแต่อย่างใดเพราะสรา้งมาได้

แปดปีแลว้ จากท่ีดมูาทัง้หมดผูใ้ชค้่อนขา้งระมดัระวงัไม่ใหข้อ้มลูส่วนตวัรั่วไหลมาก ส่วนใหญ่เป็นโพสตท่ี์เป็น

ขอ้ความหรอืเป็นการแชรข์่าวสารจากโพสตท์ี่เปิดเป็นสาธารณะ อีกทัง้หลงัจากวนัที่ 21 กนัยายนก็ยงัพบโพสต์

มีเนือ้ความท่ีนา่เช่ือไดว้า่เจา้ของบญัชีดงักลา่วนา่จะเก่ียวขอ้งกบักฤติญดาไม่ทางใดก็ทางหนึง่

เม่ือนาํขอ้มลูท่ีพิริยาดาใหม้าไปตรวจสอบจากพิชยตุม์ หนึ่งชนก และดานศุกัดิ์ ปรากฎว่าทัง้สามคน

ยืนยนัวา่ไม่รูจ้กับญัชีผูใ้ชนี้ ้ และท่ีอยู่ท่ีไดม้านัน้ไดม้าจากบญัชีผูใ้ชใ้นทวิตเตอรซ์ึง่ไม่ไดล้กึลบัซบัซอ้นนกั เพียง
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แคค่น้หาโพสตท่ี์ติดแฮชแท็ก ‘#นอ้งดา้’ หรอื ‘#เดก็หญิงกระโดดรถไฟ’ ก็จะพบผูใ้ชค้นหนึง่โพสตถ์งึท่ีอยูข่องเธอ

โดยไม่ยากเย็น แมจ้ะน่าสงสยัถึงแหล่งที่มาทว่าในมหาสมทุรของโลกอินเทอรเ์น็ตนัน้ยากจะจบัตวับคุคลที่อยู่

หลงับญัชีผูใ้ชน้ัน้โดยง่าย แตก็่มีคนขดุคุย้แหลง่ที่มาวา่ผูบ้อกที่อยู่ของเด็กสาวผูต้ายนัน้เป็นคนท่ีเคยพกัโรงแรม

เดียวกบัเธอ

พิรยิาดาชีใ้หผ้มเห็นว่าหลกัฐานท่ีอยู่ของ ‘FifteenMonday’ ในวนัท่ี 31 ตลุาคมและ 1 พฤศจิกายนนัน้

หากเทียบเคียงกับเวลาเสียชีวิตโดยคาดการณท่ี์ตาํรวจออกมาแถลงนัน้ก็ถือว่าตรงมากทีเดียว พิริยาดาเนน้

ขอ้ความท่ีดเูขา้เคา้ไว้ ประกอบดว้ย:

วนัที่ 31 ตลุาคม เวลา 14:55 น.: ‘นอ้งเขาเรยีกอกีแลว้’

เวลา 23:36 น.: ‘ซวยละ...’

เวลา 23:55 น.: ‘ถา้แบกศพไปเดนิในพาเหรดวนัฮาโลวนีจะมคีนสงัเกตเหน็มัย้นะ 5555’

วันท่ี 1 พฤศจิกายน เวลา 01:00 น.: ‘โอเค วนันีเ้ราออกไปเที่ยวกบัเพือ่นจนถึงตีสอง และก็ชนเสา

ไฟฟา้หวัแตก เสรจ็แลว้กก็ลบับา้น’

และเวลา 02:38 น.: ‘พรุ่งนีค้งไม่มใีครจบัไดน้ะวา่เราไปทีน่ ัน่’

แมผ้มจะปฏิเสธเธอไปในวนันัน้วา่ผมอาจจะไมน่าํขอ้มลูนีไ้ปใชเ้ป็นขา่วเพราะไมห่นกัแนน่พอ และตอ่มาไมน่าน

นัก บัญชีผู้ใช้ ‘FifteenMonday’ ก็ถูกลบในเวลาต่อมา แต่ก่อนหน้านั้นไม่นานไดมี้คนไปพบเจอบัญชีผู้ใช้

ดงักลา่วและปลกุป่ันกระแสวา่น่ีอาจจะเป็นบญัชีผูใ้ชข้องผูต้อ้งสงสยัท่ีน่าเช่ือวา่มีสว่นเก่ียวขอ้งกบัการตายขอ

งกฤติญดา ทาํใหส่ื้อบางแห่งจบัประเด็นนีม้ารายงานเป็นข่าว เพิ่มความกดดนัใหต้าํรวจที่กาํลงัสืบสวนคดีนีย้ิ่ง

กว่าเดิม อย่างไรก็ตามแมจ้ะมีข่าวของ ‘FifteenMonday’ มากขนาดไหน ทว่าก็แทบเป็นไปไดย้ากท่ีจะคน้หา

ตวัตนของเขาในโลกออนไลนอ์ีกหลงัจากนี ้

และก่อนท่ีการสมัภาษณจ์ะจบลง ผมถามพิรยิาดาวา่ทาํไมเธอจงึสนใจการตายของอดีตลกูศิษยต์วัเอง

ขนาดนัน้ เธอบอกวา่

“เพื่อไถ่โทษละ่มัง้”

ทว่าก็ไม่ไดข้ยายความมากไปกว่านี ้ และผมก็ไม่เคยทราบเลยว่าการนาํเรื่องบัญชีผูใ้ชป้ริศนาไป

สอบถามผูส้มัภาษณจ์ะอยูใ่นการคาดการณข์องพิรยิาดาจนกระทั่งเหตกุารณใ์นคราวตอ่มา

ในช่วงท่ีประเด็นบัญชีผูใ้ชป้ริศนานั้นเริ่มซาลง พิริยาดาไดล้งมือคน้หาผูต้อ้งสงสัยที่เป็นไปไดด้ว้ย

ตนเอง โดยอิงสมมติฐานท่ีปักใจเชื่อว่าเจา้ของโปรไฟลด์งักล่าคือดานศุกัดิ์ ผมไม่ทราบว่าเธอทาํไปถึงขัน้ไหน

จนกระทั่งโทรศพัทเ์ขา้ไปท่ีบา้นสวุรรณสนัติเพ่ือติดต่อดานศุกัดิ์ใหด้ตูน้ฉบบัหนงัสือ ครัน้บอกว่าเป็นนกัข่าว ผู้

เป็นแมข่องดานพุงศท่ี์อยูใ่นสายก็พดูดว้ยเสียงขงึขงั
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“สามวนัก่อนก็มีคนของคณุมาถามหาแม็กน่ีคะ น่ีคณุคิดวา่ลกูชายฉนัเก่ียวขอ้งกบัเรือ่งนีเ้หรอ?”

ครัน้สอบถามรายละเอียดก็ไดค้วามว่าพิริยาดาเคล่ือนไหวก่อนหนา้ผม แต่ครัง้นัน้เธอทาํอะไรไม่ได้

นอกจากฝากขอ้ความถงึนางวา่จะขอคยุกบัดานศุกัดิใ์หไ้ด้ อีกทัง้ยงัมาติด ๆ กนัถงึสามสี่วนั ผมเห็นวา่ไมไ่ดก้าร

จึงตอ้งเรียกเธอมาคุยดว้ยในวันหนึ่งเพ่ือบอกว่าการกระทาํของเธออาจเข้าข่ายขัดขวางการทาํงานของ

เจา้หนา้ท่ีตาํรวจได้

“ทาํไมถึงมั่นใจนักว่าเป็นคุณดานุศักดิ์?” ผมถามเธอ “เราบอกไปแลว้ว่าเรื่องโปรไฟลเ์ฟซบุ๊กนั่นใช้

อา้งอิงอะไรไม่ไดเ้ลย ถา้เป็นสาํนกัข่าวคลิกเบตธรรมดา ๆ เขาอาจจะเอาเรื่องนีม้าเลน่ แตเ่ราตอ้งการหลกัฐาน

มากกวา่นัน้...”

“ถา้อย่างนัน้ตอ้งแฮ็กเขา้โซเชียลของทุกคนเลยมัย้ล่ะ?” ท่าทางเธอดหูวัเสียอยู่ไม่นอ้ยที่ถูกขดัขวาง

การกระทาํ ตัง้แต่ท่ีผมรูจ้ักเธอมาน่ีน่าจะเป็นอีกครัง้ท่ีเราทะเลาะกันหลงัจากห่ายหายกันไปนาน “ฉันไม่ได้

มั่นใจสกัหนอ่ยวา่ ‘FifteenMonday’ เป็นผูช้ายคนนัน้ ก็เลยตอ้งไปถามใหแ้นใ่จไง”

“แตไ่ปตือ๊อยูส่ามวนัติดเน่ียนะ...” ผมกมุขมบั

“แลว้ถา้นายรูเ้รือ่งนีแ้ลว้ทาํไมไมส่ง่ไปใหต้าํรวจตรวจสอบบา้งละ่?”

“เท่าท่ีรูคื้อกองสืบสวนไซเบอรร์บัเรื่องไวแ้ลว้ แต่ในเม่ือเขาลบรอ่งรอยตวัเองออกไปก็ยากจะสืบหาต่อ

...”

“นั่นไง!” เธอดีดนิว้ “ ‘FifteenMonday’ ลบโปรไ์ฟลต์วัเองหลงัจากนายไปถามใครละ่?”

ผมหยิบสมดุจดตารางงานขึน้มา วนัที่ผมนาํเรือ่งบญัชีผูใ้ชนี้ไ้ปถามพิชยตุมค์ือวนัท่ี 23 กมุภาพนัธ์ และ

ผมถามกับดานศุกัดิ์ผ่านโทรศพัทใ์นวนัเดียวกัน ส่วนหนึ่งชนกผมโทรศพัทไ์ปถามในวนัท่ี 24 กุมภาพนัธผ์่าน

หมายเลขของพ่ีสาวเนื่องจากโทรศพัทข์องหนึ่งชนกเสียตัง้แต่วนัท่ี 20 กมุภาพนัธ์ ซึ่งตรงกบัท่ีพิริยาดาบอกว่า

ตวัเองไม่สามารถเขา้ถึงบญัชีผูใ้ชน้ั่นไดอี้กแลว้ ผมจงึเริ่มมองเห็นวา่ผูต้อ้งสงสยันัน้แคบมากจนน่าตกใจ --- แต่

ถึงอย่างนัน้ แมผ้มจะพดูคยุกบัคนที่มีส่วนในการฆ่าตวัตายของเด็กสาวแต่ก็ยากจะปักใจเช่ือไดว้่าจะเป็นดานุ

ศกัดิเ์พียงผูเ้ดียว

มีสิ่งหนึ่งท่ีผมตงิดใจมาตัง้แต่แรกแลว้ว่าทาํไมพิริยาดาจึงไปพบกับบญัชีผูใ้ช้ ‘FifteenMonday’ และ

ถึงแมเ้ธอจะเรียนดา้นจิตวิทยา ทว่าเธอกลบัไม่ปิดบงัว่าตอ้งการชีน้าํใหผ้มเช่ือขอ้มลูดงักล่าวดว้ยคาํถามและ

ประโยคที่เนน้มาโดยเฉพาะ --- แตเ่หนือส่ิงอ่ืนใดขอ้สงสยัทีควรจะยืนยนัมากที่สดุคือ ในเมื่อ ‘FifteenMonday’

ตัง้คา่ทกุโพสตใ์หเ้ห็นเฉพาะคนท่ีเป็นเพื่อนกบัเจา้ของบญัชีผูใ้ชเ้ทา่นัน้:

“แลว้บีมไปไดโ้ปรไฟลนี์ม้าจากไหน?”

หญิงสาวเงียบไป วนัท่ีผมคยุกับเธอเป็นหนท่ีสองนัน้ทอ้งฟ้าโปรง่แต่กลางคืนกลบัมีลมแรง แมแ้ต่ใน

รา้นกาแฟท่ีพวกเรานั่งอยูก็่ยงัไดย้ินเสียงก่ิงไมเ้สียดสีกนัอยูเ่รือ่ย ๆ ประหนึง่เป็นวนัวิปโยค
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พิรยิาดายกมือขึน้มาวางบนโต๊ะ สองมือกมุแนน่ดว้ยความจาํยอม

บญัชีผูใ้ช้ ‘FifteenMonday’ นัน้พิริยาดาสรา้งขึน้มาเองโดยปลอมแปลงเป็นดานศุกัดิ์ --- สาํหรบัแรงจงูใจนัน้

เพราะเธอมองว่าเขาอยู่ห่างไกลจากการเป็นผูต้อ้งสงสยัมากท่ีสดุจงึคิดว่าหากผมสนใจขึน้มาว่าเขาเป็นคนทาํ

จรงิ ๆ เรือ่งที่ฮีโรผู่เ้คยชว่ยชีวิตเดก็หญิงปลิดชีพคนท่ีเขาชว่ยเสียเอง แนน่อนวา่ยอ่มตอ้งเป็นกระแสในสงัคม

ประเดน็ขา้งตน้นีมี้ขอ้ยืนยนัจากทางตาํรวจแลว้หลงัจากตรวจสอบหมายเลขไอพีของบญัชีผูใ้ชด้งักลา่ว

และพบว่าไม่ใกลเ้คียงกับท่ีอยู่ที่ดานุศกัดิ์เคยไปตามหลกัฐานที่อยู่ของเขา พิริยาดาไม่ไดล้งทุนถึงขัน้ปลอม

หมายเลขไอพีแอดเดรส โดยหลงัจากเธอทราบข่าวก็จัดการสรา้งบญัชีผูใ้ชป้ลอมแลว้ทาํใหบ้ญัชีนีเ้หมือนมี

ความเคลื่อนไหว

ทว่าแผนการของเธอนัน้อาจเรยีกไดว้่า ‘ลม้เหลว’ ในสองทาง: หนึ่งคือผมไม่สนใจขอ้มลูนี ้ และสอง, มี

คนอ่ืนท่ีไปพบเห็นเขา้แลว้นาํเสนอผา่นสื่อ ดงันัน้เธอจงึจดัการลบทกุอยา่งเพ่ือไมใ่หใ้ครตามรอยเธอไดอี้ก

แน่นอนว่าการกระทาํของหญิงสาวอาจจะสามารถกล่าวไดว้่าเป็นการสรา้งหลกัฐานเท็จ ทว่าสงัคม

ปัจจบุนัก็มีผูท่ี้ใชป้ระโยชนจ์ากข่าวคราวบา้นเมือง และความรวดเรว็ว่องไว อีกทัง้สามารถอาํพรางตวัตนไดใ้น

อินเทอรเ์น็ตในการสรา้งชื่อเสียงหรอืแมแ้ตก่เุรือ่งราวใหมข่ึน้มาก็ยงัได้ ครัน้เม่ือโลกอนัไรพ้รมแดนนัน้กวา้งใหญ่

ไพศาลและมีประเดน็ตา่ง ๆ เวียนเขา้เวียนออกไมห่ยดุหยอ่น สดุทา้ยแลว้ก็ไมมี่ใครเอาผิดเธอไดแ้นน่อน

แมผ้มจะทราบแรงจงูใจของเธอท่ี “ตอ้งการใหส้งัคมสนใจ” แตผ่มก็ยงัไมเ่ขา้ใจอยา่งถ่องแทอ้ยูด่ี

พิรยิาดาบอกแก่ผม

“คนที่นายเคยสมัภาษณท์กุคน เขาก็บอกนี่วา่ดา้ไม่สมควรตาย หรอืคนอย่างดา้ไม่น่าจะคิดฆ่าตวัตาย

...ทกุคนมีเหตผุลท่ีจะปฏิเสธความจรงิแบบนี ้ ฉันเองก็เป็นเหมือนกนั ครัน้พอเรื่องมนัเริ่มลากเขา้โน่นเขา้น่ีอีรุง

ตุงนังขึน้ ครัน้พอฉันรูว้่าดา้ตอ้งทุกขท์รมานแค่ไหนหลังจากจบ ม. ตน้ไป ฉันเองก็ไม่อยากใหเ้รื่องมันเงียบ

หายไปแบบนี ้ ไม่อยากใหส้ดุทา้ยแลว้ช่ือกฤติญดาตอ้งเป็นแค่ช่ือชื่อหนึ่งที่ไม่มีความหมาย ไม่มีอะไรใหร้ะลกึ

ถงึ...”

ไม่มีข่าวคราวความคืบหนา้ของคดีกฤติญดาอีกจนกระทั่งในวนัที่ 27 กมุภาพนัธ์ หลงัจากหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี

ลงพาดหวัข่าวนกัการเมืองทอ้งถ่ินและพรรคพวกถกูจบักมุในคดีคา้ประเวณีเด็กซึ่งเป็นผลสืบเน่ืองจากคดีของ

นายชนกนัต์ คณุนพดลก็ไดเ้รยีกผมไปคยุเรือ่งของกฤติญดา

เขาถามคาํถามแรก “จะวา่ไปเรามีผูต้อ้งสงสยัในเรือ่งท่ีดา้ตายมัย้?”

“ยงัไงนะครบั?”

“ชายชดุดาํในกลอ้งวงจรปิดนั่นไง” คณุนพดลวา่ “เทา่ที่ถามคนใกลชิ้ดมา มีเลง็ใครไวบ้า้งรเึปลา่?”
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ผมสา่ยหนา้เพราะตอนนีก็้จนปัญญาเหลือเกินแลว้ --- พิรยิาดาท่ีเป็นคนสรา้งข่าวเท็จในตอนนีก็้ไม่ได้

ติดตอ่กนัอีก ยืนยนัไมไ่ดว้า่เธอมีเอี่ยวกบัเรือ่งนีโ้ดยตรง อีกทัง้หนึง่ชนกที่อา้งช่ือพอ่ขึน้มาในคราวนัน้ ครัน้คดีถงึ

ชัน้ศาล นายชนกนัตเ์องก็สารภาพวา่ในวนัท่ี 31 ตลุาคมตนไดไ้ปดื่มสงัสรรคก์บัเพื่อน และเปิดหอ้งมีสมัพนัธก์บั

พนกังานสาวท่ีรา้นคนหนึง่ ก่อนจะกลบับา้นในตอนเชา้ ซึง่มีพยานแนน่หนา

คณุนพดลจงึบอกกบัผมว่าตอนนีต้าํรวจปัดฝุ่ นนาํคดีการเสียชีวิตของนางสาวกฤติญดามาสืบสวนใน

ฐานะคดีฆาตกรรมแลว้ เน่ืองจากหลกัฐานการชนัสตูรศพท่ีพบว่าเด็กสาวน่าจะเสียชีวิตจากการขาดอากาศ

หายใจก่อนหนา้จะอยูใ่นสภาพดงัท่ีเห็น อีกทัง้ที่เกิดเหตเุองแมจ้ะไมพ่บรอ่งรอยการตอ่สู้ ทวา่แทจ้รงิทางตาํรวจ

พบวา่มีรอ่งรอยเลือดถกูเช็ดออกบนพืน้

หลงัจากไดยิ้นถอ้ยความทัง้หมด ผมถงึกบัน่ิงอึง้ไปก่อนจะเริม่โกรธตวัเองท่ีลืมเรือ่งเชน่นัน้ไปได้

“ไม่เป็นไรหรอก” คุณนพดลตบบ่าผม “ดูเหมือนทางตาํรวจพยายามปิดเรื่องนีแ้ต่ว่าน่าจะมีปัญหา

ขดัแยง้กนัภายในละกระมงัถงึไดเ้ปลี่ยนแนวทางการสืบสวนใหม่”

ผมพยกัหนา้พลางขอบคณุรุน่พี่ท่ีมอบเบาะแสสาํคญัใหแ้ลว้รบีกลบัเขา้สาํนกังาน เริ่มตน้หาขอ้มลูอีก

ครัง้ กฤติญดาไมไ่ดเ้สียชีวิตจากบาดแผลดงันัน้จงึไมน่า่ใชเ่ลือดของเธอ จงึเป็นไปไดว้า่นั่นอาจจะเป็นเลือดของ

คนรา้ย ผมเริม่นกึถงึคนท่ีผมสมัภาษณโ์ดยตลอด ตัง้แตพิ่ชยตุม์ หนึง่ชนก กนัตฤ์ทยั ปู่ และยา่ของกฤติญดา พิริ

ยาดา และดานศุกัดิ์

ในวนัท่ี 25 พฤศจิกายน ในการสมัภาษณค์รัง้แรกผมไปหาพิชยตุมท่ี์รา้นซึ่งเขาขอใหไ้ปนั่งท่ีรา้นกาแฟ

ซึง่อยูไ่มไ่กลกนันกั ผมสงัเกตเห็นผา้พนัแผลที่ขอ้เทา้และแผลถลอกตามขา้และขอ้ศอกก็ถามเขาวา่เกิดอะไรขึน้

เด็กหนุ่มจึงบอกว่าตวัเองหกลม้ตอนที่ซอ้มวิ่ง ซึ่งโรงเรียนของพิชยตุมมี์สนามหลงัโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งสาํหรบั

นกัเรยีนในชมรมกีฬาใชซ้อ้มซึง่เป็นดินลกูรงั สว่นนีม้ีนกัเรยีนและครูหลายคนยืนยนัเพราะหลงัจากนัน้ตอ้งถอด

รายช่ือเขาออกจากการแขง่ขนัที่จะมีขึน้ และผมเห็นวา่ยงัเป็นแผลสดอยู่

ส่วนดานศุกัดิ์ เขามาหาผมท่ีสาํนกังานในวนัที่ 28 พฤศจิกายน หลงัจากทกัทายเสรจ็จึงพดูคยุเล็ก ๆ

นอ้ย ๆ เพ่ือใหอี้กฝ่ายผอ่นคลาย ผมสงัเกตเห็นวา่เขามีแผลเป็นบนขมบัซา้ยจงึถามวา่ไปไดแ้ผลมาไดอ้ยา่งไร --

- ดานศุกัดิบ์อกกบัปากตวัเองวา่ตนเพ่ิงตดัไหมไปเม่ือตน้เดือนก่อน โดยอา้งวา่ตวัเองเดินชนเสาไฟฟา้แลว้ศีรษะ

แตก

ผมเริม่เดินยอ้นตามรอยจากเรือ่งแผลของดานศุกัดิก่์อน โดยพิจารณาวา่หากเขาถกูกฤติญดาสูก้ลบัซึง่อาจเป็น

การใชข้องแข็งตีไปท่ีขมบั และไม่ว่าเขากาํลงัคิดอะไรก็ตามแต่ ณ ประเด๋ียวนัน้จึงไดฆ้าตกรรมเธอ และจากท่ี

เขาบอกกบัผมวา่เพิ่งไปตดัไหมมา แสดงวา่ตอ้งมีประวตัิการรกัษาท่ีโรงพยาบาลหรอืคลินิก และในความเป็นไป
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ไดอ้นัหลากหลายทาํใหผ้มตอ้งสอบถามคลินิกและโรงพยาบาลที่เปิดตัง้แต่ 20:00 น. ถึง 08:00 น. ของอีกวนั

ในละแวกใกลก้บัโรงแรม

ทวา่ระหวา่งท่ีกาํลงังมเข็มในมหาสมทุร พิรยิาดาก็โทรศพัทเ์ขา้โทรศพัทส์ว่นตวัของผม

‘เราขอโทษทีเ่ราทาํหลกัฐานปลอม’ เธอชิงพดูก่อน ‘แต่ว่าเราลองเขา้ไปในเฟซบุ๊กของดา้ และก็เหน็ว่า

คนทีช่ือ่ดานศุกัดิค์ยุกบัเธอตัง้แตว่นัที่ 22 กนัยายนปีก่อน’

ผมยอมรบัวา่ผมไมเ่ช่ือขอ้มลูจากปากเธอจากพฤติการณก์่อนหนา้นี ้ แตใ่นการพบกนัครัง้ท่ีสาม เธอพา

หนึ่งชนกมาดว้ย ทาํเอาผมแปลกใจทีเดียว เด็กสาวบอกว่าพิรยิาดามาหาเธอเองพรอ้มบอกว่าอยากจะยืนยนั

อะไรบางอยา่งจากเฟซบุ๊กของผูต้าย

“รหัสเฟซบุ๊กคือ ‘Fifteen15Mond@y’ ” พิริยาดาชีแ้จงพรอ้มเอกสารบนโต๊ะ “ตอนท่ีฉันทาํโฟรไ์ฟล์

ปลอมก็ใชช้ื่อนีเ้พราะนึกขึน้ไดว้่าตอนใหค้าํปรกึษาเธอครัง้หนึ่ง ดา้มองไปยงัปฏิทินแลว้บอกว่าตวัเองชอบวนั

จนัทรท์ี่ 15 กนัยายน --- ฉนัคิดวา่หากมีคนรูค้วามหมายของมนัคงจะตอ้งแสดงออกอะไรบา้ง”

“เป็นวนัแรกท่ีดา้เจอกบัพีท ตอนอายสุิบสี่ค่ะ” หนึ่งชนกพดู “ที่แหวนของพีทขา้งในก็มีสลกัเลข 1509

ดว้ย หนดูมูาแลว้”

ทกุอย่างถกูเชื่อมโยงเขา้หากนัอย่างน่าประหลาด แตผ่มไม่ไดส้นใจความหมายของวนัที่ดงักลา่วนกั พิ

ริยาดาย่ืนภาพถ่ายจากหนา้จอบทสนทนาของกฤติญดากับดานุศักดิ์ ทั้งสองเริ่มคุยกันครัง้แรกในวันที่ 22

กนัยายนจรงิ ๆ โดยกฤติญดาสง่ขอ้ความมาหาชายหนุม่ก่อน

‘คณุใชม่ัย้คะทีช่่วยหนูในวนันัน้?’

ไมใ่ชว่นัท่ี 22 ตลุาคมดงัท่ีอีกฝ่ายอา้ง

หนึง่ชนกเองก็ยืนยนัโดยการแสดงหนา้จอโทรศพัทท์ี่ตนไดเ้ขา้สูร่ะบบบญัชีผูใ้ชข้องกฤติญดาผูต้ายจรงิ

ๆ ผมอ่านเอกสารต่อไปเรื่อย ๆ พบว่าขอ้ความส่วนใหญ่ยงัคงวนเวียนกบัการถามสารทกุขส์ขุดิบกนั ในวนัท่ี 1

ตลุาคม ดานศุกัดิ์บอกว่าจะขึน้ไปหาเธอท่ีหอ้งพกั ต่อมาคือขอ้ความว่ามาถึงท่ีโรงแรมแลว้และขอวิธีขึน้ไปชัน้

บน และพบวา่เขาสง่ขอ้ความวา่จะไปพบเธอสองครัง้ตอ่อาทิตยจ์นกระทั่งสิน้สดุไปในวนัท่ี 31 ตลุาคม

ผมเงยหนา้มองหนึง่ชนก “แตว่า่นอ้งบอกพี่วา่คณุดานศุกัดิไ์ปท่ีบา้นตอนวนัท่ี 22 ตลุาคม...”

“ใชค่ะ่” เธอพดู “เขาไปจรงิ ๆ”

แสดงวา่แหลง่ข่าวคนหนึ่งของผมกาํลงัปิดบงัขอ้มลูไดแ้นบเนียนอย่างสนิทใจทีเดียว ผมจงึวางแผนวา่

จะเขา้ไปถามดานศุกัดิ์เพ่ือยืนยนัว่าเขาบิดเบือนขอ้มลูที่ใหแ้ก่ผมจริง ๆ --- ทว่าพิริยาดารัง้แขนผมไว้ เธอส่าย

หนา้

“นายก็รูใ้ชม่ัย้วา่พอ่ของผูช้ายคนนัน้คือใคร?”

“ชชัวีร ์ สวุรรณสนัติ” ผมทวนช่ือเขา “แหงซี ก็ตาํรวจบอกวา่คนท่ีมาใหป้ากคาํแทนลกูชายเขา --- ”
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ฉับพลันนั้นเองผมจึงนึกโกรธตัวเองที่ไม่ตระหนักถึงเรื่องนีเ้ลย ตลอดมาผมเดินหนา้ทาํข่าวอย่าง

สะเพรา่มาโดยตลอดทัง้ท่ีความจรงินัน้ตัง้เดน่อยูต่รงหนา้แลว้แท้ ๆ

หากครอบครวัของดานศุกัดิ์ ท่ีแมต้วัลกูชายจะยืนยนัว่าตนเป็น ‘ครอบครวัธรรมดา ๆ’ ทว่านามสกลุท่ี

พว่งทา้ยนัน้ก็ถือวา่พิเศษยิ่งกวา่ใครอ่ืนอยูด่ี อีกทัง้กองบงัคบัการตาํรวจนครบาลที่อยูใ่นเขตซึง่รบัผิดชอบคดีขอ

งกฤติญดามีผูบ้งัคบับญัชาการคือพลตาํรวจตรอีภิรเดช สวุรรณสนัติ มีศกัดิเ์ป็นลงุแท้ ๆ ของดานศุกัดิ์ และดว้ย

การแทรกแซงอาํนาจเพื่อไม่ใหก้ารสืบสวนคืบหนา้จึงเป็นส่ิงท่ียืนยันไดไ้ม่มากก็นอ้ยว่าดานุศกัดิ์ตอ้งมีส่วน

เก่ียวขอ้งกบัคดีของกฤติญดา

ผมอธิบายทกุอย่างใหท้ัง้สองคนทราบ ครัน้วา่จบหนึ่งชนกก็ถอนหายใจ “แสดงวา่เราก็คงทาํอะไรไม่ได้

อีกแลว้นะ่ซีคะ”

“ยงัพอมีทางอยู่” แลว้จึงบอกว่าตอนนีผ้มกาํลงัหาอยู่ว่าคณุดานุศกัดิ์ไปรกัษาแผลที่โรงพยาบาลใด

ซึ่งพิริยาดาช่วยผมไว้ในคราวนี ้ เธอว่า “ถ้าไม่ใช่โรพยาบาลตาํรวจก็ต้องเป็นโรงพยาบาลท่ีอยู่ในสิทธ์ิ

ประกนัสงัคม”

ทว่าการเขา้ถึงขอ้มูลนัน้ออกจะยากเย็นอยู่ไม่นอ้ย ทว่าในวนัต่อมาพิริยาดาบอกแก่ผมว่าดานุศกัดิ์

น่าจะไปท่ีโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในวนัที่ 1 พฤศจิกายน โดยสอบถามจากเพ่ือนรว่มงานในบริษัทของดานศุกัดิ์

เน่ืองจากดานศุกัดิข์อใบรบัรองแพทยเ์พ่ือย่ืนลาป่วยจนถึงวนัที่ 2 พฤศจิกายน และไดถ่้ายภาพใบรบัรองแพทย์

ดงักลา่วมาในไลนก์ลุม่ดว้ย เธอไดภ้าพนัน้มาเชน่กนั ครัน้ผมไปยืนยนักบัทางโรงพยาบาลก็มีประวตัิวา่เขามาท่ี

แผนกฉกุเฉินในคืนวนัท่ี 1 พฤศจิกายน เวลา 03:04 น. เน่ืองจากศีรษะแตกจากการถกูกระแทก และมีนดัตดั

ไหมในหนึง่อาทิตยต์อ่มา

ต่อมา ผมกลบัไปท่ีโรงแรมอีกครัง้เพ่ือยืนยนัวนัเวลาท่ีดานศุกัดิ์เขา้ออกที่นี่ว่าตรงกบัการนดัหมายใน

แช็ตหรือไม่ น่าเสียดายท่ีโรงแรมมีระบบบันทึกไฟลว์ิดีโอจากกลอ้งวงจรปิดทับหลังจากผ่านไปสามเดือน

อย่างไรก็ดี ผมก็ตระหนกัไดว้่าหากตาํรวจระดบัสงูเขา้มายุ่งเก่ียวกับคดีนีจ้ริง ๆ น่าจะตอ้งเก็บไฟลว์ิดีโอสาม

เดือนก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายนไวแ้น่นอน กระนั้นถึงแมจ้ะไม่ไดดู้ภาพจากกลอ้งวงจรปิดก็ตามแต่เขาก็ได้

คาํยืนยนัจากพนกังานท่ีรา้นสะดวกซือ้ พนกังานในคาเฟ่ และคนที่อยู่ละแวกนัน้ว่ากฤติญดากบัดานศุกัดิ์เคย

มาบรเิวณนีจ้รงิ ๆ หรอืเห็นรถยนตท่ี์มีปา้ยทะเบียนเดียวกบัรถยนตข์องชายหนุม่

สิ่งที่ตอ้งสืบคน้ต่อไปคือครอบครวัสุวรรณสนัติมีส่วนรูเ้ห็นในการปิดบงัความจริงของลูกชายตวัเอง

หรือไม่ และเมื่อนึกไปถึงสิ่งท่ีคณุนพดลบอกมาว่าอาจมีการขดัแยง้กันภายในทาํใหต้าํรวจกลบัมาจบัคดีเด็ก

สาวอีกครัง้ ผมลองสอบถามตาํรวจท่ีรบัผิดชอบคดีอีกครัง้ก็ไดค้วามวา่มีบางคนรูเ้ห็นวา่นายชชัวีรเ์ขา้ไปพดูคยุ

กบั พ.ต.ต. อภิรเดช ในตอนแรกฝ่ายสืบสวนท่ีรบัผิดชอบคดีนีก็้เห็นวา่น่าจะเป็นคดีฆาตกรรมมาตัง้แตแ่รกจาก

หลกัฐานทางนิติเวช ทวา่ดว้ยคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาการสงูสดุจงึตอ้งสรุปเป็นการฆ่าตวัตาย ทวา่ไม่นานมานี ้
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ใกล้ ๆ กันกับช่วงที่ข่าวทลายขบวนการคา้ประเวณีเด็ก จู่ ๆ ผูบ้ังคับบัญชาการก็อนุญาตใหต้าํรวจทาํการ

สืบสวนคดีของนางสาวกฤติญดาใหม่ เจา้หนา้ท่ีในองคก์รเขา้ใจกันว่าคงอาจมาจากคดีที่ผ่าน ๆ มาบวกกับ

กระแสสงัคม ทาํใหก้องบงัคบัการตาํรวจนครบาลแห่งนีถ้กูเพ่งเล็งจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจึงตอ้งรีบเรง่

สรา้งผลงานในฉากหนา้

และแลว้ในวนัที่ 1 มีนาคม ก็มีประกาศคาํพิพากษาจากศาลชัน้ตน้ ตดัสินใหน้ายชนกนัต์ บางบวัใหร้บั

โทษจาํคกุ 10 ปีในความผิดขม่ขืนเดก็อายไุมเ่กิน 18 ปี และจาํคกุ 3 ปีในคดีฉอ้โกงสินไหมจากประกนัชีวิต ทวา่

จาํเลยใหก้ารรบัสารภาพจงึลดโทษกึ่งหนึ่ง แต่ในเวลาเดียวกนันัน้เอง ดานศุกัดิ์ก็กลบัมาเป็นท่ีสนใจของสื่ออีก

ครัง้หลงัจากเขาพดูถึงคาํตดัสินของศาลในคดีของนายชนกนัตใ์นเฟซบุ๊กของตวัเองว่า: ‘คณุพรากชีวิตทีส่ดใส

ของหลานสาวคณุไปแท้ ๆ แตศ่าลกย็งัลดโทษใหก้ึ่งหนึ่ง ประเทศไทยสดุยอด’

และในวนัท่ี 2 มีนาคม บทความของผมก็ไดต้ีพิมพใ์นหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี ในหวัขอ้ ‘ความจริงทีถู่ก

ปิดบงั คดฆ่ีาตวัตายในโรงแรมอาจมีอะไรมากกวา่ทีค่ดิ’ โดยสรุปจากขอ้มลูท่ีพิรยิาดาใหม้ากบัสิ่งท่ีไดจ้ากการ

สอบถาม ใจความโดยครา่วคือกฤติญดาคยุกบัใครบางคนในวนัท่ี 22 กนัยายน และมีการนดัเจอกนัจริง ทว่า

ประเด็นนีไ้ม่ถกูกล่าวถึงเพราะผูต้อ้งสงสยัรายนีอ้าจมี ‘อิทธิพลมืด’ คอยหนนุหลงั ผมไม่เอ่ยถึงดานศุกัดิ์แมแ้ต่

นิดเดียว แตใ่นวนัตอ่มา ทางตาํรวจก็มีแถลงการณว์า่จากหลกัฐานที่ไดม้าในคดีการเสียชีวิตของนางสาวกฤติญ

ดา จิตพล เม่ือวนัท่ี 1 พฤศจิกายนปีก่อน ทาํใหท้างตาํรวจตอ้งดาํเนินการสืบสวนใหมใ่นฐานะคดีฆาตกรรมทวา่

ปฏิเสธกบัสื่อวา่ท่ีหยดุสืบสวนไปก่อนหนา้นีไ้มใ่ชเ่พราะคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัสงู

ผมไม่รูว้่าดานศุกัดิ์จะรูส้กึอย่างไรหลงัจากข่าวดงักล่าวประกาศออกไป ทางคณุวิไลกบัทนายประจาํ

สาํนกัข่าวก็บอกใหผ้มเตรยีมใจวา่อาจจะมีการฟอ้งรอ้งเกิดขึน้หากมีคน ‘รอ้นตวั’ --- กระนัน้ผมก็ไดย้ินจากคณุ

นพดลมา “มีข่าว ‘แวว่ ๆ’ มาวา่ตาํรวจที่เอาเรื่องไปบอกกบัสื่อจะโดนเดง้” ซึง่ก็ยืนยนัไดเ้ป็นอย่างดีวา่ส่ิงที่ผมมี

อยูใ่นมือคือความจรงิ

ในท่ีประชมุ คณุวิไลถามผมวา่ “แลว้ที่เข่ียบหุรีท่ี่วา่เหย่ือนา่จะใชเ้พ่ือตอ่สูล้ะ่?”

“ผมวา่ถงึมีจรงิ ๆ คนรา้ยก็คงทิง้ไปนานแลว้ละ่ครบั” ผมยกัไหลพ่ลางเปิดเอกสาร “แตเ่ทา่ที่ตาํรวจบอก

มา จากการทดสอบลูมินอลพบว่ามีแค่คราบเลือดท่ีเช็ดบริเวณพืน้กับคราบจาง ๆ ที่อ่างลา้งมือในหอ้งนํา้

เทา่นัน้ นา่จะมาจากตอนท่ีคนรา้ยเอาผา้เช็ดคราบเลือดตวัเอง”

“แตถ่า้คนรา้ยถกูเหยื่อตีแลว้ฆา่เหยื่อ ถงึจะเช็ดเลือดออกจนหมดแลว้เดินออกมาท่ีลอ็บบีก็้คงตอ้งมีคน

สงัเกตแผลหรอืคราบเลือดสิ”

ผมถอนหายใจใหต้วัเองที่มองพลาดไปหลายจดุจนไม่น่าใหอ้ภยั ผมพลิกดเูอกสารรายงานที่เกิดเหตุ

และสรุปสาํนวนคดีในตอนแรกท่ีตาํรวจใหแ้ก่สื่อมวลชน ครัน้พอจินตนาการถึงสภาพท่ีเกิดเหตุอีกครัง้ก็เริ่ม

มองเห็นเคา้ลางชดัเจนขึน้แตก็่ไมมี่อะไรยืนยนัไดอ้ยูด่ี
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ผูต้อ้งสงสยัทกุคนถกูตดัออกไป ยงัคงเหลือเพียงดานศุกัดิ์ที่มีความเป็นไปไดแ้ต่ผมก็ไม่อาจจะฟันธงได้ และ

ในช่วงที่ผมกาํลงัคิดยู่วา่จะทาํอย่างไรกบัขอ้มลูท่ีไดร้บัมา พิรยิาดาก็มีแผนจบัคนรา้ยใหอ้ยู่หมดัดว้ยวิธีที่บา้บิ่น

และนา่ขนลกุท่ีสดุ

ครัน้เห็นว่าวิธีท่ีเธอเสนอนัน้เสี่ยงเกินไป เพราะหากเขาไม่ใช่คนรา้ยขึน้มาจรงิ ๆ ดานศุกัดิ์สามารถเอา

ผิดเธอฐานหมิ่นประมาทได้ ซึ่งคราวนีห้ญิงสาวอาจจะไม่สามารถทาํตวัลอยนวลเหมือนตอนทาํเฟซบุ๊กปลอม

ไดแ้นน่อน

“แตอ่ยา่งไรเสีย คนรา้ยท่ีเรากาํลงัตามหาก็ไมใ่ชฆ่าตกรอจัฉรยิะ” พิรยิาดาวา่ “และฉนัก็มีไพต่ายอยูก่บั

ตวัเหมือนกนั และเพราะอนันีด้ว้ยฉนัถงึมั่นใจมากดว้ยวา่ที่ตา้ตามสืบเรือ่งของดานศุกัดิก์าํลงัไปถกูทางแลว้”

แมผ้มรูด้ีว่า ‘ไพ่ตาย’ ท่ีว่าคืออะไร และถึงจะไม่เห็นดว้ยในทีแรกแต่ ณ ขณะนีผ้มก็อับจนหนทางท่ี

จะเขา้ถึงประเด็นหลกัของคดีดงักล่าว: หากกฤติญดาถูกฆาตกรรมจริง ๆ คนรา้ยจะฆ่าเธอเพ่ืออะไร ผมจึง

ยอมรบัวา่จะไปกบัเธอดว้ย

และแลว้ในวนัท่ี 4 เมษายน เวลา 15:30 น. พิริยาดาก็เริ่มลงมือ เธอใชบ้ญัชีของกฤติยดาส่งขอ้ความ

ไปหาดานศุกัดิว์า่

‘รูส้กึอยา่งไรละ่ทีห่นูตาย?’

ดานศุกัดิต์อบกลบัมาในทนัที: ‘คณุเป็นใคร อยา่มาเลน่กบัคนตายแบบนี’้

พิรยิาดากบัผมมงุหนา้จอโนต้บุ๊ก ผมมองดมูือของเธอที่กดแปน้พิมพไ์ปเรือ่ย ๆ จนปรากฏเป็นประโยค:

‘อยา่คดิวา่หลบอยูห่ลงัพอ่ตวัเองแลว้จะรอดไปได้ ยงัไงสกัวนักต็อ้งมคีนเอาผดิคณุไดอ้ยูด่’ี

และเม่ือผมเห็นขอ้ความตอบกลบัของดานศุกัดิ์ ผมก็ถงึกบัสดูลมหายใจดว้ยใจหวิว ๆ ไมเ่คยนกึเฉลียว

ใจเลยวา่อดีตคนรกัของผมจะสามารถป่ันหวัคนคนหนึง่ไดอ้ยา่งรา้ยกาจเชน่นี ้

‘แกตอ้งการอะไร?’

เวลา 19:45 น. ณ สถานีรถไฟฟา้ซึง่แตเ่ดิมเคยเป็นท่ีที่กาํเนิดข่าวดงัระดบัประเทศเมื่อเกือบครึง่ปีก่อนนัน้ยงัคง

มีผูใ้ชบ้ริการอยู่พอสมควร แสงไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนตส์ีขาวยังคงส่องสว่างไสว ระหว่างที่รถไฟขบวน

ตอ่ไปจะมา ผมสงัเกตเห็นชายหนุ่มในชดุสทูกึ่งเดินกึ่งวิ่งจนกระทั่งหยดุยืนห่างจากกลุม่คนที่รอรถไฟฟา้ไปไม่ก่ี

กา้ว ผมนั่งรออยูท่ี่เกา้อีซ้ึง่หา่งไปเกือบรอ้ยเมตร แตเ่ห็นใบหนา้ชดัถนดัตาทีเดียว

ดานศุกัดิม์าแลว้ ตามท่ีพิรยิาดาซึง่สง่ขอ้ความในช่ือของกฤติญดาผูต้ายไดน้ดัแนะไว้

ไม่ทนัที่ผมจะส่งขอ้ความบอกเธอซึ่งยืนหลบอยู่ขา้งหลงัเสาห่างออกไป ผมเห็นเธอเดินไปหาเขาทนัที

จากตรงนีเ้องผมเริ่มรูส้กึวา่หญิงสาวผูนี้เ้ลือดเย็นและรา้ยกาจเหลือเกิน...เธอถึงขัน้ซือ้วิกผมหนา้มา้สีดาํเตรยีม
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มา อีกทัง้สวมชดุนกัเรยีนท่ีเคยเป็นของผูต้ายซึ่งไปขอมาจากญาติผูต้ายอีกที และดว้ยส่วนสงูและทรวดทรงที่

คลา้ยกนัก็อดทาํใหผ้มรูส้กึราวกบัวา่เดก็สาวท่ีเคยตดัสินใจจะปลิดชีพตวัเองในวนันัน้ไดก้ลบัมาอีกครัง้

พิรยิาดาตัง้ใจใชส้งครามประสาทอยา่งแนน่อน และจากการะทาํทัง้หมด เธอไมไ่ดห้วงัจะเอาความจรงิ

จากเขาแมแ้ตน่อ้ย ผมอดรูส้กึผิดไมไ่ดท้วา่ก็ยงัเฝา้มองเหตกุารณต์อ่ไป

เสียงนัน้ดงัชดัเจน ทนัทีที่ดานศุกัดิเ์ห็นคนในชดุนกัเรยีนเดินพุง่ตรงมาเขาก็ถงึกบัถลาลม้กน้จํา้เบา้ รอ้ง

เหลอหลาเหมือนคนไมไ่ดส้ติ แตเ่ม่ือเห็นวา่เป็นพิรยิาดาเขาก็เริม่สงบลง

“ก - แก...แกใช่มัย้ท่ีแอบอา้งวา่เป็นดา้นะ่?”

และไม่มีใครคิดจะเสียเวลาพิจารณาสถานการณ์ คนส่วนใหญ่ท่ีกาํลงัยืนรอรถไฟฟ้าหยิบโทรศพัท์

ขึน้มาถ่ายภาพนิ่งหรือวิดีโอทนัที และผมก็เพ่ิงมาทราบในภายหลงัว่ามีคนบนัทึกวิดีโอแบบถ่ายทอดสดเอาไว้

ดว้ย

พิรยิาดาเริม่ทนัที “จาํไดแ้ลว้สินะวา่ฉนัเป็นใคร?”

“แกเป็นใคร ฉนัไมเ่ห็นรูจ้กั!”

“แลว้จาํไดใ้ช่มัย้ว่าที่น่ีเคยเกิดอะไรขึน้? คณุช่วยเธอเอาไวแ้ลว้ฆ่าเธอเองกบัมือ แต่คณุไม่ตอ้งรบัโทษ

อะไรเลยเพราะมีเสน้สาย!”

“พ - พดูบา้อะไรไม่เห็นรูเ้รื่อง!” ดานศุกัดิ์ตวาด ผมไม่เคยเห็นเขาพดูดว้ยสุม้เสียงเช่นนัน้มาก่อนแมจ้ะ

พบเจอกนัสองสามครัง้ก็ตาม “มีหลกัฐานรไึงวะ? แลว้นี่แตง่ตวัอะไรเน่ียทเุรศเป็นบา้...”

“ตอนท่ีฆ่าดา้ในโรงแรมคิดว่าไม่มีใครเห็นล่ะสิ...แต่ว่าตอนนัน้คณุคงไม่ไดส้งัเกตใช่มัย้ว่าโนต้บุ๊กของ

เธอเปิดอยู”่

และแลว้พิรยิาดาก็ใชไ้พต่ายทนัที

ในรายงานที่เกิดเหตรุะบวุ่าแม็คบุ๊กของกฤติญดานัน้ยงัคงเปิดอยู่แมแ้บตเตอรี่จะเหลือนอ้ยเต็มทีแลว้

ทว่าทางตาํรวจมิไดน้กึเฉลียวใจว่าเธอเปิดกลอ้งเว็บแคมเพ่ือบนัทกึวิดีโอเหตกุารณก่์อนหนา้ท่ีดานศุกัดิ์จะเขา้

มาเสมือนเป็นกลอ้งวงจรปิด ตัง้แต่เวลา 23:01 น. ถึงเวลา 23:38 น. ซึ่งปรากฏภาพเหตกุารณท์กุอย่างท่ีเป็น

หลกัฐานมดัตวัผูร้า้ยได้

กฤติญดา จติพล

ในวนัท่ี 31 ตลุาคม เวลา 23:00 น. กฤติญดาเปิดรบัดานศุกัดิเ์ขา้มาในหอ้งดงัเชน่ทกุครัง้

ทัง้สองคนเริ่มมีความสมัพนัธต์ัง้แตว่นัที่ 29 กนัยายน หลงัจากที่เขาช่วยเหลือเธอในคราวนัน้ ในวนันัน้

ทั้งสองคนไดพู้ดคุยกันท่ีคาเฟ่ใกลก้ับโรงแรม ก่อนที่ในวันต่อมาเขาจึงไดข้ึน้ไปหาเธอ เป็นเช่นนีเ้รื่อยมา

จนกระทั่งวนัเกิดเหตุ
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“เบียรอ์ยูใ่นตูเ้ย็น” กฤติญดาพดูนํา้เสียงเย็นชา หนัไปทางตูเ้ย็น

จากวิดีโอ กฤติญดายืนอยู่ตรงปลายเตียงหลงัจากท่ีชายคนนัน้เขา้มาแลว้ ดานศุกัดิ์เดินผ่านกลอ้งไป

ยงัจดุบอดท่ีเป็นตูเ้ย็น ไดย้ินเสียงเปิดและปิดตูเ้ย็น ตามมาดว้ยเสียงเปิดกระป๋องเบียร์ และเสียงชายหนุ่มบ่น

พลางเดินผา่นกลอ้งที่ตนไมรู่ว้า่กาํลงัจบัใบหนา้เขาอยู่ “ซือ้มาสี่กระป๋องเลยเหรอ?”

กฤติญดาเดินไปยงัจุดบอด ผลดัเปลี่ยนกับดานุศกัดิ์ท่ีเขา้มานั่งอยู่ขา้งเตียงซึ่งกลอ้งจบัภาพใบหนา้

ดา้นขา้งของเขาไดช้ดัเจนทีเดียว

“ทาํไมไมไ่ปด่ืมท่ีรา้นเหลา้ละ่? อตุสา่หจ์ะชวนไปปารตี์ฮ้าโลวีนอยูพ่อดี”

ไดย้ินเสียงหญิงสาวขึน้มา “อยูใ่นหอ้งน่ีแหละดีแลว้”

“อะไรกนั ทาํตวัไมเ่ขา้สงัคมไปได”้ วา่แลว้ก็จิบเบียรอ์ีกรอบ “แลว้นั่นเป็นอะไร? ตาแดงเชียว”

“ว่าก็ว่าเถอะ” กฤติญดาตดับท ในตอนนีเ้องท่ีเห็นเด็กสาวเดินผ่านปลายเตียงไป ทว่าในมือไม่ไดถื้อ

กระป๋องเบียร ์ นบัว่าสอดคลอ้งกบัหลกัฐานทางนิติเวชที่ไม่พบแอลกอฮอลใ์นกระแสเลือด “มาหาหนแูบบนีท้กุ

วนัไมก่ลวัใครจะจบัไดร้ไึง?”

“พอ่กบัแมไ่มส่นใจหรอก” เขาวา่ “ไหน ๆ ก็ไดร้ถสว่นตวัมาแลว้ จะไปเท่ียวไหนก็ไมเ่ห็นจะเป็นไร”

“ไมเ่หมือนกบัท่ีเห็นในขา่วเลยนะ ตอนออกกลอ้งก็ดสูงบเสงี่ยมเจียมตวัดี ไมท่าํตวัประเจิดประเจอ้”

เสียงหวัเราะของชายหนุม่ดงัขึน้ ตอนนีเ้ขาหนัหลงัใหก้ลอ้งจงึไมแ่นใ่จวา่กาํลงัแสดงสีหนา้เชน่ไร

“นั่นก็ผมเหมือนกนัแหละนา่ เวลาออกไปท่ีสาธารณะก็ตอ้งวางตวัดีนิดหนึง่” แลว้ก็วา่ตอ่ “แตคิ่ดจะเก็บ

ตวัเงียบ ๆ อยูอ่ยา่งเดียวรไึง ไมบ่อกกบัสื่อเรือ่งพอ่เลีย้งไปเลยละ่?”

ความเงียบงนักินเวลาประมาณสามวินาทีจนกระทั่งเดก็สาวพดูขึน้

“เรือ่งนัน้ไมเ่ป็นไรหรอก”

“ไดย้งัไงกนั...” ดานศุกัดิ์ลกุขึน้ อีกครัง้ที่เห็นกฤติญดาเดินเขา้กลอ้ง เธอหยดุอยู่ท่ีปลายเตียง สายตา

เหลือบมองโนต้บุ๊กมาหนอ่ยหนึง่ก่อนท่ีเธอจะพดูขึน้

“คณุแม็ก หนวูา่หลงัจากนีเ้รา...ตา่งคนตา่งมีชีวิตเป็นของตวัเองเถอะคะ่”

และก็เป็นอีกครัง้ท่ีความเงียบงนักลบัมา คราวนีม้นักินเวลานานเกินกวา่อดึใจ ดานศุกัดิท่ี์กาํลงัหนัหลงั

วางเบียรบ์นหนา้แขง้ตวัเองอยูน่านทีเดียวแลว้จงึยกขึน้ดื่มอกึใหญ่

“เกิดอะไรขึน้?”

“หนวูา่จะกลบับา้น ไปอยูก่บัปู่ และยา่”

ดานศุกัดิพ์ยกัหนา้ “ก็แลว้ยงัไง? เดี๋ยวเราคอ่ยนดัเจอกนั --- ”

“หนขูอโทษจรงิ ๆ คะ่ที่ทาํใหค้ณุแม็กรูส้กึ...อยา่งนัน้กบัหน”ู

“ดา้ก็แค.่..อยากมีผูช้ายท่ีพึง่พาไดไ้มใ่ชร่ไึง? ก็ที่ดา้บอกไปตอนนัน้ --- ”
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“แตต่อนนีห้นรููแ้ลว้วา่มีคนท่ีจะปกปอ้งหนอูยูข่า้งนอกนั่น!” เธอพดูเสียงเดด็ขาด “เม่ือกี.้..แฟรเ์ขามาหา

หนู เขาบอกวา่เขารูท้กุอยา่งแลว้”

“แลว้ยงัไง? ถงึเขา่รูเ้รือ่งท่ีพอ่เขาทาํ แตเ่ขาก็ยงัเป็นครอบครวัเดียวกนัอยู่ ก็อาจจะปกปอ้งกนัเองก็ไดน่ี้”

กฤติญดาท่ียงัยืนอยู่ส่ายหนา้ เธอสั่นศีรษะ ทนัใดชายหนุ่มก็เอือ้มไปวางกระป๋องเบียรไ์วข้า้ง ๆ โต๊ะท่ี

วางโนต้บุ๊กก่อนจะเดินไปจบัไหลเ่ธอ แตแ่ลว้เดก็สาวกลบัผลกัออก

เธอสดูหายใจเขา้ก่อนจะปาดนํา้ตา

“ถา้มีคนรูว้า่คณุแม็กมีความสมัพนัธก์บัคนอยา่งหน.ู..”

“ก็อย่าไปบอกเขาซี!” ชายหนุ่มควา้ไหล่เธอแน่น “อ๋อ...ท่ีเรยีกมาน่ีคือจะบอกเลิกแลว้ไปบอกสื่อเรื่องท่ี

เราคบกนัใชม่ัย้?”

“...ถงึไมพ่ดูเรือ่งนีก้บัสื่อก็ตอ้งมีคนรูอ้ยูดี่วา่หนกูบัคณุแม็ก --- ”

“คิดว่าผมเป็นใครกัน?” ดานศุกัดิ์ตะโกน “ถา้อยากใหเ้อาผิดพ่อเลีย้งดา้ไว ๆ ก็บอกผมมาก็ได้ ลงุผม

เป็นตาํรวจชัน้ผูใ้หญ่ มีอาํนาจแทบทกุอย่าง ใหพ้่อผมไปคยุดว้ยก็ยงัไดเ้ลย ขนาดจะปิดเรื่องความสมัพนัธเ์ราก็

ยงัได”้

“คณุน่ะพิเศษกว่าใคร แต่ก็ยงัยํา้อยู่ไดว้่าตวัเองเป็นแค่ครอบครวัธรรมดา ๆ! --- แต่หน.ู..คิดว่าเรื่องนี ้

ใครจะโดนสาปแช่ง ใครจะโดนดถูกูดอ้ยค่า ใครจะโดนรงัเกียจมากกว่ากนั? คิดว่าหลบอยู่หลงัพ่อของคณุแลว้

จะลอยตวัจากปัญหานีไ้ดจ้รงิ ๆ เหรอ?”

ก่อนท่ีจะเห็นวา่ดานศุกัดิใ์ชมื้อขวาตบไปท่ีใบหนา้อีกฝ่าย เขาตวาดเสียงสั่น

“น่ีผมชว่ยดา้มากบัมือนะ! ถา้เกิดวนันัน้ --- ”

เด็กสาวสลดัตวัออกจากมืออีกฝ่ายทนัที “ก็แลว้จะช่วยทาํไมล่ะ ยืนเฉย ๆ แลว้ปล่อยใหห้นโูดนรถไฟ

ทบัตายก็ไม่เห็นจะเป็นไร!” ก่อนจะทรุดนั่งบนพืน้แลว้ปิดหนา้รอ้งไห้ ระยะท่ีเธอนั่งอยู่ไม่ไกลจากปลายเตียง

มาก ออกไปจนสดุขอบเขตท่ีกลอ้งจะรบัภาพได้

วินาทีนีด้านศุกัดิ์ไดแ้ต่ยืนกาํหมดัแนบตวัไม่เคลื่อนไหว พรอ้มกนัก็มีเสียงพึมพาํของเด็กสาวเล็ดลอด

เขา้มา

“จนถงึตอนนี.้..หนยูงัคิดอยูเ่ลยวา่จะมีชีวิตไปเพื่ออะไร...”

“เป็นอะไรอีกล่ะ?” ดานุศกัดิ์ตดัพอ้ “เธอนี่อารมณแ์ปรปรวนง่ายจริง ตอนนัน้ก็อยากจะขอใหม้ีอะไร

ดว้ย พอคราวนีก็้บอกวา่จะเลิก, เม่ือกีก็้คิดวา่จะกลบัไปอยูบ่า้นพอคราวนีด้นัอยากตายขึน้มาเสียเฉย ๆ!”

เสียงสะอืน้ของเดก็สาวดงัขึน้

“...ออกไปเถอะคะ่”
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ดานุศักดิ์ยังคงยืนน่ิงดว้ยความสับสน เขาโคลงหนา้ไปมาก่อนจะดึงเธอขึน้ “มาน่ี” ว่าแลว้ก็เริ่มยื่น

ใบหนา้ไปหาเธอมากขึน้ แตก่ฤติญดาผลกัเขาออก เธอเดินถอยหลงั ชายหนุม่ลกุขึน้ตามแลว้ผลกัเธอลงไปนอน

บนเตียง ชั่วขณะหนึง่กลอ้งสั่นเลก็นอ้ยแตต่อ่มาก็สามารถจบัภาพท่ีดานศุกัดิค์รอ่มตวัเดก็สาวผมยาวในชดุเสือ้

ยืดกบักางเกงขาสัน้ไดช้ดัเจน

ชายท่ีอยู่ขา้งบนสอดมือขึน้จากชายโครงเขา้ไปจับหนา้อกเด็กสาวอายุสิบเจ็ดปี กฤติญดาบิดหนี

พยายามปัดปอ้งมือคู่นัน้ อีกฝ่ายยงัไม่ยอมรามือพยายามถอดเสือ้และกางเกงเธอพรอ้มพดูว่า “อยู่น่ิง ๆ น่า...

ทาํเหมือนทกุครัง้เดี๋ยวเธอก็รูส้กึดีขึน้เอง” ทว่าครัน้เด็กสาวไม่ยอมก็เริ่มกระทาํรุนแรงขึน้ พยายามจบัไมจ้บัมือ

เธอใหอ้ยู่นิ่ง โชคยงัดีทีเขาดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลไ์ปก่อนหนา้จงึอ่อนเรี่ยวแรง ทาํใหก้ฤติญดาผลกัเขาออกไป

ได้ เธอไดใ้ชห้นา้แขง้ถองเขา้ไปยงับริเวณลิน้ป่ีอีกฝ่ายโดยไม่ไดต้ัง้ใจ ดานศุกัดิ์จึงกลิง้ไปนอนบนบนเตียงกุม

หนา้ทอ้งใบหนา้เหยเก สว่นเดก็สาวคลานขา้มไปยงัอีกฝ่ัง เดินหายไปยงัจดุบอด ไมรู่ว้า่เธอทาํอะไร แตค่รัน้ชาย

หนุม่เริม่ลกุขึน้ไดเ้ขาก็ดา่ทออีกฝ่ายดว้ยวาจาหยาบคาย มีประโยคหนึง่ท่ีนา่สนใจเป็นพิเศษ

“ไม่สาํนกึบญุคณุบา้งรไึงวะท่ีช่วยเธอจากความตาย...ใหท้กุอย่างตามท่ีขอแลว้ยงัจะเรื่องมาก! อีพวก

ผูห้ญิงแม่งน่ารงัเกียจฉิบหาย คิดว่าคนอ่อนแอแบบเธอเลือกไดร้ไึงวะ สดุทา้ยชีวิตก็ตอ้งมีผูช้ายคอยช่วยเหลือ

อยูดี่!”

แลว้ดานุศกัดิ์ก็พุ่งเขา้ไปยงัอีกฝ่ัง ทนัใดนัน้เสียงทุม้ต ํ่าก็ดงัแว่วเขา้มา ก่อนจะเห็นดานุศกัดิ์เดินถอย

ออกมาชา้ ๆ พลางกมุขมบัซา้ย คงจะเป็นตอนนัน้ท่ีกฤติญดาใชท้ี่เขี่ยบหุรี่ต่อสู้ แลว้เด็กสาวก็เขา้ไปถีบเขาให้

ลม้ลงก่อนจะรบีว่ิงมายงัแม็คบุ๊กดว้ยใบหนา้หวาดหวั่น แลว้ภาพทกุอยา่งจะตดัไป เขา้ใจวา่เธอกาํลงับนัทกึไฟล์

วิดีโอทัง้หมดแลว้ทาํการสาํรองขอ้มลูไวใ้นพืน้ที่เก็บขอ้มลูแบบคลาวดใ์นอินเทอรเ์น็ต ตามที่พิริยาดาไดเ้ขา้ถึง

ขอ้มลูนัน้ไดจ้ากอีเมลและรหสัผา่นของผูต้ายในเวลาตอ่มา

ที่จรงิพิรยิาดาไม่ไดเ้ปิดคลิปวิดีโอทัง้หมดใหก้บัชายหนุ่มดใูนวนันัน้ เธอเลือกเพียงช่วงสดุทา้ยที่เขาพยายามจะ

ขืนใจเธอจนกระทั่งคลิปถกูตดัไป ไทยมงุที่ยืนอยูร่อบ ๆ เริม่หนัไปพดูคยุกนั มีบางคนทกัขึน้วา่เขาคือดานศุกัดิผ์ู ้

เคยเป็นขา่วในตอนนัน้ ผมรบีลกุขึน้ยืนกลวัวา่เขาจะเขา้ไปทาํรา้ยพิรยิาดา ครัน้เขา้ไปใกลก็้เห็นวา่อีกฝ่ายนั่งจม

ปัสสาวะท่ีไหลออกมาอยา่งควบคมุไมไ่ด้

พิรยิาดาวา่ “คณุฆา่เธอใชม่ัย้?”

“ไมใ่ช.่..” ดานศุกัดิส์า่ยหวัเรว็ ๆ “ไมใ่ช.่..ฉนัไมไ่ดต้ัง้ใจ...”

“คณุฆา่เขา!”

“ไม.่..”

“คณุฆา่เขา!”
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“ไม.่..”

“ฆาตกร!”

“อีกะหรีน่ั่นมนัฆ่าตวัตาย! มนัฆา่ตวัตาย!”

ไทยมงุท่ียืนออกนัอยูถ่งึกบัแตกกระเจิง ผมท่ีแมจ้ะคยุกบัดานศุกัดิม์าก่อนก็ไมเ่คยรูจ้กัมมุนีข้องเขาเลย

ชายหนุม่ตวาดลั่น เสียงหลงและแหบแหง้

“ก็มนัอยากตายนกัมนัก็เลยผกูคอตายไง อีนั่นมนัไมรู่จ้กับญุคณุกท่ีูอตุสา่หช์ว่ยมนัมา กอูตุสา่หช์ว่ยมนั

แท้ ๆ มนัยงัไมคิ่ดจะขอบคณุกสูกันิด!...แลว้มงึเป็นใครถงึตอ้งเรยีกรอ้งความยติุธรรมใหอี้เดก็ดอกทองนั่นวะ?!”

พิรยิาดาท่ีแตง่ตวัเหมือนผูต้ายในวนัท่ี 16 กนัยายนเองยงัถงึกบัผงะ พรอ้มกนันัน้เจา้หนา้ท่ีรกัษาความ

ปลอดภัยก็เขา้มาดสูถานการณ์ แต่ไม่ทนัไรดานุศกัดิ์ก็พุ่งตวัออกจากฝูงชนก่อนจะว่ิงตรงไปท่ีชานชาลา เขา

เกือบจะขา้มเสน้สีเหลืองไปแลว้ ทวา่ผมตามไปควา้ตวัเขาไวท้นัก่อนที่รถไฟฟา้จะจอดเทียบสถานี ทวา่ ณ เวลา

นั้นมีเพียงคนสองสามคนเท่านั้นที่ เดินขึน้รถไฟฟ้าไป คนท่ีออกจากรถไฟฟ้าลงสถานีนีเ้องก็เข้ามามุงดู

สถานการณท่ี์เกิดขึน้มากขึน้เรือ่ย ๆ

ดานุศักดิ์น ํา้หูน ํา้ตาไหล กางเกงเปียกแฉะไปดว้ยปัสสาวะของตัวเอง เขาถูกเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ

ปลอดภยัพาตวัไปพรอ้มกบัพิรยิาดา ผมตามเธอไปดว้ยพรอ้มรบีโทรศพัทข์อใหค้ณุวิไลติดตอ่ทนายความ

บทส่งทา้ย

พาดหวัใหญ่ของหนงัสือพิมพไ์ทยเดลี วนัท่ี 5 มีนาคมนัน้เป็นบทความของผม: ‘จาก “ผูช้่วยชีวติ” เป็นฆาตกร

หนุ่มยีส่ิบหา้สารภาพฆ่า ‘นอ้งดา้’ อา้งว่า “ไม่สาํนกึบุญคณุ” ’ --- แมผ้มจะรูส้กึว่าพาดหวันีท้ี่คณุวิไลแกไ้ขซึ่ง

เป็นรา่งสาํเรจ็ดจูะรุนแรงไปหนอ่ย ทวา่น่ีอาจจะไมส่ะเทือนใจเทา่ความจรงิทัง้หมดที่ไดร้บัการเปิดเผย

ความสมัพนัธข์องนางสาวกฤติญดา จิตพล และนายดานศุกัดิ์ สวุรรณสนัติ ซึ่งขณะนัน้อายยุี่สิบหา้ปี

เริ่มตน้หลังจากที่เขาไดช้่วยเธอไวใ้นวันท่ี 16 กันยายนปีก่อน โดยมีลักษณะเป็นความสัมพันธ์เชิงชูส้าวซึ่ง

จาํเลยคือนายดานศุกัดิอ์า้งวา่ “เธอขอใหเ้ขามีเพศสมัพนัธด์ว้ย เพราะอยากรูว้า่การมีความสมัพนัธแ์บบคนรกั

เป็นอยา่งไร” ซึง่ทาํใหต้อ่มาทัง้สองก็พฒันาความสมัพนัธเ์รือ่ยมาจนกระทั่งวนัท่ี 31 ตลุาคม กฤติญดาตดัสินใจ

จะยตุิความสมัพนัธด์งักลา่วทวา่ดานศุกัดิไ์ม่ยอมจงึพยายามขืนใจเธอ และเมื่อถกูอีกฝ่ายสูก้ลบัจงึไดใ้ชเ้น็คไท

ของตวัเองรดัคอนางสาวกฤติญดาจนขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิต ก่อนจะจดัการอาํพรางศพและทาํความ

สะอาดท่ีเกิดเหตุ โดยเช็ดคราบเลือดและของท่ีตวัเองสมัผสัเพ่ือลบลายนิว้มือดว้ยผา้เช็ดเทา้ของโรงแรม แลว้
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ออกจากโรงแรมในเวลา 02:49 น. ตามภาพจากกลอ้งวงจรปิด โดยนาํกระป๋องเบียรท่ี์ตนดื่มกับเบียรอี์กสอง

กระป๋องไปดว้ย พรอ้มนาํท่ีเข่ียบหุรีก่บัผา้เช็ดเทา้ของโรงแรมไปทิง้ก่อนจะไปทาํแผลที่โรงพยาบาล

สาํหรบัมลูเหตจุงูใจนัน้ ในบทความของผมไดมี้การสมัภาษณจิ์ตแพทยท์า่นหนึง่ ซึง่ทา่นมีความคิดเห็น

วา่

“ผูก่้อเหตมีุปมจากการไม่ถกูยอมรบัในครอบครวั สงัคม หรือจากคนที่ตนรกั จึงทาํใหต้นไม่ไดม้องว่า

ตวัเองโดดเดน่หรอืมีคณุคา่ และอาจมีความคิดเกลียดชงัเพศหญิงอยู่แตเ่ดิม ดงันัน้การที่เขา้ไปช่วยเหลือเหย่ือ

จากการพยายามฆ่าตวัตายในวนันัน้และเห็นว่าส่ือใหค้วามสนใจเขา จงึไดส้รา้งคณุค่าแก่ตวัเขา ยิ่งเม่ือเหย่ือ

ติดต่อขอพบและมีความสัมพันธ์กับผูก้่อเหตุ ก็ย่ิงเพิ่มความรูส้ึกว่ามีคุณค่ามากขึน้ และมองว่าตนคือผูมี้

พระคณุท่ีช่วยชีวิตเธอไว.้..ดงันัน้การฆาตกรรมเหย่ือในวนันัน้จงึเป็นการกระทาํชั่ววบูท่ีเกิดจากอารมณผิ์ดหวงั

และโกรธท่ีเธอไมย่อมรบัตวัตนของเขา”

สาํหรบัความคิดของเหย่ือนัน้ จิตแพทยไ์ดใ้หค้วามเห็นไม่ตา่งจากคนในสงัคมวา่กฤติญดามีสญัญาณ

ของอาการซมึเศรา้ซึง่เกิดจากปัญหาทัง้หลายที่แวดลอ้มตวัเหยื่อมาตัง้แตย่งัเป็นวยัรุน่ ทัง้จากการที่ไม่สามารถ

ปรบัตวักบัพฤติกรรมของคนในครอบครวัท่ีเปลี่ยนไปได้ จากการถกูกลั่นแกลง้ การสญูเสียบพุการี และการถกู

ล่วงละเมิดทางเพศ เหล่านีก็้ไดป้ระกอบสรา้งใหเ้หยื่อมีความสิน้หวงั โดดเดี่ยว จนอาจนาํไปสู่ความคิดอยาก

ฆา่ตวัตายในที่สดุ

แมจ้ะไม่ใช่คดีท่ีคนรา้ยลงมือกระทาํอย่างโหดเหีย้มอาํมหิต แต่การเสียชีวิตของนางสาวกฤติญดา จิต

พล เด็กสาวท่ีครัง้หนึ่งสื่อไดต้ัง้ฉายาเธอว่า ‘เด็กสาวท่ีไดเ้กิดใหม’่ นัน้ไดส้รา้งแรงสั่นสะเทือนแก่สงัคมอย่างไม่

น่าเช่ือ ทัง้เรื่องปัญหาการกลั่นแกลง้ในโรงเรยีน การล่วงละเมิดทางเพศหรอืข่มขืนผูเ้ยาว์ ปัญหาสขุภาพจิตใน

วัยรุ่น และความคิดเกลียดชังเพศหญิงท่ีเป็นส่วนหนึ่งอันขับเคลื่อนจิตใจของดานุศักดิ์ใหล้งมือก่อเหตุ ซึ่ง

สืบเนื่องกบัลกัษณะทางสงัคมไทยท่ีแบง่บทบาททางเพศเป็นสองขัว้คือชายและหญิงอยา่งชดัเจน

แมค้วามเกลียดชังผูห้ญิง (misogyny) จะมิไดแ้สดงออกผ่านการคุกคามทางเพศผูห้ญิง แต่ก็อาจ

แสดงออกในลกัษณะความเกลียดชงัผูห้ญิงจากภายใน (internalised misogyny) โดยใชม้กุตลกหรือถอ้ยคาํ

เสียดสี การดถูกูพฤติกรรมบางอย่างดว้ยเหตผุลท่ีว่า ‘เหมือนผูห้ญิง’ เช่นการแต่งหนา้, มีอารมณแ์ปรปรวนขึน้

ๆ ลง ๆ, ขีบ้่น, มีลบัลมคนนยัไม่ยอมพดูออกมาตรง ๆ, หรอืเจา้นํา้ตา, ขบัรถไม่ชาํนาญ หรอืกดข่ีเพศหญิงใหมี้

บทบาทหนา้ท่ีดอ้ยกวา่ผูช้ายดว้ยเหตผุลวา่ ‘ผูช้ายเหนือกวา่ผูห้ญิง’

ความเกลียดชงัผูห้ญิงจากภายในทาํใหเ้กิดความกดดนัทัง้ในกลุม่สงัคม ในกลุม่ผูห้ญิงดว้ยกนัเองอาจ

มีทัศนคติว่าไม่ควรทาํตัวเป็น ‘ผู้หญิงใส ๆ’ ‘ผู้หญิงแอ๊บแบ๊ว’ เพราะจะถูกมองว่าข้างในไม่ได้ใสซ่ือ แต่

ขณะเดียวกันก็มองผูห้ญิงท่ีแต่งหนา้แต่งตวั สวมชดุท่ีเปิดเผยทรวดทรงสดัส่วนว่าเป็นการ ‘อ่อย’ ผูช้าย หรือ

‘แรด’ ซึง่ดถูกูพฤติกรรมดงักลา่ว และฝ่ังผูช้ายซึง่มีมโนคติวา่ผูห้ญิงควรจะตวัเลก็ ไมค่วรอว้น ไมค่วรสาํสอ่นทาง



72

เพศ และควรจะสวยอยู่ตลอดเวลาซึ่งทาํใหผู้ห้ญิงเกิดความรูส้ึกดถููกตวัเอง นอกจากนี ้ ในกลุ่มเพศชายดว้ย

กนัเองท่ีอาจมองวา่พฤติกรรมของผูช้ายบางอย่างนัน้ ‘ไม่แมน’ และสรา้งทศันคติบางประการ เช่น ผูช้ายไม่ควร

รอ้งไห้ ผูช้ายตอ้งแข็งแรง เป็นตน้

จากแนวคิดท่ีเพศชายกดเพศหญิงใหด้อ้ยค่าจงึเสรมิส่งใหร้ะบบปิตาธิปไตยและแนวคิดชายเป็นใหญ่

นัน้เขม้แข็งย่ิงขึน้ ดงัเช่นในครอบครวัมกัมีอดุมคติวา่ภรรยาตอ้งมีหนา้ท่ีดแูลงานบา้นงานเรอืนและเลีย้งลกู ซึง่

ถ่ายทอดไปยังลูกหลานว่าคนท่ีเป็นผู้หญิงจะตอ้งรับผิดชอบงานบา้นและควรแต่งงาน รวมไปถึงการยก

ทรพัยส์ินมรดก หรอืธุรกิจกิจการใหล้กูชายหรอืผูช้ายเป็นคนสืบทอด หรอืในทางเศรษฐกิจ แมว้า่สตรไีทยในวยั

ทาํงานจะเขา้รว่มเป็นกาํลงัแรงงานรอ้ยละ 70 ทวา่ความกา้วหนา้ในอาชีพนัน้พบวา่เพศชายมีความกา้วหนา้ใน

อาชีพสงูกวา่เพศหญิง และเพศหญิงไดร้บัโอกาสในตาํแหนง่หวัหนา้หรอืฝ่ายบรหิารนอ้ยกวา่ฝ่ายชาย

หลงัจากเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว ไม่นานนกัศาลชัน้ตน้ก็มีคาํตดัสินใหน้ายดานศุกัดิ์ สวุรรณสนัติรบัโทษจาํคกุ 3

ปีฐานไม่มีเจตนาฆ่าแต่ทาํรา้ยจนถึงแก่ความตายดว้ยบันดาลโทสะ, จาํคุก 3 ปีในความผิดฐานทาํใหศ้พ

เสียหาย, และจาํคกุ 5 ปีฐานล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายไุม่เกิน 18 ปี ทว่าจาํเลยใหก้ารสารภาพจึงลดโทษกึ่ง

หนึ่ง ส่วนในศาลอทุธรณมี์คาํตดัสินยืนตามศาลชัน้ตน้ ซึ่งแน่นอนว่ากระแสสงัคมไดถ้กเถียงต่อกระบวนการ

ยตุิธรรมในคดีฆา่คนตายและคดีพรากผูเ้ยาว์ โดยมีความเห็นควรปรบัใหมี้การลงโทษท่ีรุนแรงขึน้เพ่ือไมใ่หผู้ค้ิด

จะกระทาํผิดมองวา่ไดร้บัโทษเพียงเลก็นอ้ยเทา่นัน้

ทัง้นีใ้นตอนท่ีผมกาํลงัเขียนหนงัสือเล่มนีอ้ยู่คดีความไดส้ิน้สดุท่ีศาลอทุธรณแ์ลว้ แต่สาํหรบัครอบครวั

ของดานศุกัดิน์ัน้ ชชัวีร ์ สวุรรณสนัติผูเ้ป็นบิดาถกูสั่งโยกยา้ยใหไ้ปประจาํการที่สาํนกังานอื่น และพบวา่หลงัจาก

นัน้เขาไดห้ย่ารา้งกบัภรรยาไป ก่อนหนา้นีเ้ขาปฏิเสธจะพดูคยุกบัสื่อแต่ต่อมาก็ออกมาประกาศว่าจะสูค้ดีของ

ลกูชายจนถงึชัน้ฎีกาเพื่อไมใ่หเ้ขาตอ้งรบัโทษจาํคกุ อา้งเหตผุลวา่ “ลกูชายผมไมผิ่ด เขาเป็นสภุาพบรุุษ เขาชว่ย

ผูห้ญิง ทั้งหมดเป็นแค่อุบัติเหตุ” ส่วน พ.ต.ต. อภิรเดช สุวรรณสันติซึ่งถูกสงสัยว่าใชอ้าํนาจแทรกแซงการ

สืบสวนคดีของนางสาวกฤติญดานัน้ ปัจจบุนัยงัคงประจาํตาํแหน่งเดิม ไม่พบวา่มีการตรวจสอบจากสาํนกังาน

ตาํรวจแหง่ชาติแตอ่ยา่งใด

สว่นประเดน็เรือ่งจดหมายลาตายในที่เกิดเหตุ ‘ฉนัเป็นเจา้ของชวีติของฉนั และนีค่อืการตดัสนิใจดว้ยตวัฉนัเอง

--- กฤตญิดา’ มีคาํยืนยนัจากผูเ้ช่ียวชาญที่เปรยีบเทียบลายมือเชื่อไดว้า่กฤติญดาจะเขียนดว้ยตวัเอง ผมไดแ้ต่

คาดเดาว่าเธอคงเขียนจดหมายลาตายเตรียมไวก่้อนหนา้นี ้ และอาจจะเปล่ียนใจในวนัที่หนึ่งชนกมาบอกกบั

เธอ ทว่าก็น่าเสียดายเหลือเกินท่ีสดุทา้ยแลว้เด็กสาวผูน้ัน้ก็ไม่มีวนัไดเ้ห็นว่าหลงัจากนัน้เธอไดเ้ปล่ียนแปลง

สงัคมไปอยา่งไร
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ในวนัท่ีไดส้มัภาษณห์นึ่งชนกและพิชยุตม์ ผมไดถ้ามเรื่องจดหมายลาตายของเด็กสาว ส่วนหนึ่งคือ

อยากทราบความคิดเห็นของพวกเขาวา่คิดอยา่งไรกบัผูต้าย

หนึง่ชนกปฏิเสธอยา่งสดุหวัใจ

“หนูมองว่าสดุทา้ยแลว้นั่นก็ไม่ใช่การตดัสินใจจริง ๆ ของเธอ อาการซึมเศรา้มนัเกิดจากการทาํงาน

ผิดปกติของสารในสมองใช่ไหมล่ะคะ? แน่นอนว่าทกุคนเกิดมาก็ย่อมกลวัตาย ธรรมชาติกาํหนดใหเ้ราตอ้งมี

ชีวิตรอด ตอ้งมีลมหายใจและสขุภาพแข็งแรง หรอืสามารถใชชี้วิตในสงัคมได.้..จรงิ ๆ แลว้ดา้แคป่่วยและถกูทาํ

รา้ยจากความเห็นแก่ตวัของพ่อแม่หนู และไม่มีใครพาเธอไปรกัษา ถา้หนรููเ้รื่องนีเ้ร็วกว่านีอี้กสกันิดก็อาจจะ

ชว่ยเธอไดบ้า้ง”

พิชยตุมไ์มมี่ความเห็นอะไรกบัจดหมายลาตาย เขามองเชน่เดียวกบัผม ทวา่เขาพดูขึน้มาวา่

“ถึงในบตัรประชาชนผมจะเขียนว่านบัถือศาสนาพทุธก็เถอะ แต่ที่จรงิผมไม่ไดเ้ช่ือในศาสนาเท่าไหร.่..

ทวา่ก็มีแอบคิดบา้งเหมือนกนัวา่โชคชะตาจะนาํพาใหผ้มพบกบัเพ่ือนท่ีดีท่ีสดุมาให้ และผมก็คิดวา่แหวนท่ีเธอ

ใหน้าํความโชคดีมาใหผ้มดว้ย บางทีก็รูส้กึวา่ตวัเองโชคดีไปเสียทกุเรือ่ง

“ออ้, ผมอยากจะบอกว่าเวลาดา้ยิม้ เธอยิม้สวยทีเดียว และถึงผมเคยคิดจะอยากเป็นแฟนกบัเธอ แต่

จรงิ ๆ แลว้ผมก็แคอ่ยากเป็นที่พึง่พิงใหเ้ธอเทา่นัน้เองครบั”

สว่นเรือ่งแหวนบษุราคมั ทัง้สองคนตา่งเขา้ใจไมเ่ปลี่ยนจากทีแรกที่วา่นา่จะนาํมาฝากไวเ้พื่อเอาไปขาย

หรอืจาํนาํสาํหรบัใชจ้า่ยในอนาคต สว่นนีแ้มท้ัง้สองจะมองวา่ยอ้นแยง้หากกฤติญดามีความตัง้ใจจะฆา่ตวัตาย

จรงิ ๆ จากการที่เขียนจดหมายลาตายเตรยีมไว้ อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผูต้ายแลว้ก็ไม่มีใครทราบความคิด

ของเธออยูดี่

ประเด็นที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพิริยาดาเขา้ถึงระบบคลาวดข์องกฤติญดาไดอ้ย่างไร และเธอรู ้

เห็นกบัเรือ่งที่เดก็สาวผูต้ายบนัทกึวิดีโอผา่นกลอ้งเวบ็แคมของคอมพิวเตอรแ์ลป็ท็อปหรอืไม่ ทวา่ทัง้รายงานการ

สืบสวนตลอดจนจากปากของเธอเองก็ไมมี่อะไรในกอไผ่ เธอใหค้วามเห็นวา่ “เห็นไหม? ดา้นะ่เก่งจะตายไป”

แต่ทัง้นีก็้มีเพียงแค่เรื่องท่ีเธออบุอิบว่ารูร้หสัเขา้โซเชียลมีเดียและระบบคลาวดข์องผูต้ายอยู่นานแลว้

และรูแ้ตแ่รกแลว้วา่ดานศุกัดิเ์ป็นคนรา้ยอยา่งแนน่อน

“แตฉ่นัอยากลงโทษเขาดว้ยตวัเอง” เธอพดู “ก็เหมือนกบัที่เขาขาดคณุคา่เพราะไมไ่ดร้บัการยอมรบันั่น

แหละ ฉนัเองก็รูส้กึวา่ไม่พบคณุคา่ของตวัเองอีกแลว้หลงัจากลาออกจากการเป็นครูแนะแนว อย่างนอ้ยก็อย่าง

ท่ีเคยบอก น่ีคือการชดใชบ้าปท่ีเคยทาํใหด้า้ตอ้งเสียความฝันไป

“หากตอนนัน้ฉนัไมท่าํแบบนัน้ ฉนัก็ยงัสงสยัเหมือนกนัวา่ป่านนีด้า้จะทาํอะไรอยู”่
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ผมยงัแปลกใจที่พิริยาดาไม่ถูกฟ้องเพราะการกระทาํอนัอุกอาจ แต่อย่างไรก็ดีในการสมัภาษณค์รัง้

สดุทา้ยเพื่อทาํหนงัสือเล่มนี ้ ผมทราบข่าวว่าเธอยงัคงทาํงานอยู่ที่เดิม และไม่ไดยุ้่งเก่ียวในเรื่องของกฤติญดา

อีกนบัแตน่ัน้

ผมกลับไปเปิดดูโปรไฟลเ์ฟซบุ๊กของกฤติญดาอีกครัง้ ในวันท่ีเธอเสียชีวิตเม่ือปีก่อนก็มีคนโพสตไ์ว้

อาลยัแด่การจากไปของเธอ และในวนัที่ดานศุกัดิ์ถกูตดัสินโทษก็มีคนจาํนวนมากมาไวอ้าลยัเธอพรอ้มกบับอ

กวา่ “ตอ่จากนีเ้ธอจะไดไ้ปสูส่ขุคติจรงิ ๆ โดยไมมี่อะไรใหห้ว่ง”

ฟังดถููกตอ้งแลว้ที่หากเธอรบัรูค้วามเป็นไปของพวกเราทัง้หมด เธอคงจะยินดีย่ิงท่ีมีคนรกัและยงัคง

ชว่ยเหลือเธอจนสามารถเปิดเผยความจรงิสูส่งัคมได้

แต่ครัน้ทุกอย่างจบลง ก็เหมือนจะเป็นจุดเริ่มตน้ท่ีทาํใหผ้มกลบัไปคิดถึงปัญหาท่ีผมยงัขบไม่แตก...

กลบัไปนกึถงึคาํถามของเดก็สาวผูน้ัน้ท่ีทิง้ไวใ้หแ้ก่เรา

ใครกนัแนคื่อ ‘เจา้ของชวีติ’

ตวัคาํถามอาจจะดเูหมือนชีน้าํว่ามีผูส้รา้งชีวิตของมนุษยข์ึน้มา ทว่าคาํถามในลกัษณะคลา้ย ๆ กัน

อาทิ อะไรคือความหมายในชีวิตของปัจเจกบุคคล เราเกิดมาทาํไม เรามีจุดมุ่งหมายหรือหนา้ที่ที่ตอ้งมีชีวิต

หรอืไม่ หรอืเจตจาํนงเสรี (free will) มีจรงิหรอืไม่ --- ทกุการกระทาํของเรา ทกุการตดัสินใจของเรา หรอืแมแ้ต่

การที่เราคิดทบทวนถึงความหมายของชีวิตนีเ้กิดขึน้เพราะเราคิดขึน้ไดเ้อง หรอืเพราะมีอิทธิพลหรอืพลงัอาํนาจ

ใดบนัดาลใหค้ิดกนัแน่ ก็ยงัเป็นปัญหาปรชัญาชวนขบคิดท่ีมนษุยต์า่งตัง้ทฤษฎีกนัมาตัง้แตส่มยัโบราณ

ผมไม่สนัทดัเรื่องปรชัญาเท่าไรนกั แต่ครัน้นกึไปถึงคาํพดูของดานศุกัดิ์ท่ีเคยพดูไวถ้ึงจดหมายลาตาย

ของเด็กสาว: “ผมว่าตวัเราเองน่ีแหละครบัคือเจา้ของชีวิตของเรา...แต่เพราะเรายงักลวัตาย...นั่นแหละครบัคือ

เหตผุลท่ีเราจงึไม่ควรคิดสัน้”

ผมลองคิดเล่น ๆ ว่าหากเจตจาํนงเสรีมีจริง ๆ และการท่ีกฤติญดาอยากตายนั้นเป็นเพราะความ

ตอ้งการของเธอเอง ทวา่ถงึดานศุกัดิจ์ะรูเ้ชน่นัน้และฆาตกรรมเธอแสดงวา่เขาทาํถกูตอ้งแลว้หรอื

และผมก็เคยลองจินตนาการอยูเ่ช่นกนัวา่หากผมเป็นเธอ, กฤติญดาที่ตดัสินใจจะกระโดดตดัหนา้รถไฟ

เพื่อจบชีวิตตวัเอง และหากผมเป็นเขา, ดานศุกัดิ์ที่มองเห็นว่าคนคนหนึ่งจะทาํเช่นนัน้ ผมสามารถอา้งว่าดานุ

ศกัดิ์ผูท้ี่ช่วยชีวิตเป็นบญุคณุแก่เราไดห้รือไม่ หรือแมแ้ต่อา้งสิทธ์ิว่าตวัเองคือเจา้ของชีวิตของกฤติญดาเพราะ

ผมไดช้ว่ยชีวิตเธอไดจ้รงิ ๆ หรอื

หรือแมแ้ต่ชนกนัตท์ี่ฆาตกรรมสองสามีภรรยาจิตพลและขืนใจหลานสาวตวัเอง แสดงว่าในใจของชน

กนัตก์าํลงัคิดวา่ตนคือเจา้ของชีวิตของกฤติญดาท่ีสามารถสั่งเป็นสั่งตายใครก็ได้ เขาสมควรคิดเชน่นัน้จรงิหรอื

หรอืแมแ้ตน่กัเรยีนที่กลั่นแกลง้คนอ่ืน, คนที่ใชอ้าํนาจหรอืฐานะทางการเงินกดขี่ข่มเหงอีกฝ่าย, หรอืใช้

เพศ เชือ้ชาติ ความเช่ือทางศาสนา ความเช่ือทางการเมืองเพ่ือเหยียดหยาม เลือกปฏิบตัิ ริดรอน หรือคกุคาม
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ชีวิตผูอ่ื้น, ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยออ้ม หากเรามองว่ามนษุยด์ว้ยกนัเองไม่เท่าเทียมกนัมาแต่แรกไม่ว่าจะใช้

ดชันีตวัใดเป็นมาตรฐาน และคนที่มีศกัดิ์เหนือกว่าเป็นเจา้ของที่สามารถกาํหนดชะตากรรมของคนอื่นได้ การ

กระทาํอนัรุนแรงและสรา้งความบอบชํา้ทางจิตใจเชน่นีเ้ป็นสิ่งสมควรแลว้จรงิหรอื

ท่ีจรงิก่อนหนา้นีผ้มไดย่ื้นคาํขอถึงเรอืนจาํเพื่อเขา้ไปสมัภาษณด์านศุกัดิใ์นฐานะสื่อ ทวา่เจา้ตวัปฏิเสธ

ไมข่อพบกบัผูใ้ดทัง้สิน้ สว่นนายชนกนัตผ์มก็ไดย้ื่นคาํรอ้งแตก็่ถกูปฏิเสธเชน่กนั ทวา่ปัจจบุนันางหนึง่ฤทยันัน้ได้

หย่าขาดกบัสามีตวัเองและตอนนีต้นกาํลงัต่อสูใ้นชัน้ศาลเน่ืองจากลกูสาวทัง้สองพยายามหาทางฟ้องรอ้งแม่

ดว้ยไม่ตอ้งการใหเ้ธอเป็นผูป้กครอง แมส้ดุทา้ยจะกลายเป็นคดีอทุลมุซึ่งศาลไม่รบัฟ้องเน่ืองจากตอ้งหา้มดว้ย

กฎหมาย อย่างไรก็ดีชีวิตของกนัตฤ์ทยัและหนึ่งชนกนัน้ยงัคงตอ้งดาํเนินตอ่ไป เช่นเดียวกบัชีวิตของคนอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัเรือ่งราวอนัวุน่วายนี ้

ทว่าปริศนาท่ียงัคา้งคาอยู่นี ้ --- หากเรียกว่าปริศนาก็ไม่น่าจะถกู คงอาจเรียกไดว้่าเป็นส่ิงที่กฤติญดา

ไดทิ้ง้ไวใ้หเ้ราระลกึถงึเธอ

แมผ้มจะยงัหาขอ้สรุปไมไ่ด้ แตก่ระนัน้ ผมก็เช่ือวา่คณุอาจจะมีคาํตอบในใจแลว้

--- วา่ใครคือ ‘เจา้ของชวีติ’ ของคณุ


