
ต
ัว
อ
ย
่าง



เพริดอต  (Peridot)

เป็นอัญมณีประจำราศีสิงห์ มีสีเขียวตั้งแต่เขียวอ่อน  

เขียวอมเหลือง ไปจนถึงเขียวใบไม้แก ่ มีค่าความแข็ง 

เท่ากับ ๖.๕ - ๗ ไม่ใช่พลอยเนื้อแข็ง มีความเชื่อว่า 

เพริดอตเป็นอัญมณีที่จะสั่งสมพลังในตอนกลางวัน 

และส่องประกายแห่งพลังอำนาจเต็มเปี่ยมยามค่ำคืน 

เพริดอตจึงมีอีกหนึ่งฉายาว่า มรกตยามเย็น ทางด้าน 

ความรัก เชื ่อกันว่าเพริดอตเป็นอัญมณีที ่ช่วยให้ 

อารมณ์และจิตใจมั่นคง จึงเหมาะกับคู่แต่งงานที่จะ 

สวมใส่เพื่อความรักอันยืนยาว
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ผมอาจไม่ใช่เจ้าชายในฝัน

แต่คืนวันร่วมกันของเรายังไม่เพียงพอจะตัดสินอีกหรือ

ว่าผมมีค่าพอจะเป็นคนในชีวิตจริงของคุณ

ภายใน  ตรอกอันเงียบสงัด  มีเพียงแสงจันทราจากฟากฟ้าส่องผ่าน 

รัตติกาลลงกระทบแอ่งน้ำเจิ่งนอง  เสียงลมหายใจของชายคนหนึ่งกำลังยืนหอบ 

อยู่ภายใต้เงาสลัวรางยามเที่ยงคืน  ดวงตาสองชั้นของชายฉกรรจ์วัยสามสิบปลาย 

กวาดมองหาหนทางเพื่อหนีรอดจากความตาย

ไม่มีเวลาแล้ว  ต้องทำอะไรสักอย่างก่อนจะถูกฆ่าตายในตรอกแห่งนี  ้

ดรัณภพคิด  ความหวาดกลัวและสัญชาตญาณเตือนภัยในตัวกู ่ร้องไม่ต่างจาก 

กริ่งสัญญาณ  มันดังถี่ขึ ้น  แรงขึ้น  ผลักดันให้เขาตัดสินใจขว้างของชิ้นหนึ่งลง 

ท่อระบายน้ำที่มีตะแกรงเหล็กปิดทับด้านบน

จ๋อม  เสียงบางสิ่งตกกระทบแอ่งน้ำดังแทรกผ่านม่านความเงียบงัน  จากนั้น 

เพียงไม่กี่วินาทีให้หลัง  เสียงฝีเท้าผู้คนมากมายก็กรูกันเข้ามาภายในตรอก  เขา 

ไม่ได้หันมองด้วยซ้ำ  รู้แน่แก่ใจว่าความตายกำลังคืบคลานจ่อใกล้เพียงปลายจมูก 

ชายหนุ่มเริ่มวิ่งอีกครั้ง  ไม่รู้จะหันหน้าหนีไปทางใดเมื่อสุดตรอกแห่งนี้คือทางตัน... 

สถานที่สุดท้ายของชีวิต

บทนำ
ขบวนการโจรกรรม
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เสียงฝีเท้าวิ่งไล่ตามหลังเขามาติด ๆ  ท้ายสุดยามหมดหนทางหนี  ดรัณภพ 

ก็ตัดสินใจหันหน้าเผชิญกับความตายอย่างไม่คิดเกรงกลัว  แววตาที่เคยหวาดหวั่น 

แปรเปลี่ยนเป็นระอุ  เกรี้ยวกราด  กวาดมองเหล่าชายฉกรรจ์ทั ้งหลายซึ่งกำลัง 

สาวเท้าเข้าใกล้

“เอาละ  หมดเวลาเล่นเกมแล้ว  ส่งชิปนั่นมาให้พวกผมซะดี  ๆ”

“ฝันไปเถอะ  จะให้หรือไม่  ยังไงพวกแกก็ฆ่าฉันอยู่ดี”  เขาตอบด้วยน้ำเสียง 

ไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อย

ความตายหาใช่สิ ่งน่ากลัว  ทว่าห่วงเดียวคือแผนการที ่จะล้มเหลวลง 

ถ้าไม่มีเขา

“ฆ่ารึ  ไม่หรอก  ชีวิตมนุษย์ทุกคนล้วนมีค่า  มันน่าเสียดายมากหากต้อง 

ตายเปล่า”  หนึ่งในชายฉกรรจ์บอกพร้อมกับยกปืนในมือเล็งไปมายังเขา

ดวงตาดรัณภพเบิกกว้าง  รับรู้ในทันทีว่าปืนในมืออีกฝ่ายไม่ได้บรรจุกระสุน 

เพื ่อไว้ใช้ฆ่าคน  ทว่าสิ ่งที ่พวกนั้นกำลังหยิบยื่นให้คือความโหดร้ายแสนสาหัส 

ยิ่งกว่าความตาย

ปึก!  เสียงกระสุนถูกปล่อยออกจากลำกล้องไม่ดังนัก  ตรงเข้าปะทะกลาง 

อกชายหนุ่ม  ก่อนจะสูญสลายกลายเป็นอากาศธาตุ  พร้อมกันนั้นร่างสูงใหญ่มี 

อาการโงนเงน  ภาพสุดท้ายในห้วงคำนึงของดรัณภพคือดวงหน้าของสาวผมแดง 

คนหนึ่งกำลังมองมาด้วยแววตาเว้าวอนและห่วงใย

ขอโทษ  ชายหนุ่มคิดได้เพียงเท่านั้นก่อนร่างกำยำจะร่วงทรุดลงกับพื้น

เหล่าชายฉกรรจ์ซึ่งยืนคุมเชิงต่างตรงเข้าหิ้วปีกดรัณภพลงนอนแผ่บนพื้น  

ไม่มีรอยเลือดหรือบาดแผลใดปรากฏให้เห็นตามเนื้อตัว

“หาให้ทั่ว  มันต้องซ่อนชิปไว้ที่ไหนสักแห่งในตัว”

หลังคำสั่ง  คนนอนสลบไสลก็ถูกรื้อค้นแทบทุกตารางนิ้ว  เช่นเดียวกับพื้น 

ที่ตรอกโดยรอบซึ่งเต็มไปด้วยกองขยะเกลื่อน

“ไม่พบเลยครับ  หรือมันอาจฝังอยู่ในร่างกาย”

“บ้าจริง”  ชายเจ้าของปืนสบถอย่างหัวเสีย  สีหน้ากลัดกลุ้มแสดงออกถึง 
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ความสำคัญของสิ่งที่หา  “ค้นดูทั่วทั้งตรอกแล้วใช่ไหม”  เขาหันไปถามเหล่าลูกน้อง 

ทั้งหลาย

“ครับ”

“งั ้นลากตัวมันไป”  เขาสั่ง  ก่อนทั้งหมดจะทยอยถอยออกจากตรอกอัน 

ทรุดโทรม

หวังเหลือเกินว่าชิปเจ้าปัญหาจะถูกฝังอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของหมอนี่จริง
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Never  knew  such  a  day  could  come

ไม่เคยตระหนักว่าจะมีวันเช่นนี้

And  I  never  knew  such  a  love  could  be  inside  of  one

ฉันไม่เคยรู้ถึงวันที่มีรักในใจใครสักคน

And  I  never  knew  what  my  life  was  for

ไม่เคยสนว่าชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร

But  now  that  you’re  here  I  know  for  sure๑

แต่ฉันรู้ในทันทีเมื่อเธอยืนตรงนี้

 

เสียง   เพลงบรรเลงหวานแว่วผ่านจากเครื่องดนตรี  แสงไฟหรี่ลงจน 

เหลือเพียงความสลัวราง  ไม่นานบานประตูใหญ่ห้องบอลรูมก็ถูกเปิดออกพร้อมกับ 

การเดินเข้ามาของชายหญิงคู่หนึ่ง  เธอในชุดเจ้าสาวสีขาวบริสุทธิ์เดินเคียงคู่มา 

พร้อมกับเจ้าชาย  พวกเขาเหมาะสม  ควรคู่  แทบจะเรียกว่าเป็นคู่เพอร์เฟ็กต์ที่สุด 

เท่าที่เคยเห็นมาเลยทีเดียว

คณิตาถอนหายใจเบา  ๆ  เฝ้ามองภาพเพื่อนรักบนเวทีด้วยใบหน้าแย้มยิ้ม 

๑
ร้านอัญมณีในซอกหลืบ

๑  เพลง  Spend  My  Life  with  You  ศิลปิน  Eric  Benet  feat.  Tamia
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เธอยินดีเหลือเกิน  ในที่สุดเจ้าหญิงก็ตามหาเจ้าชายของตัวเองพบแล้ว

“ตาไม่ไปรับดอกไม้จากเจ้าสาวเหรอ”

ใครคนหนึ่งตะโกนบอกเธอพร้อมทั้งกวักมือเรียก  คณิตาเกือบส่ายหน้า 

อยู่แล้ว  แต่แขนเธอถูกฝ่ายนั้นลากออกไปยืนหน้าเวทีเสียก่อน  เสียงพิธีกรภายใน 

งานกำลังประกาศหาตัวสาวโสดเพื่อออกมารับช่อดอกไม้จากเจ้าสาว  คณิตายืนออ 

อยู่กับเพื่อนและแขกผู้หญิงอีกหลายคนซึ่งกำลังจับกลุ่มคุยกันหน้าเวที

เลยขึ้นไปทางด้านบน  มุกดากำลังยืนหันหลังให้พวกเธอ  และเมื่อพิธีกรนับ 

ครบสาม  ดอกไม้จากมือเจ้าสาวก็ลอยละลิ่วตกลงในมือคณิตา  หญิงสาวกะพริบตา 

ปริบ  ๆ  ยืนอึ้งอยู่ตรงนั้นพักใหญ่  จนกระทั่งได้ยินเสียงมุกดากล่าวกับเธอ

“ดีใจด้วยนะตา  ฉันจะรอดูหน้าเจ้าชายของแก”

คณิตายิ้มแหย  ๆ  ให้กับคำอวยพรของเพื่อน  ผู้หญิงอย่างเธอจะหาเจ้าชาย 

ในฝันเจอจริงเหรอ

 

เสียงกร่ิงดังระงมแล่นผ่านเข้าสู่โสตประสาท  คณิตาต้องใช้เวลารวบรวมสติครู่ใหญ่ 

จึงเข้าใจถึงที่มาของเสียงว่ามันคือนาฬิกาปลุกนั่นเอง  หญิงสาวร่างบอบบางไว้ผม 

ทรงบ๊อบเทสั้นข้างยาวข้างงัวเงียลุกจากเตียงนอน  เอื ้อมมือกดปิดเสียงนาฬิกา 

แล้วจึงล้มตัวลงนอนต่อด้วยความง่วงจัด

ถัดจากเสียงนาฬิกาปลุกคือเสียงจากโทรศัพท์มือถือ  มันดังซ้ำ ๆ  ย้ำให้เธอ 

จำต้องลุกขึ้นเดินไปค้นหาโทรศัพท์จากกระเป๋าสะพายกดรับสาย

“อะไรกันไอ้มูน  โทร.มาหาทำไมแต่เช้า”  น้ำเสียงคนเพิ่งตื่นนอนส่อแวว 

หงุดหงิดชัดเจน

“เช้าที่ไหน  เที่ยงต่างหาก  ไหนบอกจะแวะมาหา”

“ตายละ  เที่ยงได้ไง  ก็ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ตั้งแต่แปดโมง”

ความง่วงหายวับเป็นปลิดทิ้ง  คณิตาชะโงกกลับมาดูนาฬิกาแล้วก็อยาก 

เขกศีรษะตัวเองนัก  เธอตั้งเวลาไว้แปดโมงจริง ๆ นั่นแหละ  แต่พอกดดับดันล้มตัว 

ลงนอนต่อ  เวลาสี่ชั่วโมงแวบหายอย่างรวดเร็ว

ต
ัว
อ
ย
่าง



�

ริญจน์ธร

“แกไม่ต้องมาก็ได้นะ  ฉันอยู่โรงพยาบาลแล้ว  คุณริทเลื่อนประชุม  ขับรถ 

มาส่งฉันแทน”  มุกดาเอ่ยต่อมาตามสาย

วันนี้สองสาวมีนัดกันเพื่อพามุกดาซึ่งตั้งครรภ์ได้ห้าเดือนไปโรงพยาบาล 

เพราะวาริทเกิดติดประชุมตอนเช้า  แต่เมื่อเธอเบี้ยวนัด  สามีแสนดีของมุกดาเลย 

เป็นฝ่ายต้องเลื่อนนัดตัวเองแทนเพื่อภรรยาสุดที่รัก

“ขอโทษจริง  ๆ  เมื ่อคืนดึกไปหน่อยเลยตื่นไม่ขึ ้น”  คณิตาบ่นงึมงำด้วย 

ความรู้สึกผิด

“ไม่เป็นไร  ไว้แวะมาหาฉันที่บ้านตอนเย็นแทนสิ”

“ไม่เอาหรอก  ไม่อยากขัดเวลาจู๋จี๋ของแกกับคุณริท”  หญิงสาวกล่าวพร้อม 

กับทำหน้าย่นใส่โทรศัพท์ในมือ

ก็มันจริงไหมล่ะ  เวลาเธออยู่กับสองสามีภรรยาคู่นี้ทีไร  เหมือนตัวเองเป็น 

ก้างขวางคอชะมัด  คณิตาคิดด้วยความหมั่นไส้

“บ้า  ฉันกับคุณริทไปจู๋จี๋กันต่อหน้าแกตอนไหน”

“อ้าว  ที่ฉันเห็นคุณริทส่งสายตาหวานให้แกตลอดเวลา  นั่นไม่เรียกจู๋จี๋เหรอ”

“ไอ้เจ้าตาบ้า”  เสียงหวานตวาดแหวมาตามสาย

คณิตาหัวเราะ  นึกใบหน้าแดงก่ำของมุกดาออกเลยทีเดียว

“อย่าโมโหน่าว่าที่คุณแม่  เดี๋ยวลูกออกมาจะขี้หงุดหงิด”

“แกก็อย่าหาเรื่องยั่วฉันสิ”

“เออ  ไม่ยั่วก็ได้  ตกลงไม่ต้องให้ฉันไปโรงพยาบาลจริง ๆ  ใช่ไหม  แกจะ 

กลับบ้านยังไง”  คณิตาถามย้ำเพื่อความแน่ใจ

“คุณริทรออยู่”

คำตอบของมุกดาเรียกรอยย้ิมประดับข้ึนบนดวงหน้ารูปไข่ทันที  ท้ังท่ีตอนแรก 

มุกดาบอกว่าการประชุมของวาริทในวันนี้เป็นเรื่องสำคัญมาก  แต่ท้ายสุดก็คงไม่มี 

อะไรสำคัญไปกว่าภรรยาสุดที่รักอีกแล้ว

คิด  ๆ  ดูคณิตาก็อดอิจฉาเพื่อนไม่ได้  ชาติก่อนยายมูนทำบุญด้วยอะไรวะ 

ถึงครอบครองผู้ชายสุดเพอร์เฟ็กต์อย่างวาริทได้
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คณิตานึกย้อนถึงความฝันเม่ือตอนก่อนต่ืนนอน  ความจริงเร่ืองราวในฝันน้ัน 

เพิ่งผ่านไปไม่ถึงปี  ผิดอยู่หน่อยตรงที่เธอไม่ได้เป็นคนรับช่อดอกไม้จากเจ้าสาว 

เพราะคืนวันแต่งงานของมุกดา  คณิตาวิ่งวุ่นกับการรันคิวงานให้เพื่อนรักจนแทบ 

ไม่มีเวลาเงยหน้ามองเวทีด้วยซ้ำ  วันนั้นเธอว่างไปยืนหน้าเวทีเสียที่ไหนล่ะ

ฝันเพ้อเจ้อแล้วยายตา  ผู้หญิงอย่างเธอน่ะ  แม้แต่แฟนยังหาไม่ได้เลย

หลังจากพูดคุยกันต่ออีกนิดหน่อย  เธอก็วางสายจากมุกดา  หันมาเริ่มต้น 

ชีวิตประจำวันตัวเอง  แต่เพราะทีแรกตั้งใจจะให้เวลาทั้งวันกับเพื่อน  คณิตาจึงไม่ม ี

แผนการสำหรับบ่ายวันนี้  หลังจากอาบน้ำแต่งตัวเสร็จ  เธอก็เดินลงมายังชั้นล่าง 

ของทาวน์เฮ้าส์  บ้านหลังนี้เป็นสมบัติจากบิดาแท้  ๆ  ของเธอที่ซื ้อไว้ให้ตอนท่าน 

แยกทางกับมารดา  คณิตาเคยหนีหน้าครอบครัวมาอยู่คนเดียวที่นี่พักใหญ่  ทว่า 

หลังจากเกิดเรื ่องกับครองขวัญ๒  ผู้เป็นน้องสาว  เธอก็ได้ปรับความเข้าใจกับ 

คคนางค์ผู้เป็นมารดาและดรงค์พ่อเลี้ยงเป็นครั้งแรก  หญิงสาวเคยตัดสินใจจะ 

ขายที่นี ่เพื ่อย้ายไปอยู่กับมารดา  แต่ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอย  การขายบ้าน 

หลังหนึ่งใช่จะสามารถทำได้ง่าย  ท้ายสุดเลยเก็บมันไว้เพื่อรองรับการขยายตัวของ 

ธุรกิจที่เธอและมุกดาลงขันร่วมกัน  แล้วเทียวไปเทียวมาระหว่างบ้านตนเองกับ 

บ้านมารดาแทน

มูนอาย   เป็นชื ่อร้านค้าออนไลน์ซึ ่งให้บริการด้านการเช่าอุปกรณ์ตกแต่ง 

สถานที่สำหรับจัดงานแต่งงาน  สองสาวเริ่มต้นทำธุรกิจร่วมกันเมื่อประมาณสามปี 

มาแล้ว  ทุกวันนี้มูนอายเป็นที่รู้จักของว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวมากมาย  ทั้งผู้กำลังมอง 

หาอุปกรณ์ตกแต่งงานในราคาย่อมเยา  รวมไปถึงคู่บ่าวสาวที่ต้องการออกแบบ 

งานแต่งงานตนเองด้วยธีมโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใคร  ดังนั้นคณิตาจึงใช้ทาวน์เฮ้าส์ 

หลังนี้ไว้เก็บอุปกรณ์ตกแต่งสถานที่ทั้งหลาย  รวมถึงการดัดแปลงบริเวณชั้นล่าง 

ให้กลายเป็นโฮมออฟฟิศ  อย่างไรก็ตามรูปแบบการทำงานของทั้งสองก็ยังเป็นไป 

๒ ครองขวัญ  คคนางค์  และ ดรงค์  ตัวละครจากเร่ือง  ‘มนตรามุกจันทรา’  เล่มท่ี  ๒  ของนวนิยาย 

ชุดมนตราอัญมณี
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อย่างง่าย  ๆ  ตามสไตล์คนรักอิสรเสรี

“อ้าว  พี่ตาตื่นแล้ว  อู้งานนะคะเนี่ย  เป็นเจ้าของเลยได้โอกาสตื่นสายเชียว” 

กิ่งลดาหรือน้องกิ่ง  เด็กกราฟิกที่คณิตาดึงตัวมาช่วยเธอออกแบบ  ตะโกนต้อนรับ 

เสียงดัง  ทำให้อีกสองสามคนในห้องหันมามองหน้าเธอเป็นตาเดียว

“อย่ามาพูดมากนะไอ้กิ่ง  ใครกันแน่เป็นคนเซฟงานผิดให้ฉันต้องแก้  รู้ไหม 

พี่นอนตอนกี่โมง”  คณิตาใช้ปึกกระดาษในมือฟาดลงไม่แรงนักบนศีรษะทุยปกคลุม 

ด้วยผมซอยสั้นของรุ่นน้อง

“โอ๊ย  พี่ตา  อย่าดิ  ผมเสียทรงหมด  แหะ  ๆ  กิ่งขอโทษ  ไม่แซวก็ได้” 

กิ่งลดาหน้าจ๋อย  หันหน้าเข้าหาคอมพิวเตอร์  รีบทำงานต่อ

คณิตาชะโงกหน้ามามองหน้าจอคอมพิวเตอร์ของอีกฝ่ายแวบหนึ่ง  จากนั้น 

จึงเดินเลยไปห้องครัว  หญิงสาวส่ายหน้าเมื่อเห็นข้าวของในตู้เย็นนั้นร่อยหรอจน 

เกือบหมด  เธอจึงตัดสินใจคว้ากระเป๋าสตางค์เตรียมออกจากบ้าน

“พี่จะออกไปซื้อของมาตุนหน่อย  มีใครอยากได้อะไรไหม”  เธอตะโกนถาม 

ซึ่งโดยปรกติหนุ่มสาวทั้งหลายในห้องมักจะรีบแย่งชิงบอกรายการอาหารไม่ต่าง 

จากนกกระจอกแตกรัง

แต่บ่ายวันนี้กลับต่างออกไป  เมื่อทุกสายตากลับจดจ้องยังหน้าจอโทรทัศน์ 

ที่เปิดค้างอยู่  เป็นผลให้คณิตาสาวเท้าเข้ามามุงดูตาม

“ดูอะไรกัน”

“เซอร์ไพร้ส์ขอแต่งงานค่ะพี่  แต่รอบนี้ผู้หญิงเป็นฝ่ายขอผู้ชายแต่งงานนะ” 

หนึ่งในพนักงานมูนอายเอ่ยกับเธอถึงรายการโทรทัศน์ที่กำลังฉาย

คณิตาเบนสายตามองโทรทัศน์ตามคนอื่น ๆ  สิ่งที่เห็นคือภาพผู้หญิงคนหนึ่ง 

กำลังถูกสัมภาษณ์จากทางรายการ  เธอเป็นผู้หญิงผมสั้นประบ่า  อายุน่าจะประมาณ 

สามสิบปลาย  ๆ  แต่งตัวภูมิฐาน  ชื่อเจนสุดา

“ทำไมคุณเจนถึงคิดจะมาขอผู้ชายแต่งงานครับ”  หนึ่งในพิธีกรของรายการ 

ถามหญิงสาวระหว่างการถ่ายทำ

“เพราะรู้ว่าเขาไม่มีวันจะขอฉันแต่งงานน่ะสิคะ”
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