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มีดประจ ำตัว 

ชาต ิกอบจิตติ 

 
          เรามาถึงมาเลีย้งเวลาหนึ่งทุม่ตรงพอดี  ลกูชายของผมมีอาการต่ืนกลวัอย่างเห็นไดช้ดั ส่วนภรรยาผมจะดู

เรง่รอ้นผิดปกตสิกัหน่อย  ผมเขา้ใจวา่เธอคง “หิว”  มากกวา่อยา่งอ่ืน  เพราะงานเลีย้งเชน่นีเ้ธอเคยผา่นมากบัผม
นบัครัง้ไมถ่ว้นซึ่งไมจ่  าเป็นจะตอ้งตื่นเตน้อีกเลย 

          ภายในหอ้งโถงใหญ่สวา่งไสวดว้ยไฟโคมระยา้ยอ้ยหอ้ยอยูก่ลางหอ้ง  เสียงเปียนโนคลออยูเ่บา ๆ ผูค้น
คอ่นขา้งหนาตา  เสียงพดูคยุ  เสียงน า้แข็งกระทบแกว้เสียงเครื่องดื่มรินไหล  คละเคลา้เขา้หอูย่างไมเ่ป็นระเบียบ
พรมหนานุม่สีแดงเลือดคนรองรบัรองเทา้ท่ีเคล่ือนไหวไป-มา 
          ผมมองหาเจา้ภาพแตก็่ไมเ่ห็น  จงึพาลกูชายและภรรยาเดินเขา้มาทกัทายผูค้นพอเป็นพิธีก่อนขอตวัเดนิ
จากไปยงัโต๊ะของเรา  ถา้เป็นโอกาสอ่ืนผมคงตอ้งยืนด่ืมพดูคยุกบัคนอ่ืน ๆ สกัเล็กนอ้ย  เพ่ือรอคอยพิธีเริ่มตน้ของ
งาน 

          แตว่นันี ้ ผมจ าเป็นตอ้งแนะน าอะไรบางอยา่งใหล้กูชายเขา้ใจ  ผมไมอ่ยากใหเ้กิดความผิดพลาดขึน้ก่อนถึง
เวลานัน้  คืนนีจ้ะเป็นการเริ่มตน้ท่ีส าคญัของเขา  มนัจะบง่ชีว้า่ลกูชายของผมจะเป็นคนในระดบัผมไดห้รือไม ่หรือ
วา่เขาจะลม้เหลวกลายเป็นพวกมนษุยช์ัน้ต  ่า  ซึ่งผมและภรรยาไมอ่ยากใหล้กูเป็นเชน่นัน้ 

          ดงันัน้ผมจ าเป็นตอ้งสรา้งความรูส้ึกท่ีดีใหเ้ขา  เพ่ือเขาจะไดเ้ป็นบคุคลท่ีสมบรูณแ์บบในระดบัเราสืบตอ่ไป
ในอนาคต 

          “ด่ืมเสียหน่อยสิ”  ผมสง่แกว้เครื่องดื่มใหล้กู  ซึ่งหยิบจากถาดของคนรบัใชป้ระจ างาน 

          “คอ่ย ๆ จิบนะ”  เสียงภรรยาผมเตือนเบา ๆ เธอคงเกรงว่าลกูชายจะมนึเมาก่อนถึงเวลาอนัควร 
          เม่ือเรามาถึงโต๊ะท่ีเจา้ภาพจดัเตรียมไว ้คนรบัใชป้ระจ าโต๊ะโคง้ให ้ แลว้เล่ือนเกา้อีบ้นุวมใหน้ั่งทีละคน  ทา่ที
เขาดสูภุาพนุม่นวล  แตแ่ฝงไวด้ว้ยความหวาดกลวั 
          ผมทรุดกายนั่งลงอยา่งสบาย  แลว้คอ่ย ๆ ดงึมีดประจ าตวัออกจากปลอก วางลงบนท่ีวางมีดบนโต๊ะภรรยา

ผมเปิดกระเป๋าถือหยิบ  “มีดประจ าตวั”  ของเธอขึน้มา  ดงึมีดออกปลอ่ยปลอกรว่งลงกระเป๋า  เธอวางมีดเปลือย  
ลงบนท่ีวางไวบ้นเบือ้งหนา้  มีดของเธอรูปรา่งเรียวเล็กบอบบางดา้มงาสวยงาม  เป็นธรรมดาของผูห้ญิงท่ีชอบของ
สวยของงาม  แตค่วามคมของมนัไมผ่ิดกบัความสวยของงูท่ีซอ่นพิษไว ้

          “เอามีดออกมาวางซิจ๊ะ”  ภรรยาผมเตือนลกู 

          อาการต่ืนประหมา่ยงัไมเ่หือดไปจากเขา  เขาคอ่ย ๆ ดงึมีดขึน้มามือสั่นเล็กนอ้ย  ใบมีดสะทอ้นไฟวบูเขา้ตา
ผม  แลว้วางลงบนท่ีรองรบัอยา่งเคอะเขิน 
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          มีดประจ าตวัของเขาท่ีวางสงบคอยเหย่ืออยูเ่บือ้งหนา้นัน้  ผมเป็นคนพาเขาไปเลือกซือ้ใหเ้อง  หลงัจากเขา
ไดร้บัอนญุาตใหเ้อามีดประจ าตวัไวใ้นครอบครองไดซ้ึ่งนอ้ยคนนกัจะไดร้บัโอกาสงดงามเชน่นี ้ ถา้เทียบกบัจ านวน
พลเมืองทัง้หมดท่ีมีอยูใ่นเมืองเรา  เราเป็นกลุม่คนเพียงหยิบมือเดียวท่ีมีสิทธ์ิมีมีดประจ าตวั  ท่ีเหลือนอกนัน้เป็น
มนษุยข์ัน้ต  ่า 

          “ตรวจดใูหเ้รียบรอ้ย ลกูจะตอ้งใชม้นัไดท้กุเม่ือไมว่า่จะท่ีไหน  ไมว่า่จะหิวหรือไมก็่ตาม  จ าไวว้า่มีดของ

ลกูจะตอ้งต่ืนเสมอ…”  ผมจดจ าของของพอ่มาตลอดและถึงวนันีผ้มก าลงัถ่ายทอดใหล้กูชายฟัง 

          “จ าเอาไว ้ มีดตอ้งคมอยู่ตลอดเวลาพรอ้มท่ีจะจว้งเฉือนไดท้กุเม่ือ” 

          “ผม  ผมไมก่ลา้ท าครบั” 

          “พดูอะไรอยา่งนัน้ลกูเอย๋  แมเ่ป็นผูห้ญิงแท ้ๆ แมย่งัไมเ่คยนกึกลวั 

          “ครัง้แรกพ่อก็เคยพดูแบบนีแ้หละ..เอาไอน่ี้อีกสองแกว้”  ผมชแูกว้ขึน้โดยมิไดห้นัไปมองคนรบัใชป้ระจ า
โต๊ะผมรูว้า่เขาตอ้งพรอ้มท่ีจะรบัค าสั่งอยู่ตลอดเวลา  เขาเป็นไอค้นประเภทท่ีไมมี่สิทธ์ิมีมีดประจ าตวั  เขารูต้วัดีวา่
จะตอ้งไมท่  าอะไรใหค้นอยา่งผมโกรธ 

          “ระวงัไอแ้ก่นั่นไว ้ ถึงเวลาแลว้อย่าไปยืนใกลม้นัเหล่ียมมนัจดั” 

          “คนท่ีใสช่ดุสีครีมนั่นไง”  ภรรยาผมแอบชี ้

          “อยา่ไปมองมนั ฟังพอ่  มนัชอบท ามีดของมนัรว่งอยูเ่รื่อย  ตอนชลุมนุกนั  บางทีโดนนิว้พวกเรากนัเอง

ขาดหลายคนเคยโดน..ขอบใจ…เอา้ด่ืมเสียอีกแกว้  เด๋ียวคงไดเ้วลา”  ผมสง่แกว้เครื่องดื่มใหล้กู 

          “ถึงลกูจะคบหากบัไอพ้วกท่ีมีมีดประจ าตวัดว้ยกนัแตก็่อย่าไวใ้จใคร”  ภรรยาผมเสรมิขึน้ 

          “ตอนออกไปคอยระวงัตวัไว ้ อยา่อยูห่่างพอ่กบัแมน่กั” 

          “….สวสัดีคะ่”  ภรรยาผมยกมือไหว ้ ผมเอีย้วตวัมองเบือ้งหลงั 

          “สวสัดีครบั”  ผมลกุขึน้ยืน   เราเขยา่มือกนั 

          “ลกูรูจ้กักบัลงุเขาเอาไวส้ิ”  ลกูชายผมยกมือไหว ้

          “ครบั   น่ีลกูชายผมเอง  เขาเพิ่งไดร้บัสิทธ์ิใหมี้มีดประจ าตวัไดใ้นวนันี…้” 

          “ออ๋  เอ……มีดประจ าตวัสวยดีน่ี”  เขาเหลือบมองท่ีโต๊ะพลางเอือ้มือหยิบขึน้มาลบูคล าเลน่ 

          “บ๊ะ  คมดีเสียดว้ย”  เขาพดูกบัลกูผม 

          “คณุพอ่พาผมไปเลือกครบั” 

          “คืนนีเ้ลยพามาลอง….”  เขาพดูกบัผมในขณะวางมีดลงท่ีเดมิ 

          “ครบั  ครัง้แรกของเขา” 
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          “เออ้ดี  นั่งตรงนีพ้อดีใกลโ้ต๊ะอาหาร…สนกุแนพ่่อหนุม่”  เขาหวัเราะใหล้กูชายผมอย่างกนัเองก่อนเดนิ
ผละไป คนรบัใชป้ระจ าโต๊ะหลบตาลงต ่ายามเม่ือเขาเดนิผา่น 

          “แกมีบริษัทสง่มนษุยช์ัน้ต  ่าออกขายทั่วโลก” 

          “คงร  ่ารวยนา่ดใูชไ่หมพอ่?” 

          “อะไรกนัร  ่ารวย…”  ภรรยาผมแทรกขึน้มา  “…..ค าว่าร  ่ารวยนัน้เอามาใชว้ดัจ านวนเงินของแกไมไ่ด้

หรอก” 

          “แกเป็นเจา้ภาพงานนี”้ 

          “น่ีเน่ืองในโอกาสอะไรครบั?” 

          “ไมมี่อะไรส าคญั  เพียงแตส่งัสรรคก์นัธรรมดา ๆ” 

          “แมก่บัพอ่คิดวา่ไหน ๆ วนันีล้กูก็มีมีดประจ าตวัแลว้ จงึอยากใหล้กูลองใชม้นั  ครัง้แรกคิดว่าจะใหล้กูลอง

ท่ีบา้น  แตค่ิดอีกทีวา่พามางานเลีย้งนีน้า่จะสนกุกวา่…” 

          ภรรยาผมอธิบายใหล้กูฟังยืดยาว  เขานั่งฟังเนือย ๆ ผมคิดวา่เขานา่จะกระตือรือรน้มากกวา่นี ้ ผมคอ่นขา้ง
วิตกว่าเขาจะกลายเป็นไอพ้วกมนษุยช์ัน้ต  ่า  แววตาเขาไม่หิวกระหายเหมือนอยา่งพวกเรา  เขาน่าจะรูว้า่เขามี
โอกาสดีเพียงใดท่ีสามารถมีมีดประจ าตวัได ้ มีคนอีกจ านวนมหาศาลท่ีพยายามไขว่ควา้หามีดประจ าตวั  แตไ่รผ้ล
บางคงลงทนุถึงขนาดเป็นนายหนา้คา้-ขายพอ่แม ่ พ่ีนอ้งตวัเอง  เพ่ือจะไดส้ิทธิในการมีมีดประจ าตวั  บางคน
วิ่งเตน้เดนิทางไปตา่งประเทศ  เพ่ือใหท้างโนน้รบัรองในการขอสิทธ์ิมีมีประจ าตวั  หลายคนยอมอยูน่อกกฏหมาย
เพ่ือแสวงหามีดประจ าตวั  แตล่กูชายผมคงไมไ่ดค้ิดถึงความยากล าบากเทา่นัน้  เพียงแตผ่มยกบรษิัทในเครือให้
เขาสองบริษัทเทา่นัน้  เขาก็ไดร้บัสิทธ์ิในการมีมีประจ าตวัทนัที  หรืออาจเป็นเพราะมนัง่ายเกินไปเขาถึงไมค่อ่ย
สนใจ 

          “…ทกุอยา่งจะเรียบรอ้ยลกู  ไมมี่อะไรนา่กลวั  แมก่บัพอ่จะคอยดแูลลกูตลอดเวลา…”  เสียงภรรยาผม
สรุปใหล้กูฟัง 

          “ผมท าไมไ่ดห้รอกแม ่  มนันา่ขยะแขยง น่ารงัเกียจ” 

          “ถา้แกจะผา่เหล่าผ่ากอก็ตามใจแก  คดิใหดี้ก็แลว้กนั  เพราะนั่นหมายถึงวิถีชีวิตแกตอ้งเปล่ียนไป  เป็นไอ้
พวกมนษุยช์ัน้ต  ่า  อีกหนอ่ยถา้แกมีเมียมีลกู  อดอยากเขา้ก็ตอ้งเอาลกูมาขายเป็นลกูคา้ขา้งถนน  ใหค้นมีมีด
ประจ าตวัเขาซือ้ไปแลเ่นือ้เถือหนงั  ดดูเลือดดดูสมองมากิน  รตึวัแกเองก็เถอะ  ถึงเวลานัน้อยา่มารอ้งโอดโอยกบั

ฉนัก็แลว้กนั    ฉนัชว่ยอะไรแกไมไ่ด…้”  ผมไมไ่ดต้ัง้ใจขู่ลกูเลยเพียงแตเ่ลา่ความจรงิใหเ้ขาฟัง  แตใ่นน า้เสียง
อาจจะมีอารมณข์ุ่นมวัปะปนอยูบ่า้ง 
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          “ ลกูก็เคยเห็นไมใ่ช่หรือจ๊ะ  เวลามีนายหนา้น าพวกมนษุยช์ัน้ต  ่ามาขายท่ีบา้นเรานะ่  ลกูสงัเกตบา้งหรือ

เปลา่วา่พวกมนษุยช์ัน้ต  ่าท่ีเราซือ้ไวค้รัง้ละคนสองคนนัน้มนัหายไปไหนหมด…”  ภรรยาผมพดูเสียงกรีดกรายกบั
ลกูฟังคลา้ยเธอก าลงัขม่ขูพ่วกมนษุยช์ัน้ต  ่า 

          “ผมทราบครบั  ผมถึงวา่มนันา่ขยะแขยง  นา่สงสารเขาดว้ย” 

          “ลกูยงัไมเ่คยลองน่ะสิลกูถึงพดูแบบนี ้ พ่อเองอยากใหล้กูไดล้องเหมือนกนั  แตต่ิดวา่ตอนนัน้ลกูยงัไมมี่

มีดประจ าตวั  วนันีถ้ึงไดพ้ามาลองด ู เอานา่ลองดสูกัที  ถา้ไมช่อบหรืออยา่งไรพอ่ก็ไมว่า่  ตกลงนะลกูนะ”  ผมใช้
น า้เย็นเขา้ลบู  เขาไมต่อบอะไรเพียงแตน่ั่งกม้หนา้นิ่ง 

          “ด่ืมเสียอีกหน่อยสิ  มนัจะชว่ยใหดี้ขึน้”  ผมบอก 

          เขายกแกว้น า้ขึน้จิบแลว้วางลง  สายตาเขามองท่ีคนรบัใชป้ระจ าโต๊ะ  ผมรูว้า่ลกูชายผมก าลงัมีเมตตาตอ่

พวกมนษุยช์ัน้ต  ่า…. 

          …เสียงเปียนโนหยดุเลน่  ไฟหรี่ลง  ผูค้นท่ียืนคยุตา่งรูน้ยักนั  พวกเขาคอ่ย ๆ แยกยา้ยกลบันั่งตามโต๊ะของ
ตวัเองเพียงครูเ่ดียวก็เงียบสงบอยู่ในความสลวัราง  ไปบนเวทีเปิดส่องลงเป็นวงกลม  เจา้ภาพเดนิมาหยดุยืนกลาง
แสงไฟ  เสียงเขาดงัขึน้อยา่งผูมี้อ านาจ  ตามลกัษณะของพวกเรา 

          “….สวสัดีทา่นผูมี้เกียรติทัง้หลาย  ผมขอรบกวนเวลาอนัมีคา่ของทา่นสกัเล็กนอ้ย  ก่อนจะถึงเวลาอาหาร

ท่ีผมจดัเตรียมไวส้  าหรบัพวกเรา….” 

          ภรรยาผมจดัแจงผูผ้า้กนัเป้ือนใหล้กูชาย  ซึ่งเธอเองเป็นคนเลือกซือ้มาส าหรบัวนันีโ้ดยเฉพาะ  เธออวดผม

เม่ือตอนเย็น  มนัเป็น “ผา้กนัเป้ือน”  ท่ีตดัเย็บดว้ยฝีมือปราณีต  สีเทาทมึ  แลดสูง่างามตามแบบฉบบัของ
ลกูผูช้าย 

          ผมจดัแจงผูผ้า้กนัเป้ือนใหต้วัเอง  โดยมีคนรบัใชป้ระจ าโต๊ะคอยช่วยเหลือผกูตรงดา้นหลงัคอให ้ ภรรยาผม
ผกูใหล้กูเสรจ็ก็จดัการผกูใหต้วัเอง รวดเร็วช านิช  านาญเช่นเดียวกบัแม่บา้นทั่วไปของคนในระดบัเรา  ท่ีตอ้งใช ้  

“ผา้กนัเป้ือน”  เป็นประจ ายามท่ีตอ้งท าครวัเอง 
          ทกุคนตา่งสาละวนกบัการผูกผา้กนัเป้ือนอยูใ่นความสลวั  ราวกบักุ๊กภตัตาคารก าลงัเตรียมตวัก่อนจะสบั
หมหูรือสบัเนือ้  แตเ่กรงวา่เลือดของสตัวบ์นเขียงจะกระเซ็นมาเป้ือนเสือ้ผา้อนัสวยงามของเขา 

          …..ไชโย  ไชโย  ไชโย…..  เสียงตะโกนกอ้งหอ้ง 
          สิน้เสียงโหร่อ้งไฟในหอ้งคอ่ย ๆ สวา่งขึน้  จนจดัจา้แลเห็นทกุสิ่งทกุอยา่งชดัเจน  ประตทูางดา้นขวามือเปิด
ออกทกุคนมองไปท่ีประต ู รา่งของชายคนหนึ่งนอนอยู่บนเตียงโลหะก าลงัถกูเข็นเขา้มา  รา่งกายของเขาไมมี่อะไร

ปกปิด  นอกจากปลอกเหล็กท่ียดึไวต้รงกลางล าตวัและตามแขน,  ขา  สว่นหวัท่ีถกูคลมุไวด้ว้ยกล่องโลหะ
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ส่ีเหล่ียมครอบมาถึงคอ  ยึดตดิกบัเตียง  ไมมี่ใครเห็นหนา้เขา ไมมี่ใครรูว้า่เขาเป็นใคร  เตียงแรกผา่นไป  เตียงท่ี
สองเข็นตามเขา้มา  ทกุสิ่งคลายกบัเตียงแรก  ผิดแตว่า่รา่งท่ีนอนเปลือยอยู่บนเตียงนีเ้ป็นผูห้ญิงเทา่นัน้เอง   

          “ท าไมตอ้งเอากล่องเหล็กครอบหวัไวด้ว้ยละ่พอ่?”  ลกูชายผมถามขึน้ 

          “มนัเป็นกฏ  การท่ีเราจะกินคนดว้ยกนัเราจะตอ้งไมส่งสารมนั  ไมเ่ห็นดวงตาออ้นวอนของมนั  ไมไ่ดย้ิน
เสียงรอ้งขอชีวิตของมนั 

          “สงสารมนัไมไ่ดห้รอก  ไอพ้วกมนษุยช์ัน้ต  ่าพวกนีม้นัเกิดมาเพื่อใหค้นอย่างพวกเรากิน  ถา้เราสงสารมนั

เราก็ไมมี่ความสขุ  …..”   ภรรยาผมเสรมิใหล้กูฟัง 
          ดจูากรูปรา่งของคนทัง้สองท่ีนอนอยู่บนเตียงกลางแสงไฟ  เห็นไดช้ดัว่าเจา้ภาพมีการเตรียมการเป็นอยา่งดี
รา่งทัง้สองพว่งพีนา่ลิม้รส  ขนตามตวัถกูโกนออกจนเกลีย้ง  รา่งกายช าระลา้งขาวสะอาด  ผิวของหญิงสาวเป็นสี
ชมพนูวลเปลง่ปลั่งดว้ยเลือดฝาดภายใน 

          แนน่อน  งานระดบันีค้งไมอ่ยากใหมี้ท่ีติ 
          รา่งทัง้สองนอนหายใจอยูก่ลางแสงไฟ  ลอ้มรอบดว้ยสายตาท่ีหิวกระหาย 

          “……..ครบัถึงเวลารบัประทานอาหารรว่มกนัแลว้ครบั  ขอเชิญทกุท่านรบัทานไดเ้ลย  ขอบคณุครบั”  

เสียงเจา้ภาพกลา่วอ าลาเวที 

          สิน้เสียงผูป้ระกาศผูค้นเริ่มเคล่ือนไหวคกึคกั 

          “ ไปกนัเถอะเรา  เด๋ียวจะไมท่นั”  ภรรยาผมเตือนพลางหยิบมีดของเธอ  แลว้ลกุขึน้ยืน 

          “ผม…ผม  ไมก่ลา้ครบั”  ลกูชายผมเสียงสั่น 

          “เอ๊….อะไรกนัอีกเลา่”  ผมชกัอารมณเ์สีย 

          “ไปเถอะลกู  ไมล่องไมรู่ห้รอก  ดคูนอ่ืนเขาสิออกไปกนัหมดแลว้”  ภรรยาผมฉดุมือลกูใหล้กุขึน้ 

          “อยา่ลืมมีด”  ผมเตือนลกูดว้ยเสียงด ุๆ  

          “ดซูิ  ถา้ไมอ่รอ่ยจริง  คนเขาไมมี่รุมกินกินขนาดนีห้รอก”  ไดย้ินเสียงภรรยาผมบอกลกู 

เบา ๆ ขณะเดนิ  
ผมมาถึงโต๊ะอาหารก่อนภรรยาและลกู  ถึงตอนนีผ้มไมไ่ดส้นใครอีกแลว้  หยิบจานไดก็้ตรงรี่ไปท่ีเตียงหญิงสาวหา
ท่ีวา่งเขา้แทรก  นมทัง้สองขา้งโดนเฉือนออกไปแลว้  เลือดไหลออกมาไมห่ยดุ  รา่งนัน้สะบดัดิน้อยูเ่ร่า ๆ  แตก็่ไม่
สามารถหลดุพน้จากพนัธนาการของปลอกเล็กได ้

          ผมเลือกเชือดเอาเนือ้บรเิวณสีขา้ง  เนือ้ตรงนัน้ก็กระตกุสั่นเป็นริว้ ๆ ขึน้มา  มนัเตน้สูก้บัคมมีดของผมอยา่ง
สนกุสนาน  ผมแลเ่นือ้ชิน้นัน้ขาดออกจากล าตวั  วางหมบัลงบนจานตวัเอง  มีเลือดติดมาดว้ยพอคละเคลา้ 
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          ใครคนหนึ่งสบัฉับลงบนขอ้มือ  เลือดกระเซ็นมาถกูใบหนา้ผม  ผมหนัไปมอง  เขาเอย่ขอโทษ  แลว้ชีใ้หผ้มดู
ขอ้มือท่ีขาดออกจากแขน  มนัยงัเตน้กระตกุอยูไ่ด ้ เราหวัเราะใหก้นัอยา่งรื่นเรงิ  เขาหยิบขอ้มือท่ียงักระตกุเตน้นัน้
ขึน้ใสจ่าน 

          “ ผมชอบกินนิว้มือ มนัมีเอ็นกรุบกรบัดีเวลาเคีย้ว”  เขาบอกผมพรอ้มรอยยิม้สมใจ 

          ผมหนักลบัมามองท่ีรา่ง มนัแหวง่เวา้ไปอยา่งน่าใจหายรวดเรว็กนัจรงิ ๆ มองเห็นแต ่ 

“มีดประจ าตวั”  วาววบั  วุ่นวาย  เฉือดเฉือน  เถือกเถือลงไปบนรา่งแทบไมมี่ท่ีวา่ง 
          ผมเรง่มือแลเ่นือ้ตรงสะโพกออกมาชิน้เข่ืองพอสมควรยกใสจ่าน  ถึงตอนนีท้อ้งไดถ้กูแหวะออกจนเหวะ
หวะใสท้ะละทะลกัออกมาคลกุเคลา้กบัเลือด  ผมไมช่อบกินเคร่ืองในนกัและคดิวา่เนือ้ในจานคงพออ่ิม  จงึลา่ถอย
กลบัมายงัโต๊ะ 

          “อุ๊ย  มีตวัอ่อนอยูใ่นทอ้งดว้ย”  เสียงผูห้ญิงกรีด๊กร๊าดดีใจ 

          ผมไมไ่ดห้นักลบัไปมอง  ไมส่นใครอีกตอ่ไป  นอกจากเนือ้แดงสดบนจานตวัเอง  คอ่ยเดนิประคองมนั
กลบัมายงัโต๊ะ 
          ภรรยาและลกูชายของผมยงัไมก่ลบัมา  ผมเรียกคนรบัใชป้ระจ าโต๊ะมาปลดผา้กนัเป้ือน  ซึ่งเปรอะ
เลือดออกจากตวัเขาลนลานเขา้มาอย่างพินอบยิ่งกวา่เดมิ  ภาพท่ีเขาเห็นคงท าใหเ้ขาตกใจ  และมนัคงสอนให้
พวกเขาเช่ือฟังผมเป็นอยา่งดีทีเดียว  ถา้เขายงัไมอ่ยากเป็นอยา่งรา่งท่ีถกูรุมทึง้อยูน่ัน้ 

          “เอาอยา่งเดมิมาแกว้”  ผมสั่งผา้กนัเป้ือนพนัตวั 
          ผมนั่งจิบเครื่องด่ืมรอภรรยาและลกู  ทัง้คูท่ัง้สองกลบัมา  ภรรยาผมเดนิน าหนา้  ในจานของเธอพนูดว้ยเนือ้
เคลา้กบัเลือด  ดเูหมือนจะมีกระดกูออ่นปนมาดว้ย  ลกูชายผมเดนิตามหลงัมาตดิ ๆ ใบหนา้เขาซีดเผือดคลา้ยจะ
เป็นลมในจานท่ีถืออยูมี่เพียงนิว้หวัแมเ่ทา้อนัเดียว 

          “ไอเ้ซอ่เอ๊ย  แยง่มาไดแ้คนี่ห้รือวะ”  ผมเกิดโทสะจนระงบัไมอ่ยู ่ รูส้ึกอบัอายท่ีลกูชายผมท าใหผ้มตอ้ง
เสียหนา้ 

          “คณุก็รู…้.ใจเย็น ๆ สิ  ลกูเรามนัไมเ่คย”  ภรรยาผมพดูกบัผมดว้ยเสียงนุม่นวล 

          ผมหวนนกึถึงตวัเองเม่ือครัง้แรกท่ีพอ่พาไปกินคนตวัเองก็ไม่ตา่งกบัลกูชายตอนนีม้ากนกั  นกึถึงเชน่นีจ้งึ
คอ่ยสงบลง  รูส้กึสงสารลกูชายขึน้มา 
          คนรบัใชป้ระจ าโต๊ะปลดผา้กนัเป้ือนใหท้ัง้สอง 

          “พอขอโทษ…..กินดลูกู  ลองด”ู  ผมบอกลกูดว้ยความส านกึผิด 

          ลกูชายผมคอ่ยมีใบหนา้ยิม้ขึน้มาหนอ่ย  เขาพยกัหนา้รบัและจอ้งมองผม  คลา้ยจะลอกเลียนกิริยาท่ีผม
จดัการกบัเนือ้สดในจาน 
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          มือซา้ยของผมหยิบซอ้มขึน้มาจิม้ลงบนเนือ้  มือขวาผมถือมีดประจ าตวั  เถือเนือ้นัน้ใหข้าดจากกนัพอดีค า  
ใสเ่นือ้เขา้ปากเคีย้วอยา่งชา้ ๆ  เพ่ือดดูซบัรสชาติของมนัใหถ้ว้นทั่ว 

          “นุม่  นุม่จรงิ ๆ เขาคงขนุไวน้าน”  ผมบอกกบัภรรยา 

          “คณุวา่อะไรนะ ?”  เธอเงยหนา้ขึน้ถาม  เห็นไดช้ดัวา่เธอไมไ่ดฟั้งผม  ภายในปากเธอแดงเหมือนคนกิน
หมากสมยัโบราณ 

          “ผมวา่มนันุน่” 

          “คะ่ ๆ เธอพยกัหนา้รบั  แลว้กม้ลงหั่นเนือ้ในจานของเธอ  ยกขึน้ใส่ปาก” 

          “ดฉินัตดัเอากระดกูซ่ีโครงอ่อนมาดว้ย  อยากจะเสรมิจมกูใหโ้ดง่ขึน้อีกหนอ่ย คณุวา่ดีไหมคะ่?”  เธอพดู
ขณะเคีย้ว 

          “แลว้แตค่ณุเถอะ” 

          “อา้วลกู ท าไมไมกิ่นละ่  มวัมองอะไรอยู ่ กินสิลกู  อรอ่ยนะ…..”  เธอพดูกบัลกูทัง้ท่ีปากยงัไมว่า่ง 

          “ลกูชายผมลงัเลอยู่นิดหนึ่ง  เขาคอ่ย ๆ เฉือนหนงัตรงโคนหวัแมเ่ทา้ขึน้มานิดหนอ่ย  แตค่า้งมือไว ้

          “ลองแตะ ๆ ดก็ูได ้ อยา่ไปคดิถึงศีลธรรมใหม้ากนกัศีลธรรมมนัเป็นเรื่องของไอพ้วกมนษุยช์ัน้ต  ่า” 

          “กินซะลกู….แมข่อรอ้ง” 

          อยา่งไมค่อ่ยเตม็ใจนกั  เขายกสอ้มท่ีจิม้หนงัหวัแมเ่ทา้ขึน้ใสป่าก  ทนัทีท่ีลิน้เขาสมัผสัรส  ผมเห็นใบหนา้
ของเขาแปรเปล่ียนไป  ราวกบัวา่เขาไดพ้บสิ่งมหศัจรรยท่ี์เขาคิดไมถ่ึงวา่จะไดเ้จอะเจอ  ดวงตาของเขาวาววาม
ฉายแววแหง่ความดรุา้ยออกมา  เขา้จองมองหวัแมเ่ทา้ในจานอย่างหิวกระหาย 

          ผมยิม้ใหก้บัภรรยา  เธอเองก็ลอบมองลกูเช่นกนั  เธอยิม้ตอบ 

          ลกูชายผมใชส้อ้มจิม้หวัแมเ่ทา้ทัง้ดุน้  อา้ปากกวา้งแลว้ยดัมนัเขา้ไป  เขาเขีย้วมนัอยา่งตะกละตะกลาม  
เขาคงรูส้กึถึงรสชาตเินือ้คนแลว้  สีหนา้ของเขาไมเ่หลือว่ีแววความเป็นคนขีส้งสารมนษุยช์ัน้ต  ่าอยูเ่ลย 

          “ดฉินับอกคณุแลว้ว่าใหเ้วลากบัลกูหนอ่ย”  ภรรยาผมพดูขึน้อยา่งภาคภมูิ  ผมไมต่อบอะไร  ยงัคงมอง
ลกูชายอยา่งช่ืนชม 

          ลกูชายผมเคีย้วเนือ้หวัแมเ่ทา้อยา่งเอร็ดอรอ่ย  สกัครูห่ลงัจากท่ีเขาดดูซมึรสชาตอินัหอมหวานของมนัแลว้  
เขาปลิน้กระดกูหวัแมเ่ทา้ออกมาจากปาก  มนัขาวสะอาดไมมี่เศษเนือ้หรือคราบเลือดติดอยูเ่ลย  เขาคงดดูซบัมนั
จนหมดน า้  ก่อนเคน้คายกระดกูออกมา  สกัครูเ่ขาคายเล็บเทา้ตามออกมา  ในปากยงัเคีย้วเอือ้งเนือ้อยู ่ ผมรูว้า่
เขายงัไมอ่ยากกล า้กลืนมนัลงคอ  เพราะความเสียดายรสชาตขิองเนือ้คนนั่นเอง 

          “พอ่บอกลกูแลว้วา่ลกูจะไมผ่ิดหวงั  น่ีเพียงแคน่ิว้หวัแมตี่นเทา่นัน้นะ  พอ่จะบอกให”้ ผมสพัยอก 
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          ลกูชายผมมองตอบ  ใบหนา้ของเขาเหมือนส านกึผิด  ท่ีไมย่อมเช่ือตัง้แตแ่รก  ไมเ่ชน่นัน้เขาคงไดเ้นือ้มากิน
อีกมากกวา่นี ้ น า้ตาเขาซมึเออ่  ผมไมแ่นใ่จวา่มนัเออ่ทน้ขึน้มาเพราะความส านกึ  หรือวา่มนัทน้ขึน้มาเพราะความ
เอรด็อรอ่ยท่ีเขาไดร้บั  ในท่ีสดุเขากระเดือกกลืนเนือ้ในปากอยา่งแสนเสียดาย 

          “เดี๋ยวผมจะออกไปเอาอีก”  เขาขยบัตวัจะลกุขึน้ 

          “ไมต่อ้งไปหรอกลกูเอย๋  ปานนีค้งเหลือแตก่ระดกูแลว้”  ผมแบง่เนือ้ในจานใหล้กูชายอีกเล็กนอ้ย  เฝา้ดู
เขาเคีย้วกินอยา่งหมดหว่ง 

          “รกัษามีดประจ าตวัไวใ้หดี้  มนัเป็นสิทธิท่ีเจา้จะไดกิ้นเนือ้คนดว้ยกนั”  ผมบอกกบัลกูในขณะท่ีตวัเอง
ก าลงัแลเ่นือ้ในจาน 

          “แมข่อผมอีกหน่อย”  เสียงลกูชายผมเวา้วอนฟังนา่เอ็นด…ู.. 

          ……สกัครูผ่มเหลือบมองเห็นลกูชาย  เนือ้ในจานของเขาหมดแลว้  แตใ่นมือเขายงักระชบั “มีด

ประจ าตวั”  แนน่  เขาก าลงัจองมองคนรบัใชป้ระจ าโต๊ะ  ดว้ยสายตาท่ีผมรูว้่าเขาตอ้งการอะไร 
          ผมยิม้ใหก้บัตวัเองขณะกม้ลงมองเนือ้ในจาน  ผมคอ่ย ๆ ผา่นมนัออกเป็นชิน้บาง ๆ แลว้จิม้ขึน้มาเคีย้วชา้ ๆ 
อยา่งพอ่บา้นท่ีมีความสขุกบัครอบครวัอนัอบอุน่ 
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