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คุณหมอกอดอกแล้วหันมาย้ิมล้อ "แหม มีแฟนแก่น่ีดีจัง ใจดี เข้าอกเข้าใจ 

ทุกอย่าง รู้อย่างนี้มีแฟนไปตั้งนานแล้ว"

"เฮ้ย ไม่ได้สิ ถ้าไม่ใช่ผมก็ไม่ใช่ว่าผู้ชายจะดีเหมือนกันทุกคนหรอกนะ แล้วท่ี

ส�าคัญผมยังไม่แก่"

"โอเค ยังไม่แก่ก็ยังไม่แก่" บุษบงกชหัวเราะเสียงดัง "แล้วนี่จัดกระเป๋าเดินทางรึ

ยังคะ"

"ยังครับ ท�าไมต้องรีบ ไปตั้งวันอาทิตย์"

"ปกติผู้ชายเขาจัดกระเป๋าวันไหน หากต้องเดินทางวันอาทิตย์"

"คืนวันเสาร์หลังสี่ทุ่ม"

คุณหมอค้อนให้

"แล้วผู้หญิงล่ะ" เขาถามกลับ

"สามวันก่อนเดินทาง"

"โห...ต้องให้ความส�าคัญกับกระเป๋าเดินทางและใช้เวลากับมันนานขนาดนั้น

เลยเหรอ"

"อย่างนี้น่าอวยพรให้มีลูกสาว จะได้เข้าใจว่าผู้หญิงต้องละเอียดอ่อนกับเรื่อง

ต่างๆ ในชีวิตมากแค่ไหน"

หสัยุทธหนัมามองหน้าทันทแีล้วพูดด้วยสหีน้าจรงิจงั "งัน้ต้องรบกวนด้วยนะครบั"
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เดินทางมาถึงเล่มท่ีหกแล้วนะคะ ส�าหรับชุด 'เจรจาต่อ-ตาย' ซ่ึงครั้งนี้ 
tiara ได้หยิบเอา 'ความเกียจคร้าน' มาตีความและบอกเล่าเรื่องราวผ่าน 
ตัวละครใหม่ๆ ได้อย่างสนุกสนานครบรสอีกแล้วค่ะ

ในเล่มนีล้กูทีมหน่วย NIC ของหัสยุทธได้แสดงความสามารถกนัเตม็ท่ีกบั 
คดีคนร้ายจี้ตัวประกันท่ีแม้จะดูเป็นงานซ่ึงหน่วยเจรจาต่อรองช�่าชอง แต่เรือ่ง
ราวกลบัไม่ง่ายแบบนัน้ค่ะ ทางด้านคณุหมอบุษบงกชกเ็จอเคสชันสตูรศพหญิงสาว 
ท่ีมนี�า้หนกัตวัเกอืบสีร้่อยกโิลกรมั หน�าซ�า้ผูช่้วยมอืดอีย่างพจนย์ีก็ไม่อยู่อีกด้วย

ในขั้นตอนการท�าคดีของทั้งสองฝ่าย หัสยุทธเริ่มได้ข้อสันนิษฐานที่อาจ
น�าไปสูผู่อ้ยู่เบ้ืองหลงั Satan แต่ความสมัพันธ์ของสารวัตรและคณุหมอท่ีก�าลงั
ไปได้ดีกลับพบอุปสรรคบางอย่าง จนท�าให้คุณหมอต้องเลือกว่าจะไปต่อกับ 
หัสยุทธหรือไม่ คุณหมอคนสวยของเราจะจัดการกับเรื่องนี้อย่างไร ต้องไป
ติดตามพร้อมกันในเล่มเลยค่ะ

เล่มต่อไปจะเป็นเล่มสุดท้ายท่ีเราจะได้ทักทายพร้อมกับหนุ่มๆ NIC  
แล้วนะคะ ส�าหรับท่านใดท่ีเพิ่งมารู้จักหน่วย NIC จากเล่มนี้และติดใจความ
สนกุสนานเข้มข้นของเรือ่งราวล่ะก ็ขอแนะน�าให้อ่านห้าเล่มก่อนหน้าตามล�าดบั
ดังนี้ค่ะ

1. เจรจาต่อ-ตาย ตอน ราคะ
2. เจรจาต่อ-ตาย ตอน ตะกละ
3. เจรจาต่อ-ตาย ตอน โลภะ
4. เจรจาต่อ-ตาย ตอน ริษยา
5. เจรจาต่อ-ตาย ตอน โทสะ
พัฒนาการความรักท่ีท�าให้เราอมย้ิมของสารวัตรหัสยุทธกับคุณหมอ

บุษบงกช และความตื่นเต้นในการสืบสวนคดีของหน่วย NIC ได้อรรถรส 
น่าติดตามทุกเล่มแน่นอนค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

แต่ปัจจุบันรับบทแม่บ้านและแม่ของลูกชายคนเดียว สนใจการท�าขนมอบ ดื่ม

กาแฟ เดนิทางท่องเท่ียว และเขยีนนยิายท่ีความรกัมกัมาพร้อมกบัสถานการณ์

คับขัน เป็นคนเงียบเรียบร้อยนิดๆ ชอบเก็บตัว รักสันโดษ มองโลกในแง่ดี  

รกัสนัต ิพยายามเข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รกัคนทุกประเภท) รกัธรรมชาติ 

ชอบเสยีงเพลง มีความสขุกบัการดภูาพยนตร์แนวสบืสวนสอบสวนกบัอ่านหนงัสอื 

ประเภทจิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ และนิยายแนวโรมานซ์

ขอบคุณผู้อ่านทุกท่านท่ีสนับสนุนงานเขียนของ tiara มาโดยตลอด 

ต้องการพูดคุยเรื่องงานเขียน ขนมอบ หรือแอบดูเด็กน่ารักก็เชิญท่ี  

http://tiara.bloggang.com นะคะ หากต้องการทราบความเคลื่อนไหวเรื่อง 

งานเขียนโดยเฉพาะก็เชิญที่แฟนเพจ By tiara ได้เลยค่ะ 

tiara

ประวัตินักเขียน
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tiara

บทที่ 1

ภายในห้องท�างานของหน่วยเจรจาต่อรองในกรณเีกดิเหตอุาชญากรรม 

เวลานีเ้ป็นช่วงเวลาท่ีไม่มีงานเร่งรบีอะไรนกั นอกเสยีจากการตดิตามคดค้ีาง 

ท่ีถกูส่งต่อมาจากหน่วยสบืสวนและงานเกบ็ข้อมูลของปารสุก์ แต่ความว่างนี้ 

ไม่รวมถึงสมองของผู้เป็นหัวหน้าเมื่อหัสยุทธใช้พื้นท่ีบนโต๊ะประชุมกระจก

จนเตม็ เขาเขียนสิง่ท่ีอยู่ในความคิดออกมาเป็นแผนผงัอย่างท่ีต�ารวจผูเ้ป็น

มอืขวายังตามความคดิไม่ทัน วุฒภิาศเหลอืบมองหัวหน้าของเขาเป็นระยะ

จากโต๊ะท�างานของตัวเอง แต่ก็ยังไม่กล้าถาม

หัสยุทธลกุนัง่สลบักนั บางทีเขากเ็ดนิรอบโต๊ะอย่างคนท่ีก�าลงัใช้ความคดิ 

อย่างหนกั ความอดทนของวฒุภิาศเกอืบจะหมดลงและพร้อมจะตัง้ค�าถาม

อยู่แล้วในตอนที่หัวหน้าเป็นฝ่ายเรียกชื่อของปารุสก์ขึ้นมาก่อน

"รุสก์"

"ฮะ? ครับ"

คนถกูเรยีกสะดุ้งเลก็น้อยเพราะก�าลงัจดจ่อกบังานของตวัเอง แต่เม่ือ

ตัง้สตไิด้กห็ยุดงานในมือแล้วหันหลงักลบัมามองหัวหน้าท่ียืนอยูท่างด้านหลงั 

ของเขา โดยมีโต๊ะประชุมคั่นกลางระหว่างคนทั้งคู่

Page ����������� �������������.indd   7 4/2/2561 BE   15:50



เจรจาต่อ-ตาย ตอน เกียจคร้าน

8

"นายเปิดเสยีงท่ีบันทึกไว้ในคนืท่ีมีการจูโ่จมในบ้านร้างให้ฟังอกีครัง้ซิ"

"บ้านร้าง..." เขาพยายามคิด "บ้านร้างในหมู่บ้านจัดสรรเหรอครับ"

"อื้ม"

เม่ือได้รบัการยืนยันแล้วปารสุก์กหั็นกลบัไปค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์

ของตัวเอง เขาบันทึกเสียงในคืนท่ีมีการปฏิบัติการไว้ท้ังหมด เมื่อเรียก 

ไฟล์เสียงได้แล้วก็เปิดเสียงนั้นออกล�าโพงให้ทุกคนในห้องได้ยินไปพร้อมๆ 

กัน อาสดาท่ีก�าลังง่วนอยู่กับเอกสารโครงการฝึกอบรมเยาวชนท่ีตนท�า 

ร่วมกับแพทย์หญิงบุษบงกชอยู่นั้นก็เงยหน้าขึ้นมาสนใจด้วย

เม่ือหัสยุทธไม่ได้ระบุช่วงเวลาท่ีเขาต้องการจะฟังอย่างชัดเจน ปารสุก์ 

จึงเริ่มเปิดไฟล์เสียงของเหตุการณ์ในคืนนั้นตั้งแต่ต้น หัวหน้าหน่วย NIC 

กอดอกแล้วฟังทุกเสียงนั้นด้วยความตั้งใจ...

"หยุด!"

ค�าสั่งสั้นแต่เฉียบขาดท�าเอาปารุสก์สะดุ้ง เขากดหยุดไฟล์เสียงแล้ว

หันมามองหัวหน้าของตน

"ในคืนนั้นพวกเราเข้าใจว่าคลิปท่ี Satan เห็นก็ดีเลย์จากเหตุการณ์

จริงใช่ไหม"

"ครับ" ปารุสก์เป็นคนตอบ

"เหตกุารณ์ท้ังหมดเกดิข้ึนได้ด้วยคนสามกลุม่ จากสถานท่ีสามแห่งท่ี

มกีารสื่อสารกันอยู ่หนึ่งคือสถานทีเ่กิดเหตุ สองคือที่ไหนสักแห่งซึง่ Satan 

นั่งดูคลิปที่พวกมันตั้งกล้องถ่ายไว้ และสามก็คือห้องปฏิบัติการของต�ารวจ

สื่อสาร"

"สี่คือบนรถตู้ของเรา...ผมเอง"

"อื้ม นายคงไม่หักหลังผมใช่ไหม"

"หา? คืออะไรครับ"

ปารุสก์งงกับค�าถามของหัสยุทธ แต่หัวหน้าของเขากลับยิ้มมุมปาก
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tiara

"ล้อเล่นน่า ใช่...สี่คือนาย"

"ห้าคือคนในโซเชียล" วุฒิภาศเดินออกจากโต๊ะท�างานของตัวเองมา

สมทบกบัหัสยุทธโดยท่ีไม่ได้มีการร้องขอ "คนืนัน้มคีนออนไลน์อยู่เยอะเลย

ครับ"

"ใช่ แต่พวกเขาไม่ใช่คนควบคมุ ผมก�าลงัจะหาว่าใครท่ีสามารถท�าให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์นี้ได้บ้าง"

วุฒิภาศจ้องมองใบหน้าด้านข้างของหัสยุทธอย่างจริงจัง "หัวหน้าจะ

ตามหา Satan ให้เจอเหรอครับ"

นายต�ารวจหนุ่มใหญ่ยืดตัวตรงแล้วตอบเนือยๆ "อืม มันติดใจอยู่  

แต่ก็ไม่ได้ซีเรียสอะไร ปัญหาใหญ่น่าจะอยู่ในมือของทีมไอ้โอบมากกว่าท่ี

ต้องเขยีนรายงานเกีย่วกบัคดขีองจตรุภทัรให้ได้ ผมแค่ตดิใจว่าท�าไม Satan 

ท�าเรื่องพวกนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบ มันสมบูรณ์เกินไป"

"คนใกล้ตัวเหรอครับ" วุฒิภาศเข้าประเด็น

"อาจจะ...อาจจะใกล้ใครสักคน"

คนตอบยังไม่มั่นใจอะไรนักในเวลานี้ แล้วห้องท�างานของ NIC ก็ถูก

รบกวนด้วยเสยีงแขกซ่ึงมาเยือนโดยไม่ได้รบัการเช้ือเชญิและไม่มกีารเคาะ

ประตูเตือน

"เฮ้ย ไอ้หัส"

ทุกคนหันไปมองแขกคนนั้น เจ้าหน้าท่ีของหน่วย NIC ต่างท�า 

ความเคารพโอบเกยีรติ มีเพยีงหัสยุทธคนเดยีวท่ีแสดงออกทางสหีน้าอย่าง

ชัดเจนว่าเหม็นเบ่ือเขา แต่โอบเกยีรติก็ไม่เคยสนใจท่าทีของหัสยุทธอยู่แล้ว 

เขาเดินไปที่หน้าโต๊ะประชุมแล้วกวาดสายตามองตัวหนังสือบนนั้นเร็วๆ

"แย่งฉันท�าคดีอีกแล้ว"

"มาท�าไม" หัสยุทธถาม

"เย็นนี้จะไปกินข้าวด้วย"
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"ไม่ได้...เย็นนี้มีนัด"

"หมอบุษเหรอ ไปด้วย"

"ไม่ใช่ ไม่ให้ไป"

คนตอบตอบเสร็จแล้วเดินกลับโต๊ะท�างานของตัวเอง ทุกคนในหน่วย

ต่างอมย้ิมกบัความสมัพนัธ์ของสารวตัรสองนายท่ีคอยจกิกดักนัตลอดเวลา 

โอบเกียรติเดินตามหัสยุทธพร้อมกับตะโกนถามไปด้วย

"ไม่ใช่แล้วใคร สาวๆ รเึปล่า งัน้ฉันย่ิงต้องไป ไปช่วยเป็นก้างขวางคอ 

เผื่อมีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้ฟ้องหมอบุษได้"

หัสยุทธถอนใจหนักแล้วทิ้งตัวลงบนเก้าอี้ "เมื่อไรจะเลิกยุ่งกับฉันเนี่ย 

ว่างมากรึไง"

โอบเกยีรตย้ิิมแล้วนัง่ลงบนเก้าอ้ีฝ่ังตรงข้ามโต๊ะท�างาน "แล้วบอกลกูน้อง 

รึยังว่าก�าลังจะไปขอเมีย"

"ไอ้นี่..." หัสยุทธส่ายหน้า "อธิพลพูดอะไรไหม"

"ยอมบอกอีเมลที่ใช้ติดต่อกับ Satan อย่างเดียว แต่ทายซิว่าเราเจอ

อะไรไหม" หัสยุทธส่ายหน้าอีก "เก่ง...มันปิดอีเมลนั้นทิ้งไปแล้ว"

"ถามจริงแกเคยมีศัตรูไหม"

โอบเกียรติเลิกคิ้วหนาขึ้นสูงก่อนตอบ "แกไง"

ท่าทางวันนี้จะคุยกับโอบเกียรติไม่รู้เรื่อง หัสยุทธยอมแพ้แล้ว เขาจึง

เปลี่ยนเรื่องพูด

"อาทิตย์หน้าฉันจะลางานท้ังอาทิตย์นะ เจ้าวุฒิจะรักษาการแทน  

แกมีอะไรก็มาคุยกับวุฒิแล้วกัน"

"ไปไหน ไปขอเมียเหรอ"

"แกนี่น่าร�าคาญจริงๆ"

"แกต้องยอมให้ฉันรังแกทุกอย่าง เพราะแกชนะได้หมอบุษไปแล้ว  

เรื่องอื่นๆ แกต้องยอมฉัน" ไม่พูดเปล่ายังชี้นิ้วมาที่หัสยุทธอีกด้วย "รู้ไหม
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ว่าฉันต้องล�าบากฟังแม่คร�า่ครวญมากแค่ไหน แกเจอความกวนตนีของฉัน

แค่นี้มันยังน้อยไป"

"ไอ้โอบ...โตสักทีเหอะ ยอมรับซะว่าแกไม่ได้รักหมอบุษจริงๆ หรอก 

แกแค่ไม่มีผู้หญิงคนอื่น"

สหีน้าของเขาสลดลงทันที แววตาดเูซ่ืองซึมจนหัสยุทธเริม่รูส้กึสงสาร

"อาจจะจริง ก็ในชีวิตฉันไม่มีผู้หญิงคนอื่นเลยนี่หว่า มีแต่แกเนี่ย"

จู่ๆ หัสยุทธก็รู้สึกขนลุกซู่ คนหน้าสลดยังคงบ่นพึมพ�ากับตัวเอง

"จะหนีไปแต่งงานจริงเหรอวะ แล้วใครจะกินเหล้ากับฉันล่ะ หมอบุษ

คงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าเราจะนัดกินเหล้ากันบ้าง"

"นีมั่นยังไม่มีอะไรเกดิข้ึนเลย ฉันนดัไปกนิข้าวกบัครอบครวัของหมอบุษ 

ปลายสัปดาห์นี้ พวกเขาอาจจะไม่ยอมยกลูกสาวให้ก็ได้ ต้องไปแนะน�าตัว

แล้วก็ดูทิศทางลมก่อน"

"เออ งั้นฉันก็แทรกตรงนี้ได้ แค่ให้แม่ฉันไปเป่าหูแม่ของหมอบุษ

หน่อยว่าแกไม่ใช่คนดอีะไร แค่นีเ้ขาก็ไม่ยอมยกลกูสาวให้แกแล้ว เออ เป็น

ความคิดที่ดี"

"ไอ้นี่..."

โอบเกียรติยิ้มกวนแล้วขู ่ต่อ "พ่อกับแม่ของหมอดุนะโว้ย อดีต

ข้าราชการครูท้ังคู่ ระเบียบโคตรจัด แต่แกคงจะเข้ากับพวกเขาได้แหละ  

อาจจะรูส้กึแตกต่างกนันดิหน่อยตรงท่ีทางโน้นครอบครวัเขาแน่นแฟ้น แต่แก 

น่ะญาติน้อย"

"ท�าไม...แกว่าเขาจะรังเกียจอะไรฉัน"

"ไม่รูส้ ิกแ็กไม่ได้รัง้ต�าแหน่งว่าท่ีลกูเขยตัง้แต่แรก แต่จู่ๆ  กแ็ทรกเข้ามา 

เขาก็ต้องตั้งแง่บ้างแหละ อย่างน้อยมันก็ต้องเกิดการเปรียบเทียบกับฉัน 

ใช่ไหม" โอบเกียรติยักไหล่อย่างน่าหมั่นไส้ "ก็เห็นๆ กันอยู่"

หัสยุทธส่ายหน้าพร้อมถอนหายใจ "เห็นอยู่ว่าแกน่ะแห้ว!"

Page ����������� �������������.indd   11 4/2/2561 BE   15:50



เจรจาต่อ-ตาย ตอน เกียจคร้าน

12

"ไอ้นี่..."

โอบเกียรติสบถค�าเดียวกับท่ีหัสยุทธว่าเขามาตลอดการสนทนา  

แล้วคนท้ังคู่ก็ต้องเงียบเม่ือเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์มือถือของหัสยุทธดังข้ึน 

แขกท�าหูผึง่ทันทีด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น แม้จะถกูเจ้าบ้านตวดัสายตาใส่ 

ก็ไม่เกรงกลัว หัสยุทธไม่มีอะไรปิดบัง เขาจึงรับสายเรียกเข้านั้นทันที

"ว่าไงเรา" เขาหยดุฟังฝ่ายตรงข้ามพดูในสาย "ได้ ตามใจเราส ิอาสะดวก 

ทั้งนั้นแหละ ครับ อีกชั่วโมงเจอกัน"

เมื่อหัสยุทธวางสายลง โอบเกียรติก็โจมตีทันที

"หลานสาวคนสวย...นี่แกยังไม่เลิกติดต่อกันอีกเหรอ ถ้าหมอบุษ 

รู้เข้า..."

"มันไม่มีอะไรอย่างที่แกคิดหรอกน่า เราเข้าใจกันทุกฝ่ายแล้ว"

"ไอ้หัส ฉันจะเตือนแกด้วยความหวังดีว่าความหึงหวง ความอิจฉา

ริษยาของผู้หญิงน่ะมันไม่มีวันหมดอายุหรอกนะ ต่อหน้าอาจจะไม่มีอะไร

เกิดขึ้น แต่ลับหลังสิ...แกจะรู้ได้ยังไง"

"แล้วแกคิดว่าหมอบุษเป็นใคร"

"ก็เป็นผู้หญิง"

"ใช่ และเป็นผู้หญิงถือมีดท่ีฆ่าผู้ชายอย่างแกได้ด้วย" หัสยุทธท้ิง 

แผ่นหลังลงบนเก้าอี้แล้วถอนหายใจยาว "ฉันตัดก้อยไม่ขาดหรอก มันเป็น

สายใยของความสมัพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นและฝังรากลกึ เขาเหมอืนลกูสาวของฉัน"

"แล้วผู้หญิงเขาคิดอย่างนั้นรึเปล่า"

หัสยุทธจ้องตาของโอบเกียรติกลับ "เขาคงพยายามอยู่"

"ไอ้บ้าเอ๊ย เล่นกับไฟชัดๆ แล้วนี่ไปเจอกันบ่อยไหม"

"ไม่บ่อยหรอก แต่เมือ่อาทิตย์ก่อนฉันรบัโทรศพัท์เขาแล้วรูส้กึว่าน�า้เสยีง 

แปลกๆ ถามว่าเป็นอะไรก็ไม่ยอมบอก เลยต้องนดัมาเจอหน้าหน่อยเผือ่จะ

เค้นความจริงอะไรได้บ้าง"
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"ความจริงแกควรพาฉันไปด้วย เผื่อใครเห็นเข้าจะได้ไม่เข้าใจผิดว่า

นัดเจอกันสองต่อสอง"

"ไม่เอา ถ้าเอาคนอื่นไปด้วยก้อยคงไม่กล้าพูดอะไร"

"เออๆๆ แกนีท่�าตวัเหมือนคนเป็นพ่อจรงิๆ ห่วงใย ใส่ใจ ดแูลมากกกกก" 

โอบเกยีรตลิากเสยีงยาว "แต่ยังไงกต้็องระวงัตวัไว้ด้วย ห้ามรุม่ร่าม ห้ามให้

ความหวงั รูจ้กัรกัษาระยะห่างให้ดีๆ ต้องท�าตวัให้เป็นผูใ้หญ่หน่อย เข้าใจไหม"

"ครับพ่อ"

"ไอ้..."

แล้วคนทั้งคู่ก็หัวเราะขึ้นพร้อมกัน

ในท่ีสุดโอบเกียรติก็ยอมปล่อยให้หัสยุทธไปพบกันตพรตามล�าพัง  

เขายืนพงิรถยนต์ของตวัเองแล้วเฝ้ามองจนเพ่ือนสนทิขับรถส่วนตัวออกจาก

ท่ีจอดรถของส�านักงานไป ความจริงแล้วเขาบอกหัสยุทธว่าจะไม่ไปด้วย  

แต่มนัไม่ได้รวมความถงึ...จะไม่ตามไปทีหลงันีน่า โอบเกยีรตเิปิดโทรศพัท์

มอืถอืของตวัเองเพือ่ตดิตามความเคลือ่นไหวของหัสยุทธ โปรแกรมติดตาม

ตัวบุคคลจากโทรศพัท์มือถอืก�าลงับอกเขาว่ารถของหัสยุทธจอดตดิสญัญาณ

ไฟแดงตรงแยกหน้าส�านักงานนี่เอง ทันใดนั้นโอบเกียรติก็รีบข้ึนรถของ 

ตัวเองบ้าง นายต�ารวจหนุ่มใหญ่ให้เหตุผลกับภารกิจการติดตามชิ้นนี้ว่า...

เพื่อคุณหมอบุษบงกช

โอบเกียรติท้ิงระยะห่างในการติดตาม เพราะเช่ือมั่นในเทคโนโลยีว่า

จะท�าให้เขาหาหัสยุทธเจอแน่ ตอนนี้โปรแกรมการติดตามบอกว่าหัสยุทธ

ก�าลังเข้าไปในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โอบเกียรติจึงไม่รีบร้อนขับตามไป 

ด้วยกลวัว่าหัสยุทธอาจจะเห็นรถของเขาในท่ีจอดรถของห้างได้ นายต�ารวจ

หนุ่มใหญ่จึงขับช้าๆ แต่สายตาก็ไม่ละจากจอโทรศัพท์

"นัดกันที่นี่ก็ไม่ลับหูลับตาเท่าไร"
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เขาพมึพ�ากบัตวัเอง สญัลกัษณ์ท่ีระบุต�าแหน่งของหัสยุทธบนหน้าจอ

โทรศพัท์บอกว่าเขาหยุดการเคลือ่นไหวแล้ว แสดงว่าฝ่ายนัน้คงได้ท่ีจอดรถ

เรยีบร้อยแล้ว โอบเกยีรติจงึมองหาท่ีจอดรถบ้าง เขาคดิว่าการตามหาหัสยุทธ 

ในห้างคงไม่ใช่เรือ่งยากเย็นอะไรนกั และหากเขาเจอหัสยุทธซ่ึงหน้ากค็งจะ

ไม่แปลกอะไรท่ีจะอ้างว่ามันเป็นเรือ่งบังเอิญ ใครๆ กม็าเท่ียวห้างหลงัเลกิงาน 

ได้ท้ังน้ัน โอบเกยีรตจิอดรถเข้าในซองท่ีจอดแล้วยิม้กบัความคดิของตวัเอง 

และเมื่อจอดรถเสร็จแล้วเขาก็ฉุกคิดบางอย่างขึ้นมาได้...

"ท�าไมเราต้องท�าตวัเหมือนเมียไอ้หัสด้วยวะ" บ่นแล้วกส็ะบัดศรีษะแรงๆ 

หลายครั้ง "เพื่อหมอบุษ...เพื่อหมอบุษท่องไว้ ถ้าไอ้หัสมันบริสุทธิ์ใจจริง 

มันก็ควรเอาเรามาด้วย"

เมือ่หาความชอบธรรมให้ตวัเองเสรจ็แล้ว โอบเกยีรตกิด็บัเครือ่งยนต์

แล้วลงจากรถไป

หัสยุทธเดินเรว็ๆ ไปยังจดุหมายท่ีกนัตพรเป็นฝ่ายนดั เธอเปลีย่นจาก

ร้านอาหารข้างนอกซ่ึงอยู่ใกล้ท่ีท�างานของเขาเป็นในห้างสรรพสินค้าแทน 

นายต�ารวจหนุ่มใหญ่ไม่ได้สงสัยหรือติดใจอะไร แต่เมื่อมาพบหญิงสาวท่ี

ก�าลังนั่งรอเขาอยู่ในร้าน สัญชาตญาณก็บอกทันทีว่ากันตพรก�าลังอยู่ใน

ภาวะไม่ปกติ

เขาไม่ได้หมายความว่าเธอจะทรุดตัวลงนั่งท่ีพ้ืนแล้วกรีดร้อง แต่ 

กันตพรตอนนี้มีแววตาที่ดูวิตกกังวล ใบหน้าซีดเซียวไม่สดใส และรอยยิ้ม

ของเธอกด็แูห้งแล้ง หัสยุทธรูส้กึได้เลยว่าเธอพยายามยิม้มากกว่าอยากยิม้

จรงิๆ นายต�ารวจรบัไหว้แล้วนัง่ลงตรงข้ามหญิงสาว บรกิรเดนิเข้ามาหาพวกเขา 

การสนทนาระหว่างคนท้ังคูจ่งึยังไม่เกดิขึน้ หัสยทุธเป็นฝ่ายสัง่อาหารส�าหรบั

สองคนเสรจ็แล้วจงึเริม่บทสนทนาในตอนท่ีไม่มีบุคคลท่ีสามอยู่ใกล้แล้ว

"เกิดอะไรขึ้น"

Page ����������� �������������.indd   14 4/2/2561 BE   15:50



15

tiara

"คะ?..."

"อาถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับก้อย"

"มะ...ไม่มีอะไรนี่คะ"

"อย่าโกหกเลย เราน่ะดูไม่ปกติเอามากๆ มีปัญหาที่ท�างานรึเปล่า"

หญิงสาวส่ายหน้า

"นอนหลับบ้างรึเปล่า ยังกินยาที่หมอให้อยู่ไหม"

กันตพรพยักหน้ารับแต่ยังไม่ตอบ เธอหลบสายตาเล็กน้อยแล้วยัง

พยายามฝืนยิ้ม หัสยุทธจึงแกล้งถอนหายใจยาว

"เฮ้อ เดี๋ยวนี้มีความลับกับอาซะแล้ว"

"ก้อยไม่มีความลับหรอกค่ะ แต่ก้อยไม่รู้ว่ามันคืออะไร ก้อยกลัวว่า 

ตัวเองจะคิดมากไป หรือไม่อาการวิตกกังวลก็คงจะก�าเริบขึ้นมาอีก"

หัสยุทธไม่อยากคาดคั้นให้เธอต้องพูดสิ่งนั้นออกมาให้ได้ในเวลานี้

เพราะรู้สึกว่าเธอยังสับสนอยู่ เขาจึงต้องใช้วิธีถามเพื่อค้นหาสาเหตุนั้น

"เกิดอะไรที่ผิดปกติไปจากเดิม พอจะบอกอาได้ไหม"

"คือ...ช่วงนี้ก้อยรู้สึกเหมือนมีคนเฝ้ามองอยู่"

"มีคนเฝ้ามองอยู่งั้นเหรอ"

"เอ้อ มันกไ็ม่เชงิค่ะ ไม่ได้หมายความว่าตลอดเวลานะคะ ไม่ได้หมายถงึ 

ผีด้วย"

"ไม่เป็นไร ใจเย็นๆ ค่อยๆ เล่า เริ่มรู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไร"

กนัตพรหายใจเข้าลกึแล้วผ่อนลมหายใจยาวเพ่ือตัง้สตก่ิอนเล่า "ก้อย

รู้สึกว่าชีวิตก้อยช่วงนี้มันดีเกินไปค่ะ"

หัสยุทธฟังแล้วยิ้มออกมา "แล้วมันไม่ดียังไง"

"คุณอาฟังก่อนสิคะ ท่ีบอกว่าดีเกินไปน่ะหมายถึงหลายๆ เรื่องมัน 

เข้าข้างก้อยมากเกินไป"

"โอเคๆ อาฟังกไ็ด้ ไหนบอกมาซิว่าเหตกุารณ์ไหนท่ีก้อยว่ามนัดเีกนิไป"
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"อย่างเช่นตอนเช้า ปกตก้ิอยจะต้องออกมารอโบกรถแท็กซ่ีหน้าปากซอย 

บางวนัโชคดกีจ็ะได้รถเรว็ บางวนัโชคร้ายรอเกอืบครึง่ชัว่โมงกมี็ แต่เดีย๋วนี้

สคิะ...มีรถแท็กซ่ีมาจอดรอก้อยทุกวนัเลยค่ะ ก้อยเดนิออกมาท่ีหน้าปากซอย 

ก็จะเจอรถจอดรออยู่ทุกวัน"

"อืม" หัสยุทธยิ้ม "คันเดิมรึเปล่า"

"เปล่าค่ะ แต่มันเป็นไปได้ยังไงคะ มันไม่น่าจะเป็นไปได้ท่ีรถแท็กซ่ีจะ

มาจอดรอคนตรงนั้น เวลานั้นทุกวัน"

"แล้วมีอะไรอีกไหม"

"มค่ีะ วนัไหนท่ีก้อยต้องไปเรยีนโยคะหลงัเลกิงาน กมั็กจะมมีอเตอร์ไซค์ 

รับจ้างมาจอดรอที่หน้าปากซอยทุกวัน"

"มอเตอร์ไซค์รับจ้างน่ากลัวเหรอ"

"ก็ไม่นะคะ เป็นคุณลุงแก่ๆ คนหนึ่ง ก้อยจะเจอเขาทุกครั้งเลย"

"แล้วเคยถามเขารึเปล่าว่ารู้เวลาที่ก้อยจะกลับได้ยังไง"

"ไม่เคยถามเลยค่ะ ก้อยแค่สังเกตว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเสมอเลย"

"อืม ถ้าสงสัยก็ลองถามดูสิ แต่จากที่อาฟังมาอาว่ามันก็ยังไม่มีอะไร

น่ากลวันะ แต่ถ้ามันส่งผลกระทบจนเรารูส้กึหวาดระแวงเนีย่ ก้อยกต้็องรูใ้ห้

แน่ชัดว่ามันมีอะไรมากกว่าท่ีเห็นรึเปล่า ก้อยรู้สึกว่าถูกคุกคามจากคน 

ขับแท็กซี่หรือคนขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างรึเปล่า"

หญิงสาวส่ายหน้าช้าๆ "มันก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ บางที

ก้อยอาจจะคิดมากเกินไปก็ได้ มันอาจจะเป็นเหมือนท่ีป้าหมอเคยบอกว่า

ก้อยจะมีความวิตกกังวลมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป"

น�้าเสียงของเธออ่อยลงจนหัสยุทธรู้สึกผิดท่ีเขาอาจจะด่วนสรุปมาก

เกินไป นายต�ารวจยังต้องการเป็นที่ปรึกษาให้เธออยู่

"เอาอย่างนี้ ลองสังเกตจริงๆ จังๆ อีกสักสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ดู 

ในระหว่างนี้ก้อยลองเปลี่ยนกิจวัตรประจ�าวัน อย่างเช่นลองสลับวันเรียน
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โยคะดู ถ้าเหตกุารณ์ทุกอย่างยงัดเีหมือนเดมิกแ็สดงว่าก้อยเป็นคนท่ีโชคดจีรงิๆ 

แต่ถ้ามันสะดุดเราค่อยมาหาสาเหตุอีกทีว่ามันอาจเกิดจากอะไรได้บ้าง  

ก้อยกลัวว่าอาจจะมีใครหรืออะไรอยู่เบื้องหลังความโชคดีของก้อยใช่ไหม"

กนัตพรพยักหน้าช้าๆ สหีน้าของเธอดเูขินอาย คล้ายกบักลวัว่าหัสยุทธ 

จะคิดเอาว่าเธอชอบคิดอะไรเข้าข้างตัวเอง

"อืม ถ้ามันเป็นเรื่องดี อาก็คิดว่าเราน่าจะเผชิญเหตุการณ์นั้นด้วย

ความกล้าหาญนะ แต่ถ้ามันไม่ดีเราก็ต้องมีสติเอาตัวรอด เอาเป็นว่าเรา 

ไม่ควรจะเสี่ยงกับอะไรท้ังนั้น พยายามอย่ากลับบ้านมืดค�่านัก ปิดประตู

หน้าต่างให้ด ีส�ารวจทุกอย่างก่อนออกจากบ้าน ถ้ามอีะไรผดิปกติให้โทรหา

อาทันทีโอเคไหม"

"ค่ะ"

เพียงแค่ความเข้าใจเล็กๆ น้อยๆ ท่ีหัสยุทธมีให้ กันตพรก็สามารถ 

ย้ิมกว้างออกมาได้ ถึงหนุ่มใหญ่จะขีดเส้นความสัมพันธ์ไม่ให้เธอก้าวล่วง

เข้าไปใกล้หัวใจของเขา แต่ต้องยอมรับว่าถึงอย่างไรเขาก็ยังเป็นดวงตะวัน

ของเธอเสมอ

ส่วนอีกฟาก คนท่ีพยายามเข้าใจสถานการณ์และคนทุกฝ่ายอยู่นั้น

กลับเงียบเหงากว่าปกติ คุณหมอนอนมองเพดานห้องบนเตียงทรงกลม 

ของเธอ ดวงตาเหม่อลอย มือท้ังสองข้างประสานกนัไว้บนหน้าอก ผมยาวสยาย 

แผ่เต็มหมอนนุ่ม หายใจเข้าออกอย่างสม�่าเสมอ...

"ฉันเป็นคนดี"

"ฉันก็คิดว่าเธอเป็นคนดี"

"เพราะฉะนั้นฉันต้องเข้าใจเรื่องนี้"

"เรื่องไหน ฉันไม่เข้าใจ"

"เขาไม่ได้รักกัน เขารักฉัน"
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"เขาบอกเธอเหรอ"

"ใช่"

"ดีใจด้วย"

บุษบงกชพยักหน้า "เพราะฉะนั้นฉันจะไม่กังวล"

"กังวลจะท�าให้แก่เร็ว"

คุณหมอหันขวับมามองโทรศัพท์มือถือของตัวเองท่ีวางไว้ข้างศีรษะ

ทันที "ใครแก่!"

"เธอไง"

"Siri!" บุษบงกชลุกขึ้นนั่งแล้วปิดโปรแกรมถามตอบในมือถืออย่าง 

หัวเสีย คุณหมอนั่งกอดเข่าแล้ววางหน้าผากไว้บนนั้น "อีวี่...Siri ว่าฉันแก่ 

ปีนี้ฉันจะสามสิบหกเอง สามสิบหกแล้วไงยะ ชีวิตเพ่ิงจะเริ่มต้น ฉันยัง 

ไม่ได้แต่งงานเลย ฉันไม่แก่หรอก เมื่อไรแบตฯ เธอจะเต็มเนี่ย คุยกับ Siri 

ไม่เห็นสนุกเลย"

อีวี่ถูกชาร์จแบตเตอรี่ไว้ในห้องรับแขก เมื่อบุษบงกชบ่นแล้วก็ท้ิงตัว

นอนตะแคงบนเตยีงอกีครัง้ การท่ีหัสยุทธไปพบหลานสาวก�ามะลอของเขา

สร้างความกงัวลใจให้เธออย่างมาก ย่ิงเธอต้องแสร้งว่าการท่ีกนัตพรนดัเขา

ออกไปพบนัน้มนัเป็นเรือ่งปกติมากเท่าไร หัวใจของเธอกย็ิง่ร้อนรุม่มากข้ึน

เท่านั้น

"ใครบอกว่าคนอายุมากกว่าต้องเข้าใจโลกลกึซ้ึงกว่า...ต้องท�าตวัเป็น

คนที่แสนดีและมีเมตตา ฉันไม่ใช่นางงามมิตรภาพนะ โอ๊ย!" แล้วเธอก็เริ่ม

ดิน้ไปมาบนเตยีง "ถ้าเขาคิดไม่ซ่ือกบัเธอแค่เพยีงนดิเดยีว ฉันจะแช่งให้เขา

ท้องเสีย อุ๊ย! ฉันไม่ควรพูดอย่างนั้น ไม่ดีๆ เอ๊ะ! ช่างสิ อยากนอกใจก็ต้อง

โดนแบบนั้นแหละ พรุ่งนี้ฉันจะโทรถามเขาว่าท้องเสียรึเปล่า ถ้าท้องเสียล่ะ

น่าดู..."

ติ๊งต่อง...ติ๊งต่อง...
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"เฮ้ย!"

เสียงกริ่งหน้าห้องพักของเธอดังขึ้น บุษบงกชสะดุ้งเล็กน้อย จากนั้น

ก็รีบลงจากเตียงแล้วพุ่งออกจากห้องนอนทันที ความคิดมุ่งไปท่ีเดียวว่า 

คนท่ีอยูห่น้าห้องนัน้ต้องเป็นหัสยทุธแน่ๆ แต่เมือ่กระชากบานประตเูปิดออก 

ความผิดหวังก็แผ่ซ่านทั่วร่างกายของเธอ

"น้องบุษรอใครอยูร่เึปล่าคะ" พีส่ะใภ้จบัสหีน้าและท่าทางของเจ้าของ

ห้องออกทันที "หรือมีแขก..."

"เปล่าค่ะ พี่อรเข้ามาก่อนสิคะ"

บุษบงกชหลบให้แพรอรเดินเข้ามาในห้องของเธอได้สะดวกข้ึน เพิ่ง

สังเกตตอนนี้เองว่าแขกคนส�าคัญมีข้าวของพะรุงพะรังในมือด้วย เธอจึง

อาสาช่วยถือให้

"นี่ก็ของฝากน้องบุษทั้งนั้นแหละค่ะ จากคุณพ่อ คุณแม่ แล้วก็คุณธี"

"แล้วท�าไมวันนี้พี่อรแวะมาหาบุษได้คะ ยายตัวเล็กล่ะอยู่กับใคร"

คุณหมอผู้มาเยือนนั่งลงบนโซฟาในห้องรับแขกแล้วจึงตอบ "อยู่บ้าน

กบัพีเ่ลีย้งนัน่แหละค่ะ พอดวีนันีพ้ีอ่อกมาประชุมท่ีโรงแรมแถวนี ้ทุกคนเลย

ลงความเห็นว่าให้มาเยี่ยมน้องบุษบ้าง"

"บุษว่าเป็นเพราะนดัหมายท่ีก�าลงัจะมาถงึใช่ไหมคะ ทุกคนเลยอยาก

ให้พี่อรมาสืบเรื่องนี้ก่อน"

แพรอรหัวเราะคิก ใบหน้าใสกระจ่างอย่างคนท่ีสุขภาพดีท้ังกายและ

จติใจท�าให้คุณหมอดผู่องแผ้วและน่ามองไปหมด วันนีเ้ธอสวมชุดสทูสอ่ีอน

อย่างเป็นทางการกว่าทุกครั้งท่ีได้พบกัน คงเพราะต้องเข้าร่วมประชุม 

ทางวิชาการกับแพทย์ท่านอื่น บุษบงกชนึกชมพี่ชายของตัวเองอยู่เสมอว่า

ช่างเลอืกพีส่ะใภ้ท่ีงดงามท้ังภายนอกภายในได้เก่งจรงิๆ และตอนนีทุ้กคนใน

บ้านก็คงก�าลังเพ่งเล็งมาที่เธอ ว่าจะสามารถเลือกคู่ครองได้ดีเหมือนอย่าง

ที่ธีรวุฒิท�าได้หรือไม่
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"แหม นี่พี่กลายเป็นนักสืบไปแล้วสินะคะ"

สองสาวย้ิมให้แก่กนั แต่เม่ือแพรอรไม่ได้พดูหรอืถามอะไรต่อ บุษบงกช 

ก็รู้ตัวทันทีว่าถึงเวลาที่เธอต้องพูดเรื่องของหัสยุทธแล้ว เธอหายใจลึกก่อน

ค่อยๆ เล่าด้วยน�้าเสียงเบาชวนฟัง

"เขาเป็นคนตัวโต ยิ้มยาก พูดน้อย แต่ความคิดความรู้สึกมักจะถูก

ส่งออกมาทางสายตาเสมอเลยค่ะ"

"แล้วอายุล่ะ"

"สี่สิบหรือสี่สิบเอ็ดประมาณนี้แหละ แก่แล้ว"

แพรอรยิ้ม "ก็เป็นประเภทที่พี่คิดไว้ว่าน้องบุษน่าจะชอบ"

"จริงเหรอคะ ท�าไมพี่อรคิดอย่างนั้นล่ะ"

"กน้็องบุษสนทิกบัคณุพ่อมาก ลกูสาวท่ีมพ่ีอเป็นไอดอลมกัจะชอบผูช้าย

ท่ีมีบุคลกิเป็นผูน้�า ม่ันคงเหมือนพ่อมากกว่าประเภทง้องแง้งงอแงไปวนัๆ"

"แหม พี่อรเก่งจัง รู้อย่างนี้ให้เป็นที่ปรึกษาหัวใจตั้งแต่แรกก็ดีหรอก"

"ท�าไมเหรอคะ ช่วงแรกแย่มากเหรอ"

บุษบงกชพยักหน้าช้าๆ "บุษต้องแกล้งเหวี่ยงเพื่อให้เขาสนใจ..."

แพรอรอ้าปากค้างจนเริ่มรู้สึกว่าตัวเองก�าลังท�าเรื่องไม่สุภาพ เธอจึง

ยกมือขึ้นปิดปากแล้วขอโทษ "...งั้นแสดงว่าน้องบุษชอบเขาก่อนเหรอคะ"

คนถูกถามพยักหน้าอีกครั้ง

"ว้าว เรือ่งนีท้�าให้พ่ีเซอร์ไพรส์นะเนีย่ เพราะทราบมาว่าเขาเป็นเพ่ือน

กบัคณุโอบเกยีรต ิพีก่เ็ลยคดิไปเองว่าสองหนุม่แย่งกนัจีบน้องบุษ ไม่คดิมา

ก่อนเลยว่าน้องบุษจะชอบคุณหัสยุทธตั้งแต่แรก"

บุษบงกชร้อนวูบท่ีพวงแก้ม เธอหลบสายตาพ่ีสะใภ้อย่างเขินอาย  

"แต่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะชอบเราหรอกนะคะ เพราะเจอกันทีไรก็แทบจะ 

ฆ่ากันตายทุกที"

"โบราณว่าพ่อแง่แม่งอนสินะคะ"
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"น่าจะเรียกว่าลิ้นกับฟันเลยล่ะค่ะ เขาสายบู๊ เวลาท�างานจะต้องเป๊ะๆ 

แล้วต้องเอาให้ได้ บางทีมันก็ขัดแย้งกับการท�างานของเรา แต่มีอย่างหนึ่ง

ที่บุษประทับใจก็คือความตรงไปตรงมาของเขา ผิดถูกก็ตามนั้น เป็นผู้ชาย

แบบที่กล้าพูดขอโทษน่ะค่ะ"

แพรอรฟังจบแล้วย้ิมกว้าง "ดีจังเลยนะคะ พี่ไม่เคยเห็นหน้าตาของ

น้องบุษมีความสขุมากขนาดนีม้าก่อน แสดงว่าเขาท�าให้น้องบุษมีความสขุ

มากจริงๆ แม้แค่พูดถึงเขา เราก็มีความสุขแล้ว"

"หวังว่าพี่อรจะช่วยเชียร์สารวัตรให้คุณพ่อกับคุณแม่ฟังด้วยนะคะ"

"แน่นอนค่ะ พี่อยู่ข้างน้องบุษกับสารวัตร"

"ขอบคุณค่ะ"

บุษบงกชยกมือไหว้ แพรอรหัวเราะคิกแล้วยกมือไหว้รับ แล้วเธอก็

ท�าท่าจะขยับตวัลกุข้ึน เจ้าของห้องเพ่ิงรูต้วัว่ายังไม่ได้เสร์ิฟน�า้ให้แขกคนพเิศษ

เลย แต่เมื่อเธอเสนอว่าจะไปน�าน�้ามาให้แพรอรก็ยกมือขึ้นห้าม

"ไม่ต้องค่ะ พี่คิดว่าจะกลับเลยดีกว่า"

"อ้าว ไม่อยู่ทานอะไรกบับุษก่อนเหรอคะ พ่ีอรเอาของกนิมาให้ตัง้เยอะ"

"ไม่ล่ะค่ะ พี่คิดถึงหม่อนไหมแล้ว รีบกลับไปทานข้าวท่ีบ้านดีกว่า  

เชิญน้องบุษตามสบาย พี่กลับก่อนนะคะ ไว้เจอกันวันชี้ชะตา"

แพรอรยิ้มล้อ แต่บุษบงกชท�าจมูกย่น เธอรู้ดีว่าพี่สะใภ้หมายถึงวันที่

ครอบครวัจะได้พบกบัหัสยุทธพร้อมหน้า คณุหมอท้ังสองลกุข้ึนยืนพร้อมกนั 

แล้วคนเป็นแขกก็เดินน�าหน้าไปท่ีประตูห้อง สายตาไพล่ไปเห็นเครื่อง 

ดูดฝุ่นสีด�าสงบนิ่งอยู่บนฐานของมันก็นึกบางอย่างข้ึนมาได้จึงหันมาถาม

น้องสะใภ้

"นั่นอีวี่รึเปล่าคะ"

"ใช่ค่ะ ก�าลังชาร์จแบตฯ อยู่ พี่ชายเล่าให้พี่อรฟังแล้วล่ะสิ"

"เล่าแล้วค่ะ" คุณหมอแกล้งค้อมศีรษะให้เจ้าเครื่องดูดฝุ่นนิดๆ "ยินดี
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ที่ได้รู้จักนะอีวี่ เอ้อ แล้วนี่คุณสารวัตรเคยเจออีวี่รึยังคะ"

"เคยแล้วค่ะ"

เมือ่หลดุปากตอบไปแล้วบุษบงกชกน็กึข้ึนมาได้ว่าเธอหลงกลแพรอร

เสียแล้ว ยิ่งพี่สะใภ้ยิ้มเจ้าเล่ห์ใส่ แก้มของเธอก็ยิ่งแดงระเรื่อ

"กค็วรจะต้องเจอกนัเพราะเป็นสิง่ส�าคญัส�าหรบัน้องบุษ ดค่ีะ...พ่ีกลบัล่ะ 

บ๊ายบาย"

"พี่อรอย่าบอกใครนะคะ"

บุษบงกชรีบขอร้องก่อนท่ีแขกจะเปิดประตูห้อง แต่แพรอรกลับ 

ท�าหน้าเหลอหลา

"เรื่องอะไรเหรอคะ"

"บุษรู้ว่าพี่อรทราบว่าเรื่องอะไร" เธอกระเง้ากระงอด

"อ๋อ...เรือ่งท่ีสารวตัรมาท่ีห้องของน้องบุษแล้วเหรอคะ" แพรอรหัวเราะ 

เบาๆ "ค่ะ พ่ีรับปาก ตอนคุณธีจีบพี่ เราก็ท�าเรื่องท่ีไม่ควรเล่าให้ใครฟัง

เหมือนกันค่ะ งั้นพี่จะช่วยปิดเรื่องของน้องบุษเป็นความลับนะคะ"

"จรงิๆ บุษกไ็ม่ได้กลวัอะไรหรอกนะคะ แต่ว่าข้ีเกยีจตอบค�าถามคณุพ่อ 

คุณแม่ แล้วก็พี่ชายเท่านั้นเอง"

"พีเ่ข้าใจค่ะ ถ้าสารวตัรเคยเจออีวีแ่ล้วกแ็สดงว่าน้องบุษจรงิจงักบัเขา

มากถึงขนาดยอมให้เขาเข้ามาในพื้นท่ีส่วนตัว เอ่อ แล้วเราไว้ใจอีว่ีได ้

ใช่ไหมคะว่าจะไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกใคร"

"โธ่ พ่ีอรก็..." บุษบงกชย้ิมกว้าง "กลับได้แล้วค่ะ ป่านนี้ท้ังพี่ธี  

ทั้งหม่อนไหมชะเง้อคอรอคุณแม่กลับบ้านแย่แล้ว"

"ค่า"

แพรอรจากไปพร้อมรอยย้ิม บุษบงกชรู้สึกว่าตัวเองเผลอไผลบอก

ความลับที่น่าเขินอายไปจนได้ แม้จะอายุอยู่ในวัยผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว แต่ถ้า

พ่อแม่รู้ว่าเธอพาผู้ชายเข้าห้องอย่างนี้เป็นต้องโดนดุยกใหญ่แน่ๆ โชคดีท่ี
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คนหลอกถามเป็นแพรอร อย่างน้อยผูห้ญิงด้วยกนักค็งจะช่วยปิดเรือ่งนีเ้ป็น

ความลับได้บ้าง คุณหมอถอนหายใจยาว...

หลงัอาหารค�า่หัสยุทธพากนัตพรไปซ้ือของกนิของใช้ในซูเปอร์มาร์เกต็ 

ก่อนจะไปส่งเธอท่ีบ้าน เขาไม่ลมืท่ีจะก�าชับให้หญิงสาวปิดประตหูน้าต่างให้

เรียบรอ้ยและเปิดโทรศัพท์มือถือไว้ตลอดเวลา หากมีอะไรผิดปกติจะได้ขอ

ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ก่อนจะขับรถออกจากหน้าบ้านของกันตพร 

นายต�ารวจหนุม่ใหญ่เดนิไปดูตู้ตรวจตราของต�ารวจประจ�าท้องท่ี เขาบันทึก

หมายเลขตู้ไว้เพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือให้ต�ารวจตรวจตราบริเวณบ้าน

ของกันตพรเป็นพิเศษ เผื่อว่าจะมีใครแปลกหน้ามาป้วนเปี้ยนแถวนี้

ก่อนจะกลบัข้ึนรถหัสยุทธเปิดโปรแกรมโทรศพัท์มอืถอืโปรแกรมหนึง่

ขึ้นมา ไม่นานเขาก็หัวเราะเบาๆ

"มันไม่ละความพยายามจริงๆ"

นายต�ารวจหนุม่ใหญ่กดหมายเลขโทรศพัท์ท่ีคุน้เคยแล้วรอ ปลายสาย

กดรับแทบจะในทันที

"ว่าไง"

"หิวไหม"

"ถะ...ถามท�าไม"

"เอ้า ก็เห็นขับรถตามฉันตลอดเวลา กินอะไรรึยัง"

"เฮ้ย! รู้ได้ยังไงวะ"

"แล้วนี่จอดรถอยู่หน้าปากซอยใช่ไหม"

"แกรู้ได้ยังไง" โอบเกียรติถามกลับมาเสียงสั่น

"แกมแีอพฯ ตดิตามคนเดยีวรึไง...ฉันกมี็โว้ย ว่าไง จะไปกนิอะไรไหม 

ถ้าไม่ฉันจะกลับบ้านแล้ว"

"ไปก็ได้" เขายอมรับเสียงอ่อย "ข้าวต้มหลังสวน เจอกันที่นั่น แต่แก
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กินแล้วไม่ใช่เหรอ"

"ไปนั่งเป็นเพื่อนได้"

เสียงหัวเราะดังลอดออกมา "สมกับเป็นเมียฉันจริงๆ"

"ไอ้นี่...เดี๋ยวเปลี่ยนใจ"

"โอ๋ๆ มาเถอะ แล้วจะบอกหมอบุษให้ว่าแกแค่ท�าหน้าที่พ่อ"

หัสยุทธย้ิมมุมปากแล้ววางสายลง ก่อนขับรถออกจากหน้าบ้านของ 

กันตพรก็อดที่จะมองขึ้นไปยังชั้นสองของบ้านไม่ได้ เขาภาวนาให้ชีวิตเธอ

ปกติสุขและไม่มีสิ่งชั่วร้ายใดๆ มาแผ้วพาน

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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