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"คุณโมงเปิดไฟเดีย๋ วนีน้ ะคะ!" จิตสกาวส่งเสียงดุ พยายามบังคับเสียงไม่ให้สนั่
หลังต้องตกอยู่ในความมืดมิดที่สั่นคลอนความอ่อนไหว
"ผมปิดเสียทีไ่ หนล่ะ ไฟมันดับ" ทิศผาติพดู กลัว้ หัวเราะ โดยไม่ยอมรับว่าตัวเอง
เป็นคนปิดไฟเพราะตัง้ ใจแกล้งให้ตกใจ เขาขยับตัวประชิดคนข้างหน้า ใกล้จนได้ไออุน่
จากกายหญิงสาว ขณะจิตสกาวยืนเนือ้ ตัวสัน่ เทาเมือ่ ลมหายใจเบาบางของคนขีโ้ กหก
สัมผัสถูกแก้ม เธอจึงรีบยื่นมือไปยังที่เปิดประตูในจังหวะที่ทิศผาติยื่นมือไปยังที่จับ
พร้อมกัน
มือหนาจึงทาบทับลงบนมือบางโดยบังเอิญ ในวินาทีตอ่ มาทิศผาติกร็ วบมือนัน้
กลับมายังเอวหญิงสาว พร้อมกับวางมืออีกข้างลงตรงต�ำแหน่งเดียวกัน
หัวใจจิตสกาวเต้นแรงแทบจวนระเบิดออกมา แม้ไม่มีแสงไฟหรือเงาสะท้อน
เธอก็รตู้ วั ว่าก�ำลังถูกสวมกอดจากด้านหลัง และเหมือนทิศผาติจะรูว้ า่ เธอไม่ยอมโอนอ่อน
อิงอกเขาง่ายๆ จึงเป็นฝ่ายขยับเบียดร่างเธอแทน
ร่างบอบบางอ่อนระทวยเมื่อแผ่นหลังแนบทาบกับแผ่นอกกว้าง จิตสกาว
ไม่รู้ทิศผาติใจสั่นเหมือนก�ำลังจะเป็นลมอย่างเธอหรือเปล่า แต่หญิงสาวเดาว่าคงไม่
เพราะเขายังคงยืนอย่างมั่นคงให้ร่างกายไร้เรี่ยวแรงของเธอพิงพ�ำนัก
"คุณใช้น�้ำหอมที่ผมให้ด้วยหรือ"
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คำ�นำ�
เปิดมาพบกันในหน้านีแ้ น่นอนว่า LOVE ก็มนี ยิ ายสนุกๆ มาฝากทุกๆ คน
อีกแล้วค่ะ
หลังฝากนิยายรักสุดเข้มข้นอย่าง 'ภาพ รัก ลวง' ไปในปีทแี่ ล้ว 'ชมบุหลัน'
ซึ่งเป็นอีกนามปากกาของ 'สิปป์สิงห์' เจ้าของนิยายชื่อเรื่องน่ารักๆ อย่าง
'ความรักขึ้นทางทิศตะวันออก' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเรื่อง 'อุบัติร้ายอุบัติรัก'
ทีน่ กั อ่านบางท่านอาจจะคุน้ ๆ กับชือ่ เรือ่ งนีก้ นั อยูบ่ า้ ง เพราะเป็นนิยายทีเ่ คยตีพมิ พ์
ไปแล้ว ทว่าเมือ่ 'อุบตั ริ า้ ยอุบตั ริ กั ' ถูกน�ำมาท�ำเป็นละคร นักเขียนฝีมอื ดีของเรา
จึงน�ำผลงานเรื่องนี้มาฝากให้ LOVE ดูแลค่ะ ซึ่งหากใครชื่นชอบผลงานของ
สิปป์สงิ ห์แล้วล่ะก็ รับรองเลยว่าจะไม่ผดิ หวังกับผลงานจากชมบุหลันอย่างแน่นอน!
ส�ำหรับเรือ่ ง 'อุบตั ริ า้ ยอุบตั ริ กั ' นัน้ เป็นเรือ่ งราวของ 'จิตสกาว' ทีข่ บั รถชน
พีส่ าวของ 'ทิศผาติ' จนพิการ เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ฝังลึกเป็นบาดแผลในใจของเธอ
หลังจากได้รับโทษไปแล้วหญิงสาวก็พยายามจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ แต่
ทุกอย่างเป็นอันต้องพังลงเมือ่ ทิศผาติเข้ามาบริหารบริษทั ทีเ่ ธอท�ำงานอยู่ จิตสกาว
พยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเขา แต่การกระท�ำนั้นกลับท�ำให้ทิศผาติ
มีทา่ ทีสนใจเธอทัง้ ๆ ทีเ่ ขาเองก็มแี ฟนสาวอยูแ่ ล้ว…
ความกลัว ความหวาดระแวง ความรูส้ กึ ผิด รวมไปถึงความหวัน่ ไหวของ
หญิงสาวท่ามกลางปมการปะทะกันของสองบริษัทธุรกิจเครื่องส�ำอางจะท�ำให้
ชีวติ ของจิตสกาวพลิกผันไปอย่างไร แล้วหัวใจของเธอจะฝากไว้ทเี่ ขาได้หรือไม่
พลิกไปหาค�ำตอบกันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
เป็นเพราะไปนั่งชมพระจันทร์เต็มดวงที่เกาะเสม็ดจนเกิดตกหลุมรัก
ดวงจันทร์ขนึ้ มา ชมบุหลันเลยคิดชือ่ ชมบุหลันเอาไว้ โดยตัง้ ใจว่าหากเป็นนักเขียน
เมื่อไร จะขอใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนางเอกนิยายสักเรื่อง
แต่ในความเป็นจริง หลังได้ลงมือเขียน ชมบุหลันกลับเอาชื่อชมบุหลัน
ไปตัง้ ให้กบั ตัวละครนิสยั แปลกประหลาดแถมยังมีตาข้างเดียวในงานเขียนเรือ่ งสัน้
แทน แล้วยิง่ พออาจารย์ทสี่ อนการเขียนเรือ่ งสัน้ ในวันนัน้ ถูกใจตัวละครนีถ้ งึ ขัน้
ยกให้เป็นผลงานเด่นด้วย ชมบุหลันเลยถือเป็นฤกษ์ดี เปลีย่ นใจน�ำชือ่ นีม้ าเป็น
นามปากกาตัวเองเสียเลย
นับจากวันทีเ่ อาชือ่ ตัวละครแปลกพิลกึ มาตัง้ เป็นนามปากกากระทัง่ ถึงวันนี้
ชมบุหลันได้เขียนนิยายมาสิบกว่าปีแล้ว โดยมีผลงานไม่มากเท่าไร เพราะ
มัวเอาเวลาทีค่ วรจะเขียนหนังสือไปเลีย้ งแมว ท่องเทีย่ ว และตระเวนกินของอร่อย
จนระยะหลังหน้าเลยชักกลมเหมือนพระจันทร์เข้าไปทุกที... ซึง่ ถือเป็นเรือ่ งดี
เพราะพอคิดถึงพระจันทร์เต็มดวงเมือ่ ไร ชมบุหลันก็เพียงแค่สอ่ งกระจก ไม่ตอ้ ง
นัง่ เรือไปถึงเกาะเสม็ดอีกต่อไป
หากต้องการติดตามผลงาน พูดคุยเรื่องแมว แนะน�ำร้านขนมกับ
ร้านเนื้อย่าง สามารถติดต่อชมบุหลันได้ตามช่องทางเหล่านี้ค่ะ
Facebook : ชมบุหลัน สิปป์สิงห์
Instagram : chombulan
Twitter : @chombulan
ชมบุหลัน

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่
www.facebook.com/withlovestory

ชมบุหลัน
7

บทนำ�

"เอี๊ยดดด!"
เสียงเบรกของรถกระบะกรีดลัน่ ไปทัว่ บริเวณเรียกความสนใจจากทุกสิง่
จนทุกคนต้องหันขวับมองไปยังต้นเสียงเป็นตาเดียว ตามด้วยเสียงหวีดร้อง
พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายของผู้เห็นเหตุการณ์ ขณะบางคนยืนนิ่งด้วย
ความตกใจและใจหาย
วินาทีตอ่ จากนัน้ วินมอเตอร์ไซค์หลายคนวิง่ กรูไปยังสีแ่ ยกกลางใจเมือง
ล้อรถซึง่ บดกับพืน้ อย่างกะทันหันท�ำให้ถนนเกิดรอยด�ำเป็นทาง ส่งกลิน่ ไหม้
เหม็นคลุง้ ก่อนสลายไป ตรงข้ามกับจ�ำนวนคนทีท่ วีความสนใจพุง่ ไปยังเด็กชาย
วัยประถมซึง่ นอนร้องโอดโอยตรงทางม้าลาย
ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนกั หญิงสาวผมยาวดัดลอนใหญ่ในชุดเสือ้ เชิต้
สีออ่ นกับกระโปรงยาวเท่าเข่าสีดำ� ยังยืนตะลึงกับภาพตรงหน้า ร่างบางนิง่ ขึง
ราวถูกตะปูตอกตรึงไว้กบั ฟุตปาธหน้าอาคารสูงเสียดฟ้า ดวงตาชัน้ เดียวเบิกโต
พร้อมเม็ดเหงื่อที่ผุดบนใบหน้าซีด หัวใจเธอเต้นรัวถี่กระชั้นก่อนค่อยๆ
เปลีย่ นเป็นช้าลงเมือ่ เห็นเด็กชายถูกประคองขึน้ โดยมีบาดแผลเพียงเล็กน้อย
เธอระบายลมหายใจยาว ยกหลังมือปาดเหงือ่ โล่งใจทีว่ นั นี้ไม่มอี บุ ตั เิ หตุรา้ ย
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อย่างที่ตนเคยประสบ
อุบัติเหตุที่แม้ผ่านมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว แต่มันไม่เคยเลือนรางไปจาก
ใจของเธอเลย

ชมบุหลัน
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บทที่ 1

"เป็นอะไรหรือเปล่าจิต หน้าซีดเชียว"
น�้ำเสียงห่วงใยพร้อมสัมผัสเบาตรงบ่าท�ำให้จิตสกาวเหลียวมอง
ร่างสูงหนาของผู้พูด ซึ่งนอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นพี่แล้ว เธอกับเขา
ยังเคยเป็นนิสิตต่างคณะจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน
"ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะพี่ติณ" หญิงสาวตอบ ริมฝีปากรูปกระจับ
ใต้จมูกโด่งยกสูงเล็กน้อย ฝืนยิ้มราวต้องการยืนยันประโยคที่เอ่ยออกไป
อีกฝ่ายมองอย่างไม่เชือ่ นักแต่ก็ไม่ซกั อีกด้วยรูน้ สิ ยั ใจคอจากทีร่ จู้ กั มานานว่า
คนตรงหน้ามักชอบเก็บง�ำความรู้สึกเพื่อไม่ให้ใครเป็นห่วง ซึ่งแตกต่าง
ตรงข้ามกับนิสัยเปิดเผยอย่างที่เคยเป็น
"แล้วเรื่องสมัครงานเป็นยังไง" ติณลดเสียง กวาดนัยน์ตาโตลึก
รอบทีท่ ำ� งาน ฝ่ายเพือ่ นรุน่ น้องผูอ้ อ่ นวัยกว่าเขาสองปีสนั่ ศีรษะ พูดเสียงเบา
ไม่แพ้กนั ระหว่างวางกระเป๋าสะพายใบโตลงบนโต๊ะ
"ไม่มีบริษัทไหนติดต่อมาเลยค่ะ"
"ไม่มเี ลยงัน้ เหรอ" ชายหนุม่ ย่นคิว้ หนาบนใบหน้าคมเข้ม เขาระบาย
ลมหายใจยาว ลูบศีรษะจิตสกาวเพื่อปลอบใจ
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"ไม่เป็นไร ค่อยๆ..." ค�ำว่า 'หา' ไม่ทันหลุดออกมาก็มีเสียง "ฮึ!"
ดังแทรก ทั้งสองมองหาต้นเสียงแต่ไม่พบ ทว่าพอเดาออกได้ว่าเป็นเสียง
ของใคร
ติณขยับตัวด้วยความไม่พอใจ ตั้งท่าปะทะคารมกับเพื่อนร่วมงาน
วัยเดียวกัน ซึ่งแม้ท�ำท่าไม่รู้ไม่ชี้แต่กลับเบะริมฝีปากบางอย่างน่าเกลียด
จากนั้นเจ้าของเสียงฮึก็กระแทกร่างผอมลงบนเก้าอี้ ปัดผมยาวดัดหยิก
ลอนเล็กไปด้านหลังแรงๆ
"อย่ามีเรือ่ งเลยค่ะพีต่ ณิ " จิตสกาวปราม เธอเหลือบดูเรณุกา เลขานุการ
เจ้าของบริษทั ซึง่ ปรายดวงตาเล็กมายังตนอย่างไม่เป็นมิตร
"แต่พี่อยากมี" เสียงติณดังขึ้น ดวงตาเข้มดุทันควัน จิตสกาวจับ
ข้อมือเขา ทัง้ ยังบีบแน่นจนอีกฝ่ายจ�ำต้องยอมท�ำตามความต้องการของเธอ
"ถ้าไม่ท�ำอะไรซะบ้างเรก็จะค่อนขอดเราแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตัวพี่น่ะ
ไม่เป็นไรหรอก เพราะเขาไม่กล้าด้วยเท่าไหร่ แต่เราสิ พี่ได้ขา่ วว่าถูกแขวะ
ถูกแกล้งอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่เหรอ"
"ช่างเขาสิคะ"
จิตสกาวเอ่ยนิง่ ทัง้ น�ำ้ เสียงและสีหน้า เพือ่ นรุน่ พีอ่ ยากระบายลมหายใจ
อีกครัง้ แต่ไม่ได้ทำ� สิง่ ทีท่ ำ� คือจ้องลึกไปยังนัยน์ตาสีดำ� สนิท นึกถึงแววตาสดใส
ของนิสติ สาวนิสยั ซุกซนไม่ยอมคนทีเ่ ขาคุน้ เคยดีเมือ่ สมัยเรียนมหาวิทยาลัย
เดียวกัน ตอนนัน้ ติณรูจ้ กั จิตสกาวเพราะเป็นแฟนกับมล เพือ่ นในกลุม่ เดียว
กับเธอ และเธอมักล้อเขาประจ�ำว่าเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เอกบริหาร
เพราะเขาชอบแฝงตัวเข้าเรียนกับคนรักด้วยเสมอจนท�ำให้สนิทสนมกับจิตสกาว
ไปด้วย
กระทัง่ เรียนจบได้สองปีเขาจึงห่างจิตสกาวไป ก่อนกลับมาคุยกันอีกครัง้
หลังได้ขา่ วจากแฟนสาวซึง่ ในตอนนัน้ เลิกรากันแล้วว่าเกิดเหตุรา้ ยกับจิตสกาว
เขาจึงโทรศัพท์หาเธอ แล้วพบว่าน�้ำเสียงและความร่าเริงนั้นได้สูญหายไป
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พร้อมกับสิง่ ทีเ่ กิด ก่อนถูกแทนทีด่ ว้ ยความซึมเซาและเปลีย่ นเป็นเงียบขรึม
ในเวลาต่อมา
ด้วยความเป็นห่วง ติณจึงหมัน่ โทรถามข่าวคราวพลางชักชวนบัณฑิตใหม่
มาสมัครงานในต�ำแหน่งเลขานุการฝ่ายการตลาดยังบริษทั ซีซคี อสเมติก ซึง่
ตนท�ำงานในต�ำแหน่งเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประชาสัมพันธ์อยู่ พร้อมใช้ความสัมพันธ์
อันสนิทสนมกับหัวหน้าฝ่ายบุคคลเอ่ยเชียร์ให้รบั จิตสกาวเข้าท�ำงานจนเป็น
ผลส�ำเร็จ
โดยจิตสกาวก็ไม่ท�ำให้เขาเสียหน้า หญิงสาวขยันท�ำงาน อีกทั้งยัง
เรียนรูง้ านได้รวดเร็วจนหัวหน้าชมไม่ขาดปาก ชีวติ การท�ำงานของจิตสกาว
จึงไปได้สวยในช่วงสองปีแรก กระทั่งเกิดเรื่องของเขาแทรกเข้ามา
ความจริงเรื่องของเขาไม่ได้ร้ายแรงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ
จิตสกาวแม้แต่นอ้ ย แต่เป็นเพราะความเข้าใจผิด จิตสกาวจึงได้รบั ผลกระทบ
เนื่องจากเขาเคยควงเรณุกาอยู่พักหนึ่ง กระทั่งรู้ว่าไม่มีทางเข้ากันได้จึง
ถอยห่างออกมา แต่เรณุกาคิดตรงกันข้าม ดังนัน้ เธอจึงเจ็บใจมาก พยายาม
เสาะหาเหตุผลว่าอะไรเป็นต้นเหตุทำ� ให้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาและเธอจบ
ลง จนพบค�ำตอบผิดๆ ว่าเกิดจากเพื่อนรุ่นน้องที่เขาสนิทสนมมาเป็น
เวลานาน เรณุกาไม่รอช้าทีจ่ ะใช้ความอาวุโสในสายงานเป็นเครือ่ งมือฟาดฟัน
เพื่อระบายความโกรธเคืองด้วยการโยนงานบ้าง คอยจับผิดและกระทืบซ�้ำ
เมื่อหญิงสาวพลาดบ้าง รวมถึงใช้กิริยาวาจาส่อเสียดถากถางเหมือนเช่น
เมือ่ สักครู่
แต่อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรื่องของเรณุกากลับกลายเป็นเรื่องเล็ก
ในพริบตา เมื่อเขาและจิตสกาวรู้ข่าวใหญ่จากกลุ่มผู้บริหารเมื่อสองเดือน
ที่ผ่านมา
'ชาติชุติ เตชพิพัฒน์ เทกโอเวอร์บริษัทพวกเราแล้ว ได้ยินว่าจะให้
ลูกชายเข้ามาบริหาร' ติณนึกถึงค�ำบอกเล่าเรียบๆ ไม่มีอาการร้อนรนหรือ
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ตื่นเต้นของหัวหน้าตนราวกับรับรู้เรื่องนี้มานาน ซึ่งผิดกับอาการตาเบิกโต
ของเขา
'เป็นอะไรติณ ตกใจมากขนาดนั้นเชียว' หัวหน้าขบขันเมื่อเห็น
สีหน้าเขา เขาพยักหน้ารับอย่างไม่ปกปิดความรู้สึก หัวหน้าจึงปลอบว่า
ไม่ตอ้ งห่วงเรือ่ งต�ำแหน่งหน้าทีก่ ารงาน เพราะทางเตชพิพฒ
ั น์ได้ตกลงกับ
เจ้าของบริษัทซีซีคอสเมติกผู้ตัดสินใจขายกิจการธุรกิจด้านเครื่องส�ำอาง
เนือ่ งจากต้องการวางมือเพือ่ ไปใช้ชวี ติ อย่างสงบและรักษาตัวยังต่างประเทศ
แล้วว่าจะไม่มีการปลดพนักงานคนใดออก เขาจึงแสร้งท�ำเป็นโล่งอก แม้
สิ่งที่กังวลยังไม่ได้ถูกปลดเปลื้องไปเลยก็ตาม
"เรือ่ งงาน ไว้พจี่ ะถามพรรคพวกอีกทีวา่ ที่ไหนมีตำ� แหน่งว่างอีก" ติณ
วกกลับสูเ่ รือ่ งเก่าหลังถูกปรามไม่ให้เอาเรือ่ งเรณุกา นัยน์ตาลึกมองริมฝีปาก
บนใบหน้ารูปไข่ซึ่งก�ำลังเอ่ยขอบคุณแผ่วเบา ดวงตาด�ำสนิทมีแววซาบซึ้ง
ปะปนกับความอิดโรยจนเขานึกสงสาร เพราะรับรู้ถึงความทุกข์ซึ่งสั่งสม
อยู่ในหัวใจของหญิงสาวดี ก่อนเอ่ยชวนอย่างกระตือรือร้น
"กลางวันไปกินส้มต�ำเจ๊กอ้ ยมัย้ พีเ่ ลีย้ งเอง" ติณย�ำ้ ประโยคหลัง เขา
อยากให้จติ สกาวออกไปเฮฮากินข้าวกับเพือ่ นฝูงบ้าง ไม่ใช่เก็บตัวอุดอูอ้ ยูแ่ ต่
ภายในออฟฟิศ แต่จิตสกาวปฏิเสธตามเคย
"จิตเตรียมข้าวกล่องมาค่ะ"
"ไม่กินสักวันคงไม่เป็นไรหรอก" ชายหนุ่มคะยั้นคะยอ ทว่าอีกฝ่าย
ยังยืนกรานความตั้งใจ ติณจึงอดบ่นไม่ได้
"พลอ...เอ๊ย จิตควรออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง ไปเต้นร�ำ
ไปร้องคาราโอเกะ ระบายความเครียดให้ชีวิตสดชื่น ไม่ใช่อมทุกข์อย่างนี้
ชีวิตมีให้อยู่ด้วยความสุขความสนุกนะจิต"
"จิตกลัวมันจะเป็นความสุขความสนุกชั่วคราวน่ะสิพี่ติณ แล้วพอ
ตอนเช้าเราก็ต้องกลับสู่สภาพความเป็นจริง"
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"แต่จิตไม่จ�ำเป็นต้องอยู่กับความจริงอย่างคนเป็นทุกข์นี่นา"
"แล้วพี่ติณคิดว่าเรื่องของจิตตอนนี้ไม่น่าเป็นทุกข์หรอกเหรอคะ"
ไม่ได้เป็นการย้อน แต่จิตสกาวต้องการย�้ำให้เพื่อนรุ่นพี่เข้าใจถึง
ความรูส้ กึ ตน ซึง่ เขาคงเข้าใจ หรือยอมแพ้ หรือคร้านจะถกเถียงอีก นัยน์ตา
จึงอ่อนแสงลง พึมพ�ำแค่ว่า "มันอยู่ที่วิธีคิด"
จิตสกาวนัง่ ลงเมือ่ เพือ่ นรุน่ พี่โบกมือเดินจากไป เธอมองแผ่นหลังหนา
หายลับไปทางมุมห้อง ก้มมองกระดาษปึกใหญ่ทเี่ รณุกาวานให้ชว่ ยถ่ายเอกสาร
โดยภายในใจยังครุน่ คิดถึงค�ำพูดของผูท้ คี่ ยุ ด้วยเมือ่ สักครู่
ใครว่าเธออยากอยู่อย่างเป็นทุกข์แบบนี้กันล่ะ ถ้าความทุกข์มัน
สามารถหายไปได้ด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ เธอก็จะตะโกนให้สุดเสียง
ให้ความทุกข์มันหลุดไปจากใจเสียตั้งแต่ตอนนี้ แต่นี่ไม่ว่าท�ำอย่างไรหรือ
เปลีย่ นอย่างไร ความทุกข์จากเหตุการณ์สปี่ กี อ่ นกลับตามติดเธอเหมือนเงา
แล้วยิ่งพอรู้ข่าวว่าเตชพิพัฒน์ก�ำลังจะเข้ามาบริหารบริษัทที่ตนท�ำงานอยู่
จิตสกาวก็ไม่เคยนอนหลับเต็มตาสักคืน
หลังลงจากรถประจ�ำทาง จิตสกาวเดินผ่านร้านก๋วยเตีย๋ วหน้าปากซอย
แล้วเลีย้ วเข้ายังซอยข้างๆ เธอก้าวช้าๆ กระทัง่ ถึงตึกแถวเก่าโทรมสูงสองชัน้
จ�ำนวนสีห่ อ้ งก็หยุดยังตึกแถวหลังริมสุด ซึง่ มีโคมไฟริบหรีต่ ดิ ข้างประตูเหล็ก
แบบยืดหดได้ พอมองลอดโครงเหล็กเข้าไป ท่ามกลางแสงสว่างภายในบ้าน
เธอเห็นชายหญิงในวัยกว่าห้าสิบปีก�ำลังนั่งดูโทรทัศน์บนโซฟาตัวเก่า
"งานเยอะเหรอลูก" พิมพ์รงุ่ ทักลูกสาวพลางเหลือบมองนาฬิกาทรงกลม
บนผนังสีซดี ซึง่ บอกเวลาเกือบสามทุม่
"ค่ะ" จิตสกาวตอบสั้น ไม่ได้เล่าว่าที่กลับดึกเป็นเพราะพอใกล้เวลา
เลิกงาน เรณุกาก็นำ� งานมาให้พมิ พ์ จากนัน้ เธอเอ่ยกับเจ้าของรูปร่างท้วม
ที่นั่งข้างแม่
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"วันนี้วัดน�้ำตาลได้เท่าไหร่คะพ่อ"
"ร้อยยี่สิบ" พฤกษ์ตอบขณะตายังมองจอโทรทัศน์
"น้อยลงกว่าคราวที่แล้วนี่คะ"
"จะไม่นอ้ ยลงได้ยงั ไงล่ะ พอรูจ้ ะไปหาหมอก็ไม่กนิ ของหวาน" พิมพ์รงุ่
ค้อน มือผอมหยิกตรงท้องแขนสามีจนเกิดรอยแดงบนผิวสีนำ�้ ตาล ตามด้วย
เสียงร้องโอดโอยของพฤกษ์
"แม่นี่ เกิดเป็นแผลขึน้ มาจะท�ำยังไง คนเป็นเบาหวานแผลยิง่ หายช้า
อยูด่ ว้ ย" พฤกษ์แสร้งบ่น ครัน้ เห็นนัยน์ตาชัน้ เดียวของภรรยาเบิกโตเหมือน
ลืมตัวก็หัวเราะชอบใจ
จิตสกาวหัวเราะตามกับภาพการหยอกล้อของพ่อแม่ทเี่ ห็นเป็นประจ�ำ
หัวสมองปลอดโปร่งขึ้น
"วันนี้แม่โทรหาพระเพชร" แม่เริ่มเรื่องเมื่อลูกสาวนั่งบนโซฟาอีกตัว
เอ่ยถึงลูกชายคนเล็กที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นพระหลังบวชเณรมานาน
"พระเป็นยังไงบ้างคะ" จิตสกาวถามถึงน้องผู้เพิ่งมีอายุครบยี่สิบปี
"สบายดี" พ่อละดวงตาจากรายการเกมโชว์ "พระถามถึงลูกด้วย
ไม่ไปเยี่ยมหน่อยเหรอ ไม่ได้ไปนานแล้วนี่"
"จิตยังยุง่ อยูเ่ ลยค่ะพ่อ ถ้าเคลียร์งานได้เมือ่ ไหร่จติ จะไปนะคะ" จิตสกาว
บอก นึกถึงวัดป่าในจังหวัดกาญจนบุรที นี่ อ้ งชายบวชเรียนอยู่ ซึง่ ระยะทาง
ไปวัดไกลพอสมควร
"ถ้างานเยอะนัก ท�ำไมไม่ลาออกเสียล่ะ" พ่อเอ่ยลอยๆ ทว่าจริงจัง
เพราะรู้เรื่องลูกสาววางแผนลาออกจากบริษัทอยู่แล้ว ซึ่งจะลาออกด้วย
สาเหตุอะไร เขาและภรรยาต่างรู้ดีเช่นกัน
"จิตยังหางานใหม่ไม่ได้เลยนี่คะ" ลูกสาวตอบเบา แม่เอื้อมมือมา
ทัดผมดัดของลูกสาวเหน็บเข้ากับใบหู
"ไม่เห็นเป็นอะไรนีล่ กู ล�ำบากใจนักก็ออกมาเสียเถอะ อีกอย่างแม่วา่
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ลาออกตอนนีย้ งั ดีกว่าให้เขาไล่ออกทีหลัง อย่างนัน้ เสียประวัตหิ มด" พิมพ์รงุ่ พูด
ฝ่ายสามีพยักหน้าเห็นด้วย
"ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนักหรอกน่า ตอนนี้พ่อกับแม่พอมีเงินอยู่บ้าง
ลูกสาวคนเดียวเลี้ยงได้สบาย เมื่อก่อนล�ำบากกว่านี้ยังเลี้ยงได้ ไม่เห็น
เป็นอะไร"
เม้มริมฝีปากกับประโยค 'พอ่ กับแม่พอมีเงินอยูบ่ า้ ง' เพราะมันกระทบใจ
จิตสกาวอย่างจัง ดวงตาเธอหลุบต�ำ่ มองพืน้
ถ้าไม่ใช่เพราะเรา พ่อกับแม่คงไม่ต้องล�ำบาก
"ไล่ออกก็ดีสิคะ ได้เงินชดเชยมากกว่าลาออกอีก" จิตสกาวท�ำตลก
กลบเกลื่อน
"ฟังพูดเข้า พ่อรูห้ รอกทีล่ กู ยังไม่ลาออก เพราะกลัวบ้านเราไม่พอกิน
มากกว่า"
ลูกสาวใช้อาการนิ่งอึ้งเป็นค�ำตอบ
"พ่อเป็นหัวหน้าครอบครัว ไม่ทำ� ให้ลกู เมียต้องล�ำบากหรอก แล้วเดีย๋ ว
พ่อขับรถทุกวันก็ได้ ขับหกวัน เสี่ยเขาให้ขับฟรีอีกวัน" พฤกษ์พูดถึงอาชีพ
ขับรถแท็กซี่ ลูกสาวค้านเสียงหลง
"ไม่ได้นะคะ"
"ท�ำไมถึงไม่ได้" พ่อย่นคิ้ว
"ก็พ่อแก่ แล้วยังมีโรคประจ�ำตัวด้วย อย่าท�ำงานหนักเลยค่ะ"
"ชะ มาหาว่าเราแก่ พ่อแก่แล้วหรือแม่" พฤกษ์ถามภรรยาทีส่ นั่ ศีรษะ
ให้กับอาการกลัวแก่ทั้งที่แก่ไปแล้วของสามี
"พูดอย่างนี้แปลว่าห่วงเรื่องค่ายาของพ่อด้วยล่ะสิ" พิมพ์รุ่งรู้ทัน
พฤกษ์จึงแทรก
"เป็นห่วงอะไรนักหนา พ่อมีประกันสังคม ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท
เชื่อพ่อเถอะ เราไม่ได้ล�ำบากแสนเข็ญอะไรมากมายหรอก ถึงไม่ได้มีเท่า
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เมือ่ ก่อนก็เถอะ แต่ยงั ไงถึงมีนอ้ ยกว่านี้ พ่อก็อยากให้ลาออกอยูด่ ี ล�ำบากกาย
พ่อทนได้ แต่ให้ลูกต้องล�ำบากใจพ่อทนไม่ไหว"
ความเงียบมาเยือนหลังพฤกษ์เอ่ยจบ จิตสกาวรูส้ กึ ร้อนผ่าวตรงขอบตา
ล�ำคอตีบตันซาบซึง้ ในความรักของพ่อและแม่ซงึ่ เปรียบเสมือนน�ำ้ ทิพย์คอย
หล่อเลีย้ งจิตใจอันเหีย่ วเฉา หญิงสาวกลืนก้อนสะอืน้ ลงคอ แต่ไม่ทนั เอ่ยบอกว่า
อย่างไรก็จะขอท�ำงานทีเ่ ดิมไปก่อนจนกว่าจะได้งานใหม่ โทรศัพท์มอื ถือก็ดงั ขึน้
จิตสกาวหยิบมันออกจากกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปในครัว พอกดรับ
เสียงห้าวคุ้นเคยก็ดังมา
"วันอาทิตย์หน้าว่างมั้ยจิต"
เจ้าของโทรศัพท์เหลือบมองปฏิทินตั้งโต๊ะบนโต๊ะกินข้าว
"ว่างค่ะพี่ตู่ มีอะไรให้จิตช่วยคะ"
"เหมือนเดิม เป็นพริตตีแ้ จกใบปลิว" ปลายสายพูดอย่างอารมณ์ดกี บั
ค�ำว่า 'พริตตี้' ที่เขาเอ่ยล้อเลียนให้งานการแจกใบปลิวดูดีขึ้น
"แล้วเป็นพริตตีม้ คี า่ ตัวมัย้ คะ" จิตสกาวแสร้งถามกลับ อีกฝ่ายหัวเราะร่า
"มี ไปเบิกกับไอ้แทนแล้วกัน แต่พี่ว่าคงไม่ได้เป็นเงินหรอก ได้เป็น
ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับมันแทน สนใจมั้ยล่ะ"
"ถ้าอย่างนั้นจิตยอมท�ำฟรีก็ได้ค่ะ" ค�ำตอบจิตสกาวท�ำเอาปลายสาย
ถึงกับปล่อยเสียงหัวเราะดังลั่น จากนั้นทั้งคู่จึงนัดแนะวันเวลาและสถานที่
ก่อนวางสาย
ส่วนหญิงสาวยังครุน่ คิดเรือ่ งทีพ่ อ่ แม่เพิง่ พูดเมือ่ สักครู่ ด้วยเกิดลังเลว่า
จะท�ำตามความต้องการของพ่อกับแม่ดหี รือไม่ แต่พอนึกถึงสภาพเศรษฐกิจ
อันฝืดเคือง ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เธอยังไม่ได้งานใหม่เสียที จิตสกาว
ก็ถอนใจ
การทีพ่ อ่ ทนไม่ไหวทีเ่ ห็นเธอล�ำบากใจก็ไม่ตา่ งอะไรกับทีเ่ ธอทนไม่ไหว
ทีเ่ ห็นท่านล�ำบากกาย
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เพราะฉะนัน้ รอให้ได้งานใหม่แล้วค่อยลาออกน่าจะเป็นหนทางทีด่ ที สี่ ดุ
หรืออย่างเลวร้ายทีส่ ดุ ถ้าหากเตชพิพฒ
ั น์เข้ามาบริหารบริษทั ในตอนทีเ่ ธอ
ยังหางานใหม่ไม่ได้ จิตสกาวก็ได้แต่หวังว่าลูกชายคนเล็กของครอบครัว
เตชพิพัฒน์จะไม่รู้ว่าเธอเคยเป็นใคร...
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บทที่ 2

ทุกคนในลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าหรูตา่ งชะงักเมือ่ รถสปอร์ตสีเงิน
รุ่นใหม่ราคาแพงลิบเลี้ยวปราดมายังสถานที่แห่งนั้น ก่อนมันจะถูกคนขับ
เข้าเกียร์ถอยหลังเข้าช่องจอดอย่างคล่องแคล่ว
ชายหนุ่มวัยยี่สิบเจ็ดปีลงจากพาหนะหรูเพียงล�ำพัง ผิวขาวจัดและ
รูปร่างสูงใหญ่แบบนักกีฬาดึงดูดให้ผคู้ นโดยเฉพาะเพศตรงข้ามจับจ้อง แต่
เจ้าของรถสปอร์ตกลับไม่สนใจราวเคยชินกับการตกเป็นเป้าสายตา เขา
กดรีโมตล็อกรถ จับคอเสือ้ โปโลตัง้ ขึน้ สาวเท้าไปยังลิฟต์ตวั ใกล้ทสี่ ดุ เพือ่ ลงสู่
ชั้นล่างของห้างสรรพสินค้า
ร่างหนาเบียดแทรกผูค้ นทีย่ นื ออด้านหน้าเมือ่ ประตูลฟิ ต์เปิดออก เขา
กึง่ เดินกึง่ วิง่ สูท่ างออกของห้าง นัยน์ตาซึง่ ซ่อนอยูห่ ลังแว่นกันแดดสีนำ้� ตาลเข้ม
ก้มมองนาฬิกาแบรนด์เนมบนข้อมือ ขณะรองเท้าผ้าใบยีห่ อ้ เดียวกับนาฬิกา
พาเจ้าตัวมุง่ หน้าไปยังทางออกของห้าง
อากาศร้อนผ่าวปะทะใบหน้ายาวทันทีหลังประตูอัตโนมัติเลื่อนออก
คิว้ เข้มย่นหากันอย่างเบือ่ หน่ายต่ออากาศอบอ้าวทีแ่ ม้วา่ เป็นเวลาสี่โมงเย็น
แล้ว แต่อุณหภูมิกลับไม่ต่างจากตอนกลางวันเท่าไร จนเขาอยากชักเท้า
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กลับเข้าไปเสพความเย็นฉ�่ำในห้างสรรพสินค้าแทนหากไม่ติดธุระส�ำคัญ
ชายหนุม่ จ�ำใจก้าวฝ่าเปลวแดดจ้า ปาดเม็ดเหงือ่ ใต้ผมตัดสัน้ ซึง่ จงใจ
จัดแต่งเป็นทรงยุง่ เขาเดินสูส่ วนสาธารณะข้างๆ ซึง่ เป็นจุดหมายปลายทาง
เสียงดนตรีซึ่งแว่วลอยมาไกลๆ บ่งบอกว่างานที่เขาตั้งใจไปร่วม
จวนใกล้เวลาเริม่ ขึน้ เต็มที ชายหนุม่ เสียบแว่นกันแดดกับคอเสือ้ เหลียวซ้าย
แลขวาหลังไม่แน่ใจว่าควรเข้าประตูสวนสาธารณะทางด้านไหนเพื่อให้ใกล้
จุดจัดงานมากทีส่ ดุ กระทัง่ ได้ยนิ เสียงนุม่ ไพเราะของคนทีก่ ำ� ลังแจกใบปลิว
ร้องเรียกเชือ้ เชิญผูผ้ า่ นบริเวณนัน้ ให้เข้าร่วมงานทีต่ นก�ำลังจะไปพอดี เขาจึง
ก้าวไปหา
"ขอโทษนะครับ งานรวมพลังขับอย่างระวังจัดตรงไหนหรือครับ"
น�้ำเสียงเอ่ยถามอย่างสุภาพท�ำให้จิตสกาวเหลียวมองผู้พูด แต่พอ
หันหลังกลับเห็นเพียงอกเสื้อโปโลสีฟ้าแบบเดียวกับเธอ ซึ่งปักตัวหนังสือ
ชื่องานรวมถึงโลโก้ไว้ตรงกระเป๋าด้านซ้ายจึงแหงนมองเจ้าของค�ำถาม
ผู้ก�ำลังรอค�ำตอบ
"จัดตรง..." ชื่อสถานที่ไม่ทันหลุดจากปาก ตัวจิตสกาวกลับแข็งทื่อ
เหมือนก้อนหิน ชาวาบตั้งแต่หัวจรดเท้า นัยน์ตาเบิกโตหลังเห็นชัดว่า
คนตรงหน้าเป็นใคร "เตช...พิพัฒน์"
เสียงเบาลอดออกจากริมฝีปาก อีกฝ่ายเลิกคิว้ เพราะได้ยนิ สิง่ ทีห่ ญิงสาว
พึมพ�ำ
"ครับ ผมทิศผาติ เตชพิพฒ
ั น์" ผูพ้ ดู คลีย่ มิ้ เผยให้เห็นฟันขาวสะอาด
ภายในริมฝีปากบาง เขาไม่แปลกใจที่อีกฝ่ายรู้จักชื่อเสียงเรียงนามตนเอง
เพราะตั้งแต่กลับจากต่างประเทศมาได้ราวครึ่งปี รูปและข่าวคราวของเขา
ถูกเผยแพร่ตามหน้าสือ่ สิง่ พิมพ์ สือ่ โซเชียลมีเดีย และโทรทัศน์แทบทุกสัปดาห์
"คุณเป็นทีมงานหรือเปล่า ช่วยพาผมไปหาคุณกาลรุจไิ ด้ไหม ผมคิดว่า
พีผ่ มคงอยูแ่ ถวเวที อ้าว คุณไม่ใช่ทมี งานหรอกหรือ" ทิศผาติยน่ คิว้ น�ำ้ เสียง
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ตรงท้ายประโยคบ่งบอกความประหลาดใจ หลังจากอีกฝ่ายยกมือปิดปาก
พร้อมกับสั่นศีรษะ
"ผมเห็นคุณใส่เสื้องานเลยนึกว่าเป็นทีมงานเสียอีก ว่าแต่เขาจัดงาน
ตรงไหนกันครับ" ทิศผาติถามซ�้ำ เพราะคิดว่าถึงหญิงสาวเป็นเพียงแค่
คนแจกใบปลิวไม่ใช่ทีมงานผู้จัด แต่ย่อมต้องรู้ว่างานจัดบริเวณไหน ทว่า
ค�ำตอบที่ได้คืออาการนิ่งงัน
"คุณไม่รแู้ ม้แต่สถานทีจ่ ดั งาน?" หนนีท้ ศิ ผาติสง่ เสียงกึง่ ต�ำหนิ มอง
ใบหน้าขาวซีดซึง่ ล้อมด้วยผมดัดลอนใหญ่ตามสมัยนิยม เห็นดวงตาชัน้ เดียว
แต่โตใต้ควิ้ ได้รปู เต็มไปด้วยแววหวาดหวัน่ ไม่ใช่หวัน่ ไหวแบบทีผ่ หู้ ญิงส่วนใหญ่
ใช้มองเขา
แวบหนึง่ ความหงุดหงิดเรือ่ งเสียเวลาจึงถูกแทนทีด่ ว้ ยความประหลาดใจ
เพราะไม่เคยเห็นใครมองตนเองด้วยสายตาแบบนีม้ าก่อนแม้แต่เพศเดียวกัน
ก็ตาม เนือ่ งจากถ้าไม่ถกู มองด้วยท่าทีเขินอาย เชิญชวน สนใจ บางคนก็จะ
มองเขาด้วยสายตาเป็นมิตรไม่กอ็ จิ ฉาริษยา
แต่ไม่เคยมีเลยที่จะมองแบบหญิงสาวคนนี้
เป็นเพราะจู่ๆ เกิดแปลกใจ ทิศผาติจึงโน้มใบหน้าคมสันลงเพื่อดู
อากัปกิริยาของอีกฝ่ายชัดๆ
จิตสกาวจึงถึงกับผงะเมือ่ ทันใดนัน้ คนตัวสูงใหญ่กม้ หน้าลงมา ใบหน้านัน้
แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชดิ แต่ก็ไม่ไกลเกินกว่าลมหายใจของเขาจะสัมผัสถึงแก้มเธอ
นัยน์ตาด�ำวาวสวยหวานราวดวงตาผูห้ ญิงเหนือจมูกโด่งเป็นสันเขม้นมองจน
ตัวจิตสกาวแข็งทือ่ กว่าเดิม หัวใจร่วงหล่นสูต่ าตุม่ รูส้ กึ เหมือนตนเป็นเหยือ่ ที่
ก�ำลังจะโดนเสือขย�ำ้ จึงภาวนาให้เสือตัวโตแค่สำ� รวจดมเหยือ่ ไม่ขย�ำ้ ฉีกแทะ
เป็นชิน้ เล็กชิน้ น้อย
ขณะฝ่ายเสือพินิจหน้านวลซึ่งตกแต่งอย่างอ่อนๆ ด้วยความสนใจ
แล้วยิ่งสนใจมากขึ้นเมื่อหญิงสาวหน้าซีดเผือดกว่าเดิม ทว่าไม่ทันสังเกต
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มากกว่านี้ ใบปลิวปึกใหญ่ซึ่งท�ำท่าจะร่วงจากมือบางก็ท�ำให้เขาร้องเตือน
เสียงดัง
"ระวัง!"
จิตสกาวสะดุง้ สุดตัว ตกใจจนเผลอปล่อยใบปลิวหลุดจากมือ แผ่นกระดาษ
จึงหล่นกระจายเต็มพืน้ หญิงสาวรีบก้มลงเก็บ ลอบถอนหายใจโล่งอกเมือ่ ไม่ตอ้ ง
ยืนเผชิญหน้ากับชายหนุม่ อีก ทว่าคนตัวสูงกลับก้มตามลงมาในไม่กวี่ นิ าทีถดั มา
จิตสกาวเลยผงะอีกครัง้ และเธอเชือ่ ว่าเขาเห็นพิรธุ ของตนด้วย ดังนัน้
อีกฝ่ายจึงไม่แค่ชว่ ยเก็บแผ่นกระดาษ แต่ยงั หรีด่ วงตาสวยจ้องอย่างไม่ลดละ
แววเคลือบแคลงสงสัยฉายชัดในนัยน์ตา
ทิศผาติพบว่าหญิงสาวก้มหน้างุดทันควันเมือ่ สบตาเข้ากับเขา เม็ดเหงือ่
ซึง่ ผุดพราวเต็มหน้าผากมนส่งผลให้เขาเก็บความสงสัยไว้ไม่อยู่ ต้องการถาม
อีกฝ่ายว่าเป็นอะไร ท�ำไมถึงท�ำท่าเหมือนเขาเป็นผี จึงเตรียมขยับปากถาม
แต่ไม่ทนั ท�ำดัง่ ใจ รถคันใหญ่คนั หนึง่ ก็แล่นเร็วผ่านประตูสวนสาธารณะจนเกิด
ลมแรงท�ำให้แผ่นกระดาษบนพืน้ ปลิวลอยไปไกลมากกว่าเดิม เขาจึงตามไปเก็บ
และพอหันมาอีกที ตัวของหญิงสาวก็อนั ตรธานไปแล้ว
"เกือบมาสายแล้วนะโมง มัวท�ำอะไรอยู"่ กาลรุจกิ ระซิบหลังทิศผาติ
ย่อตัวนั่งลงด้านข้างพลางเอ่ยต่ออย่างรู้ทัน "เที่ยวกับลีเพลินล่ะสิ" ผู้พูด
หมายถึงวราลี นางแบบเลือดผสมไทย อเมริกนั และฝรัง่ เศส คูค่ วงคนล่าสุด
ของน้องชาย
"ไม่ใช่สักหน่อยพี่ม่อน ผมมาช้าเพราะมัวช่วยแจกใบปลิวงานนี้อยู่
ต่างหาก" ทิศผาติชูใบปลิวประชาสัมพันธ์งานรวมพลังขับอย่างระวังทีช่ ว่ ย
หญิงสาวปริศนาเก็บเมื่อสักครู่ ซึ่งตอนนี้เหลืออยู่เพียงใบเดียว เนื่องจาก
ระหว่างเดินมาเวที คนอืน่ ๆ โดยเฉพาะผูห้ ญิงมาขอใบปลิวกับเขาตลอดทาง
เขาจึงต้องกลายเป็นคนแจกใบปลิวจ�ำเป็น คอยแจกทั้งกระดาษ แจกยิ้ม
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และแจกลายเซ็นอย่างงงๆ ด้วยบางคนคิดว่าเขาเป็นดารา
กาลรุจมิ องแผ่นกระดาษยับยูย่ ี่ในมือน้อง แม้ไม่อยากเชือ่ เรือ่ งที่ได้ฟงั
เท่าไร แต่พอเห็นเด็กสาวซึ่งไม่ ใช่กลุ่มเป้าหมายของงานเดินเข้ามาใน
บริเวณสนามหญ้า ทั้งยังหัวเราะคิกซุบซิบหลังเห็นผู้ที่ทรุดตัวนั่งใกล้ตน
เธอจึงพยักหน้าเชื่อ
"แล้วพ่อกับแม่ล่ะครับ" ทิศผาติตั้งค�ำถาม กวาดตารอบลานกว้าง
ริมสระบัวที่คลาคล�่ำด้วยผู้คน
"พ่อคุยกับเลขาฯ ชมรมอยูท่ างโน้น ส่วนแม่...ไม่มา" สีหน้าเจ้าของ
รูปหน้ายาวแบบเดียวกับน้องชายสลดลง นัยน์ตาโตใต้ควิ้ โก่งหลุบต�ำ่ ขณะ
ทิศผาติเม้มริมฝีปากหลังรู้ว่าแม่ไม่ยอมออกงานพร้อมพี่สาวตามเคยทั้งที่
รับปากกับเขาดิบดี ก่อนเปลี่ยนท่าเป็นกระตือรือร้นเพื่อเอาใจ
"พีม่ อ่ นอย่าท�ำหน้าม่อยสิ เดีย๋ วตีนกาถามหาพอดี นีอ่ กี สักพักพีก่ จ็ ะ
ขึน้ เวทีแล้ว ไม่เติมหน้าสักหน่อยเหรอ ขึน้ เวทีครัง้ แรกหลังไม่ออกงานมานาน
ทัง้ ที ควรต้องสวยแจ่มสุดๆ นะครับ" ทิศผาติจบั ปลายผมบ็อบยาวประบ่า
ของพี่
"แต่งให้แจ่มยังไงพีก่ เ็ จิดสูเ้ ราไม่ได้หรอก มีขา่ วไม่เว้นแต่ละวัน" กาลรุจิ
มองใบหน้าหล่อจัด น้องชายยักไหล่
"แหงสิครับพีม่ อ่ น ขืนผมแต่งหน้า ใครไม่มองก็แย่แล้ว ดีไม่ดี พรุง่ นี้
ได้มขี า่ วพาดหัว 'ลูกชายชาติชตุ เิ ป็นกะเทย' "
"ขืนโมงเป็นกะเทย สาวๆ ได้รอ้ งห่มร้องไห้กนั หมด" พีส่ าวบอกน้องชาย
ซึง่ อ่อนวัยกว่าสองปี
"ผมก็วา่ อย่างนัน้ แหละ ให้ลอื ว่าเป็นเกย์แบบนีก้ พ็ อแล้ว มันดูคลุมเครือ
ชวนให้สาวๆ อยากพิสจู น์ด"ี
กาลรุจอิ มยิม้ ให้กบั ค�ำพูดประชดตัวเอง มองท่าทางส�ำอางชอบแต่งองค์
ทรงเครือ่ งของน้องชายทีท่ ำ� ให้หลายคนไขว้เขวว่าเป็นชายแท้หรือไม่ ฝ่ายทิศผาติ
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อมยิ้มเช่นกันที่ท�ำให้พี่สาวยิ้มออก
"หน้าพี่ม่อนเริ่มมันแล้วล่ะ ผมซับให้นะ"
โดยไม่รอค�ำตอบ ทิศผาติคว้ากระเป๋าใบเล็กบนตักพีส่ าวขึน้ มาเปิดหา
กระดาษซับมันพลางบรรจงซับตรงจมูกเล็กท่ามกลางอาการขัดเขินของ
หญิงสาวทีเ่ ขาท�ำราวเธอเป็นน้องสาวไม่ใช่พี่
"เดี๋ยวพิธีกรจะขึ้นเวทีแล้ว" เสียงทุ้มกังวานซึ่งแทรกขึ้นท�ำให้ทั้งคู่
แหงนศีรษะมองผู้พูด ทิศผาติลุกยืนคู่กับชายวัยกลางห้าสิบรูปร่างสูงใหญ่
ท่าทางบุคลิกภูมิฐานในชุดเสื้อโปโลสีเดียวกัน
"สวัสดีครับพ่อ"
ชาติชุติพยักหน้า เขาตบหลังลูกชายแล้วจึงเอ่ยต่อ
"โมงพาพี่ม่อนขึ้นเวทีด้วยล่ะ"
"ครับ" ลูกชายพยักหน้ารับ และพอห้านาทีถดั มา ทิศผาติกเ็ ข็นรถวีลแชร์
ขึน้ ไปบนเวทีเล็กๆ ก่อนช่วยจับชายกระโปรงสีออ่ นทีเ่ ลิกขึน้ เพือ่ ปิดขาลีบเล็ก
ทัง้ สองข้างของพีส่ าว
"โมง พีต่ นื่ เต้นจัง" เสียงกาลรุจแิ ผ่วเบา มือขาวเย็นเฉียบบีบมือน้องชาย
แน่น
"ใจเย็นๆ สิพี่ม่อน สูดลมหายใจลึกๆ นะ นึกถึงตอนพี่ม่อนขึ้นเวที
ร้องเพลงครั้งแรกในวันแม่สิ ตอนนั้นคนเยอะกว่านี้อีก"
ค�ำพูดปลอบใจถึงเหตุการณ์ตอนชั้นประถมท�ำให้เจ้าของรูปร่างผอม
สูดลมหายใจลึก กลับมาวางตัวตามสบาย
"ขอบใจโมง"
กาลรุจเิ สียงเบากว่าคราวแรก เธอปล่อยมือน้อง จากนัน้ ทิศผาติกา้ วลง
จากเวที เขานัง่ ข้างพ่อตรงเก้าอีแ้ ถวหน้า มองพีส่ าวซึง่ เป็นพีน่ อ้ งคนเดียว
ของตนอยูบ่ นเวทีรว่ มกับคนอืน่ ๆ แล้วนึกย้อนถึงวันทีพ่ สี่ าวเขาได้รบั คัดเลือก
เป็นตัวแทนร้องเพลงค่าน�ำ้ นม วันนัน้ เขาจ�ำได้ พีส่ าวเขาร้องเพลงเพราะทีส่ ดุ
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เจิดจรัสทีส่ ดุ จนใครๆ ต่างชมเป็นเสียงเดียวกัน ท�ำให้ใบหน้าหวานเต็มไปด้วย
ความสุขอย่างทีเ่ ขาไม่เคยเห็นมาก่อน
แต่แล้วในอนาคต ใครจะคาดคิดว่าดาวดวงเด่นที่ผู้คนต่างชื่นชม
จะมีอันต้องดับแสงลงหลังเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น
อุบตั เิ หตุทที่ ำ� ให้ชวี ติ พีส่ าวของเขาพลิกผัน ด�ำดิง่ สูค่ วามมืดมิด เมือ่ ชีวติ
กลายเป็นคนพิการ
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บทที่ 3

"สวัสดีครับแขกผูม้ เี กียรติทกุ ท่าน ผมนาวิน เฉลิมศร เลขาฯ ชมรมขับขี่
อย่างมีสติ ขอต้อนรับทุกท่านสูง่ านรวมพลังขับอย่างระวังครับ"
ชายหนุ่มเชื้อชาติจีนรูปร่างผอมสูง วัยไล่เลี่ยกับทิศผาติผู้ท�ำหน้าที่
เป็นผู้ด�ำเนินรายการกล่าวเปิดงานอย่างคล่องแคล่วท่ามกลางเสียงปรบมือ
ก่อนเอ่ยถึงความเป็นมาของชมรมและวัตถุประสงค์ของงานว่าเกิดจากการ
รวมตัวของผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการขับขีย่ วดยานอย่างขาดความระมัดระวัง
เช่น เมาแล้วขับ ขับขี่โดยไม่มีใบอนุญาต ฝ่าไฟแดง ฯลฯ ซึง่ สมาชิกชมรม
ล้วนเป็นผู้เคราะห์ร้าย รวมถึงญาติผู้เคราะห์ร้าย ที่บางรายไม่ได้รับความ
ยุตธิ รรมตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือไม่ได้รบั การเยียวยาด้านจิตใจ
และค่าเสียหายตามสมควร
"และเนื่องจากใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาเต็มที ทางชมรมขับขี่
อย่างมีสติจงึ ได้จดั งานรวมพลังขับอย่างระวังขึน้ เพือ่ กระตุน้ เตือนให้ผขู้ บั ขี่
ทุกท่านระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพราะต้องการให้ทุกคนท่องเที่ยว
อย่างปลอดภัยสนุกสนาน ไม่ ใช่เสียใจที่กลับไม่ถึงบ้าน ซึ่งข้อมูลจาก
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
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พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถิตอิ บุ ตั เิ หตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จะเห็นได้วา่ มีผเู้ สียชีวติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์
เป็นจ�ำนวนสูงถึงสามร้อยแปดสิบหกคน"
ทิศผาติฟังตัวเลขจ�ำนวนผู้เสียชีวิตที่พิธีกรบอกอย่างใจหาย เขา
ไม่คดิ ว่าเวลาเก้าปีทอี่ ยูต่ า่ งประเทศ เทศกาลสนุกครืน้ เครงอย่างสงกรานต์
จะกลายเป็นเทศกาลแห่งโศกนาฏกรรม
"พ่อแม่นายแทนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเหมือนกัน" ชาติชุติบอก พอ
ลูกขมวดคิ้ว เขาจึงพยักพเยิดไปทางเวที "พ่อหมายถึงนาวินน่ะ เขาเพิ่ง
เล่าให้พ่อฟังว่าพ่อแม่เขานั่งรถทัวร์แล้วคนขับหลับใน"
ฝ่ายลูกชายสิน้ สงสัย คราง "อ้อ" ผ่านล�ำคอ เห็นใจผูป้ ระสบชะตากรรม
คล้ายครอบครัวตนเอง แต่แตกต่างตรงทีพ่ อ่ แม่อกี ฝ่ายตายไปแล้ว ส่วนพีส่ าว
ของเขากลับต้องตายทัง้ เป็น
พานัยน์ตากลับสู่เวทีตามเดิม เห็นดวงตาเล็กบนใบหน้าแหลมของ
เลขาฯ ชมรมแสดงแววตาเอาจริงเอาจัง ทิศผาติกร็ สู้ กึ ชืน่ ชมทีเ่ จ้าตัวท�ำงาน
เพื่อสังคม เขาไล่สายตาไปด้านขวาของพิธีกรซึ่งมีพี่สาวนั่งรวมกับคนอื่น
อีกสามคน
ทิศผาติสง่ ยิม้ เป็นก�ำลังใจเมือ่ พีม่ องมา เห็นอาการผ่อนคลายไม่เกร็ง
เหมือนตอนพาขึน้ เวทีกเ็ ริม่ หมดห่วง ทัง้ รูส้ กึ ดีใจด้วยซ�ำ้ ทีพ่ สี่ าวยอมออกสู่
โลกภายนอกอีกครัง้ หลังเก็บตัวเงียบมานานหลายปีนบั ตัง้ แต่ประสบอุบตั เิ หตุ
โดยเขาไม่รสู้ าเหตุเหมือนกันว่าท�ำไมจูๆ่ ถึงเกิดความเปลีย่ นแปลงกับพี่ ทัง้ ที่
เจ้าตัวเคยปฏิเสธค�ำเชิญของชมรมหลายครั้ง แต่ไม่ได้ปริปากถามเพราะ
อยากท�ำให้มนั เป็นเรือ่ งปกติไม่ใช่เรือ่ งประหลาดจนพีส่ าวตะขิดตะขวง แล้ว
คิดเองว่าบางทีพสี่ าวอาจเบือ่ ชีวติ จ�ำเจในบ้าน ไม่กค็ ดิ ได้วา่ ...ยังไงก็ตอ้ งมีชวี ติ
อยูต่ อ่ ไป
ชายหนุ่มเลื่อนดวงตาสู่ชายสูงวัยคนถัดมา เขาเป็นชายผิวสองสี
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แบบเดียวกับพ่อ มีขาครบทั้งสองข้างแต่แขนหายไปข้างหนึ่ง ถัดจากนั้น
เป็นเด็กหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มซึ่งดูปกติดีทุกอย่าง เขาจึงเดาว่าอาจเป็นลูกที่
สูญเสียพ่อหรือแม่ ส่วนคนสุดท้ายเป็นผู้ชายวัยกลางสามสิบ ไหล่และบ่า
หนา ไว้ผมยาวประบ่า หน้าตาคมเข้มคุน้ ตา ส่วนขาตัง้ แต่ชว่ งหัวเข่าลงไป
ขาดทั้งสองข้าง
"ขออนุญาตคุณกาลรุจชิ ว่ ยเล่าเรือ่ งอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้ ให้ฟงั หน่อยครับ"
ค�ำถามจากพิธกี รท�ำให้ชายหนุม่ เหลียวกลับมาทางพีส่ าวอีกครัง้ กังวล
ไม่ตา่ งจากพ่อซึง่ นัง่ หลังตรงหน้าเครียด คิว้ ย่นหากันจนเกิดร่องชัดตรงหว่างคิว้
"พีม่ อ่ นไม่เป็นไรหรอกครับพ่อ" ทิศผาติปลอบพ่อรวมถึงตัวเอง ขณะ
คนด้านข้างลอบถอนหายใจ
"พ่อก็หวังว่าอย่างนั้น"
เป็นไปอย่างชาติชุติหวัง กาลรุจิเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนเองด้วย
อาการปกติวา่ สาเหตุทขี่ าทัง้ สองข้างตัง้ แต่ชว่ งเข่าลงมาใช้การไม่ได้เกิดจาก
ถูกผู้ไม่มีใบขับขี่ขับรถชน น�้ำเสียงไพเราะที่เล่าอย่างมีจังหวะจะโคนถึง
เรือ่ งราวในอดีตท�ำให้ผรู้ ว่ มงานฟังอย่างสนใจ หญิงสาวไม่โศกเศร้าน�ำ้ ตาซึม
หรือฟูมฟายเหมือนเคยเป็นในเวลาทีน่ กึ ถึงเรือ่ งราวซึง่ พลิกเปลีย่ นชีวติ จาก
หน้ามือเป็นหลังมือ ราวกับมีเวทมนตร์เปลี่ยนเธอเป็นคนใหม่ในพริบตา
"ทราบว่าหลังอุบตั เิ หตุครัง้ นัน้ คุณกาลรุจหิ ายจากแวดวงสังคมไปเลย"
เลขาฯ ชมรมถามหลังกาลรุจิเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุจบ
"ค่ะ คุณนาวิน" กาลรุจิพยักหน้า ใบหน้าขาวผ่องสลดลงเล็กน้อย
"ม่อนยอมรับว่าท�ำใจไม่ได้เลยค่ะ ตอนนั้นม่อนเรียนจบมาได้สี่ปี อยู่ในวัย
ไฟก� ำ ลั งลุ ก โชน อยากสร้า งอยากท�ำอะไรเต็มไปหมด แล้วม่อนเอง
ยังวางแผนเปิดบริษัทด้วย และเส้นทางที่ม่อนจะเดินไปก็สดใสมาก แต่จู่ๆ
ม่อนกลับไม่มีขาเดินไปตามเส้นทางความฝันของตัวเองอีกแล้ว"
"แล้วอะไรท�ำให้คุณม่อนลุกขึ้นสู้อีกครั้งครับ" พิธีกรเปลี่ยนเป็นเรียก
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หญิงสาวด้วยชื่อเล่นตามเจ้าตัว
"เพราะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตม่อนค่ะ...ม่อนหมายถึงความคิด คือ
พอวันนึงม่อนก็คิดได้ว่าถึงเราเดินไม่ได้ แต่เส้นทางสู่ความฝันมันก็ยังอยู่
เหมือนเดิมนี่นา ไม่ได้หายไปไหน มีแต่ใจเราเองที่ถอยหนีไม่ยอมสู้ แล้ว
เราเองอยูน่ งิ่ ๆ มาหลายปี คงได้เวลาเดินทางสูจ่ ดุ หมายต่อเสียที หนนีถ้ งึ ม่อน
จะไม่สามารถเดินได้อย่างสะดวกเหมือนก่อน แต่ยงั มีอกี หลายวิธที จี่ ะพาม่อน
สูจ่ ดุ หมายนัน้ ได้ในเวลาพอๆ กัน"
กาลรุจสิ รุปด้วยรอยยิม้ น้อยๆ ส่งผลให้ใบหน้าอ่อนโยนอ่อนหวานยิง่ ขึน้
ขณะคนฟังด้านล่างเวทีปรบมือเป็นก�ำลังใจไม่เว้นแม้แต่ตวั พิธกี ร
จากนั้นเลขาฯ ชมรมจึงซักถามเรื่องราวกับแขกรับเชิญคนอื่นต่อ
ชายสูงวัยแขนขาดซึง่ นัง่ ถัดจากกาลรุจพิ กิ ารเนือ่ งจากถูกรถของดาราเมาแล้ว
ขับชน ท�ำให้เขาต้องออกจากงาน เงินไม่พอใช้ หน�ำซ�้ำดาราคนดังกล่าว
ยังเบีย้ วไม่ยอมจ่ายค่าท�ำขวัญเหมือนอย่างทีต่ กลงกันไว้วา่ จะส่งให้ทกุ เดือน
ด้วย เขาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเพื่อให้ชมรมช่วยเหลือ
ส่วนเด็กหญิงหน้าตาจิม้ ลิม้ คนถัดมาเล่าว่าถูกแก๊งวัยรุน่ ขีม่ อเตอร์ไซค์
ตัดหน้ามอเตอร์ไซค์คนั ทีเ่ ธอซ้อนมากับพ่อ ท�ำให้รถเสียหลักล้มลงจนศีรษะ
กระแทกพืน้ อย่างรุนแรง และเนือ่ งจากไม่ได้สวมหมวกกันน็อก เธอจึงสูญเสีย
การมองเห็น จนถึงปัจจุบันต�ำรวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้
กระทัง่ ถึงคนสุดท้าย แขกผูร้ ว่ มงานหลายคนรวมถึงทิศผาติตอ้ งแปลกใจ
เมือ่ ได้ยนิ เสียงปรบมือเกรียวกราวจากทีมงาน
"อ๋อ ฉลามตู่นี่เอง นึกว่าใคร"
ค�ำพูดจากคนข้างหลังไม่ได้ชว่ ยคลายความสงสัยแก่ชายหนุม่ ผิดกับ
ฝ่ายพ่อของเขาที่นึกออกแล้ว
"นักกีฬาว่ายน�ำ้ ที่ได้เหรียญทองทุกรายการแข่งขันยังไงล่ะโมง จ�ำได้
หรือเปล่า ตอนนั้นเราน่าจะสักสิบขวบได้"
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ทิศผาติคิดทบทวน ความจ�ำอันเลือนรางค่อยๆ แจ่มชัด
"ฉลามตู่!" ในที่สุดทิศผาติก็จดจ�ำได้ ภาพสมัยประถมทะยานเข้ามา
ในความทรงจ�ำ ที่ตอนนั้นเด็กๆ ต่างอยากโตขึ้นเป็นฉลามตู่
"ผมไม่เคยรู้ข่าวเลยว่า..." ล�ำคอผู้พูดตีบตันอย่างเสียดายแทนฮีโร่
มองขาสองข้างซึ่งเคยพาร่างของฉลามหนุ่มสู่เส้นชัย
"ไม่แปลกหรอก ตอนนัน้ เรากับม่อนยังเด็กอยูเ่ ลย" ชาติชตุ มิ องสิง่ เดียว
กับที่ลูกชายมองอยู่ นึกถึงข่าวร้ายของนักกีฬาระดับประเทศในปีถัดมา
หลังจากคว้าชัยชนะมาให้ชาวไทยชืน่ ชม
"เรื่องของพี่ เขาฟังกันจนเบื่อแล้วมั้ง"
ฉลามตู่หรือชมธง ชลัมพลพูดด้วยท่าทีสบายๆ ขณะพิธีกรเอ่ยแทรก
"เล่านิดนึงเถอะครับพีต่ ู่ ผมเห็นน้องๆ มากันเยอะ คาดว่าคงเกิดไม่ทนั
รุ่นพี่"
"อ้าว ไอ้น่ี หาว่าเราแก่" คนพูดแสร้งท�ำเสียงหงุดหงิด พลอยให้ผฟู้ งั
หัวเราะกับท่าทางอารมณ์ดีขี้เล่น จากนั้นเจ้าตัวจึงเล่าให้ผู้ร่วมงานฟังถึง
สาเหตุการสูญเสียขาทัง้ สองข้าง "วันนัน้ ผมเกิดอยากกินก๋วยเตีย๋ วเจ้าอร่อย
เลยขีจ่ กั รยานไปด้วยความอยากเต็มที่ ทีนขี้ ๆี่ อยูร่ ถเก๋งของป้าคนนึงมาจากไหน
ไม่รู้ รูอ้ กี ทีรถป้าแกทับอยูบ่ นตัวผมแล้ว ก็ยอมรับนะว่ามันเป็นเรือ่ งเข็มขัดสัน้ "
"เข็มขัดสั้นอะไรพี่" พิธีกรงุนงง
"คาดไม่ถึงไง อะไรกัน ไม่รู้จักมุกวัยรุ่นเลย" ชมธงตบหน้าขาดังฉาด
ท่ามกลางเสียงหัวเราะในมุกแป้กของเจ้าตัว
"โอเคพี่ เข็มขัดสั้นยังไง"
"ก็คาดไม่ถึงไงว่านอกจากลายเซ็น ยังมีคนอยากได้ขาเราด้วย"
"มุกนีแ้ รงนะพี"่ นาวินพูดก่อนซักต่อตามหน้าทีพ่ ธิ กี ร "แล้วกรณีของพีต่ ู่
ลงเอยยังไงครับ"
"ลงเอยทีโ่ รงพยาบาลบ้าน่ะสิ" ชมธงปัดผมทีร่ ะตรงต้นคอ "ลูกเขาเล่าว่า
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พอป้าแกแก่ก็ชักสติไม่ดี ชอบขโมยรถลูกมาขับ แล้วมาขับชนเรานี่แหละ"
ทุกคนเงียบทันทีหลังชมธงเล่าถึงตรงนี้ เจ้าตัวจึงโบกมือพูดเสียงดัง
"เงียบท�ำไมครับ ผมยังไม่ตายครับ แค่พกิ าร ยังมีชวี ติ อยู่ ยังหายใจได้
เพราะงัน้ ไม่ตอ้ งเศร้าครับ อีกอย่างผมว่าผมโชคดีนะ จะมีคนสักกีค่ นบนโลกนี้
กันเชียวทีถ่ กู คนบ้าขับรถชน ไม่ธรรมดานา"
เท่านัน้ คนฟังก็หวั เราะครืนตรงข้ามกับปฏิกริ ยิ าเมือ่ สักครู่ แล้วพิธกี ร
ก็ดำ� เนินรายการบนเวทีตอ่ สักพัก จนกระทัง่ จบงานจึงกล่าวขอบคุณแขกรับเชิญ
รวมถึงเชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณรอบเวที
"ไงเรา ท�ำไมมาหลบเป็นนางไม้ตรงนีล้ ะ่ " เสียงทุม้ ห้าวซึง่ ทักขึน้ ท�ำเอา
ผูท้ แี่ อบอยูด่ า้ นหลังต้นหางนกยูงสะดุง้ โหยง หันหาอีกฝ่ายทีน่ งั่ บนรถวีลแชร์
"ทีต่ อ้ งมาหลบตรงนีเ้ ป็นเพราะใครล่ะคะ" จิตสกาวไม่ปกปิดอาการตัดพ้อ
"พีต่ นู่ า่ จะบอกจิตให้รตู้ วั ก่อนว่าวันนี้ 'พวกเขา' จะมา" หญิงสาวเหลือบมอง
ครอบครัวเตชพิพฒ
ั น์ทกี่ ำ� ลังถูกรุมล้อมไปด้วยนักข่าว
"รูก้ บ็ อกแล้ว เพราะไม่รหู้ รอกถึงได้ไม่บอก ถ้าจิตจะโทษก็โทษไอ้แทน
มันสิ รายนั้นมันอยากเชิญเขามาเอง"
"จะให้จิตโทษพี่แทนได้ยังไง เดี๋ยวเกิดพี่แทนซักขึ้นมาจิตจะท�ำยังไง
โทษพี่ตู่นี่แหละดีที่สุด"
"อ้าว ไหงพูดอย่างนัน้ " ชมธงหัวเราะ เอ็นดูกบั ท่าทางโกรธขึง้ ก่อน
เปลีย่ นเป็นเสียงเข้มจริงจังไม่ตา่ งจากสีหน้า "จิตจะหนีพวกเขาไปถึงเมือ่ ไหร่"
จิตสกาวเงียบ หลุบตาต�ำ่ ไม่ตอบเพือ่ นรุน่ พีซ่ งึ่ รูจ้ กั ตัง้ แต่วนั มาสมัคร
เป็นสมาชิกชมรมเมื่อสามปีก่อน
"เดี๋ยวพี่ตู่กลับยังไงคะ พี่หนิงกับน้องป้อมารับเหรอ" จิตสกาว
จงใจเปลี่ยนเรื่อง เอ่ยถึงภรรยาและลูกชายอีกฝ่าย ขณะชมธงรู้ทัน เพราะ
แต่ไหนแต่ไรพอพูดเรื่องนี้จิตสกาวก็มักเลี่ยงตอบเขาเสมอ
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"ใช่ หนิงไปส่งต้นฉบับใกล้ๆ นีเ่ อง เดีย๋ วก็มาแล้วล่ะ" ชมธงยกข้อมือ
ดูนาฬิกา คะเนเวลาและระยะทางจากส�ำนักพิมพ์สสู่ วนสาธารณะ ซึง่ ภรรยา
รับแปลหนังสือเป็นงานอิสระนอกเหนือจากกิจการขายต้นไม้ทคี่ รอบครัวท�ำอยู่
แล้วจึงถามซ�ำ้ อย่างไม่เกรงใจ "ว่าไงเรา เมือ่ กีย้ งั ไม่ตอบเลยว่าจะหนีไปจนถึง
เมื่อไหร่"
พออีกฝ่ายไม่ยอมลดราวาศอกอย่างทุกที แถมยังคาดคัน้ ด้วยสายตา
จิตสกาวจึงพิงหลังกับต้นไม้ แหงนศีรษะ ระบายลมหายใจยาว
"หนีไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละค่ะ"
"จิตไม่มีทางหนีพวกเขาพ้นหรอก ถึงหนีหน้าได้ แต่ใจจิตยังนึกถึง
พวกเขาอยูด่ ี ไม่งนั้ จิตคงไม่ตอ้ งหลบพวกเขาอย่างนี้ พีว่ า่ แทนทีจ่ ติ จะจมอยู่
กับความรูส้ กึ ในอดีต จิตน่าจะเรียนรูจ้ ากมัน และอยูก่ บั ปัจจุบนั อย่างยอมรับ
เข้าใจสิง่ ทีผ่ า่ นมา"
ชมธงพูดยาวโดยปราศจากท่าทางขี้เล่นเช่นทุกที เขามองนัยน์ตาโต
ซึ่งไม่ยอมสบตอบ แต่แสร้งเสหันไปทางที่คนในครอบครัวเตชพิพัฒน์ยืน
อย่างเด่นสง่าท่ามกลางผู้คนใกล้กับเวทีที่เขาเพิ่งจากมาเมื่อสักครู่
"ท�ำไมวันนี้น้องลีถึงไม่มาด้วยล่ะคะ หรือข่าวลือที่บอกว่าครอบครัว
คุณทิศผาติไม่ชอบน้องลีเป็นความจริง"
นักข่าวร่างป้อมถามตรงไปตรงมา นักข่าวคนอื่นรวมถึงผู้ที่อยู่ใกล้
บริเวณนัน้ จึงรอฟังค�ำตอบอย่างสนใจ ขณะทิศผาติยมิ้ สวยให้ผถู้ าม แต่ดวงตา
ซึง่ ซ่อนอยู่ใต้แว่นกันแดดเต็มไปด้วยแววเบือ่ หน่ายความไม่รกู้ าลเทศะ
"ผมขอไม่ตอบนะครับ เพราะวันนี้ผมมางานรวมพลังขับอย่างระวัง
ก็อยากตอบอะไรทีเ่ กีย่ วกับงานนีม้ ากกว่า" ทิศผาติหนั ไปทางพ่อและพีส่ าว
ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจากตน "หรือไม่ ผมว่าพวกคุณควรไปสัมภาษณ์พสี่ าวผม ซึง่
เธอสามารถตอบอะไรเกี่ยวกับงานนี้ได้ดีกว่า อีกอย่างประเด็นเรื่องขับรถ
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อย่างระวัง ผมว่ามันมีประโยชน์กว่าเรื่องรักๆ ของผมเยอะเลย"
"มีประโยชน์แต่มันขายไม่ได้เท่าเรื่องคาวๆ น่ะสิ"
ทิศผาติหันขวับไปทางเสียงลอยๆ ที่เอ่ยขึ้น คิ้วขมวดอย่างไม่พอใจ
เขาพยายามมองหาคนพูดแต่ไม่พบ ส่วนนักข่าวต่างมองหน้ากันเอง ก่อน
นักข่าวคนเดิมจะเป็นผู้ถามขึ้น
"งั้นถามเรื่องประเด็นรถก็ได้ค่ะ"
"ยินดีครับ" ทิศผาติแปลกใจไม่นอ้ ยทีน่ กั ข่าวยอมเลิกราจากเรือ่ งความรัก
ของตนง่ายๆ ทัง้ ยังเปลีย่ นมาเป็นประเด็นทีเ่ ขาขอร้อง แต่พอฟังค�ำถาม เขา
กลับถึงกับสะอึก
"จริงหรือเปล่าคะเรื่องรถมินิที่คุณลีขับอยู่ คุณทิศผาติเป็นคนซื้อให้"
โมโหไม่น้อยกับค�ำถามที่เหมือนดูถูกวราลี ทิศผาติควบคุมอารมณ์
ด้วยการนับหนึ่งถึงสิบ แล้วกวาดนัยน์ตาไปยังจุดอื่นแทน
และตรงจุดทีก่ วาดตาถึง เขาพบใครคนหนึง่ ยืนใต้ตน้ หางนกยูงคุยกับ
ฉลามตู่ฮีโร่ในวัยเด็กของเขา แล้วพอเธอหันมา ซึ่งเขามั่นใจว่าเธอมองมา
ตรงเขาด้วย ทิศผาติก็โบกแผ่นใบปลิวในมือที่ช่วยอีกฝ่ายเก็บราวทักทาย
ทว่าหญิงสาวกลับตอบสนองค�ำทักทายเขาด้วยการหันขวับแล้ว
เดินจ�้ำอ้าวหายไป ไม่ต่างจากที่เคยท�ำกับเขาเมื่อตอนพบกัน
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บทที่ 4

มือ้ กลางวันของจิตสกาวเป็นไปอย่างจืดชืด หญิงสาวเขีย่ ผัดผักซึง่ เป็น
ผูล้ งมือท�ำเองในกล่องข้าว ไม่มคี วามอยากอาหารทัง้ ทีต่ งั้ แต่เช้ายังไม่ได้กนิ
อะไร เธอเหลือบมองข่าวสังคมบนหนังสือพิมพ์ซงึ่ กางแผ่หลาบนโต๊ะท�ำงาน
ในนั้นมีภาพข่าวหลายภาพ ภาพที่โดดเด่นที่สุดคือภาพชายหนุ่ม
ใบหน้าคมคายยืนอยูก่ บั พ่อและพีส่ าว ริมฝีปากของคนตัวสูงคลีย่ มิ้ อย่างมีเสน่ห์
เหนือจมูกโด่งมีแว่นกันแดดสีเข้มอันใหญ่ปกปิดดวงตา
...ดวงตาคู่สวยซึ่งท�ำให้จิตสกาวกระสับกระส่ายนอนไม่หลับ
จิตสกาวผลักกล่องข้าวออกห่างทั้งที่เพิ่งกินได้สองค�ำ ถ้าหากท�ำได้
ตอนนีเ้ ธออยากผลักเรือ่ งราวของทุกคนในภาพออกจากหัวด้วย แต่ไม่อาจ
ท�ำได้ หน�ำซ�้ำเรื่องของพวกเขายังถูกผลักยัดเข้ามาในความรับรู้ของเธอ
เต็มไปหมด
'หล่อมากกก'
หญิงสาวนึกถึงเสียงลากยาวแสดงความตืน่ เต้นของเพือ่ นร่วมงานสาวๆ
สามคนเมือ่ เช้า ซึง่ จับกลุม่ คุยกันถึงว่าทีเ่ จ้านายคนใหม่ทเี่ ห็นรูปจากหนังสือพิมพ์
'นั่นสิ คนอะไรหล่อเป็นบ้า คุณทิศผาติมาท�ำงานเมื่อไหร่ ฉันคง
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ไม่ได้ท�ำงาน'
'ท�ำไมล่ะ' อีกคนถาม
'กจ็ ะมีสมาธิทำ� งานได้ยงั ไง เจ้านายหล่อขนาดนี้ น่าดูกว่าตัวเลขในบัญชี
ตัง้ แยะ' คนทีส่ ามพูด
'แต่คงได้แค่ดู เพราะสองตาสวยๆ ของเขาไม่เหลือมาแลเราหรอก'
ผู้ที่ชมชายหนุ่มว่าหล่อเป็นบ้าเอ่ย
'ท�ำไมล่ะ'
'แม่คณุ ถามอย่างเดียวเลยนะ ไม่เคยอ่านข่าวหรือไง ถึงไม่รเู้ รือ่ งอะไร
เลย' คนทีเ่ พิ่งพูดเมื่อครู่ค่อนขอด ขณะคนถูกค่อนพึมพ�ำว่า 'ก็ไม่รู้จริงๆ นี่'
เป็นผลให้อีกฝ่ายยัดหนังสือพิมพ์ ในมือให้ คนถูกค่อนจึงอ่านค�ำบรรยาย
ใต้ภาพเสียงดัง
'พอรูข้ า่ วเตชพิพฒ
ั น์จะยกครัวไปงานรวมพลังขับอย่างระวัง นักข่าว
ก็รีบแจ้นไปดักรอทันที แต่เสียดายงานนี้ไม่ได้ยกครัวมาจริงๆ เพราะ
คุณแม่จรรยาพรเกิดป่วยกะทันหัน ไม่รวู้ า่ ทีค่ ณ
ุ แม่ปว่ ย เป็นเพราะปวดหัว
จริงๆ หรือยังช็อกเรื่องที่ลูกชายออกรถให้นางแบบลูกครึ่งคนนั้น ยังไง
หนูขับระวังๆ หน่อยนะจ๊ะ รถราคาเป็นล้านหาฟรีไม่ได้ง่ายๆ...ใครเหรอ
นางแบบลูกครึ่งคนนั้น'
'ตายละ นอกจากไม่เคยอ่านข่าว บ้านยังไม่มที วี ดี ว้ ยใช่มยั้ ' พนักงานบัญชี
ผูเ้ ห็นว่าทิศผาตินา่ ดูกว่าตัวเลขในบัญชีแทรกด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนใจแล้วค่อยเฉลย
'วราลีไง วราลี โจนส์ทพี่ อ่ เขาเป็นลูกครึง่ ไทย-อเมริกนั แม่เป็นฝรัง่ เศส
บอกละเอียดขนาดนี้จ�ำได้หรือยัง'
'จ�ำได้ตั้งแต่บอกชื่อแล้วน่า แต่เขาเหมาะสมกันดีเนอะ สวยหล่อ
บาดใจทั้งคู่ ไม่รู้ไปเจอกันที่ไหนถึงได้จับคู่ได้ลงตัวเป๊ะ'
'เรือ่ งนีต้ อ้ งถามเธอแล้วล่ะ ว่าไง' พนักงานบัญชีโบ้ยไปยังเพือ่ นร่วมวง
'ตอนนีถ้ ามได้ยะ่ แต่ถา้ คุณทิศผาติมาเมือ่ ไหร่อย่าได้ถามอีกนะ ฉัน
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ไม่อยากตกงาน เรือ่ งของเรือ่ งทีฉ่ นั ได้ขา่ วจากเฟซบุก๊ ก๊อสซิปดาราก็ประมาณว่า
พวกเขาเจอกันตัง้ แต่สมัยอยูอ่ งั กฤษแล้ว และอย่า อย่าเพิง่ ถาม ฉันรูค้ นตกข่าว
อย่างเธอไม่รู้อีกนั่นแหละว่าท�ำไมเขาถึงเจอกันที่อังกฤษ เพราะตอนนั้น
คุณทิศผาติไปเรียนปริญญาตรีทอี่ งั กฤษ แล้วเพือ่ นต่างชาติของคุณทิศผาติ
เป็นเพือ่ นกับวราลี เขาเลยได้รจู้ กั กันผ่านเพือ่ น แต่ตอนนัน้ พวกเขายังไม่ได้
เป็นแฟนกันหรอก แค่รู้จักเป็นเพื่อนเฉยๆ จนคุณทิศผาติเรียนจบโท
จากอเมริกาแล้วกลับเมืองไทยมาพบวราลีตอนเป็นนางแบบแล้วนั่นแหละ
ถึงได้ปิ๊งๆ คบเป็นเรื่องเป็นราว'
'โอ้โห รูล้ กึ รูจ้ ริง' คนตกข่าวทึง่ แล้วถามต่อ 'คณุ ทิศผาติไปอยูเ่ มืองนอก
นานนี่เอง ตัวเลยขาวจั๊วะ แต่ดูๆ เขาเหมือนเกย์เลยนะ แล้วเขาไปเรียน
อะไรเหรอ'
'บ้า กงเกย์ที่ไหน เขาเรียกผู้ชายสไตล์เมโทรเซ็กช่วลต่างหาก แล้ว
เขาเรียนจบพวกโฆษณากับเอ็มบีเออะไรนีแ่ หละ ก็บา้ นเขาเป็นมหาเศรษฐี
ท�ำธุรกิจตัง้ หลายอย่าง พวกหมูบ่ า้ นใหญ่ๆ หรือเครือ่ งกระป๋องทัง้ หลายเป็น
ของบ้านเขาทั้งนั้น แล้วคงอยากลองของใหม่เลยซื้อบริษัทเราด้วย ไอ้ที่
เรียนบริหารมาก็คงเอาไว้มาบริหารพวกเราไง'
'ฉนั ยอมให้บริหารทัง้ ตัวและใจเลย' สาวฝ่ายบัญชีทำ� เสียงเล็กเสียงน้อย
'แล้วจะไม่ถามเจ้าตัวหน่อยเหรอว่าเขาอยากบริหารหัวใจเธอหรือเปล่า'
ผูร้ ลู้ กึ รูจ้ ริงแขวะเพือ่ นร่วมงาน และไม่ทนั ทีอ่ กี ฝ่ายจะย้อนกลับ คนช่างสงสัย
กลับถามเสียก่อน
'คนนั่งบนรถเข็นเป็นใคร หน้าตาสวยดู ใจดีจัง' คนถามหมายถึง
หญิงสาวกลางภาพ เพื่อนร่วมงานที่เพิ่งตั้งท่าทะเลาะเมื่อสักครู่สบตากัน
อย่างอ่อนใจ ก่อนสาวฝ่ายบัญชีจะเป็นคนบอก
'คณุ กาลรุจิ พีส่ าวคุณทิศผาติ นีส่ ารภาพมาซะดีๆ เธออยูถ่ ำ�้ หรืออยูบ่ า้ น
กันแน่'
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'ฉันว่าอยู่ถ�้ำแน่นอน แล้วจะบอกต่อให้ พวกเขาไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆ
หรอก'
เท่ า นั้ น ชาวถ�้ ำ ก็ ต าโตคะยั้ น คะยอให้ ค นรู ้ ลึ ก กว่ า ใครเล่ า ต่ อ แต่
เพื่อนร่วมงานไม่ทันเล่าก็มีงานด่วนเข้ามาแทรกเสียก่อน บทสนทนาจึง
จบลงอย่างค้างคาใจเพือ่ นร่วมวง รวมถึงคนทีล่ อบฟังเรือ่ งว่าทีเ่ จ้านายใหม่
หลายคน ยกเว้นจิตสกาว เพราะหญิงสาวรูเ้ รือ่ งกาลรุจิ ผูห้ ญิงบนรถเข็นดี
"ไม่หวิ เหรอจิต ท�ำไมกินข้าวน้อยจัง" ติณมองกล่องข้าว เสียงทีเ่ อ่ย
เต็มไปด้วยความเป็นห่วง เนือ่ งจากระยะหลังเขาสังเกตเห็นรูปร่างจิตสกาว
ซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัด
"กินไม่ลงค่ะพีต่ ณิ " จิตสกาวตอบตามตรง ติณเงียบอย่างเข้าใจเหตุผล
เขาหลุบตาต�่ำจนเจ้าของโต๊ะสังเกตเห็นพิรุธ
"พี่ติณมีอะไรหรือเปล่าคะ"
"มี" เพื่อนรุ่นพี่นิ่งไปนานก่อนตอบ ดวงตาลึกมีแววเคร่งเครียด
"จิตรู้หรือยังว่าวันนี้มีประชุมพนักงานทั้งหมด"
"รู้แล้วค่ะ" จิตสกาวพยักหน้า "คงจะคุยเรื่องที่เตชพิพัฒน์จะเข้ามา
บริหารงาน และเลีย้ งส่งท่านประธานกับหัวหน้าจิต" คนหลังหญิงสาวหมายถึง
หัวหน้าฝ่ายการตลาดซึ่งเป็นเจ้านายตนเองที่ได้ขอลาออกเพื่อไปพักผ่อน
แบบเดียวกับเจ้าของบริษัท
"มีอะไรหรือคะ" หญิงสาวใช้ค�ำถามเดิมหลังท่าทีเคร่งเครียดของติณ
ไม่ได้ลดลง หน�ำซ�้ำคิ้วยังขมวดกว่าเก่า
"ไม่มีอะไรหรอก จิตเตรียมตัวเตรียมใจเข้าประชุมดีๆ แล้วกัน"
แล้วติณก็ผละไปทันที ทิ้งไว้เพียงประโยคแปร่งๆ ให้จิตสกาวสงสัย
ก่อนความสงสัยของเธอจะได้รับการคลี่คลายในเวลาบ่ายสี่โมง
จิตสกาวเกือบล้มทั้งยืนไปแล้วหากติณไม่รั้งต้นแขนไว้ นัยน์ตาเธอ

ชมบุหลัน
37

พร่าพราย หูได้ยินแต่ประโยคเดิมจากเจ้าของบริษัทวนเวียนสะท้อนก้อง
"ทุกคนคงรู้ข่าวที่ทิศผาติ เตชพิพัฒน์จะเข้ามาบริหารซีซีคอสเมติก
กันแล้ว แต่มเี รือ่ งหนึง่ ทีฉ่ นั อยากแจ้งให้ทราบถึงความเปลีย่ นแปลง นัน่ คือ
จากเคยตกลงกันไว้ว่าเขาจะเข้ามาบริหารเต็มตัวในอีกสองเดือนข้างหน้า
เขาจะมาอาทิตย์หน้าแทน ซึง่ ฉันเป็นคนบอกให้เขามาเองเพราะอยากหยุด
พักผ่อนเต็มที คนแก่กแ็ บบนีแ้ หละ ใจร้อน" สตรีสงู วัยผูเ้ ป็นเจ้าของบริษทั
พูดกลั้วหัวเราะ พลอยให้พนักงานหัวเราะตาม โดยที่บางคนรู้ดีว่าที่เจ้าตัว
เกษียณตัวเองก่อนก�ำหนดนั้นเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ
ท่ามกลางเสียงหัวเราะ ดูเหมือนจะมีจติ สกาวเพียงคนเดียวทีห่ วั เราะ
ไม่ออก หญิงสาวเหลียวมองเพื่อนรุ่นพี่ที่แสร้งฝืนหัวเราะเหมือนคนอื่น
ขณะมือหนึง่ กุมมือเย็นเฉียบของเธอเพือ่ ปลอบใจ หากเวลานีอ้ ะไรก็ไม่สามารถ
ปลุกปลอบฉุดดึงหัวใจทีร่ ว่ งด�ำดิง่ ของจิตสกาวได้อกี ต่อไปแล้ว
"แล้วอย่างทีฉ่ นั เคยบอกทุกคนว่าไม่ตอ้ งห่วง ขอให้มนั่ ใจข้อนัน้ เพราะ
ต�ำแหน่งหน้าที่ต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดขั้น
ยกเว้นเรณุกาทีต่ อ้ งปรับตัวเพือ่ ท�ำงานกับเจ้านายคนใหม่อย่างคุณทิศผาติ"
สตรีสงู วัยหันไปทางเลขาฯ ตนทีก่ ำ� ลังยืดอกราวภูมิใจทีจ่ ะได้ทำ� งานใกล้ชดิ
ชายหนุม่ มากกว่าใคร จากนัน้ เจ้าของบริษทั ได้เหลือบมองจิตสกาว "รวมถึง
จิตสกาวทีต่ อ้ งเริม่ งานกับหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่เช่นกัน แต่เท่าทีฉ่ นั
เคยพบพูดคุยกับคุณทิศผาติและเพือ่ นเขาทีจ่ ะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด
คนใหม่ ก็เห็นว่าพวกเขาอัธยาศัยดี เธอสองคนไม่ตอ้ งกังวล อ้าว เป็นอะไรล่ะ
จิตสกาว"
ทุกสายตาเหลียวมองเจ้าของชื่อ และเห็นว่านัยน์ตาเลขาฯ สาว
มีน�้ำคลอกลิ้งอยู่ทั้งสองตา
"ดูทา่ จะรักเธอมากนะ เปลีย่ นใจไม่ลาออกตามฉันมัย้ " ผูท้ กี่ ำ� ลังจะเป็น
อดีตเจ้าของบริษัทถามหัวหน้าฝ่ายการตลาดซึ่งเป็นเจ้านายของจิตสกาว
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ขณะหญิงสาวฝืนยิม้ แสร้งรับสมอ้างนัน้ พลางใช้ผา้ เช็ดหน้าซับขอบตาร้อนผ่าว
ได้ยนิ ค�ำพูดเบาเอ่ยลอยจากคนทีก่ ร็ วู้ า่ เป็นใคร
"หมั่นไส้"
ติณหันขวับ ท�ำตาขวางใส่เรณุกา จิตสกาวรีบดึงมือเพื่อนรุ่นพี่
ด้วยไม่อยากให้เกิดเรื่อง ที่ส�ำคัญเวลานี้เธอไม่มีกะจิตกะใจโกรธขึ้งใคร
นอกจากคิดหาทางออกให้ตัวเอง
วันรุง่ ขึน้ จิตสกาวจึงตัดสินใจลาออก โดยยืน่ ใบลาออกพร้อมกรอกเหตุผล
โกหกว่าต้องการศึกษาต่อ
"ท�ำไมกะทันหันอย่างนีล้ ะ่ จิต แล้วจะไปเรียนทีไ่ หน" หัวหน้าฝ่ายบุคคล
ผูอ้ ยู่ในวัยกลางคนเรียกเธอเข้าพบทันทีหลังลูกน้องส่งเรือ่ งให้ทราบ
"เรียนที่..." จิตสกาวอ้างชื่อสถานศึกษาเดิมพลางก้มหน้าขอโทษ
"ขอโทษนะคะทีต่ ดั สินใจกะทันหัน ยังไงพีช่ ว่ ยอนุมตั ิให้จติ เลยได้มยั้ คะ"
หญิงสาวใช้คำ� พูดเดียวกับทีบ่ อกกับหัวหน้าตนเมือ่ เช้าจนเจ้าตัวยอมเซ็นชือ่
ให้ ขณะอีกฝ่ายมองท่าทีรอ้ นรนด้วยความแปลกใจทีจ่ ติ สกาวท�ำเหมือนจะ
กระโดดออกจากบริษทั เดีย๋ วนัน้ หากได้รบั การอนุมตั ิ
"ได้น่ะได้ แต่จิตรู้อยู่ ใช่มั้ยว่ากฎบริษัทเราคือถ้าต้องการลาออก
ต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นยังไงจิตก็ต้องท�ำงานไปจนกว่า
จะครบก�ำหนดหรือไม่ก็จนกว่าพี่จะหาคนใหม่มาแทนได้"
"จิตออกศุกร์นี้เลยไม่ได้เหรอคะ"
"ไม่ได้" หัวหน้าฝ่ายบุคคลตอบเด็ดขาด เขม้นมองอาการลุกลี้ลุกลน
"ใจคอจิตจะลาออกศุกร์นี้ ทิ้งงานให้คนอื่นล�ำบากงั้นหรือ"
จิตสกาวกลืนน�้ำลายเหนียวลงคอหลังได้ยินค�ำถามกึ่งต�ำหนิ ใจคิด
อยากตอบว่า 'ใช่' อย่างเห็นแก่ตัว แต่เพราะรู้ว่าถึงตอบอย่างนั้น ความ
ต้องการของเธอก็ไม่มที างสัมฤทธิผล จึงจ�ำใจสงบปากสงบค�ำ และพอออกจาก
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ห้องฝ่ายบุคคล เพื่อนรุ่นพี่ก็ปราดเข้ามาทันที
"เป็นไง ยอมอนุมัติมั้ย" ติณกระซิบ เขารู้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าจิตสกาว
จะลาออก
"อนุมัติค่ะ แต่ต้องรออีกเดือน" คนตอบเสียงอ่อย
"ก็ยังดี ไม่เป็นไรหรอก" ติณลูบหัวจิตสกาว "เดือนหน้าวันหยุดเยอะ
อยู่แล้ว จิตลาพักร้อนเพิ่มเข้าไปอีก แล้วคอยหลบหน้าเขาหน่อย พี่ว่า
น่าจะพอเอาตัวรอดได้"
"จิตคิดแบบนั้นแหละค่ะ" จิตสกาวยิ้มเนือย นึกถึงเจ้าของดวงตา
หวานสวยที่ พ บโดยบั ง เอิ ญ เมื่ อวั น อาทิ ต ย์ ซึ่ ง เธอค่ อ นข้ า งมั่ น ใจว่ า
ในแววตาสงสัยแต่ว่างเปล่านั้น เจ้าตัวไม่มีอาการคุ้นหน้าตนแม้แต่น้อย
และหากเป็นไปตามคาดการณ์ หนึง่ เดือนทีย่ าวนานเธอคงจะสามารถ
เอาตัวรอดจากเงื้อมมือของทิศผาติ เตชพิพัฒน์ได้
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บทที่ 5

ใกล้เก้านาฬิกา จิตสกาวก็ใจหายวาบ ทั้งที่เตรียมใจมาแล้วแท้ๆ ว่า
วันนีต้ อ้ งพบกับกรรมการผูจ้ ดั การคนใหม่ แต่หญิงสาวก็ยงั ตัง้ ตัวไม่ตดิ อยูด่ ี
เพราะไม่คิดว่าจะพบคนที่ไม่อยากพบในลิฟต์ตัวเดียวกัน ดังนั้นเธอจึง
ก้มหน้าก้มตาจนผมปรกหน้า ยืนตัวลีบติดมุมท่ามกลางผูค้ นทีแ่ ออัดอยูใ่ นลิฟต์
ซึ่งก�ำลังทะยานพุ่งสู่ที่ตั้งบริษัทของแต่ละคน
จิตสกาวเหลือบมองร่างสูงใหญ่ในชุดเสือ้ เชิต้ ทับด้วยสูทล�ำลองสีนำ�้ ตาล
ขนาดพอดีตวั ซึง่ ยืนอยู่ในมุมทแยงกับตน แผ่นหลังกว้างบังแผงลิฟต์จนมิด
ส่วนศีรษะสูงกว่าใคร วันนีท้ ศิ ผาติทำ� ผมเรียบร้อยแตกต่างจากทรงผมยุง่ ๆ ที่
เธอเห็นในวันงานชมรม
ผู ้ ค นที่ ท ยอยออกจากลิ ฟ ต์ ใ นแต่ ล ะชั้ น เริ่ ม ท� ำ ให้ หั ว ใจจิ ต สกาว
เต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ เธอภาวนาให้เจ้าของร่างสูงยังมองตรงไปข้างหน้าอย่างที่
ท�ำอยู่ อย่าได้เหลียวมาด้านหลัง
แต่ไม่เป็นดังหวัง เมื่อชายรูปร่างอ้วนด้านข้างชนแขนเธออย่างจัง
ขณะก้าวออกจากลิฟต์ เป็นผลให้กระเป๋าใบเล็กส�ำหรับใส่กล่องข้าวของ
จิตสกาวตกสู่พื้น
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ตุ้บ
แม้เสียงไม่ดังนัก แต่ส่งผลให้อีกห้าคนที่เหลืออยู่ในลิฟต์หันมองทาง
ต้นเสียงโดยอัตโนมัติ ไม่เว้นแม้แต่กรรมการผู้จัดการคนใหม่
"ขอโทษครับ" ชายร่างอ้วนกล่าวโดยไม่ช่วยเก็บ เขาสาวเท้าเร่งรีบ
ผ่านประตูลฟิ ต์ทเี่ ปิดรออยู่ ปล่อยให้ผโู้ ดนชนเก็บของเอง ซึง่ เจ้าตัวพอใจให้เป็น
อย่างนัน้ เพราะจะได้กม้ หน้าไม่ตอ้ งสบตากับคนทีร่ สู้ กึ ว่าก�ำลังมองเธออยู่
โล่งใจเมื่อเขาหมุนตัวกลับไป จิตสกาวใจชื้นที่อีกฝ่ายจดจ�ำตนไม่ได้
พลางดู ค นที่ อ อกจากลิ ฟ ต์ จ นเหลื อ เพี ย งเธอกั บ ทิ ศ ผาติ ส องคน และ
ในอึดใจต่อมา พอตัวเลขสัญญาณแจ้งว่าถึงชั้นยี่สิบสามซึ่งเป็นที่ตั้งของ
บริษทั ซีซคี อสเมติก หญิงสาวก็รบี ก้าวจ�ำ้ หลังชายหนุม่ กดปุม่ เปิดประตูคา้ ง
เพื่อรอให้เธอก้าวออกก่อนอย่างมีน�้ำใจ
ทว่าไม่ทันก้าวพ้นประตูออกไป คนมีน�้ำใจกลับกดปิดประตูทันที!
"ว้าย!" จิตสกาวอุทาน กระโดดมาข้างหลังโดยอัตโนมัตเิ มือ่ จูๆ่ ประตู
เคลื่อนปิด ท�ำให้หลังชนแผ่นอกกว้างของผู้ยืนตรงปุ่มกดอย่างจัง ขณะ
อีกฝ่ายไม่เพียงกดปุ่มปิดเท่านั้น เขายังกดปุ่มหยุดลิฟต์ด้วย
"ไง คุณนินจา โลกกลมจริงๆ นะ ไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันอีก"
ทิศผาติโน้มศีรษะไปใกล้หน้านวล เขาเห็นแววหวาดหวัน่ แบบเดียวกับ
ทีเ่ คยเห็น ก่อนเจ้าตัวจะหลบตาเร็วอย่างมีพริ ธุ
"ดิฉนั ไม่ได้เป็นนินจาค่ะ ดิฉนั เป็นเลขานุการ" จิตสกาวตอบเสียงสัน่
เธอไม่รเู้ หมือนกันว่าตอบแบบคนไม่มสี มองไปได้อย่างไร คงเป็นเพราะตอนนี้
หัวตื้อไปหมด
อีกฝ่ายข�ำพรืดกับสิง่ ที่ได้ยนิ นัยน์ตาสวยหวานแบบผูห้ ญิงพราวระยับ
ชักสนุกกับอาการลนลานแบบที่ไม่เคยพบเห็นจากผู้หญิงคนไหนมาก่อน
แล้วดูสิ บอกไม่ได้เป็นนินจา แต่แต่งตัวสีทมึ ๆ มิดชิดไม่ตา่ งจากนินจา
เลย
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ทิศผาติส�ำรวจจิตสกาวตั้งแต่หัวจรดเท้า ขณะเจ้าตัวก้มหน้างุด
ตัวแข็งทือ่ มือไม้เกร็งไปหมด และท่ามกลางความอึดอัด จิตสกาวก็ได้กลิน่
หอมสะอาดที่ท�ำให้เย็นใจอย่างประหลาดจึงค่อยๆ เงยหน้า และพบว่า
กลิ่นนั้นมาจากคนข้างหลังเธอนี่เอง
และในวินาทีทหี่ ญิงสาวช้อนตาขึน้ จนสบเข้ากับดวงตาหวานเป็นประกาย
ทิศผาติกห็ ายใจผิดจังหวะไปชัว่ ขณะหนึง่ หัวใจเขาเบาหวิวอย่างบอกไม่ถกู
ตอนเห็นดวงตาใสไร้เล่หม์ ารยา ซึง่ ไม่พบมานานนับตัง้ แต่โตเป็นชายหนุม่
มือจึงลดจากแผงลิฟต์โดยไม่รตู้ วั
จิตสกาวรีบอาศัยจังหวะนีเ้ อือ้ มมือกดยกเลิกค�ำสัง่ หยุดเพือ่ เปิดประตูลฟิ ต์
เธอก้าวเร็วผ่านทิศผาติจนเกือบชนคนอีกคนทีย่ นื อยูด่ า้ นนอก ท่าทางลุกลีล้ กุ ลน
อย่างเห็นได้ชดั ของเลขาฯ สาวท�ำให้คนทีเ่ กือบโดนชนตัง้ ค�ำถามกับผูท้ เี่ พิง่
ก้าวออกจากลิฟต์
"ไอ้เราก็นึกว่ายังมาไม่ถึงเพราะมีเรื่องอะไรเลยคิดจะลงไปตาม แต่
ที่แท้คุณเมเนจิ้งไดเร็กเตอร์มัวติดลิฟต์กับสาวอยู่นี่เองเลยมาสาย ว่าแต่
ไปท�ำอะไรเขาหรือเปล่า สาวเลยพรวดพราดออกไปแบบนั้น"
"ไม่ทนั ได้ทำ� อะไรสักอย่าง" ทิศผาติยกั ไหล่ เอ่ยตอบชายรูปร่างสูงโปร่ง
ทรงผมตัดสัน้ เรียบร้อย ผูม้ อี ายุมากกว่าตนหนึง่ ปี ซึง่ เป็นเพือ่ นรุน่ พีส่ มัยเรียน
ปริญญาโททีป่ ระเทศอเมริกาด้วยกัน
"จริงเหรอ" เจ้าของผิวสีนำ�้ ตาลหรีด่ วงตาคมเข้มบนใบหน้าออกเหลีย่ ม
อย่างไม่เชือ่ นัก
"จริงสิครับพี่โก้ ผมไม่ใช่เสือโมงแล้วนะครับ เป็นถึงเอ็มดีแล้วต้อง
รักษาภาพลักษณ์กันหน่อย จะให้ก้อร่อก้อติกสาวๆ แบบสมัยก่อนได้ไง"
"แต่เมือ่ กีโ้ มงบอกพีว่ า่ 'ไม่ทนั ได้ทำ� อะไรสักอย่าง' ถ้าถอดเขีย้ วถอดเล็บ
จริงๆ พีว่ า่ โมงควรตอบว่า 'ไม่ได้ทำ� อะไร' มากกว่า"
คนตัวสูงพอๆ กับทิศผาติรู้ทัน เพราะรู้จักอีกฝ่ายดีเนื่องจากเป็น
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เพือ่ นทีเ่ คยเรียนร่วมคณะ เคยช่วยเหลือเกือ้ กูลทิศผาติแทบทุกเรือ่ งมาร่วม
สองปี
ทิศผาติคลี่ยิ้มเมื่อถูกจับได้ แต่ไม่ยอมเล่าว่าเขาท�ำอะไรนินจาสาว
จากนั้นเปลี่ยนท่าทีเป็นงานเป็นการขึ้น
"ตอนสิบโมง พีช่ ว่ ยบอกให้หวั หน้าฝ่ายต่างๆ มาพบผมทีห่ อ้ งประชุม
ด้วย เราคงต้องแนะน�ำตัวอย่างเป็นทางการกับพวกเขาสักหน่อย"
"...ส่วนหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่คอื คุณโก้ หรือคุณธเรศ ธรรมประทาน
ซึง่ ผมคิดว่าบางท่านคงเคยได้ยนิ ชือ่ เสียงคุณโก้มาบ้างจากแผนงานทีช่ ว่ ยพลิกฟื้น
บริษทั เครือ่ งดืม่ ทีก่ ำ� ลังจะตายให้กลับมาขายดี"
หลังแนะน�ำตนเอง ทิศผาติได้แนะน�ำเพือ่ นรุน่ พีท่ เี่ ขาชักชวนมาช่วยงาน
บริษทั
ธเรศค้อมศีรษะอย่างอ่อนน้อมให้หวั หน้าฝ่ายอืน่ ซึง่ ล้วนอาวุโสกว่าตน
ริมฝีปากหนาใต้จมูกโด่งใหญ่ยกสูงแสดงความเป็นมิตร
"คุณโมงยอผมเกินไปครับ ผมไม่ได้มฝี มี อื อะไรนักหนาหรอก ยังต้อง
เรียนรู้อีกเยอะ อย่างบริษัทเครื่องส�ำอางผมเองก็ไม่เคยท�ำมาก่อน ยังไง
คงต้องขอค�ำแนะน�ำจากทุกท่านด้วยนะครับ"
"นี่ล่ะครับคุณโก้ตัวจริง ถ่อมตัวไม่มีใครเกิน อันนี้ผมชักไม่แน่ใจว่า
เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยหรือเปล่า ประเภทหลอกให้ศตั รูตายใจ แล้ว
พอเผลอก็โดนขย�้ำไม่รู้ตัว"
ทิศผาติหยอกเพือ่ นรุน่ พีท่ ยี่ งั นัง่ อมยิม้ เหมือนเดิม ขณะคนในห้องประชุม
หัวเราะเบา รูส้ กึ โล่งใจไปตามๆ กันทีผ่ บู้ ริหารใหม่ทา่ ทางอัธยาศัยดี ไม่ดหู ยิง่
เหมือนบุคลิกภายนอก ทั้งความโล่งใจส่วนหนึ่งยังมาจากผู้อยู่ด้านขวามือ
ทิศผาติ ซึง่ มีทา่ ทางเหมือนเสือซ่อนเล็บ ซ่อนความเก่งกาจไว้ใต้ความสุภาพ
ส่วนฝีมอื การบริหารงานจากผลงานทีท่ ศิ ผาติเอ่ยเมือ่ สักครู่ ทุกคนต่างรูข้ า่ วดี
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จึงใจชืน้ ว่าถึงแม้เจ้าของบริษทั และหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนเก่าจะวางมือไป
บริษัทก็จะด�ำเนินต่อไปได้ ยกเว้นถ้าไม่มีธเรศพวกเขาคงเปลี่ยนจากใจชื้น
เป็นใจฝ่อ เพราะชือ่ เสียงทิศผาติทที่ กุ คนเคยได้ยนิ ได้ฟงั มีแต่ขา่ วฉาวควงคูก่ บั
สาวๆ ปราศจากข่าวคราวฝีมอื ในการบริหาร ซึง่ แตกต่างจากชาติชตุ ผิ เู้ ป็นพ่อ
ลิบลับ
ไม่นานนักหลังการแนะน�ำตัวเสร็จสิน้ ทิศผาติจงึ บอกให้ทกุ คนแยกย้าย
ไปท�ำงานได้ ยกเว้นเพือ่ นรุน่ พีท่ เี่ ขาดึงตัวไว้พดู คุยสอบถามงาน
"พรุง่ นีผ้ มจะเรียกฝ่ายทีเ่ กีย่ วข้องประชุมเรือ่ งทีเ่ ราเคยคุยกันไว้" ทิศผาติ
เอนตัวพิงกับพนักเก้าอีต้ วั ใหญ่ทสี่ ดุ ตรงโต๊ะประชุม ธเรศหมุนเก้าอีม้ าทาง
เพือ่ นรุน่ น้อง
"เรื่องปรับแบรนด์ซีซีคอสเมติกให้ดูทันสมัยขึ้นน่ะเหรอ"
"ใช่" ทิศผาติพยักหน้า "ตัวผลิตภัณฑ์ของเดิมดีอยูแ่ ล้ว แต่พวกโลโก้
หรือโฆษณาอะไรนีส่ ิ ผมว่าเชยไปหน่อย แล้วไหนๆ อยู่ในช่วงจังหวะเปลีย่ น
ผู้บริหารพอดี ผมเลยอยากปรับไปพร้อมกัน"
"พีเ่ ห็นด้วยกับโมง เพราะเดีย๋ วนีเ้ ครือ่ งส�ำอางบริษทั อืน่ เขาก็ปรับให้ดู
ทันสมัยน่าใช้กนั หมด แล้วสรรหาดาราดังๆ มาเป็นพรีเซ็นเตอร์แข่งขันกันน่าดู"
ธเรศพูดไปใช้นวิ้ เคาะโต๊ะไปก่อนเอ่ยเสียงเรียบ "แต่ปรับครัง้ นีโ้ มงควรต้องระวัง
ความรู้สึกพนักงานด้วย เพราะถ้าเขารู้สึกเห็นด้วยกับเราก็ดีไป แต่ถ้าไม่
เขาจะเริม่ ตัง้ แง่กบั พวกเราทันทีวา่ มาท�ำให้พวกเขายุง่ ยาก"
"ที่ต้องท�ำยุ่งยากก็เพื่อยอดขายบริษัททั้งนั้น ขายดีพวกเขาก็ ได้
ค่าตอบแทนดีตาม" ทิศผาติเหยียดขา สองมือประสานหลังศีรษะ
"แล้วโมงเองก็ได้ค่าตอบแทนดีตาม"
ธเรศรู้ทันตามเคย โดยรู้ว่าถึงทิศผาติจะไม่ใช่เจ้าของบริษัทตัวจริง
เนื่องจากชาติชุติเป็นคนถือหุ้นใหญ่ แต่หากลูกชายท�ำงานเข้าเป้าเข้าตา
พ่อก็จะพอใจและโอนหุ้นทั้งหมดให้ในที่สุด
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"ไม่ใช่ผมคนเดียวสักหน่อย พี่โก้ด้วยต่างหาก ว่าแต่พี่ก็เขี้ยวน่าดู
เรียกเงินเดือนซะผมสะดุง้ " ทิศผาติเอ่ยด้วยเสียงสบายๆ ไม่มนี ยั เหน็บแนมแฝง
อีกฝ่ายยิม้ ในหน้า
"เราอยากท้าพีเ่ องว่าไม่กล้าท�ำ พีเ่ ลยท้ากลับบ้างว่ากล้าจ้างหรือเปล่า
พอโมงว่ากล้า พี่ก็กล้าสิ"
"เข้าทางพี่โก้เลยว่าอย่างนั้นเถอะ"
ธเรศหัวเราะดัง มองคนที่ก�ำลังหลับตาลง
"เข้าทางโมงเหมือนกันนัน่ แหละ แต่ยงั ไงก็เถอะ จ้างพีแ่ พง แต่รบั รองว่า
พีจ่ ะท�ำงานให้คมุ้ อย่างกับเป็นเจ้าของบริษทั เลย"
"ครับ ผมรูพ้ ี่โก้ตอ้ งท�ำอย่างนัน้ แน่นอน" ทิศผาติอมยิม้ ทัง้ ทีย่ งั หลับตา
ก่อนลืมตาเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูพร้อมกับเสียงอ่อนหวาน
"ขอโทษที่ขัดจังหวะค่ะคุณทิศผาติคุณธเรศ"
"ไม่เป็นไรครับคุณเรณุกา มีอะไรเหรอครับ" ทิศผาติขยับนัง่ หลังตรง
ถามเลขานุการของตนซึ่งก�ำลังวางท่าชดช้อย
"คุณสองคนจะรับกาแฟเพิ่มมั้ยคะ"
ทิศผาติกบั ธเรศสบตากัน จากนัน้ ผูน้ ง่ั ตรงหัวโต๊ะประชุมก็เอ่ยบอกเลขาฯ
"ขอบคุณครับคุณเร ผมขอที่นึง พี่โก้เอาด้วยมั้ยครับ"
ธเรศปฏิเสธ ครั้นพอเรณุกาออกจากห้อง เขาก็สัพยอก
"เสน่ห์แรงเหมือนเดิมเสือโมง มาไม่ถึงครึ่งวัน เลขาฯ เอาอกเอาใจ
ยิ่งกว่าเลขาฯ พี่เสียอีก"
ทิศผาติเงียบ ใจอยากบอกว่าเขาไม่ชอบแบบนีเ้ ท่าไร เพราะต้องการ
คนพร้อมท�ำงาน จดจ่อกับงาน ไม่ใช่คอยชม้ายชายตาให้เจ้านายอย่างที่
เรณุกาเผลอหรือจงใจท�ำให้เขาตัง้ แต่เช้า แล้วพลันนัน้ จูๆ่ ทิศผาติกน็ กึ ถึง
ดวงตาของคนอีกคนซึง่ มีแววแตกต่างจากเลขาฯ ตนสุดขัว้ เลยเสหันไปทาง
หน้าต่าง ถามธเรศลอยๆ
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"ใครล่ะเลขาฯ ที่ไม่เอาอกเอาใจพี่"
"ผูห้ ญิงคนทีอ่ ยู่ในลิฟต์กบั เราเมือ่ เช้าไง" ธเรศไม่ทนั สังเกตเห็นสีหน้า
ที่เปลี่ยนไปของเพื่อนรุ่นน้อง
อ้อ แม่นินจาเป็นเลขาฯ ของพี่โก้นี่เอง
"มาแล้วค่ะ" เรณุกาผลักประตู เธอถือถาดที่มีแก้วกาแฟวางอยู่
ให้เจ้านายด้วยตัวเองทั้งที่ให้แม่บ้านเป็นผู้น�ำมาให้ก็ได้ หญิงสาวโน้มตัว
วางกาแฟลงบนโต๊ะ ช้อนตาฉีกยิ้มหวานจนดูเหมือนฝืน
"ถ้าคุณทิศผาติต้องการอะไรเพิ่มบอกเรได้นะคะ เรยินดีรับใช้ค่ะ"
"ครับ คุณเรไปท�ำงานเถอะครับ" ทิศผาติอมยิ้มซึ่งเป็นยิ้มฝืนเช่นกัน
แต่เพราะเขาท�ำได้แนบเนียนกว่าหรือเพราะเรณุกาก�ำลังปลื้มเจ้านายใหม่
เธอจึงมองความจริงไม่เห็น
ทิศผาติใส่ครีมและน�ำ้ ตาล ยกกาแฟขึน้ จิบหลังเลขาฯ สาวออกจากห้อง
กิริยาช้อนตาท�ำให้เขานึกถึงนัยน์ตาที่ไร้จริตมารยาของหญิงสาวในลิฟต์
ตัวเดียวกันกับเขาอีกครัง้
"ถ้าโมงไม่มีอะไรแล้ว พี่ขอตัวไปท�ำงานก่อน"
ธเรศลุกขึน้ ขยับสูทสีดำ� ให้เข้าที่ ตัง้ ท่าก้าวอย่างกระฉับกระเฉง ทว่า
ประโยคที่เพื่อนรุ่นน้องเอ่ยขึ้นมาถึงกับท�ำให้เขาชะงัก
"ยังมีอกี เรือ่ งครับ ถ้าพี่โก้ไม่ขดั ข้อง ผมขอสลับตัวเลขาฯ กับพี่ได้มยั้ "
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