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"คณุโมงเปิดไฟเด๋ียวนีน้ะคะ!" จติสกาวส่งเสยีงด ุพยายามบงัคบัเสยีงไม่ให้สัน่  

หลังต้องตกอยู่ในความมืดมิดที่สั่นคลอนความอ่อนไหว

"ผมปิดเสยีทีไ่หนล่ะ ไฟมนัดบั" ทศิผาตพูิดกลัว้หัวเราะ โดยไม่ยอมรบัว่าตวัเอง 

เป็นคนปิดไฟเพราะตัง้ใจแกล้งให้ตกใจ เขาขยับตวัประชดิคนข้างหน้า ใกล้จนได้ไออุน่

จากกายหญิงสาว ขณะจติสกาวยนืเน้ือตวัสัน่เทาเมือ่ลมหายใจเบาบางของคนข้ีโกหก

สัมผัสถูกแก้ม เธอจึงรีบย่ืนมือไปยังที่เปิดประตูในจังหวะท่ีทิศผาติย่ืนมือไปยังท่ีจับ

พร้อมกัน

มอืหนาจงึทาบทบัลงบนมอืบางโดยบงัเอญิ ในวินาทีต่อมาทิศผาติก็รวบมอืน้ัน

กลับมายังเอวหญิงสาว พร้อมกับวางมืออีกข้างลงตรงต�าแหน่งเดียวกัน

หัวใจจิตสกาวเต้นแรงแทบจวนระเบิดออกมา แม้ไม่มีแสงไฟหรือเงาสะท้อน 

เธอก็รู้ตวัว่าก�าลังถูกสวมกอดจากด้านหลงั และเหมอืนทิศผาติจะรูว่้าเธอไม่ยอมโอนอ่อน 

อิงอกเขาง่ายๆ จึงเป็นฝ่ายขยับเบียดร่างเธอแทน

ร่างบอบบางอ่อนระทวยเมื่อแผ่นหลังแนบทาบกับแผ่นอกกว้าง จิตสกาว 

ไม่รู้ทิศผาติใจสั่นเหมือนก�าลังจะเป็นลมอย่างเธอหรือเปล่า แต่หญิงสาวเดาว่าคงไม่ 

เพราะเขายังคงยืนอย่างมั่นคงให้ร่างกายไร้เรี่ยวแรงของเธอพิงพ�านัก

"คุณใช้น�้าหอมที่ผมให้ด้วยหรือ"
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เปิดมาพบกนัในหน้านีแ้น่นอนว่า LOVE กม็นียิายสนกุๆ มาฝากทุกๆ คน

อีกแล้วค่ะ

หลงัฝากนยิายรกัสดุเข้มข้นอย่าง 'ภาพ รกั ลวง' ไปในปีท่ีแล้ว 'ชมบุหลนั' 

ซ่ึงเป็นอีกนามปากกาของ 'สิปป์สิงห์' เจ้าของนิยายช่ือเรื่องน่ารักๆ อย่าง  

'ความรักขึ้นทางทิศตะวันออก' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมเรื่อง 'อุบัติร้ายอุบัติรัก'  

ท่ีนกัอ่านบางท่านอาจจะคุน้ๆ กบัช่ือเรือ่งนีก้นัอยู่บ้าง เพราะเป็นนยิายท่ีเคยตพิีมพ์ 

ไปแล้ว ทว่าเม่ือ 'อุบัติร้ายอุบัติรกั' ถกูน�ามาท�าเป็นละคร นกัเขียนฝีมือดขีองเรา

จึงน�าผลงานเรื่องนี้มาฝากให้ LOVE ดูแลค่ะ ซึ่งหากใครชื่นชอบผลงานของ 

สปิป์สงิห์แล้วล่ะก ็รบัรองเลยว่าจะไม่ผดิหวังกบัผลงานจากชมบุหลนัอย่างแน่นอน!

ส�าหรบัเรือ่ง 'อุบัตร้ิายอุบัตริกั' นัน้เป็นเรือ่งราวของ 'จติสกาว' ท่ีขับรถชน

พีส่าวของ 'ทิศผาต'ิ จนพกิาร เหตกุารณ์ครัง้นัน้ฝังลกึเป็นบาดแผลในใจของเธอ 

หลังจากได้รับโทษไปแล้วหญิงสาวก็พยายามจะกลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติ แต่ 

ทุกอย่างเป็นอนัต้องพงัลงเม่ือทิศผาตเิข้ามาบริหารบรษัิทท่ีเธอท�างานอยู่ จติสกาว

พยายามหลบเลี่ยงการเผชิญหน้ากับเขา แต่การกระท�านั้นกลับท�าให้ทิศผาต ิ

มีท่าทีสนใจเธอท้ังๆ ท่ีเขาเองกมี็แฟนสาวอยู่แล้ว…

ความกลวั ความหวาดระแวง ความรูส้กึผดิ รวมไปถงึความหว่ันไหวของ

หญิงสาวท่ามกลางปมการปะทะกันของสองบริษัทธุรกิจเครื่องส�าอางจะท�าให้

ชีวติของจติสกาวพลกิผนัไปอย่างไร แล้วหัวใจของเธอจะฝากไว้ท่ีเขาได้หรอืไม่ 

พลิกไปหาค�าตอบกันได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

เป็นเพราะไปนั่งชมพระจันทร์เต็มดวงท่ีเกาะเสม็ดจนเกิดตกหลุมรัก 

ดวงจนัทร์ขึน้มา ชมบุหลนัเลยคดิช่ือชมบุหลนัเอาไว้ โดยตัง้ใจว่าหากเป็นนกัเขียน

เมื่อไร จะขอใช้ชื่อนี้เป็นชื่อนางเอกนิยายสักเรื่อง

แต่ในความเป็นจริง หลังได้ลงมือเขียน ชมบุหลันกลับเอาชื่อชมบุหลัน

ไปตัง้ให้กบัตวัละครนสิยัแปลกประหลาดแถมยงัมตีาข้างเดยีวในงานเขียนเรือ่งสัน้

แทน แล้วย่ิงพออาจารย์ท่ีสอนการเขียนเรือ่งสัน้ในวันนัน้ถกูใจตวัละครนีถ้งึข้ัน

ยกให้เป็นผลงานเด่นด้วย ชมบุหลนัเลยถอืเป็นฤกษ์ด ี เปลีย่นใจน�าช่ือนีม้าเป็น

นามปากกาตัวเองเสียเลย

นบัจากวนัท่ีเอาช่ือตวัละครแปลกพลิกึมาตัง้เป็นนามปากกากระท่ังถงึวนันี้ 

ชมบุหลันได้เขียนนิยายมาสิบกว่าปีแล้ว โดยมีผลงานไม่มากเท่าไร เพราะ 

มวัเอาเวลาท่ีควรจะเขยีนหนงัสอืไปเลีย้งแมว ท่องเท่ียว และตระเวนกนิของอร่อย 

จนระยะหลงัหน้าเลยชักกลมเหมือนพระจนัทร์เข้าไปทุกที… ซ่ึงถอืเป็นเรือ่งดี 

เพราะพอคดิถงึพระจันทร์เตม็ดวงเม่ือไร ชมบุหลนักเ็พียงแค่ส่องกระจก ไม่ต้อง

นัง่เรอืไปถงึเกาะเสม็ดอกีต่อไป

หากต้องการติดตามผลงาน พูดคุยเรื่องแมว แนะน�าร้านขนมกับ 

ร้านเนื้อย่าง สามารถติดต่อชมบุหลันได้ตามช่องทางเหล่านี้ค่ะ

Facebook : ชมบุหลัน สิปป์สิงห์

Instagram : chombulan

Twitter : @chombulan

ชมบุหลัน



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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ชมบุหลัน

"เอี๊ยดดด!"

เสยีงเบรกของรถกระบะกรดีลัน่ไปท่ัวบรเิวณเรยีกความสนใจจากทุกสิง่

จนทุกคนต้องหันขวบัมองไปยังต้นเสยีงเป็นตาเดยีว ตามด้วยเสยีงหวีดร้อง

พร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายของผู้เห็นเหตุการณ์ ขณะบางคนยืนนิ่งด้วย

ความตกใจและใจหาย

วนิาทีต่อจากนัน้ วนิมอเตอร์ไซค์หลายคนวิง่กรไูปยังสีแ่ยกกลางใจเมอืง 

ล้อรถซึง่บดกบัพืน้อย่างกะทันหันท�าให้ถนนเกดิรอยด�าเป็นทาง ส่งกลิน่ไหม้

เหมน็คลุง้ก่อนสลายไป ตรงข้ามกบัจ�านวนคนท่ีทวคีวามสนใจพุง่ไปยงัเดก็ชาย

วยัประถมซ่ึงนอนร้องโอดโอยตรงทางม้าลาย

ไม่ไกลจากจดุเกดิเหตนุกั หญงิสาวผมยาวดดัลอนใหญ่ในชุดเสือ้เช้ิต

สอ่ีอนกบักระโปรงยาวเท่าเข่าสดี�ายังยืนตะลงึกบัภาพตรงหน้า ร่างบางนิง่ขึง

ราวถกูตะปูตอกตรงึไว้กบัฟตุปาธหน้าอาคารสงูเสยีดฟ้า ดวงตาช้ันเดยีวเบิกโต

พร้อมเม็ดเหงื่อท่ีผุดบนใบหน้าซีด หัวใจเธอเต้นรัวถี่กระช้ันก่อนค่อยๆ 

เปลีย่นเป็นช้าลงเมือ่เห็นเดก็ชายถกูประคองข้ึนโดยมีบาดแผลเพียงเลก็น้อย 

เธอระบายลมหายใจยาว ยกหลงัมือปาดเหงือ่ โล่งใจท่ีวนันี้ไม่มอุีบัตเิหตรุ้าย

บทนำ�
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อุบัติร้ายอุบัติรัก

อย่างที่ตนเคยประสบ 

อุบัติเหตุที่แม้ผ่านมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ว แต่มันไม่เคยเลือนรางไปจาก

ใจของเธอเลย
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ชมบุหลัน

"เป็นอะไรหรือเปล่าจิต หน้าซีดเชียว"

น�้าเสียงห่วงใยพร้อมสัมผัสเบาตรงบ่าท�าให้จิตสกาวเหลียวมอง 

ร่างสูงหนาของผู้พูด ซ่ึงนอกจากเป็นเพื่อนร่วมงานรุ่นพ่ีแล้ว เธอกับเขา 

ยังเคยเป็นนิสิตต่างคณะจากมหาวิทยาลัยเดียวกัน

"ไม่ได้เป็นอะไรหรอกค่ะพี่ติณ" หญิงสาวตอบ ริมฝีปากรูปกระจับ 

ใต้จมูกโด่งยกสูงเล็กน้อย ฝืนย้ิมราวต้องการยืนยันประโยคท่ีเอ่ยออกไป  

อีกฝ่ายมองอย่างไม่เช่ือนกัแต่ก็ไม่ซักอกีด้วยรูน้สิยัใจคอจากท่ีรูจั้กมานานว่า

คนตรงหน้ามักชอบเก็บง�าความรู้สึกเพื่อไม่ให้ใครเป็นห่วง ซ่ึงแตกต่าง 

ตรงข้ามกับนิสัยเปิดเผยอย่างที่เคยเป็น

"แล้วเรื่องสมัครงานเป็นยังไง" ติณลดเสียง กวาดนัยน์ตาโตลึก 

รอบท่ีท�างาน ฝ่ายเพ่ือนรุน่น้องผูอ่้อนวยักว่าเขาสองปีสัน่ศรีษะ พดูเสยีงเบา

ไม่แพ้กนัระหว่างวางกระเป๋าสะพายใบโตลงบนโต๊ะ

"ไม่มีบริษัทไหนติดต่อมาเลยค่ะ"

"ไม่มเีลยงัน้เหรอ" ชายหนุม่ย่นคิว้หนาบนใบหน้าคมเข้ม เขาระบาย

ลมหายใจยาว ลูบศีรษะจิตสกาวเพื่อปลอบใจ

บทที่ 1
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"ไม่เป็นไร ค่อยๆ…" ค�าว่า 'หา' ไม่ทันหลุดออกมาก็มีเสียง "ฮึ!"  

ดังแทรก ท้ังสองมองหาต้นเสียงแต่ไม่พบ ทว่าพอเดาออกได้ว่าเป็นเสียง

ของใคร

ติณขยับตัวด้วยความไม่พอใจ ตั้งท่าปะทะคารมกับเพ่ือนร่วมงาน 

วัยเดียวกัน ซ่ึงแม้ท�าท่าไม่รู้ไม่ชี้แต่กลับเบะริมฝีปากบางอย่างน่าเกลียด 

จากนั้นเจ้าของเสียงฮึก็กระแทกร่างผอมลงบนเก้าอ้ี ปัดผมยาวดัดหยิก 

ลอนเล็กไปด้านหลังแรงๆ

"อย่ามเีรือ่งเลยค่ะพีต่ณิ" จติสกาวปราม เธอเหลอืบดเูรณกุา เลขานกุาร

เจ้าของบรษัิทซ่ึงปรายดวงตาเลก็มายังตนอย่างไม่เป็นมติร

"แต่พี่อยากมี" เสียงติณดังข้ึน ดวงตาเข้มดุทันควัน จิตสกาวจับ 

ข้อมอืเขา ท้ังยังบีบแน่นจนอีกฝ่ายจ�าต้องยอมท�าตามความต้องการของเธอ

"ถ้าไม่ท�าอะไรซะบ้างเรก็จะค่อนขอดเราแบบนี้ไปเรื่อยๆ ตัวพ่ีน่ะ 

ไม่เป็นไรหรอก เพราะเขาไม่กล้าด้วยเท่าไหร่ แต่เราส ิพ่ีได้ข่าวว่าถกูแขวะ

ถูกแกล้งอยู่บ่อยๆ ไม่ใช่เหรอ"

"ช่างเขาสิคะ"

จติสกาวเอ่ยนิง่ท้ังน�า้เสยีงและสหีน้า เพือ่นรุน่พ่ีอยากระบายลมหายใจ

อีกครัง้แต่ไม่ได้ท�า สิง่ท่ีท�าคอืจ้องลกึไปยังนยัน์ตาสดี�าสนทิ นกึถงึแววตาสดใส

ของนสิติสาวนสิยัซุกซนไม่ยอมคนท่ีเขาคุน้เคยดเีมือ่สมัยเรยีนมหาวิทยาลยั

เดยีวกนั ตอนนัน้ตณิรูจ้กัจติสกาวเพราะเป็นแฟนกบัมล เพ่ือนในกลุม่เดยีว

กับเธอ และเธอมักล้อเขาประจ�าว่าเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์เอกบริหาร 

เพราะเขาชอบแฝงตวัเข้าเรยีนกบัคนรกัด้วยเสมอจนท�าให้สนทิสนมกบัจติสกาว

ไปด้วย

กระท่ังเรยีนจบได้สองปีเขาจงึห่างจติสกาวไป ก่อนกลบัมาคยุกนัอีกครัง้

หลงัได้ข่าวจากแฟนสาวซ่ึงในตอนนัน้เลกิรากนัแล้วว่าเกดิเหตรุ้ายกบัจติสกาว 

เขาจึงโทรศัพท์หาเธอ แล้วพบว่าน�้าเสียงและความร่าเริงนั้นได้สูญหายไป
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พร้อมกบัสิง่ท่ีเกดิ ก่อนถกูแทนท่ีด้วยความซึมเซาและเปลีย่นเป็นเงยีบขรมึ

ในเวลาต่อมา

ด้วยความเป็นห่วง ตณิจงึหมัน่โทรถามข่าวคราวพลางชักชวนบัณฑติใหม่

มาสมคัรงานในต�าแหน่งเลขานกุารฝ่ายการตลาดยงับรษัิทซซีีคอสเมตกิ ซ่ึง

ตนท�างานในต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายประชาสมัพนัธ์อยู่ พร้อมใช้ความสมัพนัธ์

อันสนทิสนมกบัหัวหน้าฝ่ายบุคคลเอ่ยเชียร์ให้รบัจิตสกาวเข้าท�างานจนเป็น

ผลส�าเร็จ

โดยจิตสกาวก็ไม่ท�าให้เขาเสียหน้า หญิงสาวขยันท�างาน อีกท้ังยัง

เรยีนรูง้านได้รวดเรว็จนหัวหน้าชมไม่ขาดปาก ชีวิตการท�างานของจิตสกาว

จึงไปได้สวยในช่วงสองปีแรก กระทั่งเกิดเรื่องของเขาแทรกเข้ามา

ความจริงเรื่องของเขาไม่ได้ร้ายแรงและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับ 

จติสกาวแม้แต่น้อย แต่เป็นเพราะความเข้าใจผดิ จติสกาวจงึได้รบัผลกระทบ 

เนื่องจากเขาเคยควงเรณุกาอยู่พักหนึ่ง กระท่ังรู้ว่าไม่มีทางเข้ากันได้จึง 

ถอยห่างออกมา แต่เรณกุาคดิตรงกนัข้าม ดงันัน้เธอจงึเจบ็ใจมาก พยายาม

เสาะหาเหตผุลว่าอะไรเป็นต้นเหตทุ�าให้ความสมัพันธ์ระหว่างเขาและเธอจบ

ลง จนพบค�าตอบผิดๆ ว่าเกิดจากเพื่อนรุ่นน้องท่ีเขาสนิทสนมมาเป็น 

เวลานาน เรณกุาไม่รอช้าท่ีจะใช้ความอาวโุสในสายงานเป็นเครือ่งมือฟาดฟัน

เพื่อระบายความโกรธเคืองด้วยการโยนงานบ้าง คอยจับผิดและกระทืบซ�้า 

เมื่อหญิงสาวพลาดบ้าง รวมถึงใช้กิริยาวาจาส่อเสียดถากถางเหมือนเช่น 

เมือ่สกัครู่

แต่อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรื่องของเรณุกากลับกลายเป็นเรื่องเล็ก 

ในพริบตา เม่ือเขาและจิตสกาวรู้ข่าวใหญ่จากกลุ่มผู้บริหารเม่ือสองเดือน 

ที่ผ่านมา

'ชาติชุติ เตชพิพัฒน์ เทกโอเวอร์บริษัทพวกเราแล้ว ได้ยินว่าจะให้

ลูกชายเข้ามาบริหาร' ติณนึกถึงค�าบอกเล่าเรียบๆ ไม่มีอาการร้อนรนหรือ
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ตื่นเต้นของหัวหน้าตนราวกับรับรู้เรื่องนี้มานาน ซึ่งผิดกับอาการตาเบิกโต

ของเขา

'เป็นอะไรติณ ตกใจมากขนาดนั้นเชียว' หัวหน้าขบขันเม่ือเห็น 

สีหน้าเขา เขาพยักหน้ารับอย่างไม่ปกปิดความรู้สึก หัวหน้าจึงปลอบว่า 

ไม่ต้องห่วงเรือ่งต�าแหน่งหน้าท่ีการงาน เพราะทางเตชพิพัฒน์ได้ตกลงกบั

เจ้าของบริษัทซีซีคอสเมติกผู้ตัดสินใจขายกิจการธุรกิจด้านเครื่องส�าอาง 

เนือ่งจากต้องการวางมือเพือ่ไปใช้ชีวติอย่างสงบและรกัษาตวัยังต่างประเทศ

แล้วว่าจะไม่มีการปลดพนักงานคนใดออก เขาจึงแสร้งท�าเป็นโล่งอก แม้ 

สิ่งที่กังวลยังไม่ได้ถูกปลดเปลื้องไปเลยก็ตาม 

"เรือ่งงาน ไว้พ่ีจะถามพรรคพวกอีกทีว่าท่ีไหนมตี�าแหน่งว่างอีก" ตณิ

วกกลบัสูเ่รือ่งเก่าหลงัถกูปรามไม่ให้เอาเรือ่งเรณกุา นยัน์ตาลกึมองรมิฝีปาก

บนใบหน้ารูปไข่ซึ่งก�าลังเอ่ยขอบคุณแผ่วเบา ดวงตาด�าสนิทมีแววซาบซึ้ง

ปะปนกับความอิดโรยจนเขานึกสงสาร เพราะรับรู้ถึงความทุกข์ซ่ึงสั่งสม 

อยู่ในหัวใจของหญิงสาวดี ก่อนเอ่ยชวนอย่างกระตือรือร้น

"กลางวนัไปกนิส้มต�าเจ๊ก้อยมัย้ พีเ่ลีย้งเอง" ตณิย�า้ประโยคหลงั เขา

อยากให้จติสกาวออกไปเฮฮากนิข้าวกบัเพือ่นฝงูบ้าง ไม่ใช่เกบ็ตวัอุดอูอ้ยู่แต่

ภายในออฟฟิศ แต่จิตสกาวปฏิเสธตามเคย

"จิตเตรียมข้าวกล่องมาค่ะ"

"ไม่กินสักวันคงไม่เป็นไรหรอก" ชายหนุ่มคะย้ันคะยอ ทว่าอีกฝ่าย 

ยังยืนกรานความตั้งใจ ติณจึงอดบ่นไม่ได้

"พลอ…เอ๊ย จิตควรออกไปสังสรรค์กับเพื่อนๆ บ้าง ไปเต้นร�า  

ไปร้องคาราโอเกะ ระบายความเครียดให้ชีวิตสดช่ืน ไม่ใช่อมทุกข์อย่างนี้ 

ชีวิตมีให้อยู่ด้วยความสุขความสนุกนะจิต" 

"จิตกลัวมันจะเป็นความสุขความสนุกชั่วคราวน่ะสิพ่ีติณ แล้วพอ 

ตอนเช้าเราก็ต้องกลับสู่สภาพความเป็นจริง"
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"แต่จิตไม่จ�าเป็นต้องอยู่กับความจริงอย่างคนเป็นทุกข์นี่นา"

"แล้วพี่ติณคิดว่าเรื่องของจิตตอนนี้ไม่น่าเป็นทุกข์หรอกเหรอคะ"

ไม่ได้เป็นการย้อน แต่จิตสกาวต้องการย�้าให้เพ่ือนรุ่นพี่เข้าใจถึง 

ความรูส้กึตน ซ่ึงเขาคงเข้าใจ หรอืยอมแพ้ หรอืคร้านจะถกเถยีงอกี นยัน์ตา

จึงอ่อนแสงลง พึมพ�าแค่ว่า "มันอยู่ที่วิธีคิด" 

จติสกาวนัง่ลงเม่ือเพือ่นรุน่พ่ีโบกมือเดนิจากไป เธอมองแผ่นหลงัหนา

หายลบัไปทางมุมห้อง ก้มมองกระดาษปึกใหญ่ท่ีเรณกุาวานให้ช่วยถ่ายเอกสาร 

โดยภายในใจยังครุน่คดิถงึค�าพดูของผูท่ี้คยุด้วยเมือ่สกัครู่

ใครว่าเธออยากอยู่อย่างเป็นทุกข์แบบนี้กันล่ะ ถ้าความทุกข์มัน

สามารถหายไปได้ด้วยการร้องเพลงคาราโอเกะ เธอก็จะตะโกนให้สุดเสียง 

ให้ความทุกข์มันหลุดไปจากใจเสียตั้งแต่ตอนนี้ แต่นี่ไม่ว่าท�าอย่างไรหรือ

เปลีย่นอย่างไร ความทุกข์จากเหตกุารณ์สีปี่ก่อนกลบัตามตดิเธอเหมือนเงา 

แล้วยิ่งพอรู้ข่าวว่าเตชพิพัฒน์ก�าลังจะเข้ามาบริหารบริษัทท่ีตนท�างานอยู่ 

จิตสกาวก็ไม่เคยนอนหลับเต็มตาสักคืน

หลงัลงจากรถประจ�าทาง จติสกาวเดนิผ่านร้านก๋วยเตีย๋วหน้าปากซอย

แล้วเลีย้วเข้ายังซอยข้างๆ เธอก้าวช้าๆ กระท่ังถงึตกึแถวเก่าโทรมสงูสองช้ัน

จ�านวนสีห้่องกห็ยุดยังตกึแถวหลงัรมิสดุ ซ่ึงมีโคมไฟรบิหรีต่ดิข้างประตเูหลก็

แบบยดืหดได้ พอมองลอดโครงเหลก็เข้าไป ท่ามกลางแสงสว่างภายในบ้าน 

เธอเห็นชายหญิงในวัยกว่าห้าสิบปีก�าลังนั่งดูโทรทัศน์บนโซฟาตัวเก่า

"งานเยอะเหรอลกู" พมิพ์รุง่ทักลกูสาวพลางเหลอืบมองนาฬิกาทรงกลม

บนผนงัสซีีดซ่ึงบอกเวลาเกอืบสามทุ่ม

"ค่ะ" จิตสกาวตอบสั้น ไม่ได้เล่าว่าท่ีกลับดึกเป็นเพราะพอใกล้เวลา

เลกิงาน เรณกุากน็�างานมาให้พมิพ์ จากนัน้เธอเอ่ยกบัเจ้าของรปูร่างท้วม 

ที่นั่งข้างแม่
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"วันนี้วัดน�้าตาลได้เท่าไหร่คะพ่อ"

"ร้อยยี่สิบ" พฤกษ์ตอบขณะตายังมองจอโทรทัศน์

"น้อยลงกว่าคราวที่แล้วนี่คะ"

"จะไม่น้อยลงได้ยังไงล่ะ พอรูจ้ะไปหาหมอก็ไม่กนิของหวาน" พมิพ์รุง่

ค้อน มอืผอมหยิกตรงท้องแขนสามีจนเกดิรอยแดงบนผวิสนี�า้ตาล ตามด้วย

เสยีงร้องโอดโอยของพฤกษ์

"แม่นี ่ เกดิเป็นแผลข้ึนมาจะท�ายงัไง คนเป็นเบาหวานแผลยิง่หายช้า

อยูด้่วย" พฤกษ์แสร้งบ่น ครัน้เห็นนยัน์ตาชัน้เดยีวของภรรยาเบิกโตเหมือน

ลืมตัวก็หัวเราะชอบใจ 

จติสกาวหัวเราะตามกบัภาพการหยอกล้อของพ่อแม่ท่ีเห็นเป็นประจ�า 

หัวสมองปลอดโปร่งขึ้น

"วันนี้แม่โทรหาพระเพชร" แม่เริ่มเรื่องเมื่อลูกสาวนั่งบนโซฟาอีกตัว 

เอ่ยถึงลูกชายคนเล็กที่เพิ่งเปลี่ยนสถานะเป็นพระหลังบวชเณรมานาน

"พระเป็นยังไงบ้างคะ" จิตสกาวถามถึงน้องผู้เพิ่งมีอายุครบยี่สิบปี

"สบายดี" พ่อละดวงตาจากรายการเกมโชว์ "พระถามถึงลูกด้วย  

ไม่ไปเยี่ยมหน่อยเหรอ ไม่ได้ไปนานแล้วนี่"

"จติยังยุ่งอยู่เลยค่ะพ่อ ถ้าเคลยีร์งานได้เม่ือไหร่จติจะไปนะคะ" จติสกาว

บอก นกึถงึวดัป่าในจงัหวดักาญจนบุรท่ีีน้องชายบวชเรยีนอยู ่ ซ่ึงระยะทาง 

ไปวดัไกลพอสมควร

"ถ้างานเยอะนัก ท�าไมไม่ลาออกเสียล่ะ" พ่อเอ่ยลอยๆ ทว่าจริงจัง 

เพราะรู้เรื่องลูกสาววางแผนลาออกจากบริษัทอยู่แล้ว ซ่ึงจะลาออกด้วย

สาเหตุอะไร เขาและภรรยาต่างรู้ดีเช่นกัน

"จิตยังหางานใหม่ไม่ได้เลยนี่คะ" ลูกสาวตอบเบา แม่เอ้ือมมือมา 

ทัดผมดัดของลูกสาวเหน็บเข้ากับใบหู

"ไม่เห็นเป็นอะไรนีล่กู ล�าบากใจนกักอ็อกมาเสยีเถอะ อกีอย่างแม่ว่า 
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ลาออกตอนนียั้งดีกว่าให้เขาไล่ออกทีหลงั อย่างนัน้เสยีประวตัหิมด" พมิพ์รุง่พูด 

ฝ่ายสามีพยักหน้าเห็นด้วย

"ไม่ต้องห่วงเรื่องเงินนักหรอกน่า ตอนนี้พ่อกับแม่พอมีเงินอยู่บ้าง 

ลูกสาวคนเดียวเลี้ยงได้สบาย เม่ือก่อนล�าบากกว่านี้ยังเลี้ยงได้ ไม่เห็น 

เป็นอะไร"

เม้มรมิฝีปากกบัประโยค 'พ่อกบัแม่พอมีเงนิอยู่บ้าง' เพราะมันกระทบใจ

จติสกาวอย่างจงั ดวงตาเธอหลบุต�า่มองพ้ืน

ถ้าไม่ใช่เพราะเรา พ่อกับแม่คงไม่ต้องล�าบาก

"ไล่ออกก็ดีสิคะ ได้เงินชดเชยมากกว่าลาออกอีก" จิตสกาวท�าตลก

กลบเกลื่อน

"ฟังพดูเข้า พ่อรูห้รอกท่ีลกูยังไม่ลาออก เพราะกลวับ้านเราไม่พอกนิ

มากกว่า"

ลูกสาวใช้อาการนิ่งอึ้งเป็นค�าตอบ

"พ่อเป็นหัวหน้าครอบครวั ไม่ท�าให้ลกูเมียต้องล�าบากหรอก แล้วเดีย๋ว

พ่อขับรถทุกวันก็ได้ ขับหกวัน เสี่ยเขาให้ขับฟรีอีกวัน" พฤกษ์พูดถึงอาชีพ

ขับรถแท็กซี่ ลูกสาวค้านเสียงหลง

"ไม่ได้นะคะ"

"ท�าไมถึงไม่ได้" พ่อย่นคิ้ว

"ก็พ่อแก่ แล้วยังมีโรคประจ�าตัวด้วย อย่าท�างานหนักเลยค่ะ" 

"ชะ มาหาว่าเราแก่ พ่อแก่แล้วหรอืแม่" พฤกษ์ถามภรรยาท่ีสัน่ศรีษะ 

ให้กับอาการกลัวแก่ทั้งที่แก่ไปแล้วของสามี

"พูดอย่างนี้แปลว่าห่วงเรื่องค่ายาของพ่อด้วยล่ะสิ" พิมพ์รุ่งรู้ทัน 

พฤกษ์จึงแทรก

"เป็นห่วงอะไรนักหนา พ่อมีประกันสังคม ไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท  

เช่ือพ่อเถอะ เราไม่ได้ล�าบากแสนเข็ญอะไรมากมายหรอก ถึงไม่ได้มีเท่า
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เมือ่ก่อนกเ็ถอะ แต่ยังไงถงึมน้ีอยกว่านี ้พ่อกอ็ยากให้ลาออกอยู่ด ีล�าบากกาย

พ่อทนได้ แต่ให้ลูกต้องล�าบากใจพ่อทนไม่ไหว"

ความเงยีบมาเยือนหลงัพฤกษ์เอ่ยจบ จติสกาวรูส้กึร้อนผ่าวตรงขอบตา 

ล�าคอตบีตนัซาบซ้ึงในความรกัของพ่อและแม่ซ่ึงเปรยีบเสมือนน�า้ทิพย์คอย

หล่อเลีย้งจติใจอนัเห่ียวเฉา หญิงสาวกลนืก้อนสะอืน้ลงคอ แต่ไม่ทันเอ่ยบอกว่า

อย่างไรกจ็ะขอท�างานท่ีเดมิไปก่อนจนกว่าจะได้งานใหม่ โทรศพัท์มอืถอืกด็งัข้ึน

จิตสกาวหยิบมันออกจากกระเป๋าแล้วเดินเข้าไปในครัว พอกดรับ 

เสียงห้าวคุ้นเคยก็ดังมา

"วันอาทิตย์หน้าว่างมั้ยจิต" 

เจ้าของโทรศัพท์เหลือบมองปฏิทินตั้งโต๊ะบนโต๊ะกินข้าว 

"ว่างค่ะพี่ตู่ มีอะไรให้จิตช่วยคะ"

"เหมอืนเดิม เป็นพรติตีแ้จกใบปลวิ" ปลายสายพดูอย่างอารมณ์ดกีบั

ค�าว่า 'พริตตี้' ที่เขาเอ่ยล้อเลียนให้งานการแจกใบปลิวดูดีขึ้น

"แล้วเป็นพรติตีม้ค่ีาตวัมัย้คะ" จติสกาวแสร้งถามกลบั อีกฝ่ายหัวเราะร่า

"มี ไปเบิกกับไอ้แทนแล้วกัน แต่พี่ว่าคงไม่ได้เป็นเงินหรอก ได้เป็น

ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกับมันแทน สนใจมั้ยล่ะ"

"ถ้าอย่างนั้นจิตยอมท�าฟรีก็ได้ค่ะ" ค�าตอบจิตสกาวท�าเอาปลายสาย

ถึงกับปล่อยเสียงหัวเราะดังลั่น จากนั้นท้ังคู่จึงนัดแนะวันเวลาและสถานท่ี

ก่อนวางสาย

ส่วนหญิงสาวยงัครุน่คดิเรือ่งท่ีพ่อแม่เพิง่พดูเมือ่สกัครู ่ ด้วยเกดิลงัเลว่า

จะท�าตามความต้องการของพ่อกบัแม่ดหีรอืไม่ แต่พอนกึถงึสภาพเศรษฐกจิ

อันฝืดเคอืง ซ่ึงเป็นสาเหตหุนึง่ท่ีท�าให้เธอยงัไม่ได้งานใหม่เสยีที จิตสกาว 

กถ็อนใจ

การท่ีพ่อทนไม่ไหวท่ีเห็นเธอล�าบากใจก็ไม่ต่างอะไรกบัท่ีเธอทนไม่ไหว

ท่ีเห็นท่านล�าบากกาย
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เพราะฉะนัน้รอให้ได้งานใหม่แล้วค่อยลาออกน่าจะเป็นหนทางท่ีดท่ีีสดุ 

หรอือย่างเลวร้ายท่ีสดุ ถ้าหากเตชพิพฒัน์เข้ามาบรหิารบรษัิทในตอนท่ีเธอ

ยังหางานใหม่ไม่ได้ จิตสกาวก็ได้แต่หวังว่าลูกชายคนเล็กของครอบครัว 

เตชพิพัฒน์จะไม่รู้ว่าเธอเคยเป็นใคร…
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ทุกคนในลานจอดรถของห้างสรรพสนิค้าหรตู่างชะงกัเมือ่รถสปอร์ตสเีงนิ

รุ่นใหม่ราคาแพงลิบเลี้ยวปราดมายังสถานท่ีแห่งนั้น ก่อนมันจะถูกคนขับ 

เข้าเกยีร์ถอยหลงัเข้าช่องจอดอย่างคล่องแคล่ว

ชายหนุ่มวัยย่ีสิบเจ็ดปีลงจากพาหนะหรูเพียงล�าพัง ผิวขาวจัดและ 

รปูร่างสงูใหญ่แบบนกักฬีาดึงดดูให้ผู้คนโดยเฉพาะเพศตรงข้ามจบัจ้อง แต่

เจ้าของรถสปอร์ตกลับไม่สนใจราวเคยชินกับการตกเป็นเป้าสายตา เขา 

กดรโีมตลอ็กรถ จบัคอเสือ้โปโลตัง้ข้ึน สาวเท้าไปยังลฟิต์ตวัใกล้ท่ีสดุเพ่ือลงสู่

ชั้นล่างของห้างสรรพสินค้า

ร่างหนาเบียดแทรกผูค้นท่ียืนออด้านหน้าเมือ่ประตูลฟิต์เปิดออก เขา

กึง่เดนิกึง่วิง่สูท่างออกของห้าง นยัน์ตาซ่ึงซ่อนอยู่หลงัแว่นกนัแดดสนี�า้ตาลเข้ม

ก้มมองนาฬิกาแบรนด์เนมบนข้อมอื ขณะรองเท้าผ้าใบย่ีห้อเดยีวกบันาฬิกา

พาเจ้าตัวมุ่งหน้าไปยังทางออกของห้าง

อากาศร้อนผ่าวปะทะใบหน้ายาวทันทีหลังประตูอัตโนมัติเลื่อนออก 

คิว้เข้มย่นหากนัอย่างเบ่ือหน่ายต่ออากาศอบอ้าวท่ีแม้ว่าเป็นเวลาสี่โมงเย็น

แล้ว แต่อุณหภูมิกลับไม่ต่างจากตอนกลางวันเท่าไร จนเขาอยากชักเท้า

บทที่ 2
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กลับเข้าไปเสพความเย็นฉ�่าในห้างสรรพสินค้าแทนหากไม่ติดธุระส�าคัญ

ชายหนุม่จ�าใจก้าวฝ่าเปลวแดดจ้า ปาดเมด็เหงือ่ใต้ผมตดัสัน้ซ่ึงจงใจ

จดัแต่งเป็นทรงยุง่ เขาเดนิสูส่วนสาธารณะข้างๆ ซ่ึงเป็นจดุหมายปลายทาง

เสียงดนตรีซ่ึงแว่วลอยมาไกลๆ บ่งบอกว่างานท่ีเขาตั้งใจไปร่วม 

จวนใกล้เวลาเริม่ข้ึนเตม็ที ชายหนุม่เสยีบแว่นกนัแดดกบัคอเสือ้ เหลยีวซ้าย

แลขวาหลังไม่แน่ใจว่าควรเข้าประตูสวนสาธารณะทางด้านไหนเพื่อให้ใกล้

จดุจดังานมากท่ีสดุ กระท่ังได้ยินเสยีงนุม่ไพเราะของคนท่ีก�าลงัแจกใบปลวิ

ร้องเรยีกเช้ือเชิญผูผ่้านบรเิวณนัน้ให้เข้าร่วมงานท่ีตนก�าลงัจะไปพอด ีเขาจงึ

ก้าวไปหา

"ขอโทษนะครับ งานรวมพลังขับอย่างระวังจัดตรงไหนหรือครับ"

น�้าเสียงเอ่ยถามอย่างสุภาพท�าให้จิตสกาวเหลียวมองผู้พูด แต่พอ 

หันหลังกลับเห็นเพียงอกเสื้อโปโลสีฟ้าแบบเดียวกับเธอ ซ่ึงปักตัวหนังสือ

ช่ืองานรวมถึงโลโก้ไว้ตรงกระเป๋าด้านซ้ายจึงแหงนมองเจ้าของค�าถาม 

ผู้ก�าลังรอค�าตอบ

"จัดตรง…" ชื่อสถานที่ไม่ทันหลุดจากปาก ตัวจิตสกาวกลับแข็งทื่อ

เหมือนก้อนหิน ชาวาบตั้งแต่หัวจรดเท้า นัยน์ตาเบิกโตหลังเห็นชัดว่า 

คนตรงหน้าเป็นใคร "เตช…พิพัฒน์"

เสยีงเบาลอดออกจากรมิฝีปาก อีกฝ่ายเลกิคิว้เพราะได้ยินสิง่ท่ีหญิงสาว

พมึพ�า

"ครบั ผมทิศผาต ิเตชพิพฒัน์" ผูพู้ดคลีย้ิ่ม เผยให้เห็นฟันขาวสะอาด

ภายในริมฝีปากบาง เขาไม่แปลกใจท่ีอีกฝ่ายรู้จักช่ือเสียงเรียงนามตนเอง 

เพราะตั้งแต่กลับจากต่างประเทศมาได้ราวครึ่งปี รูปและข่าวคราวของเขา 

ถกูเผยแพร่ตามหน้าสือ่สิง่พมิพ์ สือ่โซเชยีลมเีดยี และโทรทัศน์แทบทุกสปัดาห์

"คณุเป็นทีมงานหรอืเปล่า ช่วยพาผมไปหาคณุกาลรจุไิด้ไหม ผมคดิว่า 

พีผ่มคงอยู่แถวเวที อ้าว คณุไม่ใช่ทีมงานหรอกหรอื" ทิศผาตย่ินคิว้ น�า้เสยีง
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ตรงท้ายประโยคบ่งบอกความประหลาดใจ หลังจากอีกฝ่ายยกมือปิดปาก

พร้อมกับสั่นศีรษะ

"ผมเห็นคุณใส่เสื้องานเลยนึกว่าเป็นทีมงานเสียอีก ว่าแต่เขาจัดงาน

ตรงไหนกันครับ" ทิศผาติถามซ�้า เพราะคิดว่าถึงหญิงสาวเป็นเพียงแค ่

คนแจกใบปลิวไม่ใช่ทีมงานผู้จัด แต่ย่อมต้องรู้ว่างานจัดบริเวณไหน ทว่า

ค�าตอบที่ได้คืออาการนิ่งงัน

"คุณไม่รูแ้ม้แต่สถานท่ีจดังาน?" หนนีทิ้ศผาตส่ิงเสยีงกึง่ต�าหน ิ มอง

ใบหน้าขาวซีดซ่ึงล้อมด้วยผมดัดลอนใหญ่ตามสมัยนยิม เห็นดวงตาช้ันเดยีว

แต่โตใต้คิว้ได้รปูเตม็ไปด้วยแววหวาดหวัน่ไม่ใช่หวัน่ไหวแบบท่ีผูห้ญิงส่วนใหญ่

ใช้มองเขา

แวบหนึง่ความหงดุหงดิเรือ่งเสยีเวลาจงึถกูแทนท่ีด้วยความประหลาดใจ 

เพราะไม่เคยเห็นใครมองตนเองด้วยสายตาแบบนีม้าก่อนแม้แต่เพศเดยีวกนั

กต็าม เนือ่งจากถ้าไม่ถกูมองด้วยท่าทีเขินอาย เชิญชวน สนใจ บางคนกจ็ะ

มองเขาด้วยสายตาเป็นมิตรไม่กอิ็จฉารษิยา

แต่ไม่เคยมีเลยที่จะมองแบบหญิงสาวคนนี้

เป็นเพราะจู่ๆ เกิดแปลกใจ ทิศผาติจึงโน้มใบหน้าคมสันลงเพ่ือดู

อากัปกิริยาของอีกฝ่ายชัดๆ

จติสกาวจงึถงึกบัผงะเมือ่ทันใดนัน้คนตวัสงูใหญ่ก้มหน้าลงมา ใบหน้านัน้

แม้ไม่ได้อยู่ใกล้ชิด แต่ก็ไม่ไกลเกนิกว่าลมหายใจของเขาจะสมัผสัถงึแก้มเธอ 

นยัน์ตาด�าวาวสวยหวานราวดวงตาผูห้ญงิเหนอืจมูกโด่งเป็นสนัเขม้นมองจน

ตวัจติสกาวแขง็ท่ือกว่าเดมิ หัวใจร่วงหล่นสูต่าตุม่ รูส้กึเหมอืนตนเป็นเหย่ือท่ี

ก�าลงัจะโดนเสอืขย�า้ จงึภาวนาให้เสอืตวัโตแค่ส�ารวจดมเหย่ือ ไม่ขย�า้ฉีกแทะ

เป็นช้ินเลก็ช้ินน้อย

ขณะฝ่ายเสือพินิจหน้านวลซ่ึงตกแต่งอย่างอ่อนๆ ด้วยความสนใจ 

แล้วยิ่งสนใจมากข้ึนเมื่อหญิงสาวหน้าซีดเผือดกว่าเดิม ทว่าไม่ทันสังเกต



21

ชมบุหลัน

มากกว่านี้ ใบปลิวปึกใหญ่ซ่ึงท�าท่าจะร่วงจากมือบางก็ท�าให้เขาร้องเตือน 

เสียงดัง

"ระวัง!"

จติสกาวสะดุง้สดุตวั ตกใจจนเผลอปล่อยใบปลวิหลดุจากมอื แผ่นกระดาษ

จงึหล่นกระจายเตม็พืน้ หญิงสาวรบีก้มลงเกบ็ ลอบถอนหายใจโล่งอกเมือ่ไม่ต้อง

ยืนเผชิญหน้ากบัชายหนุม่อีก ทว่าคนตวัสงูกลบัก้มตามลงมาในไม่กีว่นิาทีถดัมา

จติสกาวเลยผงะอีกครัง้ และเธอเชือ่ว่าเขาเห็นพิรธุของตนด้วย ดงันัน้

อีกฝ่ายจงึไม่แค่ช่วยเกบ็แผ่นกระดาษ แต่ยังหรีด่วงตาสวยจ้องอย่างไม่ลดละ 

แววเคลอืบแคลงสงสยัฉายชัดในนยัน์ตา

ทิศผาตพิบว่าหญิงสาวก้มหน้างดุทันควนัเม่ือสบตาเข้ากบัเขา เม็ดเหงือ่

ซ่ึงผดุพราวเตม็หน้าผากมนส่งผลให้เขาเกบ็ความสงสยัไว้ไม่อยู ่ ต้องการถาม

อีกฝ่ายว่าเป็นอะไร ท�าไมถงึท�าท่าเหมอืนเขาเป็นผ ี จึงเตรยีมขยับปากถาม 

แต่ไม่ทันท�าด่ังใจ รถคนัใหญ่คนัหนึง่กแ็ล่นเรว็ผ่านประตสูวนสาธารณะจนเกดิ

ลมแรงท�าให้แผ่นกระดาษบนพ้ืนปลวิลอยไปไกลมากกว่าเดมิ เขาจงึตามไปเกบ็ 

และพอหันมาอีกที ตวัของหญิงสาวกอั็นตรธานไปแล้ว

"เกอืบมาสายแล้วนะโมง มัวท�าอะไรอยู่" กาลรจิุกระซิบหลงัทิศผาต ิ

ย่อตัวนั่งลงด้านข้างพลางเอ่ยต่ออย่างรู้ทัน "เท่ียวกับลีเพลินล่ะสิ" ผู้พูด 

หมายถงึวราล ีนางแบบเลอืดผสมไทย อเมรกินั และฝรัง่เศส คูค่วงคนล่าสดุ

ของน้องชาย

"ไม่ใช่สักหน่อยพี่ม่อน ผมมาช้าเพราะมัวช่วยแจกใบปลิวงานนี้อยู่

ต่างหาก" ทิศผาตชิูใบปลวิประชาสมัพนัธ์งานรวมพลงัขับอย่างระวังท่ีช่วย

หญิงสาวปริศนาเก็บเม่ือสักครู่ ซ่ึงตอนนี้เหลืออยู่เพียงใบเดียว เนื่องจาก

ระหว่างเดินมาเวที คนอ่ืนๆ โดยเฉพาะผูห้ญิงมาขอใบปลวิกบัเขาตลอดทาง 

เขาจึงต้องกลายเป็นคนแจกใบปลิวจ�าเป็น คอยแจกท้ังกระดาษ แจกย้ิม 
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และแจกลายเซ็นอย่างงงๆ ด้วยบางคนคิดว่าเขาเป็นดารา

กาลรจุมิองแผ่นกระดาษยับยู่ย่ีในมอืน้อง แม้ไม่อยากเช่ือเรือ่งท่ีได้ฟัง

เท่าไร แต่พอเห็นเด็กสาวซ่ึงไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายของงานเดินเข้ามาใน

บริเวณสนามหญ้า ท้ังยังหัวเราะคิกซุบซิบหลังเห็นผู้ท่ีทรุดตัวนั่งใกล้ตน  

เธอจึงพยักหน้าเชื่อ

"แล้วพ่อกับแม่ล่ะครับ" ทิศผาติตั้งค�าถาม กวาดตารอบลานกว้าง 

ริมสระบัวที่คลาคล�่าด้วยผู้คน

"พ่อคุยกบัเลขาฯ ชมรมอยูท่างโน้น ส่วนแม่…ไม่มา" สหีน้าเจ้าของ

รปูหน้ายาวแบบเดียวกบัน้องชายสลดลง นยัน์ตาโตใต้คิว้โก่งหลบุต�า่ ขณะ

ทิศผาติเม้มริมฝีปากหลังรู้ว่าแม่ไม่ยอมออกงานพร้อมพี่สาวตามเคยท้ังท่ี

รับปากกับเขาดิบดี ก่อนเปลี่ยนท่าเป็นกระตือรือร้นเพื่อเอาใจ

"พีม่่อนอย่าท�าหน้าม่อยส ิ เดีย๋วตนีกาถามหาพอด ี นีอ่กีสกัพักพ่ีกจ็ะ

ข้ึนเวทีแล้ว ไม่เตมิหน้าสกัหน่อยเหรอ ข้ึนเวทีครัง้แรกหลงัไม่ออกงานมานาน

ท้ังที ควรต้องสวยแจ่มสดุๆ นะครบั" ทิศผาติจบัปลายผมบ็อบยาวประบ่า 

ของพี่

"แต่งให้แจ่มยังไงพีก่เ็จดิสูเ้ราไม่ได้หรอก มีข่าวไม่เว้นแต่ละวนั" กาลรจุิ

มองใบหน้าหล่อจดั น้องชายยกัไหล่

"แหงสคิรบัพีม่่อน ขนืผมแต่งหน้า ใครไม่มองกแ็ย่แล้ว ดไีม่ด ีพรุง่นี้ 

ได้มข่ีาวพาดหัว 'ลกูชายชาตชุิตเิป็นกะเทย' "

"ขืนโมงเป็นกะเทย สาวๆ ได้ร้องห่มร้องไห้กนัหมด" พีส่าวบอกน้องชาย

ซ่ึงอ่อนวยักว่าสองปี

"ผมกว่็าอย่างนัน้แหละ ให้ลอืว่าเป็นเกย์แบบนีก้พ็อแล้ว มันดคูลมุเครอื

ชวนให้สาวๆ อยากพสิจูน์ด"ี

กาลรจุอิมย้ิมให้กบัค�าพดูประชดตวัเอง มองท่าทางส�าอางชอบแต่งองค์ 

ทรงเครือ่งของน้องชายท่ีท�าให้หลายคนไขว้เขวว่าเป็นชายแท้หรอืไม่ ฝ่ายทิศผาติ
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อมยิ้มเช่นกันที่ท�าให้พี่สาวยิ้มออก

"หน้าพี่ม่อนเริ่มมันแล้วล่ะ ผมซับให้นะ"

โดยไม่รอค�าตอบ ทิศผาตคิว้ากระเป๋าใบเลก็บนตกัพ่ีสาวข้ึนมาเปิดหา 

กระดาษซับมันพลางบรรจงซับตรงจมูกเล็กท่ามกลางอาการขัดเขินของ 

หญิงสาวท่ีเขาท�าราวเธอเป็นน้องสาวไม่ใช่พี่

"เดี๋ยวพิธีกรจะข้ึนเวทีแล้ว" เสียงทุ้มกังวานซ่ึงแทรกข้ึนท�าให้ท้ังคู่

แหงนศีรษะมองผู้พูด ทิศผาติลุกยืนคู่กับชายวัยกลางห้าสิบรูปร่างสูงใหญ่

ท่าทางบุคลิกภูมิฐานในชุดเสื้อโปโลสีเดียวกัน

"สวัสดีครับพ่อ"

ชาติชุติพยักหน้า เขาตบหลังลูกชายแล้วจึงเอ่ยต่อ

"โมงพาพี่ม่อนขึ้นเวทีด้วยล่ะ"

"ครบั" ลกูชายพยักหน้ารับ และพอห้านาทีถดัมา ทิศผาตกิเ็ข็นรถวลีแชร์

ข้ึนไปบนเวทีเลก็ๆ ก่อนช่วยจบัชายกระโปรงสอ่ีอนท่ีเลกิข้ึนเพือ่ปิดขาลบีเลก็

ท้ังสองข้างของพีส่าว

"โมง พีต่ื่นเต้นจงั" เสยีงกาลรุจแิผ่วเบา มือขาวเยน็เฉียบบีบมือน้องชาย

แน่น

"ใจเย็นๆ สิพี่ม่อน สูดลมหายใจลึกๆ นะ นึกถึงตอนพี่ม่อนขึ้นเวที 

ร้องเพลงครั้งแรกในวันแม่สิ ตอนนั้นคนเยอะกว่านี้อีก"

ค�าพูดปลอบใจถึงเหตุการณ์ตอนช้ันประถมท�าให้เจ้าของรูปร่างผอม

สูดลมหายใจลึก กลับมาวางตัวตามสบาย

"ขอบใจโมง"

กาลรจุเิสยีงเบากว่าคราวแรก เธอปล่อยมอืน้อง จากนัน้ทิศผาตก้ิาวลง

จากเวที เขานัง่ข้างพ่อตรงเก้าอ้ีแถวหน้า มองพ่ีสาวซ่ึงเป็นพ่ีน้องคนเดยีว 

ของตนอยู่บนเวทีร่วมกบัคนอ่ืนๆ แล้วนกึย้อนถงึวนัท่ีพีส่าวเขาได้รบัคดัเลอืก

เป็นตวัแทนร้องเพลงค่าน�า้นม วนันัน้เขาจ�าได้ พีส่าวเขาร้องเพลงเพราะท่ีสดุ 
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เจดิจรสัท่ีสดุ จนใครๆ ต่างชมเป็นเสยีงเดยีวกนั ท�าให้ใบหน้าหวานเตม็ไปด้วย

ความสขุอย่างท่ีเขาไม่เคยเห็นมาก่อน

แต่แล้วในอนาคต ใครจะคาดคิดว่าดาวดวงเด่นท่ีผู้คนต่างช่ืนชม 

จะมีอันต้องดับแสงลงหลังเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้น

อุบตัเิหตท่ีุท�าให้ชีวติพีส่าวของเขาพลกิผนั ด�าดิง่สูค่วามมืดมิด เมือ่ชีวติ

กลายเป็นคนพกิาร
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"สวสัดคีรบัแขกผูมี้เกยีรตทุิกท่าน ผมนาวนิ เฉลมิศร เลขาฯ ชมรมขับข่ี

อย่างมีสต ิขอต้อนรบัทุกท่านสูง่านรวมพลงัขับอย่างระวงัครบั"

ชายหนุ่มเช้ือชาติจีนรูปร่างผอมสูง วัยไล่เลี่ยกับทิศผาติผู้ท�าหน้าท่ี 

เป็นผู้ด�าเนินรายการกล่าวเปิดงานอย่างคล่องแคล่วท่ามกลางเสียงปรบมือ 

ก่อนเอ่ยถึงความเป็นมาของชมรมและวตัถปุระสงค์ของงานว่าเกดิจากการ 

รวมตวัของผูไ้ด้รบัผลกระทบจากการขับขีย่วดยานอย่างขาดความระมัดระวงั 

เช่น เมาแล้วขบั ขับข่ีโดยไม่มีใบอนญุาต ฝ่าไฟแดง ฯลฯ ซ่ึงสมาชิกชมรม

ล้วนเป็นผู้เคราะห์ร้าย รวมถึงญาติผู้เคราะห์ร้าย ท่ีบางรายไม่ได้รับความ

ยุตธิรรมตามกระบวนการทางกฎหมาย หรอืไม่ได้รบัการเยยีวยาด้านจติใจ 

และค่าเสียหายตามสมควร

"และเนื่องจากใกล้เทศกาลสงกรานต์เข้ามาเต็มที ทางชมรมขับข่ี 

อย่างมสีตจิงึได้จดังานรวมพลงัขบัอย่างระวงัข้ึน เพ่ือกระตุน้เตอืนให้ผูขั้บข่ี

ทุกท่านระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนน เพราะต้องการให้ทุกคนท่องเท่ียว

อย่างปลอดภัยสนุกสนาน ไม่ใช่เสียใจท่ีกลับไม่ถึงบ้าน ซ่ึงข้อมูลจาก 

ศูนย์อ�านวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  

บทที่ 3
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พ.ศ. 2562 โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัสรปุสถติอุิบัตเิหตทุางถนน

ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 จะเห็นได้ว่ามผีูเ้สยีชีวติในช่วงเทศกาลสงกรานต์

เป็นจ�านวนสูงถึงสามร้อยแปดสิบหกคน"

ทิศผาติฟังตัวเลขจ�านวนผู้เสียชีวิตท่ีพิธีกรบอกอย่างใจหาย เขา 

ไม่คดิว่าเวลาเก้าปีท่ีอยู่ต่างประเทศ เทศกาลสนกุครืน้เครงอย่างสงกรานต์ 

จะกลายเป็นเทศกาลแห่งโศกนาฏกรรม

"พ่อแม่นายแทนเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเหมือนกัน" ชาติชุติบอก พอ

ลูกขมวดค้ิว เขาจึงพยักพเยิดไปทางเวที "พ่อหมายถึงนาวินน่ะ เขาเพิ่ง 

เล่าให้พ่อฟังว่าพ่อแม่เขานั่งรถทัวร์แล้วคนขับหลับใน"

ฝ่ายลกูชายสิน้สงสยั คราง "อ้อ" ผ่านล�าคอ เห็นใจผูป้ระสบชะตากรรม

คล้ายครอบครวัตนเอง แต่แตกต่างตรงท่ีพ่อแม่อีกฝ่ายตายไปแล้ว ส่วนพีส่าว

ของเขากลบัต้องตายท้ังเป็น

พานัยน์ตากลับสู่เวทีตามเดิม เห็นดวงตาเล็กบนใบหน้าแหลมของ

เลขาฯ ชมรมแสดงแววตาเอาจรงิเอาจงั ทิศผาตกิร็ูส้กึช่ืนชมท่ีเจ้าตวัท�างาน

เพื่อสังคม เขาไล่สายตาไปด้านขวาของพิธีกรซ่ึงมีพี่สาวนั่งรวมกับคนอ่ืน

อีกสามคน

ทิศผาตส่ิงยิม้เป็นก�าลงัใจเม่ือพีม่องมา เห็นอาการผ่อนคลายไม่เกรง็

เหมือนตอนพาข้ึนเวทีกเ็ริม่หมดห่วง ท้ังรูส้กึดีใจด้วยซ�า้ท่ีพ่ีสาวยอมออกสู่ 

โลกภายนอกอีกคร้ังหลงัเกบ็ตวัเงยีบมานานหลายปีนบัตัง้แต่ประสบอุบัตเิหตุ 

โดยเขาไม่รูส้าเหตเุหมือนกนัว่าท�าไมจู่ๆ  ถงึเกดิความเปลีย่นแปลงกบัพี ่ ท้ังท่ี

เจ้าตัวเคยปฏิเสธค�าเชิญของชมรมหลายครั้ง แต่ไม่ได้ปริปากถามเพราะ 

อยากท�าให้มนัเป็นเรือ่งปกตไิม่ใช่เรือ่งประหลาดจนพีส่าวตะขิดตะขวง แล้ว

คดิเองว่าบางทีพีส่าวอาจเบ่ือชีวติจ�าเจในบ้าน ไม่กค็ดิได้ว่า…ยังไงกต้็องมชีวีติ

อยู่ต่อไป

ชายหนุ่มเลื่อนดวงตาสู่ชายสูงวัยคนถัดมา เขาเป็นชายผิวสองส ี
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แบบเดียวกับพ่อ มีขาครบท้ังสองข้างแต่แขนหายไปข้างหนึ่ง ถัดจากนั้น

เป็นเด็กหญิงหน้าตาจิ้มลิ้มซ่ึงดูปกติดีทุกอย่าง เขาจึงเดาว่าอาจเป็นลูกท่ี

สูญเสียพ่อหรือแม่ ส่วนคนสุดท้ายเป็นผู้ชายวัยกลางสามสิบ ไหล่และบ่า

หนา ไว้ผมยาวประบ่า หน้าตาคมเข้มคุน้ตา ส่วนขาตัง้แต่ช่วงหัวเข่าลงไป

ขาดทั้งสองข้าง

"ขออนญุาตคณุกาลรจุช่ิวยเล่าเรือ่งอบัุตเิหตท่ีุเกดิขึน้ให้ฟังหน่อยครบั"

ค�าถามจากพธิกีรท�าให้ชายหนุม่เหลยีวกลบัมาทางพ่ีสาวอีกครัง้ กงัวล

ไม่ต่างจากพ่อซ่ึงนัง่หลงัตรงหน้าเครยีด คิว้ย่นหากนัจนเกดิร่องชัดตรงหว่างคิว้

"พีม่่อนไม่เป็นไรหรอกครบัพ่อ" ทิศผาตปิลอบพ่อรวมถงึตวัเอง ขณะ

คนด้านข้างลอบถอนหายใจ

"พ่อก็หวังว่าอย่างนั้น"

เป็นไปอย่างชาติชุติหวัง กาลรุจิเล่าเรื่องท่ีเกิดข้ึนกับตนเองด้วย 

อาการปกตว่ิาสาเหตท่ีุขาท้ังสองข้างตัง้แต่ช่วงเข่าลงมาใช้การไม่ได้เกดิจาก

ถูกผู้ไม่มีใบขับข่ีขับรถชน น�้าเสียงไพเราะท่ีเล่าอย่างมีจังหวะจะโคนถึง 

เรือ่งราวในอดีตท�าให้ผูร่้วมงานฟังอย่างสนใจ หญิงสาวไม่โศกเศร้าน�า้ตาซึม

หรอืฟมูฟายเหมือนเคยเป็นในเวลาท่ีนกึถงึเรือ่งราวซ่ึงพลกิเปลีย่นชีวิตจาก

หน้ามือเป็นหลังมือ ราวกับมีเวทมนตร์เปลี่ยนเธอเป็นคนใหม่ในพริบตา

"ทราบว่าหลงัอุบัติเหตคุรัง้นัน้ คุณกาลรจุหิายจากแวดวงสงัคมไปเลย" 

เลขาฯ ชมรมถามหลังกาลรุจิเล่าเหตุการณ์อุบัติเหตุจบ

"ค่ะ คุณนาวิน" กาลรุจิพยักหน้า ใบหน้าขาวผ่องสลดลงเล็กน้อย 

"ม่อนยอมรับว่าท�าใจไม่ได้เลยค่ะ ตอนนั้นม่อนเรียนจบมาได้สี่ปี อยู่ในวัย

ไฟก�าลังลุกโชน อยากสร้างอยากท�าอะไรเต็มไปหมด แล้วม่อนเอง 

ยังวางแผนเปิดบริษัทด้วย และเส้นทางที่ม่อนจะเดินไปก็สดใสมาก แต่จู่ๆ 

ม่อนกลับไม่มีขาเดินไปตามเส้นทางความฝันของตัวเองอีกแล้ว"

"แล้วอะไรท�าให้คุณม่อนลุกขึ้นสู้อีกครั้งครับ" พิธีกรเปลี่ยนเป็นเรียก
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หญิงสาวด้วยชื่อเล่นตามเจ้าตัว

"เพราะมีสิ่งหนึ่งเข้ามาในชีวิตม่อนค่ะ…ม่อนหมายถึงความคิด คือ

พอวันนึงม่อนก็คิดได้ว่าถึงเราเดินไม่ได้ แต่เส้นทางสู่ความฝันมันก็ยังอยู่

เหมือนเดิมนี่นา ไม่ได้หายไปไหน มีแต่ใจเราเองที่ถอยหนีไม่ยอมสู้ แล้ว

เราเองอยู่นิง่ๆ มาหลายปี คงได้เวลาเดนิทางสูจ่ดุหมายต่อเสยีที หนนีถ้งึม่อน

จะไม่สามารถเดนิได้อย่างสะดวกเหมอืนก่อน แต่ยงัมอีกีหลายวธิท่ีีจะพาม่อน

สูจ่ดุหมายนัน้ได้ในเวลาพอๆ กนั"

กาลรจุสิรุปด้วยรอยยิม้น้อยๆ ส่งผลให้ใบหน้าอ่อนโยนอ่อนหวานย่ิงขึน้ 

ขณะคนฟังด้านล่างเวทีปรบมือเป็นก�าลงัใจไม่เว้นแม้แต่ตวัพธิกีร

จากนั้นเลขาฯ ชมรมจึงซักถามเรื่องราวกับแขกรับเชิญคนอ่ืนต่อ  

ชายสงูวยัแขนขาดซ่ึงนัง่ถดัจากกาลรจุพิกิารเนือ่งจากถกูรถของดาราเมาแล้ว

ขับชน ท�าให้เขาต้องออกจากงาน เงินไม่พอใช้ หน�าซ�้าดาราคนดังกล่าว 

ยังเบ้ียวไม่ยอมจ่ายค่าท�าขวญัเหมอืนอย่างท่ีตกลงกนัไว้ว่าจะส่งให้ทุกเดอืน

ด้วย เขาจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมเพื่อให้ชมรมช่วยเหลือ

ส่วนเดก็หญิงหน้าตาจิม้ลิม้คนถดัมาเล่าว่าถกูแก๊งวัยรุน่ข่ีมอเตอร์ไซค์

ตดัหน้ามอเตอร์ไซค์คนัท่ีเธอซ้อนมากบัพ่อ ท�าให้รถเสยีหลกัล้มลงจนศรีษะ

กระแทกพืน้อย่างรนุแรง และเนือ่งจากไม่ได้สวมหมวกกนันอ็ก เธอจงึสญูเสยี

การมองเห็น จนถึงปัจจุบันต�ารวจยังไม่สามารถจับคนร้ายได้

กระท่ังถงึคนสดุท้าย แขกผูร่้วมงานหลายคนรวมถงึทิศผาตต้ิองแปลกใจ

เมือ่ได้ยินเสยีงปรบมือเกรยีวกราวจากทีมงาน

"อ๋อ ฉลามตู่นี่เอง นึกว่าใคร"

ค�าพดูจากคนข้างหลงัไม่ได้ช่วยคลายความสงสยัแก่ชายหนุม่ ผดิกบั

ฝ่ายพ่อของเขาที่นึกออกแล้ว

"นกักฬีาว่ายน�า้ท่ีได้เหรยีญทองทุกรายการแข่งขนัยงัไงล่ะโมง จ�าได้

หรือเปล่า ตอนนั้นเราน่าจะสักสิบขวบได้"
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ทิศผาติคิดทบทวน ความจ�าอันเลือนรางค่อยๆ แจ่มชัด

"ฉลามตู่!" ในที่สุดทิศผาติก็จดจ�าได้ ภาพสมัยประถมทะยานเข้ามา

ในความทรงจ�า ที่ตอนนั้นเด็กๆ ต่างอยากโตขึ้นเป็นฉลามตู่

"ผมไม่เคยรู้ข่าวเลยว่า…" ล�าคอผู้พูดตีบตันอย่างเสียดายแทนฮีโร่ 

มองขาสองข้างซึ่งเคยพาร่างของฉลามหนุ่มสู่เส้นชัย

"ไม่แปลกหรอก ตอนนัน้เรากบัม่อนยังเด็กอยู่เลย" ชาตชิตุมิองสิง่เดยีว

กับท่ีลูกชายมองอยู่ นึกถึงข่าวร้ายของนักกีฬาระดับประเทศในปีถัดมา 

หลงัจากคว้าชยัชนะมาให้ชาวไทยช่ืนชม

"เรื่องของพี่ เขาฟังกันจนเบื่อแล้วมั้ง" 

ฉลามตู่หรือชมธง ชลัมพลพูดด้วยท่าทีสบายๆ ขณะพิธีกรเอ่ยแทรก

"เล่านดินงึเถอะครบัพีตู่ ่ผมเห็นน้องๆ มากนัเยอะ คาดว่าคงเกดิไม่ทัน

รุ่นพี่"

"อ้าว ไอ้นี ่ หาว่าเราแก่" คนพดูแสร้งท�าเสยีงหงดุหงดิ พลอยให้ผูฟั้ง

หัวเราะกับท่าทางอารมณ์ดีขี้เล่น จากนั้นเจ้าตัวจึงเล่าให้ผู้ร่วมงานฟังถึง 

สาเหตกุารสญูเสยีขาท้ังสองข้าง "วนันัน้ผมเกดิอยากกนิก๋วยเตีย๋วเจ้าอร่อย 

เลยข่ีจกัรยานไปด้วยความอยากเตม็ท่ี ทีนีข้ี่ๆ  อยู่รถเก๋งของป้าคนนงึมาจากไหน

ไม่รู ้รูอี้กทีรถป้าแกทับอยู่บนตวัผมแล้ว กย็อมรบันะว่ามนัเป็นเรือ่งเข็มขดัสัน้"

"เข็มขัดสั้นอะไรพี่" พิธีกรงุนงง

"คาดไม่ถึงไง อะไรกัน ไม่รู้จักมุกวัยรุ่นเลย" ชมธงตบหน้าขาดังฉาด

ท่ามกลางเสียงหัวเราะในมุกแป้กของเจ้าตัว

"โอเคพี่ เข็มขัดสั้นยังไง" 

"ก็คาดไม่ถึงไงว่านอกจากลายเซ็น ยังมีคนอยากได้ขาเราด้วย"

"มกุนีแ้รงนะพ่ี" นาวินพดูก่อนซักต่อตามหน้าท่ีพิธกีร "แล้วกรณขีองพีตู่่

ลงเอยยังไงครบั"

"ลงเอยท่ีโรงพยาบาลบ้าน่ะส"ิ ชมธงปัดผมท่ีระตรงต้นคอ "ลกูเขาเล่าว่า
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พอป้าแกแก่ก็ชักสติไม่ดี ชอบขโมยรถลูกมาขับ แล้วมาขับชนเรานี่แหละ"

ทุกคนเงียบทันทีหลังชมธงเล่าถึงตรงนี้ เจ้าตัวจึงโบกมือพูดเสียงดัง

"เงยีบท�าไมครบั ผมยังไม่ตายครบั แค่พกิาร ยังมชีีวิตอยู่ ยังหายใจได้ 

เพราะงัน้ไม่ต้องเศร้าครบั อีกอย่างผมว่าผมโชคดนีะ จะมีคนสกักีค่นบนโลกนี้

กนัเชียวท่ีถกูคนบ้าขับรถชน ไม่ธรรมดานา"

เท่านัน้ คนฟังกหั็วเราะครนืตรงข้ามกบัปฏกิริยิาเม่ือสกัครู ่ แล้วพธิกีร 

กด็�าเนนิรายการบนเวทีต่อสกัพกั จนกระท่ังจบงานจงึกล่าวขอบคณุแขกรบัเชิญ

รวมถึงเชิญชวนผู้มาร่วมงานร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณรอบเวที

"ไงเรา ท�าไมมาหลบเป็นนางไม้ตรงนีล่้ะ" เสยีงทุ้มห้าวซ่ึงทักข้ึนท�าเอา

ผู้ท่ีแอบอยู่ด้านหลงัต้นหางนกยูงสะดุง้โหยง หันหาอีกฝ่ายท่ีนัง่บนรถวลีแชร์

"ท่ีต้องมาหลบตรงนีเ้ป็นเพราะใครล่ะคะ" จติสกาวไม่ปกปิดอาการตดัพ้อ 

"พีตู่น่่าจะบอกจติให้รูต้วัก่อนว่าวนันี ้ 'พวกเขา' จะมา" หญิงสาวเหลอืบมอง

ครอบครวัเตชพพิฒัน์ท่ีก�าลงัถกูรมุล้อมไปด้วยนกัข่าว

"รูก้บ็อกแล้ว เพราะไม่รูห้รอกถงึได้ไม่บอก ถ้าจติจะโทษก็โทษไอ้แทน

มันสิ รายนั้นมันอยากเชิญเขามาเอง"

"จะให้จิตโทษพี่แทนได้ยังไง เดี๋ยวเกิดพี่แทนซักข้ึนมาจิตจะท�ายังไง 

โทษพี่ตู่นี่แหละดีที่สุด"

"อ้าว ไหงพดูอย่างนัน้" ชมธงหัวเราะ เอน็ดกูบัท่าทางโกรธข้ึง ก่อน

เปลีย่นเป็นเสยีงเข้มจรงิจงัไม่ต่างจากสหีน้า "จติจะหนพีวกเขาไปถงึเมือ่ไหร่"

จติสกาวเงยีบ หลบุตาต�า่ ไม่ตอบเพ่ือนรุน่พีซ่ึ่งรู้จกัตัง้แต่วันมาสมัคร

เป็นสมาชิกชมรมเมื่อสามปีก่อน

"เดี๋ยวพ่ีตู ่กลับยังไงคะ พี่หนิงกับน้องป้อมารับเหรอ" จิตสกาว 

จงใจเปลี่ยนเรื่อง เอ่ยถึงภรรยาและลูกชายอีกฝ่าย ขณะชมธงรู้ทัน เพราะ

แต่ไหนแต่ไรพอพูดเรื่องนี้จิตสกาวก็มักเลี่ยงตอบเขาเสมอ
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"ใช่ หนงิไปส่งต้นฉบับใกล้ๆ นีเ่อง เดีย๋วกม็าแล้วล่ะ" ชมธงยกข้อมอื

ดูนาฬิกา คะเนเวลาและระยะทางจากส�านกัพมิพ์สูส่วนสาธารณะ ซ่ึงภรรยา

รบัแปลหนงัสอืเป็นงานอิสระนอกเหนอืจากกจิการขายต้นไม้ท่ีครอบครวัท�าอยู่ 

แล้วจงึถามซ�า้อย่างไม่เกรงใจ "ว่าไงเรา เม่ือกียั้งไม่ตอบเลยว่าจะหนไีปจนถงึ

เมื่อไหร่"

พออกีฝ่ายไม่ยอมลดราวาศอกอย่างทุกที แถมยังคาดคัน้ด้วยสายตา 

จิตสกาวจึงพิงหลังกับต้นไม้ แหงนศีรษะ ระบายลมหายใจยาว

"หนีไปเรื่อยๆ อย่างนี้แหละค่ะ"

"จิตไม่มีทางหนีพวกเขาพ้นหรอก ถึงหนีหน้าได้ แต่ใจจิตยังนึกถึง 

พวกเขาอยู่ด ี ไม่งัน้จติคงไม่ต้องหลบพวกเขาอย่างนี ้ พ่ีว่าแทนท่ีจติจะจมอยู่

กบัความรูส้กึในอดตี จติน่าจะเรยีนรูจ้ากมัน และอยู่กบัปัจจบัุนอย่างยอมรบั

เข้าใจสิง่ท่ีผ่านมา"

ชมธงพูดยาวโดยปราศจากท่าทางขี้เล่นเช่นทุกที เขามองนัยน์ตาโต

ซ่ึงไม่ยอมสบตอบ แต่แสร้งเสหันไปทางท่ีคนในครอบครัวเตชพิพัฒน์ยืน

อย่างเด่นสง่าท่ามกลางผู้คนใกล้กับเวทีที่เขาเพิ่งจากมาเมื่อสักครู่

"ท�าไมวันนี้น้องลีถึงไม่มาด้วยล่ะคะ หรือข่าวลือท่ีบอกว่าครอบครัว

คุณทิศผาติไม่ชอบน้องลีเป็นความจริง"

นักข่าวร่างป้อมถามตรงไปตรงมา นักข่าวคนอ่ืนรวมถึงผู้ท่ีอยู่ใกล้

บรเิวณนัน้จงึรอฟังค�าตอบอย่างสนใจ ขณะทิศผาตย้ิิมสวยให้ผูถ้าม แต่ดวงตา

ซ่ึงซ่อนอยู่ใต้แว่นกนัแดดเตม็ไปด้วยแววเบ่ือหน่ายความไม่รูก้าลเทศะ

"ผมขอไม่ตอบนะครับ เพราะวันนี้ผมมางานรวมพลังขับอย่างระวัง 

กอ็ยากตอบอะไรท่ีเกีย่วกบังานนีม้ากกว่า" ทิศผาตหัินไปทางพ่อและพ่ีสาว

ซ่ึงอยูไ่ม่ไกลจากตน "หรอืไม่ ผมว่าพวกคณุควรไปสมัภาษณ์พ่ีสาวผม ซ่ึง

เธอสามารถตอบอะไรเกี่ยวกับงานนี้ได้ดีกว่า อีกอย่างประเด็นเรื่องขับรถ
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อย่างระวัง ผมว่ามันมีประโยชน์กว่าเรื่องรักๆ ของผมเยอะเลย"

"มีประโยชน์แต่มันขายไม่ได้เท่าเรื่องคาวๆ น่ะสิ"

ทิศผาติหันขวับไปทางเสียงลอยๆ ที่เอ่ยขึ้น คิ้วขมวดอย่างไม่พอใจ 

เขาพยายามมองหาคนพดูแต่ไม่พบ ส่วนนกัข่าวต่างมองหน้ากนัเอง ก่อน

นักข่าวคนเดิมจะเป็นผู้ถามขึ้น

"งั้นถามเรื่องประเด็นรถก็ได้ค่ะ"

"ยนิดคีรบั" ทิศผาตแิปลกใจไม่น้อยท่ีนกัข่าวยอมเลกิราจากเรือ่งความรกั

ของตนง่ายๆ ท้ังยังเปลีย่นมาเป็นประเดน็ท่ีเขาขอร้อง แต่พอฟังค�าถาม เขา

กลบัถงึกบัสะอึก

"จริงหรือเปล่าคะเรื่องรถมินิที่คุณลีขับอยู่ คุณทิศผาติเป็นคนซื้อให้"

โมโหไม่น้อยกับค�าถามท่ีเหมือนดูถูกวราลี ทิศผาติควบคุมอารมณ์

ด้วยการนับหนึ่งถึงสิบ แล้วกวาดนัยน์ตาไปยังจุดอื่นแทน

และตรงจดุท่ีกวาดตาถงึ เขาพบใครคนหนึง่ยืนใต้ต้นหางนกยูงคยุกบั

ฉลามตู่ฮีโร่ในวัยเด็กของเขา แล้วพอเธอหันมา ซึ่งเขามั่นใจว่าเธอมองมา

ตรงเขาด้วย ทิศผาติก็โบกแผ่นใบปลิวในมือที่ช่วยอีกฝ่ายเก็บราวทักทาย

ทว่าหญิงสาวกลับตอบสนองค�าทักทายเขาด้วยการหันขวับแล้ว 

เดินจ�้าอ้าวหายไป ไม่ต่างจากที่เคยท�ากับเขาเมื่อตอนพบกัน
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ม้ือกลางวันของจติสกาวเป็นไปอย่างจดืชืด หญิงสาวเข่ียผดัผกัซ่ึงเป็น

ผูล้งมอืท�าเองในกล่องข้าว ไม่มีความอยากอาหารท้ังท่ีตัง้แต่เช้ายังไม่ได้กนิ

อะไร เธอเหลอืบมองข่าวสงัคมบนหนงัสอืพมิพ์ซ่ึงกางแผ่หลาบนโต๊ะท�างาน

ในนั้นมีภาพข่าวหลายภาพ ภาพท่ีโดดเด่นท่ีสุดคือภาพชายหนุ่ม 

ใบหน้าคมคายยืนอยู่กบัพ่อและพีส่าว รมิฝีปากของคนตวัสงูคลีย้ิ่มอย่างมีเสน่ห์ 

เหนอืจมกูโด่งมีแว่นกนัแดดสเีข้มอันใหญ่ปกปิดดวงตา

…ดวงตาคู่สวยซึ่งท�าให้จิตสกาวกระสับกระส่ายนอนไม่หลับ

จิตสกาวผลักกล่องข้าวออกห่างท้ังท่ีเพิ่งกินได้สองค�า ถ้าหากท�าได้ 

ตอนนีเ้ธออยากผลกัเรือ่งราวของทุกคนในภาพออกจากหัวด้วย แต่ไม่อาจ

ท�าได้ หน�าซ�้าเรื่องของพวกเขายังถูกผลักยัดเข้ามาในความรับรู้ของเธอ 

เต็มไปหมด

'หล่อมากกก'

หญิงสาวนกึถงึเสยีงลากยาวแสดงความตืน่เต้นของเพือ่นร่วมงานสาวๆ 

สามคนเมือ่เช้า ซ่ึงจบักลุม่คุยกนัถงึว่าท่ีเจ้านายคนใหม่ท่ีเห็นรปูจากหนงัสอืพมิพ์

'นั่นสิ คนอะไรหล่อเป็นบ้า คุณทิศผาติมาท�างานเมื่อไหร่ ฉันคง 

บทที่ 4
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ไม่ได้ท�างาน'

'ท�าไมล่ะ' อีกคนถาม

'กจ็ะมสีมาธทิ�างานได้ยงัไง เจ้านายหล่อขนาดนี ้น่าดกูว่าตวัเลขในบัญชี

ตัง้แยะ' คนท่ีสามพดู

'แต่คงได้แค่ดู เพราะสองตาสวยๆ ของเขาไม่เหลือมาแลเราหรอก'  

ผู้ที่ชมชายหนุ่มว่าหล่อเป็นบ้าเอ่ย

'ท�าไมล่ะ'

'แม่คุณ ถามอย่างเดยีวเลยนะ ไม่เคยอ่านข่าวหรอืไง ถงึไม่รูเ้รือ่งอะไร

เลย' คนทีเ่พิ่งพูดเมื่อครู่ค่อนขอด ขณะคนถูกค่อนพึมพ�าว่า 'ก็ไม่รู้จริงๆ นี่' 

เป็นผลให้อีกฝ่ายยัดหนังสือพิมพ์ในมือให้ คนถูกค่อนจึงอ่านค�าบรรยาย 

ใต้ภาพเสียงดัง

'พอรูข่้าวเตชพพัิฒน์จะยกครวัไปงานรวมพลงัขับอย่างระวัง นกัข่าว 

ก็รีบแจ้นไปดักรอทันที แต่เสียดายงานนี้ไม่ได้ยกครัวมาจริงๆ เพราะ 

คณุแม่จรรยาพรเกดิป่วยกะทันหัน ไม่รูว่้าท่ีคณุแม่ป่วย เป็นเพราะปวดหัว

จริงๆ หรือยังช็อกเรื่องท่ีลูกชายออกรถให้นางแบบลูกครึ่งคนนั้น ยังไง 

หนูขับระวังๆ หน่อยนะจ๊ะ รถราคาเป็นล้านหาฟรีไม่ได้ง่ายๆ…ใครเหรอ 

นางแบบลูกครึ่งคนนั้น'

'ตายละ นอกจากไม่เคยอ่านข่าว บ้านยงัไม่มทีีวีด้วยใช่ม้ัย' พนกังานบัญชี

ผูเ้ห็นว่าทิศผาตน่ิาดกูว่าตวัเลขในบัญชแีทรกด้วยน�า้เสยีงอ่อนใจแล้วค่อยเฉลย

'วราลไีง วราล ี โจนส์ท่ีพ่อเขาเป็นลกูครึง่ไทย-อเมรกินั แม่เป็นฝรัง่เศส 

บอกละเอียดขนาดนี้จ�าได้หรือยัง'

'จ�าได้ตั้งแต่บอกช่ือแล้วน่า แต่เขาเหมาะสมกันดีเนอะ สวยหล่อ

บาดใจทั้งคู่ ไม่รู้ไปเจอกันที่ไหนถึงได้จับคู่ได้ลงตัวเป๊ะ'

'เรือ่งนีต้้องถามเธอแล้วล่ะ ว่าไง' พนกังานบัญชีโบ้ยไปยังเพ่ือนร่วมวง

'ตอนนีถ้ามได้ย่ะ แต่ถ้าคณุทิศผาตมิาเม่ือไหร่อย่าได้ถามอีกนะ ฉนั 
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ไม่อยากตกงาน เรือ่งของเรือ่งท่ีฉันได้ข่าวจากเฟซบุ๊กก๊อสซิปดารากป็ระมาณว่า

พวกเขาเจอกนัตัง้แต่สมัยอยู่องักฤษแล้ว และอย่า อย่าเพ่ิงถาม ฉันรูค้นตกข่าว

อย่างเธอไม่รู้อีกนั่นแหละว่าท�าไมเขาถึงเจอกันท่ีอังกฤษ เพราะตอนนั้น 

คณุทิศผาติไปเรยีนปรญิญาตรท่ีีอังกฤษ แล้วเพือ่นต่างชาตขิองคณุทิศผาติ

เป็นเพือ่นกบัวราล ี เขาเลยได้รูจ้กักนัผ่านเพือ่น แต่ตอนนัน้พวกเขายังไม่ได้

เป็นแฟนกันหรอก แค่รู ้จักเป็นเพื่อนเฉยๆ จนคุณทิศผาติเรียนจบโท 

จากอเมริกาแล้วกลับเมืองไทยมาพบวราลีตอนเป็นนางแบบแล้วนั่นแหละ 

ถึงได้ปิ๊งๆ คบเป็นเรื่องเป็นราว'

'โอ้โห รูล้กึรูจ้รงิ' คนตกข่าวท่ึงแล้วถามต่อ 'คณุทิศผาตไิปอยู่เมืองนอก

นานนี่เอง ตัวเลยขาวจั๊วะ แต่ดูๆ เขาเหมือนเกย์เลยนะ แล้วเขาไปเรียน

อะไรเหรอ'

'บ้า กงเกย์ที่ไหน เขาเรียกผู้ชายสไตล์เมโทรเซ็กช่วลต่างหาก แล้ว

เขาเรยีนจบพวกโฆษณากบัเอ็มบีเออะไรนีแ่หละ กบ้็านเขาเป็นมหาเศรษฐี

ท�าธรุกจิตัง้หลายอย่าง พวกหมูบ้่านใหญ่ๆ หรอืเครือ่งกระป๋องท้ังหลายเป็น

ของบ้านเขาท้ังนั้น แล้วคงอยากลองของใหม่เลยซ้ือบริษัทเราด้วย ไอ้ท่ี

เรียนบริหารมาก็คงเอาไว้มาบริหารพวกเราไง'

'ฉันยอมให้บรหิารท้ังตวัและใจเลย' สาวฝ่ายบัญชีท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อย

'แล้วจะไม่ถามเจ้าตวัหน่อยเหรอว่าเขาอยากบรหิารหัวใจเธอหรอืเปล่า' 

ผูรู้ล้กึรูจ้รงิแขวะเพ่ือนร่วมงาน และไม่ทันท่ีอีกฝ่ายจะย้อนกลบั คนช่างสงสยั

กลบัถามเสยีก่อน

'คนนั่งบนรถเข็นเป็นใคร หน้าตาสวยดูใจดีจัง' คนถามหมายถึง 

หญิงสาวกลางภาพ เพื่อนร่วมงานท่ีเพิ่งต้ังท่าทะเลาะเม่ือสักครู่สบตากัน

อย่างอ่อนใจ ก่อนสาวฝ่ายบัญชีจะเป็นคนบอก

'คณุกาลรจุ ิพีส่าวคณุทิศผาติ นีส่ารภาพมาซะดีๆ  เธออยู่ถ�า้หรอือยู่บ้าน

กนัแน่'
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'ฉันว่าอยู่ถ�้าแน่นอน แล้วจะบอกต่อให้ พวกเขาไม่ใช่พี่น้องกันแท้ๆ 

หรอก'

เท่านั้นชาวถ�้าก็ตาโตคะย้ันคะยอให้คนรู ้ลึกกว่าใครเล่าต่อ แต่ 

เพื่อนร่วมงานไม่ทันเล่าก็มีงานด่วนเข้ามาแทรกเสียก่อน บทสนทนาจึง 

จบลงอย่างค้างคาใจเพือ่นร่วมวง รวมถงึคนท่ีลอบฟังเรือ่งว่าท่ีเจ้านายใหม่

หลายคน ยกเว้นจติสกาว เพราะหญงิสาวรูเ้รือ่งกาลรจุ ิผูห้ญิงบนรถเข็นดี

"ไม่หิวเหรอจติ ท�าไมกนิข้าวน้อยจงั" ตณิมองกล่องข้าว เสยีงท่ีเอ่ย

เตม็ไปด้วยความเป็นห่วง เนือ่งจากระยะหลงัเขาสงัเกตเห็นรปูร่างจิตสกาว 

ซูบผอมลงอย่างเห็นได้ชัด

"กนิไม่ลงค่ะพีติ่ณ" จติสกาวตอบตามตรง ตณิเงยีบอย่างเข้าใจเหตผุล 

เขาหลุบตาต�่าจนเจ้าของโต๊ะสังเกตเห็นพิรุธ

"พี่ติณมีอะไรหรือเปล่าคะ"

"มี" เพื่อนรุ่นพ่ีนิ่งไปนานก่อนตอบ ดวงตาลึกมีแววเคร่งเครียด  

"จิตรู้หรือยังว่าวันนี้มีประชุมพนักงานทั้งหมด"

"รู้แล้วค่ะ" จิตสกาวพยักหน้า "คงจะคุยเรื่องท่ีเตชพิพัฒน์จะเข้ามา 

บรหิารงาน และเลีย้งส่งท่านประธานกบัหัวหน้าจติ" คนหลงัหญงิสาวหมายถงึ

หัวหน้าฝ่ายการตลาดซ่ึงเป็นเจ้านายตนเองท่ีได้ขอลาออกเพื่อไปพักผ่อน

แบบเดียวกับเจ้าของบริษัท

"มีอะไรหรือคะ" หญิงสาวใช้ค�าถามเดิมหลังท่าทีเคร่งเครียดของติณ

ไม่ได้ลดลง หน�าซ�้าคิ้วยังขมวดกว่าเก่า

"ไม่มีอะไรหรอก จิตเตรียมตัวเตรียมใจเข้าประชุมดีๆ แล้วกัน"

แล้วติณก็ผละไปทันที ท้ิงไว้เพียงประโยคแปร่งๆ ให้จิตสกาวสงสัย 

ก่อนความสงสัยของเธอจะได้รับการคลี่คลายในเวลาบ่ายสี่โมง

จิตสกาวเกือบล้มท้ังยืนไปแล้วหากติณไม่รั้งต้นแขนไว้ นัยน์ตาเธอ
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พร่าพราย หูได้ยินแต่ประโยคเดิมจากเจ้าของบริษัทวนเวียนสะท้อนก้อง

"ทุกคนคงรู้ข่าวท่ีทิศผาติ เตชพิพัฒน์จะเข้ามาบริหารซีซีคอสเมติก

กนัแล้ว แต่มีเรือ่งหนึง่ท่ีฉันอยากแจ้งให้ทราบถงึความเปลีย่นแปลง นัน่คือ

จากเคยตกลงกันไว้ว่าเขาจะเข้ามาบริหารเต็มตัวในอีกสองเดือนข้างหน้า 

เขาจะมาอาทิตย์หน้าแทน ซ่ึงฉันเป็นคนบอกให้เขามาเองเพราะอยากหยดุ 

พกัผ่อนเต็มที คนแก่กแ็บบนีแ้หละ ใจร้อน" สตรสีงูวัยผูเ้ป็นเจ้าของบรษัิท

พูดกลั้วหัวเราะ พลอยให้พนักงานหัวเราะตาม โดยที่บางคนรู้ดีว่าที่เจ้าตัว

เกษียณตัวเองก่อนก�าหนดนั้นเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องสุขภาพ

ท่ามกลางเสยีงหัวเราะ ดเูหมือนจะมีจติสกาวเพียงคนเดยีวท่ีหัวเราะ

ไม่ออก หญิงสาวเหลียวมองเพื่อนรุ่นพี่ท่ีแสร้งฝืนหัวเราะเหมือนคนอื่น  

ขณะมือหนึง่กมุมือเย็นเฉียบของเธอเพือ่ปลอบใจ หากเวลานีอ้ะไรกไ็ม่สามารถ

ปลกุปลอบฉุดดงึหัวใจท่ีร่วงด�าดิง่ของจติสกาวได้อีกต่อไปแล้ว

"แล้วอย่างท่ีฉันเคยบอกทุกคนว่าไม่ต้องห่วง ขอให้ม่ันใจข้อนัน้ เพราะ

ต�าแหน่งหน้าท่ีต่างๆ จะยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลงลดข้ัน 

ยกเว้นเรณกุาท่ีต้องปรบัตวัเพือ่ท�างานกบัเจ้านายคนใหม่อย่างคณุทิศผาต"ิ 

สตรสีงูวยัหันไปทางเลขาฯ ตนท่ีก�าลงัยืดอกราวภมิูใจท่ีจะได้ท�างานใกล้ชิด

ชายหนุม่มากกว่าใคร จากนัน้เจ้าของบรษัิทได้เหลอืบมองจิตสกาว "รวมถงึ

จติสกาวท่ีต้องเริม่งานกบัหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่เช่นกนั แต่เท่าท่ีฉัน

เคยพบพดูคยุกบัคุณทิศผาติและเพือ่นเขาท่ีจะมาเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาด

คนใหม่ กเ็ห็นว่าพวกเขาอธัยาศยัด ีเธอสองคนไม่ต้องกงัวล อ้าว เป็นอะไรล่ะ

จิตสกาว"

ทุกสายตาเหลียวมองเจ้าของช่ือ และเห็นว่านัยน์ตาเลขาฯ สาว 

มีน�้าคลอกลิ้งอยู่ทั้งสองตา

"ดทู่าจะรกัเธอมากนะ เปลีย่นใจไม่ลาออกตามฉันม้ัย" ผูท่ี้ก�าลงัจะเป็น

อดีตเจ้าของบริษัทถามหัวหน้าฝ่ายการตลาดซ่ึงเป็นเจ้านายของจิตสกาว  
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ขณะหญิงสาวฝืนย้ิมแสร้งรบัสมอ้างนัน้พลางใช้ผ้าเช็ดหน้าซับขอบตาร้อนผ่าว 

ได้ยินค�าพดูเบาเอ่ยลอยจากคนท่ีกร็ูว่้าเป็นใคร

"หมั่นไส้" 

ติณหันขวับ ท�าตาขวางใส่เรณุกา จิตสกาวรีบดึงมือเพ่ือนรุ ่นพ่ี 

ด้วยไม่อยากให้เกิดเรื่อง ท่ีส�าคัญเวลานี้เธอไม่มีกะจิตกะใจโกรธข้ึงใคร 

นอกจากคิดหาทางออกให้ตัวเอง

วนัรุง่ข้ึนจติสกาวจงึตดัสนิใจลาออก โดยย่ืนใบลาออกพร้อมกรอกเหตผุล

โกหกว่าต้องการศกึษาต่อ

"ท�าไมกะทันหันอย่างนีล่้ะจติ แล้วจะไปเรยีนท่ีไหน" หัวหน้าฝ่ายบุคคล

ผู้อยู่ในวยักลางคนเรยีกเธอเข้าพบทันทีหลงัลกูน้องส่งเรือ่งให้ทราบ

"เรียนที่…" จิตสกาวอ้างชื่อสถานศึกษาเดิมพลางก้มหน้าขอโทษ

"ขอโทษนะคะท่ีตดัสนิใจกะทันหัน ยังไงพีช่่วยอนมุตัิให้จติเลยได้มัย้คะ" 

หญิงสาวใช้ค�าพดูเดียวกบัท่ีบอกกบัหัวหน้าตนเมือ่เช้าจนเจ้าตวัยอมเซ็นช่ือ

ให้ ขณะอกีฝ่ายมองท่าทีร้อนรนด้วยความแปลกใจท่ีจติสกาวท�าเหมอืนจะ

กระโดดออกจากบรษัิทเดีย๋วนัน้หากได้รบัการอนมัุติ

"ได้น่ะได้ แต่จิตรู ้อยู่ใช่ม้ัยว่ากฎบริษัทเราคือถ้าต้องการลาออก 

ต้องแจ้งล่วงหน้าหนึ่งเดือน เพราะฉะนั้นยังไงจิตก็ต้องท�างานไปจนกว่า 

จะครบก�าหนดหรือไม่ก็จนกว่าพี่จะหาคนใหม่มาแทนได้"

"จิตออกศุกร์นี้เลยไม่ได้เหรอคะ"

"ไม่ได้" หัวหน้าฝ่ายบุคคลตอบเด็ดขาด เขม้นมองอาการลุกลี้ลุกลน 

"ใจคอจิตจะลาออกศุกร์นี้ ทิ้งงานให้คนอื่นล�าบากงั้นหรือ"

จิตสกาวกลืนน�้าลายเหนียวลงคอหลังได้ยินค�าถามกึ่งต�าหนิ ใจคิด

อยากตอบว่า 'ใช่' อย่างเห็นแก่ตัว แต่เพราะรู้ว่าถึงตอบอย่างนั้น ความ

ต้องการของเธอกไ็ม่มีทางสมัฤทธผิล จงึจ�าใจสงบปากสงบค�า และพอออกจาก
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ห้องฝ่ายบุคคล เพื่อนรุ่นพี่ก็ปราดเข้ามาทันที

"เป็นไง ยอมอนุมัติมั้ย" ติณกระซิบ เขารู้ตั้งแต่เช้าแล้วว่าจิตสกาว 

จะลาออก 

"อนุมัติค่ะ แต่ต้องรออีกเดือน" คนตอบเสียงอ่อย 

"ก็ยังดี ไม่เป็นไรหรอก" ติณลูบหัวจิตสกาว "เดือนหน้าวันหยุดเยอะ

อยู่แล้ว จิตลาพักร้อนเพิ่มเข้าไปอีก แล้วคอยหลบหน้าเขาหน่อย พ่ีว่า 

น่าจะพอเอาตัวรอดได้"

"จิตคิดแบบนั้นแหละค่ะ" จิตสกาวยิ้มเนือย นึกถึงเจ้าของดวงตา 

หวานสวยท่ีพบโดยบังเอิญเมื่อวันอาทิตย์ ซ่ึงเธอค่อนข้างม่ันใจว่า 

ในแววตาสงสัยแต่ว่างเปล่านั้น เจ้าตัวไม่มีอาการคุ้นหน้าตนแม้แต่น้อย

และหากเป็นไปตามคาดการณ์ หนึง่เดอืนท่ียาวนานเธอคงจะสามารถ

เอาตัวรอดจากเงื้อมมือของทิศผาติ เตชพิพัฒน์ได้
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ใกล้เก้านาฬิกา จิตสกาวก็ใจหายวาบ ทั้งที่เตรียมใจมาแล้วแท้ๆ ว่า

วนันีต้้องพบกบักรรมการผูจ้ดัการคนใหม่ แต่หญงิสาวกยั็งตัง้ตวัไม่ตดิอยู่ดี

เพราะไม่คิดว่าจะพบคนท่ีไม่อยากพบในลิฟต์ตัวเดียวกัน ดังนั้นเธอจึง 

ก้มหน้าก้มตาจนผมปรกหน้า ยืนตัวลบีติดมมุท่ามกลางผูค้นท่ีแออัดอยู่ในลฟิต์

ซึ่งก�าลังทะยานพุ่งสู่ที่ตั้งบริษัทของแต่ละคน

จติสกาวเหลอืบมองร่างสงูใหญ่ในชุดเสือ้เช้ิตทับด้วยสทูล�าลองสนี�า้ตาล

ขนาดพอดตัีวซ่ึงยืนอยู่ในมมุทแยงกบัตน แผ่นหลงักว้างบังแผงลฟิต์จนมดิ 

ส่วนศีรษะสงูกว่าใคร วนันีทิ้ศผาตทิ�าผมเรยีบร้อยแตกต่างจากทรงผมยุ่งๆ ท่ี

เธอเห็นในวันงานชมรม

ผู้คนท่ีทยอยออกจากลิฟต์ ในแต่ละชั้นเริ่มท�าให้หัวใจจิตสกาว 

เต้นตุ๊มๆ ต่อมๆ เธอภาวนาให้เจ้าของร่างสูงยังมองตรงไปข้างหน้าอย่างที่

ท�าอยู่ อย่าได้เหลียวมาด้านหลัง 

แต่ไม่เป็นดังหวัง เมื่อชายรูปร่างอ้วนด้านข้างชนแขนเธออย่างจัง 

ขณะก้าวออกจากลิฟต์ เป็นผลให้กระเป๋าใบเล็กส�าหรับใส่กล่องข้าวของ 

จิตสกาวตกสู่พื้น

บทที่ 5
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ตุ้บ

แม้เสียงไม่ดังนัก แต่ส่งผลให้อีกห้าคนที่เหลืออยู่ในลิฟต์หันมองทาง

ต้นเสียงโดยอัตโนมัติ ไม่เว้นแม้แต่กรรมการผู้จัดการคนใหม่

"ขอโทษครับ" ชายร่างอ้วนกล่าวโดยไม่ช่วยเก็บ เขาสาวเท้าเร่งรีบ 

ผ่านประตลูฟิต์ท่ีเปิดรออยู่ ปล่อยให้ผูโ้ดนชนเกบ็ของเอง ซ่ึงเจ้าตวัพอใจให้เป็น

อย่างนัน้เพราะจะได้ก้มหน้าไม่ต้องสบตากบัคนท่ีรูส้กึว่าก�าลงัมองเธออยู่

โล่งใจเม่ือเขาหมุนตัวกลับไป จิตสกาวใจชื้นท่ีอีกฝ่ายจดจ�าตนไม่ได้

พลางดูคนท่ีออกจากลิฟต์จนเหลือเพียงเธอกับทิศผาติสองคน และ 

ในอึดใจต่อมา พอตัวเลขสัญญาณแจ้งว่าถึงช้ันยี่สิบสามซ่ึงเป็นท่ีตั้งของ

บรษัิทซีซีคอสเมตกิ หญิงสาวกร็บีก้าวจ�า้หลงัชายหนุม่กดปุ่มเปิดประตคู้าง

เพื่อรอให้เธอก้าวออกก่อนอย่างมีน�้าใจ

ทว่าไม่ทันก้าวพ้นประตูออกไป คนมีน�้าใจกลับกดปิดประตูทันที!

"ว้าย!" จติสกาวอทุาน กระโดดมาข้างหลงัโดยอัตโนมัตเิมือ่จู่ๆ  ประตู

เคลื่อนปิด ท�าให้หลังชนแผ่นอกกว้างของผู้ยืนตรงปุ่มกดอย่างจัง ขณะ 

อีกฝ่ายไม่เพียงกดปุ่มปิดเท่านั้น เขายังกดปุ่มหยุดลิฟต์ด้วย 

"ไง คุณนินจา โลกกลมจริงๆ นะ ไม่คิดเลยว่าจะได้พบกันอีก"

ทิศผาตโิน้มศรีษะไปใกล้หน้านวล เขาเห็นแววหวาดหว่ันแบบเดยีวกบั

ท่ีเคยเห็น ก่อนเจ้าตวัจะหลบตาเรว็อย่างมีพิรธุ

"ดฉัินไม่ได้เป็นนนิจาค่ะ ดิฉันเป็นเลขานกุาร" จิตสกาวตอบเสยีงสัน่ 

เธอไม่รูเ้หมอืนกนัว่าตอบแบบคนไม่มีสมองไปได้อย่างไร คงเป็นเพราะตอนนี้

หัวตื้อไปหมด

อีกฝ่ายข�าพรดืกบัสิง่ท่ีได้ยิน นยัน์ตาสวยหวานแบบผูห้ญิงพราวระยับ 

ชักสนุกกับอาการลนลานแบบที่ไม่เคยพบเห็นจากผู้หญิงคนไหนมาก่อน

แล้วดูส ิบอกไม่ได้เป็นนนิจา แต่แต่งตวัสทึีมๆ มิดชิดไม่ต่างจากนนิจา

เลย



42

อุบัติร้ายอุบัติรัก

ทิศผาติส�ารวจจิตสกาวต้ังแต่หัวจรดเท้า ขณะเจ้าตัวก้มหน้างุด  

ตวัแข็งท่ือ มือไม้เกรง็ไปหมด และท่ามกลางความอดึอัด จติสกาวก็ได้กลิน่

หอมสะอาดท่ีท�าให้เย็นใจอย่างประหลาดจึงค่อยๆ เงยหน้า และพบว่า 

กลิ่นนั้นมาจากคนข้างหลังเธอนี่เอง

และในวนิาทีท่ีหญิงสาวช้อนตาข้ึนจนสบเข้ากบัดวงตาหวานเป็นประกาย 

ทิศผาตกิห็ายใจผิดจงัหวะไปช่ัวขณะหนึง่ หัวใจเขาเบาหวิวอย่างบอกไม่ถกู

ตอนเห็นดวงตาใสไร้เล่ห์มารยา ซ่ึงไม่พบมานานนบัตัง้แต่โตเป็นชายหนุม่  

มือจงึลดจากแผงลฟิต์โดยไม่รูต้วั

จติสกาวรบีอาศยัจงัหวะนีเ้อือ้มมอืกดยกเลกิค�าสัง่หยุดเพือ่เปิดประตลูฟิต์ 

เธอก้าวเรว็ผ่านทิศผาตจินเกอืบชนคนอีกคนท่ียนือยู่ด้านนอก ท่าทางลกุลีล้กุลน

อย่างเห็นได้ชัดของเลขาฯ สาวท�าให้คนท่ีเกอืบโดนชนตัง้ค�าถามกบัผูท่ี้เพ่ิง

ก้าวออกจากลฟิต์

"ไอ้เราก็นึกว่ายังมาไม่ถึงเพราะมีเรื่องอะไรเลยคิดจะลงไปตาม แต่

ท่ีแท้คุณเมเนจิ้งไดเร็กเตอร์มัวติดลิฟต์กับสาวอยู่นี่เองเลยมาสาย ว่าแต ่

ไปท�าอะไรเขาหรือเปล่า สาวเลยพรวดพราดออกไปแบบนั้น"

"ไม่ทันได้ท�าอะไรสกัอย่าง" ทิศผาตยัิกไหล่ เอ่ยตอบชายรปูร่างสงูโปร่ง 

ทรงผมตดัสัน้เรยีบร้อย ผูมี้อายุมากกว่าตนหนึง่ปี ซ่ึงเป็นเพือ่นรุน่พีส่มัยเรยีน

ปรญิญาโทท่ีประเทศอเมรกิาด้วยกนั

"จรงิเหรอ" เจ้าของผวิสนี�า้ตาลหรีด่วงตาคมเข้มบนใบหน้าออกเหลีย่ม

อย่างไม่เช่ือนกั

"จริงสิครับพี่โก้ ผมไม่ใช่เสือโมงแล้วนะครับ เป็นถึงเอ็มดีแล้วต้อง

รักษาภาพลักษณ์กันหน่อย จะให้ก้อร่อก้อติกสาวๆ แบบสมัยก่อนได้ไง"

"แต่เมือ่กีโ้มงบอกพ่ีว่า 'ไม่ทันได้ท�าอะไรสกัอย่าง' ถ้าถอดเข้ียวถอดเลบ็

จรงิๆ พีว่่าโมงควรตอบว่า 'ไม่ได้ท�าอะไร' มากกว่า"

คนตัวสูงพอๆ กับทิศผาติรู้ทัน เพราะรู้จักอีกฝ่ายดีเนื่องจากเป็น 
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เพ่ือนท่ีเคยเรยีนร่วมคณะ เคยช่วยเหลอืเกือ้กลูทิศผาตแิทบทุกเรือ่งมาร่วม

สองปี

ทิศผาติคลี่ย้ิมเม่ือถูกจับได้ แต่ไม่ยอมเล่าว่าเขาท�าอะไรนินจาสาว 

จากนั้นเปลี่ยนท่าทีเป็นงานเป็นการขึ้น

"ตอนสบิโมง พีช่่วยบอกให้หัวหน้าฝ่ายต่างๆ มาพบผมท่ีห้องประชุม

ด้วย เราคงต้องแนะน�าตัวอย่างเป็นทางการกับพวกเขาสักหน่อย"

"…ส่วนหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนใหม่คอืคณุโก้ หรอืคณุธเรศ ธรรมประทาน 

ซ่ึงผมคดิว่าบางท่านคงเคยได้ยินช่ือเสยีงคณุโก้มาบ้างจากแผนงานท่ีช่วยพลกิฟ้ืน

บรษัิทเครือ่งด่ืมท่ีก�าลงัจะตายให้กลบัมาขายด"ี

หลงัแนะน�าตนเอง ทิศผาตไิด้แนะน�าเพือ่นรุน่พีท่ี่เขาชักชวนมาช่วยงาน

บรษัิท

ธเรศค้อมศีรษะอย่างอ่อนน้อมให้หัวหน้าฝ่ายอ่ืนซ่ึงล้วนอาวุโสกว่าตน 

ริมฝีปากหนาใต้จมูกโด่งใหญ่ยกสูงแสดงความเป็นมิตร

"คณุโมงยอผมเกนิไปครบั ผมไม่ได้มฝีีมอือะไรนกัหนาหรอก ยงัต้อง

เรียนรู้อีกเยอะ อย่างบริษัทเครื่องส�าอางผมเองก็ไม่เคยท�ามาก่อน ยังไง 

คงต้องขอค�าแนะน�าจากทุกท่านด้วยนะครับ"

"น่ีล่ะครับคุณโก้ตัวจริง ถ่อมตัวไม่มีใครเกิน อันนี้ผมชักไม่แน่ใจว่า

เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยหรอืเปล่า ประเภทหลอกให้ศตัรตูายใจ แล้ว

พอเผลอก็โดนขย�้าไม่รู้ตัว"

ทิศผาตหิยอกเพือ่นรุน่พีท่ี่ยงันัง่อมย้ิมเหมอืนเดมิ ขณะคนในห้องประชุม

หัวเราะเบา รูส้กึโล่งใจไปตามๆ กนัท่ีผูบ้รหิารใหม่ท่าทางอธัยาศยัด ีไม่ดหูย่ิง

เหมือนบุคลิกภายนอก ท้ังความโล่งใจส่วนหนึ่งยังมาจากผู้อยู่ด้านขวามือ 

ทิศผาต ิซ่ึงมีท่าทางเหมือนเสอืซ่อนเลบ็ ซ่อนความเก่งกาจไว้ใต้ความสภุาพ 

ส่วนฝีมือการบรหิารงานจากผลงานท่ีทิศผาตเิอ่ยเมือ่สกัครู ่ ทุกคนต่างรูข่้าวด ี
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จงึใจช้ืนว่าถงึแม้เจ้าของบรษัิทและหัวหน้าฝ่ายการตลาดคนเก่าจะวางมือไป 

บริษัทก็จะด�าเนินต่อไปได้ ยกเว้นถ้าไม่มีธเรศพวกเขาคงเปลี่ยนจากใจชื้น

เป็นใจฝ่อ เพราะช่ือเสยีงทิศผาตท่ีิทุกคนเคยได้ยินได้ฟังมีแต่ข่าวฉาวควงคูก่บั

สาวๆ ปราศจากข่าวคราวฝีมือในการบรหิาร ซ่ึงแตกต่างจากชาตชุิตผิูเ้ป็นพ่อ

ลิบลับ

ไม่นานนกัหลงัการแนะน�าตวัเสรจ็สิน้ ทิศผาตจิงึบอกให้ทุกคนแยกย้าย 

ไปท�างานได้ ยกเว้นเพ่ือนรุน่พีท่ี่เขาดงึตวัไว้พดูคยุสอบถามงาน

"พรุง่นีผ้มจะเรยีกฝ่ายท่ีเกีย่วข้องประชุมเรือ่งท่ีเราเคยคยุกนัไว้" ทิศผาติ

เอนตวัพงิกบัพนกัเก้าอ้ีตวัใหญ่ท่ีสดุตรงโต๊ะประชมุ ธเรศหมนุเก้าอีม้าทาง

เพือ่นรุน่น้อง

"เรื่องปรับแบรนด์ซีซีคอสเมติกให้ดูทันสมัยขึ้นน่ะเหรอ"

"ใช่" ทิศผาติพยักหน้า "ตวัผลติภณัฑ์ของเดมิดอียู่แล้ว แต่พวกโลโก้

หรอืโฆษณาอะไรนีส่ ิผมว่าเชยไปหน่อย แล้วไหนๆ อยู่ในช่วงจงัหวะเปลีย่น

ผู้บริหารพอดี ผมเลยอยากปรับไปพร้อมกัน"

"พีเ่ห็นด้วยกบัโมง เพราะเดีย๋วนีเ้ครือ่งส�าอางบริษัทอืน่เขากป็รบัให้ดู

ทันสมยัน่าใช้กนัหมด แล้วสรรหาดาราดงัๆ มาเป็นพรเีซ็นเตอร์แข่งขันกนัน่าด"ู 

ธเรศพูดไปใช้นิว้เคาะโต๊ะไปก่อนเอ่ยเสยีงเรยีบ "แต่ปรบัครัง้นีโ้มงควรต้องระวงั

ความรู้สึกพนักงานด้วย เพราะถ้าเขารู้สึกเห็นด้วยกับเราก็ดีไป แต่ถ้าไม่  

เขาจะเริม่ตัง้แง่กบัพวกเราทันทีว่ามาท�าให้พวกเขายุ่งยาก"

"ท่ีต้องท�ายุ่งยากก็เพื่อยอดขายบริษัทท้ังนั้น ขายดีพวกเขาก็ได้ 

ค่าตอบแทนดีตาม" ทิศผาติเหยียดขา สองมือประสานหลังศีรษะ

"แล้วโมงเองก็ได้ค่าตอบแทนดีตาม"

ธเรศรู้ทันตามเคย โดยรู้ว่าถึงทิศผาติจะไม่ใช่เจ้าของบริษัทตัวจริง 

เนื่องจากชาติชุติเป็นคนถือหุ้นใหญ่ แต่หากลูกชายท�างานเข้าเป้าเข้าตา  

พ่อก็จะพอใจและโอนหุ้นทั้งหมดให้ในที่สุด
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ชมบุหลัน

"ไม่ใช่ผมคนเดียวสักหน่อย พี่โก้ด้วยต่างหาก ว่าแต่พี่ก็เขี้ยวน่าดู  

เรยีกเงนิเดอืนซะผมสะดุง้" ทิศผาตเิอ่ยด้วยเสยีงสบายๆ ไม่มีนยัเหน็บแนมแฝง 

อีกฝ่ายย้ิมในหน้า

"เราอยากท้าพีเ่องว่าไม่กล้าท�า พีเ่ลยท้ากลบับ้างว่ากล้าจ้างหรอืเปล่า 

พอโมงว่ากล้า พี่ก็กล้าสิ"

"เข้าทางพี่โก้เลยว่าอย่างนั้นเถอะ"

ธเรศหัวเราะดัง มองคนที่ก�าลังหลับตาลง

"เข้าทางโมงเหมอืนกนันัน่แหละ แต่ยังไงกเ็ถอะ จ้างพีแ่พง แต่รบัรองว่า 

พีจ่ะท�างานให้คุม้อย่างกบัเป็นเจ้าของบรษัิทเลย"

"ครบั ผมรูพ้ี่โก้ต้องท�าอย่างนัน้แน่นอน" ทิศผาตอิมย้ิมท้ังท่ียังหลบัตา 

ก่อนลืมตาเมื่อได้ยินเสียงเคาะประตูพร้อมกับเสียงอ่อนหวาน

"ขอโทษที่ขัดจังหวะค่ะคุณทิศผาติคุณธเรศ"

"ไม่เป็นไรครบัคณุเรณกุา มีอะไรเหรอครบั" ทิศผาตขิยับนัง่หลงัตรง 

ถามเลขานุการของตนซึ่งก�าลังวางท่าชดช้อย

"คุณสองคนจะรับกาแฟเพิ่มมั้ยคะ"

ทิศผาตกิบัธเรศสบตากนั จากนัน้ผูน้ัง่ตรงหัวโต๊ะประชุมกเ็อ่ยบอกเลขาฯ

"ขอบคุณครับคุณเร ผมขอที่นึง พี่โก้เอาด้วยมั้ยครับ"

ธเรศปฏิเสธ ครั้นพอเรณุกาออกจากห้อง เขาก็สัพยอก

"เสน่ห์แรงเหมือนเดิมเสือโมง มาไม่ถึงครึ่งวัน เลขาฯ เอาอกเอาใจ

ยิ่งกว่าเลขาฯ พี่เสียอีก"

ทิศผาตเิงยีบ ใจอยากบอกว่าเขาไม่ชอบแบบนีเ้ท่าไร เพราะต้องการ 

คนพร้อมท�างาน จดจ่อกับงาน ไม่ใช่คอยชม้ายชายตาให้เจ้านายอย่างท่ี 

เรณกุาเผลอหรอืจงใจท�าให้เขาตัง้แต่เช้า แล้วพลนันัน้ จู่ๆ  ทิศผาติกน็กึถงึ

ดวงตาของคนอีกคนซ่ึงมีแววแตกต่างจากเลขาฯ ตนสดุขัว้ เลยเสหันไปทาง

หน้าต่าง ถามธเรศลอยๆ
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อุบัติร้ายอุบัติรัก

"ใครล่ะเลขาฯ ที่ไม่เอาอกเอาใจพี่"

"ผูห้ญงิคนท่ีอยู่ในลฟิต์กบัเราเมือ่เช้าไง" ธเรศไม่ทันสงัเกตเห็นสหีน้า

ที่เปลี่ยนไปของเพื่อนรุ่นน้อง

อ้อ แม่นินจาเป็นเลขาฯ ของพี่โก้นี่เอง

"มาแล้วค่ะ" เรณุกาผลักประตู เธอถือถาดท่ีมีแก้วกาแฟวางอยู่ 

ให้เจ้านายด้วยตัวเองท้ังท่ีให้แม่บ้านเป็นผู้น�ามาให้ก็ได้ หญิงสาวโน้มตัว 

วางกาแฟลงบนโต๊ะ ช้อนตาฉีกยิ้มหวานจนดูเหมือนฝืน

"ถ้าคุณทิศผาติต้องการอะไรเพิ่มบอกเรได้นะคะ เรยินดีรับใช้ค่ะ"

"ครับ คุณเรไปท�างานเถอะครับ" ทิศผาติอมยิ้มซึ่งเป็นยิ้มฝืนเช่นกัน 

แต่เพราะเขาท�าได้แนบเนียนกว่าหรือเพราะเรณุกาก�าลังปลื้มเจ้านายใหม่ 

เธอจึงมองความจริงไม่เห็น

ทิศผาตใิส่ครมีและน�า้ตาล ยกกาแฟข้ึนจบิหลงัเลขาฯ สาวออกจากห้อง 

กิริยาช้อนตาท�าให้เขานึกถึงนัยน์ตาท่ีไร้จริตมารยาของหญิงสาวในลิฟต ์

ตวัเดยีวกนักบัเขาอกีครัง้

"ถ้าโมงไม่มีอะไรแล้ว พี่ขอตัวไปท�างานก่อน" 

ธเรศลกุข้ึน ขยบัสทูสดี�าให้เข้าท่ี ตัง้ท่าก้าวอย่างกระฉับกระเฉง ทว่า

ประโยคที่เพื่อนรุ่นน้องเอ่ยขึ้นมาถึงกับท�าให้เขาชะงัก

"ยงัมอีีกเรือ่งครบั ถ้าพี่โก้ไม่ขัดข้อง ผมขอสลบัตวัเลขาฯ กบัพี่ได้ม้ัย" 
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