
บทน�ำ

รัตติกาลโรยตัวห่มคลุมสรรพสิ่งในห้องกว้างจนมืดมิด ความ
สว่างเดียวมีเพียงแสงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะส่องให้พอเห็นใบหน้า

คมคายของคนที่นั่งเบื้องหน้าอย่างเลอืนราง ดูลกึลบั...ทว่าน่าค้นหา

เสียงแกรกกรากจากการขยับเคลื่อนของนิ้วทั้งสิบไหลเลื่อนไปบน

แป้นพมิพ์ต่อเนื่องราวกบัเสยีงจงัหวะกลองอกึทกึ ดวงตาหลงัแวน่ไม่แมแ้ต่

หลุบมองต�าแหน่งตัวอักษร เพราะเชี่ยวชาญและช�่าชองการพิมพ์ข้อความ

ด้วยความเรว็ประหนึ่งรวัปืนกล ในคลองจกัษมุเีพยีงตวัอกัษรมากมายที่ถูก

สรรค์สร้างต่อกนักลายเป็นค�า เป็นประโยค เป็นบทความ 

ข้อมูลทางวิชาการต่างๆ นานาถูกประมวลผลในสมอง ก่อนกลั่น

กรองออกมาเป็นค�าตอบที่ผู้ถามปรารถนาใคร่รู้ แม้มีผู้เสนอตนไขกุญแจ

แห่งค�าถามนั้นให้ หากแต่ดูเหมือนผู้ถามจะรอค�าตอบจากชายผู้นี้เพียง 

คนเดยีว

เสยีงเงยีบลง สิ่งที่ตั้งใจพมิพ์ลุล่วงส�าเรจ็ตามประสงค์ สายตากวาด

ไล่ทวนทกุประโยคเพื่อตรวจสอบ จนเมื่อเหน็ว่าไม่มข้ีอบกพร่องหรอืจดุอ่อน
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ใด มุมปากจึงยกยิ้มเล็กน้อยก่อนกดปุ่ม ‘ENTER’ ส่งประโยคนั้นให้ไป

ปรากฏในช่องคอมเมนต์ของกระทู้ค�าถามจากเวบ็บอร์ดชื่อดงั

ไม่นานนกั ข้อความตอบกลบัในคอมเมนต์นั้นท่วมท้นด้วยค�าชื่นชม 

เยนิยอ ยกย่องในความปราดเปรื่องของมนัสมอง ที่คดิหาหนทางแก้ปัญหา

ซับซ้อนได้อย่างแยบคาย หลายคนไม่แปลกใจกับค�าตอบที่เห็น เพราะ 

ขนานนามเขาในใจว่า ‘ดอกเตอร์’ มานานเนิ่นแล้ว

แสงไฟส่องวาบที่ม่านหน้าต่าง เสียงเครื่องยนต์รถค�ารามกระหึ่ม 

ดงัใกล้เข้ามา ก่อนเสยีงนั้นจะทิ้งค้างอยู่ครู่หนึ่งแล้วเงยีบหายไป

เขาไม่แม้แต่จะลุกไปเลิกม่านดู เพราะรู้อยู่แล้วว่าเวลาดึกสงัดเช่นนี้ 

ผู ้ที่เพิ่งกลับมาถึงบ้านคือพ่อบังเกิดเกล้าที่งานรัดตัวจนแทบไม่มีเวลา

ปฏสิมัพนัธ์กบัผู้ใด แม้กระทั่งคนในครอบครวั

ชายหนุ่มหาได้สนใจไม่ เขายังคงไล่สายตาอ่านคอมเมนต์ตอบที่ 

เรยีงรายเป็นหางว่าว 

เขม็นาฬิกาเลยล่วงวนัใหม่มากว่าชั่วโมง ความง่วงงนัรกุคบืเข้าครอบ

ครองห้วงส�านึกจนต้องยกมือขึ้นนวดสันจมูก เมื่อตกเป็นฝ่ายปราชัยต่อ

ความง่วงนั้น เขาจงึปิดเครื่องคอมพวิเตอร์ และเดนิลากขาขึ้นเตยีงราวกบั

การใช้สมองอย่างหนกัหน่วงครานี้สูบเอาเรี่ยวแรงทั้งร่างไปจนสิ้น

ปิยภัทรถอดแว่นวางไว้บนโต๊ะข้างเตียง ก่อนปิดเปลือกตา ลาก 

ตวัเองเข้าสู่นทิรารมณ์อย่างง่ายดาย



“We are TNU get up get up, Tourist get up, We are 
Tourist get up get up, HTM... HTM... HTM HTM HTM HTM 

tourist hey!”

แก้วหูแทบเต้นระบ�า เมื่อรุ่นน้องในคณะวิ่งกรูกันเข้ามาล้อมรอบ 

ตัวเธอและกอดคอกันเป็นวง ก่อนค้อมร่างลงมาดุจค�านับ ปากเปล่งเสียง

ร้องเพลงบูมดังกระหึ่มชนิดที่ไม่ต้องพึ่งไมโครโฟนหรือเครื่องขยายเสียง 

กค็งดงัไปถงึประตูรั้วมหาวทิยาลยั 

หญิงสาวในชุดครุยสีด�า ปกคอและแถบยาวที่แขนเป็นสีฟ้า แม้ 

คราแรกจะตกใจที่ถูกล้อมหน้าล้อมหลังอย่างกะทันหัน แต่เมื่อรับรู้ถึง

สถานการณ์ จึงอดไม่ได้ที่จะโยกตัวตามจังหวะคึกคักจากเสียงเพลงที่ 

รุ่นน้องพร้อมใจกนัร้อง ท่าเต้นประหลาดพสิดารเรยีกรอยยิ้ม ส่งให้หน้า

หวานที่ประดบัด้วยดวงตากลมโต จมูกโด่งได้รูป และรมิฝีปากบางสชีมพู

นั้นยิ่งหวานขึ้นไปอกี ชนดิที่ชายใดเหน็เป็นต้องหยุดมองไม่วางตา

หัวใจเธออิ่มเอิบ แผ่นกระดาษในมือเปรียบเสมือนเครื่องยืนยัน 

๑
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ความส�าเร็จในช่วงชีวิตหนึ่ง เธอที่ทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจเรียนเพื่อหวังน�าใบ

ปริญญานี้มาให้พ่อแม่ได้ภาคภูมิใจ รู้สึกตื้นตันจนไม่อาจถ่ายทอดออกมา

เป็นค�าพูดได้ 

เพราะมีข้อความต่อท้ายคณะที่ศึกษาว่า ‘เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง’  

พ่วงมาด้วย

รุ่นน้องที่บูมให้เธอเสร็จมองหาเป้าหมายต่อไป และกรูกันไปซ้ายที

ขวาทตีามสญัญาณของผู้น�า หญงิสาวเมื่อเป็นอสิระจงึเบยีดกายเดนิแทรก

ฝูงชนที่ออกันแน่นขนัดมายังหน้าลานน�้าพุที่ตั้งอยู่หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัย

ไทยนคร มหาวทิยาลยัเอกชนอนัดบัต้นๆ ของประเทศ

ชะเง้อชะแง้ไปรอบๆ พลางหรี่ตามองหา ปกติมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

กค็ลาคล�่าไปด้วยผู้คนทั้งนกัศกึษา อาจารย์ และผูป้กครองอยูแ่ล้ว ยิ่งวนันี้

มพีธิมีอบปรญิญาบตัร มองจากมมุสงูจงึเหมอืนมฝูีงมดรุมตอมเศษอาหาร

แทบไม่มทีี่ว่างส�าหรบัทางเดนิ 

การจะหาใครสกัคนโดยไร้เครื่องมอืสื่อสารแบบนี้ ยิ่งยากดุจงมเขม็

ในมหาสมุทร

“มาแล้วๆ รอนานไหมโช” เสียงตะโกนแข่งกับเสียงเซ็งแซ่โดยรอบ

เรยีกใบหน้าหญงิสาวให้หนัขวบัไปมอง 

ร่างสงูโปร่งของชายหนุม่ในชดุครยุแบบเดยีวกนัเดนิแหวกฝูงชนตรง

มาหา ผวิขาวจดักบัดวงตาเรยีวรบี่งบอกเชื้อชาต ิ แดดแรงเช่นนี้ท�าให้หน้า 

ที่ปกตขิาวซดีราวกระดาษถ่ายเอกสารแดงเรื่อขึ้น ยิ่งมคีนยนืขวางทางท�าให้

ยากแก่การฝ่าเข้าไปถึงหญิงสาวที่เป็นเป้าหมาย เขายิ่งกระฟัดกระเฟียด  

ส่งให้ใบหน้าแดงจดัจนดูน่าขนั

แม้ไม่อาจพูดได้เตม็ปากว่าคนที่รอมใิช่เขา แต่กระนั้นหญงิสาวผู้ถูก

เรียกก็อดใจชื้นไม่ได้ เนื่องด้วยเธอฝากโทรศัพท์มือถือไว้กับญาติของ 

เพื่อนสนทิคนนี้

“คุณพ่อคุณแม่ยงัไม่มาหรอืจ๊ะหนูโช” 
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หญิงวัยกลางคนที่เดินตามหลังชายหนุ่มมาอย่างทุลักทุเลหน้าแดง

เพราะความร้อนไม่แพ้กัน มือข้างหนึ่งถือพัดแบบมีด้ามโบกไม่หยุด ส่วน 

อีกข้างแบกหิ้วถุงพลาสติกบรรจุข้าวของมากมาย ทั้งตุ๊กตา ช่อดอกไม้  

ของขวญัต่างๆ ที่ลูกชายได้รบั รวมถงึของใช้ส่วนตวัของหญงิสาวที่ฝากไว้

กับตน เช่นเดียวกับสามีที่เดินตามหลังมาอย่างสงบเสงี่ยม สองมือ

พะรุงพะรงัด้วยสมัภาระจ�านวนไม่แพ้กนั

“ยงัเลยค่ะ พ่อกบัแม่ไม่ได้โทร. หาหนูเลยเหรอคะ”

โช หรือชานัสตา บัณฑิตหมาดๆ จากสาขาวิชาการจัดการการ 

ท่องเที่ยวและการโรงแรมรู้สึกแปลกใจเป็นอย่างมาก เพราะจนถึงตอนนี้ 

พอ่กบัแม่ของเธอยงัเดนิทางมาไม่ถงึมหาวทิยาลยั ซ�้ายงัไม่ตดิต่อมาอกีด้วย

“ม้าก็ดูโทรศัพท์หนูตลอดเลยนะ ไม่เห็นมีสายเข้าเลย” พูดพลาง 

ยื่นโทรศพัท์มอืถอืให้หญงิสาว

“หรอืโทรศพัท์พ่อกบัแม่โชจะแบตหมด เดี๋ยวเราไปห้องประชาสมัพนัธ์

ให้เขาประกาศเรยีกให้ไหม เผื่อท่านมาถงึแล้วและหาโชไม่เจอ” 

“รบีไปเลยอาตี๋ ร้อนๆ แบบนี้เดนินานๆ เข้า เดี๋ยวพ่อแม่หนูโชอจีะ 

เป็นลมเป็นแล้งไป”

ชายหนุ่มหันมาแหวใส่แม่ “โธ่! ม้า บอกกี่ครั้งกี่หนแล้วว่าหนูชื่อ 

อาเธอร์ เรยีกตี๋ๆ  อยู่นั่นแหละ อายคนอื่นเขาหมด”

“อะไรกันวะลื้อนี่ อั๊วก็เรียกลื้ออาตี๋มาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอยแครง  

พอตนีโตกว่าฝาหอยเชลล์ ท�าเป็นกระแดะให้เรยีกอาท่งอาเธอร์ หนี่เฟิงเลอ!๑”

ยิ่งโมโหยิ่งโวยวาย ยิ่งโวยวายกย็ิ่งพดูไทยค�าจนีค�าจนหนุ่มตี๋กมุขมบั 

แต่เมื่อนึกได้ว่าเพื่อนสาวก�าลังร้อนใจ จึงละความสนใจจากบุพการีแล้ว 

ท�าตามที่ได้ขนัอาสาเอาไว้

ไม่ทันได้ก้าว เสียงโทรศัพท์มือถือของโชก็ดังขึ้นพอดี หญิงสาว 

๑ หนี่เฟิงเลอ แปลว่า คุณบ้าไปแล้ว
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เมื่อเหน็ชื่อผู้โทร. เข้ามากย็ิ้มได้

“ฮลัโหลค่ะแม่ อยู่ไหนแล้วคะ หนูรออยู่ตรงน�้าพุหน้ามหา’ลยัค่ะ”

เงยีบไปครู่หนึ่ง ก่อนดวงตาเธอจะเบกิกว้างอย่างตระหนก

“โรงพยาบาล! ใครเป็นอะไรคะ”

ได้ยินเท่านี้ ต่อให้ไม่อาจฟังบทสนทนาได้ครบทุกประโยค ก็พอ 

คาดเดาเรื่องร้ายที่เกดิขึ้นได้

“ค่ะ หนูจะรบีไปเดี๋ยวนี้ละค่ะ”

โชลนลานจนลืมไปเสียทุกอย่าง กระทั่งกุญแจรถยนต์ในกระเป๋า

สะพายที่ฝากพ่อของอาเธอร์ถอืไว้ ยงัลมืว่าต้องน�าไปด้วย

มือใหญ่ของเพื่อนชายคว้าหมับที่ข้อมือเรียว สีหน้าแววตาอาเธอร์

แสดงความเป็นห่วงอย่างชดัเจน

“ไปรถเราดกีว่า ก�าลงัตกใจแบบนี้ขบัรถไปเองเดี๋ยวไปไม่ถงึโรงพยาบาล

กนัพอด”ี 

โชเพิ่งได้สติ มองอาเธอร์อย่างขอบคุณ ก่อนปล่อยให้เพื่อนกึ่งจูง 

กึ่งลากแหวกฝูงคนตัดผ่านสนามหญ้าที่มีเหล่าบัณฑิตเลือกซุ้ม เลือกมุม 

เลอืกท�าเลสวยๆ เพื่อถ่ายรูปเกบ็ไว้เป็นความทรงจ�าส่วนหนึ่งของชวีติ ลาน

จอดรถแม้อยู่ด้านหลังมหาวิทยาลัย แต่เคราะห์ดีที่สถานศึกษานี้มีประต ู

เขา้ออกถงึสี่ด้าน สามารถเลี่ยงประตหูน้าซึ่งการจราจรเกอืบเป็นอมัพาตได้

ปรญิญาบตัร เกยีรตนิยิม วนิาทนีี้สิ่งเหล่านี้ไม่อยู่ในห้วงค�านงึของ

โชเลยสกันดิ ความปรารถนาเดยีวมเีพยีงความปลอดภยัของผูเ้ป็นพ่อเท่านั้น

กว่าจะฝ่ารถติดใจกลางกรุงเทพฯ มาถึงโรงพยาบาล ก็ท�าเอาโช 
ร้อนใจจนนั่งกระสับกระส่ายพลิกไปพลิกมารอบที่ร้อยเห็นจะได้ เมื่อถึง 

หน้าอาคารตามข้อมลูที่แม่บอก โชกร็บีกระโจนลงจากรถ โดยไม่สนอาเธอร์

ที่ต้องขบัไปหาที่จอด รองเท้าส้นสูงท�าให้หญงิสาววิ่งอย่างทุลกัทุเล เมื่อถงึ

หน้าห้องหมายเลข ๔๑๒ ซึ่งมปี้ายตดิอยู่หน้าห้องผู้ป่วยระบุชื่อ ‘นนัทวฒัน์ 
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ไพศาลเอี่ยมสกุล’ มอืบางกผ็ลกับานประตูเข้าไปในห้องทนัที

หญิงสาวหน้าซีดเผือดเมื่อเห็นผ้าพันรอบศีรษะพ่อ แสดงถึงความ

หนักหนาของบาดแผล ดวงตาสองข้างปูดโปนเป็นสีม่วงคล�้า ทั่วใบหน้า 

มทีั้งรอยช�้าและแผลเตม็ไปหมดจนแทบจ�าสภาพหน้าเดมิไม่ได้ เช่นเดยีวกบั

แขนขาที่มผี้าพนัแผลปิดเอาไว้หลายส่วน

“แม่คะ! ใครท�าพ่อคะ ท�าไมถงึเกดิเรื่องแบบนี้ได้” 

หญิงวัยกลางคนที่ยืนอยู่ข้างเตียงหันขวับมามอง เมื่อเห็นลูกสาว 

ท�านบน�้าตากแ็ตก ส่งหยาดน�้าใสให้ไหลพรั่งพรูอย่างไม่อาจกลั้น

“พ่อปลอดภยัแล้วลูก แต่...โช แม่...” ราวกบัมบีางสิ่งอดัอั้นอยู่ในใจ

ไม่อาจบอก ผู้เป็นแม่ท�าเพยีงร้องไห้และกอดลูกสาวไว้แน่น

“ใจเยน็ๆ นะคะแม่ ค่อยๆ เล่าให้โชฟังว่าเกดิอะไรขึ้น ท�าไมพ่อถงึ

โดนท�าร้ายแบบนี้”

เวลาเพยีงครูแ่ต่เสมอืนนานชั่วกลัป์ โชตั้งใจรออย่างอดทน รอให้แม่

หายสะอื้นไห้และคลายความตระหนกตกใจเสียก่อน หญิงสาวจึงประคอง

ร่างผู้เป็นแม่นั่งลงที่โซฟาด้านข้าง ก่อนมองใบหน้าที่ดูราวกับจะชราลงไป

หลายปี แววตาหวั่นไหวบอกชดัว่ามเีรื่องใหญ่บางอย่างที่ปิดซ่อนเอาไว้โดยที่ 

เธอไม่เคยรู้มาก่อน

“พ่อถูกใครท�าร้ายคะ เราไปแจ้งต�ารวจกนัเถอะค่ะ”

“พ่อเขา...” ตาชั่งในสมองนางคนธวรรณ์ท�างานอย่างหนักหน่วง  

น�้าหนกัโยกไปซ้ายทขีวาท ีระหว่างการเกบ็ง�าความลบัเอาไว้กบับอกความจรงิ 

ให้ลูกสาวรู้

แต่เมื่อเรื่องมาถึงขั้นนี้ ซ�้าคู่ชีวิตยังถูกท�าร้ายจนบาดเจ็บเข้าโรง- 

พยาบาล กค็งเกนิกว่าที่เธอจะแบกรบัเรื่องทั้งหมดไว้ผู้เดยีวอกีต่อไป

“พ่อถูกเจ้าหนี้ทวงเงนิ พอไม่มใีห้ มนักส็่งคนมาท�าร้าย”

“เจ้าหนี้? ท�าไมต้องท�ากันรุนแรงขนาดนี้ด้วยคะ เราเป็นหนี้มัน 

เท่าไหร่กนัเชยีว”
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เพยีงค�าถามนี้ หยาดน�้าตาที่เริ่มรื้นกห็ลั่งออกมาอกีครา

“ร่วม...สบิล้านจ้ะ”

“สบิล้าน!” 

โชทะลึ่งตวัลุกพรวดจากโซฟา หญงิสาวยนืนิ่งตวัแขง็ทื่อราวถูกสาป

ให้เป็นก้อนหนิ ธุรกจิน�าเที่ยวของพ่อกบัแม่ด�าเนนิกจิการมากว่าสบิปี เธอ 

ที่ท�าหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเดียวเข้าใจดีว่าการท�าธุรกิจย่อมมีหนี้สิน 

การกู้ยืมเงินเป็นเรื่องปกติ แต่เธอไม่คิดและไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าธุรกิจ

ประสบปัญหาอย่างหนกัจนต้องกู้หนี้ยมืสนิจ�านวนมหาศาลขนาดนี้

“หมายความว่า บรษิทัของเรา...”

ผู้เป็นแม่พยักหน้าช้าๆ ราวกับไร้เรี่ยวแรง สายตามองเหม่อไม่จับ

ภาพใดๆ เสมือนตกอยู่ในภวังค์ ความลับที่ปิดบังลูกสาวมาเป็นเวลานาน 

เมื่อถูกระบายออกมาก็เหมือนได้วางสิ่งที่แบกไว้จนรู้สึกโล่งหวิว ไม่มีแรง 

จะคดิจะท�าสิ่งใดต่อไป

โชเองกเ็ช่นกนั นบัแต่เข้าศกึษาระดบัปรญิญาตรกีอ็อกมาพกัอาศยั

อยูใ่นคอนโดมเินยีมใกล้มหาวทิยาลยัคนเดยีวเพราะความสะดวกในการเดนิ

ทาง หญงิสาวมชีวีติความเป็นอยู่สุขสบาย ได้เข้าเรยีนมหาวทิยาลยัเอกชน

ที่ค่าหน่วยกติแพงระยบั มเีงนิทองจบัจ่ายใช้สอยไม่ขาด มรีถยนต์ขบั เสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย เครื่องส�าอางราคาแพง เพราะเงินที่ได้รับจากพ่อกับแม่ 

ทกุเดอืนมากกว่าที่เพื่อนร่วมชั้นเรยีนได้รบัหลายเท่า โชจงึคดิเอาเองว่าธรุกจิ

น�าเที่ยวของบริษัทเที่ยวไทยทัวร์ที่บุพการีสร้างขึ้นมีผลประกอบการที่ด ี 

ไม่มปีัญหาอะไร

อาจเป็นเพราะความรกัลกู ไม่ต้องการให้ลกูไม่สบายใจ ประกอบกบั

คิดว่าจะสามารถพาธุรกิจของตัวเองข้ามพ้นวิกฤติจนกลับมาดีดังเดิม  

นันทวัฒน์และภรรยาจึงไม่แม้แต่จะปริปากบอกความจริงเกี่ยวกับสภาพ

ปัญหาที่ก�าลงัประสบให้ลูกสาวรู้แม้แต่น้อย

เพราะความรกัแบบผดิๆ นี้เอง กลบัเป็นการท�าร้ายโชอย่างไม่ตั้งใจ 
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หญงิสาววาดฝันอนาคตไว้อย่างสวยงามว่า เมื่อส�าเรจ็การศกึษาแถม

พ่วงดกีรเีกยีรตนิยิม จะมาช่วยพ่อแม่บรหิารกจิการให้ธรุกจิของครอบครวั

เจรญิรุง่เรอืงและประสบความส�าเรจ็มากยิ่งขึ้น จนกลายเป็นธรุกจิน�าเที่ยว

ชื่อดงัตดิอนัดบัของประเทศ แต่ฝันนั้นกลบัต้องมลายหายไปกลายเป็นเพยีง

อากาศธาตุ

ประหนึ่งลูกโป่งที่ถูกเป่าจนพอง พลันถูกเข็มทิ่มระเบิดแตกกระจุย

กระจายเป็นชิ้นเลก็ชิ้นน้อย

มวลอากาศที่อดัแน่นอยู่ภายในล่องลอยหายไปจนสิ้น

อาเธอร์วิ่งกระหืดกระหอบเข้ามาในห้องผู้ป่วย เมื่อเห็นบรรยากาศ
หนกัอึ้งเช่นนี้ท�าให้หนุ่มตี๋ไม่กล้าปรปิากถามอะไร ท�าเพยีงยนืเงยีบๆ อย่าง

พยายามเป็นส่วนหนึ่งในสถานการณ์นี้ด้วย

“พวกมนัส่งคนมาท�าร้ายพ่อแบบนี้ แสดงว่าพ่อกบัแม่กูเ้งนินอกระบบ

มาใช่ไหมคะ” หญงิสาวคาดคั้นด้วยเสยีงแผ่วเบาอย่างคนไม่มแีรง

“เงนิกูธ้นาคารไม่พอจรงิๆ ลกู ตั้งแต่ประเทศเรามปัีญหาเรื่องการเมอืง 

มีเหตุรุนแรงจากการประท้วงจนข่าวออกไปใหญ่โตทั่วโลก นักท่องเที่ยว 

กล็ดน้อยลง ที่ตดิต่อมากย็กเลกิไปกว่าครึ่ง พ่อกบัแมพ่ยายามท�าโพรโมชนั

ต่างๆ ทั้งโฆษณาประชาสัมพันธ์ ลดราคาแข่งกับเจ้าอื่น แต่ก็ไม่ดีขึ้นเลย  

พ่อเขาเลยซื้อรถโคช๒และรถตูรุ้น่ใหม่ที่หรหูราขึ้น เพราะคดิว่าจะเจาะกลุม่

ลูกค้าระดบัสูง มนัต้องใช้เงนิมาก จงึไปกู้จากคนปล่อยเงนิกู้ที่รู้จกักนั แต่

ไม่คิดว่านอกจากแผนที่วางไว้จะล้มเหลวไม่เป็นท่า ไอ้เสี่ยเงินกู้นั่นยัง 

๒ รถยนต์ขนาดใหญ่ประเภทรถบสั ส�าหรบัขนส่งผู้โดยสารที่เดนิทางระหว่างเมอืง

หรอืระหว่างประเทศ แตกต่างจากรถบสัที่ออกแบบมาส�าหรบัการเดนิทางในระยะ

สั้นกว่า มักมีที่เก็บกระเป๋าแยกออกมาจากชั้นเก็บกระเป๋า และมีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกส�าหรบัการเดนิทางในระยะยาว เช่น เบาะที่นั่งสะดวกสบาย หรอืห้องน�้า
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โหดเหี้ยมขนาดส่งคนมาท�าร้ายกนัแบบนี้”

พูดจบก็ร้องไห้โฮเสียงดัง โชซึ่งยังตกตะลึงกับความจริงที่ได้รับ 

ไม่หายท�าได้เพยีงโอบกอดแม่พลางลูบหลงัปลอบโยน

อาเธอร์รับรู้ข้อมูลคร่าวๆ ก็เข้าใจว่าครอบครัวของโชก�าลังประสบ

ภาวะวกิฤตหินกั ชายหนุ่มเสนอตวัช่วยเหลอืทนัที

“คุณป้าเป็นหนี้เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมขอเงินป๊ามาให้ยืมก่อน ไว้ม ี

เมื่อไหร่ค่อยทยอยใช้กไ็ด้ครบั”

คนธวรรณ์ส่ายศีรษะเป็นเชิงปฏิเสธน�้าใจ หรือไม่ก็รู้อยู่แก่ใจว่า 

เดก็หนุ่มไม่อาจช่วยเหลอืพวกตนได้

“สิบล้านจ้ะ ขอบใจนะอาเธอร์ แต่หนี้ของลุงกับป้าเยอะขนาดนี้คง 

ไม่กล้ารบกวนหรอกจ้ะ”

ถ้าไม่กลัวเสียฟอร์ม หนุ่มตี๋คงเซไปพิงผนังอย่างไร้เรี่ยวแรงอีกคน 

ที่คิดไว้ว่าจะขอยืมเงินพ่อกับแม่สักห้าหกแสนเพื่อให้ครอบครัวโชยืม เมื่อ 

รู้จ�านวนจริง เงินที่คิดว่า ‘มาก’ ส�าหรับตนกลายเป็นเพียงเศษเงินไปเลย 

เมื่อเทยีบกบัหนี้ที่พ่อแม่ของโชต้องแบกอยู่

ประตหู้องผูป่้วยเปิดอกีครา ครั้งนี้เป็นหญงิสาวสองคนในชุดนกัศกึษา

เดนิพรวดพราดเข้ามาด้วยสหีน้าตกอกตกใจ

“สวสัดคี่ะคุณแม่ คุณพ่อเป็นอย่างไรบ้างคะ”

สาวผมสั้นหน้าม้าเต่อท่าทางมั่นใจในตัวเองเอ่ยถาม แม้กิริยาจะ

กระโดกกระเดกไม่สมหญงิ แต่กร็ูจ้กัสงวนท่าท ีไม่พดูจาเสยีงดงัโหวกเหวก

หรอืท�าท่าตระหนกเกนิงาม

“ปลอดภยัแล้วจ้ะดาว ขอบใจนะจ๊ะที่มาเยี่ยมกนั”

ส่วนชาม หญงิสาวผมหยกัศกยาวระต้นคอ แม้ไม่พดูอะไร แต่สายตา

ที่ส่งมาให้แม่ของโชกแ็สดงความห่วงใยไม่แพ้กนั

ทั้งสี่เป็นเพื่อนสนิทที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่ระดับมัธยม โชซึ่งเป็น 

สาวมั่น เรยีนเก่งที่สดุในกลุม่ เลอืกเรยีนสาขาการจดัการการท่องเที่ยวและ
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การโรงแรม เพื่อหวังจะน�าความรู้มาสานต่อธุรกิจของครอบครัว ท�าให้ 

อาเธอร์ซึ่งแอบชอบเธออยู่ตัดสินใจเรียนที่มหาวิทยาลัยเดียวกันและสาขา

วชิาเดยีวกนัด้วย ส่วนดาวกบัชามไม่มสีิ่งใดที่ชอบแน่ชดัอยู่แล้ว ประกอบ

กับครอบครัวไม่ได้บังคับว่าต้องเลือกเรียนอะไร จึงเรียนตามๆ กันไป 

เช่นนั้น

อาเธอร์หันมากอดคอเพื่อนสาวทั้งสองคนเดินออกไปนอกห้อง  

โดยมวิายหนัมาส่งสายตาเป็นห่วงให้โช

“ปล่อยให้โชคยุกบัคณุแม่ก่อนแล้วกนั พวกเราไปหาอะไรกนิกนัเหอะ 

นั่งในหอประชมุตั้งแต่เช้า นี่กบ่็ายสามเข้าไปแล้ว ยงัไม่มอีะไรตกถงึท้องเลย”

ดาวสูแ้รงไม่ไหว แม้อยากแขง็ขนืหรอืปฏเิสธ แต่กไ็มก่ลา้สง่เสยีงดงั

ในห้องผู้ป่วยเช่นนี้ จงึฮดึฮดัขดัขนืเบาๆ แต่กย็อมให้อาเธอร์ลากไปจนได้ 

ส่วนชาม...ไม่เคยออกสทิธิ์ออกเสยีงหรอืคดัค้านอะไรเพื่อนอยู่แล้ว

เพราะห้องพิเศษของโรงพยาบาลต้องมีญาติผู้ป่วยเฝ้าอย่างน้อย 
หนึ่งคน คนธวรรณ์จึงท�าหน้าที่นี้ ส่วนโชกลับบ้านมาเอาสิ่งของจ�าเป็น  

เช่น เสื้อผ้า แปรงสฟีัน ยาสฟีัน และยารกัษาโรคเบาหวานที่แม่ต้องกนิตาม

เวลามาให้

ช่วงเข้าเรยีนมหาวทิยาลยัปีแรกๆ หญงิสาวจะกลบับ้านทกุวนัอาทติย์ 

แต่ด้วยวชิาเรยีนที่หนกัขึ้นในสองปีสุดท้าย ประกอบกบักจิกรรมมากมาย 

รวมถึงต้องออกต่างจังหวัดในการเรียนหลายวิชา เช่น วิชาการจัดการน�า

เที่ยว การท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื เพื่อให้รูก้ระบวนการน�าเที่ยวอย่างครบวงจร 

ท�าให้โชเว้นระยะการกลับบ้านเป็นเดือนละครั้ง และในเทอมสุดท้ายเธอก ็

ไม่ได้กลบับ้านนานถงึสามเดอืน

และเพียงสามเดือนนี้เองที่มีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น จนน�ามาสู่

เหตุการณ์เลวร้ายในวนันี้

โชตดิรถอาเธอร์กลบัมาบ้านโดยมดีาวและชามตามมาด้วย บ้านของ
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เธอเป็นตกึแถวสามชั้นสามคหูาตดิถนนย่านชานเมอืง สองคหูาแรกเจาะผนงั

เพื่อขยายขนาดอาคารภายใน ใช้เป็นส�านกังานของบรษิทั ส่วนคูหาสุดท้าย

เป็นที่พกัอาศยั เป็นบ้านที่โชเกดิและเตบิโต

หญงิสาวคดิถงึอดตี

ภาพเด็กผู้หญิงตัวเล็กวิ่งเล่นอยู่หน้าบ้านแจ่มชัดในสมอง ตอนนั้น

พ่อและแม่ซื้อห้องแถวห้องสุดท้ายนี้ไว้เพียงห้องเดียว เพื่อเป็นทั้งบ้านและ

ส�านักงานในการเริ่มต้นท�าธุรกิจน�าเที่ยว รถตู้สภาพกลางเก่ากลางใหม่คัน

เดียวถูกใช้อย่างสมบุกสมบัน ผ่านมากว่าสิบปี ห้องแถวอีกสองคูหาก็ตก 

เป็นกรรมสทิธิ์ของครอบครวั รถตูค้นัเก่าถูกขายเปลี่ยนเป็นรถตูใ้หม่เอี่ยม 

แถมเพิ่มจ�านวนเป็นสิบคัน และมีรถโคชอีกห้าคันจอดเรียงรายอยู่ใน 

ที่จอดรถด้านหลงัอาคาร พนกังานกเ็พิ่มเป็นหลายสบิคน ทั้งงานในส�านกังาน 

คนขบัรถ และมคัคุเทศก์ โชไม่คาดคดิเลยว่าธุรกจิใหญ่โตจะพงัครนืลงมา

ในเวลาอนัสั้นเช่นนี้

และทันทีที่เห็นสภาพบ้าน แขนสองข้างก็ยกขึ้นมากอดตัวเองอย่าง 

ไม่ตั้งใจ บรเิวณดา้นหน้าส�านกังาน ป้ายสแตนด์โฆษณาล้มกองระเกะระกะ 

ประตูกระจกถูกทุบท�าลายแตกเป็นรูโหว่ เศษกระจกเกลื่อนกลาดทั้ง

ภายนอกและภายใน ใบปลิวแผ่นพับที่ควรวางเรียงซ้อนอย่างเป็นระเบียบ

กระจัดกระจายเต็มพื้น หลายแผ่นถูกลมพัดปลิวเป็นเศษขยะรกถนน 

เคราะห์ดทีี่วนันี้เป็นวนัหยุด ไม่มพีนกังานมาท�างาน จงึไม่มใีครได้รบับาดเจบ็

หรอืถูกลูกหลงไปด้วย

หนุ่มตี๋บบีมอืให้ก�าลงัใจเพื่อนสาว 

“เราไปแจ้งต�ารวจกนัดกีว่า ท�าแบบนี้มนัเกนิไปแล้ว ไอ้หนี้นอกระบบ

อะไรนั่นกผ็ดิกฎหมายชดัๆ ดไีม่ดถี้าเรื่องถงึต�ารวจ หนี้ที่ตดิอยู่อาจไม่ต้อง

ใช้เลยกไ็ด้นะ” อาเธอร์ออกความเหน็

แต่โชส่ายศรีษะอย่างอบัจนหนทาง

“แม่บอกว่าเจ้าหนี้ชื่อราเมศเป็นนกัธรุกจิดงั เจ้าของกจิการหลายอย่าง 
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มีอิทธิพลมาก แจ้งต�ารวจไปก็ไม่มีประโยชน์ เพราะเงินสกปรกของมัน 

ซื้อความยุตธิรรมไปหมดแล้ว”

แม้ทั้งสี่จะส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญา แต่ประสบการณ์ทางโลก

ยังอ่อนเยาว์เหลือเกิน เมื่อเจอสถานการณ์คับขันในชีวิตจริงก็ยากจะหา

ทางออกอย่างเหมาะสมได้

ดาวโกรธเคอืงจนขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “อะไรกนัวะ! ท�าผดิกฎหมายแต่

ไม่ถูกลงโทษ แบบนี้พรนิต์กฎหมายไปพบัถงุกล้วยแขกขายยงัจะมปีระโยชน์

กว่าอกี”

ชามเอามอืแตะแขนเพื่อนเป็นสญัญาณเตอืนว่าให้ใจเยน็

“มอีะไรให้พวกเราช่วยบอกได้เลยนะโช” สาวหวานพูดอย่างเตม็ใจ

โชมองเพื่อนทุกคนอย่างซาบซึ้ง “ขอบคุณพวกเธอมากนะ ตอนนี้ 

เรายงัคดิอะไรไม่ออกเหมอืนกนั คงต้องค่อยๆ คดิหาทางกนัต่อไป”

เธอพูดอย่างปลงๆ เรื่องที่เกดิกบัครอบครวันั้นหนกัหนาจนเธอมดื

แปดด้าน หญิงสาวไขกุญแจเปิดประตูบ้าน สภาพภายในยังคงเป็นปกต ิ 

ไม่มีอะไรเสียหาย ภาพบรรยากาศของบ้านยังเหมือนเดิมในความทรงจ�า 

ทว่ากลบัต่างไปในความรู้สกึ

หนี้จ�านวนมหาศาลขนาดนั้น จะหามาใช้จนครบได้อย่างไร 

และหากใช้หนี้ไม่ครบ เธอจะยงัได้อาศยัอยู่ในบ้านหลงันี้อกีหรอืไม่

โชมองไม่เหน็หนทางอนาคตของตนจรงิๆ

หลงัจากที่อาเธอร์ย้อนกลบัมาที่มหาวทิยาลยัเพื่อขบัรถของโชมาจอด
ไว้ให้ที่โรงพยาบาล เพื่อนทั้งสามก็ล�่าลาพลางให้ก�าลังใจ และสัญญาว่าจะ 

หาทางช่วยเหลือเธอทุกวิถีทางที่ท�าได้ ความผูกพันยาวนานกว่าสิบปีท�าให้

สมัพนัธภาพของทั้งสี่เปรยีบเสมอืนสายใยที่ร้อยโยงความรูส้กึเข้าไว้ด้วยกนั 

มสีุขร่วมสุข มทีุกข์กท็ุกข์ร่วมกนั

ห้วงราตรีมาเยือน ในห้องผู้ป่วยเหลือเพียงโชผู้เดียวที่ยังตื่นเต็มตา 
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ความกลัดกลุ้มร้อนรนรุมสุมจิตใจท�าให้ไม่อาจข่มตานอนได้ แม้เวลาจะ 

เลยล่วงผ่านวนัใหม่มากว่าชั่วโมงแล้วกต็าม

เธอท�าอะไรได้บ้าง

ในวิกฤติร้ายแรงเช่นนี้ หญิงสาวครุ่นคิดจนหัวแทบแตกว่าเธอ

สามารถช่วยเหลอืหรอืแก้ไขสถานการณ์อะไรได้บ้าง

วชิาความรูท้ี่ร�่าเรยีนมาเป็นสายตรงกบัธรุกจิที่ครอบครวัท�าอยูพ่อด ี

โชนั่งหน้าคอมพวิเตอร์โน้ตบุ๊กพลางไล่เปิดรายงาน การบ้าน และวชิาเรยีน

ที่บันทึกไว้ทีละวิชา สายตาไล่อ่านตัวหนังสือเพื่อทบทวนความเข้าใจเนื้อหา 

ที่เรียนผ่านมาตลอดสี่ปี ทฤษฎี แนวคิด กลยุทธ์ต่างๆ ถูกเรียบเรียง 

และขีดเขียนในสมุดเล่มใหญ่อย่างเป็นระบบระเบียบ โชซึ่งหยิบเอกสาร 

ต่างๆ ในส�านกังานตดิมอืมา ไล่ดูรายละเอยีดผลประกอบการและรายการ

นักท่องเที่ยว รวมถึงเส้นทางการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมนับแต่อดีต

จนถงึปัจจุบนั สมองท�างานเรว็จี๋ประหนึ่งมหีนูมาถบีจกัรอยู่ในศรีษะ 

แต่แม้จะพยายามคดิวางแผนการตลาด แผนธรุกจิ หรอืแผนกลยทุธ์

ด้วยความรู้ที่มีสักเท่าไร หญิงสาวกลับไม่รู้เลยว่าทฤษฎีที่เรียนมาอาจใช้ 

ไม่ได้ผลกบัสถานการณ์บ้านเมอืงในปัจจุบนั

ดงัที่ผู้เป็นแม่บอก ปัจจุบนัประเทศไทยประสบปัญหาความขดัแย้ง

รุนแรงทางการเมือง ภาพการชุมนุมประท้วงจนมีผู้คนบาดเจ็บล้มตายถูก

ฉายผ่านสื่อต่างๆ ไปทั่วโลก ท�าให้ปรมิาณนกัท่องเที่ยวที่เคยเพิ่มขึ้นในอตัรา

กว่าร้อยละยี่สบิทกุปีกลบัลดลงอย่างน่าใจหาย ใช่เพยีงบรษิทัเที่ยวไทยทวัร์

ของเธอบรษิทัเดยีวที่ประสบภาวะวกิฤต ิหลายบรษิทัโดยเฉพาะบรษิทัเลก็

ต่างทยอยปิดตวัลงไปประหนึ่งโดมโินที่ล้มตามกนัไปเป็นทอด 

จุดประสงค์หลักของการท่องเที่ยวคือเพื่อหาประสบการณ์ชีวิต 

หรอืไม่กพ็กัผ่อนหย่อนใจ แต่หากเป้าหมายคอืดนิแดนที่ไม่ปลอดภยัต่อชวีติ 

ใครเล่าจะอยากเอาตวัมาเสี่ยง

ในวิชาที่เรียนมานับตั้งแต่ปีหนึ่ง ไม่มีวิชาใดเลยที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
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การกู้วิกฤติให้ธุรกิจที่มีหนี้สินร่วมสิบล้าน และไม่มีวิชาใดเลยที่มีเนื้อหา

เกี่ยวกบัการฟ้ืนฟธูรุกจิการท่องเที่ยวในภาวะที่ประเทศมคีวามวุน่วายเช่นนี้

ดวงตากลมเหลอืบมองใบหน้ายามหลบัใหลของแม่ ก่อนสลบัไปมอง

ใบหน้าปูดโปนของพ่อ ทั้งคู่รกัและเป็นห่วงเธอมากจนไม่อาจเปิดเผยภาระ

ที่แบกไว้ให้รูเ้ลยสกันดิ เช่นนี้แล้วเมื่อเธอรูปั้ญหาทั้งหมด เธอจงึตั้งปณธิาน

ในใจว่าจะเป็นฝ่ายแบกรับภาระที่ว่านี้เอง เพื่อทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ 

เลี้ยงดูและส่งเสยีให้มชีวีติความเป็นอยู่อย่างสุขสบายมาจนถงึทุกวนันี้

โชสดูลมหายใจเข้าลกึก่อนระบายออกมารวดเดยีว รวบผมยาวแลว้

ใช้ที่หนีบผมหนีบไว้ลวกๆ เครื่องดื่มบ�ารุงก�าลังที่ปกติไม่แม้แต่จะเคย 

คิดลองถูกยกกระดกดื่มติดกันสองขวดตามค�าเตือนจ�านวนสูงสุดที่ดื่ม 

ได้ต่อวัน ข้างคอมพิวเตอร์มีกาแฟกรุ่นไอร้อนวางเอาไว้ อีกหลายชั่วโมง 

กว่าจะเช้า เธอต้องเร่งท�างานแข่งกบัเวลา 

ทุกวินาทีที่เสียไป ย่อมหมายถึงจ�านวนดอกเบี้ยเงินกู้ที่เพิ่มพูนขึ้น

เรื่อยๆ

เมื่อความรู้ทั้งหมดที่มีไม่อาจแก้ปัญหาได้ คนที่โตมากับยุคไซเบอร์

เช่นเธอจงึหนัมาพึ่งพาอกีหนทางหนึ่ง

นิ้วคลิกเมาส์เปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์ ก่อนจะพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ของ 

เวบ็บอร์ดชื่อดงัลงไป

‘พันธุ์แท้’ เว็บบอร์ดที่ได้รับความนิยมที่สุดของประเทศไทยแบ่ง

หมวดหมู่เรื่องต่างๆ ตามที่ผู้ใช้สนใจออกเป็นหมวดย่อยมากมายหลายสบิ

เรื่องราว โชคลกิที่หมวด ‘ธรุกจิ’ ซึ่งปกตไิม่เคยเข้ามาเลยสกัครั้ง เพราะแม้

จะสมัครเป็นสมาชิกเว็บบอร์ดนี้มาหลายปีแล้ว แต่หมวดที่เข้าเป็นประจ�า 

หากไม่เป็นเรื่องที่ได้รบัความนยิมจากวยัรุ่น เช่น แฟชั่น บนัเทงิ กจ็ะเป็น

หมวดการท่องเที่ยว ส�าหรบัหาข้อมูลประกอบการเรยีนเท่านั้น

กระทู้ต่างๆ ที่สมาชิกโพสต์ไว้ล้วนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ  

ศัพท์เฉพาะหลายค�าที่ผ่านตาล้วนไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ยิน และไม่รู ้ 
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ความหมาย แต่เธอก็มิได้สนใจหรือต้องการศึกษาข้อมูลจากกระทู้ใด  

หญงิสาวคลกิปุม่ ‘ตั้งกระทู’้ ก่อนพมิพ์ค�าถามลงไป สมองพยายามเรยีบเรยีง

ประโยคที่คิดว่าสามารถอธิบายสถานการณ์และปัญหาของตัวเองให้เหล่า  

‘ผู้รู้’ เข้าใจมากที่สุด

ขอค�ำปรกึษำเกี่ยวกบัธุรกจิน�ำเที่ยวค่ะ

#แผนธุรกจิ #บรษิทัทวัร์ #น�ำเที่ยว

ครอบครวัเรำท�ำธุรกจิบรษิทัทวัร์ แต่เพรำะสถำนกำรณ์ควำมวุ่นวำย

ในประเทศท�ำให้ปรมิำณนกัท่องเที่ยวลดลง ประกอบกบักำรวำงแผนธุรกจิ

ผิดพลำดจนต้องไปกู้เงินมำเป็นจ�ำนวนมำก ตอนนี้บริษัทใกล้จะไปไม่รอด

แล้ว มีใครพอมีหนทำงหรือไอเดียท�ำให้ธุรกิจกลับมำดีเหมือนเดิมได้บ้ำง

ไหมคะ

ชำนสัตำ

ราวกบัได้ยนิเสยีงติ๊กตอกในหวั โชนบัวนิาทรีอหลงัจากตั้งกระทู้เสรจ็ 

ข้อดีของเว็บบอร์ดพันธุ์แท้คือ จะมีระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติหากมีการ 

ตอบสนองในหน้ากระทู้ เช่น มีคนมากดถูกใจ แชร์เนื้อหา หรือมีคนมา 

คอมเมนต์ตอบ

และเพยีงไม่ถงึนาท ีคอมเมนต์แรกที่รอคอยกป็รากฏ

ควำมคดิเหน็ที่ 1

ลดขนำดธุรกจิสคิรบั เหลอืเฉพำะเส้นทำงน�ำเที่ยวที่ได้รบัควำมนยิม 

จับกลุ่มเป้ำหมำยลูกค้ำจำกประเทศที่มีปริมำณนักท่องเที่ยวมำกอย่ำงจีน 

เกำหลีใต้ ญี่ปุ่น และโคกับโรงแรม ร้ำนอำหำร ร้ำนขำยของที่ระลึกดังๆ  

ที่นกัท่องเที่ยวรู้จกั น่ำจะช่วยกระตุ้นยอดขำยทวัร์ได้

ยิ่งยศ
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โชถอนใจอย่างผดิหวงั ค�าตอบดงักล่าวคอืสิ่งที่พ่อกบัแม่ท�าเป็นปกต ิ

ไม่ใช่แค่ช่วงที่ประเทศมปีัญหา เธอรู้ดวี่าไม่สามารถช่วยแก้วกิฤตใิห้บรษิทั

ได้เลย

และเพราะเวบ็บอร์ดนี้มสีมาชกิหลกัล้าน กระทู้ที่ตั้งเพยีงไม่นานกลบั

ปรากฏสู่สายตาผู้ใช้ที่เชื่อมต่อกันด้วยเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมากมายหลาย

พนัคน ใครมคีวามรู้ มปีระสบการณ์ มแีนวคดิทฤษฎหีรอืความคดิใหม่ๆ 

ต่างพร้อมใจกันช่วยตอบค�าถาม จนกระทู้ของเธอมีค�าตอบเขียนเรียงราย

เป็นหางว่าว

หญงิสาวไล่สายตาอ่านทกุตวัอกัษรอย่างมใิห้ตกหล่น ข้อมลูมากมาย

หลั่งไหลเข้าสู่สมอง หลายค�าตอบเธอรู้ดีว่าพ่อกับแม่ได้ทดลองท�าไปแล้ว  

อีกหลายค�าตอบราวกับผู้คอมเมนต์เปิดต�าราธุรกิจและหยิบยกทฤษฎี 

มาพมิพ์ใส่ทั้งดุ้น 

แต่ไม่มคี�าตอบใดที่เธอคดิว่าจะน�ามาปรบัใช้กบัธรุกจิในตอนนี้ได้เลย

กว่าหนึ่งชั่วโมงที่ทยอยไล่อ่านคอมเมนต์ ประตูแห่งความหวงัของโช 

กร็าวกบัจะแง้มปิดลงช้าๆ แสงสว่างที่ส่องลอดออกมาจากช่องประตูใกล้จะ 

มดืลงจนดบัสนทิ เธอหวาดกลวัเช้าวนัใหม่ที่ก�าลงัจะมาถงึ 

แต่พลันเมื่อสายตาสะดุดกับคอมเมนต์ล่าสุดที่เพิ่งปรากฏขึ้น  

ก็ราวกับห้วงค�านึงทั้งมวลถูกประโยคค�าตอบนั้นดึงความสนใจมาไว้บน 

หน้าจอจนสิ้น

ควำมคดิเหน็ที่ 75

คณุเชื่อไหม แม้นกัท่องเที่ยวปกตจิะมปีรมิำณลดลง แต่นกัท่องเที่ยว

เฉพำะกลุ่มกลบัยงัมปีรมิำณเท่ำเดมิ ซ�้ำยงัเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเทยีบกบัปีที่

ผ่ำนมำ และนักท่องเที่ยวเหล่ำนี้ไม่สนใจหรอกว่ำประเทศไทยจะมีควำม

วุ่นวำยไม่สงบแค่ไหน บำงคนมองเหตุชุมนุมทำงกำรเมืองเป็นเหมือนงำน

เทศกำลด้วยซ�้ำ ถ้ำคุณเปลี่ยนรูปแบบกำรน�ำเที่ยว หนัมำจบักลุ่มเป้ำหมำย
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ที่ว่ำนี้ นอกจำกจะสร้ำงควำมแปลกใหม่ให้ธุรกิจทัวร์ ยังอำจท�ำรำยได้

มหำศำลในเวลำอนัสั้นอกีด้วย

ปิยภทัร

และทันทีที่สมาชิกที่ใช้ชื่อ ‘ปิยภัทร’ คอมเมนต์ตอบ ก็ราวกับ 

ทุกคนละวางความสนใจคอมเมนต์อื่นไปจนสิ้น คอมเมนต์ตอบความเห็น

ของปิยภทัรถูกเขยีนต่อท้ายอย่างมากมาย

ควำมคดิเหน็ที่ 75-1 ‘มำแล้วๆ ปูเสื่อรอค�ำอธบิำยขยำยควำม’

ควำมคดิเหน็ที่ 75-2 ‘ยงัไม่นอนอกีหรอืดอกเตอร์’

ควำมคดิเหน็ที่ 75-3 ‘อ่ำนเมนต์นี้เมนต์เดยีวกพ็อแล้วมั้ง’

ควำมคดิเหน็ที่ 75-4 ‘อยำกรู้ด้วยคน กลุ่มเป้ำหมำยที่ว่ำคืออะไร 

เหรอคะ’

และอีกมากมายหลายข้อความ โชขมวดคิ้วมุ่น เพียงค�าตอบเดียว

กลับสร้างกระแสสนใจให้สมาชิกเว็บบอร์ดมากมายถึงเพียงนี้ ถ้าเทียบ 

กบัค�าตอบด้านบนเกอืบทั้งหมดที่มคีนคอมเมนต์ต่อไม่มากนกั

ปิยภทัรเป็นใคร

รูปโพรไฟล์ของสมาชิกคนนี้เป็นสีด�าสนิท ไม่มีแม้อักษรหรือ

สัญลักษณ์ใดสักตัว แถมชื่อปิยภัทรที่ใช้นี้อาจไม่ใช่ชื่อจริงที่บ่งบอกถึง 

ตวัตนในโลกออฟไลน์ของเขากไ็ด้ 

แต่ถึงตอนนี้ เรื่องทั้งหมดมิใช่ประเด็นที่โชควรสนใจ ค�าตอบของ 

ชายหนุ่มต่างหากที่ท�าให้โชพมิพ์คอมเมนต์ต่อท้ายลงไปเป็นครั้งแรก

ควำมคิดเห็นที่ 75-16 ‘ช่วยอธิบำยหน่อยได้ไหมคะว่ำรูปแบบกำร 

น�ำเที่ยวที่ว่ำคอือะไร และนกัท่องเที่ยวกลุ่มเป้ำหมำยคอืกลุ่มไหน’
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ดวงตาจ้องค้างที่หน้าจอ หัวใจเต้นระรัวราวกับถูกมือที่มองไม่เห็น

จับเขย่า หญิงสาวคาดหวังว่าค�าตอบที่จะได้รับจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของตน

และครอบครวัได้ แต่ละวนิาทผี่านไปอย่างเชื่องช้า แม้เวลาจะล่วงเลยมาถงึ

ตสีาม แต่ความง่วงงนุพลนัมลายหายไปจนสิ้น โชนั่งนิ่งประหนึ่งหุน่ขี้ผึ้งด้วย

ความหวงัเตม็เปี่ยม

แต่จนแล้วจนรอด ผ่านไปกว่าสิบนาทีก็ยังไม่มีคอมเมนต์ตอบจาก

ปิยภทัร เธอร้อนใจจนขย�าชายเสื้อจนยบัย่น 

หรอืเขาเพยีงคอมเมนต์ด้วยความสนุก มไิด้ปรารถนาช่วยเหลอืเธอ

จรงิๆ

ความร้อนใจท�าให้ความคิดในแง่ลบผุดขึ้นในสมองอย่างมิอาจเลี่ยง 

หากเป็นเช่นนั้นจรงิ เธอคงสาปส่งคนที่เหน็ความทุกข์ผู้อื่นเป็นเรื่องล้อเล่น

เช่นนี้

แต่ไม่ทันที่เธอจะได้คิดอะไรในแง่ร้ายต่อ สัญญาณเตือนว่ามีผู้ส่ง

ข้อความส่วนตัวมาหาก็ปรากฏขึ้นที่มุมขวาล่างของหน้าจอ และเมื่อเห็นว่า

ชื่อผูส่้งคอื ‘ปิยภทัร’ นิ้วที่วางค้างอยูบ่นปุม่เมาส์กก็ระดกิคลกิโดยอตัโนมตัิ

‘คุณแน่ใจว่ำจะให้ผมคอมเมนต์ตอบบนบอร์ดโดยให้ทุกคนเห็น 

อย่ำงนั้นเหรอ’

โชซึ่งปรารถนารูค้�าตอบเพื่อหาหนทางแก้ปัญหา มไิด้ตระหนกัคดิถงึ

ข้อเสยีของเวบ็บอร์ดเลยสกันดิ

เธอรู ้คนอื่นกย่็อมรู ้การเสนอความคดิที่ช่วยแก้ปัญหาธรุกจิให้เธอ

ย่อมอาจแก้ปัญหาธุรกจิให้ผู้อื่น ซึ่งแม้จะเป็นการดทีี่ท�าให้ปัญหาของหลาย

คนได้รับการแก้ไข แต่หากความคิดนี้สามารถน�าไปใช้ได้โดยประสบผล

ส�าเรจ็ การที่มคีนท�าเหมอืนๆ กนัเป็นจ�านวนมากกอ็าจเป็นการมอบโอกาส

ให้คู่แข่งทางธุรกจิ

หญงิสาวชั่งใจระหว่าง ‘วกิฤต’ิ ของครอบครวักบั ‘น�้าใจ’ ที่ควรมต่ีอ

ผู้ประสบปัญหาเดยีวกนั
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และเมื่อคิดถึงวินาทีแรกที่รู้ว่าครอบครัวของตนมีหนี้สินมหาศาล 

ความทุกข์มากมายที่ถาโถมเข้าใส่ท�าให้แทบล้มทั้งยืน ครอบครัวอื่นที่เจอ

วิกฤติเดียวกันก็ย่อมมีอารมณ์ความรู้สึกเศร้าโศก กดดัน เครียด มอง 

ไม่เหน็อนาคตไม่ต่างกนั

เธอมใิช่นางฟ้าหรอืแม่พระ หากเป็นยามปกต ิเธออาจเหน็แก่ธุรกจิ

ตนเองจนบอกให้ปิยภัทรแนะน�าผ่านช่องทางข้อความส่วนตัวนี้แล้ว แต่

เพราะเจอปัญหาเข้ากับตัวเอง หญิงสาวจึงส่ายศีรษะ ละวางความคิด 

เหน็แก่ตวั ก่อนพมิพ์ตอบกลบัไป

‘กรุณำพมิพ์ตอบบนบอร์ดได้เลยค่ะ’

ราวกับห้วงเวลานี้ยาวนานเป็นนิรันดร์ เพียงครู่ ปิยภัทรก็พิมพ์ 

ตอบกลบัมาด้วยประโยคที่ท�าให้โชต้องคดิหนกัที่สุดในชวีติ

‘คณุเป็นคนแปลกด ีผมไม่ค่อยได้เจอคนแบบคณุเท่ำไหร่ เอำเป็นว่ำ

ผมจะแนะน�ำในสิ่งที่ยังอธิบำยไม่หมดจำกบอร์ดในช่องข้อควำมส่วนตัวนี้ 

แต่ขอให้คุณสญัญำกบัผมว่ำ ห้ำมน�ำสิ่งที่รู้นี้ไปบอกใครหรอืเผยแพร่ที่ไหน

โดยเดด็ขำด’

โชคิดในใจว่าหมอนี่แปลกพิลึก หากจะพิมพ์ตอบเลยก็ท�าได้โดย 

ไม่ต้องสร้างทางเลอืกให้เธอด้วยค�าถามในช่องทางส่วนตวัเช่นนี้ แต่พอเธอ

เลอืกทางหนึ่ง เขากลบับงัคบัให้เธอเดนิอกีทางหนึ่งอย่างเสยีมไิด้

‘ฉนัไม่รูว่้ำคณุต้องกำรอะไรนะคะ แต่หำกมนัท�ำให้ฉนัได้รบัค�ำแนะน�ำ

ที่ด ีฉนัยอมท�ำตำมข้อเสนอของคุณค่ะ’

ทันทีที่กดปุ่มส่งข้อความ ปิยภัทรก็พิมพ์ตอบกลับมาแบบไม่ให้เธอ

ต้องรอเหมอืนเคย

‘คุณเคยไปพทัยำไหม’

‘เคยค่ะ’

‘แล้วคุณเคยเดนิถนนคนเดนิที่พทัยำไหม’

ค�าถามนี้ท�าให้โชลงัเลที่จะพมิพ์ค�าตอบ ความทรงจ�าในอดตีผดุขึ้นมา 
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ในสมองกะทนัหนั 

ปกตโิชจะไปเที่ยวพทัยากบัครอบครวั แตค่รั้งนั้นเปน็ครั้งแรกที่เธอ

ไปค้างคนืที่พทัยากบักลุ่มเพื่อนในชั้นเรยีน ความเข้าใจของหญงิสาวที่มตี่อ

ถนนคนเดิน หรือ Walking Street คือคิดว่าเปรียบเสมือนตลาดนัด  

มสีนิค้าที่ระลกึ ของกนิของใช้ วางขายเรยีงรายดงัเช่นถนนคนเดนิในจงัหวดั

อื่น

แต่ความเป็นจรงิกลบัมใิช่เช่นนั้น 

ถนนคนเดินที่ตั้งอยู่บริเวณสุดถนนเลียบหาดพัทยาใต้ เต็มไปด้วย

สถานบนัเทงิเรงิรมย์ที่ไม่เหมาะกบัเดก็และเยาวชน มกีารแสดงโชว์ที่มุง่เน้น

เรื่องเพศแทบทุกร้านที่ตั้งเรียงรายตลอดสองข้างทาง เธอกับดาวและชาม 

ที่เดินร่วมกับเพื่อนผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งอายจนหน้าแดงเมื่อถูกพนักงานเชียร์

แขกชกัชวนให้เข้าไปในร้าน

‘เคยค่ะ’

‘ผมเดำว่ำคุณคงแค่เดินผ่ำน แต่ไม่เคยเข้ำไปในร้ำน’ ปิยภัทรเว้น

จังหวะครู่หนึ่งราวกับยั่วเย้า ‘คุณรู้ไหมว่ำจ�ำนวนนักท่องเที่ยวต่ำงชำติที่ 

เที่ยวถนนคนเดินพัทยำแต่ละเดือนมีเท่ำไหร่ และคุณรู้ไหมว่ำเงินที่สะพัด 

จำกธุรกจิสเีทำนี้ มำก มำย มหำศำล แค่ ไหน’

หากโชเห็นสภาพใบหน้าตื่นตะลึงกับร่างกายที่แข็งทื่อเป็นก้อนหิน 

ของตนตอนนี้ คงอดกลั้นหวัเราะไม่ไหวแน่ๆ



‘คุณก�ำลงัเรยีนอยู่ หรอืไม่กเ็พิ่งจะเรยีนจบใช่ไหม’ 
ประโยคค�าถามนี้ของปิยภัทรท�าให้หญิงสาวที่นั่งอยู่หน้าจอคอม- 

พวิเตอร์ขมวดคิ้วตหีน้าสงสยั ก่อนหนัมองรอบกายอย่างหวาดระแวง 

ในห้องมีเพียงพ่อและแม่ซึ่งหลับอยู่เท่านั้น เสียงครางเบาๆ ของ

เครื่องปรับอากาศท�าให้บรรยากาศไม่เงียบเหงาเกินไปนัก ทว่าก็ยังวังเวง

ด้วยสถานที่และช่วงเวลาอยู่ดี

‘ท�ำไมคุณคดิแบบนั้น’

ไม่ยอมรับในทันที โชคิดว่าอีกฝ่ายอาจจะเดาหรือเพียงหยั่งเชิง  

หากเธอตอบว่า ‘ใช่’ กย็่อมตดิกบัของเขาได้

‘ข้อมูลจำกกระทรวงไอซีทีระบุว่ำ คนใช้งำนอินเทอร์เน็ตของไทย 

ส่วนใหญ่อำยุระหว่ำง 15-35 ปี ซึ่งกต็รงกบัที่คุณสำมำรถสมคัรเป็นสมำชกิ

และใช้งำนเวบ็บอร์ดนี้ได้อย่ำงคล่องแคล่วทั้งที่วธิกีำรสมคัรคอ่นข้ำงยุง่ยำก

ซบัซ้อน ไม่เหมำะส�ำหรบัคนอำยมุำก ส่วนที่คณุเพิ่งจะมำตั้งกระทูถ้ำมวธิแีก้

ปัญหำเอำตอนที่ธุรกิจเป็นหนี้มำกมำย ก็แสดงว่ำคุณเพิ่งรู้เรื่องนี้ เพรำะ 

๒
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ถ้ำหำกรู้แต่แรกคุณคงหำวิธีตั้งนำนแล้ว นั่นแสดงว่ำคุณไม่รู้ข้อมูลธุรกิจ 

ของครอบครวัเลย จะมสีกักี่เหตุผลล่ะที่คุณไม่เคยรู้ข้อมูลพวกนี้ นอกจำก

คุณยงัเรยีนอยู่ หรอืไม่กไ็ม่มสี่วนเกี่ยวข้องกบัธุรกจิไม่ว่ำจะด้วยเหตุผลใด 

แต่ประเดน็หลงัผมคดิว่ำไม่ใช่ เพรำะหำกคณุไม่ได้เกี่ยวข้อง กค็งไม่ร้อนใจ 

มำตั้งค�ำถำมและปรำรถนำจะได้ค�ำตอบในทนัทแีบบนี้’

อจัฉรยิะ! 

ค�านยิามแรกผดุขึ้นในสมองทนัททีี่อ่านข้อความยาวยดืนี้จบ โชมั่นใจ

ว่าตนเองไม่เคยเปิดเผยข้อมูลใดๆ ในหน้าข้อมูลสมาชิกของเว็บบอร์ด 

กระทั่งอายุเธอกไ็ม่ได้ใส่เอาไว้ แต่เขากลบัจบัพฤตกิรรมการใช้อนิเทอร์เนต็

และค�าถามในกระทูข้องเธอมาคาดเดาด้วยตรรกะซบัซ้อน ซึ่งทุกอย่างที่เขา

กล่าวมาล้วนเป็นข้อเทจ็จรงิทั้งสิ้น

ความหวงัที่พอมองเหน็รางๆ บดันี้เริ่มแจ่มชดั ชายคนนี้อาจช่วยให้

เธอและครอบครวัรอดพ้นจากสถานการณ์เลวร้ายนี้ได้ โชรบีพมิพ์ประโยค

สนทนาต่อ

‘ใช่ค่ะ ฉันเพิ่งเรียนจบปริญญำตรี และก็เพิ่งทรำบข้อมูลธุรกิจที่ 

พ่อกบัแม่ท�ำกนัเพยีงสองคนมำโดยตลอด ตอนแรกตั้งใจว่ำเรยีนจบจะช่วย

พวกท่ำนท�ำงำนเพื่อแบ่งเบำภำระ แต่ไม่คดิเลยว่ำยงัไม่ทนัเริ่มต้นกเ็จอปัญหำ

ใหญ่ขนำดนี้เสยีแล้ว’

‘ผมขอข้อมูลธุรกิจของคุณเบื้องต้นเท่ำที่รู ้หน่อย เช่น จ�ำนวน 

พนักงำน ยำนพำหนะ เส้นทำงน�ำเที่ยว โรงแรม ร้ำนอำหำร หรือร้ำนค้ำ 

ต่ำงๆ ที่ตดิต่อเอำไว้ รำคำค่ำใช้บรกิำรและผลประกอบกำร ยิ่งมขี้อมูลมำก

เท่ำไหร่ ผมกจ็ะสำมำรถวเิครำะห์วำงแผนธรุกจิให้ได้มำกเท่ำนั้น ส่งทกุอย่ำง

มำให้ผมที่...’

ปิยภทัรจบประโยคด้วยอเีมลของตนเอง

โชไม่รอช้า เธอตั้งใจแต่แรกว่าจะตั้งกระทู้ขอความช่วยเหลือทาง

อินเทอร์เน็ต เมื่อช่วงกลางวันที่กลับบ้าน หญิงสาวจึงน�าข้อมูลต่างๆ ที่ 
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คดิวา่จะเป็นประโยชน์มานั่งอ่านศกึษา แม้จะท�าให้รูส้กึสะท้อนใจกบัตวัเลข 

ในบัญชีที่มียอดรายจ่ายสูงกว่ารายได้ แต่มันคือความเป็นจริงที่เธอต้อง

ยอมรบัและหาหนทางแก้ปัญหาให้จงได้

เธอส่งข้อมูลต่างๆ ที่บันทึกมาจากคอมพิวเตอร์ในส�านักงาน ด้วย

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลย ีท�าให้การรบัส่งข้อมูลจ�านวนมากเช่นนี้ใช้เวลา

เพยีงไม่กี่นาท ีหญงิสาวเฝ้ารอด้วยใจระทกึ แม้เวลาจะล่วงเลยจนดวงอาทติย์

ใกล้จะส่องแสงแรกของวนัใหม่ แต่โชกลบัสลดัความง่วงงนัทิ้งไปจนสิ้น

ไม่ถงึครึ่งชั่วโมง สญัญาณแจ้งเตอืนว่ามอีเีมลเข้ากด็งัขึ้นจากโทรศพัท์

มือถือ หญิงสาวเปิดหน้าเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร 

ที่ปิยภทัรส่งให้ และรบีอ่านรายละเอยีดทนัที

โชกวาดตาไล่อ่านตัวหนังสือทีละบรรทัดช้าๆ เพื่อพยายามท�าความ

เข้าใจ ข้อมูลหลายอย่างท�าให้เธอเบิกตากว้างอย่างตระหนก เช่นเดียวกับ

หัวใจที่สั่นสะท้าน เพราะไม่คาดว่ารูปแบบการท�าธุรกิจที่ปิยภัทรเสนอจะ

แตกต่างจากธุรกจิน�าเที่ยวที่มอียู่ในปัจจุบนัอย่างสิ้นเชงิเช่นนี้

แต่เมื่อดใูนช่องผลก�าไรจากการค�านวณ หญงิสาวพลนัต้องตาลกุวาว 

เงินจ�านวนมหาศาลที่สามารถใช้หนี้หมดในเวลาเพียงไม่กี่เดือนหากท�าตาม

แผนธุรกิจนี้ ท�าให้ตาชั่งในหัวโชเริ่มเอนเอียงไปทางฝั่งปิยภัทร ทั้งที่ในใจ

ลกึๆ จะปฏเิสธการท�าธุรกจิพลิกึพลิั่นเช่นนี้

เธอพมิพ์ข้อความลงในช่องสนทนาส่วนตวัของเวบ็บอร์ดเพื่อปรกึษา

ชายหนุ่มด้วยความลงัเล

‘แต่...พำทวัร์สถำนที่เหล่ำนี้ มนัจะดเีหรอคะ’

ปิยภทัรส่งสตกิเกอร์คนหวัเราะมา ก่อนพมิพ์ประโยคยาวยดืเช่นเคย

‘คุณรู้ไหมครับว่ำต่ำงชำติเขำมองประเทศเรำเป็นอย่ำงไร พวกเขำ 

รู้จกัเมอืงไทยผ่ำนสื่อภำพยนตร์หลำยเรื่องที่ฉำยออกไปทั่วโลก เช่น เรื่อง 

The Beach, The Hangover II, Bangkok Dangerous ซึ่งถ้ำคุณเคย

ด ูกจ็ะรูว่้ำแง่มมุของประเทศไทยที่น�ำเสนอผ่ำนภำพยนตร์เหล่ำนี้เตม็ไปด้วย
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ควำมรุนแรง ยำเสพติด เรื่องเพศ ซึ่งเรำไม่อำจปฏิเสธได้เลยว่ำประเทศ 

ของเรำมแีหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองควำมต้องกำรเรื่องพวกนี้อยู่จรงิๆ’

ชายหนุ่มเว้นจงัหวะเลก็น้อย

‘ข้อเสยีที่สุดของสงัคมไทยคอือะไรรู้ไหมครบั คอืคนไทยถูกปลูกฝัง

ให้อยู่ในศีลธรรมอันดีงำม เรื่องไหนผิดศีล ผิดขนบธรรมเนียมประเพณ ี 

เรำกจ็ะมองว่ำไม่ควรกระท�ำ ไม่ถกูต้องเหมำะสม และไม่ยอมรบั แต่ไอ้เรื่อง

ไม่ถูกต้องไม่เหมำะสมนี้กลบัมอียู่เตม็บ้ำนเตม็เมอืง คุณว่ำมนัย้อนแย้งกนั 

รเึปล่ำล่ะ’

และสุดท้ายคอืประโยคที่ท�าให้โชต้องคดิหนกั

‘ถ้ำคุณอ่ำนข่ำวในหน้ำหนังสือพิมพ์แต่ละวัน คุณจะรู้ว่ำประเทศเรำ

เต็มไปด้วยเรื่องเลวร้ำยที่เปรียบเสมือนสีที่ด�ำสนิท หำกคุณไม่มีก�ำลังพอ 

จะเปลี่ยนมนัให้เป็นสขีำว คณุกต้็องเปลี่ยนสตีวัเองให้หมน่ลงเป็นสเีทำเพื่อ

เรยีนรู้ที่จะอยู่กบัมนัให้ได้ ไม่อย่ำงนั้น...คุณกอ็ำจโดนท�ำร้ำยอย่ำงไม่มทีำง

ตอบโต้ได้เลย’

ราวกับแฝงความรู้สึกบางประการเอาไว้ในประโยคท้ายนี้ โชนิ่งไป 

สกัพกั เธอทบทวนสิ่งที่เขาพูด 

จริงดังเช่นปิยภัทรว่า แม้เธอจะเพิ่งพ้นวัยนักศึกษาเข้าสู่ชีวิตการ

ท�างาน แต่เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง หญิงสาวก็รับรู้ได้จาก 

การแชร์ข่าวในโซเชยีลเนต็เวริ์ก หลายเรื่องท�าให้หดหู่ สะเทอืนใจ ทั้งการ

ทจุรติคอร์รปัชนัของนกัการเมอืง ข้าราชการ คนรวยคนมอี�านาจท�าผดิแล้ว

ไม่ถูกตดัสนิโทษตามกฎหมาย หรอืเรื่องเลวรา้ยอื่นๆ ที่ท�าให้รูส้กึว่าใชช้วีติ

ในสงัคมนี้ได้ล�าบากเหลอืเกนิ

และอกีสิ่งที่ยอมรบัคอื สถานที่ท่องเที่ยวอโคจร แม้จะไม่ใช่สถานที่

เหมาะสมส�าหรับนักท่องเที่ยวทุกประเภท แต่ก็ยังเปิดกันเกลื่อน มีแทบ 

ทุกหัวระแหง ทุกเมือง ทุกจังหวัด หากปฏิเสธการมีอยู่ของมัน ก็เท่ากับ 

ไม่ยอมรบัความเป็นจรงิของสงัคม
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โชตดัสนิใจได้แล้ว

‘ตกลงค่ะ ฉันจะลองท�ำตำมแผนธุรกิจของคุณ ขอบคุณมำกนะคะ 

คุณปิยภัทร’ สายตาหญิงสาวมุ่งมั่น ‘เพื่อเป็นกำรขอบคุณ ไม่ทรำบว่ำฉัน 

จะตอบแทนคุณได้อย่ำงไรบ้ำงคะ’

‘ถ้ำช่วยเหลือคนแล้วต้องเรียกร้องสิ่งตอบแทน นั่นไม่เรียกว่ำช่วย

หรอกครับ มันคือธุรกิจ’ ปิยภัทรเย้า ‘พอดีผมไม่ได้ท�ำอำชีพที่ปรึกษำ 

ทำงธุรกิจเสียด้วย เอำเป็นว่ำขอให้คุณประสบควำมส�ำเร็จ ล้ำงหนี้ให้

ครอบครัวและกู้ธุรกิจทัวร์ให้กลับมำดีเหมือนเดิมให้ได้แล้วกันนะครับ  

ผมเอำใจช่วย’

ราวกับได้รับก�าลังใจอันยิ่งใหญ่ ใช่เพียงการช่วยเหลือทั้งที่ไม่รู้จัก 

กันมาก่อน ซ�้าชายหนุ่มยังไม่ปรารถนาสิ่งใดตอบแทน แม้สิ่งที่เขาแสดง 

ความเหน็จะดูเหมอืนเป็นคนมองโลกในแง่ลบ แต่สิ่งที่เขากระท�ากลบัแสดง

น�้าใจ ท�าให้โชสงสยัในตวัตนของปิยภทัรเป็นอย่างมาก

ดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้าแล้ว แสงอาทิตย์ช�าแรกผ่านช่องว่างม่าน

หน้าต่างมาสร้างความสว่างให้ห้องผู้ป่วยที่มิได้เปิดไฟแม้เพียงสักดวงจน 

พอมองเหน็องค์ประกอบต่างๆ ของห้องได้เตม็สองตา เสยีงฝีเท้าและเสยีง

เปิดประตูของพยาบาลที่ท�าหน้าที่อย่างแข็งขันดังปลุกแม่ของโชที่หลับ 

เตม็ตื่นให้ลุกขึ้นมาเพื่อต่อสู้กบัวนัใหม่

โชมองแม่และยิ้มยนิดี

เพราะไม่มีบาดแผลฉกรรจ์หรือได้รับอันตรายสาหัส เพียงพักที่ 
โรงพยาบาลหนึ่งคืน แพทย์ก็อนุญาตให้พ่อของโชกลับมาพักฟื้นที่บ้าน 

ได้ พนักงานที่รู้ข่าวต่างพากันมารวมตัวรอดูอาการของเจ้านาย รวมถึง 

บางส่วนเมื่อรูถ้งึสถานการณ์ที่เกดิขึ้น กล็งัเลที่จะท�างานในบรษิทัที่ไร้อนาคต

เช่นนี้ต่อ

ถอืเป็นโอกาสดทีี่โชจะได้ท�าตามแผนที่วางไว้ หลงัส่งพ่อและแม่ขึ้นไป
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พกับนบ้าน เธอจงึขอเชญิพนกังานทุกคนประชุมทนัที

ห้องประชุมซึ่งตั้งอยู่ชั้นบนสุดของอาคารมีโต๊ะประชุมทรงรีตั้งไว้

กึ่งกลาง เรียงรายด้วยเก้าอี้ซึ่งบัดนี้ถูกจับจองด้วยพนักงานต�าแหน่งสูง  

สองฟากติดฝาผนังซึ่งมีเก้าอี้เสริมอีกด้านละแถวก็แน่นขนัดด้วยพนักงาน 

ที่เหลอื โชซึ่งไม่ได้มตี�าแหน่งอะไรในบรษิทัไม่กล้านั่งหวัโต๊ะ ต้องให้บรรเจดิ 

พนักงานอาวุโสที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อของเธอนั่งเป็นประธานการ

ประชุมวนันี้ ขณะที่เธอนั่งอยู่ด้านข้าง

“สวัสดีค่ะทุกคน ขออภัยที่โชนัดหมายประชุมด่วนแบบนี้ทั้งที่โช 

ไม่ได้เป็นพนกังานของที่นี่ด้วยซ�้า และขอบคุณที่ทุกคนมากนัพร้อมเพรยีง

แบบนี้นะคะ” เพราะรู้จกัมกัคุ้นกบัพนกังานดอียู่แล้ว หญงิสาวจงึต้องการ

ให้บรรยากาศผ่อนคลาย ลดความตงึเครยีดของทุกคนลง 

“คุณพ่ออาการเป็นอย่างไรบ้าง” บรรเจดิถามอย่างเป็นห่วง

“อาการปลอดภัยแล้วค่ะ เหลือแค่แผลกับรอยฟกซ�้า พักอีกสัก 

สองสามวนักค็งดขีึ้น ขอบคุณค่ะคุณอา”

“คุณโชคะ บรษิทัเราก�าลงัจะเจ๊งใช่ไหมคะ ที่ผ่านมาพี่เหน็ยอดจอง

ทวัร์ตั้งแต่ต้นปีกค็ดิไว้อยู่แล้วว่าต้องมปีัญหา แต่ไม่คดิว่าพี่นนักบัพี่วรรณ

จะไปกู้เงนิมาเยอะขนาดนี้ ถ้าบรษิทัปิดตวั พี่จะไปท�างานที่ไหนล่ะคะ อายุ

ก็ปูนนี้แล้ว” สุดา พนักงานบัญชีหญิงที่อายุอานามไม่แพ้กันกล่าวด้วย 

น�้าเสยีงร้อนรน 

หลงัประโยคค�าถามนี้ ทกุคนในห้องประชมุกส่็งเสยีงอื้อองึ หลายคน

เหน็ด้วยกบัสุดา พลางปรวิติกถงึอนาคตของพวกตน ขณะที่บางคนมองหา

ลู่ทางเอาไว้ล่วงหน้า แอบสมคัรงานที่อื่นไว้แล้ว

“ที่โชเชญิทกุคนมาวนันี้กเ็พราะเรื่องนี้แหละค่ะ ก่อนอื่นต้องสารภาพ

เลยว่าโชก็เพิ่งรู้ปัญหาของบริษัทเหมือนกัน และด้วยประสบการณ์การ

ท�างานเป็นศูนย์ของโช คิดว่าคงไม่สามารถกู้วิกฤติของพวกเราด้วยตัว 

คนเดยีวได้แน่ โชจงึอยากปรกึษาทกุคนว่า ถ้าเราท�าตามแผนธรุกจินี้ มทีาง
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เป็นไปได้ที่จะท�าให้บรษิทักลบัมามผีลก�าไรเหมอืนเดมิหรอืเปล่า”

พูดจบก็เปิดไฟล์น�าเสนอในคอมพิวเตอร์ที่ตั้งอยู่หน้าตน เครื่อง 

ฉายภาพส่องล�าแสงกระทบฉากสีขาวที่ทิ้งตัวลงมาจากเพดาน หญิงสาวใช้

เวลาช่วงเช้าจนถงึเที่ยง สรุปข้อมูลที่ได้รบัจากปิยภทัรให้เข้าใจง่ายที่สุด

เช่นเดียวกับครั้งแรกที่โชอ่านข้อมูลนี้เมื่อคืน ทุกคนในห้องต่างมี

สีหน้าท่าทางและการแสดงออกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือตกใจ อึ้ง  

และไม่คาดคดิว่าจะมวีธิที�าธุรกจิในรูปแบบเช่นนี้อยู่ด้วย

“มนัจะเป็นไปได้ยงัไงล่ะฮะ มใีครที่ไหนเขาท�ากนั” เรอืงฤทธิ์ พนกังาน

ชายใจหญิงที่แต่งหน้าจัดจนหญิงสาวที่นั่งด้านข้างยังอาย จีบปากจีบคอ 

ถามด้วยเสยีงเลก็แหลมเกนิจรติ

โชใจเยน็ ยิ้มให้โดยไม่มสีหีน้าท่าทางโกรธเคอืง

“ก็เพราะยังไม่มีใครเคยท�าน่ะสิคะ โชถึงมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาส 

ที่ดี ถ้าเราเป็นเจ้าแรกที่ท�าทัวร์รูปแบบนี้ได้ก็ย่อมไม่มีคู่แข่ง ผลก�าไรก็จะ

ตกเป็นของบรษิทัเราเพยีงเจ้าเดยีวไม่ใช่เหรอคะ”

บังเกิดเสียงเซ็งแซ่ยิ่งกว่าเดิม ประหนึ่งห้องนี้คือรังนกที่มีฝูงนก 

ส่งเสยีงร้องแข่งกนัฟังไม่ได้ศพัท์ หลายคนถกเถยีงกนัหน้าด�าคร�่าเครยีดว่า

จะมีทางเป็นไปได้ในการท�าธุรกิจจริงหรือไม่ เพราะสิ่งที่โชเสนอเป็นเพียง

แผนธุรกจิที่ยงัไม่เคยมกีรณศีกึษาหรอืตวัอย่างให้เหน็เลย 

ผู้อาวุโสที่สุดนั่งครุ่นคิด สายตาจับจ้องกราฟแท่งสถิติต่างๆ ที่โช 

ท�ามา สลบักบัมองใบหน้าที่ฉายแววมุ่งมั่นของเดก็สาว

“ผมว่าน่าสนใจนะ” 

เพราะเป็นเพยีงบณัฑติหมาดๆ ไม่มปีระสบการณ์ใดๆ ค�าพูดของโช

จึงไร้น�้าหนักพอจะโน้มน้าวให้พนักงานทุกคนเชื่อ แต่เมื่อเป็นค�าพูดของ

บรรเจดิซึ่งรั้งต�าแหน่งผูจ้ดัการ จงึมอี�านาจพอให้ทกุคนที่ซบุซบิกนัเสยีงดงั

ต้องหยุดฟัง

“ทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าสถานที่เหล่านี้มีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปไม ่
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ขาดสาย ซ�้าค่าใช้จ่ายในการกนิการเที่ยวยงัสูงกว่าการท่องเที่ยวรปูแบบปกต ิ 

ถ้าเราสามารถจัดโปรแกรมทัวร์โดยค�านึงถึง ‘ความสนุก’ บน ‘ความ

ปลอดภัย’ เพราะปกติแล้วแหล่งอโคจรเช่นนี้มักมีข่าวให้เราเห็นอยู่บ่อยๆ 

ว่านกัท่องเที่ยวต่างชาตโิดนท�าร้าย กอ็าจไปได้สวย”

หลายคนเริ่มคดิตาม ต่อให้ไม่ต้องท�างานบรษิทัน�าเที่ยว พวกเขากร็ู้

ข้อเทจ็จรงินี้ดอียูแ่ล้ว ยิ่งเมื่อเหน็ตวัเลขเมด็เงนิที่สถานที่ท่องเที่ยวยามราตรี

ได้รบัในภาพรวม ยิ่งส�าทบัโอกาสความส�าเรจ็ตามแผนธรุกจินี้มากขึ้นไปอกี

“หนูโชลองอธิบายแผนนี้ให้พวกเราพอเห็นภาพชัดเจนดูก่อนก ็

ไม่เสียหายนี่ ไว้เห็นข้อดีข้อเสียแล้วค่อยตัดสินใจก็คงไม่เสียเวลาพวกเรา 

เท่าไหร่หรอกมั้ง”

บรรเจดิลอบขยบิตาให้เดก็สาวคราวลูก โชตื้นตนัจนน�้าตาแทบปริ่ม 

แต่หญงิสาวพยายามเกบ็อาการ 

เมื่อเห็นพนักงานลดท่าทีต่อต้านหรือปฏิเสธทั้งที่ยังไม่ทันฟังราย

ละเอียดลง โชจึงเปิดไฟล์น�าเสนอทีละหน้า พลางอธิบายทุกสิ่งตามแผนที่

ปิยภทัรท�ามาให้ บางคนพยกัหน้าหงกึๆ ตาม ขณะที่บางคนประกายตาเริ่ม

เปลี่ยนไป จากหวาดกลวั วติกกงัวล เป็นมองเหน็แสงแห่งความหวงัร�าไร

หากเปรียบวิกฤติที่ประสบเป็นความมืดด�าสนิท เมื่อมีแสงสว่างแม้

เพยีงน้อย กท็�าให้ผู้ตกอยู่ในห้วงอนธการมองเหน็แสงนั้นสว่างสุกใสดุจดั่ง

แสงอาทติย์

พนกังานทุกคนมองเหน็แสงสว่างนั้นพร้อมกนั

“ไม่ได้นะ เราไม่ยอมให้โชท�าแบบนั้นเดด็ขาดเลย!”
เสยีงตะโกนลั่นจนทุกคนในร้านอาหารหนัมองเป็นตาเดยีว อาเธอร์

ยนืเอามอืสองข้างเท้าโต๊ะ ชะโงกหน้าเข้าหาโชที่นั่งฝั่งตรงข้าม

แต่ไม่ทันได้โวยวายอะไรต่อ ฝ่ามือเรียวของสาวผมสั้นก็ฟาดเข้า 

ที่ศีรษะหนุ่มตี๋อย่างแรงจนหัวแทบคะม�า และทั้งที่ตั้งใจจะหันไปโวยวาย  
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แต่เมื่อเห็นสายตาดุของดาว อาเธอร์ก็ต้องเก็บกลืนค�าพูดทั้งหมดไปพลาง

นั่งลงอย่างไม่เตม็ใจนกั

“จะโวยวายหาเตี่ยแกเหรอ ฉันคิดว่าถ้าโชมีทางเลือกก็คงไม่อยาก 

ท�าแบบนี้หรอก แต่เท่าที่ฟังแผนธุรกจินี่ฉนัว่ากเ็ข้าท่าดนีะ”

“โชไม่ได้บกึบนึป่าเถื่อนแบบแกนี่นา จะให้ผู้หญงิตวัเลก็ๆ แบบนี้พา

นกัท่องเที่ยวไปทวัร์ผบับาร์คาราโอเกะ หรอืสถานที่เที่ยวกลางคนืที่อนัตราย

พรรค์นั้น เกิดโดนลวนลามหรือเกิดเรื่องไม่คาดฝันอะไรขึ้นมา ใครจะ 

รบัผดิชอบ”

“ไม่ต้องห่วงนะอาเธอร์ ในแผนนี้มีรายละเอียดการรักษาความ

ปลอดภยัทั้งตวันกัท่องเที่ยวและไกด์เขยีนเอาไว้แล้ว”

หญิงสาวพยายามพูดให้เพื่อนสบายใจ ท่าทีเป็นห่วงเป็นใยเกินกว่า

ความเป็นเพื่อนของอาเธอร์นั้น โชชินและรับรู้ความรู้สึกของเขามาตั้งแต ่

ขึ้นมหาวทิยาลยัปีหนึ่งแล้ว แต่หญงิสาวคดิกบัเขาเพยีงเพื่อน และไม่อยาก

เสยีความสมัพนัธ์เช่นนี้ไป จงึมไิด้ตอบรบัเกนิกว่าที่ควรท�าหรอืมไิด้ปฏเิสธ

ให้ชดัเจนเสยีท ี

จะมีก็เพียงดาวและชามที่พยายามเตือนสติเพื่อนหนุ่มมิให้คิดหรือ 

ท�าอะไรเกินเลยไปนัก อาเธอร์คิดเองเออเองว่าคงเพราะอยู่ในวัยเรียน  

โชจงึยงัไม่ได้คดิเรื่องความรกั เมื่อเรยีนจบเขาจงึเดนิหน้าลยุเตม็ที่จนแสดง

ท่าทอีอกมามากกว่าปกตเิช่นนี้

“แต่ถงึยงัไงเรากเ็ป็นห่วงอยู่ด ีเอาอย่างนี้ ให้เราไปเป็นเพื่อนนะ”

ตามแผนธรุกจิของปิยภทัร เขยีนขั้นตอนการท�าธรุกจิน�าเที่ยวรปูแบบ

ใหม่เอาไว้อย่างละเอยีด และดงัเช่นที่ธุรกจิประเภทนี้ต้องท�าเป็นอย่างแรก 

คอืการตดิต่อสถานที่ท่องเที่ยว ร้านค้า ร้านอาหาร แหล่งขายของที่ระลกึ

เอาไว้ก่อนล่วงหน้าเพื่อพาลูกทัวร์ไปยังสถานที่เหล่านั้น โดยนักท่องเที่ยว 

จะได้รบัส่วนลดหรอืโพรโมชนัต่างๆ เป็นสิ่งแลกเปลี่ยน เมื่อตดัสนิใจท�าตาม

แผน โชจงึต้องตดิต่อแหล่งท่องเที่ยวยามราตรเีพื่อหาเครอืข่ายพนัธมติร
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หญงิสาวลงัเลครู่หนึ่ง เธอไม่อยากให้เพื่อนต้องมาล�าบากด้วย

“ให้พวกเราไปด้วยนะ เรากเ็ป็นห่วงโช”

ชามซึ่งพูดน้อยที่สุดถึงกับเอ่ยปากเช่นนี้ โชจึงพยักหน้าอย่างเสีย 

ไม่ได้

เริ่มต้นในกรุงเทพฯ
สถานที่ท่องเที่ยวในเวลากลางคนืของมหานครมมีากมายหลายหลาก

หลายแหล่งให้เหล่านักท่องราตรีได้เลือกสรรตามแต่รสนิยม ทั้งผับ บาร์ 

คาราโอเกะ ร้านอาหาร หรือฮาร์ดคอร์อย่างอาบอบนวด ก็มีผุดขึ้นเป็น 

ทวิแถวราวดอกเหด็บานยามฝนตก

เหมอืนแสงไฟที่ล่อหลอกให้ฝงูแมลงเม่าบนิเข้ามาถกูเผาจนมอดไหม้

อาเธอร์ขบัรถพาสามสาวเข้าสู่ถนนรชัดาภเิษกอย่างช�านชิ�านาญ เขา

ก็เป็นดังเช่นวัยรุ่นหลายคนที่ใช้ชีวิตอย่างอยากรู้อยากลอง แม้ไม่เจนจัด

ขนาดมาท่องราตรีเป็นประจ�า แต่เฉลี่ยแล้วอาเธอร์ก็มาเที่ยวผับย่านนี้ 

เดอืนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างต�่า

แสงไฟหลากสีที่ประดับประดาอยู่ด้านหน้าอาคารใหญ่ส่องสว่าง

วบูวาบจนตาพร่า ผูค้นเดนิขวกัไขว่ไปมาจนรถชะลอตวั โชกบัดาวซึ่งเคยมา

เที่ยวบ้างไม่ตื่นเต้นแปลกใจอะไร มเีพยีงชามที่พ่อกบัแม่เป็นห่วงเป็นพเิศษ 

จึงไม่อนุญาตให้เที่ยวกลางคืน ตลอดสี่ปีที่เรียนมหาวิทยาลัย หญิงสาว 

ไม่มโีอกาสได้ตดิสอยห้อยตามเพื่อนมาเที่ยวเลยสกัครั้ง

“โอ้โห! ท�าไมเขาแต่งตวัโป๊กนัขนาดนี้ล่ะ” สาวผมหยกัศกอุทานสลบั

ครางอย่างตระหนกเป็นระยะ เมื่อเหน็การแต่งกายของหญงิสาวที่นุง่กางเกง

หรือกระโปรงสั้นแค่คืบ เสื้อตัวบางหากไม่คว้านคอลึกลงไปจนแทบ 

ไม่อาจบดบังสิ่งอันพึงสงวน ก็เปิดหลังเปิดไหล่อวดผิวขาวผ่อง (หรือ 

กระด�ากระด่างในบางคน) ท้าทายสายตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่มองมาอย่าง 

หื่นกระหาย
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รถแล่นเข้าจอดในที่จอดรถ วัยรุ่นชายที่ดูแล้วไม่คล้ายคนไทยเป่า

นกหวีดเป็นสัญญาณให้รถหยุด และวิ่งมาเปิดประตูด้านข้างคนขับที่โชนั่ง

พลางผายมอืเชญิอย่างสุภาพ

หญงิสาวค้อมศรีษะเลก็น้อยเป็นเชงิขอบคณุ เธอรูด้ว่ีาคงสื่อสารด้วย

ค�าพดูไม่รูเ้รื่อง เพราะเมื่อพนิจิใบหน้ากพ็อรูว่้าเดก็หนุม่คนนี้เป็นคนต่างด้าว 

ไม่เวยีดนามกเ็มยีนมา

เป็นเรื่องปกตขิองประเทศ แม้มกีฎหมายเขยีนไว้ว่าห้ามคนต่างด้าว

ท�างานโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีบัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่ามีงานประเภทใด

บ้างที่สงวนไว้ให้เฉพาะคนไทยท�า แต่งานส่วนใหญ่ที่ก�าหนดล้วนเป็นงาน 

ที่ใช้แรงงานหนกั แถมค่าจ้างค่าแรงกถ็ูก คนไทยจงึไม่นยิมท�า ขณะที่คน

ต่างด้าวที่ขยนักว่า ท�างานหนกัโดยไม่เกี่ยงเรื่องค่าแรง กล็กัลอบท�างานโดย

ผิดกฎหมายเช่นนี้เป็นจ�านวนมากโดยที่กฎหมายไม่อาจควบคุมจัดการ 

เพราะเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจพากันรู้เห็นเป็นใจเพื่อแลกกับผลประโยชน์ต่าง

ตอบแทน

เป็นดงัเช่นที่ปิยภทัรกล่าวจรงิๆ ว่าสงัคมเราเตม็ไปด้วยสดี�าหรอืไม่

กส็เีทา

ทั้งสี่เดินไหลตามคลื่นมนุษย์ที่มุ่งหน้าไปยังทิศเดียวกัน ในซอยนี้มี

สถานบันเทิงประเภทผับบาร์ตั้งอยู่ร่วมสิบร้าน แต่ละร้านล้วนแข่งขันกัน 

ทั้งเรื่องการตกแต่งบรรยากาศสถานที่ การคัดเลือกพนักงานท�าหน้าที่ดีเจ 

พนักงานเสิร์ฟ หรือกระทั่งการ์ดหน้าเหี้ยมที่ยืนเฝ้าอยู่หน้าประตูทางเข้า 

ร้านที่ดูเหมือนจะได้รับความนิยมจนมีผู้คนยืนรอต่อคิวเพื่อเข้าไปด้านใน 

คือร้าน ‘เดอะเลิฟเวอร์บาร์แอนด์เลานจ์’ ที่โดดเด่นตั้งแต่การติดไฟสีไว้ที่

บนัไดทางขึ้นให้กะพรบิเปลี่ยนสไีด้ตามจงัหวะการเหยยีบย�่า ป้ายชื่อท�าจาก

โครเมียมสีเงินวาววับขนาดใหญ่ที่ดีไซน์ตัวอักษรได้สะดุดตา ภายในแบ่ง

เป็นสามโซน คือโซนร้านอาหารเพื่อนั่งกินข้าวฟังเพลงสบายๆ โซนบาร ์

ค็อกเทลที่มีบาร์เทนเดอร์ดีกรีรางวัลระดับประเทศคอยบริการเครื่องดื่ม
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สุดพิเศษหลากเมนู และโซนด้านในสุดเหมาะส�าหรับขาแดนซ์ที่มีดีเจ 

ทั้งหญงิชายคอยเปิดเพลงจงัหวะคกึคกัสลบักบัดนตรสีด

พวกโชมไิด้มาเที่ยว หากแต่นดัพบกบัวฑิูรย์ นกัธุรกจิหนุ่มไฟแรง 

เจ้าของสถานบนัเทงิแห่งนี้เอาไว้แล้ว

ทันทีที่ก้าวเท้าเข้ามาในร้านเดอะเลิฟเวอร์ เสียงเพลงจากล�าโพงที่ 

ตดิตั้งไว้โดยรอบของโซนด้านในกด็งักระหึ่มทะลุบานประตูหนาหนกัให้พอ 

กระทบโสตประสาทของอาเธอร์ ชายหนุ่มถูกบรรยากาศแสง สี เสียง  

ปลุกเร้าให้เท้าต้องกระดิกตามจังหวะเพลง สายตากวาดมองซ้ายขวาอย่าง

เพลดิเพลนิ ลมืจุดประสงค์ที่จะปกป้องหญงิสาวที่แอบชอบไปเสยีสิ้น

โชโทรศัพท์หาบุคคลที่นัดหมาย ไม่ถึงห้านาทีหลังจากวางสาย  

ชายหนุ่มในชุดเสื้อเชิ้ตสีน�้าเงินเข้ารูปปล่อยชายกับกางเกงยีนทรงสกินน ี

ที่รัดเสียจนน่ากลัวจะหายใจไม่ออกก็เดินอาดๆ มาอย่างไม่รีบร้อนนัก  

ผมหวีเสยไถด้านข้างเป็นทรงนิยมของวัยรุ่นยุคนี้ จมูกโด่งเป็นสันราวกับ

มใิช่จมกูแท้ตามธรรมชาต ิรมิฝีปากบางเฉยีบจนหญงิสาวหลายคนต้องอาย 

หูข้างซ้ายมีร่องรอยการเจาะแต่บัดนี้ไร้สิ่งใดประดับ แสดงถึงบุคลิกและ 

ตัวตนของชายหนุ่มอย่างชัดเจน เมื่อเห็นหญิงสาวหน้าตาดีถึงสามคนยืน 

รออยู่ เขาก็ยิ้มต้อนรับพลางผายมือเชิญพวกเธอไปที่โซนร้านอาหารโดย 

ไม่แม้แต่จะเหลอืบตาแลอาเธอร์

ทั้งห้านั่งด้านในสุดที่เสียงเพลงไม่ดังรบกวนจนเกินไปนัก โต๊ะไม ้

ตัวยาววางคั่นระหว่างโซฟา มีหมอนอิงวางด้านหลังส�าหรับนั่งพิง กระจก

ตดิฟิล์มมองจากด้านในออกไปเหน็ผู้คนเดนิขวกัไขว่รมิถนนชดัเจน ขณะที่

อีกฝั่งกลับมองเห็นภายในร้านเลือนรางเพื่อมิให้ผู้นั่งกินข้าวอยู่ขัดเขินยาม

ถูกจ้องมอง แสงสสี้มขบับรรยากาศให้อบอุ่นและกระตุ้นให้อยากอาหาร

เจ้าของร้านกวักมือเรียกบริกรพลางสั่งอาหารโดยไม่จ�าเป็นต้องกาง

เมนู 

“ผมสั่งเมนูขึ้นชื่อของร้านเราให้ลองชมิกนันะครบั พวกคณุจะสั่งอะไร
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เพิ่มเตมิกเ็ชญิเลย” 

วิฑูรย์พูดพลางจับจ้องใบหน้าสวยโฉบเฉี่ยวของโชตาเป็นมัน หญิง

สาวปกติเป็นคนมั่นใจในตัวเอง จึงแต่งตัวด้วยเสื้อแขนยาวเปิดไหล่ แม้ด ู

ไม่โป๊เมื่อเทยีบกบันกัเที่ยวสาวหลายคนที่เดนิผ่านกระจกหน้าร้านไปมา แต่

ด้วยการแต่งหน้าโทนนูด้ซึ่งเผยความงามของเครื่องหน้าอย่างเป็นธรรมชาต ิ

ผมสนี�้าตาลแดงยาวถงึกลางหลงั และนยัน์ตาชวนค้นหาคู่นั้น กท็�าให้หนุ่ม

เพลย์บอยอย่างวฑิูรย์อดไม่ได้ที่จะมองตาค้าง

“แฮ่ม! พวกเราคงไม่สั่งอะไรเพิ่มหรอกครบั ไม่หวิ คุยจบแล้วกจ็ะ

รบีกลบัเลย” อาเธอร์เป็นฝ่ายร�าคาญสายตานั้นแทนโชที่ไม่ได้คดิหรอืรู้สกึ

อะไรเป็นพเิศษ จนดาวที่นั่งด้านข้างอดไม่ได้ที่จะเอามอืหยกิต้นขาเขาใต้โต๊ะ

วฑิรูย์ฟังเข้าหซู้ายแล้วย้ายออกหขูวาอย่างไม่ใส่ใจ ดวงตาแพรวพราว

ของชายหนุ่มยังไม่ถอนจากใบหน้าของโช จนหญิงสาวที่ถูกจ้องเริ่มรู้สึก

ประหม่า แต่กระนั้นด้วยจุดมุ่งหมายที่มาพบเขาในวันนี้ก็ท�าให้โชรีบเข้า

ประเดน็

“ขอบคุณคุณวฑิูรย์มากเลยนะคะที่สละเวลามาพบดฉินั”

“ไม่ต้องคงต้องคุณกไ็ด้ เรยีกพี่ฑูรย์เถอะครบัน้องโช”

คราวนี้เป็นดาวที่กัดฟันกรอดอย่างสะกดกลั้น ชามแตะแขนเพื่อน

เบาๆ ให้อดทน

“ขออนุญาตเรียกคุณวิฑูรย์ดีกว่าค่ะ เราเพิ่งเจอกันครั้งแรก โช 

ไม่กล้าตีสนิทขนาดนั้น” หญิงสาวสงวนท่าที แต่เช่นนี้กลับท�าให้นักธุรกิจ

หนุ่มยิ่งพงึใจในตวัเธอมากขึ้นไปอกี “ตามที่เกริ่นไปตอนโทร. หาคุณวฑิูรย์

น่ะค่ะ โชอยากให้คุณพิจารณาแผนธุรกิจนี้ เพื่อขอสนับสนุนโพรโมชัน 

หรือการรับรองเป็นพิเศษส�าหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่โชจะพามาเที่ยวที่ 

เดอะเลฟิเวอร์”

เพราะฟังข้อมูลคร่าวๆ ทางโทรศัพท์แล้ว วิฑูรย์จึงพลิกเอกสารที่

หญงิสาวเตรยีมมาให้ผ่านๆ เท่านั้น
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ครั้งแรกที่นกัธรุกจิหนุม่คยุกบัโช เขาตั้งใจจะวางสายเพราะคดิว่าเป็น

พวกมิจฉาชีพหรือคนโทร. มาขายประกัน แต่เพียงประโยคเดียวของโช 

ที่พูดขึ้นมาท�าให้เขาสนใจในตวัหญงิสาวคนนี้ทนัที

‘คุณอยากให้เดอะเลฟิเวอร์ดงัไปทั่วโลกไหมคะ’

ตลอดชีวิตการท�าธุรกิจ ชายหนุ่มลงทุนในหลากหลายผลิตภัณฑ์  

ทั้งเปิดผบั บาร์ ร้านอาหาร น�าเข้าเครื่องส�าอาง เสื้อผ้า และอื่นๆ อกีมากมาย 

รายรบัในแต่ละเดอืนพอจะยกระดบัเขาให้ถูกเรยีกว่า ‘เศรษฐ’ี ได้ไม่ยาก 

แต่ไม่เคยมสีกัครั้งเลยที่เขาจะคดิถงึ ‘การมชีื่อเสยีงระดบัโลก’ 

“ปกตเิดอะเลฟิเวอร์กเ็ป็นผบัดงัอนัดบัหนึ่งของรชัดาฯ มคีนมาเที่ยว

เป็นพันๆ ต่อคืน ท�าก�าไรให้ผมมหาศาลอยู่แล้ว ผมไม่เห็นความจ�าเป็น 

ต้องร่วมธุรกจิกบัคุณเลยนี่ครบั”

แม้จะสนใจรูปร่างหน้าตาหญิงสาว แต่เรื่องธุรกิจก็ส่วนธุรกิจ เขา 

ไม่อาจปล่อยให้อารมณ์เข้ามาครอบง�าจนท�าให้ตวัเองเสยีผลประโยชน์ได้

“เพราะเดอะเลิฟเวอร์เป็นผับอันดับหนึ่งในกรุงเทพฯ น่ะสิคะ โช 

ถงึสนใจท�าธุรกจิด้วย และคดิว่าคุณกน็่าจะสนใจเช่นกนั” 

หญงิสาวพยายามถ่ายทอดบทพดูที่ซ้อมมาตามค�าแนะน�าของปิยภทัร

ประโยคต่อประโยค

ใช่เพียงแผนธุรกิจเท่านั้น บุรุษลึกลับที่เธอรู ้จักเพียงตัวตนใน 

โลกออนไลน์ยงัแนะน�าสถานบนัเทงิต่างๆ ให้เธอ รวมถงึเทคนคิการเจรจา 

ทางธุรกิจให้อีกด้วย ประโยคค�าถามที่ท�าให้วิฑูรย์สนใจในตัวเธอก็เป็น

ประโยคที่เขาขดีเส้นใต้เอาไว้ว่า ‘ต้องพูด’ 

หากเรียงล�าดับความต้องการของมนุษย์ ทุกผู้ย่อมมีความต้องการ

พื้นฐานคอืปัจจยัสี่เป็นอนัดบัแรก ต่อมาคอืความต้องการความสะดวกสบาย

ในการด�าเนินชีวิต เช่น อาชีพมั่นคง ฐานะร�่ารวย และที่เหนือไปกว่า 

สองระดบันั้น คอืความต้องการการเป็นที่ยอมรบัและชื่อเสยีงเกยีรตยิศ

ประโยคนั้นของโชสามารถกระตุ้นความปรารถนาขั้นสูงในใจของ



44  l  เ ปิ ด ป ร ะ ต ูใ จ

วฑิูรย์ได้ชะงดั

“คุณประสบความส�าเร็จและเป็นที่รู้จักกันดีในแวดวงนักธุรกิจของ

ประเทศไทยอยู่แล้ว แต่คุณลองคดิภาพดูสคิะว่า ถ้าเดอะเลฟิเวอร์มชีื่ออยู่

ในนิตยสารท่องเที่ยวของต่างประเทศ ได้รับการแนะน�าว่าเป็นสถานที่ 

ท่องเที่ยวที่ห้ามพลาดหากเดนิทางมาที่ประเทศไทย ผลที่ตามมาคอือะไร”

ทนัททีี่โชพดูจบ วฑิรูย์กว็าดภาพในหวัตาม เขาเหน็ร้านอาหารกึ่งผบั

ของตนมนีกัท่องเที่ยวจากทั่วทกุมมุโลกหลั่งไหลกนัมาเที่ยว มกีารขยายพื้นที่

จนใหญ่กว่าเดมิอกีหลายเท่า มบีรกิารและการจดัพื้นที่รองรบัความต้องการ

ของนักท่องเที่ยวเพิ่มอีกหลายส่วน หน้าของเขาปรากฏอยู่ในภาพข่าว 

ทั้งโทรทศัน์ เวบ็ไซต์ นติยสาร และหนงัสอืพมิพ์ต่างๆ

เจ้าของร้านนิ่งไปครู่หนึ่ง สายตาสี่คู่มองวิฑูรย์อย่างลุ้นระทึก โช 

ลอบก�ามือแน่นใต้โต๊ะ แม้สีหน้าแววตาหญิงสาวจะแสดงออกซึ่งความ 

เดด็เดี่ยวมั่นใจ แต่ใครจะรูว่้าภายในใจเธอตื่นเต้นและกงัวลกบัค�าตอบที่จะ

ได้รบัเพยีงใด

“ผมต้องการเครื่องยืนยันว่า หากท�าตามแผนของคุณ ก�าไรที่ผม 

ได้รบัจะต้องไม่ลดลง”

นักธุรกิจย่อมค�านึงถึงผลก�าไรขาดทุนเป็นอันดับแรกอยู่วันยังค�่า  

แม้ประโยคนี้จะแสดงให้เหน็ว่าวฑิูรย์สนใจในสิ่งที่โชพูด แต่เขากไ็ม่บ้าจี้พอ 

ที่จะท�าตามข้อเสนอของเธอทั้งหมดโดยไม่มหีลกัประกนัอะไรรองรบั

โชเองที่ต้องเป็นฝ่ายลงัเล หญงิสาวไม่มสีิ่งใดพอจะเป็นหลกัประกนั

ให้วิฑูรย์ได้หากธุรกิจที่คุยกันวันนี้ไม่ประสบความส�าเร็จ หรือต่อให้เธอม ี

โชกไ็ม่มั่นใจว่าจะชดใช้ให้เขาได้เพยีงพอ

ช่วงเวลาแห่งการตัดสินใจด�าเนินไปเพียงครู่ แต่ราวกับยาวนานนับ

ชั่วโมง วฑิูรย์จ้องมองดวงตาที่ฉายแววสบัสนของโชอย่างหยั่งเชงิ อนัที่จรงิ

ชายหนุ่มเกือบตกลงท�าธุรกิจร่วมกับหญิงสาวแล้ว หากแต่เขาถามเพื่อ

ประเมนิท่าทขีองเธอเพื่อสร้างความมั่นใจในตวัเองเท่านั้น
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“ตกลงค่ะ ฉนัยนิดที�าสญัญาเพื่อประกนัรายได้ของคุณ”

วิฑูรย์เลิกคิ้วอย่างแปลกใจ เขาไม่ได้ต้องการถึงเพียงนี้ หากแต ่

หญงิสาวกลบัเป็นฝ่ายเอ่ยปากถงึเรื่องสญัญาอนัเป็นข้อผูกมดัขึ้นมาเสยีเอง

“เดี๋ยวดฉินักลบัไปร่างสญัญามาและจะส่งให้คุณพจิารณานะคะ ถ้า

คุณตกลง เรากเ็ริ่มคุยรายละเอยีดส่วนที่เหลอืกนัต่อ”

เสยีงหึๆ  ดงัในล�าคอของคนฟัง โชเป็นคนน่าสนใจจรงิๆ เสยีด้วย 

วฑิรูย์เปลี่ยนท่าทจีากพงึใจเธอเพยีงรปูลกัษณ์มาเป็นนบัถอืความกล้า

บา้บิ่นของหญงิสาว ความปรารถนาต่อเรอืนร่างดงัเช่นเมื่อแรกพบมลายไป 

เหลอืเพยีงความชอบใจในบคุลกิท่าทางและความสามารถในการเจรจาธรุกจิ 

หากแต่นั่นคอืสิ่งที่วฑิูรย์คดิเองเออเองทั้งสิ้น...

อันที่จริงโชมิได้ใจกล้าและสามารถตัดสินใจได้อย่างเด็ดเดี่ยวเช่นนี้ 

เธอล้วนท�าตามค�าแนะน�าของปิยภทัรทั้งสิ้น

หญิงสาวให้อาเธอร์ซึ่งไม่เป็นที่สนใจของวิฑูรย์มากนักถือโทรศัพท์

มอืถอืของตนไว้ ประโยคสนทนาถกูพมิพ์ผ่านช่องสนทนาส่วนตวักบัปิยภทัร 

เมื่อวิฑูรย์พูดอะไรมา เพื่อนหนุ่มก็พิมพ์บทสนทนาแบบย่อๆ ให้ผู้แนะน�า

เข้าใจ เพื่อให้ปิยภัทรเลือกประโยคโต้ตอบที่สามารถน�าการสนทนาครั้งนี้ 

ไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ได้ 

โชลอบมองบทสนทนาที่ปิยภัทรพิมพ์แนะน�ากลับมา และพูดตาม

อย่างคล่องแคล่วราวกบัซ้อมมาแล้วนบัสบินบัร้อยรอบ หญงิสาวที่ประสบ- 

การณ์ธุรกจิเป็นศูนย์ย่อมไม่สามารถรบัมอืนกัธุรกจิมากเล่ห์อย่างวฑิูรย์ 

และการแนะน�าให้ ‘ท�าสญัญา’ กท็�าให้เป้าหมายของการเจรจาธุรกจิ

ในวนันี้บรรลุผลส�าเรจ็

ช่วงเวลาหนึ่งสปัดาห์นบัแต่เริ่มด�าเนนิการตามแผนธุรกจิ โชเดนิสาย
เจรจากับผู้ประกอบการหลายราย บางรายปฏิเสธทันทีเพราะความคิด 

ของเธอประหลาดเกินไป ในขณะที่บางรายกล้าได้กล้าเสีย และไม่เห็นว่า
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ธุรกจิตนจะเสยีหายอะไร กต็กลงร่วมเป็นพนัธมติรกบัเที่ยวไทยทวัร์ จน

ตอนนี้มรี้านค้า ผบั บาร์ คาราโอเกะหลายสบิร้านที่อยู่ในบญัชรีายชื่อที่โช

บนัทกึเอาไว้

และเพราะเธอไปแจ้งความกบัต�ารวจ พร้อมน�ารปูถ่ายของพ่อที่โดน

ท�ารา้ยและใบรบัรองแพทย์ไปเป็นหลกัฐานว่าครอบครวัเธอถกูทวงหนี้โหด 

ท�าให้ต�ารวจเพิ่มก�าลังสายตรวจคอยแวะเวียนมาตรวจสอบหน้าบริษัทเธอ

มากขึ้น เจ้าหนี้นอกระบบที่ตั้งใจคกุคามจงึไม่กล้าส่งคนมาท�าร้ายพอ่กบัแม่

ของเธออกี ในขณะที่เจ้าหนี้หลายรายที่มไิด้ใช้ความรุนแรง แต่มหีลกัฐาน

การกู้เงินมาขู่ โชก็เจรจาขอผัดผ่อนไปก่อนเพื่อรอผลจากการท�าธุรกิจ 

รูปแบบใหม่ที่เธอทุ่มสุดตัวโดยเอาอนาคตของตัวเองและครอบครัวเป็น 

เดมิพนั

หญงิสาวมอบหมายให้พนกังานฝ่ายการตลาดท�าโฆษณาประชาสมัพนัธ์

ชุดใหม่ทนัที

เพราะความรวดเร็วของโซเชียลเน็ตเวิร์ก ท�าให้ไม่จ�าเป็นต้องเสีย 

ค่าโฆษณาเพื่อแพร่ภาพทางโทรทศัน์ หนงัสอืพมิพ์ หรอืนติยสาร แต่กลบั

เผยแพร่ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านเว็บไซต์ต่างๆ เช่น ยูทูบ เฟซบุ๊ก  

อนิสตาแกรม เธอซึ่งเรยีนสาขาการท่องเที่ยวมารูเ้ทคนคิการประชาสมัพนัธ์

หลากรปูแบบเพื่อดงึ ‘เสน่ห์’ ของสถานที่ท่องเที่ยวออกมาดงึดดูความสนใจ

ของนกัท่องอนิเทอร์เนต็ได้เป็นอย่างดี

คลิปวิดีโอความสนุกสนานของผู้คนมากมายท่ามกลางเสียงดนตรี

คึกคัก เครื่องดื่มสีอ�าพันย้อมอารมณ์ให้เพลิดเพลินจนปลดปล่อยลีลา 

ท่าทางไปตามจังหวะเพลง เมนูอาหารที่ปรุงรสและจัดแต่งอย่างพิถีพิถัน 

แสง สี เสียง และเรือนร่างโค้งเว้าของอิสตรีกับความก�าย�าแข็งแกร่งของ

บุรุษ กระตุ้น ‘สญัชาตญาณ’ ที่ถูกกกัเกบ็ของมนุษย์ให้ตื่นขึ้น

ค�าโฆษณาเชิญชวนท่องเที่ยวโดยมีการประกันความปลอดภัยทั้ง 

ต่อชีวิต ทรัพย์สิน รวมถึงโพรโมชันต่างๆ มากมายที่จะได้รับจากการ 
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น�าเที่ยว ทั้งส่วนลดค่าอาหารเครื่องดื่ม พื้นที่ที่จดัสรรไว้ให้เป็นพเิศษ และ

การบรกิารในรูปแบบต่างๆ ที่ปลุกเร้าอารมณ์นกัท่องราตรทีุกเชื้อชาต ิถูก

เผยแพร่ออกไปทั่วโลกและกลายเป็นกระแสไวรลัในชั่วข้ามคนื

หลงัจากนั้นสองวนั โชซึ่งนั่งท�างานอยู่หน้าคอมพวิเตอร์ในส�านกังาน

ตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงดึกดื่นก็ฟุบหลับคาโต๊ะท�างานอย่างไม่ตั้งใจ หญิงสาว 

ที่เหนื่อยล้ารู้สกึมนึงง กระทั่งในห้วงนทิรายงัเหมอืนเธอเดนิอยู่ในเขาวงกต

ที่มีทางแยกมากมายแต่ไม่รู้จะไปทางไหนดี ในฝันนั้นเหมือนมีหมอกหนา

กางกั้น บดบงัทศันวสิยัให้มองเหน็หนทางเบื้องหน้าได้เพยีงแค่คบื เส้นทาง

ทุกสายล้วนน่าสะพรงึกลวัราวกบัมผีหี่าซาตานรออยู่ ณ ปลายทาง

ไม่ทันได้ตื่นตระหนกตกใจไปกว่านั้น เสียงแจ้งเตือนว่ามีอีเมลเข้า 

ก็กระชากโชให้หลุดจากฝันร้าย เธอทะลึ่งตัวพรวดขึ้นมาอย่างมึนงง แล้ว

สะบดัศรีษะไล่ความง่วงงนุ มอืปัดป่ายหาโทรศพัท์มอืถอืเพื่อเปิดดูอเีมลนั้น

และทันทีที่เห็นข้อความ ดวงตาที่แทบลืมไม่ขึ้นพลันดีดผึงก่อน 

เบกิค้างอยู่เช่นนั้น 

“ส�า...ส�าเรจ็แล้ว!”

จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ที่ระบุชื่อผู้ส่ง ‘Mr. Daniel Inniwa’ ถูกส่ง 

มาจากอีกซีกโลก เพื่อแจ้งความประสงค์ ‘จอง’ ทัวร์ราตรีของเธอเป็น 

รายแรก

และหากเธอรู้ว่าในอนาคตอันใกล้นี้ จะมีผู้จองทัวร์ต่อจากนาย 

แดเนียล ลูกค้าชาวอเมริกันผู้นี้อีกนับสิบนับร้อยราย เสียงกรี๊ดของเธอ 

คงดงัลั่นจนคนที่เดนิไปเดนิมาหน้าอาคารได้ยนิกนัถ้วนทั่วเป็นแน่


