
“กลิ่นอบัชื้นนี่มนัอะไรกนั เสยีงดนตรทีี่ไม่คุ้นหูนั่นอกี” มนินภสั
พยายามเปิดเปลอืกตาที่หนกัอึ้งเพื่อมองดวู่าเกดิอะไรขึ้นกบัตน ท�าไมถงึได้

รู้สกึมนึงงและเจบ็ร้าวไปแทบทั้งร่างแบบนี้

“ท�าไมฉนัมาอยูท่ี่นี่ได้ล่ะ เมื่อกี้ยงัอยูใ่นงานเลี้ยงอยูเ่ลย” เธอเพ่งมอง

เท่าที่สายตาจะโฟกัสได้ก็พบว่าบรรยากาศเบื้องหน้ามืดสลัว จนกระทั่งพบ

เงารางๆ ของใครบางคนยนือยูป่ลายเตยีง พอบคุคลนั้นเหน็ว่าเธอฟ้ืนขึ้นมา

กท็ิ้งหวัเข่าที่ปลายเตยีงแล้วคบืคลานเข้ามาใกล้ 

อันตรายที่ปรากฏเบื้องหน้าท�าให้เธอรู้สึกหวาดกลัวจับใจ แล้วจู่ๆ 

ความอบอุ่นที่ห่อหุ้มร่างกายก็เลือนหาย แทนที่ด้วยความหนาวเหน็บจาก

อากาศที่เข้ามากระทบร่าง  

‘กรี๊ด! อย่า อย่าท�าอะไรฉนั’ เธอหวดีร้องเสยีงหลง พยายามผลกัไส

สุดฤทธิ์ แต่กลบัรู้สกึอ่อนเปลี้ยไร้เรี่ยวแรง

‘ฉนัไม่ได้ท�าอะไรเธอเลย’ เสยีงแปร่งๆ ดงัขึ้นเมื่อเงาร่างนั้นโน้มตวั

ลงมากระซบิชดิใบหู รมิฝีปากเยน็ชดืจูบลงที่ต้นคอ ‘เราก�าลงัจะมคีวามสุข

บทน�ำ
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ด้วยกนัต่างหาก’ 

หลงัจากนั้นกเ็ป็นเสยีงหวัเราะแหลมที่ยิ่งได้ยนิกย็ิ่งหนาวเหนบ็สดุขั้ว

หวัใจ เธอขยะแขยงทกุจดุที่มอืนั้นลากผ่าน อยากจะกรดีร้องโวยวาย เปล่ง

เสียงให้ดังที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่สิ่งที่หลุดออกมาจากปากมีเพียงเสียง

กระซบิที่แม้แต่ตวัเองยงัแทบไม่ได้ยนิ

‘ใจเยน็ๆ นะทูนหวั อกีไม่นานฉนัจะพาเธอไปถงึสวรรค์เอง’ 

มินนภัสน�้าตาไหลพราก กัดริมฝีปากแน่นจนได้กลิ่นคาวเลือด 

ใบหน้าเลก็ส่ายไปมาราวกบัคนบ้าคลั่ง 

ปัง! 

เสียงประตูที่ถูกกระแทกเปิดออกท�าให้คนที่อยู่บนเตียงกับเธอผวา

เฮอืก แสงสขีาวที่สาดส่องเข้ามาท�าให้ตาเธอพร่าไปหมด ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเกดิ

อะไรขึ้นต่อจากนั้น มเีพยีงเสยีงที่ดงัคล้ายการทะเลาะววิาทแล้วอดึใจใหญ่

กายหนาวเหนบ็กม็บีางสิ่งมาปกคลุม

‘อย่า!’ 

‘ไม่เป็นไรมนิ พี่มาช่วยแล้ว’ 

เมื่อร่างสูงใหญ่มาช่วยบดบงัแสงจ้า เธอจงึเหน็คนตรงหน้าได้ชดัขึ้น

‘พะ...พี่แสน พี่แสน...’ 

“พี่แสน!” 

มนินภสัสะดุง้เฮอืก ใบหน้าเป้ือนเปรอะไปด้วยน�้าตาที่เกดิจากฝันร้าย 

เธอยันตัวลุกขึ้นแล้วหันมองไปรอบๆ รู้สึกอุ่นใจขึ้นเมื่อพบว่าเบื้องหน้าคือ

สภาพห้องของตนเอง ไม่ใช่ห้องมดืที่มกีลิ่นอบัชื้นดั่งที่ฝันถงึ

ร่างบอบบางยกมือขึ้นกอดเข่า สกัดกั้นแรงสะอื้นเอาไว้ไม่ให้มีเสียง

ใดหลุดรอดออกมา

เธอฝันร้ายอกีแล้ว?

เหตกุารณ์ในอดตีที่แสนเลวร้ายนั้นยงัคงตามมาหลอกหลอน แม้เวลา

จะล่วงเลยมาเกอืบหกปีแล้วกต็าม



๑
แสนศรันย์

มินนภัสเดินลงบันไดมาในสภาพสะโหลสะเหล เมื่อคืนหลังจาก
สะดุ้งตื่นก็ไม่สามารถข่มตาหลับได้อีกเลย เช้านี้จึงไม่พร้อมที่จะออกไป

ท�างานนกั แต่เนื่องจากสรวศิแอบอู้งานหนหีายไปเมื่อหลายวนัก่อน เธอซึ่ง

เป็นเลขาฯ จงึไม่อาจหลบเลี่ยง มเิช่นนั้นบรษิทัคงโกลาหลแน่ 

“มนิ! ท�าไมขอบตาด�าคล�้าอย่างนั้นล่ะลูก” 

เสียงร้องทักของมารดาท�าให้คนที่เพิ่งเดินมานั่งยังเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม

ปรอืตาขึ้นมอง

“สภาพมนิแย่มากเลยเหรอคะ”

“เหมอืนคนไม่ได้นอนทั้งคนื” 

เมื่อโดนมิ่งกมลผู้เป็นมารดาย�้าจนเห็นภาพ มินนภัสจึงได้แต่ถอน

หายใจ

“ก็เมื่อคืนมินฝัน...” ค�าอธิบายหยุดอยู่แค่นั้น เมื่อนึกขึ้นได้ว่า

เหตกุารณ์ดงักล่าวมารดาไม่เคยรบัรู ้เพราะเธอขอร้องให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์

อย่างแสนศรนัย์ช่วยเกบ็เป็นความลบั 



8  l  ร้ า ย แ ส น รั ก

“คอืมนิฝันว่าพี่เสอืใช้ให้ไปรบัหน้าบรรดาสาวๆ น่ะค่ะ เสยีงแต่ละคน

วี้ดว้ายมากมนิเลยสะดุ้งตื่นแล้วกน็อนไม่หลบัอกีเลย” คนโกหกค�าโตหลบตา 

ก้มหน้าไปสนใจข้าวต้มกุ้งที่แม่บ้านเพิ่งน�ามาเสริ์ฟให้เมื่อครู่

“ตาเสือยังไม่เลิกยุ่งกับแม่สาวๆ พวกนั้นอีกเหรอ สงสัยแม่จะต้อง 

ไปคุยกบัดาให้รู้เรื่องละ ไหนว่าอยากดองกนั” มิ่งกมลบ่นอุบ จุดประสงค์

หลักที่ยอมให้ลูกสาวไปท�างานบริษัทเลนส์ออฟติกคือการเกี่ยวดอง แต่ถ้า

ฝ่ายนั้นยงัลอยไปลอยมาเช่นนี้คงไม่มทีางลงเอยกนัได้แน่ๆ

“เลกิยุง่อะไรกนัล่ะคะ นี่กห็ายไปสองสามวนัแล้ว สงสยัไปอยู่กบัสาว

ชวัร์”

“ฮ้า!”

“ไม่ฮ้าแลว้ค่ะ มนิว่าคณุแม่เลกิคดิที่จะจบัคูม่นิกบัพี่เสอืดกีวา่เพราะ

ไม่มทีางเป็นไปได้หรอก พี่เสอืไม่ใช่สเปกมนิเลยสกันดิ”

มิ่งกมลท�าเสยีงจึ๊กจั๊กด้วยความขดัใจเมื่อโดนบุตรสาวดบัความหวงั

“แล้วสเปกของมินเป็นแบบไหนล่ะลูก ถ้าไม่ใช่พี่เสือ งั้นพี่ภพไหม 

ลูกชายคุณธนา หรอืพี่เจมส์ ลูกชายคุณพพิฒัน์กน็่าสนใจ หรอืจะเป็น...”

สมองมนินภสัได้ยนิแค่ประโยคแรกของมารดาเท่านั้น พอพดูถงึเรื่อง

สเปกใบหน้าของใครบางคนที่ฝันถึงเมื่อคืนก็ลอยมา คนที่หน้าตาเหมือน 

สรวิศทุกกระเบียดนิ้วแต่นิสัยใจคอช่างแตกต่าง คนที่เคยน่ารัก อ่อนโยน 

จติใจด ีเป็นคนเดยีวที่เธอพึ่งพาได้ และกเ็ป็นคนเดยีวที่ท�าให้เธอเจบ็ช�้าจน

ไม่กล้ารกัใครอกี 

“มนิ! ได้ยนิแม่ไหมลูก”

“คะ?” คนตกอยู่ในภวงัค์สะดุ้ง มองมารดาหน้าเหลอหลา “คุณแม่ 

ว่าไงนะคะ”

“แม่บอกว่าถ้าลูกถูกใจคนไหนกบ็อกได้เลย ที่เหลอืแม่จดัการเอง”

“คณุแม่คะ” มนินภสัถอนหายใจเฮอืก เธอเพิ่งจะอายยุ่างยี่สบิห้า ยงั

ไม่คดิเรื่องคู่ครองหรอือะไรทั้งนั้น “เราเลกิพูดเรื่องนี้กนัเถอะค่ะ มนิยงัไม่
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อยากมใีคร มนิอยากท�าความฝันของตวัเองให้ส�าเรจ็ก่อน”

“แต่แม่อยากอุ้มหลานแล้วนี่นา ลูกเพื่อนแม่หลายคนที่อายุเท่ามนิก็

แต่งงานแต่งการกนัไปเกอืบหมดแล้ว”

“งั้นคุณแม่กเ็ซน็อนุมตังิบให้มนิไปท�าทุนก่อนดไีหมคะ ไม่แน่น้า ถ้า

บรษิทัของมนิไปได้สวย มนิอาจจะอยากแต่งงานเรว็ขึ้นกไ็ด้” มนินภสัไม่พดู

เปล่า ยงัแบมอืยื่นไปด้านหน้ามารดา ท�าตาปรบิๆ เพื่อเรยีกคะแนนความ

เหน็ใจ 

อนัที่จรงิมนินภสัไม่อยากท�างานที่บรษิทัเลนส์ออฟตกิเลยสกันดิ เธอ

อยากเปิดบรษิทัน�าเข้าสนิค้า ทว่ามารดาไม่สนบัสนนุเพราะต้องใช้เงนิลงทนุ

ค่อนข้างเยอะจงึสร้างเงื่อนไขว่า ต้องทดลองงานที่บรษิทัเลนส์ออฟตกิก่อน

หนึ่งปี หากผลงานเป็นที่พอใจค่อยมาคยุเรื่องเงนิทนุกนัใหม่ ใครเลยจะไม่รู้

ว่านั่นเป็นแค่กลอุบาย มารดาต้องการให้เธอได้ใกล้ชิดกับเสือหรือ สรวิศ 

ศิลป์ศุภา ลูกชายของดารินผู้เป็นเพื่อนสนิท เผื่อเกิดปิ๊งปั๊งกันขึ้นมาจะได้

เป็นไปตามความต้องการของคุณแม่ทั้งสอง 

แต่ฝันไปเถอะ! นอกจากจะมใีจให้กนัยากแล้ว เธอยงัรู้สกึเขด็ขยาด

ผู้ชายมากกว่าเดมิเสยีอกี

มิ่งกมลยื่นมอืไปตบแปะบนมอืบตุรสาวหนึ่งครั้งพร้อมทั้งส่งยิ้มละไม

“ทุกอย่างตามเงื่อนไขเดมิจ้ะ”

“คุณแม่...”

“อมื เนยีม ข้าวต้มวนันี้ใช้ได้เลย” 

ค�าพูดตัดบทของมารดาท�าให้คนโดนปฏิเสธเบ้ปากอย่างแง่งอน 

จ�ายอมท�าตามเงื่อนไขต่อไป เผื่อว่าสักวันความฝันของตนจะมีโอกาส 

เป็นจรงิขึ้นมาบ้าง

เมื่อจัดการมื้อเช้าเสร็จมินนภัสก็ออกเดินทางไปยังบริษัทเลนส์-
ออฟตกิซึ่งอยู่ไม่ไกลจากบ้านนกั และด้วยความที่ยงัคงง่วงเหงาหาวนอนจงึ
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รบกวนให้ลุงชมซึ่งเป็นคนขับรถของมารดามาส่ง เธอขึ้นลิฟต์มาที่ชั้นสาม

ด้วยหัวสมองที่ยังเบลอๆ แต่ก็ไม่ลืมที่จะแวะฝากกล่องข้าวไว้ที่ห้องครัว

ขนาดย่อมก่อนเข้าไปในห้องท�างาน 

“ป้าแบ่งชฟิฟอนไปทานได้เลยนะคะ เกบ็เอาไว้ให้มนินดิหน่อยกพ็อ 

มินทานเยอะไม่ได้ค่ะเริ่มอ้วนแล้ว” มินนภัสยื่นทั้งกับข้าวทั้งขนมให้จิตรา 

แม่บ้านประจ�าชั้น ซึ่งคนที่แพ็กอาหารมาให้ก็คือเนียม แม่ครัวที่บ้านซึ่ง 

กลวัเหลอืเกนิว่าเธอจะอดอยากจงึแพก็มาเสยีห่อใหญ่

“เอาตรงไหนมาอ้วนคะคุณมนิ ผอมจนจะปลวิลมอยู่แล้ว” หญงิวยั

กลางคนมองคนตรงหน้าอย่างเอื้อเอน็ด ูมนินภสัเป็นเดก็มารยาทด ีมสีมัมา-

คารวะ แม้จะเป็นถงึเลขาฯ เอม็ด ีแถมมารดายงัมหีุน้อยูใ่นบรษิทัและสนทิ

กบัเจ้าของบรษิทัมาก แต่กป็ฏบิตัติวัและใช้ชวีติเรยีบง่าย ไม่หยิ่ง ไม่เจ้ายศ

เจ้าอย่าง พูดคุยหยอกล้อกบัทุกคนอย่างเป็นกนัเอง “อ้วนสคิะ ดูพุงมนิส”ิ 

เจา้ตวัแอ่นพงุเตม็ที่ แต่ดยูงัไงกร็าบเรยีบไม่มส่ีวนเกนิใดโผลม่าแมแ้ต่นอ้ย

จิตราส่ายหน้าน้อยๆ รู้อยู่เหมือนกันว่าเทรนด์ผู้หญิงสมัยนี้คือต้อง

ผอม ซึ่งแตกต่างจากสมยัเธอมากนกั

“เอาเถอะค่ะ อ้วนกอ้็วน แล้วนี่เมื่อคนืนอนไม่หลบัหรอืไงคะ ตาเป็น

หมแีพนดามาเชยีว” 

คนโดนทกัยกมอืขึ้นจบัใต้ตาโดยอตัโนมตัิ

“เหน็ชดัขนาดนั้นเลยเหรอคะ” 

มใีบหน้าที่พยกัขึ้นลงแทนค�าตอบ มนินภสัจงึหยบิกระจกขึ้นมาสอ่ง

อกีหน “นี่มนิลงคอนซลีเลอร์ไปตั้งเยอะแล้วนะคะเนี่ย”

“สงสยัจะลงบางไป ต้องลงหนาๆ แบบป้าเนี่ย เนยีนกรบิ” คนโอ้อวด

ยกมอืชี้หน้าตนเอง 

มนินภสัได้แต่ยิ้มแหย เพราะความหนาของรองพื้นบวกคอนซลีเลอร์ 

ท�าให้หน้าดูไม่ค่อยเป็นธรรมชาตสิกัเท่าไร

“ป้าแนะน�าเครื่องส�าอางให้ไหมคะ นี่ป้ากข็ายอยู่...”
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“ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้า มินสายแล้ว ขอแค่กาแฟแก้วหนึ่งก็พอค่ะ” 

มนินภสับอกปัดอย่างมมีารยาท พร้อมกบัยกนาฬิกาขึ้นดู

“ได้ค่ะ งั้นเดี๋ยวป้าจดักาแฟด�าไปให้เลยนะคะ”

“อี๋! ไม่เอาค่ะ มนัขม มนิขอสูตรเดมิดกีว่าค่ะ” 

“ไหนว่ากลวัอ้วนไงคะ” 

มนินภสัสหีน้าเหยเกด้วยไม่ไหวจรงิๆ กบักาแฟด�าสูตรจติรา คนที่

กนิได้เหน็จะมแีค่สรวศิเท่านั้น 

“งั้นมนิขอแบบเดมิ แต่ลดน�้าตาลลงครึ่งหนึ่งกไ็ด้ค่ะ”

คนสงูวยัหวัเราะพร้อมกบัส่ายหน้าน้อยๆ สดุท้ายความตั้งใจกจ็บลง

ที่กาแฟถ้วยโปรด

“ได้ค่ะ ป้าจะชงให้พเิศษเลย คุณมนิไปรอด้านในเถอะนะคะ เดี๋ยว

ป้าเข้าไปเสริ์ฟพร้อมกาแฟของคุณเสอื”

ประโยคดงักล่าวท�าให้มนินภสัเลกิคิ้วสูงอย่างแปลกใจ เพราะสรวศิ

หายไปหลายวนั เธอพยายามตดิต่อไปหากไ็ม่ค่อยรบัสาย

“พี่เสอืมาแล้วเหรอคะ” 

“ค่ะ ป้ามากเ็หน็นั่งท�างานอยู่แล้ว” 

มนินภสัหนัมองไปทางห้องท�างานแล้วกระชบักระเป๋าสะพาย เดนิตรง

ดิ่งเข้าไปด้านในเพื่อเอาเรื่องคนที่ทิ้งให้เธอหวัหมุนเสยีหลายวนั

“พี่เสอื!” มนินภสัไม่เคาะประตกู่อนเหมอืนที่เคยท�า ก้าวฉบัๆ ไปยนื

เท้ามอืบนโต๊ะท�างาน “หายไปไหนมาคะ รู้ไหมว่ามนิเครยีดขนาดไหน โทร. 

ไปกไ็ม่รบั ถามคณุป้ากบ็อกว่าพี่เสอืไปจดัการธรุะส่วนตวั พอถามว่าจะกลบั

เมื่อไหร่กบ็อกไม่รู้”

คนที่นั่งอยูบ่นเก้าอี้หลงัโต๊ะท�างานผงะเลก็น้อย คงเพราะไม่ชนิที่เธอ

แสดงอารมณ์เกรี้ยวกราด

“แลว้นี่นกึยงัไงเอาแว่นมาใส่คะ ไหนบอกท�าเลสกิแลว้ไง” โดยไมร่อ

ให้อกีฝ่ายได้อธบิาย มนินภสักเ็อ่ยถงึบางอย่างที่สะดุดตา 
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“พี่ไม่ได้ท�า”

เสยีงสรวศิแปร่งไปจากเดมิเลก็น้อย แต่เธอไม่ทนัได้สงัเกต เพราะ

ยงัโมโหและสงสยัเรื่องแว่นตาอยู่

“ก็พี่เสือบอกเองว่าท�าเลสิกตั้งแต่เรียนจบ จะมีก็แต่...” ค�าพูดของ 

มินนภัสหยุดอยู่แค่นั้น แผ่นหลังค่อยๆ เหยียดตรงพร้อมกับดวงตาที่ 

ค่อยๆ กว้างขึ้น 

คนที่นั่งนิ่งอยูต่ั้งแต่แรกยนัตวัลกุขึ้น สายตาจ้องประสานกบัคนที่น่า

จะรู้แล้วว่าเขาคอืใคร

สีหน้ามินนภัสซีดลง สองขาขยับถอยหลังไปทีละก้าวๆ และก่อนที่

เขาจะทนัได้เอ่ยอะไรเธอกก็ลบัหลงัหนัแล้ววิ่งออกจากห้องไปอย่างรวดเรว็

‘ไม่ใช่! ไม่จรงิ! ต้องไม่ใช่เขา! เขาไม่ได้อยู่ที่นี่’

การปรากฏตวัแบบไม่คาดฝันของแสนศรนัย์ท�าให้มนินภสัสตแิตก 
มือเล็กทั้งสองข้างสั่นจนต้องก�าแน่น ใบหน้าซีดคล้ายไม่มีสีเลือดอยู่เลย 

เหตุการณ์ที่แม้จะผ่านไปหลายปีฉายซ�้าวนไปเวยีนมาอยู่ในหวั

‘มนิ เราขอโทษนะ แต่พี่แสนบอกว่ารกัเราจรงิๆ’ 

ประโยคที่เพื่อนรักเพียงคนเดียวบอกเมื่อหลายปีก่อนย้อนกลับเข้า

มาในหัว วันนั้น ‘น�้าหนึ่ง’ เดินจูงมือมากับแสนศรันย์เพื่อบอกถึงความ

สัมพันธ์ที่เธอแทบไม่เคยคิดว่าจะเป็นไปได้ ตอนนั้นเธอไม่เชื่อค�าพูดของ

เพื่อนสนทิจงึหนัไปทางผูช้ายตวัสงูอย่างคาดหวงัในค�าตอบ อยากรูเ้หลอืเกนิ

ว่าทั้งสองคนไปรกักนัตอนไหน 

‘อย่าโกรธเราสองคนเลยนะ’ 

มินนภัสรู้ตอนนั้นเองว่าหัวใจแหลกสลายเป็นเช่นไร เธอขยับถอย

หลังเมื่อน�้าหนึ่งเดินเข้ามาหา สายตายังคงจับจ้องรอค�าตอบจากเขา ‘คนที่

เธอฝากหัวใจเอาไว้’ แต่นอกจากจะไม่มีค�าอธิบายใดๆ แล้วเขายังเข้ามา

จูงมอืน�้าหนึ่งออกไป แล้วทิ้งเธอไว้เบื้องหลงัเพยีงล�าพงั!
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ตั้งแต่วนันั้นมนินภสักไ็ม่ได้เจอทั้งสองคนอกี มเีพยีงข่าวว่าพวกเขา

บินไปเรียนต่อด้วยกัน ในห้วงเวลาของความเจ็บปวดเธอพยายามทบทวน

ว่ามนัเกดิอะไรขึ้นระหว่างเธอกบัเขา ท�าไมผูช้ายที่เคยแสนดถีงึได้เปลี่ยนไป 

แต่จนแล้วจนรอดกไ็ม่สามารถหาสาเหตไุด้ สดุท้ายกเ็หลอืเพยีงเหตผุลเดยีว

เท่านั้น คอื ‘เขา’ รบัไม่ได้ที่เธอเคยถูกล่วงละเมดิทางเพศ 

มนินภสัยิ้มเยาะตวัเองในวนันั้น ไม่แปลกใจเลย เพราะขนาดเธอก็

ยงัรงัเกยีจตวัเอง!

เหตุการณ์นั้นยงัคงเฝ้าหลอกหลอนเธอมาตลอดหลายปี แม้จะไม่มี

ใครลว่งรูน้อกจากเธอ แสนศรนัย์ และคนสารเลวที่ก่อเรื่อง แต่เธอกค็ลา้ย

คนมบีาดแผล ทกุครั้งที่เหน็ข่าวท�านองนี้จะรูส้กึหวาดกลวัจนเนื้อตวัสั่น ไม่

สามารถอยู่ในความมืดได้จนต้องเปิดไฟนอนทุกคืน จนกระทั่งมารดากับ 

ดารนิจบัความผดิปกตนิี้ได้จงึพยายามถามไถ่ แถมทั้งสองยงัล่วงรูถ้งึความ

ห่วงเหินระหว่างเธอกับแสนศรันย์ด้วย ซึ่งเธอก็จะบอกแค่ว่า ‘ไม่มีอะไร’ 

เป็นเพราะโตขึ้นจงึไม่กล้าท�าตวัสนทิสนมกนัเหมอืนดั่งก่อนเท่านั้น

“คณุมนิ! เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ” เสยีงเคาะประตูห้องน�้าที่ดงัระรวัท�า

ให้มนินภสัสะดุ้งเฮอืก “ตายจรงิ ท�าไมเงยีบอย่างนี้ คุณมนิได้ยนิป้าไหม!”

มือบางยกขึ้นเช็ดน�้าตาที่ซึมออกมา แข็งใจท�าเสียงให้เป็นปกติเพื่อ

ขานรบัคนที่อยู่หน้าห้อง

“ค่ะป้าจติรา มนิไม่ได้เป็นอะไรค่ะ”

“แน่ใจนะคะ ป้าเหน็หน้าคุณซดีมากเลยตอนวิ่งออกมาจากห้องคุณ

เสอื”

“ไม่เป็นไรจรงิๆ ค่ะ มนิ...เอ่อ ปวดท้องนดิหน่อย” มนินภสัยอมมสุา 

เนื่องจากสภาพจติใจตอนนี้ยงัไม่พร้อมออกไปเผชญิหน้าใคร

“ให้ป้าโทร. บอกคุณมิ่งไหมคะ”

“ไม่ต้องค่ะป้า ขอบคณุนะคะ” เธอตดับทกลายๆ พลางหยบิสายฉดี

มาฉดีน�้ากลบเสยีงเป็นเชงิว่าไม่อยากสนทนาต่อ รอฟังจนเสยีงฝีเท้าของป้า
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สูงวยัห่างออกไปจงึกลบัมาตกอยู่ในภวงัค์ความรู้สกึของตนเองอกีครั้ง

เธอจะท�ายงัไงด ีเธอยงัไม่พร้อมเจอหน้าคนใจร้ายคนนั้น

มินนภัสนั่งท�าใจอยู่ในห้องน�้าร่วมชั่วโมงก่อนจะรวบรวมก�าลังใจ
เดนิออกมา เวลาค่อนข้างสายท�าให้บรเิวณทางเดนิค่อนข้างไร้ผู้คน เธอตรง

ดิ่งไปที่โต๊ะท�างาน หยิบกระเป๋าสะพายขึ้นมาเพื่อเตรียมหนีกลับบ้าน ทว่า

จงัหวะนั้นโทรศพัท์บนโต๊ะกลบัส่งเสยีงดงัลั่น

เธอไม่กล้ารบัในทนัทเีพราะกลวัเป็นสายจากคนในห้องโทร. มาตาม 

แต่เสยีงที่ดงัต่อเนื่องแบบไม่หยดุท�าให้ต้องจ�าใจยกโทรศพัท์ขึ้นมา ยงัไม่ทนั

ขานรบักไ็ด้ยนิเสยีงสนทนาดงัอยู่ในสายแล้ว

“ทุกคนมาครบแล้วค่ะ เชญิที่ห้องแอลโอสามทบัสามนะคะ”

“ครบั ผมจะไปเดี๋ยวนี้”

มินนภัสไม่ทันวางสาย อึดใจต่อมาประตูห้องท�างานก็ถูกเปิดออก 

พรอ้มกบัการปรากฏตวัของคนร่างสูงโปร่งในชดุสูทสกีรมท่า เขาดแูปลกใจ

เลก็น้อยเมื่อเหน็เธอ

“ถ้าจะหนกีลบับ้านกช็่วยเข้าประชุมก่อน ผมยงัไม่ค่อยรู้จกัใคร” 

เขากล่าวเท่านั้นกเ็ดนิน�าออกไป ทิ้งให้มนินภสัยนืแบลงก์อยู่ครู่ก่อน

จะเหลยีวขวบัไปทางคนที่เหน็เพยีงแผ่นหลงัไวๆ 

จากความกลวั ความโกรธ กลายเป็นความโมโห มนินภสัวางกระเป๋า

ที่คล้องอยู่ที่ไหล่ลงบนโต๊ะดงัโครม ก่อนจะหยบิแฟ้มแล้วเดนิตามไปอย่าง

ไม่ค่อยเตม็ใจนกั

‘ท�าไมเธอต้องถูกสอนให้เป็นคนมคีวามรบัผดิชอบกไ็ม่รู้’

ที่นั่งในห้องประชุมเกือบเต็มแล้วเมื่อมินนภัสไปถึง เหลือเพียง
ด้านหน้าข้างแสนศรนัย์กบัด้านหลงัอกีสองที่ เธอจงึแทบไม่เสยีเวลาคดิรบี

ตรงดิ่งไปยดึพื้นที่ทางด้านหลงัทั้งๆ ที่ปกตถ้ิาเข้าประชมุกบัสรวศิจะต้องนั่ง
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ประกบอยู่ข้างๆ เพื่อคอยช่วยเหลือในทุกกรณี แต่...ไม่ใช่กับคนคนนี้

แน่นอน 

มนินภสัท�าไม่รูไ้ม่ชี้เมื่อรบัรูถ้งึสายตาของแสนศรนัย์ที่มองมา เธอสดู

ลมหายใจเข้าปอดลกึๆ เพื่อตั้งสตแิล้วโฟกสักบัหน้าที่ของตน เริ่มตั้งแต่เงย

หน้าส�ารวจผู้เข้าประชุมคนอื่นๆ ซึ่งส่วนมากเป็นผู้จัดการในฝ่ายต่างๆ ซึ่ง

คุ้นหน้าคุ้นตากนัด ี

“คุณมนิไม่ไปนั่งข้างหน้าเหรอครบั”

ค�าถามมาจากเป็ด ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประจ�า

บริษัทซึ่งเดินมานั่งข้างๆ เป็ดเป็นผู้ชายนิสัยดีและค่อนข้างเฟรนด์ลี อายุ 

อานามประมาณสามสบิปลายๆ และ ‘โสด’ 

“ไม่ดกีว่าค่ะ ตรงนี้สะดวกกว่า” มนินภสัหนัไปยิ้มอย่างรกัษามารยาท 

“แต่ผมว่าคุณเสอื เอ่อ! ไม่ใช่ส ิคุณแสนอยากให้คุณไปนั่งข้างหน้า

มากกว่านะครบั”

มินนภัสหันมองไปตามสายตาคนพูดจึงเห็นว่าเขายังไม่ละสายตา 

ไปไหน แต่เธอกแ็ค่หนัไปส่งยิ้มกบัเป็ดและไม่ตอบอะไรอกี ก้มหน้าก้มตา 

ท�าหน้าที่ให้เสรจ็เพื่อจะได้กลบับ้านอย่างที่ตั้งใจ

เอกสารการประชุมถูกวางลงตรงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล มิน-

นภสัหยบิขึ้นมาอ่านคร่าวๆ ซึ่งสาระส�าคญัคอืการแนะน�าตวัแสนศรนัย์ 

“ดีนะครับที่คุณเสือเมลแจ้งก่อน ไม่งั้นพวกเราไม่รู้แน่ๆ ว่าเป็น 

คุณแสน คงคดิว่าคุณเสอืกลบัมาแล้ว” 

“นั่นน่ะสิคะ เคยเห็นตั้งแต่สมัยเด็กๆ ยิ่งโตยิ่งแยกไม่ออกว่าใคร 

เป็นใคร”

ประโยคสนทนาของผูเ้ข้าร่วมประชมุท�าให้มนินภสัหกูระดกิ รบีหยบิ

สมาร์ตโฟนขึ้นมาเชก็อเีมล แม้จะค่อนข้างแน่ใจว่าไม่มเีมลฉบบัดงักล่าวผ่าน

ตาแน่ๆ ลองตรวจสอบย้อนหลังไปเป็นเดือนพร้อมกับกดดูในโฟลเดอร์ 

send and receive อีกหลายรอบก็ไม่พบเมลฉบับดังกล่าว คิ้วบางจึง
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กระตุกขึ้นมาทนัท ีรบัรู้แล้วว่าใครเป็นตวัการ

“พี่เสอืนะพี่เสอื ตวัไม่อยูย่งัสร้างความเดอืดร้อนอกี” คนโดนหกัหลงั

บ่นอุบ นกึอยากวิ่งไปทุบเจ้านายคนเก่าให้หายเจบ็ใจสกัทสีองท ี 

“ผมว่าเรามาเริ่มประชุมกนัดกีว่าครบั” 

น�้าเสียงเย็นชาท�าให้มินนภัสหันขวับ พร้อมๆ กับเสียงที่ดังเซ็งแซ่ 

เมื่อครู่กพ็ลอยเงยีบกรบิตามไปด้วย

“แต่...ยังมาไม่ครบเลยนะคะ” คนค้านคือผู้จัดการฝ่ายบุคคลที่นั่ง

ขนาบอยู่ทางซ้ายมอืของแสนศรนัย์

คนโดนท้วงไม่เอ่ยอะไร ท�าเพยีงยกนาฬิกาขึ้นมาดูแล้วกล่าวแนะน�า

ตวัเอง

“ผมแสนศรนัย์ ศลิป์ศุภา ยนิดทีี่ได้รู้จกัทุกท่านครบั” 

ผู้ร่วมประชุมหันมองหน้ากันเลิ่กลั่กเมื่อรูปแบบการประชุมแตกต่าง

จากที่เคยเป็นมา แถมการแนะน�ายงัแสนสั้น 

ภายในห้องเกดิเดดแอร์อยูช่ั่วครู ่ก่อนที่ผูบ้รหิารท่านอื่นๆ จะทยอย

แนะน�าตวักนัคร่าวๆ จนครบ ไม่มคี�าพูดหยอกล้อเหมอืนตอนสรวศิอยู ่ไม่มี

การไถ่ถามสารทุกข์สุกดบิใดๆ ทั้งนั้น

“เรื่องอนุมัติงบประมาณด้านต่างๆ ผมขออ่านรายละเอียดก่อน 

นะครบั คงต้องใช้เวลาสกัหน่อย แล้วกเ็รื่องโพรเจกต์เลนส์ตวัใหม่ท่านไหน

พอจะให้รายละเอยีดผมได้บ้าง”

“คณุเสอืมเีอกสารเรื่องนี้ครบนะครบั ไม่ทราบว่าคณุแสนเหน็หรอืยงั” 

เป็ดผูเ้ป็นโต้โผใหญ่เรื่องนี้แสดงตวั “คอืพวกเราจะรูแ้ค่ในส่วนที่รบัผดิชอบ

นะครบั ภาพรวมและรายละเอยีดส�าคญัต่างๆ อยู่กบัคุณเสอืทั้งหมด”

แล้วทุกสายตาก็หันไปทางมินนภัสเป็นตาเดียว ในเมื่อสรวิศไม่อยู่ 

คนที่น่าจะรู้ดทีี่สุดกค็อืเลขาฯ ส่วนตวั

“คะ? อ๋อ มคี่ะ สกัครู่นะคะ” 

มนินภสัเปิดแฟ้มงานแล้วลกุเดนิเอาไปวางตรงหน้าคนนั่งหวัโต๊ะ พอ
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จะหมุนตวักลบักไ็ด้ยนิเสยีงกระซบิที่ลอดไรฟันออกมา

“มานั่งตรงนี้” แสนศรนัย์ตวดัสายตาไปยงัเก้าอี้ที่อยู่ด้านขวาเป็นเชงิ

บงัคบักลายๆ 

“ฉนันั่งข้างหลงัได้ค่ะ”

“ผมยังต้องการความช่วยเหลือ คุณจะเดินไปเดินมาได้ยังไง หัด

เกรงใจคนอื่นบ้าง”

ค�าพูดต�าหนติรงๆ ท�าให้มนินภสัหน้าชา รมิฝีปากเม้มเข้าหากนัด้วย

ความโกรธขึ้ง

“ค่ะ!” เธอทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้ตวัดงักล่าว แล้วเมนิหน้าหนคีนหวัโต๊ะ 

พุ่งความสนใจไปยงัผู้ร่วมประชุมท่านอื่นๆ จนกระทั่งจบการประชุม

มินนภัสปล่อยให้แสนศรันย์เดินกลับไปที่ห้องก่อน แล้วเธอจึง
ค่อยหอบแฟ้มเอกสารต่างๆ ตามไปทหีลงัด้วยไม่อยากเผชญิหน้า แต่เขาก็

ยนืรอเธอที่โต๊ะท�างานอยู่ดี

มนินภสัไม่มองหน้า ท�าเพยีงเดนิอ้อมไปยงัโต๊ะท�างานของตนเอง 

“ผมต้องการแฟ้มเอกสารงบประมาณที่ต้องอนุมตั”ิ

“ค่ะ” มนินภสัรบัค�าพร้อมกบัหนัไปหยบิแฟ้มเอกสารมาวางไว้ให้

“รายละเอยีดผลประกอบการของไตรมาสนี้”

“ค่ะ”

“ขอตวัเลขแผนการผลติของเดอืนหน้าด้วย”

“ค่ะ” มินนภัสยื่นทุกแฟ้มที่เขาต้องการ จากนั้นก็ลุกขึ้นยืน “ถ้า

ต้องการเอกสารอะไรอกีกอ็ยู่ในตูภ้ายในห้องท�างานของคณุนะคะ แลว้บ่าย

นี้ฉนัขอลา ขอบคุณค่ะ”

เธอไม่รอฟังว่าเขาอนุญาตหรือไม่ รีบคว้ากระเป๋าแล้วจ�้าอ้าวออกมา

ทนัท ี

การพบเจอหลงัจากผ่านไปห้าปีกว่าไม่ได้ท�าให้ความรูส้กึของเธอดขีึ้น
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กว่าเมื่อก่อนเลย แถมการท�างานด้วยกนัในวนัแรกยงัไม่น่าประทบัใจเสยีอกี 

มนินภสับอกตวัเองว่าต้องไปเจรจากบัมารดาโดยเรว็ที่สุด 

เธอทนท�างานกบัเขาไม่ได้แน่นอน! 



มนินภสัต่อสายหามารดาทนัททีี่โบกแทก็ซี่ได้ แต่ดเูหมอืนอกีฝ่าย
จะไม่สะดวกคุยเพราะรบัสายแล้วเอ่ยเพยีงสั้นๆ ว่าก�าลงัประชุมอยู่จากนั้น

กว็างสายไป คนตั้งใจโทร. ไปฟ้องจงึได้แต่อ้าปากค้างด้วยยงัไม่ทนัได้เอ่ย

อะไรสกัค�า

เธอหงุดหงดิงุน่ง่านไปหมด การกลบับ้านกดู็เหมอืนจะไม่ใช่ทางออก

ที่ดีเสียแล้ว จึงหยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาหวังหาคาเฟ่เก๋ๆ ไปนั่งชิลพักผ่อน

จติใจ แต่ยงัไม่ทนักดเข้าเวบ็ค้นหาใดๆ กม็ข้ีอความจากแอปพลเิคชนัแสดง

ภาพชื่อดังอย่างไอจีเด้งเตือนขึ้นมา มินนภัสเปิดดูก็พบว่าคนที่เธอติดตาม

อยู่เพิ่งโพสต์ภาพสถานที่ที่หนึ่ง แล้วมุมปากก็ค่อยๆ มีรอยยิ้ม รีบบอก 

จุดหมายปลายทางใหม่แก่โชเฟอร์เพราะเธอหาที่ปรกึษาได้แล้ว

ใช้เวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงรถแท็กซี่ก็เข้ามาจอดหน้าประตูรั้วของบ้าน 

หลงัหนึ่ง ซึ่งเธอเคยมาเยอืนบ่อยครั้ง

“สวัสดีค่ะคุณมิน มาหาคุณพิชเหรอคะ” ภาษาไทยแปร่งๆ ที่มา

พร้อมกับรอยยิ้มพิมพ์ใจของหญิงสาวจากประเทศเพื่อนบ้านท�าให้มินนภัส

๒
เจ้าชายน�้าแข็ง
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ยิ้มตอบ

“ใช่จ้ะ พี่พชิอยู่ใช่ไหม”

“อยู่ค่ะ เพิ่งมาเมื่อวานนี่เอง ตอนนี้น่าจะอยู่ในสตูดโิอค่ะ” แม่บ้าน

สาวตอบอย่างฉะฉานด้วยรู้จกัมกัคุ้นกนัเป็นอย่างดี

“โอเคจ้ะ นิ่มมอีะไรกไ็ปท�าเถอะ เดี๋ยวฉนัเดนิเล่นรอบๆ สกัครู่แล้ว

จะเข้าไปหาพี่พชิเอง”

“ค่ะคุณมนิ” 

แม่บ้านหมนุกายแล้วเดนิหายไปทางหลงับ้าน มนินภสัจงึเตรด็เตร่อยู่

รอบๆ สวนสไตล์องักฤษที่แสนร่มรื่นไปเรื่อยๆ 

‘บ้านวริทธิ์นันท์’ เป็นของตระกูลวริทธิ์นันท์ที่ตกทอดกันมารุ่นสู่รุ่น 

มารดาเคยเล่าให้ฟังว่าตระกูลนี้เป็นผู้ดีเก่า และที่เธอสามารถเข้านอกออก

ในได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อนกเ็พราะสนทิสนมกบั พมิพ์พชิ วรทิธิ์นนัท์ 

หรอืที่เธอเรยีกตดิปากว่าพี่พชิตั้งแต่สมยัไปเรยีนที่ต่างประเทศ 

“ไฮดาร์ลงิ ลมอะไรหอบมาถงึที่นี่ได้จ๊ะ”

เสียงร้องทักท�าให้แขกผู้มาเยือนชะงักฝีเท้า เหลียวไปทางต้นเสียง 

จึงเห็นหญิงสาววัยยี่สิบปลายๆ ในชุดเสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนขาสั้น ผม 

มวยสูงมปีากกาเสยีบไว้ ใบหน้าไร้เครื่องส�าอาง และสวมแว่นตาก�าลงัเดนิ

ตรงมาหา

“สวสัดค่ีะพี่พชิ” มนินภสัยิ้มกว้าง เข้าไปสวมกอดรุ่นพี่ที่ไม่ได้เจอกนั

มาพกัใหญ่ “คดิถงึจงัเลยค่ะ”

“ปากหวาน แล้วนี่รูไ้ด้ยงัไงว่าพี่อยูท่ี่นี่” พมิพ์พชิท�าหน้าฉงน เนื่องจาก

เวลาจะคดิงานใหม่ๆ เธอจะเกบ็เนื้อเกบ็ตวัจนบางครั้งแม้แต่ครอบครวักย็งั

ตามตวัไม่พบ

ทั้งสองจงูมอืกนัไปนั่งยงัชดุรบัแขกใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วมนินภสักห็ยบิ 

สมาร์ตโฟนที่หน้าจอมรีูปดอกไม้มายื่นให้ดู 

พิมพ์พิชเห็นแล้วก็จ�าภาพดอกกุหลาบที่ตนเพิ่งอัปโหลดลงไอจีไป 
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เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนได้ทนัท ี

“เก่งจรงิๆ ที่รกั เหน็แค่นี้กร็ู้แล้วเหรอว่าพี่อยู่ที่นี่”

“รู้สคิะ กม็นิมาบ้านพี่พชิบ่อยจะตาย เผลอๆ จะมาบ่อยกว่าเจ้าของ

อกี” 

มนินภสัชอบบ้านหลงันี้มากเพราะเป็นสไตล์เดยีวกบัที่อยากได้ แถม

ยังมีสวนหย่อมที่ปลูกกุหลาบนานาชนิดรายล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ ด้านหลัง

บ้านยงัตดิล�าคลองสาธารณะ อกีด้านเป็นสวนมะพร้าวของชาวบ้าน สงบและ

เยน็สบาย ถอืว่าได้สมัผสัธรรมชาตอิย่างแท้จรงิ แถมยงัไม่ไกลจากบ้านเธอ

อกีด้วย

“จ้า พี่เชื่อ” เจ้าของบ้านยิ้มละไม ด้วยแม่บ้านรายงานเสมอว่ารุน่น้อง

ชอบแวะมานั่งเล่นในสวนกุหลาบและศาลาริมน�้าบ่อยๆ ซึ่งเธอก็ไม่เคย 

หวงห้าม

“ว่าแต่มนิมากวนพี่พชิหรอืเปล่าคะ” 

“ไม่กวนเลย พี่ก�าลังคิดงานไม่ออกพอดี ว่าแต่มินเถอะ ไม่ท�างาน 

เหรอ” พิมพ์พิชถามอย่างแปลกใจ ปกติการนัดเจอกันของทั้งสองเป็นไป 

ด้วยความยากล�าบากเนื่องจากบ้างานทั้งคู่

“เบื่อค่ะ เลยหนอีอกมา”

“เป็นครั้งแรกที่ได้ยินมินพูดแบบนี้เลยนะเนี่ย แสดงว่าคุณเสือต้อง

ท�าอะไรให้ไม่พอใจแน่ๆ” 

พิมพ์พิชยกมือขึ้นกอดอกอย่างสนใจ เธอรู้จักกับสรวิศผ่านการ

แนะน�าของมินนภัสมาพักใหญ่ และได้พบเจอตามงานสังคมอีกหลายครั้ง 

จงึถอืว่าไม่ใช่คนแปลกหน้าต่อกนั

“พี่เสอืน่ะเหรอคะ ตอนนี้หนไีปเที่ยวที่ไหนกไ็ม่รู้”

“อ้าว! แล้วใครท�าให้มนิของพี่อารมณ์เสยีกนั”

“ก.็..” มนินภสัเกอืบจะหลุดปากแล้ว ยงัดทีี่ยั้งทนั “ไม่มอีะไรหรอก

ค่ะ พี่พชิพอจะมเีวลาให้มนิไหมคะ บ่ายนี้เราไปชอปปิงกนัเถอะ”
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คนโดนชวนยงัไม่คลายสงสยั ยิ่งมนินภสับ่ายเบี่ยงกย็ิ่งรู้สกึถงึความ

ผดิปกติ

“อย่าบอกนะว่า...คนคนนั้นกลบัมาแล้ว!” 

พมิพ์พชิไม่ได้รูจ้กัแสนศรนัย์เป็นการส่วนตวั แต่กไ็ด้ยนิเรื่องราวของ

ฝาแฝดทั้งสองคนบ่อยมากจากค�าบอกเล่าของมินนภัสโดยเฉพาะวีรกรรม

ของฝาแฝดคนพี่ 

และความเงยีบกเ็ป็นค�าตอบได้อย่างด ี

“ลาออกไหม” คนรับรู้ความทุกข์ใจของรุ่นน้องเอ่ยปาก เพราะหาก

เป็นเธอกค็งไม่อยากท�างานกบัคนทรยศที่หนไีปกบัผู้หญงิอื่นเช่นกนั

“มนิกอ็ยากท�าแบบนั้น แต่คงต้องคุยกบัคุณแม่ก่อน”

พมิพ์พชิพยกัหน้าอย่างเข้าใจ มนินภสัเหลอืแคม่ารดาเพยีงคนเดยีว 

จะคดิจะท�าอะไรจงึค่อนข้างแคร์ความรู้สกึท่าน

“กบ็อกน้ามิ่งว่าอยากเปลี่ยนงาน ลองมาท�ากบัพี่กไ็ด้”

“พี่พชิมงีานให้มนิท�าเหรอคะ”

“เยอะแยะไป มาเป็นนางแบบประจ�าแบรนด์พี่ยงัได้เลย” พมิพ์พชิมี

แบรนด์เสื้อผ้าในชื่อ ‘พมิพ์พชิ’ ตามชื่อจรงิของตนเอง ฝีไม้ลายมอืกไ็ม่ธรรมดา 

เพราะได้ไปแสดงในงานแฟชั่นโชว์ระดบัโลกทุกปี 

“โอ๊ย! ไม่ไหวหรอกค่ะ ชุดพี่พิชขายไม่ออกพอดี” มินนภัสหัวเราะ

ร่วน เมื่อเห็นอีกฝ่ายดูเอาจริงเอาจังในการช่วยเหลือถึงขั้นจะให้เป็นพรี-

เซนเตอร์ประจ�าแบรนด์

“พูดอะไรอย่างนั้น มนิออกจะหุ่นด ีหน้าเป๊ะ นางแบบของพี่บางคน

ยงัสู้ไม่ได้เลย” 

พิมพ์พิชไม่ได้แกล้งอวย แม้มินนภัสจะสูงไม่เท่านางแบบมืออาชีพ

แต่กม็ใีบหน้าโฉบเฉี่ยว ตาคม จมูกโด่ง แถมผวิพรรณกด็มีาก รบัรองว่า 

ถ้าได้ถ่ายแบบกไ็ม่แพ้คนอื่นๆ แน่นอน 

“มินท�างานที่นั่นเพราะอยากได้เงินไปเปิดบริษัทไม่ใช่เหรอ พี่ว่าเป็น
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นางแบบเผลอๆ รายได้เยอะกว่าท�างานที่นั่นไม่รู้กี่เท่า”

“จรงิเหรอคะ” คนฟังเริ่มจะคล้อยตาม เธอเคยได้ยนิอยู่บ้างที่ดารา 

นางแบบระดบัเอลสิต์หลายคนได้ค่าโฆษณาตวัหนึ่งเป็นล้านๆ 

“จรงิส ิแล้วยงัมพีี่เป็นกองหนุนอกีทั้งคน รบัรองแจ้งเกดิแน่”

มินนภัสตาเป็นประกาย เริ่มเห็นแสงสว่างที่เป็นทางรอดของตัวเอง 

ถ้ามีเงินทุนสักก้อนเธอก็ไม่ต้องไปท�างานที่นั่น และไม่ต้องเจอคนใจร้าย 

คนนั้นอกี

“สนใจใช่ไหม งั้นพี่จะเริ่มหาทมีงานเลยนะ”

“กส็นค่ะ แต่มนิต้องขอปรกึษาคุณแม่ก่อนนะคะ”

“ได้จ้ะ ตกลงยงัไงกบ็อกได้เลย แต่พี่อยากให้มนิมาท�างานกบัพี่จรงิๆ 

นะ” คนมีความคิดบรรเจิดมองรุ่นน้องตั้งแต่หัวจดเท้าแล้วอมยิ้ม หากได้

จบัมนินภสัมาแต่งตวัในแบบที่ต้องการคงจะสนุกน่าดู

“โอเคค่ะแต่ว่าพกัเรื่องนั้นไว้ก่อน เอาเรื่องวนันี้ดกีว่า พี่พชิสนใจออก

ไปชอปปิงกบัมนิไหมคะ”

“ได้สิ เบื่อๆ อยู่เหมือนกัน แต่พี่ขอเวลาแต่งตัวหน่อยนะ” พิมพ์- 

พิชก้มมองชุดตนเองแล้วยิ้มแหย เธอออกไปเผชิญผู้คนในสภาพนี้ไม่ได้

แน่ๆ

“เชญิพี่พชิตามสบายเลยค่ะ เดี๋ยวมนินั่งรบัลมรอ”

“โอเค ขอเวลาครึ่งชั่วโมง ระหว่างนี้เดี๋ยวพี่ให้นิ้มนิ่มเอาของว่างมาให้

นะ” 

“ค่ะ” มนินภสัยิ้มข�ากบัชื่อเรยีกแม่บ้านที่ไม่เหมอืนใครของรุ่นพี่สาว 

พออีกฝ่ายเดินลับหายเข้าไปในบ้านเธอก็หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาเช็กข่าวสาร

ฆ่าเวลา พกัใหญ่ต่อมาจู่ๆ กม็สีายเรยีกเข้าจากจติรา

มนินภสัไม่ลงัเลที่จะรบั เพราะปกตแิม่บ้านของบรษิทัเลนส์ออฟตกิ

ไม่โทร. หาเธอพร�่าเพรื่อนอกเสยีจากจะมเีรื่องด่วนจรงิๆ 

“วา่ไงคะป้า ที่บรษิทัมปัีญหาอะไรหรอืเปลา่” เธอนิ่งฟงัคนปลายสาย
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อยูค่รูก่่อนจะตาโตด้วยความตระหนก “อะไรนะคะ ออดติ๑ เข้า”  มนินภสั

ยกนาฬิกาขึ้นมาดู เธอลืมไปจริงๆ ว่าวันนี้ออดิตภายนอกจะเข้ามาตรวจ

ประเมิน ISO13485๒ ของฝ่ายบริหาร ปกติคนที่ต้องรับการตรวจก็คือ 

สรวศิ ในเมื่อเขาไม่อยู่กต็้องเป็นแสนศรนัย์ซึ่งฝ่ายนั้นไม่รู้เรื่องรู้ราวแน่ๆ 

“คุณแสนแย่แล้วค่ะคุณมนิ หาเอกสารอะไรไม่เจอสกัอย่างเลย”

ค�าบอกเล่าท�าให้มนินภสัปวดหวัขึ้นมาทนัที

“ค่ะป้า มนิจะเข้าไปเดี๋ยวนี้” 

การตรวจออดติถอืว่ามคีวามส�าคญั หากไม่ผ่านการรบัรองอาจส่งผล

ให้ถูกระงบัการส่งเลนส์ไปขายที่ต่างประเทศ มนินภสัจงึไม่อาจเพกิเฉย 

“ไปหรอืยงัมนิ พี่พร้อมแล้ว”

เสยีงของพมิพ์พชิท�าให้คนที่ก�าลงัเกบ็ของเหลยีวมอง

“มินคงไปด้วยไม่ได้แล้วค่ะ คือบ่ายนี้มีตรวจออดิตแต่มินลืมสนิท

เลย มนิขอโทษนะคะ” มนินภสัหน้าสลด เป็นเพราะมวัแต่โกรธแสนศรนัย์

ท�าให้ลมืเรื่องส�าคญัไป

เมื่อพมิพ์พชิเหน็สหีน้าขาวซดีของรุ่นน้องแล้วกโ็กรธไม่ลง

“ไม่เป็นไรจ้ะ งานด่วนนี่นา แล้วมนิจะไปยงัไงล่ะ”

“เดี๋ยวมนิเดนิออกไปเรยีกแทก็ซี่ได้ค่ะ”

“อมื งั้นพี่ไปส่งดกีว่า ซอยนี้ไม่ค่อยมแีทก็ซี่เข้ามาหรอก” พมิพ์พชิ

อาสา เพราะไหนๆ กแ็ต่งตวัเตรยีมพร้อมออกจากบ้านขนาดนี้แล้ว

“จะดเีหรอคะ คอืมนิ...”

“ไปเถอะ เผื่อมนิเสรจ็ธุระเรว็เราจะได้ไปชอปปิงกนัต่อไง”

มินนภัสตรึกตรองไม่นานก็พยักหน้าตกลง สองสาวจึงไปขึ้นรถ

สัญชาติอังกฤษคันเล็กของพิมพ์พิชแล้วบึ่งกลับไปยังบริษัทเลนส์ออฟติก

๑ Audit คอืการตรวจประเมนิคุณภาพ 
๒ ระบบการบรหิารจดัการคุณภาพการผลติเครื่องมอืแพทย์
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ด้วยความรวดเรว็

มินนภัสใช้เวลาในการเดินทางไม่นาน เมื่อลงจากรถได้ก็ปรี่ไปที่
ห้องประชมุเลก็ซึ่งใช้เป็นสถานที่ตรวจออดติ ลองมองผ่านช่องกระจกเข้าไป

กเ็หน็แสนศรนัย์ที่สหีน้าเคร่งเครยีดก�าลงัสาละวนอยู่กบัแฟ้มเอกสาร

“คุณมนิรบีเข้าไปเถอะค่ะ ป้าเหน็เปิดแฟ้มนั้นมาตั้งนานแล้ว” จติรา

ที่เตร่อยู่แถวหน้าประตูเดนิเข้ามากระตุกแขนเป็นเชงิเร่งเร้า

“ค่ะ ป้าช่วยพาพี่พชิไปนั่งรอมนิที่ห้องรบัรองหน่อยนะคะ” มนินภสั

บอกแล้วมองเลยไปยงัคนที่เดนิตามหลงัมา “มนิขอเวลาหน่อยนะคะพี่พชิ” 

พอรุน่พี่พยกัหน้าเธอจงึเปิดประตเูข้าไป คนสี่คนที่นั่งอยูใ่นห้องพร้อมใจกนั

หนัมามองเป็นตาเดยีว

“คณุมนิ! ไปไหนมาคะ นกึว่าลมืพวกเราเสยีแล้ว” ประโยคที่สดุแสน

จะดีใจมาจากหนึ่งในทีมออดิตซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนื่องจากมาตรวจแทบ

ทุกปี

“คอื...มนิไปทานกลางวนัข้างนอกมาน่ะค่ะ ขอโทษที่เลตนะคะ” มนิ-

นภสัก้มศรีษะขอโทษขอโพยแล้วเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่ว่างข้างๆ แสนศรนัย์

“คุณอิ๊กต้องการเอกสารอะไรคะ” 

“เอกสารนโยบายคุณภาพของบริษัทน่ะค่ะ” คนพูดปรายตาไปทาง 

ผู้บรหิารที่ยงันั่งหน้าเครยีด มอืกเ็ปิดแฟ้มเอกสารอย่างเอาเป็นเอาตาย

“สกัครูน่ะคะ” มนินภสัถอืวสิาสะแย่งแฟ้มคนืมาจากแสนศรนัย์ พลกิ

ไปที่หน้าแรกสุดของแฟ้มเอกสารแล้วยื่นให้เจ้าหน้าที่ 

“นี่ค่ะ”

“ขอบคุณนะคะคุณมนิ” 

ดูเหมือนเจ้าหน้าที่จะรออยู่นานแล้วจึงรีบรับไปเปิดอ่านแล้วจดพวก

รายละเอยีดลงในเอกสารของตนทนัที

มนินภสัไม่หนัมองคนนั่งข้างๆ เธอเปิดแฟ้มเพื่อเตรยีมเอกสารที่น่า
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จะถูกเรยีกดูล�าดบัต่อๆ ไป ไม่ถงึสบินาทตี่อมาแสนศรนัย์กล็ุกหนอีอกไป

เงยีบๆ โดยที่ไม่มใีครทกัท้วง

คล้อยหลังแสนศรันย์อิ๊กจึงโน้มตัวมากระซิบกระซาบถามมินนภัส 

ด้วยความสงสยั

“คณุเสอืเป็นอะไรไปคะ ท�าไมรอบนี้ดูแปลกๆ ไม่เฟรนด์ลเีหมอืนเดมิ 

แถมยงัหาเอกสารไม่เจอสกัอย่าง นโยบายบรษิทันี่ง่ายสุดแล้วนะคะ” 

มนินภสัฟังแล้วยิ้มแหยก่อนรบีไขความกระจ่างทนัใด “นั่นไม่ใช่พี่เสอื

หรอกค่ะ เป็นคุณแสนฝาแฝดพี่เสอื”

“คะ!”

เธอพยกัหน้ายนืยนั นกึแปลกใจว่าท�าไมแสนศรนัย์ไมแ่นะน�าตวัเอง 

ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ออดติเข้าใจผดิอยู่ได้ตั้งนานสองนาน

“เพิ่งรู้นะคะเนี่ยว่าคุณเสอืมฝีาแฝด”

คนฟังสง่ยิ้มน้อยๆ แล้วเสเปลี่ยนเรื่องไปคยุเกี่ยวกบัการออดติด้วย

ไม่อยากตอบค�าถามเกี่ยวกบัแสนศรนัย์มากและเพื่อให้เสรจ็ธุระโดยเรว็

เนื่องจากห้องรับรองไม่ว่างเพราะมีแขกจากต่างประเทศก�าลังคุย
งานกบัทมีวศิวะเรื่องเครื่องจกัรตวัใหม่อยู่ จติราจงึพาพมิพ์พชิเข้ามานั่งใน

ห้องท�างานของแสนศรนัย์เพราะคดิว่าอกีฝ่ายคงจะเสรจ็การออดติพร้อมกบั

มนินภสัแล้วจงึขอตวัออกไปเตรยีมของว่างมาเสริ์ฟให้ พมิพ์พชิจงึยดึโซฟา

เพื่อนั่งรอแล้วหยบิไอแพดขึ้นมาท�างานฆ่าเวลา แต่ไม่ถงึสบินาทต่ีอมาประตู

กถ็ูกเปิดออกพร้อมกบัการปรากฏตวัของผู้ชายตวัสูง

แสนศรันย์เองก็แปลกใจแต่ก็มีเพียงคิ้วที่เลิกขึ้นเพียงนิด จากนั้นก็

เดนิไปนั่งยงัโต๊ะท�างานของตนเอง

“ขอโทษค่ะ ไม่ทราบว่าคุณจะกลบัมาเรว็ เดี๋ยวฉนัออกไปนั่งรอมนิ 

ข้างนอกกไ็ด้” พมิพ์พชิว่าพร้อมกบัคว้ากระเป๋าขึ้นมาสะพาย

“ไม่เป็นไรครบั เชญิตามสบาย”
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ประโยคสั้นๆ ท�าให้พิมพ์พิชรู้สึกได้ถึงความผิดปกติ แสนศรันย์ด ู

ไม่แปลกใจเลยที่พบเธอทั้งๆ ที่เป็นการพบกนัครั้งแรก

“เอ่อ เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่าคะ”

“ไม่นี่ครบั”

“เหรอคะ” พิมพ์พิชนั่งมองคนที่นั่งอ่านเอกสารอยู่หลังโต๊ะท�างาน

อย่างพนิจิพจิารณา หากไม่รวมหน้าตาที่เหมอืนสรวศิแล้ว บุคลกิและท่าที

เยน็ชาของเขากด็ูคุ้นอย่างบอกไม่ถูก

“แต่ฉนัว่าฉนัเคยเจอคุณที่ไหนสกัแห่ง”

“คงเป็นนายเสอื”

พมิพ์พชิยงัคงตดิใจ เธอจ้องแสนศรนัย์ตาไม่กะพรบิจนฝ่ายนั้นวาง

เอกสารแล้วเงยหน้าขึ้นมาแนะน�าตวัเอง

“ผมแสนศรนัย์ครบั แล้วคุณ...”

“พชิค่ะ พมิพ์พชิ เป็นเพื่อนสนทิมนิ”

“ยนิดทีี่ได้รู้จกัครบั” 

แสนศรนัย์กล่าวแค่นั้นกก้็มหน้าลงไปอ่านเอกสารต่อ ทิ้งให้พมิพ์พชิ 

นั่งเค้นความทรงจ�าของตนว่าเคยเจอผู้ชายคนนี้ที่ไหน แต่คิดยังไงก็คิด 

ไม่ออกจนถอดใจ คงเป็นอย่างที่แสนศรันย์ว่า เธออาจจะรู้สึกคุ้นเพราะ 

เคยเจอกบัสรวศิมาหลายครั้ง

มนินภสัใช้เวลากบัการออดติไปประมาณชั่วโมงกว่าๆ กก็ลบัมาที่
โต๊ะท�างาน จติราจงึรบีเดนิมาบอกว่าพมิพ์พชิอยู่ในห้องท�างานของแสนศรนัย์

“อะไรนะคะ!”

“คือห้องรับรองไม่ว่างเลยค่ะ” คนสูงวัยเสียงอ่อย ห้องรับรองที่มี

เพยีงห้องเดยีวของชั้นนี้ถกูจองล่วงหน้ามานาน ส่วนห้องประชมุที่มมีากกว่า

สามห้องกพ็ร้อมใจกนัมปีระชุมทั้งหมด

“คุณแสนคงไม่ท�าอะไรคุณพชิหรอกมั้งคะ” 
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มินนภัสลอบถอนหายใจ พิมพ์พิชกับแสนศรันย์คงไม่ลุกมามีเรื่อง

กนัแน่ๆ แต่เธอนี่สไิม่อยากเข้าไปเผชญิหน้ากบัผู้ชายคนนั้น

“ขอบคุณค่ะป้า”

คล้อยหลังแม่บ้านประจ�าชั้นไปแล้ว มินนภัสจึงเดินเข้าไปในห้อง

ท�างานของแสนศรนัย์ ภาพที่เหน็กไ็ม่ต่างไปจากที่คดินกั คอืทั้งสองนั่งอยู่

คนละมุม ต่างจมอยู่กบังานของตนเอง

เธอไม่เอ่ยอะไรกบัเจ้าของห้อง เพยีงเดนิเข้าไปหาพมิพ์พชิที่จดจ่ออยู่

กบัไอแพดของตน

“พี่พชิคะ มนิเสรจ็ธุระแล้วเราไปกนัเถอะค่ะ”

“เสร็จแล้วเหรอ พี่ก็ท�างานเพลินไปเลย” พิมพ์พิชยกนาฬิกาขึ้นดู 

เหน็ว่าเกอืบจะสี่โมงเยน็แล้วจงึรบีคว้ากระเป๋ามาเกบ็ของ “มนิไปกบัพี่แบบนี้ 

คณุแสนเขาจะไม่ว่าอะไรใช่ไหม นี่ยงัไม่ถงึเวลาเลกิงานเลย” เธอกระซบิถาม 

ดวงตาก็เหลือบแลไปยังคนที่นั่งท�างานแบบไม่เงยหน้าขึ้นมาสนใจคนใน 

ห้อง

“ไม่หรอกค่ะ มนิลาไว้แล้ว”

คนฟังพยกัหน้าแล้วสนใจสมัภาระของตนต่อ ยงัไม่ทนัเกบ็ของเสรจ็

จู่ๆ คนที่นั่งอยู่อกีมุมห้องกล็ุกเดนิมาหา

“จะไปไหนอีก” ค�าถามห้วนๆ มาพร้อมสายตาที่เจาะจงชัดเจนว่า 

ถามใคร 

มนินภสันิ่ง บ่งบอกว่าไม่อยากคุยด้วย

“จะทิ้งงานไปอกีแล้วเหรอ ไม่มคีวามรบัผดิชอบ”

ประโยคต�าหนทิ�าเอาคนฟังปรี๊ด มนินภสัหนัไปจ้องคนที่สงูกว่าเกอืบ

ยี่สิบเซ็นต์เขม็ง กล้าว่าเธอไม่มีความรับผิดชอบได้อย่างไร ในเมื่อเธอเพิ่ง 

วิ่งกลบัเข้ามารบัหน้าออดติให้หยกๆ

“ฉนัลาแล้วไงคะ!”

“แต่ผมไม่ได้อนุญาต”
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“นี่คุณ...”

“เอ่อ ขอเวลานอกค่ะ” การปะทะคารมขนาดย่อมที่เกิดขึ้นต่อหน้า 

ท�าให้พมิพ์พชิไม่อาจนิ่งเฉยจงึลกุขึ้นยนืแทรกกลางบุคคลทั้งสอง “คอื...นี่ก็

บ่ายมากแล้ว แถมมนิกเ็พิ่งไปรบัออดติมา ฉนัว่าคุณแสนให้มนิกลบัไปพกั

ก่อนเวลากน็่าจะได้นะคะ”

บรรยากาศยงัคงตงึเครยีด พมิพ์พชิหนัมองซ้ายทขีวาท ีแต่ดเูหมอืน

จะไม่มใีครสนใจเธอเท่าไรนกั

“พี่พชิไม่ต้องไปพดูดกีบัเขาหรอกค่ะ ไปกนัเถอะ” มนินภสัสะบดัหน้า

หนี หันไปคล้องแขนพิมพ์พิชแล้วเดินน�าออกไป ทว่าแสนศรันย์กลับคว้า 

ข้อมอืเธอไว้

มนินภสัหนัขวบัมองที่ข้อมอืตน ไล่ตามแขนไปจนถงึใบหน้าของคน

จับ วินาทีต่อมาเธอก็สะบัดมืออย่างแรงแล้วขยับถอยห่างไปสองสามก้าว 

สร้างอาณาเขตที่มองไม่เหน็เพื่อกั้นไม่ให้อกีฝ่ายเข้ามาใกล้

“มนิจะลาออก!” เธอทิ้งท้ายแล้วเดนิหนอีอกไปจากห้องทนัที

“เอ่อ...แล้วพบกันใหม่นะคะคุณแสน” พิมพ์พิชว่าแล้วรีบวิ่งตาม 

มนินภสัไป

แสนศรนัย์ยนืมองประตทูี่ปิดลงด้วยสายตาที่ยากจะคาดเดา เขาเดนิ

กลบัมาที่โต๊ะท�างานแล้วคว้าสมาร์ตโฟนขึ้นมาพมิพ์ข้อความถงึใครบางคน

คนที่บบีให้เขาต้องกลบัมา...

เมื่อขึ้นมานั่งบนรถของพมิพ์พชิ มนินภสักไ็ม่พูดไม่จา กุมข้อมอื
ข้างที่โดนแสนศรนัย์จบัเอาไว้เงยีบๆ ดวงตามองเหม่อออกไปนอกรถอย่าง

ไร้จุดหมาย 

‘พี่เสอื พี่แสน ลงไปส่งมนิหน่อยสคิะ’ มนินภสัในวยัสบิสองปีนั่งอยู่

ทางเบาะหน้าของรถตู ้หนัไปท�าตาปรบิๆ อ้อนพี่ชายฝาแฝดทั้งสองซึ่งนั่งกนั

อยู่คนละมุมทางเบาะหลงั
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มนินภสัเรยีนอยูโ่รงเรยีนประจ�าจงึกลบับ้านได้แค่เสาร์อาทติย์ ปกติ

เชา้วนัจนัทร์มารดาจะมาส่งทว่าวนันี้ตดิธรุะด่วนจงึใหเ้ธอตดิรถมากบัสรวศิ

และแสนศรนัย์ซึ่งก�าลงัศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยั

“ไม่อะ พี่ขี้เกยีจ’ สรวศิปฏเิสธแทบจะทนัที

“พี่แสน...’ มินนภัสหันไปพึ่งพี่ชายอีกคน ส่งสายตาอย่างออดอ้อน 

ซึ่งกไ็ม่ผดิหวงัเมื่ออกีฝ่ายส่งยิ้มกลบัมาพร้อมกบัประโยคที่แสนอ่อนโยน

‘ครบั เดี๋ยวพี่ลงไปส่ง’

‘พี่แสนใจดีที่สุด ไปค่ะ! มินจะแนะน�าเพื่อนให้รู้จัก มีแต่น่ารักๆ  

ทั้งนั้นเลย’

‘อะไรนะ! งั้นพี่ไปด้วย’ คนท�าหน้าเบื่อโลกเมื่อครู่เด้งตัวลุกขึ้นมา

ทันที และก่อนที่ใครจะทันได้กล่าวอะไรก็ชิงลงจากรถวิ่งข้ามถนนไปรอฝั่ง

ตรงข้ามอย่างรวดเรว็

สองหนุม่สาวที่ยงันั่งอยูบ่นรถได้แต่หนัมองหน้ากนัก่อนหวัเราะให้แก่

ความกระตอืรอืร้นแบบเหลอืรบัประทานของสรวศิ

‘มาครบั พี่ช่วยถอืของ’ 

มนินภสัยื่นกระเป๋าเสื้อผ้าใบย่อมส่งให้ทนัท ีแล้วเดนิเคยีงคูไ่ปกบัคน

ตวัสูง

‘พี่แสนก็อยากรู้จักเพื่อนมินใช่ไหมล่ะ’ เด็กสาวผมเปียเอียงคอถาม 

ดวงตาเตม็ไปด้วยความล้อเลยีน

ไม่มคี�าพูดใดตอบกลบัมา มเีพยีงสายตาที่ทอดมองนิ่งๆ

‘แน้! ท�าเป็นเงยีบ เพราะมนิรู้ทนัละส’ิ 

ทั้งสองเดินมาหยุดตรงทางม้าลาย พอสัญญาณไฟเขียวรูปคนสว่าง

แสนศรนัย์กค็ว้ามอืเลก็ไปกุมแล้วพาไปยงัอกีฝั่งของถนน

มินนภัสไล่มองตามแขนยาวไปจนถึงใบหน้าของเขา หัวใจดวงน้อย

เริ่มเต้นไม่เป็นจงัหวะ แล้วเธอกไ็ด้ยนิแสนศรนัย์พมึพ�าบางอย่าง

‘พี่แสนว่าอะไรนะคะ มินได้ยินไม่ถนัด’ มินนภัสถามย�้าเมื่อมาถึง 
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อกีฝั่ง เขาไม่ตอบ เพยีงหนัมามองแล้วอมยิ้ม

‘เอาไว้เมื่อถึงเวลาพี่จะพูดให้ฟังอีกครั้ง’ มือใหญ่วางลงที่ศีรษะเธอ

แล้วโยกเบาๆ ‘เข้าโรงเรยีนเถอะ พี่ต้องไปแล้ว’

แสนศรนัย์หมนุตวัเดนิข้ามถนนกลบัไปที่รถทนัท ีโดยมสีรวศิวิ่งตาม

ไปพร้อมกบัโวยวายที่อกีฝ่ายไม่ยอมเข้าไปด้านในโรงเรยีนหญงิล้วนด้วย

มนินภสัยนืนิ่งจนรถขบัออกไปกย็งัไม่ขยบั เมื่อกี้...เธอได้ยนิที่เขาพดู

แม้จะไม่ชดัแต่ว่าเธอได้ยนิไม่ผดิแน่นอน 

“พี่มมีนิคนเดยีวกพ็อแล้ว”

...

สมัผสัที่ข้อมอืยงัคงอุน่อยู ่แต่เรื่องระหว่างเราในตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว 

มินนภัสหลับตาลงช้าๆ ฝังความทรงจ�าให้อยู่ในส่วนลึกของจิตใจ เพราะ 

พี่แสนคนดขีองเธอไม่มอีกีต่อไปแล้ว 

‘แม้กระทั่งตอนนี้ เขายงัอยู่ตรงนั้น ในภาพทรงจ�าสจีางจาง’๓

เสียงเพลงจากแอปชื่อดังซึ่งเชื่อมต่อกับเครื่องเสียงรถยนต์ท�าให้ 

พมิพ์พชิต้องเหลอืบมองคนข้างๆ ก่อนจะยื่นมอืไปปิดด้วยกลวัมนัจะเข้ากบั

บรรยากาศมากเกนิไป 

“มินจะลาออกจริงๆ เหรอ” เธอไม่อยากให้รุ่นน้องจมอยู่กับตัวเอง

เพยีงล�าพงัจงึชวนคุย

“ค่ะ มนิจะได้ไปท�างานกบัพี่พชิไงคะ” คนตกอยู่ในภวงัค์หนัมามอง

พร้อมกบัรมิฝีปากที่พยายามยิ้มอย่างเตม็ที่ แต่มองยงัไงกย็งัคงเป็นรอยยิ้ม

ที่ฝืนธรรมชาติ

“พี่จะยนิดมีาก ถ้าเป็นแบบนั้น”

“มินตัดสินใจแล้วค่ะ เหลือแค่ไปเรียนให้คุณแม่ทราบ แต่ท่านคง 

ไม่ห้ามหรอกค่ะ” 

๓ เพลง “ความทรงจ�าสจีาง”  ศลิปิน ปาล์มมี่
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พิมพ์พิชไม่เอ่ยอะไรต่อ แม้ลางสังหรณ์ของเธอจะบอกว่ามันคง 

ไม่ง่ายขนาดนั้น เพราะเธอสงัเกตเหน็สายตาของแสนศรนัย์ก่อนที่จะออกมา 

แม้ใบหน้าจะเรียบเฉยเย็นชา แต่ยามดวงตาด�าขลับหลังแว่นคู่นั้นจ้องมอง 

มนินภสักลบัวูบไหวแปลกๆ 



การชอปปิงต่อด้วยรับประทานอาหารค�่ากับพิมพ์พิชไม่ได้ท�าให้ 
มนินภสัอารมณ์ดขีึ้นนกัเพราะยงัพะวงอยูก่บัเรื่องลาออก เมื่อกลบัมาถงึเธอ

จงึไม่รรีอที่จะเข้าไปเจรจากบัมารดาซึ่งนั่งดูทวีอียู่ในห้องโถงใหญ่ของบ้าน

“คุณแม่คะ”

“กลับมาแล้วเหรอลูก” มิ่งกมลละสายตาจากสารคดีช่องดังหันไป 

ทางบุตรสาวที่ปรี่เข้ามาหา

“คณุแม่ดไูม่แปลกใจเลยนะคะที่มนิกลบัผดิเวลา” ปกตมินินภสักลบั

บ้านไม่เกนิหนึ่งทุม่ ทว่าตอนนี้ปาเข้าไปเกอืบสามทุม่กว่าแล้วแต่มารดาดไูม่มี

ท่าทกีงัวลแม้แต่น้อย “คุณแม่รู้แล้วใช่ไหมคะว่าคุณแสนกลบัมาแล้ว”

“จ้ะ ดาบอกแม่แล้ว” มิ่งกมลเอ่ยถงึเพื่อนสนทิที่โทร. มาหาตั้งแต่เช้า 

เพื่อบอกข่าวดเีรื่องบุตรชายคนโตกลบัมาจากต่างประเทศ

“รู้แล้วด้วยว่ามนิ เอ่อ...ทะเลาะกบัเขา?” มนินภสัหยั่งเชงิ ซึ่งมารดา

กพ็ยกัหน้า เธอจงึค่อนข้างเบาใจ คดิว่าคงเอ่ยเรื่องลาออกได้ง่ายขึ้น

“แต่แม่ไม่รู้หรอกนะว่ามนิทะเลาะกบัพี่แสนเรื่องอะไร” 

๓
หลบไม่พ้น
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คนสูงวัยเอื้อมไปจับมือลูกสาวมากุม มิ่งกมลเลี้ยงมินนภัสมาเพียง

ล�าพังเพราะแยกทางกับสามีเมื่อสิบกว่าปีก่อน ทั้งสองจึงผูกพันกันมาก มี

อะไรก็ปรึกษากันแทบทุกเรื่อง ตอนเด็กๆ ก็เห็นลูกสาวสนิทกับลูกชาย

ฝาแฝดของดารนิด ีแต่จู่ๆ ทั้งหมดกห็่างเหนิกนัไป เธอพยายามหาสาเหตุ

แต่กจ็นปัญญา ถามมนินภสักไ็ด้ค�าตอบแค่ว่าต่างคนต่างโตขึ้นจงึห่างๆ กนั

ไปและเธอกเ็ชื่อแบบนั้น เพราะหลงัจากมนินภสัเข้าไปท�างานที่บรษิทัเลนส-์

ออฟติกก็ดูสนิทสนมกับสรวิศเช่นเดิม จนเธอกับดารินยังแอบหมายมั่น 

ปั้นมอืว่าอยากให้ตกล่องปล่องชิ้นกนัด้วยซ�้า

“มนิมอีะไรอยากบอกแม่ไหมลูก”

ศรีษะเลก็ส่ายไปมา แต่กไ็ม่ยอมเงยหน้าขึ้นมาสบตา

“หรอืว่าที่มนิกบัพี่แสนทะเลาะกนัเพราะเรื่องนั้น”

ค�าว่า ‘เรื่องนั้น’ ของมารดาท�าให้มนินภสัหวัใจกระตุกวูบ 

“ระ...เรื่องไหนคะ” 

“กเ็รื่องที่หนูไปค้างคอนโดพี่แสนแล้วไม่บอกแม่ไง” 

เหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์เดียวที่มิ่งกมลท�าโทษลูกสาว เหตุผล

ไม่ใช่แค่การไปค้างที่คอนโดแสนศรันย์ แต่เพราะทั้งสองไม่ยอมบอกว่า 

หายไปไหน ท�าไมถึงติดต่อไม่ได้กว่าค่อนคืน พอกลับมาในช่วงสายของ 

วนัต่อมาจงึโดนท�าโทษและคนที่โดนหนกัที่สุดกค็อืแสนศรนัย์

“มะ...ไม่ใช่หรอกค่ะแม่” ปากปฏเิสธแต่มนินภสักลบัจ�าไดไ้มเ่คยลมื

ว่า ‘คนืนั้น’ เกดิอะไรขึ้น

‘พี่แสน มนิไม่อยากกลบับ้าน’ เธอซุกอยู่กบัอกเขาเมื่อถูกพาออกมา

จากห้องที่เหมน็อบันั้น ‘มนิไม่อยากให้คุณแม่รู้’

‘ครบั พี่จะพามนิไปที่ปลอดภยันะ’ 

หลงัประโยคมสีมัผสัอุ่นชื้นทาบลงที่หน้าผาก...อุ่นไปจนถงึหวัใจ

‘พี่แสนอย่าบอกเรื่องนี้กบัใครนะ มนิ...’ มเีพยีงน�้าตาเท่านั้นที่อธบิาย

ทุกสิ่งภายในใจได้ เมื่อสิบนาทีก่อนเธอทั้งหวาดกลัวทั้งขยะแขยง คิดถึง 
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ทุกจุดที่มือสากลากผ่านก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองสกปรก ‘เธอจะฆ่าตัวตาย’ นั่น 

คอืสิ่งที่วนเวยีนอยู่ในหวัเมื่อคดิว่าตนต้องยอมจ�านนกบัชะตากรรม

‘พี่จะไม่บอกใคร พี่สัญญา’ สัมผัสอุ่นชื้นทาบมาที่หน้าผากอีกหน  

มือเล็กตวัดรอบล�าคอคนตัวสูงแน่น เธออยากหลบเร้นไปให้ไกลไม่ให้ใคร

พบเจอ ไม่ให้ใครในสถานที่นี้รู้ว่าเธอเคยมาเหยยีบที่นี่

คนที่รู้เรื่องคนืนั้นจงึมเีพยีงสามคน เธอ เขา และไอ้เลวคนนั้น

...

“มนิ!”

คนโดนเรยีกสะดุ้งเฮอืก ขยบัหนมีอืของมารดาโดยอตัโนมตัิ

“เป็นอะไรหรอืเปล่าลกูสหีน้าไม่ดเีลย” มิ่งกมลขยบัตาม เธอเรยีกอยู่

หลายครั้งแต่บุตรสาวเหมอืนจะไม่ได้ยนิ

“ไม่เป็นไรค่ะ มินคิดอะไรเพลินไปหน่อย” มินนภัสเบี่ยงหน้าหน ี

ยกมอืขึ้นมาซบัหยาดน�้าที่หวัตา ยามนกึถงึเรื่องนั้นทไีรเธอเหมอืนถกูเงามดื

คุกคาม รู้สกึไม่เป็นตวัของตวัเองเลย

“เราคุยกันถึงไหนแล้วนะคะ” เธอหันมาหามารดาด้วยท่าทีปกต ิ

พยายามกลบฝังบาดแผลในใจเอาไว้

“เรื่องมนิทะเลาะกบัพี่แสน”

“อ๋อ เราทะเลาะกนัเรื่องงานค่ะความคดิเหน็ไม่ตรงกนั แล้วมนิว่ามนิ

จะลาออกด้วยค่ะ”

“ฮะ!”

“มนิลาออกได้ไหมคะ” มนินภสัถามเสยีงหนกัแน่น

“ท�าไมล่ะลกู แม่ไม่เหน็ว่างานที่นั่นจะหนกัหนาอะไรเลยนะ หนจูะได้

เรยีนรู้งานไปด้วยไง”

“แต่มินไม่อยากท�านี่คะ” มินนภัสพ้อ เธอจบบริหารก็จริงแต่อยาก

เปิดบริษัทของตัวเองมากกว่า ที่ยอมรับปากท�าก็เพราะเห็นแก่มารดาและ 

เงนิก้อนโตที่จะมาลงทุนท�าธุรกจิของตนเอง แถมตอนแรกยงัมเีลขาฯ คน
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เก่าของสรวิศอยู่งานของเธอจึงไม่หนักมากแต่ตอนนี้เลขาฯ คนนั้นลาออก

ไปแล้วเธอจงึต้องท�าทุกอย่างเพราะสรวศิไม่ยอมหาเลขาฯ คนใหม่

“แต่มนิกท็�ามาได้ตั้งนานแล้วนี่ลูก”

คนฟังหน้ามุ่ย ด้วยมแีนวโน้มว่ามารดาจะไม่ยอมคล้อยตามง่ายๆ

“อีกอย่างพี่แสนเขาเพิ่งกลับมา ถ้ามินไม่อยู่อีกคนพี่เขาคงรับมือ 

ไม่ไหวหรอก แม่ว่าลูกอยู่ช่วยพี่เขาอกีหน่อยดไีหม”

ข้อนี้มนินภสัเถยีงไม่ออก แค่วนัแรกกร็ู้แล้วว่าแสนศรนัย์ล�าบากแน่

หากไม่มผีู้ช่วย

“อีกหน่อยนี่ถึงเมื่อไหร่คะ หนึ่งเดือนหรือสองเดือน” พอมารดามา

อหีรอบนี้ เธอจงึต้องการก�าหนดเวลาที่แน่นอนบ้าง

“รอให้พี่เสอืเขากลบัมาดไีหม”

“แม่ค้า...” 

“โอเคๆ งั้นกจ็นกว่าพี่แสนจะดูแลงานต่อไปได้กแ็ล้วกนั”

มินนภัสจ�ายอมตรงข้อเสนอนี้เพราะแสนศรันย์เองก็มีประสบการณ์

ดูแลบรษิทัลูกทั้งที่ออสเตรเลยีและอเมรกิามาหลายปี เธอคดิว่าคงปรบัตวั

ได้ไม่ยาก สว่นโพรเจกต์ล้านแปดที่คดิจะท�าร่วมกบัพมิพ์พชิคงต้องพบัเกบ็

ไปชั่วคราวก่อน

แสนศรนัย์นั่งวดิโีอคอลกบัสรวศิผ่านหน้าจอโน้ตบุก๊ มหีลายอย่าง
ที่เขาต้องปรบัตวัและเรยีนรูใ้หม่ ไม่ใช่แค่เรื่องเวลาที่อเมรกิากบัที่ไทยเท่านั้น

ที่ต่างกนั แต่สภาพอากาศ การด�าเนนิชวีติ งานที่รบัผดิชอบ กล้็วนแตกต่าง

จากเดมิ

“เริ่มชนิหรอืยงัวะ” 

ค�าถามที่ดงัออกมาจากล�าโพงท�าให้คนฟังคิ้วกระตกุ เขาเพิ่งลงเครื่อง

เมื่อวานตอนบ่าย หลังจากได้พักผ่อนหนึ่งคืนเต็มๆ ก็เข้าไปดูงานที่บริษัท

ทนัทเีพราะสรวศิทิ้งไปหลายวนัแล้ว 
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แค่วนัแรกกเ็จอทั้งงานทั้งคนที่น่าปวดหวั

“ท�าหน้าแบบนี้แสดงว่าราบรื่นด”ี 

“ราบรื่นกบัผนี่ะส”ิ 

เสยีงหวัเราะร่วนของสรวศิท�าให้คนอกีฝ่ังของหน้าจอนกึฉุน เดาได้เลย

ว่าเหตุการณ์วนันี้คงถูกรายงานให้ได้รู้แล้วเรยีบร้อย

“เมื่อไหร่จะกลบัมา”

“อะไรวะ! เพิ่งมาได้ไม่กี่วนัเองจะให้กลบัละ ยงัโว้ย! อกีนาน”

“ท�าไมต้องนาน พาไปตรวจดีเอ็นเอก็จบเรื่อง” แสนศรันย์ทราบ

เหตุผลการหายตัวไปของสรวิศดี จึงไม่ลังเลที่จะถามและไม่คิดว่าเรื่อง 

ดงักล่าวจะยุ่งยากด้วย

“คนลูกอะจบเรื่อง แต่คนแม่นี่อกียาวเลยว่ะ” สรวศิเหลยีวมองซ้าย

ขวาแล้วก้มลงมากระซบิกระซาบคล้ายไม่อยากให้ใครได้ยนิ

“สรุปต้องการทั้งแม่ทั้งลูก”

“ใช่น่ะส!ิ จะพรากลูกพรากแม่ได้ยงัไง อกีอย่างขวญักเ็มยีฉนั”

แสนศรนัย์มุมปากกระตุก ตั้งแต่เตบิโตมาด้วยกนักเ็พิ่งได้ยนิสรวศิ

เรยีกผู้หญงิสกัคนว่า ‘เมยี’ ทั้งๆ ที่ถ้าให้นบัทางพฤตนิยั เมยีของสรวศิคง

เตม็บ้านเตม็เมอืงไปหมด

“อย่าท�าหน้าแบบนั้นนะโว้ย ฉันถอดเขี้ยวเล็บทิ้งไว้กรุงเทพฯ แล้ว 

ยงัไงฉนัต้องเอาชนะใจขวญัให้ได้”

คนฟังรู้สึกโล่งใจมากกว่าเป็นกังวล ถ้าสรวิศท�าได้อย่างที่พูดจริง

คงจะดมีาก

“กไ็ม่ได้ว่าอะไร”

“นายมีเรื่องจะด่าฉันเต็มไปหมดซะมากกว่า” สรวิศชี้หน้า แต่ยัง

ไม่ทนัเอ่ยอะไรต่อจู่ๆ  กม็เีสยีงสมาร์ตโฟนดงัแทรก “เฮ้ย! น้ามิ่งส่งข้อความ

มาแล้วว่ะ สรุปยายมุมไิม่ลาออกแล้วนะ น้ามิ่งนี่สุดยอดจรงิๆ” 

คนพูดก้มลงไปพิมพ์ข้อความตอบกลับ ส่วนคนอีกฝั่งของหน้าจอ
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เผลอยิ้มออกมาแทบจะทนัท ี

“แหม! ข่าวดลีะส ิคุณแสนยิ้มยากถงึได้หน้าบานขนาดนั้น”  

คนโดนแซวเหลอืบมองน้องชาย แต่ใบหน้ากไ็ม่ได้ปกปิดความรู้สกึ

“จะท�าอะไรกร็บีๆ ท�านะ ยายมุมมิคีนตามจบีเยอะนะจะบอกให้”

“แล้วไง!”

“แล้วไงนี่หมายความว่าอะไรวะ แล้วไงใครแคร์ หรอืว่าแล้วไง ยงัไง

กไ็ม่ปล่อยให้หลุดมอื”

ในขณะที่อีกฟากฝั่งก�าลังจดจ่อรอค�าตอบ แสนศรันย์ก็ตัดบทฉับ 

คว้าแฟ้มเอกสารขึ้นมาแล้วเปลี่ยนเรื่อง

“ทางอาร์แอนด์ดีเขาสั่งน�้ายาอีกตัวมาทดลองแล้วนะ เห็นว่าเพิ่งเอา

ลงเตา กว่าผลจะออกคงอาทติย์หน้า”

“เฮ้ย! อะไรวะ เปลี่ยนเรื่องเฉย”

“ฉนัว่าจะให้เขาสั่งมาอกีสกัเจ้าสองเจ้า จะได้เหน็ข้อเปรยีบเทยีบเยอะ

หน่อย ดูแล้วราคาก็ไม่ต่างกันมาก ฉันส่งรายละเอียดไปให้ทางเมลแล้ว 

ลองดูส”ิ

การท้วงของสรวศิไม่เป็นผลเพราะแสนศรนัย์ไม่มทีที่าจะพูดถงึเรื่อง

ส่วนตวัเพิ่ม คนขดัใจจงึได้แต่บ่นพมึพ�าขณะเปิดอเีมลเพื่ออ่านรายละเอยีด

งานจะได้ถกปัญหากนัตรงจุด

เห็นสรวิศหลงกลไปแบบนั้นคนอีกฝั่งของหน้าจอจึงยกยิ้มมุมปาก 

แล้วเหลือบขึ้นไปมองกรอบรูปที่ตั้งอยู่บนโต๊ะท�างานซึ่งเขาน�าติดตัวไปด้วย

ทุกที่

‘เด็กหญิงผมเปียในชุดนักเรียนยืนอยู่เคียงข้างกับชายหนุ่มในชุด

นกัศกึษา’ ดวงตาคมทอประกายวาววบัดั่งคนที่สมหวงักบับางสิ่งบางอย่าง

มินนภัสอยากจะลาสักวันสองวันเพื่อเตรียมตัวเตรียมใจในการ
ร่วมงามกับแสนศรันย์ แต่ความตั้งใจก็ไม่เป็นผล เพราะว่าโดนบรรดา 
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เจ้าหน้าที่แผนกต่างๆ ไลน์ตามตลอดทั้งบ่ายยาวไปถงึช่วงค�่า ทั้งเจ้าหน้าที่

บญัชทีี่ต้องการรายงานซึ่งส่งมาให้แสนศรนัย์เซน็แลว้ยงัไมไ่ดค้นื เจ้าหน้าที่

จัดซื้อก็ต้องการเอกสารอนุมัติชิปปิงเจ้าใหม่ ฝ่ายบุคคลที่อยากได้ผลสรุป

เรื่องการจ้างเอาต์ซอร์ซซึ่งทกุคนล้วนฝากความหวงัไว้ เธอจงึไม่อาจหลกีหนี

ได้  

รถสัญชาติอังกฤษคันเล็กแล่นเข้ามาจอดยังโรงจอดรถของบริษัท

เลนส์ออฟตกิ พื้นที่ข้างเคยีงยงัคงว่างเปล่าบ่งบอกว่าแสนศรนัย์ยงัไม่เข้ามา 

“พี่เสือนะพี่เสือ คอยดูเถอะมินจะเอาคืน!” เธอได้แต่กัดฟันกรอด 

เชื่ออย่างสนทิใจว่าทั้งหมดทั้งมวลคอืแผนการของสรวศิ แลว้ที่เขาหายไปนี่

กค็งไปกกสาวอยู่ที่ไหนแน่ๆ 

มนินภสัสดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ วนันี้ต้องมสีตใิห้มั่นเพราะไหนจะ

ต้องเผชิญหน้ากับแสนศรันย์ไหนจะต้องเคลียร์งานที่คั่งค้างให้เสร็จ หาก

ปล่อยให้สมาธแิตกซ่านมหีวงัทุกอย่างพงัไม่เป็นท่าแน่

ตกึบนชั้นสามเริ่มคกึคกัเมื่อมนินภสัออกจากลฟิต์มา วนันี้มารดาให้

เนยีมเตรยีมมื้อกลางวนัมาให้ เธอจงึน�าไปฝากไว้กบัจติราเช่นเคย

“เมื่อวานพอคณุมนิกลบัไปบรรยากาศที่นี่เหมอืนตอนพายจุะเข้าเลย

ค่ะ คณุแสนหน้าบึ้งมาก” แม่บ้านประจ�าชั้นยกมอืป้องปากทนัททีี่สิ้นสดุการ

ทกัทาย

มนินภสัได้แต่ยิ้มเจื่อนโดยไม่แสดงความคดิเหน็ใด 

“คณุแสนนี่นสิยัต่างกบัคณุเสอืลบิลบัเลยนะคะ เป็นคนเงยีบๆ แบบ

นี้มาตั้งแต่เด็กเลยเหรอคะ” แม้จิตราจะเป็นเด็กฝากของดาริน แต่ก็ไม่ได้

รู้จกักนัมายาวนานแบบครอบครวัของมนินภสั

“กไ็ม่นะคะ ตอนเดก็ๆ ออกจะใจด ีพี่เสอืต่างหากที่เกเร”

“จรงิเหรอคะ ไม่น่าเชื่อเลย ป้าว่าคุณแสนดูเอาเรื่องกว่าตั้งเยอะ”

“จรงิสคิะ พี่เสอืชอบแกล้งมนิ แต่พี่แสนจะช่วยมนิตลอด แถมยงั

ใจดใีห้...”
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“คุณแสน! สวสัดคี่ะ” 

ค�าทกัทายของจติราบวกกบัสายตาที่มองผ่านเธอไปท�าให้มนินภสัเยน็

สนัหลงัวาบ ชื่อของเขายงัตดิอยู่ที่ปากเธออยู่เลย

“สวัสดีครับป้าจิตรา พอดีคุณแม่ท�ามื้อกลางวันมาให้ ฝากป้าช่วย

จดัการด้วยนะครบั”

“ค่ะ คุณแสน” 

มนินภสัตวัแขง็ทื่อ ยามมอืใหญ่ยื่นปิ่นโตสหีวานมาทางด้านข้าง เขา

เข้ามาใกล้ชนดิที่เธอรู้สกึถงึไอร้อนที่แผ่ออกมาเลยทเีดยีว 

“คุยอะไรกนัอยู่เหรอครบั”

“อ๋อ! กค็ุย...”

“มนิไปท�างานก่อนนะคะ” มนินภสัโพล่งทะลุกลางปลอ้ง รบีเบี่ยงตวั

หลบออกมาแล้วจ�้าหนอีย่างรวดเรว็ หวงัเหลอืเกนิว่าเขาจะไม่ได้ยนิที่เธอพดู

ก่อนหน้านี้

ลับหลังมินนภัส จิตราที่สังเกตเห็นถึงความผิดปกติก็ไม่เก็บความ

สงสยัไว้กบัตวั

“คณุแสนกบัคณุมนิมปัีญหาอะไรกนัหรอืเปล่าคะ ป้าว่าคณุมนิดหูลบ

หน้าคุณแสนยงัไงชอบกล”

“เปล่านี่ครบั ผมขอตวัก่อนนะครบั”

“ค่ะๆ” คนโดนตัดบทได้แต่ยิ้มแหย มองตามหลังคนที่เดินออกไป

ไล่เลี่ยกนัพร้อมกบัยกมอืขึ้นมาเกามมุปาก รูส้กึอยากหาคนเมาท์ด้วยตงดิๆ

มินนภัสก้มหน้าก้มตาเดิน แม้รู้ว่าหลบไม่พ้นแต่ขอเวลาหายใจ 
สกันดิกย็งัดี

“พี่มนิ!” 

เพียงแค่เลี้ยวพ้นมุมตึกจู่ๆ ก็โดนเรียกจนสะดุ้ง พอเงยหน้าขึ้นมา 

กพ็บว่าเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายคลงัสนิค้าที่ตดิต่องานกนัเป็นประจ�า 
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“อ้าวแพท มาแต่เช้าเลย มอีะไรหรอืเปล่า” เธอพยายามท�าตวัให้เป็น

ปกต ิขณะก้าวเข้าไปยงัโต๊ะท�างานของตน

“แพทมาตามเอกสารการสั่งซื้อเครื่องแพก็เลนส์ตวัใหม่ค่ะ” เจ้าหน้าที่

สาววยัยี่สบิสามตอบฉะฉาน 

“เรื่องแค่นี้ต้องมาเองเลยเหรอ โทร. มาถามกไ็ด้มั้ง เดี๋ยวพี่ให้คนเดนิ

เอกสารเอาไปให้” มนินภสัแซวทเีล่นทจีรงิ ด้วยสาวน้อยคนนี้ชอบเสนอตวั

มาแถวนี้บ่อยๆ จุดประสงค์กเ็ดาได้ไม่ยากเท่าไหร่นกั

“แหม อนัที่จรงิกม็เีรื่องอื่นด้วยนดิหนึ่ง คอืเมื่อวานแพทลาเลยยงัไม่

เห็นหน้าบอสคนใหม่ เห็นเขาเมาท์กันว่าหน้าตาเหมือนคุณเสือเปี๊ยบ แต่

บุคลิกดูลึกลับและมีเสน่ห์มากกว่า จริงไหมคะ” ดวงตากลมใต้แพขนตา

ปลอมกระพอืน้อยๆ รมิฝีปากที่ทาลปิสตกิสแีดงจอืขึ้นหน่อยๆ แสดงความ

สนอกสนใจอย่างไม่ปิดบงั

“ไม่รูส้ ิพี่กเ็หน็ว่าปกตนิะ” มนินภสัปฏเิสธในท ี‘มเีสน่ห์’ เหรอ มอง

ยงัไงกไ็ม่เหน็สกันดิ 

“แล้วเขาจะมาหรอืยงัคะ แพทจะได้รอ” 

มินนภัสเหลือบมองไปทางด้านหลังก็เห็นว่าคนถูกถามหาก�าลังเดิน

เข้ามาพอดจีงึได้แต่นิ่งเงยีบ 

แพทหรือพัชรดาจึงรู้ในทันทีว่าเป้าหมายมาแล้ว เธอรีบก้มดูการ 

แต่งตัวของตนเอง ซึ่งประกอบด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมคอสามเม็ด 

กบักระโปรงเอวสูงเข้ารูปสแีดง

“แพทดูดหีรอืยงัคะ”  

มินนภัสพยักหน้าให้แล้วหันไปเก็บสัมภาระของตน ไม่สนใจบุคคล

ทั้งสองแม้จะได้ยนิค�าสนทนาทุกถ้อยค�ากต็าม

“สวัสดีค่ะคุณแสน ดิฉันแพทค่ะ เป็นเลขาฯ คุณตรี อยู่ฝ่ายคลัง

สนิค้าและจดัส่งค่ะ”

“ครับ แล้วมาท�าอะไรที่นี่ครับ” ประโยคตอบกลับท�าให้คนที่ตั้งใจ
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แนะน�าตวัผงะ รู้สกึหน้าชานดิๆ 

“แพทมาตามเอกสารค่ะ”

“ครบั” เขากล่าวเพยีงเท่านั้นกเ็ดนิผ่านพชัรดาไปหยุดข้างโต๊ะท�างาน

ของมนินภสั

“คุณมนิ เสรจ็ธุระแล้วเข้าไปพบผมด้วย”

เจ้าของชื่อยงัเฉย รอจนประตูปิดลงถงึได้พ่นลมหายใจออกยดืยาว

“โหว! พี่มนิ เยน็ชาจรงิๆ ด้วย เมื่อกี้แพทขนลุกเลย”

มนินภสัยงันิ่ง ไม่แสดงความคดิเหน็ใดเช่นเคย

“แต่แบบนี้กเ็ร้าใจดค่ีะ แพทชอบ!” สาวเจ้ายิ้มหวาน ดวงตามองผ่าน

ช่องกระจกบนประตูเข้าไปด้านในอย่างหมายมาด

มินนภัสได้แต่ส่ายหน้าน้อยๆ หากการเข้าหาสรวิศว่ายากแล้ว การ

เข้าหาแสนศรนัย์ยากยิ่งกว่าเป็นพนัเท่า 

“แพทมาเอาเอกสารอะไรนะ” เธอหันมาสนใจกองเอกสารที่วางซ้อน

กนัอยู่บนโต๊ะ

“การสั่งซื้อเครื่องแพก็เลนส์ค่ะพี่มนิ” 

“นี่ไงเจอละ คุณแสนเซน็แล้วละ” 

มินนภัสยื่นเอกสารให้แล้วรอจนอีกฝ่ายขอตัวกลับจึงค่อยเดินไป 

เคาะประตูที่อยู่ทางด้านหลัง รอเพียงอึดใจก็ได้ยินประโยคอนุญาตจาก 

แสนศรนัย์ เธอสูดลมหายใจเข้าปอดเฮอืกใหญ่เพื่อเรยีกขวญัก�าลงัใจก่อน

จะเปิดประตูเข้าไป

อณุหภมูภิายในห้องที่เคยเดนิเข้าเดนิออกเป็นประจ�าดจูะต�่ากว่าปกต ิ

มนินภสัรูส้กึเยน็ยะเยอืกเมื่อต้องมาเผชญิหน้ากบัคนที่นั่งอยูห่ลงัโต๊ะท�างาน

ซึ่งตั้งเด่นอยู่กลางห้อง

เธอวางเอกสารที่จัดเรียงมาอย่างดีลงบนโต๊ะ แล้วถอยห่างออกไป 

เป็นเมตร

“รบกวนเซน็เอกสารพวกนี้ด้วยค่ะ”



เ จ้ า เ อ ย  l  43

เขาเงยหน้าขึ้นมองเธอนิ่งๆ โดยไม่พูดอะไร 

นานหลายวนิาทจีนมนินภสัเป็นฝ่ายทนไม่ไหว บรรยากาศแบบนี้มนั

ท�าให้เธออดึอดัจนแทบจะหายใจไม่ออก

“คุณมปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคะ” 

“แค่นกึได้ว่าเรายงัไม่ได้ทกัทายกนัอย่างเป็นทางการเลย มนิสบายดี

ไหม”

“ค่ะ” 

“มนิเปลี่ยนไปเยอะเหมอืนกนันะ”

“ค่ะ” มนินภสัไม่มอีะไรจะพูดไปมากกว่านี้  เธอยงัไม่พร้อมสนทนา

เรื่องใดๆ นอกจากเรื่องงาน 

“ไม่มอีะไรจะถามพี่บ้างเหรอ” 

ค�าว่า ‘พี่’ ที่ออกจากปากแสนศรนัย์ท�าให้หวัใจดวงน้อยคล้ายถกูเขม็

ที่มองไม่เห็นทิ่มแทง ห้าปีกว่าอาจท�าให้เขาลืมเรื่องราวต่างๆ ไปแล้ว แต่

ส�าหรบัเธอ ทกุความรูส้กึ ทกุเหตกุารณ์มนัยงัตราตรงึและเจบ็แปลบทุกครั้ง

ที่หวนนกึถงึ 

มนินภสัเชดิหน้า ตอบด้วยน�้าเสยีงเยน็ชา “ไม่มคี่ะ แล้วฉนั...กไ็ม่มี

พี่ชายด้วย”

สถานการณ์ระหว่างคนสองคนคล้ายมีก�าแพงที่มองไม่เห็นขวางกั้น 

ณ เวลานี้คงไม่มคี�าพูดหรอืการกระท�าใดทลายก�าแพงนั้นลงได้ และความ

ดื้อดงึที่ฉายชดัในแววตาของมนินภสักท็�าให้แสนศรนัย์ยอมแพ้

“โอเคงั้นเราก็แนะน�าตัวกันแค่นี้ จะให้ผมท�าอะไร” มือหนาคว้า

ปากกามาเตรยีมพร้อมแต่ดวงตายงัคงจ้องนิ่งอยู่บนใบหน้าเฉี่ยว

“เซน็เอกสารค่ะ”

“ใบไหนบ้าง” คนถามหยบิขึ้นมาเปิดผ่านๆ เพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหา

เกี่ยวกบัอะไรบ้าง 

“ใบสุดท้ายในทุกชุดค่ะ”
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“ตรงไหนนะ” คิ้วเข้มขมวดเข้าหากนัราวกบัว่าหาไม่เจอ คนยนืรอจงึ

หมดความอดทน เดนิเบี่ยงเข้าไปหยบิเอกสารออกมาจากมอืแล้วเปิดหน้าที่

ต้องเซน็ให้

“ผมยงัไม่ได้อ่านเลย”

‘กวนไปอกี’ นั่นคอืค�าที่ผุดขึ้นมาในหวัของมนินภสั 

“งั้นกเ็ชญิอ่านก่อนค่ะ อกีสกัชั่วโมงดฉินัจะเข้ามาเอา”

มนินภสัหมนุตวัเตรยีมเดนิกลบั แต่ข้อมอืกโ็ดนคว้าไว้อย่างทนัท่วงที

“จะไปไหน”

เธอมองที่ข้อมอืแล้วบดิออกอย่างรวดเรว็

“ดฉินัยงัมงีานต้องท�า”

“อยู่ในนี้ก่อน”

มนินภสัอ้าปากจะเถยีง แต่คนหน้านิ่งเป็นนจิกลบัเอ่ยแทรกขึ้นมา

“ถ้าผมมขี้อสงสยัอะไรจะได้คอยตอบ”

มนินภสัไร้เหตุผลจะโต้แย้งอกีเช่นเคย เพราะงบประมาณต่างๆ ใน

เอกสารเหล่านี้ถูกด�าเนนิการตั้งแต่สรวศิอยู่ แน่นอนว่าแสนศรนัย์ย่อมไม่รู้

รายละเอยีด

“ระหว่างนี้ก็ไปหาแฟ้มพวกนี้มาให้หน่อยก็แล้วกัน” เขาพูดพลางไส

แผ่นกระดาษที่เขยีนด้วยลายมอืมาให้

มนินภสัหยบิขึ้นมาอ่านเหน็ว่าเป็นรายงานจ�าพวกยอดการผลติ การ

ส่งออกเลนส์ การน�าเข้าน�้ายาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถงึปัจจบุนั จงึลกุเดนิไปทาง

ฝั่งซ้ายซึ่งมตีู้เอกสารตั้งอยู่หลายหลงั

จากนั้นทั้งห้องก็เงียบไร้เสียงพูดคุย ต่างจมอยู่ในมุมของตัวเอง มี

บ้างที่แสนศรันย์มีข้อสงสัยมินนภัสก็มาช่วยอธิบายจนเข้าใจ ห้วงเวลานั้น

เหมือนกับทั้งสองละทิ้งความบาดหมางแล้วจมอยู่กับงาน จนเวลาล่วงเลย

ไปพักใหญ่มินนภัสก็ทยอยน�าเอกสารทั้งหมดมาวางไว้ให้ข้างโต๊ะ พร้อมๆ 

กบัแสนศรนัย์ที่เซน็เอกสารแผ่นสุดท้ายเสรจ็พอด ี
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“ผมอยากลงไปดูไลน์ผลติ”

“ค่ะ ดฉินัจะแจ้งทางฝ่ายบุคคลให้”

“ท�าไมต้องแจ้งฝ่ายบุคคล” แสนศรนัย์เงยหน้ามองเลขาฯ ประจ�าตวั

ด้วยสหีน้าเตม็ไปด้วยค�าถาม

“เขาจะได้จดัเจ้าหน้าที่พาคุณลงไปไงคะ” มนินภสักระแทกเสยีงเลก็

น้อย ดวงตาเฉี่ยวตวดัมองคล้ายจะบอกว่า ‘ไม่น่าถาม’

“คุณต้องพาผมไป”

“คะ?”

“ไม่เข้าใจ?”

มินนภัสเผลอมองบนแล้วยกมือขึ้นกอดอก เจ้านายก็เจ้านายเถอะ 

หากไม่มเีหตุผลแบบนี้เธอกร็บัไม่ได้

“ท�าไมดฉินัต้องเป็นคนพาคณุไปด้วยล่ะคะ งานของดฉินักก็องรออยู่

บนโต๊ะตั้งเยอะ คุณควรให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพาไปมากกว่า” 

“ผมไม่ได้ต้องการคนอื่น ผมต้องการแค่คุณ!”

มนินภสัอ้าปากค้าง ค�าพูดของเขานี่มนั! 

“กรุณาพูดดีๆ  หน่อยค่ะ ถ้าคนอื่นได้ยนิอาจเข้าใจผดิได้” 

แสนศรันย์มองสีหน้าที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของคนที่ยืนอยู่ข้างโต๊ะ 

ยิ่งวูบไหวกย็ิ่งเตมิเตม็ความรู้สกึบางอย่างภายในใจ 

“ผมพูดอะไรผดิ”

“ถ้าภาษาไทยไม่แขง็แรง พูดภาษาองักฤษกไ็ด้ค่ะ” 

เขาอาศยัอยู่เมอืงนอกมาหลายปี มนินภสัจงึคดิว่าอาจจะเลอืกใช้ค�า

ในภาษาไทยผดิจากที่ต้องการสื่อ 

“มคี�าไหนผดิกอ็ธบิายมาส”ิ

ริมฝีปากสีพีชเม้มเข้าหากัน นี่เขาไม่รู้จริงๆ หรือว่าต้องการกวนใจ 

กนัแน่ 

“ผิดทุกค�าค่ะ!” เธอว่าแล้วก็หมุนตัวเดินออกจากห้องไป ไม่อยาก 
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ต่อล้อต่อเถยีงเพราะรู้ว่าอย่างไรกไ็ม่มทีางชนะ คนอะไรหน้ามนึได้ขนาดนี้ 

แสนศรนัย์มองร่างบางที่ลบัหายไปพร้อมรอยยิ้มที่ปรากฏขึ้นมุมปาก 

ดวงตาหลงักรอบแว่นทอประกายมาดมั่น 

ระหว่างเราสองคนมนัเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้น...


