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ค�ำน�ำนักเขียน

สำาหรับคนทั่วไป เมื่อเอ่ยถึงกระดังงา คงจะนึกถึงดอกไม้ที่มี

กลิ่นหอม หรอืไม่กน็กึถงึผูห้ญงิม่าย ซึ่งโบราณเขาเปรยีบวา่เป็นกระดงังา

ลนไฟกนัใช่ไหมคะ แต่กระดงังาของผู้เขยีนในเรื่องนี้ไม่ใช่กระดงังาลนไฟ 

เพราะเธอไม่ใช่แม่ม่าย ไม่ใช่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยว แต่เป็นคุณป้าเลี้ยงเดี่ยว

แทน กระดังงาดอกนี้เลยมีสีชมพูหวานแหววเนื่องจากยังไม่เคยแต่งงาน

ทว่ากลบัมลีูกแล้วค่ะ 

ถ้าถามว่าจรงิๆ แล้วเรื่องนี้เป็นแนวไหน บอกเลยเรื่องนี้มหีลายแนว 

จบัฉ่ายมากๆ มทีั้งขำา ฮา รกั โรแมนตกิ และมกีารสู้กนัระหว่างแม่ผวักบั

ลูกสะใภ้อกีเลก็น้อย รวมกนั คลกุๆ เขย่าๆ แล้วจงึออกมาเป็นนยิายแนว

ครอบครวั...ซะงั้น 

ปกติหนังสือของผู้เขียนเกือบทุกเล่มเน้นถึงสถาบันครอบครัวอยู่

แล้วค่ะ สำาหรับเรื่องนี้อยากนำาเสนอเกี่ยวกับแม่ผัวลูกสะใภ้ที่มักจะมี

ปัญหากนัตลอด ตั้งแต่อดตี ปัจจบุนั และอนาคต...กม็ั่นใจว่ายงัคงมปัีญหา 

แบบว่ารักผู้ชายคนเดียวกันแต่อยู่ด้วยกันไม่ได้ ควบคู่ไปกับคุณค่าในตัว



ของผูห้ญงิคนหนึ่งที่ไม่สนว่าคนอื่นจะมองเธออย่างไร เธอรู้เพยีงว่าตวัเอง

เป็นอย่างไร และได้ทำาทกุอย่างอย่างดทีี่สดุแล้วเท่านั้นเป็นพอ 

ขอให้มคีวามสขุกบัการอ่านค่ะ 

 ลิซ



ภำพปก



จะก่อกองไฟกองใหญ่มันต้องค่อยๆ สะสมเชื้อเพลิง และ 

เตวชิกร็ูว่้าเพลงิรกัของเขากบัจนิตหรานั้น อกีไม่นานจะลกุโชตช่ิวง

โดยที่เธอไม่สามารถช่วยเหลอืตวัเองได้

. . .

สญัญาที่เกดิขึ้นบนเตยีงนี้มอียูว่่า เธอจะยอมตามใจเขาบ้าง

เพื่อให้ชายหนุ่มได้ผ่อนคลาย แต่พอหญิงสาวบอกให้หยุด เขาก็

ต้องหยดุ

. . .

เฮ้อ...เมื่อเรื่องมนัเกนิเลยมาจนถงึตอนนี้ จนิตหรากย็อมรบัว่า

เธอยอมเขาแล้วละ นี่ถ้าเตวิชเป็นคนแข็งอีกนิด ไม่รักษาคำาพูด 

อกีหน่อย ดื้อดงึเอาแต่ใจ ไม่ฟังการห้ามปรามของเธอ ป่านนี้หญงิสาว

คงกลายเป็นภรรยาเขาทั้งทางนตินิยัและพฤตนิยัไปแล้ว

ทำาไมเขาไม่แหกกฎนะ แบบนี้แปลว่าเธอต้องเป็นฝ่ายบอก 

หรอืว่า ‘อย่าหยดุนะคะ จ๋าจ๋ายอมแล้วค่ะ’ อี๋...อายตายเลย ไม่เอา

หรอก
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วันจันทร์ วันเริ่มต้นการทำางานที่...รถติดบรรลัย!

ผู้ซึ่งไปทำางานสายอีกครั้งบีบแตรสนั่นเมื่อรถคันหน้าจอดนิ่งสนิท 

ไม่ยอมขยบัทั้งที่เลนซ้ายสามารถขบัไปได้เรื่อยๆ โดยไม่ต้องจอดตดิไฟแดง

แท้ๆ เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไง ไอ้รถคันข้างหน้าไม่รู้กฎจราจรข้อนี้หรือ

อย่างไร

จนิตหราซึ่งนั่งอยูห่ลงัพวงมาลยัหงดุหงดิเสยีจนบบีแตรสนั่นอกีครั้ง 

คราวนี้พอเธอบบีแตรปุบ๊ รถยโุรปป้ายแดงที่จอดขวางอยูข้่างหนา้กต็บไฟ

บอกว่ากำาลงัจะเลี้ยวเข้าเลนกลางปั๊บ

“ไอ้ลูกหม!ี” หญงิสาวหน้าตาสะสวยด่าลั่นอย่างไม่เกรงใจใคร ก็

จะต้องเกรงใจใครที่ไหน พอส่งลกูสาวลงที่โรงเรยีนใกล้บ้านเรยีบร้อยแล้ว 

บนรถญี่ปุ่นเก่าๆ คนันี้กม็เีพยีงเธออยู่ตามลำาพงั คดิจะด่า สบถ หรอืยก 

นิ้วกลางให้ใครกท็ำาได้ โดยไม่ต้องกลวัว่าจะเป็นตวัอย่างไม่ดใีห้ลกูสาวเกบ็

ไปเลยีนแบบ

รถยโุรปของ ‘ไอ้ลูกหม’ี จอดขวางเธออยู่เกอืบสบินาทกีว่ามนัจะ

เคลื่อนไปยงัเลนกลาง ปล่อยให้รถบโุรทั่งของเธอเคลื่อนตวัไปข้างหน้าได้

จินตหราทำาปากหมุบหมิบ อวยพรคนรวยที่มีเงินจึงเห็นแก่ตัวว่า 

ขอเพยีงได้ขบัรถหรู ตรูจะขบัอย่างไรกไ็ด้ ไม่จำาเป็นต้องเกรงใจใคร
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ไอ้คนพวกนี้นะ เธออยากเอาแบงก์กงเต๊กยดัปากมนัให้ขาดใจตาย

เหลอืเกนิ

เออ! เธอเกลยีดคนรวย เกลยีดคนมเีงนิ เกลยีด เพราะหญงิสาว

อจิฉาคนพวกนี้จนแทบกระอกัเลอืดอย่างไรเล่า

ตวัเธอนั้นแม้จะไม่ได้อยูใ่นฐานะที่เรยีกว่ายากจนข้นแค้น แต่กต้็อง

ปากกัดตีนถีบมาตลอด ตอนอายุสิบแปดพ่อกับแม่จากไปด้วยอุบัติเหต ุ

ทิ้งบ้าน รถ และประกนัชวีติเอาไว้ให้จนิตหรากบัน้องสาว เงนิกบัสมบตัทิี่

ได้เหมือนจะเป็นจำานวนมากจนแรกๆ เธอไม่ได้กังวลอะไร แต่...เงินที่ใช้

จ่ายไปโดยไม่มมีาเพิ่มเตมิหรอืงอกเงย สดุท้ายมนักห็มดลง

ยิ่งน้องสาวเธอเป็นคนไม่ค่อยแขง็แรง เจบ็ป่วยจนเข้าโรงพยาบาล

บ่อยๆ ด้วยโรคประจำาตวั เงนิที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้จงึหมดเรว็เกนิคาด จนิตหรา

ในวยัยี่สบิปีจงึจำาต้องหาเงนิส่งตวัเองเรยีนพร้อมกบัดแูลน้องสาวที่เดก็กว่า

สามปีไปด้วย

เรียกว่าเธอเป็นคนที่โตกว่าอายุจริงแบบนี้ก็เพราะต้องรับผิดชอบ

ทั้งตวัเองและน้องมาตั้งแต่เดก็ จงึก้าวข้ามการเป็นวยัรุ่น วยัสาว มาเป็น

แม่แก่เลย

ทว่าด้วยความรักน้อง ด้วยความรับผิดชอบ หญิงสาวจึงไม่เคย

แสดงออกว่าท้อหรอืเหนื่อยเลย มเีพยีงครั้งเดยีวเท่านั้นที่เธอร้องไห้ออกมา

ให้น้องสาวเห็น และระบายความในใจให้น้องฟังว่าตัวเองนั้นเหนื่อยแค่

ไหน

วนันั้น...คอืวนัที่น้องสาวมาสารภาพกบัเธอว่า...ท้อง

อยูด้่วยกนัเพยีงสองคนพี่น้องกล็ำาบากมากพอแล้ว นอ้งสดุที่รกัยงั

มาพลาดพลั้ง ไร้เดยีงสาจนถูกผู้ชายซึ่งมภีรรยาแล้วหลอกอกี!

คำาว่ารกั รกัคำาเดยีวทำาให้น้องสาวเธอยอมชายคนนั้นทกุอย่าง และ

คำาว่า...ท้อง กท็ำาให้ชายซึ่งบอกว่ารกัน้องเธอมากเหลอืเกนิทิ้งไปอย่างไม่

ไยดี
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ร่างกายที่อ่อนแอ จติใจที่บอบชำ้ายบัเยนิ ทำาให้น้องสาวเธอทนสูอ้ยู่

บนโลกได้อกีไม่นาน หลงัจากคลอดลูกได้เพยีงสี่เดอืน น้องแจน จรสัศร ี

กจ็ากเธอไปอย่างไม่มวีนักลบั โดยทิ้งหลานสาวเอาไว้ให้ดูต่างหน้า

บอกตามตรง แรกๆ จนิตหราไม่รู้ว่าจะรกัหรอืเกลยีดผลผลติจาก

ความไร้เดยีงสาของน้องสาวด ีเธอมองใบหน้าเลก็ๆ นั้นแล้วเคยคดิถงึขั้น

อยากเอาภาระชิ้นนี้ไปให้พ่อมนั หรอืไม่กเ็อาไปทิ้งที่สถานเลี้ยงเดก็กำาพร้า 

แต่...หญงิสาวคงมนีสิยัของนางเอกมากเกนิไป หลงัจากได้อุม้ ได้ป้อนนม 

ได้กอดไอ้ตัวเล็กนั่นแล้ว เธอก็ทิ้งขว้างญาติสนิทที่เหลือเพียงคนเดียวใน

โลกนี้ไม่ลง

สดุท้ายกจ็ำาต้องรบัเป็นแม่ให้หลาน จะเรยีกว่าเตี้ยอุม้ค่อมได้ไหม...

คงได้ ไอ้ตัวเล็กช่างเป็นภาระที่แสนจะน่ารัก น่าหยิก น่าตี ไปจนถึงน่า

กระทบืในบางครั้ง ดงันั้นเธอจงึกระเตงๆ ภาระนั้นตลอดมาจนย่างเข้าสูปี่

ที่ห้าแล้ว

ภาระแสนน่ารักเป็นเหตุให้จินตหราต้องขายบ้านซึ่งเป็นสมบัติชิ้น

สดุท้ายของเธอเพื่อหนไีปจากสงัคมเก่าๆ ที่อดุมไปด้วยคนปากไม่ด ีตอน

น้องท้อง พวกนั้นก็ป้องปากกระซิบกันว่าใจแตก สำาส่อนจนท้องไม่มีพ่อ 

แบบนี้ถ้าหลานเธอโตขึ้น กค็งพูดไล่หลงัให้เดก็ได้ยนิกระมงัว่าเป็นลกูไม่มี

พ่อ แถมแม่ยงัเป็นผู้หญงิไม่ด ีปล่อยเนื้อปล่อยตวั

ทำาไมคนที่อยู่บ้านสวยๆ มงีานทำาดีๆ  เรยีนกส็ูง ครอบครวัดูอบอุ่น

พวกนั้นถงึได้มจีติใจหยาบช้าแบบนี้ จนิตหราไม่เข้าใจ

ย่านใหม่ที่เธอไปเช่าอยู่นั้นห่างจากบ้านเก่ามากจนอาจเรยีกได้ว่า

อยู่คนละมุมเมอืงเลยกไ็ด้ หญงิสาวบอกเพื่อนบ้านว่าจารมุนเป็นลูกสาว

เธอ พ่อของเด็กไปรบที่ภาคใต้เลยตายก่อนจะได้แต่งงานกัน เธอไม่รู้ว่า

เพื่อนบ้านใหม่เชื่อหรอืไม่  แต่จนิตหราต้องการให้หลานเชื่ออย่างนั้น โต

ขึ้นมาจะได้ไม่กลายเป็นเดก็มปีัญหา

การไม่มพี่อมาตั้งแต่เกดินั้นช่างเถดิ พ่อเลวๆ บางทไีม่มอีาจดเีสยี
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กว่า แต่เรื่องไม่มีแม่ด้วยนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อน เด็กผู้หญิงมักต้องการ

การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษจากคนใกล้ชิด...จากแม่ ดังนั้นจินตหราจึง

ตดัสนิใจเป็นแม่ของไอ้ตวัเลก็เสยีเอง เธอพร้อมจะให้ความรกั ความอบอุน่ 

เป็นแม่แบบ อบรมให้หลานสาวของเธอโตขึ้นอย่างสมบรูณ์ทั้งทางร่างกาย

และจติใจ จรสัศรทีี่ฝากลูกเอาไว้กบัเธอจะได้นอนตายตาหลบั

เดก็อ่อนต้องกนิ ต้องใช้ ต้องหาหมอ ปีหนึ่งๆ ใช้เงนิมากยิ่งกว่าตอน

ที่เธออยูก่บัจรสัศรเีพยีงสองคนเสยีอกี มหินำาซำ้าจารมุนยงัตดิจนิตหรามาก 

แทบจะต้องอุ้มไว้ตลอดเวลา วางไม่ได้เลย เธอจึงไม่สามารถไปทำางาน

นอกบ้านได้ ได้แต่รบัเอกสารมาพมิพ์ มาแปล และทำารายงานให้นกัศกึษา

เป็นงานหลัก ซึ่งงานพวกนี้ได้เงินไม่มากนัก ดังนั้นเงินที่ได้จากการขาย

บ้านจงึร่อยหรอลงไปแบบน่าใจหาย

ไอ้ตวัเลก็อ้วนเอาๆ แต่จนิตหราผอมจนหวัโต โทรมจนเพื่อนบ้าน

คดิว่าเธอเป็นอะนอเรก็เซยี1ไปโน่นเลย

หลงัจากไอ้ตวัเลก็โตพอจะเข้าโรงเรยีนได้แล้ว จนิตหราจงึมโีอกาส

ไปหางานที่ดกีว่ารบัจ้างพมิพ์และแปลเอกสารไปวนัๆ งานแรกที่เธอได้เป็น

งานเลขาฯ ในบรษิทัขายตรงแห่งหนึ่ง แต่ทำาได้ไม่ถงึปีบรษิทักป็ิดตวั และ

ผู้บริหารหอบเงินหนีออกนอกประเทศ ที่สำาคัญเงินเดือนสองเดือนของ

เธอ...มนัยงัไม่จ่าย

นี่ถ้าจนิตหรามเีงนิซื้อตั๋วเครื่องบนิ เธอคงบนิไปตามล่าถลกหนงัหวั

ไอ้เศรษฐขีี้โกงขี้งกคนนี้ไปแล้ว...หนอ็ย หอบเงนิหนไีปเป็นล้านๆ แต่กลบั

เบี้ยวเงนิเดอืนเธอแค่ไม่กี่หมื่น

จากนั้น...ความซวยก็ดูเหมือนจะเข้ามาเยือน ไม่ว่าเธอจะเข้า

1 โรคกลวัอ้วน (Anorexia Nervosa) เป็นภาวะที่บคุคลปฏเิสธการรบัประทานอาหาร โดยมี
ทศันคตทิี่ผดิต่อรูปร่างและนำ้าหนกัของตนเอง คนที่เป็นโรคนี้จะกลวัอ้วน เหน็นำ้าหนกัตวัเอง
เป็นศตัรู ปฏเิสธอาหารอย่างมากจนผ่ายผอม
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ทำางานที่ไหน บรษิทันั้นกม็กัปิดกจิการไปเสยีทกุที่ภายในระยะเวลาไม่เกนิ

สามเดอืน

เพื่อนสมยัเรยีนบางคนซึ่งยงัคบกนัอยูส่งสารหญงิสาวไม่น้อย ทว่า

พอมีตำาแหน่งว่างในบริษัท เพื่อนเหล่านั้นกลับไม่เคยชวนเธอไปสมัคร 

สกัครั้ง...

แต่ไม่เป็นไร คนเก่ง ขยนั สู้ยบิตาแบบจนิตหราไม่มใีครคอยช่วย

เธอกเ็อาตวัรอดได้ แม้จะรอดแบบถลอกปอกเปิกกย็งัถอืว่ารอดละวะ!

ปีนี้หญิงสาวยอมเสียเงินค่าหัวคิวให้บริษัทจัดหางานแห่งหนึ่ง 

ทำาให้เธอมงีานทำามาตลอด แม้แต่ละงานจะเป็นงานชั่วคราว ทำาเพยีงหนึ่ง

เดือนหรือสามเดือนเท่านั้น แต่ก็เหมือนการทำางานระยะสั้นแบบนี้จะลบ

อาถรรพ์ได้ เพราะบรษิทัที่เธอเข้าไปทำางานชั่วคราวพวกนั้นไม่เคยมบีรษิทั

ไหนเจ๊งอกีเลย

ปัจจุบันจินตหราได้สัญญาระยะสั้นสามเดือน ในตำาแหน่งเลขาฯ 

กรรมการผู้จัดการของบริษัทจัดหาคู่ ซึ่งมีสาวไทยใช้บริการมากที่สุดใน

ประเทศ

ตำาแหน่งของเธอเหมอืนจะหรูหรา ดูดเีป็นที่สดุ บอกใครต่อใครว่า

ตอนนี้เธอทำางานเป็นเลขาฯ ซีอีโอบริษัทแห่งหนึ่ง ก็มีแต่คนร้องอื้อฮือ  

อ้าฮ้า แต่เอาเข้าจรงิจนิตหรายงัไม่เคยเจอหน้าเจ้านายสกัครั้ง เนื่องจาก

เขาไปตดิต่องานที่เยอรมน ีสหรฐัอเมรกิา และออสเตรเลยีสามเดอืน โดย

พาเลขาฯ ตวัจรงิไปด้วย ดงันั้นที่เขาลงทนุจ้างเธอสามเดอืนกเ็พื่อต้องการ

ให้มานั่งเฝ้าหน้าห้องเท่านั้นเอง

หน้าที่ซึ่งเธอต้องทำาเป็นประจำาทกุวนักค็อืรบัโทรศพัท์ ส่งแฟกซ์ ส่ง

อเีมลรายงานจากเมอืงไทยไปให้เจ้านายที่ต่างประเทศ

งานของจินตหราหนักสมเงินเดือนเพียงหมื่นเดียวที่เธอเรียกไป 

นั่นแหละ เฮ้อ!
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เลขาฯ ซีอีโอบริษัทเลิฟเลิฟไฟต์ติ้งสวมสูทสีดำาซึ่งซื้อมาจาก

ร้านค้าส่งแถวประตูนำ้า โดยซื้อชุดแบบเดียวกันสามชุดในราคาส่งจะได้

ราคาถกูกว่าราคาขายจรงิเกอืบครึ่ง...คุม้จะตาย ดงันั้นเธอจงึมสีทูสดีำาสาม

แบบ แบบละสามชดุ สวมสบัเปลี่ยนกนัมาทำางาน

การที่จินตหราสวมเสื้อผ้าซำ้าๆ หรือแบบคล้ายคลึงกันทุกวันนี้ มี

เพื่อนพนกังานสงัเกตเหน็และแอบแบะปากดูถูกด้วย เธอรู้ เธอเหน็ แต่...

คนจนมนัต้องหนานะคณุถงึจะอยู่ได้ เธอไม่ใช่คนตวัเปล่าเล่าเปลอืย ยงั

มีหลานสาว...ซึ่งใครต่อใครคิดว่าเป็นลูกสาวอีกหนึ่งคน จารุมนอยู่ในวัย

กำาลงักนิ กำาลงันอน ในอนาคตกต็้องศกึษาเล่าเรยีน เธอยงัต้องใช้เงนิกบั

หลานคนนี้อีกมาก ดังนั้นถ้าประหยัดอะไรได้จึงต้องประหยัด ใครจะว่า 

จะนนิทาอย่างไรจนิตหราไม่สนหรอก เพราะถ้าเธอไม่มเีงนิ จะบ่ายหน้า

ไปหาใครเขากค็งยิ่งกว่าทำาหน้าเบ้หรอืแบะปากหนี

ผูซ้ึ่งถอืคตว่ิาตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเดนิเรว็ๆ ออกจากลฟิต์ เนื่องจาก

วนันี้เธอมาสายไปสบิห้านาทแีล้ว

แม้ปกตชิ่วงเช้ามกัจะไม่มงีานให้ทำา แต่เธอกไ็ม่ต้องการมาสายให้

ใครเขาติฉิน ไม่เอาเปรียบใคร ทำางานเต็มความสามารถ คุ้มกับค่าจ้าง 

ทกุบาททกุสตางค์ นี่คอืคตใินการทำางานของเธอ

แต่...ดูเหมือนวันนี้จะไม่ปกติ เพราะพอจินตหราเดินเข้าไปยังโถง

หน้าห้องกรรมการผูจ้ดัการ กพ็บว่าสมบรูณ์...ผูจ้ดัการฝ่ายบคุคลนั่งรออยู่

บนเก้าอี้ของเธอพร้อมมองนาฬิกาข้อมอืไปด้วย

‘ซวยแล้ว!’ จนิตหราสบถในใจ ทว่าสหีน้าเธอเรยีบเฉย ไม่ปรากฏ

อารมณ์ เท้ายงัคงก้าวด้วยจงัหวะปกตจินหยดุเมื่อถงึโต๊ะทำางานของตนเอง

“สวสัดค่ีะ คณุสมบรูณ์” เธอยกมอืไหว้เขาพร้อมทกัทายด้วยความ

สภุาพ แต่ไม่ประจบ ไม่เอาใจ ไม่เลยี

สมบูรณ์ไม่ได้ยกมือรับไหว้ แต่เอียงข้อมือดูนาฬิกาอีกทีแทนการ

ตำาหนเิธอว่า...หล่อนมาสายนะยะ
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‘เออ รู้ว่ามาสาย กร็ถมนัตดินี่นา นี่ขนาดออกจากบ้านตั้งแต่ตหี้า

แล้วกย็งัสาย เอาแบบนี้ไหมล่ะ อนญุาตให้ฉนักบัลูกมาอยู่ที่บรษิทันี้เสยี

เลยส ิรบัรองว่าจะไม่มาสายอกีแน่นอน กล้าไหมล่ะ’

จนิตหราชอบต่อล้อต่อเถยีง ทว่ากบัเจ้านาย เธอได้แต่เถยีงในใจ 

เถยีงจรงิๆ ได้ที่ไหนกนั เดี๋ยวถูกไล่ออกแล้วจะเอาอะไรกนิ

“เสยีใจด้วยนะ คณุจนิตหรา ผมคงต้องให้คณุออก”

“ฮะ!” จนิตหราแทบหลดุฟอร์มเลขาฯ สาวผูท้รงประสทิธภิาพ เธอ

ต้องจกิเท้ากบัพรมสนีำ้าเงนิเข้มเพื่อไม่ก้าวไปหาสมบูรณ์ กำามอืเข้าหากนั

แน่นเพื่อไม่ยื่นไปจกิผมน้อยๆ ของเขาแล้วตะคอกถามว่า ‘ฉนัสายแค่สบิ

ห้านาท ีแกไล่ฉนัออกเลยเรอะ!’

สมบูรณ์ถอนหายใจก่อนลุกขึ้นจากเก้าอี้ของเธอ “ผมเสียใจด้วย 

ที่ต้องยกเลกิสญัญาจ้างงาน...”

คดิหรอืว่าจนิตหราจะสนใจความเสยีใจของเขา เธอขู่กลบัทนัททีี่รู้

ว่าเรื่องให้ออกนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องล้อเล่น 

“ดฉินัทำาผดิอะไรคะ คณุถงึได้ยกเลกิสญัญา การมาสายเพยีงแค่

สบินาทไีม่น่าจะเป็นเหตผุลที่สมควร ถ้าคณุหาคำาตอบให้ดฉินัไม่ได้ ดฉินั

จะฟ้องกรมแรงงาน คณุให้ออกอย่างไม่เป็นธรรมแบบนี้ดฉินัเสยีหาย เสยี

ความรู้สกึ เสยีประวตั”ิ 

เสยีเงนิเดอืนเดอืนสดุท้ายด้วย! ไอ้เสยีดายเงนิเดอืนนี่แหละ เป็น

เหตผุลสำาคญัที่สดุซึ่งทำาให้จนิตหราโวย

พอถูกใส่เป็นชดุๆ แบบนั้น สมบูรณ์กร็บียกมอืขึ้นห้ามก่อนพูดต่อ 

“อย่าห่วงไปเลยครับ ทางบริษัทของเราจะไม่ทำาให้คุณเดือดร้อน

หรือเสียประวัติอย่างแน่นอน เราพร้อมจะออกใบผ่านงานให้คุณ ผมจะ

เขยีนรบัรองให้เป็นอย่างด ี และยงัจะให้เงนิคณุครบตามจำานวนด้วย แต่

ตั้งแต่วนันี้ คณุไม่ต้องมาทำางานอกีแล้ว”

โอ๊ะ! พอได้ยินว่าจะได้เงินครบ อารมณ์ที่คุกรุ่นของจินตหราก ็
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ดบัลงทนัท ีทำางานน้อยลง แต่ได้เงนิครบ ต๊าย! นี่ไม่ใช่เรื่องซวย แต่เป็น

เรื่องดนีะเนี่ย

“ถงึอย่างนั้นดฉินักค็ดิว่า ดฉินัมสีทิธิ์จะรูน้ะคะว่าทำาไมถงึได้ให้ออก 

ถ้าดฉินัมอีะไรบกพร่องจะได้นำาไปปรบัปรงุ แก้ไข” 

ที่จนิตหราถามออกไปเช่นนั้นกเ็พยีงแค่ถามตามมารยาท เนื่องจาก

เธอรูต้วัดว่ีาตวัเองเพอร์เฟกต์ ไม่เคยทำาอะไรผดิพลาด ทำางานในหน้าที่ได้

ดเียี่ยมเสมอ

ห้องทำางานของเจ้านายไม่มฝีุน่ แม้กระทั่งอณูเลก็ๆ กย็งัไม่ม ีเพราะ

จินตหราตรวจสอบและสั่งให้แม่บ้านทำาความสะอาดทุกซอกทุกมุมอย่าง

ดเีสมอ เธอรบัโทรศพัท์ได้อย่างมอือาชพี จดข้อความไม่เคยตกหล่น ส่ง

แฟกซ์ได้ตรงเป๊ะ ไม่เบี้ยวแม้แต่องศาเดยีว ข้อความในแฟกซ์กไ็ม่เคยเลอืน

ไม่เคยจาง อเีมลกส็่งตรงเวลา ไม่เคยส่งให้ผู้รบัผดิหรอืลมืแนบไฟล์ด้วย

สมบูรณ์ขมวดคิ้วก่อนหัวเราะแห้งๆ “คือ...มันเป็นนโยบายของ 

คณุเตวชิที่จะไม่รบัเลขาฯ ผู้หญงิน่ะครบั จะว่าไปแล้วผมทำาผดิที่รบัคณุ

เข้ามาเพราะเหน็แก่ที่คณุขอเงนิเดอืนตำ่าสดุ ถ้าคณุเตวชิกลบัมาเดอืนหน้า

ตามเวลา คณุกค็งไม่ต้องรบีไปแบบนี้ แต่ทนีี้...คณุเตวชิเพิ่งโทร. มาบอกผม

เมื่อครู่นี้เองว่ามาถงึเมอืงไทยแล้ว กำาลงัจะเข้าออฟฟิศ ผมเลยต้องขอให้

คณุรบีไป ต้องขอโทษคณุด้วยนะครบั”

จรงิๆ การทำางานโดยมสีญัญาระยะสั้นแบบนี้ จนิตหราเคยพบเรื่อง

แปลกประหลาดอยู่เบื้องหลังสัญญาจ้างงานมากมาย บางทีเธอต้องไป

ทำางานแทนคนลาคลอด อนันี้ไม่แปลกเท่าไร แต่ถ้าบอกว่าฝ่ายชายลางาน

ไปเฝ้าภรรยาที่กำาลงัจะคลอดล่ะ แปลกหรอืยงั บางทกีไ็ปนั่งแทนตำาแหน่ง

ที่ยังว่างอยู่ เพื่อกันที่ให้คนซึ่งเจ้านายอยากจ้างงาน แต่คนคนนั้นยังไม่

สามารถลาออกจากงานเก่าได้ในขณะนั้น อนันี้ทำางานสบายแต่ลำาบากใจ

นิดหน่อยเพราะสายตาเพื่อนร่วมงาน บางทีร้ายกว่านั้น...เธอไปในฐานะ

เลขาฯ แต่สดุท้ายเจ้านายกค็ดิจะให้เป็นนางบำาเรอหรอืเมยีน้อยกม็ี
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เอ๊ะ...จนิตหรายงัไม่เคยบอกใช่ไหมว่าเธอนั้น...สวย

ไม่ได้หลงตัวเองนะ ถ้าเธอไม่ต้องทำางานงกๆ แต่ไม่มีเงินซื้อ 

เครื่องสำาอาง ซื้อเสื้อผ้าสวยๆ ซื้อข้าวกนิจนอิ่มท้อง ไม่มเีดก็หญงิวยัห้า

ขวบที่เรยีกเธอว่าแม่จ๋า จนิตหราคงขึ้นประกวดเวทนีางงามหาเงนิเลี้ยงชพี

ได้สบาย

“อ้อ” หลงัได้รบัรู้เหตผุลของการให้ออกตามตรงแล้ว คนใจกว้าง

แบบจินตหราก็เข้าใจ เธอยิ้มให้สมบูรณ์แล้วพยักหน้า “ดิฉันเข้าใจแล้ว

ค่ะ”

สมบูรณ์ยิ้มให้เธอแล้วชม “คณุทำางานดมีากนะ คณุจนิตหรา ถ้า

แผนกผมขาดคนรบัรองว่าผมตดิต่อให้คณุมาทำาแทนแน่”

นั่นเป็นแค่คำาชมที่เอ่ยออกมาเพื่อให้เธอรู้สึกดี...จินตหรารู้ แต่มัน

ไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องการ หญงิสาวกระแอมหนึ่งท ีมองหน้าสมบรูณ์ก่อนถาม

ตรงๆ ตามนสิยั 

“ดฉินัต้องเกบ็ของไปวนันี้ เดี๋ยวนี้เลยใช่ไหมคะ”

“ครบั รบกวนด้วย อกีประเดี๋ยวคณุเตวชิคงเข้ามา จะให้เขาเหน็

คณุไม่ได้”

‘ต๊าย ฉันออกจะสวย ทำาไมจะเห็นไม่ได้ยะ กลัวจะตกหลุมรัก 

เหรอ’ ภายใต้หน้ากากเฉยชา จินตหราแลบลิ้นปลิ้นตาให้สมบูรณ์ในใจ 

ก่อนเกบ็ข้าวของที่มเีพยีงน้อยนดิลงกล่องซึ่งอกีฝ่ายเตรยีมไว้ให้

เมื่อเก็บของเสร็จเธอก็ยืนนิ่ง จ้องหน้าสมบูรณ์ แต่ดูเหมือนชาย 

หัวล้าน อ้วน และเตี้ยคนนั้นจะไม่รู ้ว่าหญิงสาวรออะไร จนเธอต้อง 

เอ่ยปาก

“เงนิเดอืนของดฉินัล่ะคะ”

“อ้อ” สมบรูณ์หวัเราะแหะๆ ก่อนยื่นซองสขีาวหนึ่งซองให้จนิตหรา

หญิงสาวไม่สนใจเรื่องมารยาท เพราะความถูกต้องครบถ้วนต้อง

มาก่อน เธอเปิดซองออกแล้วนบัเงนิทนัที
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อะฮ้า...สองหมื่น ไม่ขาดไม่เกิน พอนับเงินแล้วพบว่าครบถ้วน 

หญิงสาวก็รีบสอดเงินกลับเข้าซองแล้วเก็บลงกระเป๋าสะพาย จากนั้นก็

ยกมอืไหว้สมบูรณ์ผู้ใจกว้าง บอกลาแล้วอุ้มกล่องใส่ของเดนิจากมาด้วย

ท่าทางมาดมั่น

หลงัประตลิูฟต์ปิด ท่าทสุีขมุนุม่ลึกของจินตหรากห็ายไป เธอ

ยิ้มแป้นด้วยความพอใจที่งานคราวนี้ตนได้เปรยีบ ได้เงนิฟรตีั้งหนึ่งเดอืน

โดยไม่ต้องทำางาน นี่เธอควรจะเขยีนจดหมายไปขอบคณุกรรมการผู้จดัการ

ของที่นี่หรอืไม่ ที่มนีสิยัแปลกๆ ไม่ชอบเลขาฯ ผู้หญงิ

ทำาไมไม่ชอบ กลวัถูกเลขาฯ อ่อยหรอืไงนะคณุ...เอ๊ะ ชื่ออะไรนะ 

อ๋อ...เตวชิ

ลิฟต์เลื่อนลงอย่างรวดเร็วและหยุดที่ชั้นหนึ่งซึ่งจินตหรากดเอาไว้ 

หญิงสาวมาดดีรีบหุบยิ้ม กลับคืนสู่สภาพสาวสวยที่ดูดีตั้งแต่ศีรษะจด

ปลายเท้า

เธอเดินออกจากลิฟต์และกำาลังจะเลี้ยวไปยังลานจอดรถอยู่แล้ว

เชยีว ถ้าความงกจะไม่ทำาให้คดิอะไรออก

เมื่อสองสัปดาห์ก่อนจินตหราไปกินข้าวกลางวันกับอภิดารา...

เลขาฯ ของสมบรูณ์ วนันั้นเจ้าหล่อนบอกว่าไม่อยากแตกแบงก์แล้วมเีศษ

เหรยีญหนกัๆ ในกระเป๋า จงึเอ่ยปากขอยมืเงนิเธอไปเจด็บาท

‘อตุ๊ะ เกอืบลมืลูกหนี้ไปแล้วเรา’

พอจำาลูกหนี้ได้ จินตหราก็เร่งฝีเท้ากลับไปยังลิฟต์ซึ่งกำาลังจะปิด 

แต่คนว่องไวแบบเธอซอยเท้ายิกๆ ก็สามารถเข้ามาในลิฟต์ได้โดยไม่ถูก

หนบี เป็นไง เก่งไหมล่ะ

เธอหนีบกล่องแนบสีข้าง มือข้างหนึ่งจะได้ว่างเพื่อกดลิฟต์ ห้อง

ทำางานของสมบรูณ์อยูช่ั้นหก หญงิสาวกดปุม่นั้นทนัท ีแต่...บนแผงควบคมุ

ลฟิต์นั้น ปุ่มชั้นเจด็ซึ่งเป็นชั้นสูงที่สดุและเป็นที่สงิสถติของเหล่าผู้บรหิาร
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กลบัถูกกดก่อนแล้ว

ใครกด!

จนิตหราเหล่มองไปด้านหลงักเ็หน็ผูช้ายหวักระเซงิ สวมแว่นกรอบ

ดำา สวมเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีมอซอ เข้ากับรองเท้าผ้าใบเก่าๆ 

มอมแมม ยนืชดิตดิผนงัลฟิต์

ในลิฟต์มีเพียงเธอกับเขา นั่นหมายความว่า...ผู้ชายคนนี้ สารรูป

แบบนี้ กดลฟิต์ไปชั้นผู้บรหิารอย่างนั้นหรอื ไปทำาไม ส่งหนงัสอืพมิพ์เรอะ

จนิตหราขมวดคิ้วด้วยความสงสยั ทว่าความสงสยัเลก็น้อยนั้นอยู่

กบัเธอเพยีงไม่นานหญงิสาวกร็บีสลดัมนัทิ้งไป เพราะตอนนี้เธอถูกสั่งให้

ออกแล้ว ไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกบับรษิทันี้อกี ผู้ชายคนนั้นจะขึ้นไปทำาอะไร

บนชั้นผู้บรหิารกไ็ม่จำาเป็นต้องรู้ให้หนกัสมองเลยสกันดิ

ต่อให้เขาเป็นมอืสงัหารโหดที่คดิจะขึ้นไปฆ่าผูบ้รหิารให้เรยีบทั้งชั้น 

มนักไ็ม่เกี่ยวอะไรกบัเธอ จบนะ!
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เตวชิมองผูห้ญงิซึง่ยนือยูต่รงหน้าอย่างไม่ไว้ใจนกั เนือ่งจาก

เขาเพิ่งบินหนีผู้หญิงที่หวังจะร่วมงานและร่วมเตียงกับเขามา เธอคนนั้น

ทำาให้สติสตังของชายหนุ่มแทบลอยหายไปหมด เพราะหญิงสาวรุกหนัก 

รกุแรงจนแทบจะปลำ้าเขาแล้ว

เมื่อทนรับมือต่อไปไม่ไหว ชายหนุ่มจึงบินกลับมาเรียกสติที่เมือง

ไทย ก่อนตรองใหม่ว่าหากเขาคดิจะขยายงานไปยงัสหรฐัอเมรกิา จะยงัมี

ตวัเลอืกอื่นให้เขาเลอืกร่วมงานได้หรอืไม่

ตลกไหม...เตวชิทำาธรุกจิเกี่ยวกบัการหาคูใ่หห้ญงิสาวกบัชายหนุม่ 

แต่ตวัเขาเองกลบัคอยหลบเลี่ยง ไม่อยากอยู่ใกล้ผู้หญงิให้มากจนเกนิไป 

ที่เป็นเช่นนั้นกเ็พราะเขามคีวามลบั ความลบับ้าๆ แสนน่าละอาย ซึ่งหาก

มีใครล่วงรู้เข้าชายหนุ่มต้องแทรกแผ่นดินหนี ทนอยู่สู้หน้า สู้สายตาใคร

ต่อใครที่มองเขาอย่างสมเพชเวทนาไม่ได้แน่

ทนัททีี่เหตกุารณ์ร้ายของเมื่อสองคนืก่อนย้อนเข้ามาในหวั เตวชิก็

ขมวดคิ้วมุน่ มองผูห้ญงิซึ่งถอืกล่องยนือยูต่รงหน้าเขมง็ แม้สตจิะบอกเขา

ว่าไม่จำาเป็นต้องกลวั นี่มนัลฟิต์ ไม่ใช่ที่รโหฐาน เธอไม่มวีนัทำาอะไรเขาได้

หรอก...ไม่มเีวลาพอ ทว่า...ความกลวัของคนมนัไม่มเีหตผุล เมื่อถกูกระตุน้

ขึ้นมาแล้ว อะไรๆ กค็วบคมุมนัไม่ได้
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ชายหนุ่มเหลือบมองตัวเลขบนลิฟต์ที่ตอนนี้เคลื่อนไปถึงเลขสาม 

ภาวนาในใจให้ลิฟต์เลื่อนขึ้นไปเร็วกว่านี้ หรือไม่ก็ให้ถึงชั้นที่ผู้หญิงคนนี้

กดไว้เร็วๆ เธอจะได้ออกไปเสียที เขาจะได้หายใจโล่งขึ้น ไม่ต้องระแวง

และระวงัแบบนี้

แต่ทันทีที่เตวิชกลืนนำ้าลาย ลิฟต์ที่เลื่อนขึ้นอย่างราบรื่นมาตลอด 

กส็ะดดุ ทำาให้ผู้โดยสารสองคนต่างเซไปชนผนงัที่ใกล้ที่สดุ จากนั้นไฟกด็บั

เตวิชได้ยินเสียงอุทานก่อนไฟฉุกเฉินจะสว่างขึ้น เขามองผู้หญิง 

คนนั้นแล้วพบว่า ตอนนี้เธอวางกล่องในอ้อมแขนลงแล้ว และกำาลัง 

กดสญัญาณฉกุเฉนิรวัๆ 

เธอกดอยูห่ลายครั้ง แต่ไม่เหน็มอีะไรเกดิขึ้นเลย แล้วจะทำาอย่างไร

ต่อล่ะ เตวชิไม่เคยประสบเหตลุฟิต์ค้างเสยีด้วย

ในที่สดุผูห้ญงิคนนั้นกห็นัมามองหน้าเขา สหีน้าเธอเรยีบเฉย บอก

ไม่ถูกว่าเธอตกใจหรอืกลวับ้างหรอืไม่

ความนิ่งของผูห้ญงิคนนั้นมไิด้ทำาให้เตวชิสบายใจ เพราะคนที่นิ่งๆ 

ดเูป็นป้าใจด ีพออยูด้่วยกนัสองต่อสองกลบักระโดดขึ้นขี่เขากม็ ีชายหนุม่

เพิ่งหนีจากเธอมาได้ ขวัญที่ลอยไปยังไม่ทันได้เรียกคืนมาเลย แบบนี้ 

ถ้าต้องประสบกบัเหตกุารณ์เช่นนั้นอกี เขาคง...เขาคง...

เมื่อจนิตนาการถงึความเป็นไปได้ที่จะถกูผูห้ญงิแปลกหน้ากระโจน

เข้าหา ปลำ้าจูบ กระชากเสื้อ แล้วลูบคลำาเขาอย่างหื่นกระหาย เหงื่อกเ็ริ่ม

ผุดขึ้นมาตามไรผม เตวิชรีบปาดมันทิ้ง คอแห้งจนเขาต้องกลืนนำ้าลาย

หลายครั้ง

สภาพของผู้ชายที่ยืนตัวตรงติดผนังลิฟต์ดูแปลกๆ เหมือนเขา

กำาลงั...กลวั ชายคนนั้นกำาลงักลวัใช่หรอืไม่ จนิตหราเหน็เหงื่อบนหน้าผาก

เขาเป็นเม็ดๆ และเห็นเขากลืนนำ้าลายจนลูกกระเดือกเลื่อนขึ้นลงอย่าง

รวดเรว็ นี่อย่าบอกนะว่า...ผู้ชายคนนี้กลวัที่แคบ

โอ๊ย! แค่ต้องตดิอยูใ่นลฟิต์กแ็ย่แล้ว ถ้าต้องมาดแูลหรอืปลอบผูช้าย
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ตวัโตๆ ให้หายจากอาการกลวัที่แคบอกี มนัเรยีกว่าโคตรซวยเลยนะ

“ไม่ต้องกลวัค่ะ คงเกดิเหตขุดัข้องอะไรสกัอย่าง เดี๋ยวช่างกแ็ก้ไข

ได้ ใจเยน็ๆ นะคะ”

สิ่งที่จนิตหราพูดไปนั้น ไม่ใช่เพื่อปลอบใจชายคนนั้นเพยีงคนเดยีว 

เธอพูดเพื่อปลอบใจตัวเองด้วย ตอนแรกที่ลิฟต์กระตุกแล้วไฟดับไป  

หญงิสาวตกใจนดิหน่อย ทว่าพอกดสญัญาณฉกุเฉนิเพื่อเรยีกให้คนมาช่วย

แล้วพบว่าไม่มใีครตอบกลบัมา เธอกเ็ริ่มเป็นกงัวลมากขึ้น

มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่ ถ้าแค่ลฟิต์ค้างเธอไม่กลวัหรอก เดี๋ยวช่างก็

แก้ไขได้ แต่ถ้าลฟิต์ค้างเพราะไฟไหม้ล่ะ หรอืเกดิเหตขุดัข้องร้ายแรงอย่าง

เช่นสลงิลฟิต์ขาด หรอืมกีารก่อการร้าย ถ้าถกูกกัอยูใ่นนี้นานจนออกซเิจน

ในลฟิต์หมดล่ะ

ตายแล้ว...นี่เธอควรบอกชายคนนั้นให้หายใจประหยดัๆ หน่อยหรอื

ไม่

“คณุ...กดปุม่...ฉกุเฉนิรยึงัครบั” ชายคนนั้นพดูกบัเธอเป็นครั้งแรก 

นำ้าเสยีงเขานุม่ทุม้ทเีดยีวละ เสยีแต่...เขาพูดสะดดุๆ อย่างไรกไ็ม่รู ้ฟังแล้ว

น่ารำาคาญไม่น้อย

จนิตหราพยกัหน้า “กดแล้วค่ะ แต่ไม่มใีครตอบกลบัมาเลย ปกติ

แล้วเวลาเรากดสญัญาณ คนที่อยู่ข้างนอกต้องตอบเรารเึปล่าคะ” 

เธอเคยดพูวกหนงัหรอืละครฝรั่ง เวลาเกดิเหตแุบบนี้จะมหีน่วยซ่อม

บำารุงหรือรักษาความปลอดภัยตอบกลับมานี่ แต่ทำาไมเมื่อกี้พอกดปุ่ม

ฉกุเฉนิ มนัถงึได้เงยีบเชยีบแบบนี้

มีใครได้ยินไหม มีใครรู้ไหมว่ามีคนติดอยู่ในลิฟต์ ถ้าไม่รู้...เธอ 

มติ้องแห้งตายอยู่ในนี้กบัผู้ชายแปลกหน้าอย่างนั้นเหรอ โอ้...ไม่!

ชายคนนั้นยิ้มเจื่อนๆ แล้วส่ายหน้าดกิ “ไม่...ทราบสคิรบั ตั้งแต่เกดิ

มาผมไม่เคยตดิอยู่ในลฟิต์ที่ค้างสกัครั้ง”

แล้วคดิว่าเธอเคยตดิอยู่ในลฟิต์ที่ค้างหรอืไงยะ! 
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ตอนเรยีนในมหาวทิยาลยัเปิด ลฟิต์ของมหาวทิยาลยัเก่ามาก ขึ้น

ลงแต่ละทจีะส่งเสยีงเอี๊ยดอ๊าดน่ากลวัไปตลอดทาง กระนั้นมนักไ็ม่เหน็จะ

เคยค้างสักครั้ง เธอเคยขึ้นลงเป็นสิบเป็นร้อยครั้งกับนักศึกษาอีกเป็นสิบ

คน อดักนัแน่นจนเคยกลวัเหมอืนกนัว่าสลงิจะขาดไหม แต่มนักไ็ม่เคยเป็น

อะไร 

แล้วนี่อะไร วันนี้จินตหราอยู่ในลิฟต์ของตึกหรูที่เพิ่งสร้างได้ไม่ถึง

สบิปี ตวัลฟิต์ยงัดูใหม่เอี่ยม คนอยูใ่นลฟิต์กแ็ค่สองคน ไม่ได้หนกัอะไรเสยี

หน่อย ทำาไมลฟิต์ที่ดูแพงนี้กลบัค้างเสยีได้ ซวยอะไรแบบนี้นะ!

เพราะจินตหรายึดคติว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตน หญิงสาวที่เริ่มกลัว

มากขึ้นเรื่อยๆ จึงหันไปกดปุ่มฉุกเฉินรัวๆ อีกครั้ง เธอมองไปรอบลิฟต์  

เงี่ยหูฟังเสยีง แต่กไ็ม่ได้ยนิอะไรเลย ทกุอย่างเงยีบสงบ ไม่มแีม้แต่เสยีง

ลมจากแอร์คอนดิชัน ไฟฉุกเฉินที่ติดอยู่เป็นสีนวล ยิ่งทำาให้ผู้ที่ติดอยู่ใน

ลฟิต์เริ่มร้อนและอดึอดัเหมอืนหายใจได้ไม่เตม็ปอด

ฮอื...อากาศกำาลงัจะหมดใช่ไหม ตอบ!

หญิงสาวมองแผงควบคุมซึ่งอยู่ฝั่งขวาของลิฟต์ มันไม่มีไฟสีแดง 

เหมือนลิฟต์ตัวนี้ไม่มีไฟ เธอเริ่มร้อนใจและร้อนกายจนรู้สึกถึงเหงื่อที่ผุด

ขึ้นมาบนปลายจมูก

“หรือว่าไฟดับ” จินตหราหันไปถามผู้ชายที่ยกมือขึ้นปาดเหงื่อ 

ท่าทางเขาดูอ่อนล้า “นั่นคณุจะเป็นลมรเึปล่าน่ะ”

พอหญิงสาวแปลกหน้าคนนั้นทัก เตวิชก็รู้สึกเหมือนตัวเขาหวิวๆ 

นี่เขาจะเป็นลมจริงๆ น่ะหรือ เขาเป็นผู้ชายนะ จะเป็นลมได้อย่างไร... 

ไม่ได้ ขายหน้าตาย

ถึงใจจะสั่งให้ร่างกายอดทน ให้สู้ แต่มันไม่ไหว เขาเพิ่งเดินทาง

กลบัจากบอสตนั ระหว่างเดนิทางกพ็บเรื่องระทกึขวญัเมื่อเครื่องบนิลำานั้น

ตกหลมุอากาศหลายครั้งอย่างผดิปกต ิจนทกุคนบนเครื่องร้องกรี๊ด สวดมนต์

กันระงม แม้ช่วงเวลาน่ากลัวจะเกิดขึ้นเพียงชั่วครู่ แต่คนมันกลัวไปแล้ว 
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ดงันั้นตลอดเวลายี่สบิกว่าชั่วโมงที่อยูบ่นเครื่องบนิลำานั้น เขาจงึไม่สบายใจ

เลย นอนหลบัๆ ตื่นๆ มาตลอดทางด้วยความกงัวล

พอถึงเมืองไทย แทนที่จะกลับบ้านไปพัก เตวิชกลับรีบเข้ามาที่

ออฟฟิศเพื่อตรวจดูจุดบกพร่องของระบบที่เขาเพิ่งค้นพบ และต้องการ

แก้ไขให้เรว็ที่สดุตามประสาคนที่ชอบความสมบูรณ์แบบ

ความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและใจมนัคงถงึที่สดุตรงนี้ สดุท้ายเตวชิ 

กท็รดุลงนั่งกบัพื้น เขาอ้าปาก หอบหายใจ ร้อน อดึอดั เหมอืนอากาศ 

ในลฟิต์จะไม่พอให้หายใจ

เหน็คนล้มไปแบบนั้นจนิตหรากร็บีถลาเข้าไปช่วย เธอดนัร่างที่นั่ง

ก้มหน้าอยู่กบัพื้นให้เงยหน้าขึ้นแล้วสั่ง 

“อย่าตกใจสิคุณ ค่อยๆ หายใจ สูดลมหายใจลึกๆ แล้วค่อยๆ 

ปล่อยออกมา ทำาตามฉนันะ มองหน้าฉนัส!ิ” 

เธอตบแก้มผู้ชายคนนั้นแรงๆ และมองดวงตาที่อยู่หลงัแว่นกรอบ

ดำา เหน็ว่าตาเขาค่อนข้างลอย เหมอืนสตใิกล้หลดุ

“นี่! อย่ามาตายในนี้นะ ฉนัไม่อยากอยู่กบัศพ มองตาฉนัแล้วทำา

ตาม เอ้า...หายใจ” จนิตหราสูดลมหายใจลกึแล้วค่อยๆ ปล่อยออกมา

เธอเห็นว่าคนที่ไม่ค่อยมีสติพยายามทำาตามคำาสั่งเหมือนกัน แต่

เขายงัหายใจเข้าได้ไม่ลกึ และหายใจออกได้ไม่ยาว

โว้ย! ขืนเป็นแบบนี้ต่อไป ไอ้เจ้านี่อาจสูดออกซิเจนจนหมดลิฟต์

กไ็ด้ กรี๊ด! พอออกซเิจนหมดเธอกต็ายน่ะส ิไม่ได้นะ...ไม่ได้

สติจินตหราเริ่มกระเจิดกระเจิงไปตามจินตนาการ แต่เธอยังพอ 

มโีชคอยู่บ้างกระมงั เพราะขณะที่จะกรดีร้องออกมา ไฟในลฟิต์กต็ดิ ไฟ

สนีวลดบัไปและมไีฟสขีาวสว่างขึ้นมาแทน หญงิสาวมองแผงควบคมุลฟิต์

ทนัท ีแทบจะร้องไชโยเมื่อเหน็ว่ามไีฟตดิแล้ว

เธอทิ้งผู้ชายที่อาจใกล้ตายไว้ด้านหลัง แล้วรีบวิ่งไปกดปุ่มฉุกเฉิน 

รวัๆ อกีครั้ง
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คราวนี้รอไม่นานนักก็ได้ยินเสียงผู้ชายตอบกลับมาว่า “กรุณารอ

สกัครู่ ช่างกำาลงัแก้ไขอยู่ครบั”

เยส! เธอไม่ตายแล้ว จนิตหราอยากกระโดดขึ้นลงด้วยความดใีจ 

แต่ถ้ากระโดดลิฟต์อาจสลิงขาดและตกลงไปข้างล่างก็ได้ ดังนั้นเธอจึง

ละเว้นความตั้งใจนั้นเสยี แล้วหนัไปมองคนใกล้ตายที่ตนทิ้งมา

เอ๊ะ...ดสูหีน้าเขาเหมอืนจะดขีึ้นนดิหน่อยแล้ว เหงื่อยงัออกเตม็หน้า

อยู่ ยังหายใจตื้นๆ แต่ตาไม่ลอยเหมือนกำาลังจะไปเฝ้าเง็กเซียนฮ่องเต้ 

อกีแล้ว นี่คงเป็นเพราะไฟตดิ เครื่องปรบัอากาศกท็ำางาน ไม่อดึอดัเหมอืน 

เมื่อครู่ที่ต้องอยู่กนัอย่างอบอ้าวกระมงั อาการเขาเลยดขีึ้น

หญงิสาวก้าวเข้าไปนั่งข้างๆ ชายหนุม่อกีครั้งก่อนถาม “เป็นไงบ้าง

คณุ อดทนหน่อยนะ ช่างเขากำาลงัซ่อมอยู่”

“ผม...ผม...ผม...ได้ยนิแล้ว” เสยีงเขาอ่อนระโหย และยกมอืสั่นๆ 

ขึ้นลูบหน้าผาก “ผม...รู้สกึอ่อนแอจงั”

“คณุเป็นโรคกลวัที่แคบรเึปล่า ถ้าเป็นกไ็ม่น่าประหลาดใจที่คณุจะ

เป็นลม” จนิตหราชวนคยุ 

การคยุกนัไปเรื่อยๆ อาจทำาให้ผู้ชายคนนี้ไม่คดิมาก ไม่กงัวลมาก

จนอาการแย่ลง และการได้พูดคุยกับใครสักคนไปเรื่อยๆ ยังทำาให้เธอ 

ไม่ต้องจบัเวลา ไม่ต้องคดิ ไม่ต้องกงัวลว่าเมื่อไรช่างจะมาถงึอกีด้วย เพราะ

ฉะนั้น...คยุกนัเถอะ

“ผม...ไม่เคยกลวัที่แคบ” แต่กลวัผูห้ญงิ...เตวชิต่อประโยคนั้นในใจ 

ทว่าไม่พดูออกมา เขาขยบัขา ขยบัตวัให้นั่งสบายขึ้น ลมจากแอร์คอนดชินั

ที่กลบัมาทำาความเยน็อกีครั้งทำาให้ชายหนุม่หายใจโล่งขึ้นนดิ และหายใจ

ได้ลกึขึ้นหน่อย

เขาพยายามสดูลมหายใจลกึๆ และค่อยๆ ปล่อยออกมาได้อย่างที่ 

ผู้หญงิคนนี้สั่งให้ทำา

“ดแีล้ว หายใจลกึๆ แบบนั้นแหละ มนัไม่มอีะไรหรอก เดี๋ยวกม็คีน
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มาช่วยเรา”

เตวชิยิ้ม “ขอบคณุ”

“ไม่เป็นไร”

แล้วการพูดคุยก็จบลง จินตหรายืดแข้งยืดขาขณะนั่งอยู่ข้างๆ 

ผูช้ายแปลกหน้าคนนั้น และเหลอืบมองเขาเป็นระยะเพื่อดอูาการ เมื่อเหน็

ว่าเขาหายใจได้สบายขึ้น เหงื่อที่ออกบนหน้าผากเริ่มแห้ง สหีน้าเริ่มดขีึ้น

แล้วกถ็อนหายใจ

“ดูคณุดขีึ้นแล้วนะ”

เตวชิลมืตาขึ้นและหนัไปทางขวามอืของตน มองผู้หญงิที่นั่งอยูข้่าง

เขา ใกล้...แต่ไม่ถงึขั้นเนื้อชดิเนื้อ ดูเธอวางตวัดแีบบนั้นชายหนุ่มกโ็ล่งอก 

ผู้หญงิคนนี้ไม่เป็นแบบแหม่มตวัยกัษ์ที่กระโดดขึ้นคร่อมเขาแน่ๆ 

“ขอบคณุที่เป็นห่วง”

หญงิสาวยกัไหล่ เตวชิเดาไม่ออกเหมอืนกนัว่าแปลว่าอะไร ไม่ต้อง

ขอบคณุ ไม่เป็นไร ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ไม่สนใจ หรอืไม่แคร์

“นี่...คณุว่าเราควรเรยีกค่าเสยีหายจากผูบ้รหิารที่นี่กนัมะ เราตกใจ

นะ ยิ่งคุณเป็นหนักถึงขั้นเป็นลมเป็นแล้งไปเลย ต่อไปถ้าเราเกิดกลัวจน

ไม่สามารถขึ้นลฟิต์ที่ไหนได้อกีล่ะ มนัเท่ากบัเราเสยีโอกาสในการทำางาน 

และเสยีโอกาสในการใช้ชวีติไปเลยนะ คณุว่าไหม”

เตวิชกะพริบตาก่อนสังเกตผู้หญิงที่อยู่ข้างกายให้ชัดขึ้น เธอ...

หน้าตาดีทีเดียวละ ใบหน้ารูปไข่เห็นเครื่องหน้าชัดเพราะเธอรวบผมจน

เรียบตึง คิ้วโก่งเรียว ดวงตาที่มองเขาอยู่ค่อนข้างโต ขนตาดกและงอน 

จมูกเลก็ปลายเชดิเลก็น้อย รมิฝีปากรูปกระจบัที่เคลอืบสชีมพูอ่อนเอาไว้

ตอนนี้ไม่ขยบัพูดเรื่องน่ากลวัอย่างเช่น...การเรยีกร้องค่าเสยีหาย

ผู้หญิงคนนี้น่าจะทำางานที่นี่ แต่ทำาไมถึงได้คิดอะไรที่เป็นการทุบ

หม้อข้าวตวัเองแบบนี้ล่ะ การงดัหรอืเรยีกร้องอะไรจากผู้บรหิาร ถ้าได้จะ

คุ้มกบัการโดนไล่ออกเหรอ
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หรือว่าเธอไม่ได้เป็นพนักงานในบริษัทเขา แต่เป็นพนักงานของ

บริษัทอื่นที่เช่าพื้นที่อยู่ด้านล่าง แต่ก็ไม่น่านะ หญิงสาวกดลิฟต์ไปที่ชั้น

หกไม่ใช่หรอื ชั้นหกกบัชั้นเจด็เป็นพื้นที่ของบรษิทัเลฟิเลฟิไฟต์ติ้งของเขา

นี่นา

“ผม...ไม่คิดจะเรียกร้องอะไร” เขาตอบ เพราะถ้าฟ้องร้องตึกนี้ก็

เท่ากบัฟ้องตวัเอง มนัจะมปีระโยชน์อะไร “และคดิว่าคณุไม่ควรเรยีกร้อง

ด้วย คณุคงทำางานอยู่ที่นี่ ไม่คดิบ้างเหรอว่าถ้าคณุหาเรื่องกบัผู้บรหิารคง

ไม่มอีนาคตกบัที่นี่ คณุอาจถูกไล่ออกกไ็ด้ ที่นี่ไม่ใช่อเมรกิานะคณุ เอะอะ

จะได้ฟ้องแล้วได้เงนิเยอะๆ”

หญงิคนนั้นฟังจบกถ็อนหายใจ “ถกูไล่ออกอย่างนั้นเหรอ ทำาไมฉนั

ต้องกลวั ในเมื่อวนันี้...ฉนัถูกให้ออกแล้ว”

เธอทำาหน้าม่อย...คงเพราะตกงาน ใครกนันะที่ไล่คนมนีำ้าใจแบบนี้

ออก นี่ถ้าเตวชิรู้ เขาจะสั่งลดเงนิเดอืนเจ้านายเธอให้

“ช่างเถอะ เรื่องเรยีกร้องอะไรนั่นฉนักพู็ดไปงั้นแหละ รูด้ว่ีาคงเรยีก

ร้องอะไรไม่ได้ เสยีงของคนจนมนัไม่ดงัเท่าคนรวยหรอก”

ดเูหมอืนผูห้ญงิคนนี้จะมทีศันคตทิี่ไม่ดต่ีอคนมสีตางค์ เตวชิอยาก

แก้ไขความเข้าใจผดิของเธอ แต่ยงัไม่ทนัได้เอ่ยปาก เขากไ็ด้ยนิเสยีงกกุกกั

ผสานกบัเสยีงคนดงัอยู่ภายนอกลฟิต์

จนิตหรากไ็ด้ยนิเช่นกนั เธอหนัไปมองผู้ชายแปลกหน้าก่อนลกุขึ้น

ยนือย่างรวดเรว็แล้วตะโกน 

“ช่วยด้วยค่ะ ช่วยด้วย เราตดิอยู่ในนี้”

ไม่กี่นาทต่ีอมาประตูลฟิต์ที่ปิดสนทิกเ็ปิดออก รอยยิ้มของจนิตหรา

หายวับไป เมื่อจำาต้องแหงนคอตั้งบ่ามองช่างหลายคนที่คุกเข่าและมอง

พวกเธอจากด้านบนของลฟิต์

หญิงสาวเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าลิฟต์มันดันมาค้างอยู่กึ่งกลางระหว่าง

ชั้น แล้วแบบนี้จะทำาอย่างไร
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หนงัสยองขวญัที่เคยดูเรื่องหนึ่งย้อนเข้ามาในความทรงจำา เป็นเรื่อง

เกี่ยวกบัคนที่ตดิอยู่ในลฟิต์นี่แหละ ตดิอยู่แบบนี้เลย ระหว่างชั้น แล้วพอ 

ตวัประกอบคนหนึ่งตดัสนิใจปีนขึ้นไป ลฟิต์มนักร่็วงลงไปข้างล่าง ตวัผู้หญงิ

ที่กำาลังปีนขึ้นไปด้านบนขาดครึ่ง ตายสยอง เลือดสาด ขาที่อยู่ในลิฟต์ 

กระดกิดิ๊กๆ น่ากลวัที่สดุ

หญงิสาวหน้าซดี หนัไปมองผู้ร่วมชะตากรรมที่เดนิเข้ามาใกล้แล้ว

ตะโกนถามช่าง 

“ลิฟต์ค้างแบบนี้เราจะขึ้นไปได้ยังไงครับ พวกคุณแก้ไขให้ลิฟต์

เคลื่อนขึ้นไปข้างบนหรอืลงไปข้างล่างได้ไหม”

“ไอ้ได้น่ะมันได้ครับคุณ แต่อาจจะต้องรอนาน คุณรอได้ไหมล่ะ

ครบั” ผู้ชายที่สวมชดุสนีำ้าเงนิตะโกนตอบ

เตวชิมองผู้หญงิที่เขาไม่รู้จกัชื่อ “คณุ...ว่ายงัไง จะรอไหม”

“รอ ฉันกลัวอะ ฉันเคยดูหนังคนปีนขึ้นลิฟต์ที่ค้างอยู่แบบนี้แล้ว

ลฟิต์มนัเลื่อนลง ตวัขาดสองท่อนตายอนาถเลยนะ”

ชายหนุม่มองหน้าผูห้ญงิซึ่งกำาลงัทำาหน้าสยดสยอง แววตาเขาเป็น

ประกายด้วยความขำา 

“เรื่องในหนังมันไม่เกิดขึ้นในชีวิตจริงหรอกคุณ” เตวิชขันจริงๆ 

แปลก...เขาไม่เคยคุยกับผู้หญิงด้วยความรู้สึกสบายๆ และมีอารมณ์ขัน

แบบนี้มานานแล้ว

“คณุอยากจะเสี่ยงรไึงล่ะ ฉนัน่ะมชีวีติเดยีวนะ ญาตพิี่น้องกไ็ม่มี

แล้ว ขนืฉนัตาย ลูกต้องไปอยู่ในสถานเลี้ยงเดก็กำาพร้า มชีวีติที่น่าสงสาร

ยิ่งกว่าดาวพระศกุร์แน่”

แม้เตวชิจะไม่ใช่คอหนงัคอละคร แต่ละครเรื่องดาวพระศกุร์ดงัจะ

ตาย ขนาดเขาไม่สนใจยงัรูเ้รื่อง และเพราะรูเ้รื่องแบบนี้ ผูห้ญงิข้างๆ นี่ยิ่ง

ดูตลกมากขึ้น คนอะไรเอาหนงัเอาละครมาเชื่อเป็นตเุป็นตะ 

“คณุ ถ้าช่างเหน็ว่าอนัตราย เขาคงไม่บอกให้เราปีนขึ้นไปหรอก”
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“งั้นคณุกปี็นขึ้นไปเองแล้วกนั ฉนัจะรอ” พดูจบจนิตหรากค้็อนนดิๆ 

ก่อนเดินถอยหลังไปพิงผนังลิฟต์ ปล่อยให้ผู้ชายที่ไม่กลัวตัวขาดครึ่งปีน

ขึ้นไปคนเดยีว ไปส.ิ..ไปเล้ย

เตวิชยื่นมือไปรับเก้าอี้พลาสติกที่ช่างด้านบนส่งผ่านช่องลงมาให้ 

เพื่อให้เขาใช้เก้าอี้เป็นฐานปีนออกไป เท้าข้างหนึ่งเหยยีบลงบนเก้าอี้ แต่

ก่อนจะปีนขึ้นไปเขาหนักลบัไปมองผูห้ญงิที่ยนืพงิผนงัลฟิต์ เธอกำาลงัมอง

เขาตาละห้อย

เหน็แบบนั้นแล้วชายหนุม่กร็ูว่้า แม้ท่าทางเธอจะไม่บ่งบอกถงึความ

กลวั แต่ในใจคงกลวัไม่น้อย หากเขาออกไปได้ กไ็ม่รู้ว่านานแค่ไหนกว่า

ช่างจะซ่อมเสรจ็ เธอต้องอยูใ่นลฟิต์แคบๆ นี้เพยีงลำาพงักบั...ความคดิร้ายๆ 

เกี่ยวกบัการตายในลฟิต์แบบสยองขวญัทกุแบบที่เคยดหูนงัหรอืดลูะครมา

เขาเผลอยิ้มให้เธอโดยไม่รู้ตวั และได้รบัรอยยิ้มเจื่อนๆ ตอบกลบั

มา อะไรกไ็ม่รู้ทำาให้เตวชิถามว่า

“คณุ...อยากให้ผมอยู่เป็นเพื่อนไหม”

เธอไม่ตอบ มเีพยีงดวงตาเท่านั้นมองเขาอย่างอ้อนวอน เตวชิมอง

มอืช่างที่ยื่นลงมาเพื่อจบัมอืเขาแล้วตดัสนิใจ 

“ขอโทษนะครบั ผมว่า...รอให้พวกคณุซ่อมลฟิต์จนเสรจ็ดกีว่า ผม

กลวัว่าอาจมอีบุตัเิหตเุกดิขึ้นได้”

“โอ๊ย! ไม่หรอกคณุ มาเรว็ครบั จะอยู่ทำาไมในนั้น อดุอู้ออก มา

ครับ ปีนขึ้นเก้าอี้แล้วส่งมือมา ผมกับพวกดึงแป๊บเดียวคุณก็ออกมาได้

แล้ว” ช่างอธบิายถงึแผนการช่วยเหลอื แต่เตวชิตดัสนิใจแล้ว เขาลากเก้าอี้

ไปให้ผู้หญงิแปลกหน้าคนนั้นแล้วผายมอื

“เชญินั่งครบั”

“คณุไม่ไปจรงิๆ น่ะเหรอ”

“ผมมาลองคดิๆ ดูแล้ว การปีนขึ้นไปมนัเสี่ยงกบัการที่ตวัต้องขาด

ครึ่ง ผมกม็ชีวีติเดยีวเหมอืนคณุนั่นแหละ ถงึผมจะยงัไม่มลีูก แต่กม็แีม่ที่
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ต้องดูแล ปลอดภยัไว้ก่อนน่าจะดกีว่า จรงิไหม”

ผูห้ญงิแปลกหน้าคนนั้นยิ้ม ยิ้มกว้างจนตาโตยบิหย ีเขาเพิ่งเหน็ว่า

เธอมเีขี้ยวเลก็ๆ ที่มมุปากซ้าย คนกลวัผู้หญงิแบบเตวชิทำาไมถงึตดัสนิใจ

อยู่เป็นเพื่อนเธอ...เขากต็อบตวัเองไม่ได้เหมอืนกนั
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“คุณบอกว่าเพิ่งถูกไล่ออก”

เก้าอี้พลาสตกิสขีาวสองตวัวางอยู่คู่กนั บนเก้าอี้มหีญงิหนึ่ง ชาย

อกีหนึ่งนั่งอยู่ และกำาลงัคยุกนัระหว่างรอให้ช่างซ่อมลฟิต์ให้เสรจ็

จนิตหราพยกัหน้า “เจ้านายบ้าบอและเหตผุลงี่เง่า”

“เล่าให้ผมฟังได้ไหม บางทผีมอาจช่วยคณุได้”

หญงิสาวเหลอืบมองผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างเธอ สหีน้าบอกชดัว่าไม่เชื่อ

สกันดิว่า คนแบบเขาจะช่วยอะไรเธอได้ แต่...กว็่างน่ะนะ เล่าให้ฟังกไ็ด้ 

“ฉนัเป็นพนกังานชั่วคราว เป็นมานานแล้วละ ทำางานที่โน่นเดอืน 

ที่นี่สามเดือน สุดแต่เขาจะจ้างนานแค่ไหน สำาหรับที่นี่...เขาจ้างฉันสาม

เดอืนมาเป็นเลขาฯ ให้ซอีโีอ เป็นไง ตำาแหน่งฉนัเท่ไหมล่ะ”

เตวชิฟังนิ่ง ไม่ออกความเหน็

“ตำาแหน่งอาจดูใหญ่โต มหีน้ามตีาดหีรอก แต่เอาเข้าจรงิ ฉนักแ็ค่

มาเฝ้าออฟฟิศให้เขาเท่านั้นแหละ ทำาหน้าที่เบ๊ทั่วไป ปัดกวาดทำาความ

สะอาดห้องนาย จดัดอกไม้ รบัโทรศพัท์ กค็งเหมาะกบัเงนิเดอืนหนึ่งหมื่น

ของฉนัแล้ว

“แต่...พอฉนัมาทำางานวนันี้ คณุสมบูรณ์กม็าบอกว่าไม่ต้องมาทำา

อกีเพราะเจ้านายกลบัมาแล้ว เจ้านายฉนันี่กแ็ปลกๆ นะ คณุสมบรูณ์บอก
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ว่าเขาไม่ชอบผู้หญิง ถึงได้ให้ฉันออกโดยได้เงินเต็มจำานวนสามเดือน  

ไอ้ดกีด็หีรอกนะที่ได้เงนิมาฟรีๆ  หนึ่งเดอืน แต่อกีใจรู้สกึเหมอืนถูกกดีกนั

ทางเพศยงัไงกไ็ม่รู้

“ฉันน่ะทำางานเก่งนะคุณ หนักเอาเบาสู้ ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้  

ฉนัมลีกูที่ต้องเลี้ยง ต้องดแูล เคยฝันว่าถ้าฉนัทำางานดแีล้วเจ้านายมาเหน็ 

เขาอาจจะจ้างต่อกไ็ด้ แต่ใครจะไปรูล่้ะว่าเลขาฯ แบบฉนัจะไม่มโีอกาสได้

เห็นหน้านายจ้างของตัวเอง ฉันถูกให้ออกก่อนเขาจะมาเสียอีก ทุเรศ

ชะมดั”

คำาบ่นของเธอยดืยาว ไหลลื่น ไม่ตดิขดัแม้แต่นดิเดยีว แถมยงัทำาให้

ผู้ฟังรู้สกึ...เหมอืนถูกด่า

ใช่...เธอกำาลงัด่าเขา เพราะเจ้านายที่ไม่ชอบผูห้ญงิ กดีกนัทางเพศ

ซึ่งเธอเพิ่งด่าเมื่อครู่กค็อื...เขาเอง

เตวชิมองผู้หญงิที่ถอนหายใจยาวแล้วยิ้มให้เขา

“จบละ เรื่องซวยๆ ของฉนั จรงิๆ มนักไ็ม่ซวยมากนะ เพราะอย่าง

น้อยฉันก็ยังได้เงินครบโดยไม่ต้องทำางานให้ครบเวลา ขืนให้เงินแค่สอง

เดอืนส ิฉนัจะอาละวาดให้ตกึแตกไปเลย”

“คณุตกงานแบบนี้แล้วจะลำาบากไหม”

“โธ่...คณุ ใครตกงานแล้วจะสบายล่ะ” จนิตหราส่ายหน้า “แต่คน

แบบฉันลำาบากจนเคยชินแล้ว แค่ต้องกลับไปรองานอีกครั้งเท่านั้น เงิน

สองหมื่นที่ได้ในวนันี้ต้องใช้ประหยดัๆ หน่อย คงได้สกัสามสี่เดอืน” 

พูดจบหญิงสาวก็หัวเราะ ทว่าเสียงหัวเราะที่ดังขึ้นฟังดูก็รู้ว่าเธอ

ไม่มคีวามสขุเลย มนัแห้งแล้งเหลอืเกนิ

เตวชิไม่สามารถละสายตาไปจากเธอได้เลย หลายปีมานี้เขาไม่เคย

นั่งกบัผู้หญงิ และคยุกนัในเรื่องที่เกี่ยวกบัชวีติแบบนี้ ปกตถิ้าถูกแม่นดัให้

พบกบัผู้หญงิ กม็กัจะคยุกนัเรื่องงาน เรื่องความชอบส่วนตวั งานอดเิรก 

และอะไรที่มนัดูบนัเทงิ เบาๆ ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกบัชวีติและปากท้องแบบนี้
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บอกตรงๆ ปัญหาของเธอแก้ไขได้ง่ายนดิเดยีว เพยีงเขาสั่งคำาเดยีว

เธอกจ็ะมงีานทำา ลูกเต้าไม่ต้องลำาบากอกีแล้ว

“เรื่องฉนัมนัรนัทดเนอะ คณุล่ะ มเีรื่องอะไรเล่าให้ฟังบ้างส”ิ

“ผม...ผมน่ะเหรอ” เตวชิยิ้มแหยแล้วหนัไปมองหน้าผูห้ญงิซึ่งกำาลงั

ยิ้มอวดเขี้ยวให้เขาดู

“น่า เล่าหน่อย เอาแบบเศร้าๆ นะ ฉันจะได้รู้สึกดีบ้างที่ตัวเอง 

ไม่ได้มชีวีติบดัซบอยู่คนเดยีว”

“ผม...ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรหรอก” เตวิชดันแว่นที่เลื่อนลงมาจาก 

ดั้งจมูกให้กลบัเข้าที่ “ผม...เป็นคน...ชอบทำางาน แม่เลยเป็นห่วงอยู่เรื่อย

ว่าทำางานหนกัไปไหม กนิอาหารครบหมู ่ครบมื้อรเึปล่า แม่รกัผมมาก ห่วง

ผมมาก...”

บลาๆๆ ภายนอกจนิตหรานั่งฟังผู้ชายซึ่งนั่งอยู่ข้างเธอตาแป๋ว แต่

ในใจนี่เบื่อสดุขดี เธอมาตดิอยู่กบัผู้ชายที่เป็นลูกแหง่ตดิแม่หรอืนี่

หญงิสาวกวาดตามองผูช้ายที่นั่งอยูข้่างๆ อกีครั้ง สารรปูเขา...เมื่อ

มองใกล้ๆ แล้วกพ็บว่าไม่ได้เลวร้ายอะไร จมกูโด่งตรงสวยเชยีว ปากกบ็าง 

ฟันเรียงสวย แต่...ผมยาวๆ นั่นยุ่งเหยิงจนแทบจะเรียกว่าไม่เป็นทรง  

แว่นอันใหญ่ก็ไม่เข้ากับใบหน้าเอาเสียเลย อีกทั้งการแต่งตัวที่ไม่เจริญหู

เจรญิตาที่สดุยิ่งทำาให้เขาดูแย่

ถามจริงๆ เถอะ แม่ไม่ได้เลือกเสื้อผ้าให้ หรือไม่ว่างพาไปตัดผม 

เหรอ...พ่อลูกแหง่ของแม่

“เรื่องที่แม่เป็นห่วงพกันี้กค็อืเรื่อง...แต่งงาน”

นั่นปะไร ปัญหาของพวกลูกแหง่ ลูกแหง่แบบนี้จะมผีู้หญงิคนไหน

อยากได้ไปทำาสาม ีแค่ต้องรบกบัแม่สามกีเ็ป็นศกึหนกัแล้ว ถ้ากองหลงัที่

ควรสนบัสนนุตวัเองอย่างสามดีนัไม่เอาไหน ไม่กล้าหอืกบัแม่อกี ผู้หญงิ

ร้อยทั้งร้อยกค็งบอกศาลาทั้งนั้นแหละ

“แม่ชอบพาลูกสาวเพื่อนมาให้ผมรู้จกั ผมรู้ว่าท่านหวงัด ีแต่...ผม
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ไม่ชอบผู้หญงิ”

เรื่องของคณุลกูแหง่กำาลงัเข้มข้น แต่จนิตหรากลบัหมดความสนใจ

ลงเพยีงแค่นั้น เพราะลฟิต์ซึ่งหยดุมานานในที่สดุกเ็คลื่อนที่แล้ว

หญิงสาวเด้งผึงออกจากเก้าอี้ มองตัวเลขบนลิฟต์ที่เลื่อนลงไป 

ข้างล่างแล้วอทุานเสยีงใส “ลฟิต์ซ่อมเสรจ็แล้ว!”

กลบัถงึบ้านได้จินตหราก็รีบอาบนำา้แล้วขึน้มานัง่ขดัสมาธบิน

เตยีง เธอเปิดกระเป๋านบัเงนิอกีครั้งแล้วยิ้ม เพยีงแค่นี้กส็บายไปอกีหลาย

เดือน เดี๋ยวพรุ่งนี้เธอต้องเข้าไปที่สำานักจัดหางานเพื่อรายงานว่าตอนนี้ 

ตนว่างแล้ว และพร้อมรบังานใหม่

แต่...งานใหม่จะมาอกีเมื่อไรกไ็ม่รู้ ดงันั้นเงนิสองหมื่นนี้จงึเป็นเงนิ

สำารองเลี้ยงชพีของเธอกบัไอ้ตวัเลก็ คงต้องใช้กนัอย่างระมดัระวงัหน่อย

ดีนะที่จ่ายค่าเทอมไปแล้ว ไม่อย่างนั้นเงินสองหมื่นจะหายวับไป

ในพรบิตา

เฮ้อ...มีลูกหนึ่งคนจนไปเจ็ดปีจริงๆ หญิงสาวถอนหายใจก่อน

เหลยีวมองกรอบรูปนบัสบิที่วางอยู่บนหวันอน

กรอบรูปแต่ละอันล้วนแต่เป็นรูปของเด็กผู้หญิงผมซอยสั้น หน้า

ทะเล้น มองผ่านๆ ก็รู้ทันทีว่าเด็กคนนี้น่าจะเป็นลูกครึ่งไทย-จีน เธอม ี

ผวิขาวอมชมพูและดวงตาชั้นเดยีวยาวรทีี่ได้รบัมาจากพ่อ ส่วนจมูกเลก็ๆ 

เชดิรั้นนั้นดูเหมอืนผู้เป็นแม่ แต่รมิฝีปากรูปกระจบัได้มาจากป้า

ต้องยอมรบัว่าหลานสาวเป็นเดก็หน้าตาธรรมดา ไม่ได้งดงามอะไร 

กระนั้นไอ้ตวัเลก็กย็งัเป็นดวงใจของเธอ

เจ้าของดวงตากลมโตไล่มองกรอบรปูไปจนถงึอนัสดุท้ายที่อยูห่ลงั

สดุซึ่งทำาจากไม้ เป็นรูปครอบครวัที่ประกอบด้วยพ่อ แม่ และลูกสาวอกี

สองคน ทกุคนล้วนยิ้มแย้มแจ่มใส อบอุ่น ดูมคีวามสขุที่สดุ

จนิตหราจ้องคนสี่คนที่มคีวามสขุเตม็เป่ียมในภาพนั้นอยูน่าน ก่อน
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สายตาจะค่อยๆ พร่าเลอืนด้วยหยาดนำ้าที่เอ่อคลอเตม็สองตา

พ่อ แม่ และน้องจากไปกันหมดแล้ว ทิ้งให้เธออยู่เพียงลำาพังกับ

ภาระที่บางทกีน่็ารกั บางครากน่็าชงั ภายนอกอาจดเูหมอืนเธอเป็นคนเก่ง 

สู้ เข้มแข็ง แต่...ใครจะรู้บ้างว่าหญิงสาวไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่ใครๆ คิด 

เวลาอยู่ตามลำาพงักม็เีดยีวดาย เหงา เศร้า และท้อเหมอืนคนอื่นๆ

หลายครั้งที่เธอแอบร้องไห้คนเดียวด้วยความเหนื่อย ล้า สงสาร 

ตวัเอง แต่...เธอไม่เคยปล่อยให้ความท้อแท้ เดยีวดายเกาะกมุจติใจนานๆ

หากจะร้องไห้กร็้องมนัให้หมด ก่อนเดนิหน้าต่อด้วยความเข้มแขง็

ที่ขูดจากทกุซอกของหวัใจมารวมกนั

ชวีติไม่สิ้นมนักต็้องดิ้นกนัต่อไปใช่ไหม!

หญิงสาวสะอื้นหนักๆ หลายครั้ง ก่อนลุกจากเตียงเดินไปยังโต๊ะ

เครื่องแป้งที่ทำาจากโครงเหลก็ โต๊ะตวันี้เธอจำาใจซื้อต่อจากเพื่อนมาในราคา

ไม่แพงนกั สภาพของมนักส็มราคา มสีนมิกนิบ้าง โยกเยกโคลงเคลงบ้าง 

แต่กระจกยงัคงใสกระจ่าง

จินตหรามองภาพตัวเองที่สะท้อนในกระจก เห็นคนสวมเสื้อยืดสี

เข้มคอย้วยกบักางเกงเจเจขาสั้นดูไม่เหมอืนเลขาฯ ซอีโีอผู้มาดมั่นคนนั้น

เลย นี่แหละ...สภาพที่แท้จรงิของเธอ โทรม และไม่เจรญิหเูจรญิตาเอาเสยี

เลย

หญงิสาวหยบิกระดาษทชิชูมาซบันำ้าตา ตบแก้มตวัเองแรงๆ เพื่อ

ให้มสีสีนั ก่อนทาลปิมนัลงบนรมิฝีปาก สารรูปเธอจงึดขีึ้นนดิหน่อย

คนสมัยปัจจุบันเขาดูกันที่ภาพลักษณ์ ดังนั้นแม้อยู่ในบ้านเธอจะ

โทรมหรือแย่แค่ไหน ก่อนออกจากบ้านต้องเนี้ยบ ต้องดูดี รุ่นพี่ที่สำานัก

จดัหางานกระซบิสอนเธอว่า คนที่ต้องการพนกังานชั่วคราวเพยีงแค่สอง

สามเดอืน คงไม่อยากให้คนผูน้ั้นมคีวามรูค้วามสามารถมากนกัหรอก แต่

เขาต้องการคนที่หน้าตาดหีน่อย พูดจารู้เรื่อง ไม่เรื่องมาก ทำางานง่ายๆ 

ตามคำาสั่งได้ ก่อนให้ค่าตอบแทนเป็นเงนิขั้นตำา่ จากนั้นเมื่อหมดสญัญา
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กล็ากนัโดยไม่มอีะไรผูกพนั

พี่คนนั้นบอกให้เธอคิดเสียว่าสมัครไปเป็นกิ๊กของใครสักคน การ

คดัเลอืกกิ๊กนั้นเขาไม่สนใจสมองหรอืความสามารถหรอก เขาสนเพยีงแค่

รูปร่างหน้าตา ถ้ายิ่งดูสะดดุตากย็ิ่งมโีอกาสได้รบัเลอืก ซึ่งนั่นกจ็รงิอย่าง

ที่พี่คนนั้นบอก เพราะพอจินตหราหันมาลงทุนแต่งหน้าแต่งตัวไปสมัคร

งาน เธอก็ได้ทุกงานโดยไม่มีพลาด มีเงินซื้อข้าวสารกรอกหม้อก็เพราะ

เทคนคิที่พี่คนนั้นสอนอย่างไม่หวงวชิา

แต่...การเป็นกิ๊ก มันก็ต้องจบลงแบบกิ๊ก ไม่มีใครตบแต่งกิ๊กเป็น

เมยี เช่นเดยีวกบัการเป็นพนกังานชั่วคราว ไม่เคยมบีรษิทัไหนคดิจะจ้าง

เธอเข้าทำางานเป็นพนกังานประจำา

มันเหนื่อยนะ และชีวิตก็เหมือนกับไม่ค่อยมั่นคง เดือนนี้มีงาน 

เดอืนหน้าตกงาน แล้วเดอืนโน้นจะมใีครมาจ้างอกีไหมกย็งัไม่รู้

“เฮ้ย! หยดุๆ หยดุคดิบ้าๆ ซะท ีจะคดิอะไรที่ยิ่งคดิยิ่งท้อใจทำาไม

ฮะ”

จนิตหรายกมอืขึ้นตบแก้มแรงๆ เชด็นำ้าตาให้หมดไป แล้วเชดิหน้า

ใส่กระจกเงา

“ฉนัทำาได้ ฉนัเก่ง ฉนัทำาได้” เธอพูดให้ตวัเองเชื่อเช่นนี้เสมอ

ใบหน้าที่สะท้อนอยู่ในกระจกเริ่มยิ้มออก แม้ดวงตากบัจมูกจะยงั

แดงกำ่าก็ตาม เธอหมุนตัวเดินกลับไปที่เตียง แยกเงินเพื่อนำาไปเก็บไว้ใน 

กรอบรูปแต่ละอนั

แหม...กเ็ธอเป็นคนจนนี่ จะไปมปีัญญาซื้อตู้เซฟมาจากไหน และ

ถ้าเอาเงินทั้งหมดไปฝากธนาคาร เกิดมีเรื่องเดือดร้อนต้องใช้เงินด่วน  

มหีวงัตายเพราะไม่มปัีญญาไปเบกิแน่ ส่วนการทำาบตัรเอทเีอม็นั้น บอกเลย 

ว่าไม่มวีนัทำา หญงิสาวไม่ไว้ใจระบบ กลวัด้วยว่าถ้าเกดิบตัรเอทเีอม็หาย 

มหีวงัเธอได้หมดตวัแน่

ยังไม่ทันได้นำาเงินไปซ่อนไว้หลังรูปหลาน คิ้วเรียวก็ขมวดมุ่นด้วย
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ความสงสยัเมื่อโทรศพัท์มอืถอืเธอดงัขึ้น

เป็นเพลงที่ตั้งไว้สำาหรบัสำานกัจดัหางานนั่นเอง เอ...โทร. มาทำาไม 

หรอืจะรู้ว่าเธอถูกให้ออกแล้ว

จินตหราคว้าโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนหัวเตียงมากดรับสาย 

“สวสัดคี่ะ จนิตหราค่ะ”

“คณุจนิตหรา นี่คณุไปทำาอะไรมา”

คิ้วเรยีวขมวดมุน่เพราะไม่เข้าใจคำาถาม ‘ฉนัไปทำาอะไรฟระ’ “คะ...

อะไรคะ”

ปลายสายหวัเราะแล้วรบีบอกข่าวด ี“ทางบรษิทัเลฟิเลฟิไฟต์ติ้งเขา

เพิ่งติดต่อมา เขาบอกว่าอยากจ้างคุณในตำาแหน่งเดิม คราวนี้ไม่ใช่แค่

ชั่วคราวนะคณุ แต่บรรจใุห้เป็นพนกังานประจำาเลย”

“อะไรนะ!” จนิตหราหลดุปากอทุานอย่างไม่อยากเชื่อ

“ผมก็ไม่อยากเชื่อเหมือนกัน ปีหนึ่งจะมีคนโชคดีอย่างคุณสักคน

ที่ทำางานเข้าตาจนเขาจ้างให้เป็นพนกังานประจำา โชคดแีล้วนะคณุ พรุ่งนี้

คณุไปรายงานตวักบัคณุสมบูรณ์ที่บรษิทัได้เลย ขอให้โชคดนีะคณุจนิตหรา 

แล้วถ้าเกิดเบื่องานประจำา อยากกลับมาทำางานกับพวกเราอีกก็ยินดี

ต้อนรบันะครบั”

อีกฝ่ายวางสายไปแล้ว แต่จินตหรายังคงถือโทรศัพท์ค้างเอาไว้ 

แบบนั้น ดวงตาเธอเบกิกว้างอยู่เกอืบนาทกี่อนตั้งสตไิด้ และสิ่งที่ทำาเป็น

อนัดบัแรกหลงัจากตั้งสตไิด้กค็อื...กรี๊ด!

เธอกรดีร้องพร้อมกระโดดไปรอบห้องด้วยความยนิดี

“ไอ้ตัวเล็ก ตั้งแต่นี้ไปเราจะมีกินมีใช้ทุกเดือนแล้ว โอ๊ย! ดีใจจัง

โว้ย”

‘ไอ้ตัวเล็ก’ เป็นเดก็หญงิผมซอยส้ัน แต่งเนือ้แต่งตวัแบบเดก็

ผู้ชายคือสวมเสื้อยืดสีนำ้าเงินกับกางเกงยีนขาสั้น เธอเรียนในโรงเรียน 
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อนุบาลเล็กๆ ที่ไม่ห่างจากบ้านเช่าเท่าไรนัก ตอนเช้าจะไปเรียนพร้อม

เพื่อนสนทิซึ่งบ้านอยูไ่ม่ไกลกนั โดยจนิตหราเป็นผูไ้ปส่ง ส่วนหลงัเลกิเรยีน

ไอต้วัเลก็จะกลบับ้านพร้อมเดก็ชายที่แม่เขาไปรบัเดก็ทั้งสอง และดแูลให้

จนหญงิสาวไปรบักลบัหลงัจากเลกิงาน

แต่วนันี้จนิตหราขบัรถไปรบัลกูด้วยตวัเอง เดก็หญงิที่มบีคุลกิคล้าย

ทอมบอยจงึดใีจจนกระโดดดึ๋งๆ และร้องเรยีก “แม่จ๋า” เสยีงดงั

เธออ้าแขนออกรอรับเด็กหญิงโดยอัตโนมัติ และทันทีที่ร่างเล็กโผ

เข้ากอด จนิตหรากร็ู้สกึได้ถงึความสขุที่เอ่อล้นขึ้นมาจนเตม็หวัใจ

เธอไม่มพี่อ ไม่มแีม่ ไม่มนี้องสาวแล้ว มกีแ็ต่ไอ้ตวัเลก็ที่มวีงแขน

เลก็ๆ แต่อบอุ่น ไอ้ตวัเลก็อาจช่วยอะไรไม่ได้ ซำา้ยงัเป็นภาระอกีต่างหาก 

ทว่าถ้าไม่มเีดก็คนนี้ หญงิสาวกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าจะอยูใ่นโลกที่มเีพยีงเธอ

คนเดยีวต่อไปทำาไม

“เป็นไงตวัเลก็ วนันี้แกล้งใครรเึปล่า”

เดก็หญงิจารมุนทำาปากยื่น หน้าควำ่า รบีปฏเิสธทนัท ี“เปล่า เลก็

เดก็ด”ี

จนิตหราหวัเราะและหอมแก้มนุ่มหนึ่งท ี “วนันี้แม่จ๋ามารบั จะพา

ไปกนิตมิดว้ย เพราะว่า...ตั้งแตพ่รุ่งนี้เปน็ต้นไป แมจ่า๋จะไดท้ำางานประจำา

แล้วนะ”

งานประจำาคอือะไร เดก็น้อยไม่รู้เรื่อง ทว่าเธอยงัยิ้มจนเหน็เหงอืก

สชีมพู เพราะเมื่อครู่แม่เพิ่งพูดว่าจะพาไปกนิไอศกรมี

เดก็หญงิเขย่าแขนแม่ และทำาตาอ้อนวอน “พาน้องหนึ่งไปกบัเรา

ด้วยได้ไหมแม่จ๋า”

น้องหนึ่งที่ว่าคือเด็กชายหนึ่งดนัย ซึ่งเป็นเพื่อนซี้เพื่อนสนิทของ 

จารมุนนั่นเอง คูน่ี้เขาเข้าขากนั มอีะไรแบ่งปันกนั มกีนิกนิด้วยกนั มเีล่นเล่น

ด้วยกนั ขนาดแกล้งเพื่อน...กย็งัแกล้งด้วยกนั จนคนที่มศีกัดิ์เป็นแม่ของ

เดก็หญงิและเดก็ชายปวดหวัไปตามๆ กนั
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จนิตหรามองเข้าไปในสนามเดก็เล่นและเหน็เดก็ชายหนึ่งดนยักำาลงั

มองมาทางเธอพอดี หญิงสาวกวักมือเรียกเด็กชายที่คุ้นเคยกันดีเพราะ

เห็นกันมาตั้งแต่เกิด พอเห็นสัญญาณเรียกตัว เด็กชายรูปร่างอ้วนกลม  

ผวิขาวผ่อง กว็ิ่งตุ้มต๊ะตุ้มตุ้ยมาหา

มอืน้อยๆ กระพุม่ไหว้แม่จ๋าของเพื่อนรกัแล้วยิ้มให้จนตาปิด “สวสัดี

ครบัแม่จ๋า”

จินตหรารับไหว้ก่อนยกมือลูบผมนุ่มของเพื่อนหลาน “วันนี้แม่จ๋า

จะพาตวัเลก็ไปกนิไอตมิ หนึ่งอยากไปกบัแม่จ๋าและตวัเลก็ไหมครบั”

ทนัททีี่พดูถงึของโปรดอย่าง ‘ไอตมิ’ เดก็ชายกต็าวาววบั พยกัหน้า

ทนัที

“ถ้าอย่างนั้นเรารอแม่ส้มก่อนเนอะ แล้วค่อยไปพร้อมกัน วันนี้ 

แม่จ๋าจะเลี้ยงเอง ตวัเลก็กบัหนึ่งอยากกนิไอตมิรสอะไร แม่จ๋าให้กนิทกุรส

เลย ดไีหม”

เด็กหญิงกับเด็กชายวัยห้าขวบรีบร้องประสานเสียงกันโดยไม่ได ้

นดัหมาย

“ดคี่ะ”

“ดคีรบั”

สมัยนี้เด็กระดับอนุบาลก็ยังมีการบ้าน

การบ้านในวนันี้เป็นการให้คณุพ่อกบัคณุแม่ช่วยคณุลูกท่อง ก ไก่ 

ถงึ ฮ นกฮูก ประกอบเพลง

จารุมนอาบนำ้าเรียบร้อยแล้ว ร่างผอมสูงของเด็กหญิงกระโดดไป

กระโดดมาตามเสียงเพลงอยู่บนเตียง ร้องตามได้บ้าง ไม่ได้บ้างไปตาม

เรื่อง แต่เพยีงแค่จนิตหราเหน็หลานที่เธอเลี้ยงมาดจุลกูร่าเรงิ ดมูคีวามสขุ 

มสีขุภาพจติด ีหญงิสาวกพ็อใจ

“เอาอีกๆ” หลังเพลงจบเป็นรอบที่สอง เด็กหญิงก็รำ่าร้องขอทำา 
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การบ้านอกีครั้ง

นี่ถ้าจารมุนโตขึ้นแล้วขยนัทำาการบ้านแบบนี้ ไม่เหมอืนจนิตหราที่

ชอบเบี้ยว ไม่ส่งการบ้านบ่อยๆ ลูกสาวเธอคนนี้ต้องมอีนาคตที่ดกีว่าเธอ

แน่ๆ

“เอาอกีเหรอ ไม่เหนื่อยรไึงตวัเลก็”

ใบหน้าเลก็ๆ ส่ายดกิ และเรยีกร้อง “อกีนะ นะแม่จ๋า”

จินตหราที่อาบนำ้าพร้อมลูกและสวมชุดนอนลายเป็ดคล้ายกับ 

จารมุนแสร้งถอนหายใจ ก่อนขอคำาสญัญา “ครั้งสดุท้ายนะ ถ้าจบรอบนี้

แล้วตวัเลก็ต้องนอน...โอเค้”

“โอเค!”

แล้วเพลง ก ไก่ กเ็ริ่มต้นอกีครั้งพร้อมแม่และลกูที่เต้นประกอบเพลง

ไปด้วยกนั
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4

ไอ้ตัวเลก็ของจนิตหราเป็นเดก็เจ้าปัญหา ดงันัน้เวลาจะต่อรอง 

อะไรกันจึงต้องกำาหนดข้อแลกเปลี่ยนให้ชัดเจน ไม่อย่างนั้นอาจมีการ 

โยกเย้ ไม่ยอมทำาตาม ไปจนถงึงอแงและร้องไห้ให้ต้องปลอบกนัอกีนาน

แต่วนันี้ไอ้ตวัเลก็คงเต้นจนเหนื่อย เมื่อจบเพลง ก ไก่ รอบสดุท้าย

ที่ร้องขอ เธอกย็อมนอนลงบนเตยีงอย่างว่าง่าย

จนิตหรายกมอืขึ้นลบูผมชื้นเหงื่อให้หลานสาวแล้วบ่น “ดซู ิเต้นจน

เหงื่อออกแบบนี้...เหมน็”

เดก็หญงิยิ้มอ้อน ไม่สนใจที่แม่บ่นแต่ร้องขอต่อ “แม่จ๋าเล่านทิานส”ิ

“ทำาไมเราช่างเรียกร้องแบบนี้นะ” จินตหราบ่นไม่จริงจังนักก่อน

ถาม “คนืนี้เรื่องอะไรดลี่ะ”

ใบหน้าน้อยๆ เอยีงไปมาคล้ายกำาลงัคดิหนกั “หนนู้อยหมวกแดง”

จนิตหราหวัเราะร่วน “ซื้อหวยไม่ยกัถูกแฮะ ว่าแล้วว่าตวัเลก็ต้อง

อยากฟังเรื่องนี้ ไม่เบื่อบ้างเหรอ หือ” ปากถามแต่มือเธอเอื้อมไปหยิบ

หนังสือภาพนิทานที่ได้มาจากรุ่นพี่ซึ่งลูกๆ เขาไม่อ่านแล้วจากตู้เล็กข้าง

เตียง ร่างบางเอนนอนลงข้างหลานสาวบนเตียงใหญ่ขนาดห้าฟุตซึ่งเป็น

สิ่งฟุม่เฟือยเดยีวที่จนิตหรายอมซื้อมาเมื่อต้นปีนี้เอง เนื่องจากเธอทนนอน

บนพื้นอกีต่อไปไม่ไหว แก่แล้วไง ปวดหลงั
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นิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดง...จินตหราจำาไม่ได้แล้วว่าเคยเล่าให้

ไอ้ตัวเล็กฟังไปกี่ร้อยล้านรอบแล้ว แต่ไม่ว่าจะฟังจนคนเล่าเบื่อหน่าย

อย่างไร คนฟังกไ็ม่รู้จกัเบื่อ

หลานสาวจบันิ้วโป้งจนิตหราเอาไว้ ขยบัเข้าไปซกุหน้าลงกบัอกป้า

แล้วหลบัตา ฟังนทิานเรื่องโปรดของตน

จินตหราเล่านิทานเรื่องหนูน้อยหมวกแดงไม่ถึงครึ่งเรื่องก็เห็นว่า 

ไอ้ตัวเล็กนอนนิ่ง ดวงตายาวรปีิดสนิท ปากเผยอออกนิดๆ เหน็ท่าหลบั

สบายของเดก็น้อยแล้ว สาวโสดที่บอกใครต่อใครว่าเป็นคณุแม่ลูกหนึ่งก็

ค่อยๆ ปิดหนงัสอืภาพแล้วขยบัลงจากเตยีง

ทนัททีี่เธอขยบั ร่างซึ่งนอนไม่ไหวตงิกร้็องขึ้นมา มอืเลก็ไขว่คว้าหา

แขนแม่ซึ่งรบีส่งให้เดก็น้อยจบัเอาไว้ทนัที

“แม่จ๋าเล่าจบแล้วนะ นอนได้แล้ว” จินตหราโกหก แต่เด็กหญิง 

จารมุนที่ง่วงงนุไม่รู้ เดก็น้อยพยกัหน้ารบัรู้ก่อนเอยีงหน้า ทำาปากยื่น รอ 

‘จุ๊บ’ จากผู้ที่เธอคดิว่าเป็นแม่

นิทานและการจูบก่อนนอนคือเครื่องมือทำาให้ไอ้ตัวแสบทำาตัวด ี

เพราะถ้าเด็กหญิงเกเร เอาแต่ใจ ทั้งสองอย่างนี้จะถูกงดเพื่อเป็นการ

ลงโทษ

และทุกครั้งที่ไอ้ตัวเล็กถูกลงโทษแบบนี้ เด็กหญิงจะนอนตะแคง 

กอดผ้าห่ม ร้องไห้กระซกิๆ อย่างน่าสงสาร

เพราะเรามีกันแค่นี้ สองป้าหลาน...สองแม่ลูก ไอ้ตัวเล็กจึงทน 

ไม่ได้เมื่อรู้ว่าแม่จ๋าโกรธหรือเคืองเธอ และแม่จ๋าก็ทนไม่ได้เหมือนกันถ้า 

จะทำาเมนิ ไม่รกัหลานคนนี้

ปกตเิธอจะโกรธหลานเพยีงแค่ข้ามคนืเท่านั้น วนัรุง่ขึ้นพอเหน็หน้า

จ๋อยๆ ของไอ้ตวัเลก็กห็ายโกรธแล้ว

กเ็รามกีนัอยู่แค่สองคน ถ้าไม่รกักนัแล้วจะไปรกัใคร

พวกเธอยื่นรมิฝีปากแตะกนัแรงๆ ก่อนไอ้ตวัเลก็จะถอนหายใจยาว
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แล้วพลกิตวักอดผ้าห่มเอาไว้ในอ้อมอกแทนแขนแม่และหลบัไปแบบนั้น

จินตหรานั่งมองหลานอยู่ครู่หนึ่งก่อนลุกขึ้นจากเตียง ร่างบาง

ราวกับจะปลิวลมได้เดินไปปิดสวิตช์ไฟ จากนั้นก็ย่องออกจากห้องนอน

ตนเองเข้าไปในห้องนอนอีกห้อง ซึ่งอีกหน่อยจะกลายเป็นห้องนอนของ

หลานสาว แต่ตอนนี้จารมุนยงัตดิเธอมาก หญงิสาวจงึดดัแปลงห้องนี้ให้

เป็นห้องทำางานของเธอก่อน

โต๊ะทำางานตัวใหญ่ตั้งอยู่ริมหน้าต่างซึ่งด้านนอกมีลูกกรงแบบ

โบราณตดิอยู ่ผ้าม่านสชีมพูสะบดัไหวบ่งบอกว่ามลีมพดัเอื่อยๆ มมุนี้เป็น

มมุด ีรบัลม เหมาะแก่การนั่งทำางานนานๆ ยิ่งนกั

บนโต๊ะไม้สเีข้มมสีมดุ กระดาษเป็นปึก และดกิชนันารอียูด้่านซ้าย

มือ กลางโต๊ะคือคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าที่จินตหราใช้มันทำามาหากินมา

หลายปี

แม้จะเพิ่งได้งานประจำา แต่หญงิสาวกไ็ม่ประมาท เขาจ้างได้กเ็ลกิ

จ้างได้ ดังนั้นเธอจึงไม่คิดจะเลิกรับงานแปล แต่เรื่องทำารายงานแทน

นกัศกึษานั้น เธอหยดุมานานแล้วเนื่องจากไม่มเีวลาค้นคว้าหาข้อมูล

คอมพิวเตอร์เครื่องเก่าส่งเสียงโครกครากอย่างน่ากลัวว่ามันอาจ

จะระเบิดในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า แต่จินตหราชินกับมันเสียแล้ว เธอไม่

หวาดกลวั แต่นั่งลงบนเก้าอี้ทำางานแล้วเปิดเอกสารที่แปลค้างเอาไว้ อ่าน

คร่าวๆ เพื่อแปลในขณะที่รอให้เครื่องคอมพวิเตอร์พร้อมทำางาน

คำ่าคนืนี้ยงัอกียาวไกลนกั เพิ่งสองทุม่กว่าเท่านั้นเอง เท่าที่ดงูานใน

มอื...เหลอืงานต้องแปลอกีไม่มากแล้ว คนืนี้เธอจะลยุให้มนัเสรจ็ไปเลย

ทำางาน ทำางาน ทำางาน เพื่อ เงนิ เงนิ เงนิ นั่นคอืสิ่งที่เธอต้องการ

จนิตหราหลับตาแล้วส่ายหน้าแรงๆ จากนัน้กก็ะพรบิตาถีเ่พือ่

เรยีกสติ

เมื่อคืนเธอทำางานเพลินไปหน่อย ถึงขนาดสว่างคาตาเลยทีเดียว 
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แต่ผลที่ได้กน็่าจะคุ้มค่าทกุหยาดหยด ยิ่งงานเร่งแค่ไหน เงนิกย็ิ่งดแีค่นั้น

แต่...ง่วงจัง ยิ่งเดินเข้าไปในอาคารแล้วได้ลมเย็นๆ จากแอร์-

คอนดชินั อาการง่วงเหงาหาวนอนยิ่งครอบงำาสตเิธอ

หญงิสาวอ้าปากหาวกว้างๆ แบบไม่อายใคร เมื่อเดนิมายงัลฟิต์ที่

ตอนนี้มคีนต่อแถวอยู่พอประมาณ

วนันี้เธอไม่ได้มาทำางานสาย เนื่องจากยงัไม่ได้นอนจงึออกจากบ้าน

เร็วกว่าปกติ ถือเสียว่าเอาฤกษ์เอาชัย มาทำางานประจำาวันแรกไม่สาย  

ทกุอย่างราบรื่น เพยีงแค่นี้ชวีติเธอกบัไอ้ตวัเลก็คงสบาย...

เพราะยืนหลับตา ฝันถึงความสุขสบายในอนาคตนานไปหน่อย 

จินตหราจึงผล็อยหลับไปทั้งยืนครู่หนึ่ง ก่อนรู้สึกเหมือนกำาลังยืนอยู่บน

ยอดเขา แล้วอยู่ๆ กร็่วงลงมากะทนัหนั

ดวงตาที่ปิดพลนัเบกิโพลง กางแขนทั้งสองข้างออกเพื่อสร้างความ

สมดลุ และปากกห็ลดุอทุาน “อุ๊ย!”

ฮอืๆ นี่เธอเป็นนางเอกนะ ควรมพีระเอกมาช่วยรบัเธอเอาไว้ ไม่ใช่

ปล่อยให้เซแล้วล้มลงไปกองกับพื้น ให้ทุกคนที่ยืนรอลิฟต์อยู่มองมาเป็น

ตาเดยีว และ...แอบยิ้ม แอบขำา

‘กรี๊ด อายอะ’

จนิตหรารบีก้มหน้าแล้วตะลตีะลานลกุขึ้นจากพื้น เธอปัดกระโปรง

เพื่อไล่ความอาย แต่...จะหยดุความอายได้อย่างไร ในเมื่อทกุคนยงัคงมอง

มาแล้วอมยิ้ม แกล้งไอเพื่อกลบเกลื่อนเสยีงหวัเราะแบบนี้

‘อะไรฟระ แค่คนวูบหลับไปหน่อยแค่นี้ มันตลกขนาดนั้นเชียว 

เหรอ!’

เตวชิเหน็ผูห้ญงิคนเมือ่วานทีผ่จญเวรผจญกรรมกบัเขาภายใน

ลฟิต์ตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเดนิลงจากรถ

รถเธอค่อนข้างเก่า สภาพแย่เสยียิ่งกว่ารถไปจ่ายตลาดที่บ้านเขา
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เสยีอกี ชายหนุ่มแอบเหน็ข้างรถมรีอยบบุ และกระโปรงรถมสีนมิเกาะอยู่

บางส่วนด้วย

เธอ...ยากจนใช่หรอืไม่

ดจูากสภาพรถและการแต่งกายที่แม้จะสวมเสื้อผ้าดเูรยีบร้อยด ีแต่

กระโปรงสอบตวันี้เหมอืนจะเป็นตวัเดยีวกบัที่เธอสวมเมื่อวาน สูทอาจเป็น

คนละตวั แต่เชิ้ตสขีาวด้านในกน็่าจะเป็นแบบเดยีวกบัเมื่อวาน กระเป๋าที่

สะพายมองแล้วไม่เหน็แบรนด์ รองเท้า...ส้นถลอก!

สมัยเขายังเป็นหนุ่มน้อย เคยเดตกับผู้หญิงที่สวยตั้งแต่ศีรษะ 

จดเท้าคนหนึ่ง เธอคนนั้นให้เขารออยู่ในห้องรบัแขกเกอืบชั่วโมง ถามว่า

เมื่อเธอลงมาจากบนัไดแล้วสวยไหม...ตอบเลยว่าสวย แต่...วนันั้นเขาหวิ

แทบสลบเลย

พอไปถึงร้านอาหารสุดหรู เธอผู้นั้นสั่งอาหารหรูหรามาเต็มโต๊ะ 

ก่อนแตะ ชิม เล็มอย่างละนิดอย่างละหน่อยแล้วพอ ด้วยบอกว่ากำาลัง

ควบคมุอาหาร ส่วนเขาน่ะหรอื อยากรบัจานของเธอมากนิให้อิ่มเหลอืเกนิ

จบจากกนิข้าว เตวชิกช็วนเธอไปฟังเพลงและเต้นรำาตามสเตป เธอ

รบัปากด้วยความยนิด ี แต่เมื่อไปถงึคลบัแห่งหนึ่ง เธอกก็้าวพลาดไปนดิ 

ส้นสงูสกีบัข้างรถเขาถลอกนดิเดยีว แต่แม่สาวสวยเป๊ะคนนั้นกลบัหน้างอ

และบอกให้เขาไปส่งที่บ้าน เพื่อให้เธอได้เปลี่ยนรองเท้า

เขาไม่เข้าใจว่าแค่ส้นรองเท้าถลอกนดิเดยีวมนัสำาคญัอะไรนกั แต่

เธอบอกว่ามันเกี่ยวกับภาพลักษณ์แสนเป๊ะเว่อร์ของเธอ นิดเดียวก็มาก

พอที่จะทำาให้คนเขานนิทากนัแล้ว และรองเท้าที่ถลอกไปนดินั้นเธอจะทิ้ง

ทนัท ีไม่ซ่อมแซม แม้จะสวมเพยีงครั้งเดยีวเท่านั้น

เตวชิอึ้งเมื่อพบผู้หญงิที่ ‘เยอะ’ ขนาดนี้ ถ้าแรกเริ่มเดตกนัยงัพบ

ความเยอะขนาดนี้ คบกนัไปนานๆ จะเยอะขนาดไหน เขาตดัสนิใจได้ทนัท ี

จงึรบีไปส่งเธอและขอตวักลบับ้าน จากนั้น...เขากบัสาวสวยผู้นั้นกจ็บกนั

ผูห้ญงิที่ชื่อ...จนิ...จนิตนา...ใช่ไหม เธอทำาให้เขารูว่้า ผูห้ญงิสวยแต่
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ไม่เรื่องมากกม็อียู่ในโลกนี้เหมอืนกนั และที่หญงิสาวไม่เรื่องมากกเ็พราะ

ความจนอย่างนั้นสนิะ

ชายหนุม่เดนิตามเธอมาถงึลฟิต์ ยนืรออยูด้่านหลงัไม่ไกล และมอง

รอยถลอกบนส้นรองเท้าเธออย่างเพลดิเพลนิใจ ความไม่สมบรูณ์แบบของ

ผูห้ญงิคนนี้ทำาให้เขารูส้กึด ีแปลกนะ เพราะงานของเขาทกุชิ้นต้องสมบรูณ์

แบบ งานระบบ งานสบืค้นข้อมลู เพื่อจบัคูห่ญงิชายที่มคีวามต้องการตรง

กัน นิสัยคล้าย หรืองานอดิเรกเหมือนกัน ให้มารู้จักกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆ 

หรอืทำาแบบขอไปทกีไ็ด้

เรื่องการจบัคู่ให้ลงตวันี้ถอืเป็นเรื่องสำาคญัอย่างยิ่งยวด และทำาให้

บริษัทเขาเจริญก้าวหน้าหรือต้องปิดตัวไปเลยก็ได้ ดังนั้นก่อนจะแนะนำา

ฝ่ายหญงิกบัฝ่ายชายให้ได้รู้จกักนั ทางบรษิทัจะเซริ์ชหาหลายครั้งเพื่อให้

ได้คู่ที่ดูน่าจะเข้ากนัได้มากที่สดุ ก่อนผู้เชี่ยวชาญด้านจติวทิยาจะมาช่วย

วเิคราะห์ว่า หญงิชายคู่ไหนน่าจะเข้าคู่กนัได้อย่างแท้จรงิ

แต่เชื่อไหม บางทคีวามเข้ากนัได้ของข้อมลูกไ็ม่ได้หมายความว่าคู่

ที่เขาจบัมาให้เดต ให้ศกึษากนันั้นจะลงเอยด้วยการแต่งงานทกุคู่

บางทเีพราะความผดิพลาดอะไรบางอย่าง จบัคูท่ี่ไม่เหมอืนกนัเลย

มารู้จกักนั แต่คู่นั้นกลบักลายเป็นเข้ากนัได้ แต่งงานกนัเป็นเรื่องเป็นราว

กม็ี

เตวชิเคยคยุเรื่องนี้กบัแม่ ท่านบอกว่าความผดิพลาดที่ว่าอาจชื่อว่า

พรหมลิขิตก็ได้ แม่เขามักจะมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องโรแมนติกไป 

เสยีหมด

“อุ๊ย!”

เพราะมวัแต่คดิถงึแม่ ชายหนุม่จงึไม่ทนัเหน็ว่าทำาไมจู่ๆ  จนิตนาถงึ

ได้ล้มลงไปกองกับพื้น พอได้ยินเสียงอุทาน และมองไปยังต้นเสียงเขาก็

พบว่าเลขาฯ หญงิคนแรกของตนลงไปนั่งตะครบุกบอยู่บนพื้นเสยีแล้ว

และที่สำาคญั...ซปิกระโปรงเธอแตก!
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กระโปรงสดีำาที่แยกออกจากกนัทำาให้ผูช้ายทกุคนที่อยูใ่นที่นั้นเหน็

ชดัเจนว่าเธอสวมชั้นในสขีาว

เตวชินิ่ง ตะลงึ ก่อนมองไปรอบๆ เขาเหน็ผู้ชายเกอืบทกุคนจ้องสิ่ง

ที่เขาเกอืบละสายตาไม่ได้ตาเป็นมนั จ้องแล้วยิ้ม จ้องแล้วหนัไปซบุซบิกนั 

แต่ไม่มีใครสักคนมีนำ้าใจจะเตือนหญิงสาวว่าตอนนี้เธอกำาลังกลายเป็น 

นางโชว์โดยไม่ได้ตั้งใจ

ส่วนผู้หญงิที่ยนือยู่รอบๆ ยิ่งแล้วใหญ่ ต่างพากนัหวัเราะ ชี้ชวนให้

มอง และซบุซบินนิทา แต่ไม่ช่วยเพศเดยีวกนัเลยสกันดิ

เหน็แบบนั้นแล้วเตวชิผูถ้กูแม่สอนให้เป็นสภุาพบรุษุย่อมไม่อาจทน

ได้ เขารบีถอดเสื้อนอกออกแล้วเดนิเข้าไปหาจนิตนาซึ่งตอนนี้ลกุขึ้นมายนื

ตรง เชดิหน้า ทำาเป็นไม่สนใจผู้คนที่มองและหวัเราะเธออยู่

จินตหราสะดุ้งและหันไปถองศอกใส่ใครบางคนที่จู่ๆ ก็เอา

มอืมาโอบรอบเอวเธอ

“โอ๊ย!”

คนที่บงัอาจโอบเอวเธอร้องลั่น ทรดุลงไปกองกบัพื้น เมื่อจนิตหรา

หันไปมองก็พบว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่คนที่เธอไม่รู้จัก เอ๊ะ...จะบอกว่ารู้จัก

ได้ไหม ในเมื่อเธอเคยตดิอยู่ในลฟิต์กบัเขา คยุกนักห็ลายเรื่อง แต่ไม่ได้

ถามสกัคำาว่าเขาชื่ออะไร

“คณุ!” จนิตหราชี้หน้าผูช้ายที่นั่งอยูก่บัพื้น มอืข้างหนึ่งของเขาถอื

เสื้อนอก อกีข้างยกขึ้นกมุตาซึ่งน่าจะ...โดนศอกของเธอเข้าไปเตม็ๆ และ

ยงัมอีกีสิ่งที่ตกอยู่บนพื้นข้างตวัเขา...แว่นกรอบดำาอนัใหญ่ยกัษ์

“ตายแล้ว!” หญงิสาวอทุานก่อนช่วยพยงุชายหนุม่ขึ้นจากพื้น จาก

นั้นกถ็ามว่า “เป็นอะไรมากรเึปล่า ฉนัไม่ได้ตั้งใจนะ แต่คณุมาเล่นบ้าๆ 

กบัฉนัก่อน อยู่ๆ กม็าโอบเอวกนั ฉนัตกใจ”

พอพูดถงึการโอบเอว เตวชิซึ่งยงัลมืตาข้างที่โดนศอกไม่ขึ้น นำ้าตา
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หรอืกไ็หลพรากๆ จงึรบีเตอืนยายศอกแหลมจนิตนาว่า “ซปิคณุแตก เอา

เสื้อผมปิดไว้ก่อน”

จินตหราเบิกตากว้าง ปล่อยมือที่พยุงแขนผู้ชายซึ่งรู้จักแต่ไม่รู้ชื่อ

เอาไว้ทันที แล้วเอื้อมไปด้านหลังกระโปรง วางมือแหมะลงบนส่วนซึ่ง 

เปิดรบัลมมาไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้ว

เธอมองไปรอบกาย เหน็ผู้คนหวัเราะขำากนัใหญ่ชนดิไม่อาจปกปิด

ความขบขนัเอาไว้ได้อกีต่อไป หญงิสาวหน้าแดงกำา่ ทั้งอายและโกรธจน

ไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรดี

หญงิสาวดงึเสื้อนอกสดีำาของชายคนนั้นมาซ้อนทบักระโปรงตวัเอง

แล้วใช้แขนเสื้อผกูเอาไว้ มอืเธอสั่น อบัอายจนมองหนา้ใครไม่ตดิ สิ่งที่อยู่

ในสมองตอนนี้คอืต้องรบีไปจากที่นี่ ไปไหนกไ็ด้

พอคิดหาทางออกได้จินตหราก็รีบดึงมือผู้ชายใจดี แต่ได้รับผล

ตอบแทนของความดไีปเตม็ตาออกจากบรเิวณนั้นทนัที

ทีท่ีจ่นิตหราพาผู้ชายคนนัน้มาคอืร้านขายกาแฟซึง่อยู่ช้ันแรก

ของอาคารเจด็ชั้นนั่นเอง ปกตแิล้วร้านที่ขายกาแฟแก้วละเป็นร้อยแบบนี้

ไม่มทีางได้เงนิเธอเดด็ขาด แต่...วนันี้หญงิสาวยอมเสยีเงนิเพื่อหนอีาย

โธ่...จะมใีครจำาหน้าเธอได้ไหม แล้ว...วนันี้เธอสวมกางเกงในตวัไหน

มา จนิตหรามกีางเกงในที่มรีตูรงก้นอยูห่นึ่งตวั แต่เธอไม่ยอมทิ้งเพราะคดิ

ว่าแค่รูเลก็ๆ อยู่ในร่มผ้าแบบนี้ใครเขาจะมาเหน็

เธอไม่น่าประมาทเลย!

หญิงสาวแตะเสื้อนอกที่นั่งทับอยู่ บอกจากสัมผัสไม่ได้เหมือนกัน

ว่ากางเกงในที่สวมมาวนันี้มรีหูรอืไม่ หน้าเธอเหมอืนคนใกล้จะร้องไห้เตม็

แก่ แต่ทนัททีี่เงยหน้าขึ้นมองผู้ชายซึ่งนั่งสูดปาก นำา้ตาไหลพรากอยู่ตรง

ข้าม แล้วจินตหราก็รีบเปิดกระเป๋าสะพายและส่งผ้าเช็ดหน้าให้เขาแทน 

เพราะดูท่าเขาคงต้องการใช้มนัมากกว่าเธอ
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“เป็นยงัไงบ้างคณุ ตาแตกไหมเนี่ย ไป...” เธอเกอืบบอกให้เขาไป

โรงพยาบาลแล้ว แต่ถ้าขนืไปหญงิสาวกต็้องจ่ายค่ารกัษาพยาบาลให้เขา

น่ะสิ

โอ๊ย! ทำาไมถงึได้ซวยรบัอรณุแบบนี้นะ

“คงไม่ถงึแตก แต่เจบ็ตรงกระบอกตาด้านบน”

“ขอไข่ต้มมาคลงึๆ มะ เผื่อจะดขีึ้น”

“ไข่ต้ม?” เตวิชงงกับวิธีการรักษาแบบที่เขาไม่เคยได้ยิน ไม่เคยรู้

มาก่อน

จินตหราพยักหน้า “ใช่ ฉันเคยดูในละครจีนโบราณ เวลาเขาฝึก

วชิากนัแล้วชำ้า เอาไข่ต้มร้อนๆ มาคลงึๆ เดี๋ยวกด็ขีึ้น”

ละคร...ละครอกีแล้วเหรอ คราวนี้เป็นละครจนีโบราณเสยีด้วย เตวชิ

ถอนหายใจให้แก่ความคิดและความเชื่อของผู้หญิงที่จะมาเป็นเลขาฯ 

เบอร์สองของตน ชายหนุ่มมองเธอทั้งที่ลืมตาได้เพียงข้างเดียว แต่มอง

อย่างไรกเ็หน็ไม่ชดั สายตาเขาสั้นมาก ถ้าไม่มแีว่นกม็องอะไรเบลอไปหมด 

นอกจากจะเอาของสิ่งนั้นมาจ้องใกล้ๆ

แว่นกรอบดำาของเขาวางอยู่บนโต๊ะ แต่มนัมสีภาพไม่สมบูรณ์เสยี

แล้ว ขาแว่นข้างหนึ่งหลุด แล้วเขาจะทำาอย่างไรดีล่ะ จะใช้ชีวิตต่อไป

อย่างไรถ้าไม่มีแว่น วันนี้มีนัดต้องออกไปรับประทานอาหารกับผู้ใหญ่ 

เสยีด้วย

“ผมว่า...อาการเจบ็รอสกัพกัคงดขีึ้น แต่...แว่นผม”

จนิตหราหลบุตามองแว่นที่ขาหลดุออกจากตวั แว่น...แพงไหมนะ 

“ฉนัจะรบัผดิชอบเองค่ะ”

“จรงิๆ คณุไม่ได้ผดิ ผมน่าจะบอกคณุก่อนเข้าไปจบัเอวแบบนั้น”

สาวขี้งกรบีพยกัหน้าทนัท ี “จรงิ ฉนักว็่าที่จรงิฉนัไม่ได้ผดิอะไรนะ 

ผู้หญิงคนไหนถูกใครไม่รู้มาโอบเอวก็ต้องตกใจและทำาแบบฉันกันทั้งนั้น

แหละ” เธอเห็นผู้ชายตาเดียวขมวดคิ้วมุ่น เขาคงไม่พอใจกระมังที่เธอ
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ปฏเิสธความรบัผดิชอบแบบนี้ “แต่ถงึฉนัไม่ผดิกจ็ะรบัผดิชอบ ไม่ต้องห่วง

น่า แว่นนี่ เดี๋ยวฉนัจะซ่อมให้”

“คุณซ่อมได้เหรอ” เตวิชมองไม่เห็นว่าแว่นหักแบบไหน รู้แต่ว่า 

ตวัแว่นกบัขาแว่นแยกออกจากกนัเท่านั้น

แว่นที่อยู่ตรงหน้าเขาถูกจนิตนาดงึไปแล้วพลกิๆ ดู เตวชิหรี่ตาลง

หวังจะมองให้ชัด แต่ภาพตรงหน้าก็เบลอเสียจนเขาบอกได้เพียงว่าเธอ

กำาลงัมองแว่นอยู่

“ฉนัว่าฉนัซ่อมได้นะ ว่าแต่คณุชื่ออะไร ทำางานอยู่ชั้นไหน แผนก

ไหนล่ะ ฉนัซ่อมแว่นให้คณุเสรจ็แล้วจะได้เอาไปคนื”

“ผมเหรอ” เตวชิกะพรบิตาปรบิๆ พยายามมองหน้าเลขาฯ เบอร์

สองของตนที่จนบัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าเขาเป็นเจ้านาย “ผม...ทำางานอยู่ชั้น

เจด็”

“อุ๊ย ชั้นเดยีวกนัเลย แต่เอ๊ะ ทำาไมฉนัไม่เคยเหน็คณุ คณุเพิ่งเข้า

มาทำางานใช่ไหม” จินตหราออกจะตื่นเต้นเมื่อเธอจะมีเพื่อนที่อยู่บนชั้น

เจด็เสยีที

ตอนที่หญงิสาวเข้ามาทำางานด้วยสญัญาเพยีงแค่สามเดอืน ไม่ค่อย

มีใครบนชั้นนั้นสนใจเธอ บางคนมองด้วยหางตาด้วยซำ้า เธอจึงจำาเป็น 

ต้องผูกมติรกบัเหล่าแม่บ้านและเพื่อนต่างชั้นแทน

“ผมทำางานที่นี่มานานแล้ว ผม...เตวชิ เป็นเจ้าของที่นี่ เป็นเจ้านาย

ของคณุ”

จนิตหราทำาแว่นที่อยู่ในมอืตกลงบนโต๊ะ ดวงตาเบกิกว้าง ปากอ้า

ค้าง มอืชี้ไปที่ผู้ชายตาเดยีว ชายที่แม้วนันี้จะไม่ดูโกโรโกโส แต่นายคนนี้

เนี่ยนะ...ซอีโีอ

“คณุน่ะเหรอ เจ้านายฉนั!”
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5

ไม่ผิดแน่ ผู้ชายที่ตอนนี้เกาะแขนเธอและปล่อยให้หญิงสาว

นำาทางราวกบัเขาเป็นคนตาบอดคอืเจ้านายจรงิๆ

ที่จนิตหรารูแ้น่กเ็พราะหลงัจากลฟิต์เปิด เธอพาเขาเดนิไปตามทาง

มุ่งสู่ห้องทำางานของเจ้านาย บรรดาพนกังานสาวๆ สวยๆ ซึ่งแต่งตวัแต่ง

หน้าประชันกันสุดเดชประเทศไทยก็ปราดเข้ามาไหว้เขากันยกใหญ่ โดย

ทกุนางไม่ลมืทิ้งสายตาไม่พอใจใส่เธอซึ่งทำาหน้าที่เป็นไม้เท้าให้ ‘คณุเตวชิ 

กานนท์วฒันะ’ คนนี้ด้วย

แต่คิดหรือว่าจินตหราจะสนใจพวกพนักงานเก่าที่เคยดูถูกและ

รวมหัวกันไม่คบเธอ หญิงสาวเชิดหน้า มองตอบผู้หญิงพวกนั้นอย่างไม่

ยอมแพ้ เหวี่ยงมากเ็หวี่ยงกลบั คดิว่ากลวัเหรอ! เธอน่ะถกูมองว่าเป็นเพยีง

ของที่อยู่ผิดที่ผิดทางมาเกือบสองเดือนแล้ว มันถึงเวลาที่พวกชะนีเหล่า

นั้นจะรูเ้สยีทว่ีา ถ้าอยากมาอ่อยเจ้านายเธอน่ะกต้็องผ่านด่านเธอไปก่อน

นะยะ

ฮ!ึ แม่จะขดัขวางเสยีให้สาแก่ใจไปเล้ย

เธอพาเจ้านายไปส่งถงึเก้าอี้ทำางานของเขาและรบีสญัญา “ไม่เกนิ

สบินาทคี่ะ รบัรองว่าได้ทั้งไข่ต้มและแว่น”

“เอ่อ...” ตอนนี้เตวชิลมืตาได้ทั้งสองข้างแล้ว แต่หางตาข้างขวายงั
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มีรอยชำ้าขนาดเท่าศอกของผู้หญิงที่ยืนทำาท่าขึงขังตรงหน้า “ผม...ขอแค่

แว่นพอ ส่วนไข่ต้มไม่ต้องกไ็ด้ครบั”

“อุย๊ ไม่ได้สคิะ ดฉินัทำาคณุเจบ็กต้็องรบัผดิชอบ เหน็ดฉินัเป็นแบบ

นี้ แต่ไม่เคยเอาเปรยีบใครนะคะ”

“แต่ผมไม่ต้องการจรงิๆ ครบั”

เมื่อเจ้านายปฏิเสธเด็ดขาดแบบนี้ จินตหราก็พยักหน้า “ได้ค่ะ  

ไม่เอาไข่กไ็ม่เอา กรณุารอสกัครูค่่ะ...สบินาท ีดฉินัจะนำาแว่นมาส่ง จบัเวลา

ได้เลยค่ะ” พูดจบเธอกเ็ดนิซอยเท้าเรว็ๆ ออกจากห้องทำางานไป

โต๊ะทำางานที่เคยเป็นของเธอ ตอนนี้มีเลขาฯ คนเก่าซ่ึงไป 

ต่างประเทศกบันายกลบัมาประจำาการแล้ว เมื่อครู่ก่อนพาเจ้านายเข้าไป

ในห้อง จนิตหรากบัเจ้านายกห็ยดุทกัทายคณุเลขาฯ ซึ่งชื่อกติตศิกัดิ์นดิหน่อย 

แต่ตอนนี้เธอคงต้องทำาความรู้จกักบัรุ่นพี่ให้มากขึ้นเสยีแล้ว

ในสายตาของจนิตหรา เลขาฯ กติตศิกัดิ์คนนี้หน้าตาท่าทางดดู ีทั้ง

หล่อ ขาว ตี๋ เรยีกว่ารูปลกัษณ์แบบนี้สะดดุตาสาวน้อยสาวใหญ่แน่นอน 

และเพยีงแค่ยิ้มซึ่งมอบให้เธอที่กำาลงัเดนิไปหา จนิตหรากพ็อเดาได้อกีว่า...

เขาน่าจะเจ้าชู้ใช่เล่นเสยีด้วย

จนิตหราเดนิจากห้องนายมาหยดุหน้าโต๊ะกติตศิกัดิ์แล้วยิ้มผกูมติร 

“สวสัดอีกีครั้งนะคะ คณุกติตศิกัดิ์ ฉนัจนิตหราค่ะ”

“สวสัดคีรบั” เขาตอบรบัพร้อมยิ้มให้เธอ ดวงตาป๊ิงป๊ังเป็นประกาย 

“เรยีกผมว่ากอล์ฟกไ็ด้ครบั ยนิดทีี่เราจะได้ร่วมงานกนั”

“ค่ะ มอีะไรเรยีกใช้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ”

“ครบั” เขาตอบสั้นๆ แต่สหีน้าบ่งบอกว่าอยากพูดอะไรอกีหลาย

อย่าง ถ้าโทรศพัท์บนโต๊ะไม่กรดีเสยีงขึ้นมาเสยีก่อน ชายหนุ่มหล่อเนี้ยบ

มองสาวสวยตรงหน้าด้วยความเสยีดาย ทว่าหน้าที่ต้องเป็นหนา้ที่ เขาจำา

ต้องทำาหน้าที่ของตวัเองก่อน
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เหน็หนุ่มหล่อ ท่าทางเจ้าชู้ แต่เอาเข้าจรงิกเ็อาการเอางาน ใช่จะ

เหลาะแหละ จนิตหรากโ็ล่งอก

เธอน่ะค่อนข้างจะมอีคตกิบัผู้ชายหน้าตาดแีละเจ้าชู้ ซึ่งนายกติต-ิ

ศกัดิ์กอ็ยู่ในจำาพวกผู้ชายที่หญงิสาวเกลยีดพอด ีห่วงเหมอืนกนัว่าถ้าเขา

มาจีบหรือมาเกาะแกะ เธออาจทำางานที่นี่ได้ไม่ทน ทว่าพอเห็นอีกฝ่าย

ทำางานอย่างตั้งใจแบบนี้ กค็ดิว่าคงพอพูดกนัได้ พอทำางานร่วมกนัได้

เวลางานกข็อให้เขาสนใจแต่เรื่องงาน ส่วนในเวลาส่วนตวักท็างใคร

ทางมนั เท่านั้นเธอกบัเขากค็งทำางานร่วมกนัได้อย่างราบรื่น

จินตหราเดินกลับมายังโต๊ะของตนซึ่งอยู่คนละฟากกับโต๊ะของ 

กติตศิกัดิ์ เมื่อวานตอนถูกเชญิออกจากงาน โต๊ะตวันี้ยงัไม่มเีลย แต่วนันี้

กลบัมาตั้งอยู่ตรงนี้พร้อมเครื่องใช้สำานกังานพร้อมสรรพ

บนโต๊ะมคีอมพวิเตอร์หนึ่งเครื่อง ปากกา ยางลบ โทรศพัท์ อนิเตอร์-

คอม วางเรยีงอยู่แบบเดยีวกบัโต๊ะของกติตศิกัดิ์ไม่มผีดิ ดูแล้วจนิตหราก็

พอเดาออกว่า คงเป็นกติตศิกัดิ์นั่นเองที่เป็นคนจดัโต๊ะทำางานนี้ให้เธอ

แล้ว...มสีกอตช์เทปไหมนะ

จินตหราทำางานที่นี่มาเกือบสองเดือน เธอคุ้นชินกับโต๊ะทำางาน

พอควร ดงันั้นพอเปิดลิ้นชกัฝั่งขวาชั้นที่สองดูเธอจงึพบสิ่งที่ต้องการ

เอาละ...เธอพร้อมที่จะซ่อมขาแว่นให้เจ้านายแล้ว ดนีะที่เขาปฏเิสธ

ไข่ต้ม ไม่อย่างนั้นคงต้องวุ่นวายต้มไข่น่าดู

เตวชิมองแว่นทีอ่ยู ่ในมอื และยกมนัขึน้ดใูกล้ๆ กพ็บว่า...ขาแว่น

ที่หกัถูกพนัด้วยสกอตช์เทปใส

นี่น่ะหรอืการซ่อมของเธอ

“ลองสวมดูสคิะ ดฉินัว่ามนัโอเคแล้วนะคะ” จนิตหราคะยั้นคะยอ

เพราะต้องใช้ตาในการทำางาน แม้ฝีมอืการซ่อมของเธอมนัจะ...แย่

เหลอืทน เตวชิกจ็ำาต้องสวมแว่นนั้นแต่โดยดี
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โลกของเขากลบัมาแจ่มชดัเหมอืนเดมิแล้ว และเหน็จนิตนายนืยิ้ม

อยู่ตรงหน้า เอวเธอยังมีสูทของเขาผูกอยู่ ทำาให้ชุดทำางานดูพิลึกพิลั่น

ชอบกล

นี่เธอไม่คดิจะไปซื้อกระโปรงมาเปลี่ยนแล้วคนืเสื้อให้เขาหรอื

“คอื สูทของผม...”

ผู้หญิงคนนั้นจับสูทซึ่งผูกอยู่บนเอวทันที “ขอบคุณที่ให้ยืมนะคะ 

ดฉินัจะซกัแล้วเอามาคนืคณุทหีลงัค่ะ”

เมื่อเธอพูดดักคอแบบนั้นแล้วจะให้เตวิชทำาอย่างไร แม้บ่ายนี้เขา

จะต้องไปพบผู้ใหญ่ ควรสวมสูทไป แต่...เอาเถอะ เดี๋ยวให้คนขบัรถกลบั

บ้านไปเอาสูทตวัใหม่กบัแว่นสำารองมาให้กไ็ด้

ว่าแต่...เลขาฯ คนใหม่ของเขาคนนี้ดูเหมือนจะยากจนมากกว่าที่

คิดเอาไว้เสียแล้ว เธอตระหนี่ถี่เหนียวเกินกว่าผู้หญิงคนใดที่เขาเคยรู้จัก 

เรียกว่ารักษาเงินแต่ไม่รักษาภาพลักษณ์ก็เห็นจะไม่เกินไป นั่นแปลก...

แปลกมากจนชายหนุ่มฉงนว่าผู้หญงิแบบนี้กม็อียู่ในโลกด้วยหรอื

ผู้หญิงที่เคยเข้ามาในชีวิตเขาในช่วงสองสามปีนี้ ทุกคนล้วนเป๊ะ

เว่อร์จนหาที่ติไม่ได้ทั้งนั้น เนื่องจากแม่เขาต้องการสะใภ้ที่สมบูรณ์แบบ

ที่สดุ จงึเฟ้นหาแต่ระดบัหวักะทมิาให้เลอืก

รูปสวย รวยทรพัย์ นบัวชิา มารยาท ชาตผิู้ด ีมศีลีธรรม

นั่นคือสโลแกนที่แม่ยึดเป็นหลักในการเลือกสะใภ้ ฟังๆ ดูก็เป็น

ลกัษณะที่ดขีองผู้หญงิซึ่งเหมาะจะมาเป็นแม่เรอืน เป็นแม่ของลูก ทว่า...

แม้ผูห้ญงิพวกนั้นจะดงีามสมกลุสตรขีนาดไหนกดู็ดเีฉพาะภายนอกเท่านั้น 

เมื่อเขากบัเธออยู่ด้วยกนัตามลำาพงั ผู้หญงิพวกนั้นมกัจะรกุใส่เขาทกุคน

ทุกคนทำาเหมือนว่าถ้าเตวิชกับเธอไม่มีความสัมพันธ์ทางกายก็จะ

มัดเขาไว้ไม่อยู่ และเพราะพวกเธอจ้องจะจับเขาเอาไว้ด้วย...ร่างกาย  

ชายหนุม่จงึยิ่งหนหีวัซกุหวัซนุ ไม่อย่างนั้นความลบัของเขาต้องถกูเปิดเผย

ด้วยผู้หญงิแสนดขีองแม่แน่
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พูดถงึความลบั...ทางร่างกายเขา มนัแสดงอาการเป็นครั้งแรกเมื่อ

เกอืบสี่ปีก่อน ตอนนั้นเตวชิยงัอยู่ที่อเมรกิา ทำางานในบรษิทัแห่งหนึ่งตาม

สาขาที่เรียนมานั่นคือวิศวคอมพิวเตอร์ เขามีหน้าที่หาจุดบอดและช่วย

พัฒนาโปรแกรมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ชายหนุ่มหมกมุ่นอยู่กับมัน ทำางาน 

จนลมืไปว่าเขามเีดตครั้งสดุท้ายเมื่อไร

ชีวิตเขาเหมือนผูกติดอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ กินอยู่ตรงนั้น 

บางทกีน็อนอยู่ที่นั่น

ขณะที่การงานกำาลังก้าวหน้า ชีวิตส่วนตัวกลับถอยหลังลงคลอง 

แม่ที่แสนเป็นห่วงและตามมาเยี่ยมเขาถงึวอชงิตนั อยูก่บัลกูชายสามเดอืน

แล้วตดัสนิใจยื่นคำาขาดให้เขากลบัเมอืงไทย ไม่เช่นนั้นจะตดัแม่ตดัลกูกนั

เขามแีม่เพยีงคนเดยีว เพราะพ่อซึ่งเป็นแพทย์ด้านหวัใจเสยีชวีติไป

หลายปีแล้ว เตวชิรู้ว่าวนัใดวนัหนึ่งถ้าเขาไม่กลบัเมอืงไทย แม่กต็้องย้าย

มาอยู่กบัเขาที่นี่ แต่ไม่รู้เท่านั้นเองว่าวนันั้นจะมาถงึอย่างรวดเรว็ และ...

เขาถกูบงัคบัให้ลาออก ให้กลบัเมอืงไทยแบบด่วนจี๋ชนดิไม่ให้ตั้งตวักนัเลย

เพราะชายหนุ่มเป็นบคุลากรที่มคี่า บรษิทัจงึไม่ปล่อยเขาไปง่ายๆ 

แค่ให้ย้ายที่ทำางานไปยงัเมอืงไทยเท่านั้น

อาการของโรคน่าอายเกดิขึ้นครั้งแรกในงานเลี้ยงอำาลา คนืนั้นเขา

เมาพอสมควรจนเพื่อนร่วมงานหญงิคนหนึ่งต้องขบัรถมาส่ง

แต่...เธอไม่ได้ไปส่งที่บ้าน กลับพาไปที่บ้านของตัวเอง และตั้งใจ

จะเขมอืบเขาทั้งตวั

เตวชิเป็นเดก็เรยีน เกดิมาเคยมแีฟนอยูไ่ม่กี่คน เรยีกวา่นบันิ้วได้...

ด้วยมอืข้างเดยีว กบัผูห้ญงิคนนี้เขารูจ้กัเธอมาสามปีแล้ว เธอเป็นคนสวย

และเก่งจึงมีผู้ชายตามจีบเสมอ แต่ชายหนุ่มไม่ได้ชอบเธอ สเปกเขาถึง

อย่างไรกช็อบผู้หญงิไทย ตวัเลก็ๆ ไม่ต้องมอีะไรมากมาย ต่างกบัผู้หญงิ

คนนี้ลบิลบั

เธอเป็นสาวสวยเชื้อสายลาตนิ ผวิเข้ม ตาคม รปูร่างราวกบันางแบบ
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ในนติยสารผู้ชาย

สวย เซก็ซี่มาก แต่ไม่ใช่แบบที่เขาชอบ

กระนั้นกเ็ถอะ แม้จะไม่ชอบพออะไร แต่สงัคมอเมรกินั ไม่ชอบกนั

กน็อนด้วยกนัได้ ดงันั้นเมื่อเธอรกุเข้าใส่เขาด้วยการเปิดฉากกอดและจูบ

ก่อน เตวชิจงึตอบสนองอย่างไม่คดิอะไรมาก เนื่องจากมนักน็านแล้วที่เขา

ห่างจากเรื่องพรรค์นี้

แรกๆ มนักด็เุดอืดกว่าปกตทิี่เขาชอบอยู่แล้ว แต่น่าตกใจมากขึ้น

เมื่อเธอพาไปที่เตยีงและใช้กญุแจมอืลอ็กข้อมอืเขาไว้กบัหวัเตยีง

จากนั้นเธอกใ็ช้เลบ็กรดีไปตามหน้าท้องเขาจนแสบ ตามด้วยการ

กดั

เตวิชพยายามตอบสนองบทรักร้อนแรงระคนเจ็บปวดนี้อย่างสุด

ความสามารถ แต่...สุดท้ายเขาก็สู้ไม่ไหว ไม่ว่าเธอจะพยายามอย่างไร 

มนักย็กธงขาวโดยสลบไม่ยอมฟื้น

เขายงัจำาแววตาดูถกูเหยยีดหยามของหญงิสาวได้เมื่อเธอมองส่วน

ที่ปวกเปียกไม่ยอมสูน้ั้น ยงัจำารมิฝีปากแดงๆ ที่บดิเบ้เพราะความไม่พอใจ

ได้ และจำาประโยคที่อยู่ในฝันร้ายซึ่งตามตดิเขามาหลายปีได้ทกุคำา

‘เพราะแบบนี้นี่เอง ยถูงึไม่เคยเดตกบัสาวคนไหน ที่แทย้กูท็ำาไม่ได้ 

ยูมนัไม่ใช่ผู้ชาย มไีอ้นั่นเอาไว้แค่ฉี่เท่านั้น เสยีเวลาไอจรงิๆ’

ผู้ชายที่ถูกผู้หญิงดูถูกเขารู้สึกอย่างไรกัน สำาหรับเตวิชแล้ว...เขา

อายจนแทบอยากฆ่าเธอทิ้ง เธอจะได้ไม่นำาเรื่องน่าอายนี้ไปเล่าให้ใครๆ 

ฟัง แต่ชายหนุ่มกไ็ม่ได้ทำาอย่างใจคดิ สิ่งที่เขาทำาคอืนั่งเงยีบๆ หนัหน้าไป

ทางอื่น ไม่กล้ามองผู้หญงิที่ขบัรถไปส่งตนที่บ้านโดยไม่ชายตาแลเขาอกี

แม้แต่แวบเดยีว

เตวชิไม่รู้ว่าเธอเอาเขาไปโพนทะนาเช่นไรบ้าง เพราะรบีกลบัเมอืง

ไทยกับแม่ทันที แล้วพยายามลืมเรื่องนี้ พยายามหลอกตัวเองว่าที่มัน 

ไม่สำาเรจ็กเ็พราะเขาไม่ได้รกัเธอ และไม่ชอบเซก็ซ์ในรูปแบบที่เธอเสนอให้



ลิซ  57

แบบนั้น

เพราะมนัไม่ใช่ เขาจงึทำาเธอไม่ได้! ใช่...มนัต้องเป็นแบบนั้นแน่ เขา

ไม่ได้ผดิปกต!ิ

หลังจากกลับเมืองไทยไม่นาน แม่ก็แนะนำาผู้หญิงซึ่งสวยและดี

พร้อมให้ชายหนุ่มรู้จกั ด้วยอายเุขาตอนนั้นอยู่ในวยัที่พร้อมจะคบหาใคร

อย่างจริงจังเพื่อแต่งงานแล้ว และเธอก็ดูดี เขาจึงคบหากับหญิงคนนั้น

ด้วยความเตม็ใจ

เธอชื่อนำ้าตาล สวย อ่อนหวาน ช่างเอาอกเอาใจสมชื่อ ครอบครวั

กร็ำ่ารวย มหีน้ามตีา มทีกุอย่างครบครนัจนเขาควงเธอไปไหนใครๆ กพ็ูด

เป็นเสยีงเดยีวกนัว่าช่างเหมาะสมที่สดุ

เตวชิชอบเธอนะ และรู้ว่าเธอกช็อบเขา พวกเขาคบกนัเกอืบสองปี 

ทกุอย่างดงีาม เหมาะสม กระทั่งคนืหนึ่งเขาไปส่งเธอที่ห้อง และหญงิสาว

เชญิให้ขึ้นไปดื่มกาแฟกนัก่อน

แม้ชายหนุม่จะไม่ค่อยสนัทดัเรื่องผูห้ญงินกั แต่กใ็ช่ว่าจะไม่รูค้วาม

หมายของสะพานซึ่งเธอทอดมา อาจตะขดิตะขวงใจเลก็น้อยเมื่อเธอเป็น

ฝ่ายเชญิชวนก่อน ทว่าเตวชิกล็มืมนัไปเพราะคดิว่านี่มนัสมยัไหนแล้ว ผู้หญงิ

หรอืผู้ชายล้วนเท่าเทยีมกนั ใครเริ่มก่อนกไ็ม่น่าใช่ปัญหา

แต่...มนักลบัเป็นปัญหาขึ้นมาเสยีได้ เมื่อนำา้ตาลแสนหวานกลบัมี

บทรกัที่ไม่หวานดงัชื่อ เธอค่อนข้างเร่าร้อนและจดัเจนเสยีใจเตวชิตกใจ

ใช่ว่าเขาจะถอืสาเรื่องความบรสิทุธิ์ของผูห้ญงิ สมยันี้ใครจะมานั่ง

ถามหาเยื่อพรหมจารีกันอีก ทว่า...ลีลาของเธอบอกเขาว่า นำ้าตาลไม่

ธรรมดาเลย เธอรกุ กล้า และทำาให้เขาเหน็เค้าหน้าของใครคนหนึ่งซ้อน

ทบัเมื่อเธอขยบัขึ้นคร่อมเขา

นาทีนั้นเองที่อารมณ์พิศวาสหดหาย เตวิชตกใจเมื่อเห็นใบหน้า

นำ้าตาลกลายเป็นหน้าของสาวลาตินซึ่งเคยดูถูกเขาเอาไว้ ส่วนที่เพิ่งเริ่ม

ตื่นหดลงทันที และทันทีที่ปฏิกิริยาทางร่างกายเขาเป็นเช่นนั้น เตวิชก็
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ลนลานหนีลงจากเตียง รีบสวมเสื้อผ้าและออกจากห้องนั้นโดยมีเสียง

นำ้าตาลด่าตามหลงั

หเูขาคงแว่ว เพราะได้ยนิเสยีงเธอเหมอืนเสยีงผู้หญงิคนแรกที่ทำาให้

เขาล่มตั้งแต่ยงัไม่เริ่ม

เตวิชลงไปนั่งสงบสติอารมณ์อยู่ในรถพักใหญ่ มองสิ่งที่ตื่นขึ้นมา

สั้นๆ ก่อนจะหลบัลงไปอกีอย่างเป็นกงัวล ทำาไมมนัถงึได้เป็นแบบนี้ เขา

ไม่เข้าใจ และอบัอายเกนิกว่าจะไปหาหมอเพื่อให้ช่วยเหลอื

หลังจากเกิดเรื่องน่าอายนั้นแล้ว นำ้าตาลกับเขาก็ยังฝืนคบกันต่อ 

เธอพยายามเข้าหาเขาทกุวถิทีาง แต่ทกุสิ่งในกายเขา...ไม่ตื่น มนัหลบัสนทิ

จนชายหนุ่มกลัวว่าเธอจะรู้ว่าเขาไม่มีความสามารถ ดังนั้นเตวิชจึงต้อง

ตดัสนิใจเลกิรากบัเธอในที่สดุ

ผ่านผู้หญิงคนแรกไปก็มีคนที่สอง สาม และสี่ตามมาเรื่อยๆ แต ่

เตวชิพยายามรกัษาระยะห่างเพื่อดวู่าความสามารถของเขาคนืมาหรอืยงั 

ทว่าทกุอย่างยงัคงสงบเงยีบเหมอืนทะเลไร้คลื่น

ดูเหมือนเขาจะกลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพทางเพศไปแล้ว  

ทั้งที่อายยุงัไม่ถงึสามสบิเลย

เขาเครยีด อาย ไม่ต้องการให้ใครรู ้จงึเริ่มวางตวัให้ห่างจากผูห้ญงิ

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

แต่ยิ่งวางตัวห่าง ผู้หญิงกลับยิ่งวิ่งเข้าหา มีบางคนพยายามรุก

อย่างไม่มยีางอายจนเขาหวาดผวาไปหมด กลวัเหลอืเกนิว่าวนัหนึ่งเรื่องที่

ตนไร้ความสามารถนั้นจะมผีูค้นรู ้และเมื่อนั้นเขาจะอยูใ่นโลกนี้ได้อย่างไร

เตวชิพยายามทำางานให้หนกั ใช้งานเป็นเครื่องมอืบอกทกุคนว่าเขา

ยุ่ง จึงไม่มีเวลาสานสัมพันธ์กับผู้หญิงคนไหน ไม่ใช่ว่าไม่สามารถสาน

สมัพนัธ์ได้

ทว่าพอเวลาล่วงเลยหลายปีเข้า ก็เริ่มมีข่าวออกมาว่าเขาอาจไม่

แมนเสยีอกี ข่าวนั้นทำาแม่ร้อนรนและเที่ยวหาผูห้ญงิมาให้ลกูพสิจูน์ความ
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เป็นลูกผู้ชาย

‘โธ่...แม่ไม่รู้ แม่ไม่เข้าใจเต้ เต้ไม่ได้เป็นเกย์ แต่...เต้กไ็ม่ใช่ผู้ชาย

ปกต!ิ’

ตอนนี้เตวิชเริ่มมั่นใจแล้วว่าโอกาสที่เขาจะกลับไปเป็นทะเลที่มี

คลื่นลมปกตนิั้นคงยากเตม็ทน ถ้าไม่มคีลื่นมาสามปีแล้ว มนักค็งต้องเป็น

แบบนี้ตลอดไป

พอเขาทำาใจได้ก็เริ่มหาทาง หาวิธีที่ดีเพื่ออำาพรางความผิดปกตินี้

จากสายตาของผู้คน รวมถงึ...คนที่สำาคญัต่อเขาที่สดุอย่างแม่ด้วย

หนทางที่ชายหนุ่มพอคดิออกคอื หาผู้หญงิสกัคน คนที่เข้าใจเขา 

และรบัได้กบัการมสีามทีี่...ไร้ความสามารถบนเตยีง แต่มเีงนิมากมายพอที่

จะแลกเปลี่ยนกบัสิ่งที่ขาด

แต่ใครล่ะ...ใครกนัจะเป็นคนที่เหมาะสมกบัตำาแหน่งนั้น

“ถ้าไม่มอีะไรแล้ว ดฉินัขอตวันะคะ”

เสยีงของจนิตนาดงึเตวชิให้กลบัคนืสู่โลกความจรงิ และเบื้องหน้า

เขาคอืเธอ...ผูห้ญงิที่ยากจน มภีาระ และรปูร่างหนา้ตาดพีอที่จะทำาใหล้กู

เขาเกดิมาแล้วหน้าตาน่าเอน็ดู

“คณุเตวชิคะ”

“อ้อ” เตวชิเกอืบสะดุง้เพราะเสยีงเรยีก “ไม่มอีะไรแล้ว คณุไปเถอะ 

ขอบคณุสำาหรบัแว่น”

“ยนิดคี่ะ”

เธอไปแล้ว ไปพร้อมกับความคิดบ้าๆ ที่ไม่รู้ว่าเขาคิดได้อย่างไร  

จะให้คนที่เพิ่งรู้จกัเพยีงสองวนัมาเป็นเมยี มาเป็นแม่ของลูกเขานี่นะ

ประสาทไปแล้ว!


