
๑

บรรยากาศยามเที่ยงวันในย่านอาคารสำนักงานชั้นนำคลาคล่ำไป
ด้วยพนักงานหญิงชายที่ออกมารับประทานอาหารกลางวันและจับจ่ายซื้อหา

สินค้าดูหนาแน่นและวุ่นวาย หนึ่งในนั้นคือสามหนุ่มสาวจากบริษัทโฆษณา

ขนาดกลางที่มีสำนักงานอยู่บนอาคารชั้นสิบ

หญิงสาวหน้าคมผมซอยสั้นทันสมัยวางช้อนและเงยหน้าขึ้น สายตา

พลันปะทะเข้ากับสิ่งที่ทำให้นิ่งงันเหมือนถูกสะกดจิต

“สวยมั้ยพี่อิท” ชี้ให้เพื่อนร่วมโต๊ะชายดูกระเป๋าผ้าสีชอกกิงพิงก์ลาย

ดอกไม้พร้อมตัวอักษรสีขาว‘SAVETHEPLANET’ใบใหญ่ยักษ์

“เหมือนกระเป๋าแถมผ้าอนามัย”

คนถามค้อนขวับ เพื่อนสาวอีกคนหัวเราะก๊าก เคยมีคนบอกว่าอิทธิ

น่าจะอยู่ฝ่ายเขียนคำโฆษณาหรือก๊อบปี้ไรเตอร์ มากกว่าเป็นฝ่ายสร้างสรรค์

หรือครีเอทีฟเพราะปากคอเราะรายไม่มีใครเทียม

“แกมีถุงผ้าเกือบสิบใบแล้วนะออม”เพื่อนสาวนามมุทิตาเตือน

“ฉันเพิ่งเห็นสีนี้แบบนี้ในแมกาซีนสวยแบบนี้ราคาแค่นี้ไม่ซื้อไม่ได้
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แล้ว”

“หยุดเลยยายออม”ฝ่ายชายพูดเสียงขึงขัง“เดี๋ยวนี้คนรักโลกเขาไม่ซื้อ

ถุงผ้ากันเรื่อยเปื่อยแล้ว พวกมีไว้สะสมน่ะเป็นพวกทำลายโลก แกรู้มั้ยว่า

กระเป๋าผ้าใช้พลังงานในการผลิตมากกว่าถุงพลาสติกเสียอีก ถ้าใช้ไม่คุ้มจะ

ปลดปล่อยก๊าซที่ทำให้โลกร้อนมากกว่า”

“ขออีกใบเดียว”

“แกเพิ่งบอกฉันเมื่อกี้เองนะว่าจะหยุดชอปปิงสักพัก” เพื่อนหญิงพูด

เสียงแข็ง

“ใบนี้จะเป็นใบสุดท้าย”ขณะพูดสายตายังจับจ้องอยู่ที่กระเป๋าสุดสวย

เหมือนถูกสะกดจิตท่ามกลางสายตาเอือมระอาของเพื่อนร่วมงานทั้งสอง

ออมสินเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไร เธอมักรอคอยช่วงพักกลางวัน

อย่างใจจดใจจ่อ ไม่ได้คิดถึงเมนูอาหารแสนอร่อย แต่เป็นเสื้อผ้า เครื่อง

สำอาง และเครื่องประดับในร้านเล็กๆ หลายสิบร้านใต้อาคารสำนักงาน หรือ

ไม่ก็ข้ามถนนไปอีกซอยหนึ่งที่มีร้านรวงมากกว่า แม้จะเดินทุกวัน แต่ก็มักจะ

อดใจไม่ไหวต้องซื้อติดไม้ติดมือกลับมาอวดเพื่อนๆที่สำนักงานแทบทุกวนั

ออมสินคงเดินไปที่ร้านกระเป๋าแล้ว หากไม่เห็นชายหนุ่มร่างสูงผิวคล้ำ

แดด ผมยาวรวบหางม้า สวมกางเกงยีนและเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำดูลำลอง

เสียก่อนเขาเดินมาหยุดอยู่ที่ร้านหนังสือซึ่งตั้งติดกับร้านกระเป๋านั่นเอง

“นี่ฉันต้องเจอบอสเล็กทั้งวันรึไงนะ!” หันมาบ่นพึมพำแล้วตักข้าวใส่

ปากอย่างไม่รู้รส

เขาคือก้องภพ ลูกชายคนเล็กของ ‘นายหญิง’ ช่างภาพสารคดีอิสระ

ที่เพิ่งผันตัวมาเป็นผู้บริหารสายงานอีเวนต์และออแกไนเซอร์ของบริษัท ซึ่ง

เป็นเจ้านายโดยตรงของเธอ เมื่อแรกเข้ามาทำงาน มีคำถามในหมู่พนักงานว่า

จะเรียกขานนายคนใหม่ว่าอะไร บางคนเสนอให้เรียก ‘นายเล็ก’ แต่มีเสียงโต้

แย้งว่าฟังดูเหมือนเป็นคนรับใช้หรือคนขับรถในละครมากกว่าเจ้านายจึงมีมติ

ให้เรียกว่า‘บอสเล็ก’
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“จะเรียกเขามานั ่งด้วยมั้ยล่ะ” อิทธิว่าพลางทำท่าโบกมือเรียกแต่

ออมสินรีบตีมือห้าม ไม่ใช่แค่เพียงเป็นเจ้านายแต่บอสเล็กยังเป็นเพื่อนกันมา

ตั้งแต่ชั้นมัธยมและยังเรียนศิลปะในมหาวิทยาลัยมาด้วยกันอีกด้วย

“อย่านะ!เมื่อกี้ก็เพิ่งฉะกันมา”

เขาเพ่ิงมาทำงานไม่ถึงเดือน แต่การเห็นหน้าคนท่ีศรศิลป์ไม่กินกันทกุวัน

ทำให้รู้สึกยาวนานเหมือนหนึ่งปี

“เรื่องอะไร” มุทิตาถามอย่างไม่ใส่ใจนัก เพราะออมสินมีเรื่องขัดแย้ง

กับเจ้านายจนถือเป็นข่าวรายวันไปแล้ว

“เขาหาว่าฉันไม่ติดตามเรื่องแก้งาน ทำให้ลูกค้าต้องโทร. มาทวง ทั้งๆ

ที่เขาเป็นคนรับปากกับลูกค้าเองว่าเขาจะโทร.ไป”

“ออมเอ๊ย...” อิทธิลากเสียง บ่งบอกว่ามีเรื่องตักเตือน เขาเป็นผู้ร่วม

งานรุ่นพี่ที่เห็นออมสินมาตั้งแต่เธอมาเป็นนักศึกษาฝึกงานเมื่อสามปทีี่แล้ว

“ถึงอย่างไรเขาก็เป็นเจ้านายแกนะโว้ย”

“เป็นเจ้านายที่เอะอะก็โยนงานมาให้ลูกน้องเพราะตัวเองทำไม่เป็น ไม่รู้

ศัพท์มาร์เกตติงสักตัว”

“แกก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลย ไม่อย่างนั้นนายหญิงจะให้คนที่

รู้เรื่องอย่างแกเทรนเขารึ”

หญิงสาวค้อนขวับ ใช่แล้ว…ก้องภพเป็นช่างภาพสารคดีอิสระฝีมือดีที่

จำใจต้องมาทำงานภาคธุรกิจเพราะใช้เงินส่วนตัวตระเวนถ่ายรูปชุด ‘ก่อนโลก

จะละลาย’ จนเงินหมด แต่ขายรูปไม่ได้ ผู้เป็นแม่จึงได้โอกาสยื่นข้อเสนอให้

มาทำงานที่นี่ด้วยเงินเดือนงามๆและหากทำงานได้นานถึงหนึ่งปี เขาจะได้เงิน

รางวัลก้อนโตไปต่อทุนถ่ายภาพ

“เมื่อกี้แอบได้ยินเขาคุยกับแฟนว่าอยากไปถ่ายรูปน้ำแข็งละลายที่

หิมาลัยหวังว่าจะอยู่ครบเดือนนะ”

“เอาแต่แช่งให้คนอื่นมีอันเป็นไป ระวังตัวเองจะอยู่ได้ไม่ถึงสิ้นเดือน

นะ”อิทธิพูด
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“หมายความว่ายังไงคะ”หันขวับมาถาม

อิทธิทำทีเป็นสนใจกับอาหารตรงหน้าเมื่ออิทธิไม่ตอบเธอจึงหันไปมอง

มุทิตาที ่ยักไหล่แล้วพยักพเยิดให้รับประทานอาหารต่อ แต่เธอแอบเห็น

คนทั้งคู่ลอบส่งสายตาให้กันและกันและยิ้มอย่างไม่น่าไว้วางใจ

หญิงสาวย่นจมูก เธอไม่ชอบท่าทางลับลมคมในของเพื่อนทั้งสองเลย

รู้สึกตงิดในใจ แต่คิดว่าอาจเป็นเพราะยังไม่ได้เข้าไปสัมผัสกระเป๋าใบสวยที่

หมายตาไว้เสียมากกว่า

เธอก็เป็นเช่นนี้เอง เมื่อเห็นของสวยๆ งามๆ และตรงใจมักจะต้อง

เข้าไปสัมผัสให้ชื่นใจ แต่เมื่อสัมผัสแล้วมักมีบางสิ่งบางอย่างดลใจให้ต้องควัก

กระเป๋าซื้ออยู่เสมอ เพื่อนๆ จึงพากันให้สมญานามเธอว่า ‘นักชอป’ หรือ

‘เดอะชอปปิงมาเนีย’



ใกล้บ่ายโมง ออมสินสะพายกระเป๋าสีชอกกิงพิงก์ใบใหม่เดิน
กรีดกรายเข้ามาในสำนักงาน เดินตรงไปยังเพื่อนร่วมงานที่จับกลุ่มอยู่ที่หน้า

บอร์ดประชาสัมพันธ์หมายอวดกระเป๋าใบใหม่ แต่เมื่อไปถึง คนกลุ่มนั้นก็

แตกฮือไปคนละทิศละทางราวกับเธอคือตัวแพร่เชื้อโรคติดต่อร้ายแรงชนิด

ใหม่ แต่เธอยังยิ้มได้ด้วยเคยชินกับการหยอกล้อของเพื่อนร่วมงานทุกครั้งที่

เธอมีของใหม่มาอวด

“ดูนี่สิออม!” มุทิตาตะโกนเรียกพลางชี้ให้ดูบอร์ดประชาสัมพันธ์ เห็น

กระดาษแฟกซ์ติดไว้ในระดับสายตา เขียนด้วยปากกาเคมีตัวใหญ่เป้งอ่านง่าย

กระชับได้ใจความ

‘ถึง คุณออมสิน 

โปรดติดต่อฝ่ายติดตามหนี้สินของสำนักงานกฎหมาย ถี่ถ้วนซีเคียวริตี้ 

เพื่อชำระหนี้บัตรเครดิตของซีซีเอ็มแบงก์ด่วน มิเช่นนั้นเราจะดำเนินการตาม

กฎหมายภายใน ๒๔ ชั่วโมง’

ออมสินนิ่งงันความรู้สึกตอนนี้เหมือนเพิ่งเดินชนกระจกใสแจ๋วมึนงง
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และชาจนลืมเจ็บไปชั่วขณะแต่ที่รู้แน่ๆคือ...อายแทบแทรกแผ่นดินหนี

ไม่อยากเชื่อเลยว่าบริษัทติดตามหนี้ของบัตรเครดิตจะรุกเร็วขนาดนี้

เมื่อวานเพิ่งโทรศัพท์มาบอกอย่างอ่อนหวานให้เธอหาเงินไปชำระหนี้บางส่วน

เท่าที่หาได้ แต่วันนี้กลับส่งแฟกซ์มาประจานถึงออฟฟิซ โดยลดเวลาจัดการ

หนี้สินเหลือเพียงยี่สิบสี่ชั่วโมง

“มันระดมโทรศัพท์มาหาแกตั้งหลายครั้งพอฉันด่าและตัดสายมันเลย

ส่งแฟกซ์มาประจาน” พนักงานต้อนรับเพื่อนสนิทอีกคนของออมสินเดิน

เข้ามาหาหน้าตาตื่น

อิทธิกระชากกระดาษแฟกซ์จากบอร์ดแล้วหันไปทางเพื่อนร่วมงานที่

แม้จะสลายตัวแต่บางคนยังเดินเตร็ดเตร่อยู่ไม่ไกลเหมือนคอยสังเกตการณ์

“แล้วใครเอาแฟกซ์มาติดบอร์ดวะ เล่นแรงไปหน่อยแล้วนะโว้ย” อิทธิ

มักเล่นบทผู้ปกป้อง‘น้องรัก’อย่างออมสินอยู่เสมอๆ

“ยายพริ้งแน่ๆ” มุทิตาพูดอย่างมั่นใจ หลังจากเหลือบไปเห็นหญิงสาว

ผิวขาวจัดร่างสูงโปร่ง สวมเสื้อสูทกับกระโปรงสีเทาทับเสื้อสีชมพูเก๋ไก๋ ที่ทำที

เป็นยืนดูเอกสารอยู่ที่เคาน์เตอร์ต้อนรับ และเหลือบตามองมาเหมือนฆาตกร

โรคจิตรอดูผลงานของตัวเองอย่างใจเย็น

วรุณพรหรือพิงกี้ คือคู่ปรับในที่ทำงานคนสำคัญของออมสิน ทั้งคู่เป็น

คู่รักคู่แค้นกันมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษาร่วมสถาบันที่เข้ามาฝึกงานพร้อมกัน

และได้งานทำพร้อมกันในตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีบริหารงานขายหรือเออีต่างแข่งขัน

กันทำงานเพื่อช่วงชิงความเป็นเลิศและคำชื่นชมจากเจ้านายแบบผลัดกันรุก

ผลัดกันรับมาตลอดจนกระทั่งล่าสุดออมสินสามารถช่วงชิงตำแหน่ง ‘ผู้ดูแล

และฝึกอบรม’ลูกชายเจ้าของบริษัทมาได้ทำให้วรุณพรเสียหน้ายิ่งนกั

“ฉันชื่อพิงกี้ย่ะ ไม่ใช่ยายพริ้ง!” ผู้ถูกกล่าวถึงเดินฉับๆ เข้ามาหา

ท่าทางเอาเรื่อง

อิทธิเป็นคนตั้งชื่อใหม่ให้ตั้งแต่วันแรกที่เธอก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษา

ฝึกงาน โดยบอกว่าเธอมีบุคลิกเหมือนนางเอกหนังไทยยุคเก่า อีพริ้งคนเริง-
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เมือง ซึ่งทำให้เธอโกรธจนร้องไห้ นับแต่นั้นมาเธอมักถูกเรียกขานทั้งต่อหน้า

และลับหลังว่ายายพริ้งเป็นเหตุให้เธอต้องแก้ไขให้ถูกต้องทุกครั้งไป

“เธอเอาแฟกซ์มาแปะใช่มั้ยพริ้ง”

“อย่ามากล่าวหากันพล่อยๆนะยายจิ๋ง”

“ถ้านายหญิงรู้ว่าเธอเป็นคนเอาแฟกซ์แบบนี้มาติดประจานเพื่อนละก็

เรื่องใหญ่แน่ยายพริ้ง”อิทธิสำทับ

“เค้าชื่อพิงกี้!” ว่าพลางหมุนตัวเดินกระแทกเท้าออกไปโดยทิ้งเสียงดัง

ก้องจากส้นรองเท้ากระทบกับพื้นห้องไว้เบื้องหลัง

“ใช้ความโมโหกลบเกลื่อนความผิด”มุทิตาพยักพเยิดกับออมสิน

“นายหญิงรู้เรื่องรึยัง”อิทธิกระซิบถามดวงกมลพนักงานต้อนรับ

นายหญิง คือ กองพร เจ้าของบริษัทวัยห้าสิบกว่าปี ผู้ที่ยามปกติใจดี

ดุจแม่พระ ใจกว้างดุจแม่น้ำ มีไม่กี่เรื่องที่จะทำให้แม่พระคนนี้เปลี่ยนไปเป็น

มือกระบี่จอมฉุนเฉียวที่พร้อมฟันไม่เลี้ยง นั่นคือ การงานที่ล้มเหลว ชู้สาว

และหนี้สิน กองพรบอกว่าความล้มเหลวในการทำงานจะนำไปสู่ความล้มเหลว

ในชีวิต เรื่องชู้สาวเป็นเรื่องผิดศีลธรรมที่นำไปสู่การทำลายสถาบันครอบครัว

และปัญหาสังคม ส่วนหนี้สินเป็นต้นตอของปัญหาสังคมที่ร้ายแรงกว่า เพราะ

มันคือจุดเริ่มต้นของการก่ออาชญากรรมถือเป็นภัยทางศีลธรรมหรือMoral

Hazardซึ่งจะยอมให้เกิดขึ้นไม่ได้อย่างเด็ดขาด

“นายหญิงยังไม่เข้าค่ะ”ดวงกมลตอบ

ออมสินระบายลมหายใจโล่งอก

“เรื่องนายหญิงเอาไว้ก่อนเถอะ ฉันว่าตอนนี้เธอห่วงตัวเองก่อนดีกว่า

นะออม”ดวงกมลพูดน้ำเสียงร้อนรนและกังวลใจ

“มีอะไร”

“เมื่อกี้มีคนผมเกรียนใส่แว่นดำ ท่าทางเหมือนทหารปลดประจำการ

สองคนมาด้อมๆมองๆอยู่หน้าออฟฟิซ”

“หา!มันอาจจะเป็นพวกแก๊งรับจ้างทวงหนี้แบบโหดๆพวกนิยมตัดนิ้ว
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ทีละนิ้วที่เป็นข่าวเมื่อวานนี้ก็ได้”มุทิตาพูดโพล่งหน้าตาตื่นแม้จะเป็นพนักงาน

บัญชีแต่เป็นที่รู้กันว่ามุทิตาเป็นนักติดตามข่าวสารบ้านเมืองตัวยงโดยเฉพาะ

ข่าวอาชญากรรมและข่าวบันเทิง จนได้รับฉายาว่า ‘นักบัญชีหัวเห็ด’ เธอมักมี

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่พูดคุยมาอัปเดตให้ฟังเสมอ

ออมสินหน้าซีดเผือด

“ท่าทางไม่ดีแล้วละ ฉันว่าแกกลับไปตั้งตัวที่คอนโดฯ ก่อนดีกว่า” ว่า

พลางคว้ามือเพื่อนสาวหมับ “ไปพี่อิท เดินไปส่งออมที่รถกันมันอาจจะดักอยู่

แถวลานจอดรถก็ได้”

ระหว่างเดินมาส่งที่ลานจอดรถ ทั้งคู่หันมองซ้ายขวาหน้าหลัง เป็นการ

ระแวดระวังที่โจ่งแจ้งซึ่งทำให้ออมสินเสียขวัญมากยิ่งขึ้น เธอเริ่มใจสั่นพลอย

ทำให้ตัวสั่นตามไปด้วย จนเมื่อเธอเตรียมออกรถ อิทธิยังชะโงกหน้าเข้ามาสั่ง

สีหน้าเคร่งเครียดว่า

“ดูซ้ายดูขวาให้ดีนะออม ถ้ามีคนตาม โทร. แจ้ง ๑๙๑ หรือพุ่งเข้าหา

ตำรวจจราจรทันทีเลยนะ ใครเฉี่ยวใครชนหรือถูกตำรวจจับไม่ว่า เอาชีวิตให้

รอดไว้ก่อน”

ออมสินพยักหน้าหงึกๆตัวสั่นพลอยทำให้มือเท้าสั่นจนกะแรงเหยียบ

คันเร่งไม่ถูก

เมื่อรถของออมสินพุ่งออกไป สองหนุ่มสาวหันมามองหน้ากัน มุทิตา

ถอนหายใจส่วนอิทธิพูดว่า

“หวังว่ามันจะไม่เตลิดจนขับรถปีนเกาะกลางถนนเสียก่อนนะ”



อิทธิและมุทิตาเดินกลับเข้ามาในสำนักงาน เห็นกลุ่มคนที่สลายตัว
กลับมารวมตัวกันวิพากษ์วิจารณ์เรื่องราวที่เพิ่งเกิดขึ้นอย่างสนุกปากดูจาก

ตำแหน่งการยืนและน้ำเสียงใส่อารมณ์ที่คุ้นหูบ่งบอกได้ว่าใครคือ‘หวัโจก’

“โธ่...นึกว่าบ้านรวยไฮโซที่แท้ก็หนี้สินล้นพ้นตัว”วรุณพรพูด

“ในที่นี้ใครไม่มีหนี้บ้างฮึ ยายพริ้ง” อิทธิปราดเข้าไปยืนในตำแหน่งที่
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เผชิญหน้ากับเจ้าของความเห็น

“เค้าชื่อพิงกี้!”

มุทิตาฉวยจังหวะที่วรุณพรใช้เพียงนิ้วชี้กับนิ้วโป้งจับกระดาษแฟกซ์

กระชากกลับมา

“เธอพลาดแล้วละยายพริ้ง นายหญิงจะว่ายังไงนะ ถ้ารู้ว่าเออีขี้อิจฉา

เอาแฟกซ์ทวงหนี้มาปิดบอร์ดประจานจนเพื่อนร่วมงานขับรถเตลิดออกไป

ประสบอุบัติเหตุ”

“ยายจิ๋ง!”ขึงตาใส่แต่มุทิตาสบตาท้าทายในฐานะพนักงานฝ่ายบัญชีที่

ทำหน้าที่ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกรายการในบริษัทนี้ เธอมีอำนาจ ‘ยื้อ’

งานของพนักงานบางคนได้ด้วยการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินแต่ละรายการ

แบบละเอียดถี่ถ้วนเป็นพิเศษ ซึ่งต้องใช้เวลามากกว่าปกติ จึงไม่มีใครอยาก

เป็นศัตรูกับเธอนัก

“ถ้าเรื่องนี้รู้ไปถึงหูนายหญิง เธอกับยายออมจะตกอยู่ในภาวะเลวร้าย

พอกันรับรองว่านายหญิงต้องคิดว่าเธอเป็นนางมารร้ายใจดำแน่”

“มีคนรู้เห็นตั้งยี่สิบสามสิบตา” วรุณพรเถียงเสียงแหลมพลางหันไป

มองรอบๆตัวที่เพื่อนร่วมงานยังยืนอออยู่

“แต่มีแค่สองตากับสองมือที่กล้าเอาเพื่อนมาประจานอย่างนี้” อิทธิสวน

กลับ “ทุกคนในที่นี้มีหนี้กันทั้งนั้น เขาคงเห็นใจยายออมมากกว่าคุณหนูเออี

อย่างเธอ...ใช่มั้ย?” ตอนท้ายหันไปคาดคั้นกับเพื่อนร่วมงานบางคนพยักหน้า

รับบางคนถอยฉากเหมือนไม่อยากมีส่วนร่วมกับความขัดแย้งครั้งนี้

วรุณพรมีฉายาว่า คุณหนูเออี เพราะมาจากครอบครัวนักธุรกิจฐานะดี

ที่เลือกมาทำงานที่นี่ก็เพื่อพิสูจน์ตัวเอง

ก่อนที่การโต้เถียงจะดำเนินต่อไปก็มีเสียงตะโกนบอกว่า

“บอสเล็กมา!”
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“จับกลุ่มทำอะไรกันฮึ” ชายหนุ่มผิวคล้ำแดด ผมยาวรวบหางม้า
แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตแขนยาวและกางเกงยีนสีดำเดินเข้ามาหา ยามนี้อิทธิถูก

ปล่อยให้ยืนรับหน้าผู้ที่เป็นทั้งเจ้านายและเพื่อนสนิทอยู่คนเดียว

“ออมสินหายไปไหนวะ”

“ไม่อยู่แล้วว่ะแฟนมันเพิ่งโทร.มาบอกเลิกขับรถเตลิดไปไหนต่อไหน

แล้วไม่รู้”

“อะไรนะ! ยายออมซ่านี่นะอกหัก!” ท่าทางประหลาดใจสุดขีด แม้จะ

เพิ ่งมาทำงานไม่ถึงเดือน แต่เขารู ้ด ีว ่าออมสินมีแฟนเป็นผู ้จ ัดการฝ่าย

การตลาดบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชื่อดัง ที่มักขับรถหรูมารับเธอไปดูหนัง

ฟังเพลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหุ้นขึ้น มิหนำซ้ำยังหยอดคำหวาน

ใส่กันทางเฟซบุ๊กทุกวันจนน่าหมั่นไส้

อิทธิทำหน้าขอความเห็นใจแทนเพื่อนต่างวัย

“เออ...ต่อให้เป็นนางงามจักรวาล หรือเศรษฐีนีพันล้านก็อกหักเป็น

ทั้งนั้น”

“แล้วทำไมต้องมาอกหักวันที่ผมมีประชุมกับแม่ผมด้วยวะ” แม้จะเป็น

เพื ่อนสนิท แต่เมื ่อต้องมาร่วมงานกันในฐานะเจ้านายลูกน้อง ทั ้งคู ่จึงมี

ข้อตกลงร่วมกันว่าเมื่ออยู่ในที่ทำงานจะเปลี่ยนคำสรรพนามจาก‘มึง’กับ‘กู’

มาเป็น‘คุณ’กับ‘ผม’

“คุณก็ต้องรับงานแทนลูกน้องคุณสิครับ”

“อยากจะบ้าตาย...”บ่นเสร็จก็เดินออกไปอย่างไม่สบอารมณ์นัก



“ฮ่าๆๆ ยายออมอกหัก คิดได้ยังไงน่ะพี่อิท ดูเหมือนบอสเล็ก
จะเชื่อสนิทเชียว” มุทิตาที่ทำทีเป็นยืนดูเอกสารสำคัญที่เคาน์เตอร์แต่เงี่ยหูฟัง

การสนทนาเดินตรงรี่เข้ามาหาพร้อมยกนิ้วโป้งให้

อิทธิยักไหล่ประหนึ่งจะบอกว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับเจ้าของฉายา

‘ครีเอทีฟหัวแหลมเปี๊ยบ’
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“ขอให้รู้กันไว้ ณ ที่นี้นะว่ายายออมอกหัก อย่าปล่อยให้ข่าวยายออม

ถูกทวงหนี้ไปถึงหูนายหญิงเป็นอันขาด” หันไปกำชับกำชาเพื่อนร่วมงานที่

ส่วนใหญ่เป็นรุ่นน้องโดยเฉพาะวรุณพรที่จ้องตอบด้วยสายตามุ่งมั่น เป็นการ

ต่อสู้ทางสายตาที่ดุเดือดเผ็ดร้อนทีเดียว

“ทำไมพวกเราต้องร่วมมือกับพี่อิทโกหกนายหญิงด้วยล่ะคะ” ถึงแม้

ออมสินจะมีทั้งพนักงานบัญชีคนสนิทของหัวหน้าฝ่ายการเงิน และหัวหน้างาน

ฝ่ายสร้างสรรค์ผนึกกำลังกันปกป้อง แต่เธอเชื ่อมั ่นว่าด้วยหลักฐานการ

เป็นหนี้สินที่มัดตัวจนดิ้นไม่หลุดเช่นนี้ จะทำให้ออมสินถูกไล่ออก และเธอ

ก็จะหมดคู่แข่งสำคัญในบริษัทนี้เสียที

“ลองเอาใจเขามาใส่ใจเรานะพริ้งถ้าวันหนึ่งเราเจอแบบยายออมแล้วมี

คนเอาเราไปประจาน และทำให้ถูกไล่ออกจากงาน เราจะรู้สึกยังไง พ่อแม่เรา

ครอบครัวเราจะเป็นยังไง โดยเฉพาะคนที่ไม่ได้มีพ่อรวยและเป็นคุณหนู

เหมือนใครบางคน”

วรุณพรขึงตาใส่เขา

“เธอลองไปคิดดูก็แล้วกันนะพริ้ง ว่าเธอจะปล่อยให้ความอิจฉามา

ทำให้คนทั้งออฟฟิซมองว่าเธอเป็นนางมารร้าย หรือจะใช้โอกาสนี้ทำตัวเป็น

นางเอกแสนดี” ว่าแล้วก็เดินจากไป ปล่อยให้วรุณพรยืนกำมือแน่น ท่าทีที่

เปลี่ยนไปเป็นเห็นอกเห็นใจของเพื่อนร่วมงานทำให้เธอลืมแก้ชื ่อเล่นของ

ตัวเองไปเลยทีเดียว

เธอจะไม่ยอมให้คนที่กระทำความผิดอย่างออมสินถูกทำให้เป็นนางฟ้า

ส่วนคนที่ทำตามกฎของบริษัทอย่างเคร่งครัดอย่างเธอถูกมองว่าเป็นนางมาร-

ร้าย
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ในที่ประชุมเพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดงานประชุมทางวิทยาศาสตร์
ระดับนานาชาติที่ทางบริษัทเพิ่งประมูลงานได้กองพรหรือนายหญิงนั่งอยู่

ในตำแหน่งประธานด้านขวามือคือนิภาพรรณหรือป้านิหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง

บริษัท และเป็นผู้ที่ได้รับความเกรงใจเป็นอันดับสองรองลงมาจากนายหญิง

เหตุเพราะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี ซึ่งดูแลการเบิก

จ่ายเงินทุกบาททุกสตางค์ในบริษัท

แม้จะมอบหมายงานบริหารด้านงานอีเวนต์และออแกไนเซอร์ให้ลูกชาย

ดูแล แต่เมื่อว่างจากงานหลักที่รับผิดชอบ กองพรมักเข้าร่วมการประชุมครั้ง

สำคัญของทุกแผนก โดยให้เหตุผลว่า ‘พนักงานจะได้อุ ่นใจ’ แม้จะรู้ดีว่า

พนักงานส่วนใหญ่จะร้อนใจเสียมากกว่า เมื่ออยู่ต่อหน้าเจ้านายที่เข้มงวด

จริงจังจนบางครั้งได้รับสมญาว่า“หญิงเหล็ก”

กองพรเป็นผู ้บริหารที ่ย ึดนโยบายการบริหารแบบมืออาชีพผสม

ครอบครัวอย่างที่ถูกเรียกขานลับหลังเชิงประชดประชันว่า‘แม่ปกครองลูก’

เมื่อเห็นผู้เป็นมารดากวาดสายตามองรอบๆโต๊ะแล้วนิ่วหน้าก้องภพก็
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เริ่มไม่สบายใจ เพราะรู้ดีว่าเดี๋ยวท่านจะต้องถามถึงออมสินผู้ที่ใครๆเรียกว่า

‘เด็กโปรด’หรือ‘เด็กปั้น’ซึ่งถูกยัดเยียดให้เป็นบัดดีของเขา

ออมสินเคยเป็นนักศึกษาฝึกงานที่นี่ ความเป็นคนฉลาด คล่องแคล่ว

และมองโลกในแง่ดีทำให้มารดาเขาชอบใจนักหนาถึงขนาดสำรองตำแหน่งไว้

ให้และเรียกให้มาทำงานทันทีที่เรียนจบ เมื่อเขาเข้ามาทำงาน ก็สั่งให้ออมสิน

ประกบเขาอย่างใกล้ชิด แบบที่เรียกได้ว่า ‘บัดดี’ เขาเคยร้องขอให้มารดา

เปลี่ยนบัดดี โดยบอกว่าออมสินเป็นเออีน้องใหม่ ไม่สามารถสอนงานบริหาร

เขาได้ แต่มารดากลับบอกว่าหากจัดคนเก่งกว่าให้ เขาจะถูกกดและพนักงาน

ในบริษัทก็จะขาดความเคารพในตัวเขาไปด้วย ความเอ็นดูที่มารดาเขามีให้

ออมสินอย่างออกนอกหน้า ผสมกับบุคลิกมั่นใจในตัวเองจนเกินวัย ทำให้เขา

ตั้งฉายาให้เธออย่างหมั่นไส้ว่า‘ออมซ่า’ซึ่งดูเหมือนเป็นฉายาที่เธอจะชอบมาก

กว่าชื่อออมสินเสียอีก...‘ฟังดูอินเตอร์ดี’เธอว่าอย่างนั้น

“ยายออมหายไปไหน” กองพรถาม หลังจากกวาดสายตาไปทั่วโต๊ะ

ประชุมขนาดใหญ่แล้วไม่พบ

“ลากิจไปปฏิบัติธรรมครับ” อิทธิตอบพลางส่งสายตาไปรอบๆ ห้องที่

เต็มไปด้วยพนักงานที่ล้วนรู้สาเหตุการหายตัวไปของออมสินดีเขาหยุดสายตา

ขึงขังไว้ที่วรุณพรที่ขยับตัวเตรียมพูด

“ยายออมน่ะรึไปปฏิบัติธรรม มันสนใจเรื่องพวกนี้ด้วยรึ” หันไปถาม

ความเห็นนิภาพรรณ

“ไม่น่าเป็นไปได้ได้ยินมันนินทาพระชีให้ฟังอยู่บ่อยๆ”นิภาพรรณตอบ

“เขามีปัญหาส่วนตัวน่ะครับ”

“ปัญหาอะไร”

“อกหักครับ”

กองพรจ้องหน้าอิทธิเขม็ง “เมื่อเช้าฉันยังเห็นมันอัปรูปมันไปกินอาหาร

อิตาลีกับแฟนอยู่เลย”

“แต่ตอนน้ีอกหักแล้วครับสดๆร้อนๆเม่ือก้ีน้ีเองได้ข่าวก็เตลิดไปเลย”
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“คนอย่างยายออมน่ะหรือจะไปปฏิบัติธรรมเพราะอกหัก”

“เด็กสมัยนี้มันเปราะบางอ่อนแอครับ อกหักนิดหน่อยก็ทำงานทำการ

ไม่ได้ ผมเลยแนะนำให้มันเข้าวัดเข้าวา” อิทธิทำเสียงและปั้นหน้าเหมือน

เห็นใจแกมขบขัน

“เธอแน่ใจนะว่ามันอกหัก”นายหญิงถาม

ทุกสายตาจ้องไปยังอิทธิ เหมือนรอลุ้นผลการเลือกตั้งครั้งใหญ่ ไม่มี

ใครรู้แน่ชัดว่าใครเป็น ‘สาย’ ให้แก่นายหญิง แต่ทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ชอบมา

พากลภายในสำนักงาน นายหญิงจะรู้ข่าวเป็นคนแรกๆ เสมอ การที่อิทธิกล้า

โกหกเจ้านายเพื่อปกป้องน้องรักจึงเป็นเรื่องน่าลุ้นอยู่ไม่น้อย

“มีแต่คนโง่เท่านั้นที่คิดว่าการบวชชีจะทำให้หายอกหัก ไปบอกยาย

ออมว่าฉันให้เวลาทำใจอาทิตย์เดียว ถ้าไม่อยากบวชชีตลอดชีวิตก็ให้กลับมา

ทำงานด่วน”

“แต่ว่ายายออมมันเจ็บมากนะครับอาทิตย์เดียวอาจไม่พอ”

“เธอคิดว่าบริษัทฉันทำงานการกุศลรึไงงานวันนี้ก็งานมันนะ”

“บอสเล็กอยู่นี่ครับ”

นายหญิงเหลือบตามองลูกชาย สีหน้าไม่มั่นใจว่าเขาจะรับผิดชอบงาน

ใหญ่ได้โดยลำพัง

“เร่ิมประชมุกันเถอะครับจะเสียเวลาคยุเร่ืองเออีอกหักอยูท่ำไม”ก้องภพ

ทำเสียงรำคาญใจแต่ผู้เป็นแม่กลับนิ่วหน้า

“ต่อให้เป็นแม่บ้านหรือยามถ้าเขามีปัญหาเราต้องให้ความสำคัญจำไว้ว่า

งานร้อยล้านพันล้านจะไม่มีวันสำเร็จถ้าคนทำงานไม่มีใจ”

ชายหนุ่มเม้มปากไม่พอใจที่ถูกตำหนิต่อหน้าลูกน้อง เขาพาลหงุดหงิด

ไปถึงต้นเรื่อง หากคนที่หายไปไม่ใช่คนโปรด มารดาคงไม่ระบายอารมณ์ใส่

เขาเช่นนี้

“ฉันต้องจัดการอะไรสักอย่างก่อนที่บริษัทของฉันจะล่มเพราะเด็ก

เปราะบางพวกนี้ อกหักนิดหน่อยถึงกับทำงานไม่ได้” กองพรบ่นขณะเปิดดู
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เอกสารตรงหน้า ขณะที่บรรยากาศภายในห้องเงียบกริบ แน่ละ…ทุกคนกำลัง

หวนนึกถึงสาเหตุที่แท้จริงของการหายตัวไปของออมสิน

หากนายหญิงรู้ความจริง ต้องมีคนถูกเซ่นสังเวยการอำพรางครั้งนี้

ส่วนเด็กโปรดอย่างออมสินจะต้องถูกไล่ออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง



การประชุมจบลงแล้ว ทุกคนทยอยออกจากห้อง แต่กองพรและ
นิภาพรรณยังนั่งอยู่ที่เดิม กองพรเรียกให้ก้องภพอยู่ต่อ เมื่อประตูห้องปิดลง

ผู้เป็นแม่ที่ทอดสายตามองลูกชายอยู่แล้วก็ระบายลมหายใจหนัก

“ทำไมยายออมถึงกลายเป็นคนเหลาะแหละอย่างนี้ไปได้นะ” หันไปคุย

กับนิภาพรรณน้ำเสียงแสดงความผิดหวัง

“เขาก็เป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนี่ครับ ผมเคยบอกแม่แล้วว่าเขา

เป็นพวกไร้สาระ วันๆ เอาแต่แชต คุยโทรศัพท์ และชอปปิง ไม่ใช่คนที่จะ

สร้างความรุ่งโรจน์ให้แก่บริษัทเราแน่”

“แต่ป้าว่าเขาเป็นเด็กที่คล่องแคล่วและมีความรับผิดชอบดีกว่าเด็กรุ่น

เดียวกันหลายคนนะ ไอ้เรื่องอกหักนี่อาจจะเป็นเหตุสุดวิสัย ใครบ้างไม่เคย

อกหักฮึ”หันไปเลิกคิ้วตั้งคำถามกับเพื่อนหญิง

“ใครๆ ก็อกหักได้ แต่จะมาอกหักแล้วฟูมฟายกระทบกับงานใหญ่ของ

ฉันไม่ได้”กองพรกล่าวน้ำเสียงเฉียบขาดจากนั้นก็นิ่งเงียบท่าทางใช้ความคิด

สลับกับมองหน้าบุตรชายอย่างพินิจพิเคราะห์แล้วรำพึงกับตัวเองว่า

“ขืนปล่อยเธอไว้กับยายออมสินคงพากันไปไม่รอด”

ก้องภพเคยเป็นช่างภาพสารคดีอิสระที่มีชื่อเสียง เขาเดินทางถ่ายรูปทั้ง

ในและนอกประเทศมานานหลายปี จนเมื่อปีที่แล้ว เขาได้เดินทางไปทั่วโลก

เพื่อถ่ายภาพสถานที่ที่เสี่ยงต่อการสูญหายอันเนื่องมาจากภาวะโลกร้อน ไม่ว่า

จะเป็นยอดเขาคิลิมันจาโรในทวีปแอฟริกา ลานน้ำแข็งในทวีปแอนตาร์กติกา

หรือเกาะมัลดีฟส์ โดยใช้เงินส่วนตัวเกือบสองล้านบาท แต่ขายภาพถ่ายได้

ไม่ถึงแสนบาท เงินเก็บในบัญชีร่อยหรอ ทำให้เธอมีเหตุผลบังคับให้เขามา
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ทำงานที่นี่เพื่อแลกกับเงินเดือนเดือนละห้าหมื่นบาท และเงินรางวัล ‘อยู่ทน’

จำนวนหนึ่งล้านบาทหากเขาทำงานครบหนึ่งปีแล้วผ่านการประเมินผลของเธอ

ด้วยไม่อยากให้ก้องภพผู้รักอิสระรู้สึกถูกกดดันหรือเกร็งจนทำอะไร

ไม่ถูก แทนที่เธอจะเป็นคนลงไปฝึกงานให้โดยตรง เธอเลือกให้ลูกน้อง

คนโปรดผู้คล่องแคล่วอย่างออมสินเป็นบัดดี เพื่อช่วยดูแลและพัฒนาการ

ทำงานไปพร้อมๆ กัน แต่แล้วเด็กโปรดกลับทำให้เธอผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่า

เริ่มจากข่าวขัดแย้งรายวัน จนถึงการอกหักจนทิ้งงาน ซึ่งเป็นเรื่องที่เธอรับ

ไม่ได้จริงๆ

“ผมบอกแม่ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมไม่มีวันเข้ากับยายนั่นได้ ทำตัวเก่ง

เอาหน้าแม่ เอาตัวรอดไปวันๆ” ก้องภพคิดว่าจะใช้โอกาสนี้บอกลาผู้ช่วย

กวนประสาทเสียที

“ก็น่ันน่ะสิ ขืนปล่อยไว้อย่างน้ี เธออยูค่รบปีแล้วไม่ผ่านการประเมินผล

จะเสียเวลาเปล่า”

ชายหนุ่มยิ้มยินดีที่มารดาเข้าใจ

“แม่จะให้ภคมนมาทำหน้าที่นี้แทน”

“อะไรนะครับ!” ชายหนุ่มเบิกตาและร้องเสียงหลง บุคคลที่มารดาเอ่ย

ถึงคืออดีตหัวหน้าแผนกผู้บริหารงานลูกค้าที่เพิ่งลาออกไปตั้งบริษัทของตัวเอง

และยังมีความสัมพันธ์ที ่ดีกับมารดาเขาทั้งในฐานะลูกน้องเก่าและบริษัท

รับช่วงงาน ภคมนเป็นลูกน้องที่มารดาเขาปลุกปั้นมากับมือตั้งแต่เรียนจบ

ใหม่ๆ เมื่อสิบปีที่แล้ว ดังนั้นเขาจึงรู้จักภคมนดีราวกับเป็นสมาชิกคนหนึ่ง

ในครอบครัวเลยทีเดียว

‘ผูห้ญิงคนน้ีเหมือนแม่แกสมัยสาวๆไม่มีผิด’บิดาเขาเคยกระซิบกระซาบ

ตอนภคมนขอลาออกไปทำธุรกิจของตัวเอง

“แม่ตั ้งใจจะให้มนมาเทรนเล็กตั้งแต่แรกแล้ว แต่กลัวเล็กจะเกร็ง

เพราะมนเขาเก่งและเข้มงวดกับงานมาก แต่ตอนนี้แม่ตัดสินใจแล้วว่าจะวาน

ให้มนมาช่วยเทรนงานให้เล็กอาทิตย์ละหน และถ้าเป็นไปได้...แม่อยากให้เล็ก
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ทำดีกับเขามากๆถ้าได้เขามาเป็นสะใภ้เราจะขยายธรุกิจจนติดอันดับท็อปทรีแน่”

คราวนี้ลูกชายอ้าปากค้างไม่มีเสียงเล็ดลอดออกมาสักแอะ เขากำลัง

ช็อก นึกไม่ถึงว่าชายหนุ่มผู้รักอิสระอย่างเขาจะถูกจับคลุมถุงชนในวัยเลขสาม

พอหันไปมองเพื่อนแม่หวังจะขอความช่วยเหลือ กลับเห็นอาการพยักหน้ารับ

ถี่ๆแสดงความเห็นด้วยอย่างเต็มที่ราวกับผ่านการวางแผนร่วมกันมาแล้ว

“ในเมื่อคนของเราไม่เก่งด้านธุรกิจ ก็ต้องดึงคนอื่นมาเสริม และถ้าดึง

คนนอกที่ไม่รู ้จักกันหรือไม่ได้มีความสัมพันธ์พิเศษมาช่วยมันก็เสี ่ยง สู ้

แต่งงานแต่งการเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้ งานนี้หนึ่งบวกหนึ่งไม่เท่ากับ

สองแน่”ป้านิให้ความเห็นอย่างกระตือรือร้นไม่แพ้เพื่อนหญิง

“เถอะน่า” กองพรเอื้อมมือมาตบไหล่ลูกชายพร้อมกับพยักหน้าราว

เชิญชวนให้ลิ้มลองอาหารเลิศรส“ลองคบกันดูไม่เสียหายอะไรไม่ใชห่รือ”

“แม่ก็รู้ว่าผมมีแฟนแล้ว”

“แฟนไฮโซที่ทำตัวเป็นเอ็นจีโอโลกร้อนแบบเก๋ๆ และผลาญเงินพ่อแม่

ไปวันๆไม่ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันแบบยายจีน่ะแม่ไม่เอามาเป็นสะใภ้หรอกนะ

เดี๋ยวก็พากันไปถ่ายรูปทั่วโลกจนหมดเนื้อหมดตัวรอบสองกันพอดี”

“แม่!”

จีรสุดาเป็นลูกสาวนักธุรกิจใหญ่ที ่ประกาศตัวเป็นนักอนุรักษ์สิ ่ง-

แวดล้อม และเป็นเซเลบด้านสิ ่งแวดล้อมที ่ม ักมีช ื ่อปรากฏตามหน้า

หนังสือพิมพ์ เขากับเธอเดินทางท่องเที่ยวผจญภัยด้วยกันอยู่เสมอ โครงการ

ถ่ายรูป ‘ก่อนโลกจะละลาย’ ที่ทำเขาหมดตัวก็มาจากการกระตุ้นของจีรสุดา

นี่เอง

“แม่จะรับลูกสะใภ้ที่ทำมาหากินเป็นเท่านั้น”

“แต่แม่ไม่มีสิทธิ์บังคับผม ถ้าแม่เอาเรื่องนี้มาบังคับ ผมจะลาออก”

ก้องภพพูดเสียงแข็ง

“ตามใจ!” กองพรกล่าวในระดับเสียงเดียวกัน “ถ้ามีทางเลือกอื่นที่

ทำให้เธอดูแลตัวเองได้ก็ไปเสียเถอะ ฉันก็ไม่อยากเอาบริษัทที่ฉันสร้างมากับ
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มือไปเสี่ยงกับศิลปินเพ้อฝันอย่างเธอเหมือนกัน ปล่อยให้มันปิดตัวไปเพราะ

ฉันทำงานไม่ไหวดีกว่าให้คนอื่นมาทำพัง”

“แม่!”

ชายหนุ่มสบสายตาเด็ดขาดของมารดาแล้วเบนสายตาหนี มารดาเขา

รู้ดีว่าไม่มีที่ไหนรับช่างภาพที่รักอิสระและเป็นตัวของตัวเองสูงอย่างเขาเข้า

ทำงาน และเขาก็ไม่มีเงินเก็บพอที่จะเดินไปจากบริษัทนี้ แต่เขาไม่อาจก้มหัว

รับคำสั่งที่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลมากเกินไปกว่านี้ได้

ก้องภพเหลือบตามองนิภาพรรณหวังจะส่งคำร้องขอทางสายตาให้ช่วย

พูดให้มารดาเปลี่ยนใจแต่นิภาพรรณกลับหันไปให้ความสนใจอีกเรื่อง

“ยายออมจะเป็นยังไงมั่งนะ เมื่อวานยังโพสต์รูปไปกินข้าวกับแฟน

ในเฟซบุ๊กอยู่เลย”

“ความรักมันก็อย่างนี ้แหละเธอ บทจะมาก็มา บทจะไปก็ไป เธอ

จำไม่ได้รึตอนฉันมีแฟนคนแรกน่ะโอ๊ย!มาเร็วไปเร็วยิ่งกว่าซูเปอร์แมน”

“ใช่ๆๆ”

ชายหนุ่มเดินดุ่มๆ ออกมาจากห้อง ไม่อยากรับฟังคนแก่สองคนรำลึก

ความหลังอย่างมีความสุขหลังจากเพิ่งสร้างความทุกข์ใจให้เขาอย่างหนกั

เป็นเพราะยายออมซ่าคนเดียวแท้ๆ!



“ออกเลยค่ะเล็ก ออกเลย” จีรสุดาส่งเสียงเชียร์มาทางโทรศัพท์
เมื่อก้องภพโทรศัพท์เล่าเหตุการณ์ช็อกโลกที่เพิ่งเกิดขึ้นกับตัวเอง ตอนแรกที่

ได้ยินข่าวการเปลี่ยนเทรนเนอร์แบบมีเป้าหมายแอบแฝง จีรสุดาก็อุทาน

น้ำเสียงประหลาดใจยิ่งกว่าได้ยินข่าวการทำลายล้างสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่

เสียอีก

“ไม่อยากจะเชื ่อเลยว่าผู ้หญิงเก่งอย่างแม่คุณจะมีความคิดคร่ำครึ

ขนาดนี้แล้วลูกน้องเก่าแม่คุณก็ยอมให้แม่คุณจูงจมูกง่ายๆหรือคะ”

“ผมไม่รู้”
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“ตอนคุณยอมกลับเข้าไปทำงานกับแม่คุณก็น่าอายอยู่แล้ว แต่เรื่องนี้

มันน่าอายกว่าอีกนะคะเล็ก ถ้าจีเป็นคุณ จียอมอดตายดีกว่าไปเป็นลูกไล่ให้

แม่คุณทำยังไงก็ได้”

ชายหนุ่มหน้าร้อนผ่าวด้วยความละอายใจ จีรสุดาพูดถูกเผง การ

ยอมรับเงื่อนไขของมารดาทำให้เขาหมดความนับถือตัวเองไปไม่น้อย

“มาทำงานกับพ่อจีก็ได้จีจะบอกให้พ่อหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้”

“แล้วมันจะต่างอะไรกับที่ผมทำงานที่นี่ล่ะครับ”

“อย่างน้อยพ่อจีก็ไม่บังคับให้คุณแต่งงานกับใคร”

“พ่อคุณดูถูกผมแย่”

“ไม่หรอกค่ะพ่อเข้าใจจีก็ต้องเข้าใจเล็กด้วยเหมือนกันตกลงนะจีจะ

บอกพ่อให้”

ชายหนุ่มครุ่นคิดถึงกระนั้นสังคมก็จะมองว่าเขา‘สิ้นท่า’จนต้องไปพึ่ง

ใบบุญบิดาของแฟนอยู่ดีหากแม่เขารู้อาจถูกตัดแม่ตัดลูกได้

“เอาไว้ก่อนนะครับจีผมว่าจะคุยกับแม่อีกที”

“ตามใจถ้าต้องการความช่วยเหลือก็บอกจีก็แล้วกัน”

จีรสุดาวางสายไปอย่างไม่พอใจนัก ชายหนุ่มนั่งถอนหายใจแรง รู้ดีว่า

มารดาเป็นคนที่เฉียบขาดเพียงใด เมื่อตัดสินใจสิ่งใดไปแล้วจะไม่ยอมเปลี่ยน

ใจ เหลือก็เพียงแต่การพูดคุยกับภคมนให้ยอมวางมือเท่านั้นแต่เมื่อผู้เป็นแม่

นำเรื่องนี้มาพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้ว ลูกน้องเก่าอย่างภคมนที่ยังมีความ

สัมพันธ์ทั้งในรูปแบบลูกน้องเก่าและคนรับช่วงงานจากบริษัทหรือจะกล้าขัดใจ

คนอย่าง‘หญิงเหล็ก’

ระหว่างคิดวนไปมาหาทางออกไม่ได้ ใบหน้ายิ้มร่ากวนอารมณ์ของ

ลูกน้องสาวก็ลอยเข้ามาในความคิด

...เพราะยายออมซ่าคนเดียวแท้ๆ!
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กว่าจะขับรถถึงคอนโดมิเนียม ออมสินก็แทบจะฟุบคาพวงมาลัย
เธอมองซ้ายมองขวา รีบเปิดประตูรถวิ่งตรงไปที่ลิฟต์ แล้วยืนรอลิฟต์อย่าง

กระสับกระส่าย เมื่อเข้าไปในห้องก็ล็อกกลอนอย่างแน่นหนา ก่อนพุ่งตัวขึ้น

นอนบนโซฟาคว้าผ้าห่มมาคลุมโปงความหวาดกลัวทำให้เธอหนาวสะท้านถึง

กระดูกเหมือนเป็นไข้เลยทีเดียว

หวนนึกถึงคำพูดของมุทิตาแล้วหัวใจกระเจิง นักบัญชีหัวเห็ดอย่าง

มุทิตามักมีเรื่องน่าตื่นเต้นมารายงานให้ฟังเสมอ ในยามเล่าใส่อารมณ์ทาง

น้ำเสียงและสีหน้าราวกับอยู่ร่วมเหตุการณ์จนทำให้ผู้ฟังลุ้นตัวโก่ง หนึ่งใน

เรื่องเล่าสุดสยองล่าสุดเมื่อวานนี้คือ ปฏิบัติการโหดของพวกบริษัททวงหนี้

ที่นับวันจะใช้มาตรการรุนแรงเพิ่มขึ้นตามระดับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ เริ่มจาก

การส่งจดหมายทวงหนี้ โทรศัพท์มาหาเจ้าตัว โทรศัพท์มาประจานถึงที่ทำงาน

หากอยู่ต่างจังหวัดก็โทรศัพท์ไปหาผู้ใหญ่บ้านให้เผยแพร่ข่าวไปทั้งตำบล

ไม่เพียงเท่านั้นยังทำร้ายร่างกายด้วยการซ้อม ตัดอวัยวะบางส่วน ฆ่าลูกหนี้

และที่ร้ายที่สุดคือการฆ่ายกครัว

“เดี๋ยวนี้พวกแบงก์มันไม่ใช้พนักงานใส่สูทผูกเนกไทพูดจาหวานๆ มา

ทวงหนี้แล้วนะแก มันจ้างบริษัทกฎหมายของพวกนายตำรวจหรือทหารนอก

ประจำการมาทำงานแทน พวกนี้ก็ไปจ้างนักเลงในชุมชนแออัดหรือพวก

ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองไอ้ลูกกะจ๊อกนี่แหละที่มันตัดๆๆ”มุทิตาเล่าประกอบ

ข่าวในหนังสือพิมพ์หัวสีที่รายงานว่าบริษัททวงหนี้โหดคิดค่าดอกเบี้ยสามพัน

ด้วยมือซ้าย และขู่ว่าถ้าวันรุ่งขึ้นไม่มีเงินให้จะตัดมือขวา ข่าววันเดียวกันคือ

เจ้าหน้ีใจร้อนไปทวงหน้ีสามีท่ีไม่อยูบ้่านเลยกราดยิงใส่ภรรยาบาดเจ็บปางตาย

หนี้ไม่กี่พันยังต้องสังเวยด้วยมือหนี้สามแสนของเธอมิต้องสังเวยด้วย

ชีวิตเลยเชียวหรือ เธอจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ลำพังเงินเดือนสองหมื่นกว่าๆ

ก็ใช้แบบต้นไม่ชนปลายต้องโทรศัพท์ไปขอพ่อแม่และปู่ย่าเพิ่มแทบทุกเดือน

ในยามนี้ จินตนาการหลอกหลอนให้หญิงสาวนอนตัวสั่นงันงกอยู่

ภายใต้ผ้าห่มราวกับไข้ขึ้น
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หญิงสาวโทรศัพท์หาแฟนหนุ่มนุตพงศ์เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ชื่อดังที่หาเงินจากการซื้อขายหุ้นได้เป็นกอบเป็นกำ

เงินแค่สามแสนบาทเขาต้องช่วยเธอได้แน่

เขาปิดโทรศัพท์และไม่ได้เปิดอินเทอร์เน็ต!

เหงื่อแตกพลั่กหายใจไม่ออกจนต้องสลัดผ้าออกในที่สุด นั่งนอนเดิน

คิดหาทางออกจนเย็นย่ำก็ยังหาทางออกไม่เจอ ท้องเริ่มร้อง จึงหยิบกระเป๋า

สตางค์เตรียมลงไปหาข้าวกิน แต่ฉุกใจคิดเรื่องความปลอดภัย จึงมองผ่าน

ช่องตาแมวบนประตูแล้วใจหายวาบ ถอยหลัง หัวใจเต้นแรงเหมือนจะ

กระเด็นออกมานอกทรวงอกเสียให้ได้

“จิ๋ง ไอ้ผมเกรียนแว่นดำสองคนมันตามมาที่นี่ มันจะมาตัดมือฉันแน่

เลย” เธอคว้าโทรศัพท์รายงานเพื่อนสาวด้วยน้ำเสียงสั่นเทา แต่ดูเหมือนมือที่

ถือโทรศัพท์จะสั่นยิ่งกว่าจนโทรศัพท์แทบหลุดจากมือที่อ่อนแรงตอนเห็นนิ้ว

มือเรียวยาวที่บำรุงด้วยโลชั่นอย่างดีและเพนต์เล็บสวยงามภาพคนถูกตัดนิ้ว

ในหนังยากูซ่าก็ลอยเข้ามาในความคิด แจ่มชัดและเหมือนจริงจนเธอเกือบ

ร้องโหยหวนออกมา

“ใจเย็นๆนะออมโทร.ลงไปบอกผู้จัดการคอนโดฯให้ส่งยามขึ้นไปดู

เดี๋ยวฉันกับพี่อิทจะแวะไปหาแกให้เร็วที่สุด อย่าเพิ่งทำอะไรนะ อย่าคิดสั้น”

มุทิตาพูดราวกับมีตาทิพย์ว่าตอนนี้ออมสินเดินลิ่วไปที่ระเบียงหลังห้อง มอง

หาทางหนีทีไล่แต่ไม่พบ เธออยู่บนคอนโดฯ ชั้นที่สิบ และห้องข้างๆ ก็ติด

เหล็กดัดแน่นหนาขืนปีนออกไปคงตกไปตายแบบทันทีทันใดและศพไม่สวย

ยิ่งกว่าการกระทำของพวกทวงหนี้เสียอีก

ขณะนั่งรอมุทิตา ออมสินโทรศัพท์หาแฟนหนุ่มอีกครั้ง คราวนี้โทร.

ไปที่ทำงาน เพื่อนร่วมงานเขาบอกว่านุตพงศ์ไปโรดโชว์ที่ต่างประเทศสอง

สัปดาห์

หญิงสาวแทบร้องไห้โฮเมื่อที่พึ่งสุดท้ายหลุดลอยไป
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กว่ามุทิตากับอิทธิจะมาถึงคอนโดฯ ก็เย็นย่ำ ทำเอาเจ้าของห้องหิว
จนตาลายเมื่อมาถึงอิทธิก็เดินไปสำรวจที่ระเบียงห้องแล้วส่ายหน้า

“ไม่มีทางหนีเลยว่ะออมตกลงไปตายสถานเดียว”

เป็นคำพูดที่ทำให้ออมสินกลืนวุ้นเส้นเย็นตาโฟร้านโปรดไม่ลง ทั้งๆ ที่

หิวจนตาลาย

มุทิตาส่งสายตาเห็นใจ

“แกจะทำยังไงต่อไป”

ออมสินส่ายหน้าเธอเพิ่งเข้าใจคำว่า‘มืดแปดด้าน’ได้ลึกซึ้งในวันนี้เอง

“ทำไมแกปล่อยไว้จนถึงขนาดนี้วะ” มุทิตาเริ่มเทศนา แม้จะอายุแค่

ยี่สิบต้นๆแต่ความที่มีเจ้านายชื่อคุณนิภาพรรณหรือที่ใครๆ เรียกลับหลังว่า

ป้านิจอมโหดทำให้เธอติดบุคลิกและนิสัยละเอียดถี่ถ้วนแบบนักบัญชีผสมกับ

ความเป็น‘ขาใหญ่’ประจำสำนักงานมาจากเจ้านายไม่น้อย

ออมสินนั่งหน้าเศร้า

“หวังว่าแกจะไม่ให้ค่าชีวิตแกแค่แสนสองแสนนะออม”อิทธิพูด
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ออมสินเหลือบตามองไม่เข้าใจคำพูดของเขานัก

“พี่อิทเขากลัวแกจะฆ่าตัวตายเพราะเงินสามแสนน่ะ”

“บางทีฉันก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน” พูดเสียงอ่อน หลุบตาต่ำ สีหน้า

สลดหดหู่จนผู้ฟังพลอยห่อเหี่ยวไปด้วย

“ใจเย็นๆ น่าออม แกไม่ใช่คนเดียวที่กำลังเป็นทุกข์จากหนี้ท่วมหัวนะ

ฉันเพิ่งอ่านข่าวเมื่อวาน แกเป็นหนึ่งในผู้ถือบัตรสิบสองล้านใบ และเป็นหนึ่ง

ในหนี้หนึ่งล้านแปดแสนล้านบาทของคนไทยทั้งประเทศ เฉลี่ยแล้วหนึ่งบัตร

มีหนี้เฉลี่ยเกือบหมื่นห้าหนี้แค่สามแสนถือว่าจิ๊บจ๊อย”

ออมสินมองหน้าเพื่อนสาวอย่างสับสนมุทิตาจะเอาอย่างไรกันแน่ทั้งที่

เมื่อวานเพิ่งเทศนาเรื่องหนี้สินจนทำให้เธอนอนไม่หลับทั้งคืนมาหยกๆ

“ฉันจะทำยังไงต่อไปดี”

“ไอ้เรื่องปลดหนี้น่ะมันไม่ยากหรอกถ้าเรามีสติและมีวินัย” มุทิตาลาก

เสียงอธิบายด้วยน้ำเสียงจริงจังและน่าเชื่อถือเกินวัย หากไม่อยู่ในช่วงหน้าสิ่ว

หน้าขวานเช่นนี้เธอจะแซวว่า‘ป้านิมาเอง’

“ขั้นแรกคือสำรวจสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้...ความจริงคนเราไม่ควรมี

หนี้สินเกินสามสิบเปอร์เซ็นต์ของรายได้นะ ของแกน่ะหืดขึ้นคอ แต่ก็ยังมี

ความเป็นไปได้...ถ้าแกตั้งใจจริง” เน้นประโยคสุดท้ายพลางส่งสายตาสำทับ

ออมสินพยักหน้าราวกับถูกสะกดจิต

“ขั ้นต่อไปคือหยุดก่อหนี ้เด็ดขาด และต้องใช้จ่ายอย่างกระเบียด

กระเสียรที่สุดเพื่อเอาเงินไปจ่ายเงินต้นให้ได้มากที่สุดตรงนี้แหละที่หลายคน

ยอมแพ้ แต่ฉันคิดว่าแกคงไม่เป็นแบบนั้น” หันไปพยักหน้าขอเสียงสนับสนุน

จากอิทธิ ที่พยักหน้ารับเพื่อให้กำลังใจมากกว่าเห็นด้วย “การปลดหนี้มันต้อง

ทำอย่างมีศิลปะด้วย นั่นคือเจรจาลดหนี้กับทุกที่ จะถูกหาว่าหน้าด้านหน้าทน

สักหน่อยก็ต้องยอม ได้ลดดอกเบี้ยสักพันสองพันก็ยังดี พยายามเอาเงินต้น

ไปปิดบัญชีบัตรที่ดอกเบี้ยสูง หากู้เงินในระบบที่ดอกเบี้ยต่ำกว่า เท่าที่ฉันเช็ก

ข้อมูล ถ้ามีเงินไปปิดบัญชีทีเดียว บางที่ลดมูลค่าหนี้ให้ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์
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เชียวนะ”

“ก็ดีน่ะสิ”ออมสินค่อยสนองตอบในเชิงบวกขึ้นมาบ้าง

“สิ่งที่แกต้องทำคือปรับวิธีการใช้ชีวิต ใช้เงินให้น้อยลง และหารายได้

เพิ่มเพื่อหาเงินมาโปะหนี้ให้ได้มากที่สุด เพื่อให้หลุดพ้นจากนรกขุมหนี้โดยเร็ว

ที่สุดและที่สำคัญคือต้องไม่กลับไปก่อหนี้อีกครั้ง”

“แกบอกฉันมาตรงๆเลยดีกว่าจิ๋งว่าสภาพหนี้ฉันแย่ขนาดไหนฉันจะ

หลุดพ้นได้มั้ยภายในกี่ปี”

“ยังไม่รู ้จนกว่าจะรู ้ว่าแกมีหนี้เท่าไร แต่โดยรวมถือว่าแกยังดีกว่า

คนอื่นเยอะ เพราะยังไม่ไร้เครดิต ยังไม่ติดแบล็กลิสต์ และยังมีงานดีๆ ทำ

แต่ถ้าแกปล่อยเนิ่นนานไปกว่านี้แกกลายเป็นคนล้มละลายแน่”

“ฉันใช้บัตรเงินสดกดเงินออกมาโปะหนี้บัตรเครดิตดีมั้ย”

“แกบ้าหรือโง่กันแน่วะยายออม นั่นเท่ากับแกเอาเงินในอนาคตมาใช้

เชียวนะ ไอ้พวกบัตรเงินสดนี่เวลาโฆษณามันพูดเหมือนการ์ตูน บอกร้อยละ

หนึ่งจุดสองห้าเอง แต่นั่นมันต่อเดือนนะ คิดเป็นปีแล้วฟันไปร้อยละสิบแปด

ไม่รวมค่าธรรมเนียมการตามหนี้ ดีไม่ดี อาจถึงร้อยละยี่สิบห้าต่อปี ลองคิดดู

สิว่าถ้าแกเอาเงินออกมาห้าหมื่นแกต้องเสียดอกเบี้ยปีละเก้าพันสนุกนักรึไง”

ออมสินหน้าสลด

“ถ้าฉันผ่อนชำระขั้นต่ำบัตรทุกใบไปเรื่อยๆล่ะ”

“อีกหน่อยดอกเบี้ยก็ท่วมเงินต้น แล้วดอกเบี้ยก็จะถูกนำมาทบเป็นเงิน

ต้น แกจะมีแต่ตายกับตายเท่านั้น เขาถึงว่ากันว่า Minimum Payment

เท่ากับMaximumPainยิ่งจ่ายต่ำสุดยิ่งเจ็บปวดมากที่สุดเคยไดย้ินมั้ย”

ออมสินส่ายหน้าไม่เคยได้ยินและไม่อยากได้ยินขณะเดียวกันก็อยาก

หายตัวไปจากโลกนี้

อิทธิเอื้อมมือมาตบไหล่ให้กำลังใจ“แกต้องผ่านมันไปได้น่า เราจะช่วย

กัน”

ออมสินซาบซึ้งจนน้ำตาเกือบซึม ไม่บ่อยนักหรอกที่คนปากร้ายอย่าง
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อิทธิจะหลุดคำพูดปลอบโยนให้กำลังใจ

“แกมีบัตรเครดิตกี่ใบ”มุทิตาถาม

ออมสินไล่เลียงในใจ บัตรเครดิต บัตรเงินสดทันใจ บัตรห้างสรรพ-

สินค้าบัตรซื้อของเงินผ่อน

“ทั้งบัตรเครดิตเดบิตบัตรเงินสดรวมกันเจ็ดแปดใบมั้ง”

อิทธิมีสีหน้าระอาและสิ้นหวัง

“ทำไมแกทำบัตรมากขนาดนี้วะ”

“ตอนแรกทำเอาของแถม ตอนหลังใช้เต็มวงเงินหมดเลย” ตอบเสียง

อ่อยด้วยรู้ดีว่าเป็นเหตุผลที่อ่อนด้อยสิ้นดี

“แกเป็นหนี้รวมดอกเบี้ยเท่าไร”

“น่าจะเกือบสามแสน”

“หา!” มุทิตาร้องเสียงหลงพลางเบิกตาแทบถลน อิทธิลืมตัววางแก้ว

กาแฟลงบนโต๊ะแก้วเสียงดังชนิดที่ทำให้หัวใจของคนที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว

แทบหล่นไปกองกับพื้น

“เพิ่งทำงานแค่ปีกว่ามีหนี้สามแสน”อิทธิรำพึงรำพันอย่างทดท้อ

เจ้าของหนี้หลุบตาต่ำอย่างรู้สึกผิดปนละอายขณะเดียวกันก็นึกแก้ต่าง

ในใจว่าเธอไม่ได้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงสักหน่อย เธอใช้บัตรเครดิตซื้อ

ของกินของใช้ที่จำเป็นและเหมาะสมกับตำแหน่งเออีของบริษัทโฆษณาชื่อดัง

เมื่อต้องไปพบลูกค้าบ่อยๆก็ต้องมีรถยนต์คอมพิวเตอร์สมาร์ตโฟนกระเป๋า

ถือ และนาฬิกาเสื้อผ้าเครื่องประดับที่ดูดี เธอแค่รูดบัตรซื้อสมาร์ตโฟนรุ่น

ล่าสุดแสนอินเทรนด์ ตั๋วทัวร์ฮ่องกงเพื่อซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในเทศกาล

ลดราคาใบละห้าหมื่น ซื้อครีมทาหน้าที่ใครๆ ต่างบอกว่าใช้ดีหน้านุ่มอ่อนวัย

อยู่เสมอกระปุกละหมื่นกว่าบาท ซื้อสมาชิกฟิตเนสรายปีเพื่อออกกำลังกาย

ซื้อรองเท้าและของใช้จำเป็นอื่นๆ อีกไม่กี่อย่าง ไม่นึกว่ายอดหนี้จะพุ่งขึ้นมา

เกือบสามแสนได้ ที ่น่าสงสัยก็คือ เธอผ่อนชำระทุกเดือน เดือนละสิบ

เปอร์เซ็นต์ตามเงื่อนไขแต่ทำไมธนาคารจึงตามทวงหนี้อย่างดุเดือดราวกับเธอ
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เป็นลูกหนี้ชั้นเลวเช่นนี้

“สถานการณ์ของฉันมันเลวร้ายมากเลยใช่มั้ย”

“เกือบแล้วละ สงสัยสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ของแกมันเกินเก้าสิบไป

แล้วมั้ง”

“แกคิดออกรึยังว่าจะเอาเงินท่ีไหนมาใช้หน้ี”อิทธิถามรูดี้ว่าสถานการณ์

ก้าวผ่านช่วงตักเตือนหรือตำหนิติเตียนมาแล้ว เพราะตอนนี้หนี้สามแสน

เปรียบเหมือนมีดคมกริบที่มาจ่ออยู่ที่คอหอยเรียบร้อยแล้ว

“กำลังติดต่อพี่อาร์ตอยู่ค่ะ” เธอหมายถึงแฟนหนุ่มที่ยังตามตัวไม่เจอ

“เขาไปโรดโชว์เมืองนอก”

อิทธิหัวเราะในลำคอ

“นักค้าหุ ้นขี ้งกที ่อุตส่าห์โยกเงินฝากจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชี

ตราสารหนี้เพื่อเอาดอกเบี้ยเพิ่มร้อยละสลึงต่อปีน่ะหรือ จะจ่ายเงินสามแสน

ใช้หนี้ให้แกฟรีๆ ฉันว่าพอรู้ว่าแกมีหนี้สามแสน มันอาจจะบอกเลิกทันควัน

เสียมากกว่า”

“พี่อาร์ตไม่ใช่คนแบบนั้น!” หันขวับไปพูดเสียงแข็งเหมือนตวาด แต่

อิทธิก็ยังแค่นหัวเราะเหมือนเสมหะติดคออยู่นั่นเอง

“แล้วทำไมเขาไม่ยอมจ่ายค่าข้าวค่าดูหนังเลี้ยงแกสักครั้งวะ”

“กินเท่ากันก็ต้องจ่ายเท่ากันก็แฟร์ดีแล้วนี่”

“เออๆๆ แม่สาวยุคใหม่” มุทิตาตัดบทอย่างรำคาญใจ “เอาเป็นว่าถ้า

พี่อาร์ตไม่ให้แกยืมเงินแกจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้”

ออมสินนิ่งเงียบเพราะไม่เคยนึกไปไกลถึงขนาดนั้น มาร์เกตติงและ

นักค้าหุ้นอย่างนุตพงศ์ย่อมไม่ขาดแคลนเงินหลักแสน ในวันที่หุ้นร้อนแรง

เขาเคยบอกว่าหาเงินได้วันละเป็นแสนเสียด้วยซ้ำ

ความเงียบเข้าครอบคลุมนานนับนาที เงียบจนได้ยินเสียงถอนหายใจ

ของเจ้าของห้อง

“ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็ต้องหนีไปตั้งหลักสักพัก” อิทธิที่นั่งไขว่ห้างพิงหลัง
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กับพนักโซฟา กอดหมอนข้างด้วยท่าทางแสนสบาย พูดเนิบนาบราวกับ

วางแผนไปพักผ่อนวันหยุด

ผู้ฟังเบิกตา ไม่นึกมาก่อนว่าสถานการณ์จะเลวร้ายถึงขั้นหนีหนี้ ถ้าหนี

ไปสักพัก ก็หมายความว่าเธอต้องขาดงาน และถ้านายหญิงรู้ว่าเธอขาดงาน

เพื่อหนีหนี้ เธอก็ต้องถูกไล่ออกแบบทันทีทันใด เมื่อถูกไล่ออกก็ไม่มีทาง

หาเงินมาใช้หนี้ สุดท้ายเธอต้องหนีหัวซุกหัวซุนและตกอยู่ในวังวนหนี้สินไป

ตลอดชีวิต ถ้าโชคร้ายถูกพวกทวงหนี้จับได้ เธออาจถูกฆ่าหั่นศพแยกชิ้นส่วน

ใส่กระเป๋าเดินทาง และกลายเป็นข่าวใหญ่หน้าหนึ่งเหมือนข่าวที่มุทิตาเล่าให้

ฟังเมื่อวานนี้

“ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายไม่ได้หรือ” ถามเสียงอ่อย เธอเคยได้ยินนักธุรกิจ

พันล้านที่เจอปัญหาหนี้ท่วมหัวจากภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่เมื ่อสิบปีที่แล้ว

พูดประโยคนี้ออกทีวีอย่างภาคภูมิใจ เธอเคยเห็นเขามาออกรายการโทรทัศน์

พูดถึงชีวิตที่เต็มไปด้วยหนี้สิน และเต้นร็อกแอนด์โรลอย่างมีความสุขและ

น่าอิจฉาเขาดูเป็นลูกหนี้ที่มีความสุขที่สุดในโลก

“ให้แกใหญ่ขนาดธุรกิจล้ม แล้วจะกระทบต่อจีดีพีของประเทศเสีย

ก่อนค่อยมาพูดคำนั้น”มุทิตาแดกดัน

“ฉันติดต่อขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภคดีมั้ย”

“กว่าแกจะเดินไปหามูลนิธิ ไอ้หัวเกรียนแว่นดำที่ดักอยู่หน้าห้องแกก็

ตัดมือแกไปก่อนแล้ว”

ออมสินนั่งตัวเกร็ง

“ถึงยังไงแกก็ต้องใช้หนี้ แต่ตอนนี้ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเอาเงินที่ไหน

มาใช้หนี้ แกต้องหนีไปตั้งหลักสักพัก” มุทิตาสรุปด้วยประโยคเดียวกับอิทธิ

ราวกับนัดแนะกันมา

“ฉันกลับไปอยู่บ้านสักพักดีมั้ย”

“แกจะบ้ารึ”มุทิตาโวยลั่น“อยากให้มันตามไปฆ่ายกครัวรึไง”

ออมสินหน้าซีดเผือด พ่อแม่เธอเป็นครูโรงเรียนมัธยมระดับอำเภอใน
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จังหวัดอยุธยาคุณปู่เป็นนายตำรวจเกษียณอายุส่วนคุณย่าเป็นอดีตพยาบาล

ที่ได้รับการนับหน้าถือตาจากคนทั้งอำเภอ ถ้ามีคนตามไปทวงหนี้ถึงบ้าน ทั้ง

พ่อแม่และปู่ย่าที ่เป็นคนมีหน้ามีตา และได้รับความนับถือในแถบนั้นคง

อับอายและเสียใจมาก และหากเกิดเรื่องร้ายแรงถึงขนาดฆ่ายกครัวอย่างที่

มุทิตาบอก เธอจะต้องมีบาปติดตัวไปหลายสิบชาติแน่ๆ ลำพังแค่พ่อแม่เธอ

กัดฟันส่งเสียให้เธอเรียนโรงเรียนฝรั่ง และมหาวิทยาลัยเอกชนค่าเทอมแสน

แพงด้วยการกู้เงินจากสหกรณ์ครู ซึ ่งโดนตัดหนี้จากเงินเดือนเหลือเพียง

เดือนละไม่กี ่พันบาทก็บาปหนาอยู่แล้ว ยังมีบาปซ้ำตอนที่เธออยากได้รถ

คุณปู่อุตส่าห์ถอนเงินเก็บมาเป็นเงินดาวน์ก้อนใหญ่ให้และบ่อยครั้งที่เธอกลับ

ไปขอเงินพิเศษจากเงินบำนาญของปู่เพื่อมาจ่ายค่าเช่าคอนโดฯอีกดว้ย

“ว่าแต่ว่า...แกพอจะขอเงินพ่อแม่แกมาโปะหนี้ได้มั้ย”มุทิตาถาม

ออมสินส่ายหน้าทันควัน พบกันครั้งที่แล้วพ่อเธอบ่นให้ฟังว่ากำลังจะ

ยื่นเรื่องเกษียณก่อนอายุหรือเออร์ลีรีไทร์เพื่อนำเงินก้อนมาใช้หนี้สหกรณ์ที่กู้

อย่างต่อเนื่องมาส่งเธอเรียน

“แกก็รู้ว่าพ่อแม่ฉันกำลังยื่นเรื่องเออร์ลีรีไทร์เพื่อเอาเงินก้อนไปโปะหนี้

เก่า”

“งั้นสงสัยจะแย่” ว่าพลางหยิบโทรศัพท์มาค้นหาข้อมูลเรื่องหนี้สินครู

ทางอินเทอร์เน็ต“แต่ละปีมีครูยื่นเรื่องขอเออร์ลีรีไทร์เกินโควตาเมื่อปีที่แล้วมี

ข่าวครูที่หลุดโควตาออกมาประกาศว่าจะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีเงินไปใช้หนี้

รูม้ั้ยว่าตอนน้ีหน้ีสินครขูองท้ังประเทศพุง่เป็นหน่ึงล้านล้านบาทแล้วครแูต่ละคน

มีหนี้สินเฉลี่ยห้าแสนบาทต่อคน”

เป็นข้อมูลที่ทำให้ออมสินเศร้าใจเป็นสองเท่า เศร้าใจที่ไม่รู้จะหาเงิน

ที่ไหนมาใช้หนี้และยังเศร้าใจที่เป็นลูกอกตัญญูที่ทำให้พ่อแม่ลำบากอีกด้วย

“เอาเรื่องเฉพาะหน้าให้จบก่อนเถอะจิ๋ง ถ้าไม่มีเงินก้อนก็หนีไปตั้งหลัก

ก่อน” อิทธิตัดบทเมื่อเห็นสีหน้าซีดเซียวของออมสิน ทั้งๆ ที่ปกติเขาจะ

เหน็บแนมและจิกกัดจนถึงที่สุด
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“แล้วจะไปไหนดี”ออมสินถามอย่างจนปัญญา

“ไปอยู่แม่ฮ่องสอนมั้ย”

“ดีๆ ไปเก็บตัวแถวปายสักพักก็ดีเหมือนกัน” ดวงตาเริ่มมีประกาย

เธอเองก็หลงใหลเมืองเล็กๆที่เต็มไปด้วยที่พัก ร้านอาหารเก๋ไก๋ และอากาศดี

อย่างปายไม่น้อย

“ไม่ใช่ปายย่ะไปอยู่ในอำเภอชายแดน”

“ฟังดูทุรกันดารจัง”

“แกไม่รู้หรือว่าเดี๋ยวนี้ไอ้พวกทวงหนี้มันมีเครือข่ายโยงใยทั่วประเทศ

ถ้าแกไปเชียงใหม่หาดใหญ่ขอนแก่นแกหลบหูตาสับปะรดของพวกนี้ไม่พ้น

แน่มันมีสายคอยรับงานทวงหนี้ในแต่ละจังหวัดประหยัดค่าเดินทางค่าที่พัก

และยังทำงานได้มีประสิทธิภาพกว่าเพราะเป็นคนในพื้นที่ไม่มีหลงทางแต่ฉัน

เชื่อว่าเครือข่ายมันไปไม่ถึงระดับหมู่บ้านหรอกถ้าเก็บตัวดีๆแกรอดแน่”

“หมู่บ้านเชียวรึ” สีหน้าตื่นตระหนก แม้จะเป็นเด็กต่างจังหวัด แต่ก็

เป็นเด็กในเมืองและแทบไม่มีประสบการณ์ระดับหมู่บ้านเลย

มุทิตาพยักหน้ารับ สีหน้ารำคาญในความเรื่องมากทั้งๆ ที่ไร้ทางเลือก

ของเพื่อนสาว

“แล้วงานฉันล่ะถ้าฉันหายไปนายหญิงต้องไล่ฉันออกแน่”

“ฉันบอกนายหญิงไปแล้วว่าแกอกหักเลยหนีไปปฏิบัติธรรม เขาบอก

ให้เวลาหนึ่งอาทิตย์ แต่น่าจะต่อรองได้มากกว่านั้น อาจจะได้ซักสองอาทิตย์”

อิทธิพูด

“อกหักหรือ!” ร้องเสียงหลง เธอนึกถึงท่าทีของนายหญิงเมื่อรู้ว่าเธอ

อกหักแล้วปวดใจ นักสตรีนิยมผู้แข็งแกร่งอย่างนายหญิงคงเสื่อมศรัทธาใน

ตัวเธอไม่น้อย

“แล้วบอสเล็กล่ะ” นึกวาดภาพใบหน้าของเจ้านายหนุ่มมาดศิลปิน

สุดเซอร์ ที่ชอบมองเธอด้วยดวงตาคมๆ ทั้งแววตาและรอยยิ้มมุมปากนิดๆ

ชวนให้คนมองโลกในแง่ดีเห็นว่าเป็นคนมีอารมณ์ขันอยู่เป็นนิตย์ แต่แท้จริง
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คือการเย้ยหยันเขาเคยพูดใส่หน้าเธอเสียด้วยซ้ำว่า“ไม่ได้ความ”

เขาคงสะใจหัวเราะลั่นเมื่อรู้ว่าเธอบวชชีหนีช้ำ

แม้จะเพิ่งร่วมงานกันไม่ถึงเดือน แต่รู้ตั้งแต่วันแรกว่าไปด้วยกันไม่ได้

เมื่อนายหญิงโยนงานหินมาให้นั่นคือการต่อกรกับลูกค้ารายใหญ่เขี้ยวลากดิน

ซึ่งเป็นงานที่ต้องทำร่วมกัน แต่เขากลับโยนความรับผิดชอบให้เธอแล้วอ้าง

ผลงานร่วม ไม่เพียงเท่านั้น เขามักแสดงความหมั่นไส้ในความเป็นผู้หญิง

สมบูรณ์แบบของเธอ ที่นอกจากสวยเก่งแล้วยังมีคู่ใจเป็นนักค้าหุ้นอนาคต

ไกล เขามักเขม้นมองอย่างรำคาญใจ ยามที่เธอคุยโทรศัพท์กับแฟนหนุ่มใน

เวลาทำงาน ซึ่งเธอ ‘เอาคืน’ ด้วยการทำเป็นเร่งรัดเอางานด่วนขณะที่เขา

โทรศัพท์คุยกับแฟน

“วันนี้เขาตามหาแก ฉันบอกไปแล้วว่าแกถูกหนุ่มไฟแนนซ์หักอก ไม่มี

สติสตังจะทำงาน”

“พี่จะบ้าเรอะ”

“มันก็ดีกว่าบอกว่าแกเตลิดหนีแก๊งทวงหนี้ไม่ใช่หรือถ้าเขารู้นายหญิง

ก็จะรู้และถ้านายหญิงรู้แกถูกไล่ออกภายในยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่”

“แกจำยายหมวย พนักงานบัญชีคนเก่าที่มีเจ้าหนี้นอกระบบมาตะโกน

ด่าที่บริษัทได้มั้ย รายนั้นน่ะทวงเงินเช้า นายหญิงสั่งให้เก็บของให้เสร็จภายใน

เที่ยงวัน”มุทิตาเตือนความจำ

ออมสินพยักหน้ารับหน้าแหย...นั่นแหละที่เธอกลัว

“จะไปหรือไม่ไป” อิทธิพูดเสียงแข็ง “ถ้าไปก็รีบเก็บของแล้วไปให้เร็ว

ที่สุด ก่อนที่พวกไอ้แว่นดำหัวเกรียนมันจะไหวตัว ขืนชักช้าแกโดนตัดนิ้ว

สวยๆ แน่” นี่คือสไตล์ของอิทธิ ผู้ไม่นิยมการปลอบโยนหรือให้กำลังใจใดๆ

ตอนเข้ามาทำงานใหม่ๆในฐานะเออีท่ีต้องรับหน้าระหว่างลกูค้ากับฝ่ายครีเอทีฟ

เธอรับโจทย์และความเห็นจากลูกค้ามาถ่ายทอด และเคยโดนเขาต้อนและขู่

เสียจนร้องห่มร้องไห้มานับครั้งไม่ถ้วน เธอไม่หวังว่าจะได้รับคำปลอบโยน

แต่ก็ไม่คิดว่าจะเจอหมัดตรงราวกับแส้เฆี่ยนลงมาบนเนื้ออ่อนๆ จนเลือด
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ไหลซิบๆเช่นนี้คำขู่เป็นดุจแส้อันทรงพลังที่ทำให้เธออยากลุกไปเก็บเสื้อผ้าใส่

กระเป๋าแล้วไปให้พ้นจากห้องนี้ภายในวินาทีนี้เสียเลย

“ไปก็ได้...แต่ยังไม่มีตั๋วเครื่องบินเลย”

“ไปรถทัวร์” มุทิตาพูดเสียงแข็ง “ถ้าซื ้อตั๋วเครื่องบินก็ต้องใช้บัตร

เครดิต ซึ่งเป็นเบาะแสให้พวกไอ้แว่นดำส่งคนไปรับแกที่สนามบินแม่ฮ่องสอน

แล้วพาไปตัดนิ้วที่ชายแดน แกอาจจะกลายเป็นศพไม่มีญาติในแม่น้ำสาละวิน

หรือเป็นนังด้วนประจำเมืองสามหมอกก็ได้”

ออมสินหน้าซีดเผือด สีหน้าตื่นตระหนก สถานการณ์ยุ่งยากกว่าที่คิด

เธอแทบไม่มีเงินสดติดกระเป๋า ใช้บัตรเครดิตก็ไม่ได้ กลับไปขอเงินที่บ้านก็

ไม่ได้เช่นกัน

“นี่เงินห้าพันฉันให้แกยืม”มุทิตาเปิดกระเป๋าหยิบเงินให้เหมือนเตรียม

พร้อมมาแล้ว

ออมสินหน้าร้อนผ่าว ทั้งตื้นตันและอับอายเพื่อนสนิท ที่รู้ทันว่าตอนนี้

เธอมีเงินสดติดตัวไม่ถึงพันบาท

“เอาบัตรเครดิตทุกใบ และเขียนหนี้สินนอกระบบทั้งหมดที่แกมีให้ฉัน

ด้วยแกจะได้ไม่เผลอรูดปื๊ดๆจนหนี้ท่วมหัวซ้ำสองส่วนฉันก็จะเจรจากับทาง

แบงก์ให้หยุดส่งคนมาขู่ โดยหลักการแล้วเราต้องเคลียร์หนี้บางบัตร ปิดบัตร

ให้เหลือแค่ใบเดียวแล้วหาเงินสดมาประนอมหนี้ขอจ่ายให้น้อยที่สุด”พูดถึง

แผนการอย่างคล่องแคล่วและน่าเชื่อถือสมกับเป็นนักบัญชีดาวเด่นประจำ

สำนักงาน

“ทำยังไง”

“ต้องหาเงินสดสักก้อน และให้ใครสักคนไปคุยกับแบงก์ โดยบอกว่า

เป็นญาติแกจะมาจ่ายหนี้แทน เพราะแกหนีไปบวชชีหรือจะฆ่าตัวตายแล้ว จะ

ขอจ่ายแค่เงินต้น หรือให้ลดหนี้เหลือสักครึ่งหนึ่ง ถ้าไม่เอาก็ให้มันไปฟ้องเอา

ทางแบงก์ต้องยอมแน่ เพราะดีกว่าไปฟ้องร้อง แล้วให้ศาลสั่งให้แกจ่ายคืน

เดือนละไม่กี่พัน”
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“ขอบใจนะจิ๋ง”ออมสินจับมือเพื่อนเขย่าอย่างสำนึกในบุญคุณเธอไม่มี

ทางคิดเรื่องแบบนี้ออกแน่ๆ ได้แต่ ‘รูดปื๊ด’ และก้มหน้าก้มตาชำระเงินขั้นต่ำ

สิบเปอร์เซ็นต์มานานนับปีจนหนี้สินพอกพูนโดยไม่รู้ตัว

“ไม่เป็นไรฉันไม่อยากมีเพื่อนเป็นนังด้วน”

ออมสินออกเดินทางไปสถานีขนส่งสายเหนือ พร้อมกระเป๋าเดินทางใบ

ย่อมใบเดียวและเงินสดห้าพันบาท ด้วยใจเต้นตุ๊มๆ ต้อมๆ บอกตัวเองว่าไป

ตายเอาดาบหน้า



๔

ขณะนั่งรถพิกอัปตอนเดียวรุ่นเก่า ยี่ห้อที่เลิกผลิตในเมืองไทย
มานานแล้ว ที่นงนุช น้าสาวของมุทิตาส่งมารับที่สถานีขนส่งเมื่อเวลาตีห้า

ออมสินเหนื่อย เมื่อย และง่วงจนแทบลืมตาไม่ขึ้น เธอไม่ได้นั่งรถเดินทาง

ไกลๆ อย่างนี้มานานแล้ว หลับๆ ตื่นๆ มาตลอดทาง ซึ่งส่วนใหญ่จะตื่นเสีย

มากกว่าเพราะปวดหลังและต้องหลีกเลี่ยงการซบของผู้โดยสารข้างๆที่ยิ่งซบ

บ่อยขึ้นในช่วงที่รถทิ้งตัวไปตามทางโค้งที่มีมากเสียจนแทบไม่มีโอกาสตั้งตัว

ตรง นอกจากนี้ยังต้องทนกับกลิ่นเหม็นที่ลอยมาจากต้นเสียงโอ้กอ้ากทางด้าน

หลังที่พลอยจะทำให้เธออาเจียนตามไปด้วย

ท่ามกลางความมืดอันเงียบงันและโดดเดี่ยว เธอต้องเตือนใจและให้

กำลังใจตัวเองว่านี่คือวิถีชีวิตที่คนส่วนใหญ่ในประเทศนี้ต้องเผชิญ และเธอ

ต้องรับมือกับมันให้ได้ทั้งการเดินทางที่ทรหดและหนี้สินอันหนักอึ้ง

การดี คนขับรถรุ่นราวคราวเดียวกับเธอเปิดเพลงลูกทุ่งจากสถานีวิทยุ

เอเอ็มแล้วเคาะนิ้วกับพวงมาลัยท่าทางอารมณ์ดีพอๆกับบรรยากาศยามเช้า

เขาไขเปิดกระจกกว้างให้ลมเย็นยะเยือกพัดเข้ามากระทบใบหน้าจนเธอหาย
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ง่วง และเพิ่งมีโอกาสสังเกตแบบเต็มตาว่าเขาเป็นคนหน้าตาดีพอใช้ได้ ผิวขาว

ตามประสาคนเหนือ กล้ามเนื้อแขนขาสวยเหมือนนักกีฬา จนทำให้คิดว่าเขา

คงเป็นนักกีฬาดาวรุ่งและหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆในหมู่บ้าน

“น้านุชบอกว่าคุณจะมาดูงานเกษตรเพื่อเอากลับไปทำที่บ้าน” การดีหรี่

เสียงเพลงลูกทุ่งขณะเริ่มต้นชวนคุยเมื่อเห็นอีกฝ่ายตื่น

“อะไรนะ!” เพิ่งรับรู้เป้าหมายการเดินทางของตัวเองจากปากเขานี่เอง

เธอเร่งรีบเสียจนไม่ได้ถามว่ามุทิตาบอกอะไรกับน้าสาวบ้าง มุทิตาบอกว่า

นงนุชเป็นนักวิจัยที่เข้ามาเก็บข้อมูลในหมู่บ้าน แล้วหลงใหลวิถีชีวิตที่เป็นมิตร

และเงียบสงบของหมู่บ้านแห่งนี้ จึงอยู่ในพื้นที่นานกว่าอยู่สำนักงานในเมือง

และกลายเป็นสมาชิกของหมู่บ้านในที่สุด

“มีคนมาดูงานเยอะครับ มาแล้วก็ไป ส่วนใหญ่ไม่เคยกลับมาบอกว่า

เอาที่ดูไปทำได้ผลหรือเปล่าที่คุณอยู่ที่ไหนครับ”

“อยุธยาค่ะ” ออมสินไม่ได้โกหก คุณปู่เธอมีที่เกือบสิบไร่ เมื่อใกล้

เกษียณอายุราชการท่านก็จ้างคนไปปรับพื้นที่และปลูกมะม่วง เธอไม่เคย

ย่างกรายไปดูสวนของคุณปู ่เลย แต่เคยบอกตัวเองว่าต่อให้ตกงานหรือ

หนีหนี้ คนที่ใช้ชีวิตแบบคนเมืองมาตลอดชีวิตอย่างเธอจะไม่จบชีวิตลงใน

สวนมะม่วงร้างของปูเ่หมือนนางเอกในละครบ้านไร่ที่แสนโรแมนติกหลายเรื่อง

แน่ๆ

“คิดจะปลูกอะไรครับ”

“ยังไม่ได้คิดค่ะ”ไม่กล้าบอกความจริงว่าเธอมาที่นี่เพื่อหนีหนี้

“คุณปลูกอะไรคะ”โยนคำถามกลับเพื่อให้พ้นจากเรื่องของตัวเอง

“ทุกอย่างที ่กินได้ครับ ผมเป็นเกษตรกรเต็มตัวมาตั ้งแต่เรียนจบ

ม.ปลาย” เขาหันมาพูดด้วยสีหน้าภาคภูมิใจ หญิงสาวรู ้สึกประหลาดใจ

ท่าทางเขาดูดีเกินกว่าจะเป็นเกษตรกร เธอนึกว่าเขาเป็นนักวิจัยหรือเจ้าหน้าที่

มูลนิธิเช่นเดียวกับนงนุชเสียอีก แสดงว่ากล้ามเนื้อสวยๆ ที่เธอนึกว่าเกิดจาก

การเล่นกีฬาก็น่าจะมาจากการทำไร่ทำสวนนั่นเอง
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“ฉันเคยปลูกผักในชั่วโมงเกษตรสมัยชั้นประถมค่ะ หลังจากนั้นก็ไม่

สัมผัสดินอีกเลย” เธอตอบอย่างภาคภูมิใจเช่นกัน บอกตัวเองว่ามุทิตาและ

อิทธิคิดผิดที่ส่งเธอมาดัดนิสัยด้วยการทำไร่ทำนา แม้จะเป็นเด็กต่างจังหวัด

แต่คนเมืองอย่างเธอไม่มีวันซาบซึ้งกับเรือกสวนไร่นาเป็นแน่ แม้จะอยู่ใน

แวดวงโฆษณาที ่เคยขายงานและเห็นงานโฆษณาสร้างกระแสหวนคืนสู ่

ธรรมชาติและสำนึกรักบ้านเกิดที่แสนจะสร้างแรงบันดาลใจมานับชิ้นไม่ถ้วนก็

เถอะ ไม่ใช่ต่อต้านแต่รู้ตัวดี ว่าเธอไม่อาจก้าวข้ามความเคยชินของคนเมืองสู่

ความเป็นคนชนบทได้เป็นแน่

เธอหนีมาที่นี่เพื่อตั้งหลักและหาทางหนีทีไล่ให้ตัวเอง



หมู่บ้านเล็กๆ ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขามีที่ราบอันกว้างใหญ่ บ้านไม้
สไตล์ไทยใหญ่ตั้งเรียงรายท่ามกลางสีเขียวของไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ ซึ่ง

บ่งบอกถึงความเก่าแก่ของหมู ่บ้านได้เป็นอย่างดี บ้านของนงนุชน้าสาว

ของมุทิตาเป็นบ้านไม้หลังเล็กใต้ถุนสูง หน้าบ้านมีต้นลิ้นจี่ต้นใหญ่ ในบ้าน

มีห้องนอนเพียงห้องเดียว ที่เหลือเป็นพื้นที่โล่ง ด้านหน้ามีระเบียงบ้านแคบๆ

ยกพื้นสำหรับนั่งเล่นหรือทำงานบ้านด้านหลังลดระดับเป็นบริเวณครัวนงนุช

บอกว่าเป็นบ้านอายุเกือบร้อยปีที ่หญิงชราคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านยกให้

ก่อนตาย...พอรู้ประวัติบ้านก็อยากถอยเท้าออกจากบ้านเสียแล้ว

นงนุชเป็นหญิงวัยประมาณสี่สิบต้นๆยิ้มง่าย ใจดี แต่ดูเป็นคนจริงจัง

สมกับเป็นนักวิจัยทางสังคมที่เอาการเอางาน ซึ่งทำให้ผู้มาเยือนรู้สึกเกรงและ

เกร็งอยู่ไม่น้อย

หลังอาหารเช้าแบบง่ายๆคือข้าวต้มมัดนงนชุก็พาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์

ตระเวนทั่วหมู่บ้าน แล้วมาลงท้ายที่บ้านของการดีซึ ่งตั้งอยู่ในสวนเกษตร

ผสมผสานที่มีทุกอย่างที่กินได้และเป็นศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้าน

นงนชุเล่าประวัติน่าท่ึงของการดีให้ฟังโดยท่ีเจ้าตัวน่ังย้ิมเขินๆอยูข้่างๆ

การดีมีประวัติชีวิตท่ีแปลกมากเขาไม่ยอมเรียนต่อมหาวิทยาลัยท้ังๆท่ี
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ทางบ้านพร้อมส่งเสีย เขาเป็นคนมีอุดมการณ์และความมุ่งมั่นในการเป็น

เกษตรกร เพื่อพิสูจน์ว่าอาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพที่มีความสุขและประสบ

ความสำเร็จได้ไม่แพ้คนเรียนจบมหาวิทยาลัย

ตอนที่นงนุชกระซิบว่า “อายุแค่นี้มีเงินเก็บหลายแสนนะ” เธอมองหน้า

เขาด้วยความชื่นชมและตื่นตะลึง แต่สิ่งที่ลอยเข้ามาในความรู้สึกเกือบจะ

พร้อมกันคือเรื่องราวที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว รุ่นราวคราวเดียวกัน เรียนจบ

มหาวิทยาลัยเอกชนชั้นดี ทำงานมาเกือบสองปี รายได้เดือนละเกือบสามหมื่น

แต่มีหนี้สามแสนกว่าบาทที่ยังไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาชดใช้ และสถานการณ์

เลวร้ายถึงขนาดต้องหนีหนี้มาเกือบสุดเขตชายแดนไทยเลยทีเดียว

ตอนที่นงนุชพูดว่าการศึกษาที่แท้จริงควรเป็นการศึกษาที่ทำให้คน

สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีอิสระและไม่พึ่งพิงใคร แต่การศึกษาปัจจุบัน

กลับสอนให้คนวิ่งเข้าสู่ระบบบริโภคนิยมที่ต้องซื้อหาและแสวงหาปัจจัยสี่ห้า

หกเจ็ดจนทำให้ไม่กล้าหลุดจากระบบ...เธอเผลอคิดเข้าข้างตัวเองว่า เธอ

กลายเป็นเหย่ือของลัทธิบริโภคนิยมเพราะระบบการศึกษา แต่ถ้าอิทธิอยูแ่ถวน้ี

คงสวนกลับทันควันว่า ไม่ใช่ระบบการศึกษาหรอก แต่เป็นเพราะนิสัยของเธอ

ต่างหาก

เธอหวนนึกถึงบทสนทนาระหว่างตัวเอง อิทธิ และมุทิตา หลังจากดู

สารคดีโทรทัศน์เรื่องปลดหนี้ ซึ่งผลสำรวจชี้ว่าคนไทยทุกอาชีพล้วนเป็นหนี้

ตั้งแต่ข้าราชการถึงชาวนา

‘แสดงว่าฉันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ’เธอยืดอกพูดอย่างภูมิใจ

‘ถ้าประเทศไทยมีแต่คนคิดอย่างแก ประเทศชาติล่มจมแน่’ อิทธิพูด

อย่างหมั่นไส้

‘จะล่มจมได้ยังไง ทุกคนเป็นหนี้ก็ช่วยกันทำงานปลดหนี้ไง ถ้าเป็นหนี้

แล้วไม่ดีรัฐบาลเขาจะออกนโยบายให้เป็นหนี้กันถ้วนหน้าหรือประชานิยมจะ

เป็นใหญ่ในแผ่นดินหรือ’

‘ประชานิยมจะทำให้ชาติล่มจมต่างหากล่ะ ฉันเห็นแต่คนกลุ่มนั ้น
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กลุ่มนี้รวมตัวกันมาประท้วงปิดหน้ากระทรวงคลังให้ปลดหนี้ กู้ไปใช้แต่ไม่

อยากจ่ายแล้วเงินใครล่ะก็เงินภาษีพวกเราทั้งนั้น’

‘เกษตรกรพวกนั ้นเขาถูกกระทำจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ’

ออมสินแก้แทนตามข้อมูลที ่เคยได้ยินได้ฟังมา ‘เนอะ’ หันไปขอเสียง

สนับสนุนจากนักบัญชีหัวเห็ด

‘ไอ้หนี้จากโครงการงี่เง่าของรัฐมันก็มีบ้างละ แต่ส่วนใหญ่เป็นหนี้

ธ.ก.ส.เพราะกู้เงินไปซื้อรถกันทั้งนั้น’มุทิตาไม่ทำให้ผิดหวัง

‘แกจะบอกว่าแกก็ถูกกระทำจากนโยบายรัฐละสิ ไม่ใช่โว้ย มันมาจาก

กิเลสตัณหาของแกล้วนๆ’อิทธิประจานเต็มปากเต็มคำ

การสนทนาครั้งนั้นจบลงแบบไม่มีข้อสรุป เพราะเธอตัดบทด้วยการ

ชี้ชวนให้เพื่อนๆ หันไปดูเสื้อผ้าแบบใหม่ล่าสุดที่แขวนอยู่ในร้านขายเสื้อผ้า

เจ้าประจำโดยไม่ใส่ใจต่อคำพูดเหน็บแนมของอิทธิว่า

‘อย่าไปโทษระบบหรือการศึกษาเลย มันเป็นเรื่องของคนไร้สติที่ไม่เห็น

โลงศพไม่หลั่งน้ำตา’

ออมสินดึงความสนใจกลับมาสู่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าประวัติชีวิตที่สมบูรณ์-

แบบของการดีทำให้เธออยากร้องไห้ ไม่ใช่เพราะซาบซึ้งที่ได้มารู้จักบุคคล

ตัวอย่างแต่ด้วยนึกถึงเรื่องราวของตัวเองที่ตรงกันข้ามราวฟ้ากับก้นเหว

ทั้งที่อายุเท่ากัน แต่การดีมีเงินเก็บหลายแสน ในขณะที่เธอมีหนี้สาม

แสน เมื่อเปรียบเทียบกันจึงเท่ากับว่าชีวิตของเธอติดลบและวิ่งตามหลังเขา

หลายปี

“เป็นอะไรหรือออม” นงนุชถามเมื่อเห็นหญิงสาวทำตาปริบๆ เหมือน

ไล่น้ำตา

“ออมไม่ได้มาดูงานหรอกค่ะ แต่ออมหนีหนี้มา” พูดเสียงเบาเหมือน

กระซิบ ประวัติชีวิตที่ไม่ด่างพร้อยดุจนักบุญของการดีทำให้เธออยากสารภาพ

บาปเธอไม่สามารถเก็บความละอายและความลับคับอกไว้กับตัวเองได้อีกต่อไป

ไม่มีสายตาและท่าทีตำหนิติเตียนหรือสมเพชเวทนาจากคนทั้งคู่ ทำให้
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ออมสินใจชื้นขึ้นมานิด หากไม่เพราะมุทิตาเล่าเรื่องของเธอให้นงนุชฟังหมด

แล้ว นงนุชกับการดีก็คงคุ้นเคยกับคนเมืองที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวจนเห็นเป็น

เรื่องปกติ

“ทำท่าเหมือนไปฆ่าใครมางั้นแหละ” นงนุชหันไปพยักพเยิดกับการดี

พร้อมย้ิมขบขัน“ออมคิดถกูแล้วท่ีมาท่ีน่ีรับรองว่าช่วงเวลาสองอาทิตย์ท่ีอยูท่ี่น่ี

ออมจะกลายเป็นหนึ่งในคนครึ่งหมู่บ้านที่ผันตัวเองจากการมีหนี้เป็นหมื่น

เป็นแสนมาเป็นคนมีเงินเก็บเป็นหมื่นเป็นแสน”

“ด้วยการทำสวนลิ้นจี่น่ะหรือคะ!”น้ำเสียงไม่เชื่อถือนักก่อนมาที่นี่เธอ

ยังได้ยินข่าวเกษตรกรทางภาคเหนือประท้วงปิดถนนเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาล

รับประกันราคาลิ้นจี่และลำไยเสียด้วยซ้ำ

การดีหัวเราะ ใบหน้าของเขาดูสดใสและซื่อเสียจนอดสงสัยไม่ได้ว่า

เขาจะเคยทำเรื่องแย่ๆเหมือนเด็กทั่วไปเช่นแกล้งเพื่อนหรือโกหกพ่อแม่บ้าง

หรือไม่

“มันง่ายกว่านั ้นเยอะ แค่มีสมุดบัญชีเล่มเดียวกับความตั้งใจจริง

ก็สามารถปลดหนี้และเป็นนายของตัวเองได้”

หญิงสาวชำเลืองมองการดีราวกับมองดูคนเล่นกลเสกผ้าให้กลายเป็น

นกพิราบ

“ยายจิ๋งคงไม่ได้เล่าให้ฟังละสิว่าน้ามาทำอะไรที่นี่”นงนุชพูด

หญิงสาวส่ายหน้ามทิุตาไม่เคยเล่าให้ฟังมาก่อนว่ามีน้าสาวอยูต่่างจังหวัด

ที่สำคัญคือเธอไม่คิดจะมาเรียนรู้อะไรที่นี่นอกจากหนีมาตั้งหลัก

นงนุชกับการดีผลัดกันเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนหมู่บ้านนี้ก็เหมือนหมู่บ้าน

ชนบทอื่นๆ ที่ชาวบ้านมีหนี้สินล้นพ้นตัวจากการทำการเกษตรและการอุปโภค

บริโภคที่เกินตัวและไม่รู้ตัว จนเมื่อเธอเริ่มเข้ามาทำวิจัยเรื่องหนี้สิน และร่วม

กับชาวบ้านซึ่งมีการดีเป็นหัวหอกทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน แล้วนำ

ผลที่ได้จากบัญชีมาวางแผนการใช้ชีวิต จนตอนนี้คนกว่าครึ่งของหมู่บ้านมี

บัญชีครัวเรือนที่สามารถนำมาวางแผนการใช้ชีวิตได้และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่
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ดีขึ้น

การดียืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือนนี้เอง

ที่จะช่วยปลดหนี้ให้เธอได้สำเร็จและทำให้เธอกลายเป็นคนใหม่

“มันเสียเวลา...ยุ่งยาก” เพื่อนๆ เธอคงขำกลิ้ง ถ้ารู้ว่าออมสินผู้ใช้เงิน

เป็นเบี้ยต้องมาบันทึกค่าใช้จ่ายทุกบาททุกสตางค์

“ไม่ยากเกินกว่าการวิ่งหนีหนี้มาที่นี่หรอกครับ”

ออมสินถลึงตาใส่ แต่เมื่อเห็นการดีทำหน้าซื่อ เธอจึงรู้ว่าเขาพูดด้วย

ความจริงใจและปรารถนาดีไม่ใช่ประชดประชัน

“เคยได้ยินทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมั้ยครับ” การดีถาม

หญิงสาวพยักหน้ารับแต่ทำหน้าแหย สำหรับคนที่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับเธอ

คำว่า‘พอเพียง’ดุจเป็นการซ้ำเติมหรือทำร้ายกันดีๆนี่เอง

“อย่าบอกนะว่าจะชวนให้มาใช้ชีวิตพอเพียงด้วยการทำไร่ทำนา” น้ำเสียง

บ่งบอกการต่อต้านอย่างเต็มที่

คู่สนทนาหัวเราะหึๆพลางหันไปส่ายหน้ากับนงนุช

“อีกละ คงต้องโทษสื่อที่ทำให้คนทั่วบ้านทั่วเมืองเข้าใจว่าการใช้ชีวิต

พอเพียงคือการทำไร่ไถนา”

“แล้วไม่ใช่หรือคะ”

“ไม่ใช่ครับหลักการมันอยู่ที่การพึ่งตัวเองให้ได้ใช้ชีวิตให้สมดุลไม่ได้

หมายความว่าต้องปลูกหรือทำทุกอย่างไว้กินและใช้ แต่ทำยังไงถึงจะมีกินมีใช้

แบบพอตัว”การดีพูดท่าทางจริงจังราวกับเป็นวิทยากรใหญ่ขึ้นมาทนัที

แน่ละ ก็เขาเป็นทั้งเกษตรกรตัวอย่าง เป็นเจ้าของศูนย์การเรียนรู้

เกษตรพอเพียงและเป็นวิทยากรด้านการใช้ชีวิตพอเพียงที่มีชื่อเสียงนี่นา

“ใช่ อย่างออม ถ้าใช้ชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวง

ก็คงไม่ต้องหนีหนี้มาไกลถึงขนาดนี้”นงนุชพูดต่อ

หญิงสาวทำหน้าละห้อยเป็นความจริงที่สะเทือนใจจนไม่อยากรับฟัง

“เอาเถอะ” เอื้อมมือมาแตะหลังมือให้กำลังใจ “มองในเชิงบวก คน
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ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตไม่พอเพียงเพราะไม่รู้ ทั้งไม่รู้ตัว และไม่รู้รายรับรายจ่าย

นั่นแหละเครื่องมือที่จะทำให้เรารู้จักตัวเองดีที่สุดก็คือบัญชีครัวเรือนเล่มนี้”

“แค่บัญชีเล่มเดียวจะทำให้เราทำตามพระราชดำริของในหลวงได้เชียว

หรือคะ”

“ใช่ครับช่วงหลังๆมีหน่วยงานภาครัฐหลายหน่วยสนับสนุนเรื่องบัญชี

ครัวเรือน มันเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้และนำไปสู่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

ได้ดีที่สุด ผมทำมาแล้ว และคนทั่วประเทศอีกหลายพันหลายหมื่นคนก็ทำมา

แล้วและกำลังทำอยู่อีกนับไม่ถ้วน”

หญิงสาวพยักหน้าหงึกๆ อย่างไม่มั่นใจนัก กับท่าทางมั่นอกมั่นใจและ

เชื้อเชิญเหมือนนักการเมืองให้คำมั่นกับผู้ลงคะแนนเสียงในช่วงเลือกตั้งของ

การดี

“แล้วออมต้องบีบยาสีฟันให้เกลี ้ยงหลอด หรือขยายเสื ้อผ้าซ้ำๆ

เหมือนในหลวงด้วยหรือเปล่าคะ”

การดีหันไปส่ายหน้ากับนงนุชอีกครั้ง

“ผมไม่ได้ว่าคุณนะครับ แต่สังคมยุคนี้ส่วนใหญ่รับรู้เรื่องราวจากภาพ

ที่เห็นแล้วไม่คิดต่อกันเลย เห็นแค่ไหนคิดแค่นั้น ทั้งๆ ที่ในหลวงท่านทำเพื่อ

สื่อให้เห็นถึงแนวคิดการประหยัดที่กว้างกว่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องใช้ยาสีฟัน

ให้เกลี้ยงหลอดแค่ใช้จ่ายให้รายรับสมดุลกับรายจ่าย เหลือเก็บออมเพื่อดูแล

พ่อแม่และตัวเองในอนาคตและแบ่งปันคนอื่นบ้างก็พอแล้ว”

ออมสินหน้าแดง แม้การดีจะออกตัวไว้ก่อนว่าไม่ได้ว่า แต่เธอรู้สึก

เหมือนถูกชกหน้าแบบเต็มๆ จริงอย่างที่เขาว่า เธอรู้เห็นเรื่องเล่าเกี่ยวกับ

ยาสีฟันและฉลองพระองค์ของในหลวงซ้ำๆ และไม่ได้คิดอะไรมากเกินไปกว่า

นั้นเลย

“ถ้ามัวแต่เสียเวลาทำบัญชี แล้วจะเอาเวลาที่ไหนมาใช้หนี้ล่ะคะ” ลาก

เสียงพูดอย่างอ่อนแรงน้ำเสียงทดท้อและทันเห็นสายตาเวทนาของนงนุช

“ต่อให้หาเงินมาใช้หนี้ได้ แต่ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดแบบถอนรากถอนโคน
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เดี๋ยวก็มีหนี้ก้อนใหม่มาให้แก้อีก สู้เสียเวลาสักหน่อยเพื่อเรียนรู้สิ่งที่จะเป็น

หลักยึดและอยู่กับเราไปตลอดชีวิตไม่ดีกว่าหรือจ๊ะ”

ไม่แน่ใจนักว่าเพราะอ่อนเพลียจากการเดินทางทกุข์ใจกับหน้ีสินท่วมหัว

หรือเนื้อหาหนักอึ้งตรงหน้าที่ทำให้เธอปวดหัวตุบๆ เหมือนจะระเบิดเสียให้ได้

แม้จะรู้ตัวว่าไม่สามารถทำอย่างที่การดีและนงนุชต้องการได้ แต่เธอจำต้อง

พยักหน้ารับเพื่อให้คนคู่นี้ปล่อยเธอไปพักผ่อนเสียที


