
ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทผ้าไหมสีเทามองสะพานไม้แคบๆ ขนาด 
คนเดินสวนกันที่ทอดยาวจากบันไดประตูหลังอาคารสไตล์โคโลเนียล 

สีเขียวพาสเทลสะอาดตาที่เพิ่งผ่านการบูรณะไปสู่เรือนไม้ทรงแปดเหลี่ยม  

หน้าต่างสูงจากพื้นจดเพดาน ตัวอาคารสีเขียวอ่อน หลังคามุงกระเบื้อง- 

ว่าวสีขาวภายใต้ร่มเงาของต้นจามจุรียักษ์อย่างชั่งใจ เขาไม่ชอบบ้านไม้  

แมจ้ะเปน็บา้นไมท้ีเ่พิง่ทาสใีหมเ่อีย่มกเ็ถอะ สำหรบัเขา บา้นไมม้กัเตม็ไปดว้ย 

ฝุ่นที่เกาะฝังแน่นตามพื้นไม้และสัตว์เลื้อยคลานจำพวกจิ้งจกตุ๊กแก ซึ่งจะ 

ทำให้เขาแสนจะทรมานจากอาการภูมิแพ้กำเริบ

เขาจะไม่ก้าวผ่านสะพานไม้นี้ไปเด็ดขาดหากชมพูนุท เพื่อนของ 

มารดาซึ่งบัดนี้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการมูลนิธิแสงระวี ที่เพิ่งตั้งขึ้นเพื่อระลึก 

ถึงการจากไปครบสามสิบปีของ แสงระวี นนทวิทย์ น้าสาวที่เขาเพิ่งเคย 

ได้ยินชื่อเมื่อเดือนที่แล้วไม่กระซิบบอกว่าด้านหลังตึกใหญ่มีเรือนหนังสือ 

ที่น้าสาวของเขามักมาอ่านหนังสือเป็นประจำ ชมพูนุทบอกว่าเขาควรจะ 

ใช้โอกาสที่สมาชิกในบ้านและแขกเหรื่อยังเดินทางมาไม่ถึงมาสำรวจ 

๑
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เรือนหนังสือเพื่อทำความรู้จักกับน้าสาวนิรนามคนนี้ให้มากขึ้น

เรื่องราวของแสงระวีเป็นปริศนาคาใจเขายิ่งนัก ไม่เคยมีใครเอ่ย

ชื่อของเธอให้เขาได้ยินนับตั้งแต่เขาจำความได้จนบัดนี้อายุกว่าสามสิบปี  

ครั้นถามคนเก่าแก่ในบ้าน ก็ไม่มีใครยอมปริปากให้ข้อมูล มิหนำซ้ำยัง 

ทำท่าหวาดกลัวราวกับเป็นสิ่งต้องห้าม เขาจึงต้องเริ่มต้นค้นหาความจริง 

ด้วยตัวเอง ก้าวแรกของการค้นหาคือการเดินผ่านสะพานไม้เก่าๆ ที่มีเสียง

เอีย๊ดอา๊ดทกุครัง้ทีท่ิง้นำ้หนกัลงไปจนนา่กลวัวา่มนัจะพงัและเขาจะตกลงไป

ในดงหญ้าข้างล่างก่อนจะถึงตัวบ้าน

เขาผลกัประตทูีไ่มไ่ดล้อ็ก กา้วเขา้สูต่วับา้นทีแ่มจ้ะมดืสลวัแตแ่สงสวา่ง 

ที่ส่องผ่านหน้าต่างกระจกทรงสูงโดยรอบที่เผยให้เห็นตู้หนังสือไม้โบราณ 

ที่ตั้งกินบริเวณเต็มผนังห้องทุกด้าน ตรงกลางห้องมีโต๊ะไม้ขนาดใหญ่ 

ให้ความรู้สึกเหมือนห้องสมุดในโรงเรียน

“เฮ้ย! โอ๊ย!” ชายหนุ่มอุทานสุดเสียงที่จู่ๆ ก็มีเงาดำโผล่พรวดขึ้นมา

จากกองหนังสือบนโต๊ะไม้กลางห้อง เขากระโดดไปชนกองหนังสือบนพื้นที่

สูงระดับเอวจนหนังสือล้มครืน 

ท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเชียบเหมือนบ้านร้าง วูบหนึ่งเขาคิดว่า 

สิ่งที่ปรากฏตัวไม่ใช่มนุษย์ แต่เมื่อเพ่งพิศสิ่งที่เคลื่อนไหวตรงหน้าอย่าง 

ถี่ถ้วนก็พบว่าเป็นหญิงสาวร่างสูงเพรียวผมซอยสั้นในชุดเอี๊ยมกางเกงยีน 

สวมทับเสื้อยืดสีขาวแขนสั้น ดูเผินๆ เหมือนพนักงานในอู่ซ่อมรถหรือ 

ช่างทาสี เมื่อเธอเคลื่อนกายมายืนท่ามกลางลำแสงที่ส่องผ่านหน้าต่าง 

กระจกทรงสงู กเ็ผยใหเ้หน็หญงิสาวหนา้ตาด ีดวงตาโตเปน็ประกาย แสงแดด 

ขับให้เธอดูโดดเด่นท่ามกลางความเก่าคร่ำของตู้ไม้โบราณสีคล้ำและกอง 

หนังสือ

“คุณเป็นใคร มาทำอะไรในนี้” ชายหนุ่มถามเสียงแข็ง เธออาจเป็น

พวกหัวขโมยที่คิดว่าเรือนแสงระวีมีสิ่งของโบราณล้ำค่า ไม่ใช่หนังสือเก่าที่

ไม่มีใครแตะต้องมาหลายสิบปี เขากวาดตามองรอบห้องเพื่อหาพลพรรค 
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ของเธอ แต่ไม่พบใคร เขารู้สึกโกรธตัวเองที่จงใจหลบหนีการคุ้มกันของ 

บอดีการ์ดมาที่นี่ตามลำพัง แต่ก็ยังเบาใจที่เธอเป็นผู้หญิงและอยู่ตามลำพัง  

หากต้องต่อสู้กัน เขาก็ยังพอสู้ไหว

“แล้วคุณล่ะ...เป็นใคร” เธอยืนกอดอกถามอย่างไม่ครั่นคร้าม

“ผมชื่อภากร เป็นเจ้าของที่นี่”

“อ๋อ! ท่านเลขาธิการมูลนิธิแสงระวี” หญิงสาวลากเสียงยาวพลาง 

ฉีกยิ้มกว้าง สามารถตีความได้ทั้งการกระเซ้าและประจบประแจง

ชายหนุ่มหรี่ตาอย่างไม่ไว้วางใจ เธอรู้จักตำแหน่งที่ยังไม่ประกาศ 

แก่สาธารณชนของเขาได้อย่างไร 

“บอกมาว่าคุณเป็นใคร เข้ามาในนี้ได้ยังไง” 

“ชื่อนิกกี้ค่ะ เป็นอาสาสมัครมูลนิธิแสงระวี น้านุท ผู้จัดการมูลนิธิ 

สั่งให้มาจัดระเบียบหนังสือในห้องนี้ให้สะอาดสะอ้านและเป็นหมวดหมู่”  

เธอเอ่ยพลางปัดกองหนังสือด้วยไม้ขนไก่ประกอบคำอธิบาย ทำให้ฝุ่นคลุ้ง

จนชายหนุ่มต้องรีบปิดปากปิดจมูกและถลึงตาใส่

“อาสาสมัครหรือ” ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิ เขาไม่รู้มาก่อนว่า 

มูลนิธิแสงระวีที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันนี้เปิดรับอาสาสมัครและ 

มีอาสาสมัครมาทำงานแล้ว 

หญิงสาวพยักหน้ารับ ดวงตาฉายแววกระตือรือร้น

“ใช่ค่ะ เป็นอาสาสมัครคนแรกของมูลนิธิเลยนะคะ พยัคฆ์ร้าย  

ศูนย์ศูนย์หนึ่ง” หญิงสาวเอ่ยพลางทำมือเป็นตัวเลขประกอบอย่างร่าเริง

ชายหนุ่มไม่รับมุกตลกที่อีกฝ่ายส่งมาให้ ยิ่งรู้ว่าเป็นอาสาสมัครเขา 

ยิ่งไม่อยากให้ความสนิทสนม คนที่เรียกได้ว่าเกิดมาเพื่อเป็นผู้บริหาร 

ธุรกิจหมื่นล้านอย่างเขาถูกสอนเรื่องการวางตัวกับผู้ใต้บังคับบัญชาตั้งแต่ 

จำความได้ เขาหันไปกวาดตามองรอบๆ ห้องอย่างสังเกตสังกา และหยุด 

สายตาที่หนังสือกองโตบนโต๊ะตรงหน้า

“หนังสืออะไร” เขาถามพลางเอื้อมไปหยิบหนังสือมาเปิดดูแล้วรีบ 
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วางเพราะฝุน่เกาะปกเขรอะ เขาปดัฝุน่ออกจากมอืรวมทัง้เสือ้สทูและกางเกง  

ตามด้วยเสียงจามถี่ๆ 

หญิงสาวอมยิ้ม ไม่คิดว่าเขาจะเป็นหนุ่มเจ้าสำอางที่อนามัยจัดและ 

บอบบางถึงเพียงนี้

“หนังสือของคุณแสงระวีทั้งหมดเลยค่ะ” หญิงสาวพูดพลางหยิบ 

หนังสือเล่มหนึ่งยื่นมาตรงหน้าและพลิกหน้ากระดาษเร็วๆ เหมือนจงใจให้

ฝุ่นจากหนังสือกระจายไปกระทบจมูกของเลขาธิการมูลนิธิหนุ่ม 

เขาถอยหลังไปสองก้าวพร้อมกับหยิบผ้าเช็ดหน้ามาปิดจมูกพลาง 

พูดเสียงอู้อี้ว่า

“เอาออกไป ผมแพ้ฝุ่น”

หญิงสาวปิดหนังสือฉับ

“อุ๊ย!” เธออุทานเมื่อเห็นเศษกระดาษแผ่นหนึ่งปลิวออกมาจาก 

หนังสือ เมื่อหยิบขึ้นมาอ่านก็เบิกตาโตอย่างตื่นเต้น

“ต๊าย! ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะได้อ่านจดหมายน้อยของคุณแสงระวี 

ในวันเปิดมูลนิธิแสงระวี” 

“ไหน...เอามาดูซิ” ชายหนุ่มถือวิสาสะดึงเศษกระดาษจากมือเธอ 

ความหวงัของโลกใหมอ่ยูท่ีต่วัเธอ ผูซ้ึง่เริม่มองเหน็วา่อะไรเปน็สิง่ผดิ  

และทำการปฏิวัติล้มล้างสิ่งผิด มิใช่การปฏิวัติด้วยคำพูดเท่านั้น แต่จะต้อง 

ลงมอืกระทำ และนีเ่ปน็สาเหตทุีเ่ธอจะตอ้งแสวงหาระบบการศกึษาทีถ่กูตอ้ง  

มีเพียงการเติบโตในเสรีภาพเท่านั้นจึงอาจจะทำให้เธอสามารถสร้างโลกใหม่  

ซึ่งมิได้ตั้งอยู่บนประเพณี หรือเปลี่ยนแปลงไปด้วยลัทธิของนักปรัชญา 

หรือนักอุดมคติ

แด่หนุ่มสาว กฤษณมูรติ

แสงระวี

๒๕๑๙
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ชายหนุ่มนิ่วหน้า นอกจากจะประหลาดใจกับเจ้าของจดหมายแล้ว  

ข้อความในจดหมายก็น่าประหลาดใจไม่แพ้กัน ไม่ใช่จดหมายของเด็กสาว 

วัยรุ่นอย่างที่ควรจะเป็น ตรงกันข้ามกลับเป็นบทกวีที่หนักแน่นจริงจังและ 

มีสาระจนอ่านครั้งเดียวไม่อาจเข้าใจ อย่างไรก็ตามนี่เป็นสิ่งยืนยันเรื่องราว 

ที่ได้รับรู้มาว่าน้าสาวของเขาเป็นหนึ่งในนักศึกษาในยุคเรียกร้องประชา- 

ธิปไตยเมื่อกว่าสามสิบปีที่แล้วที่ “เข้าป่า” แล้วหายสาบสูญไปตลอดกาล

“หนังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งในหนังสือที่เปลี่ยนชีวิตหนุ่มสาวยุคนั้นค่ะ” 

อาสาสมัครสาวให้ข้อมูล

ชายหนุม่หนัมาจอ้งหนา้เธออยา่งสงสยัระคนไมไ่วว้างใจ ดจูากหนา้ตา 

เธอน่าจะอยู่ในวัยยี่สิบต้นๆ เหตุใดจึงรู้ความนิยมของหนุ่มสาวเมื่อ 

สามสิบปีที่แล้วราวกับเตรียมตัวมาล่วงหน้า

เขาเริม่ใหค้วามสนใจเธออยา่งจรงิจงั จากใบหนา้ เธอนา่จะเปน็คนไทย 

เชื้อสายจีนมากกว่าลูกครึ่งฝรั่ง แต่สำเนียงการพูดของเธอแปลกๆ เหมือน 

คนต่างชาติพูดภาษาไทย เขาเดาเอาว่าเธอคงเรียนหนังสือในโรงเรียน 

นานาชาติ 

“อย่าบอกนะว่าคุณไม่เคยรู้จักหนังสือเล่มนี้” หญิงสาวเอียงคอถาม

“ผมจำเป็นต้องรู้จักหนังสือเล่มนี้ด้วยหรือ”

“นั่นสินะ นักการเงินอย่างคุณคงไม่รู้จักหนังสือประเภทนี้หรอก” 

หญิงสาวพูดพลางยิ้ม 

“แล้วเด็กอย่างคุณล่ะ รู้จักหนังสือเล่มนี้ได้ยังไง” เขาถามน้ำเสียง 

คาดคั้น

“แม่กี้เป็นคนเดือนตุลาฯ...เหมือนคุณแสงระวี”

ชายหนุ่มจ้องเธอไม่วางตา ไม่ใช่หน้าตาหรือการแต่งกาย แต่เป็น 

บุคลิกบางอย่างที่ทำให้เธอดูโดดเด่น เธอดูฉลาดปราดเปรื่องเกินวัยและ 

เกินกว่าจะมาเป็นอาสาสมัครทำงานอยู่ในมูลนิธิเปิดใหม่ และทำหน้าที่ 

ในเรือนหนังสือฝุ่นเขรอะอย่างนี้ มิหนำซ้ำยังรู้ประวัติของน้าสาวเขา 
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เป็นอย่างดีเสียด้วย...เธอเป็นใครกันแน่ 

“คุณเรียนจบหรือยัง”

“จบตรีแล้วค่ะ กำลังต่อโทและทำวิทยานิพนธ์ ที่มาเป็นอาสาสมัคร 

ที่นี่เพราะแม่เป็นคนเดือนตุลาฯ และอยากให้กี้มาช่วยงานมูลนิธิของ 

คนเดือนตุลาฯ” 

ชายหนุ่มนิ่วหน้า เขาเคยได้ยินเรื่องราวของพวกนักศึกษาที่เข้าป่า 

และได้ชื่อว่า “คนเดือนตุลาฯ” มาบ้าง หลังจากได้ยินเรื่องราวของแสงระว ี

เมื่อเดือนที่แล้ว แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมหญิงสาววัยยี่สิบต้นๆ คนนี้จึงผูกพัน 

กับเรื่องเมื่อสามสิบกว่าปีที่แล้วมากเหลือเกิน มากพอที่จะเลือกมาทำงาน 

อาสาสมัครในมูลนิธิของคนเดือนตุลาฯ และทำงานเกี่ยวกับหนังสือ ซึ่ง 

น่าเบื่อและไม่สมกับวัยเอาเสียเลย

“ทำงานประจำที่ไหน”

“ไม่มีงานประจำค่ะ รับจ๊อบทำงานอะไรก็ได้ที่อยากทำ...เกี่ยงงาน 

แต่ไม่เกี่ยงเงิน” หญิงสาวตอบและยิ้มแบบกวนๆ 

ชายหนุ่มหน้าตึง ถ้าเธอรู้ว่าเขาเป็นเลขาธิการมูลนิธิ และรู้จักน้าสาว 

ของเขาดี เธอก็น่าจะรู้ว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเงินๆ ทองๆ และร่ำรวย 

เพียงใด นี่จึงเท่ากับว่าเธอตั้งใจกระเซ้าความเป็นทายาทเศรษฐีหมื่นล้าน 

ของเขา ทั้งๆ ที่เขาไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอ

เขาจะต้องคุยกับชมพูนุทเรื่องนโยบายการรับเจ้าหน้าที่หรืออาสา- 

สมัครมูลนิธิให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีคนที่มีเจตนาแอบแฝงเข้ามา 

ทำงานหรือเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากมูลนิธินี้ หรือเพื่อเข้าถึงสมาชิก 

ในครอบครัวเขา

เสยีงทิง้นำ้หนกัลงบนสะพานไมเ้กา่ทำใหส้องหนุม่สาวหนัขวบัไปมอง 
ผา่นชอ่งประต ูทีห่วัสะพานฝัง่ตรงขา้ม ชายชราวยัประมาณเจด็สบิเดนิตาม

รถเข็นไฟฟ้าที่มีหญิงชราวัยเดียวกันนั่งอยู่ ทั้งคู่กำลังตรงมาที่นี่
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ชายหนุ่มคว้ามือเธอเดินอ้อมโต๊ะกลางห้อง เขาทรุดตัวลงนั่งยงโย่- 

ยงหยกเพราะกลัวเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นบนพื้นห้อง แล้วดึงมือให้เธอนั่งลงข้างๆ

“อะไรกันคุณ!” หญิงสาวโวยลั่นพลางชักแขนหนี

“คุณตาคุณยายของผมกำลังมาที่นี่” 

“แล้วคุณจะหลบท่านทำไม”

“นั่งเฉยๆ เถอะน่า” 

“ทำท่าเหมือนกำลังสืบเรื่องฆาตกรรมอย่างนั้นแหละ” 

“บอกให้เงียบ!” 

“ตรงนีฝุ้น่เยอะ ถา้คณุจามขึน้มา คณุตาคณุยายของคณุอาจหวัใจวาย 

ได้นะ” 

“นั่งเงียบๆ ห้ามแสดงตัวจนกว่าผมจะสั่ง เข้าใจมั้ย”

“ค้า...เจ้านาย” หญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงประชดประชันและยอม 

ทำตามคำสั่งแต่โดยดี พลางคิดอย่างกระหยิ่มยิ้มย่องว่าเดี๋ยวคงได้รู้ 

เรื่องราวลับๆ ของครอบครัวเศรษฐีชั้นนำเป็นแน่

“ไมม่อีะไรเปลีย่นเลยนะคณุ” หญงิชราบนรถเขน็ไฟฟา้ออกปากดว้ย 
เสียงแผ่วเบา หลังจากกวาดตามองไปรอบๆ ห้อง เนื้อเสียงขาดหายไป 

บางช่วงเพราะอารมณ์สะเทือนใจ 

ภาพหญิงสาววัยรุ่นผมยาวตาโตหน้าใสวิ่งกางมือราวกับนกถลาลม 

ส่งยิ้มร่าออกมาจากประตูทรงสูงลอยเข้ามาในความรู้สึก กระทบใจจน 

หญิงชราต้องก้มหน้าเพื่อสกัดกั้นก้อนสะอื้นที่พุ่งขึ้นมาจุกที่ลำคอ แม้ร่าง 

และชื่อจะหายไปจากครอบครัวกว่าสามสิบปีแล้ว แต่ลูกสาวคนเล็กผู้แสน

ร่าเริงยังอยู่ในใจของผู้เป็นมารดาคนนี้เสมอมา

พลเอกทนิกรเอือ้มมอืหมายจะเปดิไฟ แตแ่ลว้กเ็ปลีย่นใจชกัมอืกลบั 

เพื่อให้เกียรติลูกสาวผู้จากไป เขาจะไม่รบกวนความเงียบสงบในสถานที่ 

แห่งนี้



12   ส ะ ดุ ด รั ก คุ ณ นั ก สื บ

กว่าสามสิบปีที่แล้วแสงระวีใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่นี่เพื่ออ่านหนังสือ 

เลม่โปรด ขณะทีค่นในบา้นคดิวา่เธออา่นหนงัสอืเรยีนเพือ่พชิติเกยีรตนิยิม 

ให้บิดามารดาชื่นใจ แล้วความจริงก็ปรากฏว่าเธออ่านหนังสือที่ทำให้เธอ 

เปลี่ยนวิธีคิดและเปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล เป็นความเปลี่ยนแปลงที่เดิน 

สวนทางกับความเชื่อของครอบครัวและอาชีพที่ยิ่งใหญ่ของผู้เป็นบิดาจน 

ทำให้บิดาอย่างเขาไม่อาจยอมรับได้ และกระทำการบางอย่างซ่ึงเม่ือเวลาผ่านไป 

เขาจึงตระหนักว่าเป็นความผิดพลาดที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตที่ไม่อาจแก้ไขได้

ต่างฝ่ายต่างนิ่งเงียบไปชั่วครู่แล้วถอนหายใจพร้อมกันโดยไม่ได้ 

นัดหมาย พลเอกทินกรเอื้อมมือไปจับมือภรรยามาบีบ

“เราจะต้องทำให้ที่นี่กลับมามีชีวิตชีวาเหมือนเดิมอีกครั้ง” น้ำเสียง 

หนักแน่นเหมือนให้คำมั่นสัญญา

“ศิยังไม่หายโกรธเราเลย” 

“ช่างเขาเถอะ ถึงเวลาแล้วที่เราต้องทำอะไรเพื่อแสงบ้าง...ถึงเขาจะ 

รับรู้หรือไม่ก็ตาม”

ท่ามกลางความเงียบงัน ภาพแห่งความหลังหลั่งไหลเข้ามาในความ 

รู้สึกของผู้เป็นมารดาอีกครั้ง หญิงชราปวดร้าวจนต้องยกมือปิดปาก 

แล้วไหล่ไหวสะท้านด้วยแรงสะอื้นในอก

‘ถ้าก้าวออกจากบ้านหลังนี้ไป ก็อย่ากลับมาให้พ่อกับแม่เห็นหน้าอีก’  

เสียงกร้าวของพลเอกทินกรเมื่อครั้งที่ดำรงตำแหน่งนายทหารผู้บังคับ 

บัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์ดังก้องอยู่ในความรู้สึกเหมือนเพิ่ง 

เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ ตอนนั้นไม่มีใครคิดว่าเด็กสาวที่อ่อนหวานร่าเริง 

อย่างแสงระวีจะมีจิตใจที่ เด็ดเดี่ยวถึงขั้นละทิ้งวงศ์ตระกูลที่ใหญ่โต  

บ้านหลังใหญ่ และครอบครัวที่อบอุ่นเดินทางเข้าป่าเพื่อตามหาอุดมการณ์

ในฐานะมารดา เธอเฝ้าแต่หวังว่าสักวันหนึ่งลูกสาวจะกลับมา แต่ 

สุดท้ายกลับมีข่าวว่าแสงระวีและสามีที่หอบหิ้วกันไปตามหาอุดมการณ์ 

ถูกฆ่าตายในป่าในภาคอีสาน ตอนนั้นหัวใจของผู้เป็นมารดาเจ็บปวดและ 
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แหลกสลายจนเส้นเลือดในสมองแตกและกลายเป็นคนพิการช่วงล่าง 

ต้องนั่งรถเข็นมาจนถึงทุกวันนี้

แล้วความเงียบก็เข้าครอบคลุมบรรยากาศอีกครั้ง!

แมจ้ะสาวเทา้เรว็และถีไ่ปตามสะพานไมแ้คบๆ จนชายกระโปรงผา้ไหม 
สีงาช้างสะบัดดังพึ่บพั่บ รองเท้าส้นสูงกระทบพื้นสะพานไม้ดังกึกก้องไป 

ทั่วบริเวณ แต่เมื่อมาถึงหน้าประตูเรือนไม้ก็กลับชะงักเท้ากึกเหมือนถูกฉุด

ด้วยแรงมหาศาล

จู่ๆ ภาพในอดีตก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าราวกับการฉายภาพยนตร์  

ภาพหญิงสาวผมยาวนั่งอยู่ที่โต๊ะกลางห้องในเรือนหนังสือซึ่งเป็นภาพ

สุดท้ายที่เธอพบหน้าน้องสาวเมื่อสามสิบปีที่แล้ว แม้จะบอกตัวเองว่า 

เป็นภาพในห้วงคิดของตัวเอง แต่ก็เหมือนจริงจนเธอต้องเบือนหน้าหนี 

และบอกตัวเองว่าเธอคิดไปเอง แสงระวีตายไปแล้ว คนตายไม่มีทางมา 

ปรากฏตัวในเรือนหนังสือได้

หลังแสงระวีเสียชีวิตไม่นาน ครอบครัวของเธอย้ายจากบ้านหลังนี้ 

ไปอยู่บ้านใหม่ เธอไม่เคยกลับมาที่นี่อีกเลย เธอหลีกเลี่ยงสถานที่แห่งนี้ 

มาหลายสิบปี และพยายามลบเลือนเรื่องราวของน้องสาวจนคิดว่ามันหาย 

ไปจากความทรงจำหมดสิ้นแล้ว จนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ เมื่อบิดามารดา 

ของเธอเดินเข้ามาบอกว่าจะทำบ้านเก่าที่เพิ่งซ่อมแซมเสร็จเป็นที่ตั้งของ 

มูลนิธิเพื่อรำลึกถึงลูกสาวที่จากไป

‘ศิไม่ยอมให้คุณพ่อเอาบ้านราคาเป็นร้อยล้าน เอาเงินตั้งห้าสิบล้าน 

ไปละลายกับมูลนิธิบ้าบอนั่นหรอกนะ’ ตอนนั้นเธอตะเบ็งเสียงดังลั่นบ้าน  

ซึ่งเป็นกิริยาที่เธอจะใช้เฉพาะกับลูกน้องที่บริษัทที่ทำงานไม่ได้ดังใจเท่านั้น

‘บ้านหลังนั้นเป็นของแม่ ส่วนเงินห้าสิบล้านนั่นก็เป็นเงินที่พ่อกับแม่ 

ตั้งใจจะยกให้แสงมาตั้งแต่แรก ศิมีเงินเป็นหมื่นล้าน ที่ดินผืนงามอีก 

นับไม่ถ้วน ไม่น่าจะเดือดร้อนกับบ้านและเงินแค่นี้นะ’
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‘คุณแม่ก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องเงิน!’ คำตอบของมารดากระตุ้นความ 

โกรธถึงขีดสุดจนเธอลืมตัวตะเบ็งเสียงใส่ แต่สายตานิ่งขรึมของท่าน 

ก็ทำให้เธอต้องเมินหน้าหนีอย่างขัดเคือง ผู้เป็นมารดามักมีสายตาคมลึก 

และทำให้เธอคิดเสมอว่าถูกตีตราว่าเป็นนางมารร้าย

นั่นอาจเป็นเพราะเธอรู้สึกว่ามารดารักแสงระวีมากกว่า และ 

ความรู้สึกนั้นก็ทำให้เธอห่างเหินกับมารดา หันไปสนิทกับบิดา เมื่อ 

แสงระวีจากไป แทนที่มารดาจะหันกลับมาหาเธอ กลับห่างเหินกันมากขึ้น 

จนแทบไม่ได้พูดถึงความรู้สึกส่วนตัวเหมือนแม่ลูกคู่อื่น ทุกครั้งที่สบตา 

ผู้เป็นมารดา เธอรู้สึกเหมือนมารดาโทษว่าเธอเป็นสาเหตุที่ทำให้น้องสาว 

ต้องจากไป

‘น่าภูมิใจแทนยายแสงแสนดีนะ ถึงจะตายไปสามสิบปีแล้ว แต่ก็ 

ยังเป็นลูกรักลูกโปรดไม่เสื่อมคลาย’ 

‘ไม่ใช่อย่างนั้นนะ ศิ พ่อกับแม่แค่อยากจะทำบุญอุทิศส่วนกุศล 

เพื่อน้องบ้าง’ พลเอกทินกรอธิบาย

‘ถา้อยากทำบญุกไ็ปทีว่ดัสคิะ ไมใ่ชม่าตัง้มลูนธิใิหญโ่ตอยา่งนี ้คณุพอ่ 

จะทำไปเพื่ออะไร จะไถ่บาปหรือประจานตัวเองกันแน่’

หลังจากประสานสายตากับสายตาและท่าทีหนักแน่นที่บ่งบอกว่า 

จะไม่เปลี่ยนใจของผู้เป็นบิดา เธอจึงกระแทกเสียงพูดว่า

‘ศิจะจำไว้ว่าพ่อกับแม่เห็นคนตายสำคัญกว่าคนเป็น!’

ตอนนั้นเธอให้สัญญากับตัวเองว่าเธอจะไม่ยอมให้มูลนิธิแสงระวี 

ปรากฏตัวขึ้นบนโลกใบนี้ แต่แม้จะพยายามขัดขวางทุกวิถีทางไม่ให้เกิด 

มูลนิธิแสงระวีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการสั่งห้ามไม่ให้พนักงานในบริษัทเข้ามา 

เกีย่วขอ้ง เพือ่ “ตดัมอืตดัเทา้” คนแกท่ีด่ือ้ดงึสองคน แลว้สดุทา้ยกจ็ะรามอื 

ไปเอง แต่เธอก็ทำไม่สำเร็จ ตัวแปรสำคัญคือชมพูนุท เพื่อนสนิทของเธอ 

ที่ เกษียณอายุก่อนกำหนดจากรัฐวิสาหกิจชื่อดังมาช่วยจัดตั้งมูลนิธิ  

จนเป็นรูปเป็นร่างและพร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการภายในเดือนเดียว  
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แม้จะโกรธและไม่เห็นด้วย แต่เธอจำต้องปล่อยเลยตามเลยและยอมมานั่ง 

เป็นกรรมการมูลนิธิเพื่อกันข้อครหาจากสังคม อันเป็นเหตุให้เธอต้อง 

กลับมาที่นี่เพื่อร่วมงานเปิดตัวมูลนิธิแสงระวี ซึ่งเป็นหนึ่งในความพ่ายแพ ้

และจำยอมไม่กี่อย่างในชีวิตของผู้หญิงเก่งและแกร่งอย่าง ศศิวาร 

นนทวิทย์

“เป็นอะไร ศิ” จิรายุผู้เป็นสามีที่ก้าวตามมาติดๆ เอื้อมมือมา 

ประคองเมื่อเธอชะงักเท้ากะทันหันและซวนเซเหมือนจะล้มลง

ศศิวารปัดมือสามีพลางยืดตัวและสูดลมหายใจเข้าออกยาวๆ เพื่อ 

เรียกความเข้มแข็ง คนอย่าง ศศิวาร นนทวิทย์ ไม่เคยแสดงความอ่อนแอ 

ให้ใครเห็น

“บอกแล้วว่าให้ใครมาดูแทนก็ได้” 

“แล้วคุณตามฉันมาทำไม คุณเองก็อยากมารำลึกถึงเจ้าของบ้าน 

เหมือนกันใช่มั้ยล่ะ” แม้เสียงจะไม่ดังนัก แต่ความเงียบชนิดที่ได้ยินเสียง 

ลมทำให้เสียงของเธอดังก้องไปทั่วบริเวณ

สีหน้าราบเรียบแบบเก็บกักความรู้สึกไว้ภายในของสามีกระตุ้น 

อารมณ์โกรธของเธอให้ลุกโชน ส่วนเสียงร้องของนกกาเหว่าที่ดังมาจาก 

ต้นไม้ใหญ่ไม่ไกลนักก็สะดุดความรู้สึกจนทำให้เธอต้องหันขวับไปยัง 

ต้นเสียง หัวคิ้วขมวด เธอไม่ชอบเสียงนกกาเหว่ามาตั้งแต่ไหนแต่ไร เพราะ 

ฟังดูโหยหวนน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงกลางดึก เธอกับแสงระว ี

เคยโต้เถียงกันเรื่องนี้ เธอเห็นว่ากาเหว่าเป็นนกเจ้าเล่ห์ไร้ความรับผิดชอบ 

ทิ้งไข่ไว้ให้แม่กาฟักแล้วยังมีหน้ามาส่งเสียงร้องก้องไพรอย่างหน้าไม่อาย  

แตแ่สงระวกีลบัชอบนัง่ฟงัเสยีงนกกาเหวา่ยิง่นกั บอกวา่เปน็เสยีงทีแ่สดงถงึ 

พลัง โดยเฉพาะตอนที่มันร้องถี่ๆ ฟังแล้วได้อารมณ์เหมือนกำลังเยาะเย้ย

อีกาผู้โง่เขลา

ทำไมต้องมาร้องตอนนี้!

ศศวิารหนักลบัมามองทีเ่ปา้หมายแลว้เดนิผา่นประตเูขา้ไปดว้ยทา่ททีี่
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พรอ้มจะเผชญิหนา้กบัทกุสิง่ คนอยา่งเธอมแีตจ่ะพุง่ไปขา้งหนา้และไมม่วีนั 

ย้อนกลับมาไยดีกับอดีตที่ไม่มีวันหวนคืน



ภายในห้องที่อับทึบด้วยกลิ่นหนังสือเก่า นอกจากแนวแสง 
ธรรมชาติที่ส่องผ่านหน้าต่างกระจกทรงสูงโปร่งจะเผยให้เห็นตู้ไม้โบราณ 

เก่าคร่ำหลายตู้แล้ว แนวแสงยังเผยให้เห็นละอองฝุ่นที่ล่องลอยอยู่ใน 

บรรยากาศทีต่กกระทบกบัดา้นหลงัของรา่งทีน่ัง่บนรถเขน็ไฟฟา้เผยใหเ้หน็ 

ผมสดีอกเลาเปน็ประกายเหมอืนแสงเงนิ แตส่ว่นของใบหนา้ทีไ่มถ่กูแสงกลบั 

ดูหมอง ซึ่งทำให้ผู้มาใหม่เบิกตาโตพลางถอยหลังไปก้าวหนึ่งโดยอัตโนมัติ 

เงามืดที่ เกิดจากการหันหลังให้แสงจากหน้าต่างทำให้เธอเห็น 

โครงหน้าของน้องสาวผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นภาพที่เธอเห็นผ่านกรอบหน้าต่าง 

เมื่อครู่นี้เอง

เมื่อเรียกสติสัมปชัญญะกลับมาได้ ความหวาดกลัวก็แปรเปลี่ยน 

เป็นความโกรธขึ้ง เธอส่งสายตาขุ่นขวางมองทั้งบิดาและมารดา

“นึกแล้วเชียวว่าต้องมารำลึกถึงลูกสาวสุดที่รักที่นี่ ไม่รู้หรือคะว่า 

พิธีเปิดงานจะเริ่มแล้ว แขกพิเศษตามหาท่านประธานมูลนิธิกันให้ทั่วงาน” 

“อย่าพูดอย่างนี้นะ ศิ” ผู้เป็นมารดาสบตาและกล่าวตักเตือนด้วย 

๒
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น้ำเสียงเคร่งขรึม ซึ่งเป็นท่าทีที่ยิ่งโหมกระพือความโกรธให้ลูกสาวเป็น 

ทวีคูณ

แมต้อ้งนัง่รถเขน็มานานหลายสบิป ีแตม่ารดาของเธอยงัคงมดีวงตา

ทีเ่ตม็ไปดว้ยอำนาจพเิศษทีท่ำใหผู้ต้กเปน็เปา้สายตารูส้กึเหมอืนถกูตรวจตรา 

ไปถึงก้นบึ้งของหัวใจ และเป็นดุจอาวุธคมกริบที่เชือดเฉือนให้เจ็บปวด 

และกระตุ้นความโกรธจนควบคุมอารมณ์ไม่ได้เสมอมา 

“แม่ก็รู้ว่าศิไม่ได้อยากให้เกิดมูลนิธิบ้าบอนี่ และไม่เต็มใจมางานนี้” 

น้ำเสียงเข้มเจือสั่นเทาอัดแน่นไปด้วยความโกรธและคั่งแค้น เป็นความ 

รู้สึกเดียวกับครั้งแรกที่รับรู้ว่าจะมีการก่อตั้งมูลนิธิแสงระวี และดูเหมือน

จะรนุแรงกวา่เดมิเพราะวนันีเ้ธอยนือยูใ่นสถานทีท่ีไ่ดช้ือ่วา่เปน็ “อาณาเขต” 

ของแสงระวี ในวันเปิดตัวมูลนิธิแสงระวีเสียด้วย

“แม่รู้ว่าศิไม่เคยเต็มใจทำอะไรให้น้องสักอย่าง” 

“ยายแสงแสนดีของแม่ทำอะไรดีงามที่ศิควรทำอะไรๆ ให้หรือคะ”  

ประกายตาของเธอวาววับราวกับน้ำมันที่ต้องประกายไฟ

“ศิ...” พลเอกทินกรลากเสียงพลางส่งสายตาปรามผสมอ่อนใจ  

มีไม่กี่เรื่องที่ทำให้นักธุรกิจหญิงแกร่งอย่าง ศศิวาร นนทวิทย์ ไม่สามารถ 

ควบคุมตัวเองได้ หนึ่งในนั้นคือเรื่องของแสงระวี 

“แสงเป็นน้องสาวคนเดียวของเรานะ ไม่ว่าเขาจะทำอะไรไว้ก็ตาม  

อย่าลืมสิว่าเขาตายไปตั้งสามสิบปีแล้ว ให้อภัยน้องได้แล้ว”

ศศิวารหันขวับไปมองบิดาด้วยแววตาเจ็บปวด กำมือที่สั่นเทาไว้ 

แน่น ริมฝีปากเริ่มสั่น เธอรู้สึกเหมือนถูกทรยศจากคนที่ไว้วางใจที่สุด

“พ่อพูดอย่างนี้ได้ยังไง พ่อพูดเหมือนศิเป็นคนผิด ทั้งๆ ที่ศิทำ 

ทุกอย่างเพื่อให้พ่อพอใจ ใครกันที่เดือดร้อนนักหนาที่ลูกสาวคนโปรด 

กลายเป็นคอมมิวนิสต์ ทั้งๆ ที่พ่อเป็นผู้บัญชาการปราบปรามคอมมิวนิสต์  

แต่นั่นก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าเราไม่ได้ส่งเขาไปตาย แต่เขาเลือกทางเดินโง่ๆ  

นั่นเอง ทำไมเราต้องมาไถ่บาปหรือประกาศให้ชาวบ้านรู้ว่าครั้งหนึ่งพลเอก
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ทินกรเคยมีลูกสาวเป็นคอมมิวนิสต์”

พลเอกทินกรเบือนหน้าหนี เป็นความจริงที่คิดถึงหรือได้ยินครั้งใด 

ก็ปวดร้าวครั้งนั้น ไม่ใช่ปวดร้าวกับการกระทำของลูกสาว แต่ปวดร้าวกับ

การกระทำที่ผิดพลาดของตัวเอง

“ศิพยายามลืม แต่พ่อกับแม่กลับรื้อฟื้นมันขึ้นมา ทำไมไม่ให้มัน 

จบๆ ไปเสีย เอาคนตายมาทำลายคนเป็นทำไม!” เธอตะเบ็งเสียงพูดแล้ว 

สะบดัหนา้หนอีกีครัง้เมือ่สบตานิง่ขรมึของมารดา แตเ่สยีงระบายลมหายใจ 

อย่างหนักหน่วงด้วยความหนักใจผสมเหนื่อยหน่ายของผู้เป็นมารดายิ่ง 

กระตุ้นความโกรธให้ลุกโชน

“ใช่สิ ไม่ว่าจะเป็นหรือตายก็ไม่มีใครมาแทนที่ลูกแสงแสนดีได้ 

ใช่มั้ย แม่จะบอกอย่างนี้ใช่มั้ยคะ ต่อให้ศิทำงานหนักแค่ไหน ต่อให้ประสบ 

ความสำเร็จเป็นเศรษฐีติดอันดับท็อปเทนของประเทศ ต่อให้คว้าดาว 

คว้าเดือนมาให้แม่ได้ แม่ก็จะไม่มีวันเห็นใครดีกว่าลูกแสงแสนดีใช่มั้ย”  

เริ่มต้นจากน้ำเสียงที่สั่นเทาขยายไปสู่ร่างกายที่เริ่มจากมือและกระจายไป 

ทั่วร่างกายจนเธอต้องกำมือไว้แน่นจนเห็นเส้นเลือดเขียวคล้ำที่ข้อมือ

ศศิวารรู้ดีว่าเธอกำลังสูญเสียการควบคุมทั้งร่างกายและจิตใจ  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ยากจะเกิดขึ้นกับนักธุรกิจหญิงแกร่งชนิดที่บางคนให้ฉายาว่า 

‘หัวใจทมิฬ’ อย่างเธอ 

“ต่อให้ยาวนานแค่ไหน ถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่...และรู้สึกผิด เรา 

กค็วรจะตามแกไ้ขสิง่ทีเ่ราเคยทำผดิพลาดไว”้ หญงิชราพดูนำ้เสยีงเนบินาบ

เหมือนคนแก่สั่งสอนลูกหลาน

“ศไิมเ่คยทำอะไรผดิพลาด!” ศศวิารชะโงกหนา้เขา้ไปพดูดว้ยนำ้เสยีง 

เข้ม 

“ศิ...” คุณหญิงเดือนดาราสบตาวาวเอาเรื่องของลูกสาวด้วยสายตา

ของมารดาที่ปราบลูกพยศ “ศิก็รู้ว่าห้ามพ่อกับแม่ไม่ได้ มูลนิธิกำลังจะเปิด 

ทำไมไม่ยอมใจกว้าง ไม่ยอมให้อภัยน้องเสียที”
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“ศิไม่มีวันให้อภัยยายน้องคอมมิวนิสต์ทรยศนั่นหรอก!”

“ถา้ใหอ้ภยันอ้งไมไ่ด ้กแ็คป่ัน้หนา้เปน็เจา้ภาพทีด่ใีหง้านนีจ้บๆ ไปเสยี 

ทำเพื่อพ่อกับแม่แค่นี้...ได้มั้ย” น้ำเสียงตอนท้ายเข้มขึ้น

สองแม่ลูกประสานสายตากัน แล้วฝ่ายลูกสาวเจ้าของดวงตาวาววับ 

เอาเรื่องก็หลบตา สะบัดหน้าหนีไปอีกทาง

“ศิก็กำลังทำให้อยู่นี่ไง!”

“หยุดทะเลาะกันเถอะครับ แขกมาเต็มงาน แต่เจ้าภาพไม่อยู่สักคน 

ภากรก็ไม่รู้หายไปไหน รีบกลับไปกันเถอะครับ” จิรายุที่ยืนเฝ้าดูการปะทะ 

คารมและอารมณ์ระหว่างคนในครอบครัวนนทวิทย์อยู่เงียบๆ ออกปาก 

เพื่อคลี่คลายสถานการณ์

“คุณก็เป็นอีกคนที่อยากเปิดมูลนิธิให้ยายแสงจนตัวสั่นใช่มั้ยล่ะ  

ลืมไปแล้วหรือว่ามันทำกับคุณไว้ยังไง” ศศิวารหันมาใส่อารมณ์กับสามี 

ผู้ที่ไม่โต้ตอบแต่เบือนหน้าหนี

“ก็ได้! ทำให้มันเสร็จๆ ไป จะได้กลับไปอยู่กับปัจจุบันเสียที บอก 

ไว้ก่อนนะว่าศิจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก และอย่าให้ศิกับครอบครัวมา 

ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของยายแสงแสนดีอีก!” เธอกระแทกเสียงพูดแล้วหันหลัง 

เดินกระแทกเท้าถี่ๆ ออกไป เสียงส้นรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังก้องไปทั่ว 

บริเวณ

หญิงชรานั่งหลับตารอจนเสียงฝีเท้าของลูกสาวห่างออกไปแล้ว 

เงยหน้าขึ้นสบตาสามี อาการสั่นที่ริมฝีปากซึ่งเม้มแน่นบ่งบอกถึงอารมณ์ที่ 

ไม่สงบภายในได้เป็นอย่างดี ผู้เป็นสามีเอื้อมมือไปกุมมือและส่งสายตาให้

กำลังใจ 

“เราทำดีที่สุดแล้ว”

หญิงชราพยักหน้ารับแล้วยกมือข้างหนึ่งปิดปาก ไหล่ที่ไหวสะท้าน 

บ่งบอกให้รู้ว่าเธอกำลังต่อสู้กับความรู้สึกภายในอย่างหนัก เพื่อไม่ให้ 

เสียงสะอื้นหลุดออกมา สุดท้ายก็มีเพียงน้ำตาที่ไหลเป็นทาง
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“ปล่อยเขาไปเถอะครับ” จิรายุเอ่ยพลางช่วยเข็นรถเข็นไฟฟ้าออกมา

ช้าๆ พลเอกทินกรเอื้อมไปวางทาบหลังมือลูกเขย

“ขอบใจนะ...ที่เข้าใจเราเสมอมา”

จิรายุยิ้มรับ แล้วทั้งหมดก็เดินจากไปอย่างเงียบงัน มีเพียงเสียง 

เอี๊ยดอ๊าดของรถเข็นไฟฟ้าและฝีเท้าเมื่อผ่านสะพานไม้เท่านั้น

ชายหนุ่มยันกายลุกขึ้นอย่างยากเย็นและซวนเซแทบเสียหลักเพราะ 
ทิ้งน้ำหนักตัวลงบนขาข้างเดียวนานเกินไป เขาผิดหวังที่การแอบฟังการ 

สนทนาของพวกผู้ใหญ่ไม่ช่วยคลี่คลายความสงสัยในท่าทีโกรธแค้นของ 

ผู้เป็นมารดา ตรงกันข้ามกลับเห็นความโกรธที่เข้มข้นขึ้นจนทำให้หายใจ 

ลำบาก ซึ่งยิ่งกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นว่าเหตุใดชื่อของแสงระวีจึง 

หายไปจากสารบบของครอบครัวนานถึงสามสิบปี และทำไมมารดาของเขา 

จึงแทบบ้าทุกครั้งที่ได้ยินชื่อน้องสาวคนเดียว ผิดวิสัยผู้บริหารผู้เข้มงวด 

เด็ดขาดและเก็บความรู้สึกทำนองใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวมาเป็น

กราดเกรี้ยวไม่เลือกหน้าเช่นนี้

เขาเหลือบตามองหญิงสาวที่ขยับร่างกายพร้อมกับร้องครางเพราะ

เป็นเหน็บ

“เขามีเรื่องอะไรกันหรือคะ ทำไมคุณตาคุณยายของคุณต้องไถ่โทษ 

แบบสามสิบปีไม่สายแบบนี้ ถ้าเป็นเรื่องเข้าป่าก็ไม่น่าจะโกรธแค้นกันถึง 

ขนาดนี้ ตอนนี้คนเคยเข้าป่ามาเป็นนักการเมืองและผู้บริหารที่ประสบ 

ความสำเร็จถมเถไป ที่สำคัญน้าคุณก็ตายไปแล้ว แต่แม่คุณยังพูดเหมือน 

ถูกผีคอมมิวนิสต์หลอกหลอนอยู่เลย”

ชายหนุ่มตวัดสายตาคมปลาบมามอง ทั้งในฐานะคนนอกและ 

อาสาสมัคร เธอไม่มีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์เรื่องภายในครอบครัวของเขา

“หน้าตาคุณว่างเปล่ามากเลยนะ นี่ถ้ากี้เป็นคุณ จะลองสืบดูว่า 

เขามีอะไรกัน ทำไมพี่น้องต้องโกรธกันนานตั้งสามสิบปี เพียงแค่น้องสาว 
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หนีไปเข้าป่าเพื่ออุดมการณ์ทางการเมือง”

“ผมไม่ชอบคนยุ่งเรื่องชาวบ้าน” 

“แต่ชาวบ้านที่คุณว่าน่ะเป็นตายายพ่อแม่น้าคุณและตัวคุณเองนะ”

“ผมหมายถึงคุณ!”

หญิงสาวทำหน้าจ๋อย แต่เพียงครู่เดียวก็นั่งตัวตรงดวงตากลับมา 

ฉายแววกระตือรือร้นอีกครั้ง 

ชายหนุ่มรู้สึกว่าเขาพลาดไปแล้วที่ยอมให้อาสาสมัครคนนี้สอดรู้ 

สอดเห็นร่วมรับรู้เรื่องราวในครอบครัวที่เขาเองก็ยังไม่รู้ที่มาที่ไป

“ถ้าคุณอยากสืบเรื่องนี้ กี้ช่วยได้นะ สัญชาตญาณนักสืบของกี้มัน 

กระซิบบอกว่าเรื่องนี้ไม่ชอบมาพากล เราเริ่มต้นจากหนังสือเล่มนี้ก็ได้”  

หญงิสาวเอย่พลางชูหนงัสอืทีถ่อืไวใ้นมอืมาตลอด “นีเ่ปน็หนงัสอืทีม่จีดหมาย

น้อยของคุณแสงระวีหล่นออกมา น้าคุณอาจจะทิ้งร่องรอยให้ติดตามบ้าง”

ชายหนุ่มจ้องหน้าหญิงสาวเขม็ง เธอให้คำแนะนำอย่างคล่องแคล่ว 

และมีเหตุมีผลราวกับวางแผนล่วงหน้ามาแล้ว

“คุณคงไม่ได้มาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเพราะอยากเป็นนักสืบหรือยุ่ง 

เรื่องชาวบ้านหรอกนะ ถ้าสนใจเรื่องพวกนั้นและอยากใช้สัญชาตญาณ 

นักสืบนักละก็ ผมขอแนะนำให้ไปเป็นนักข่าวอาชญากรรมประจำสถานี- 

ตำรวจจะดีกว่า”

แทนที่จะโกรธหญิงสาวกลับหัวเราะเสียงใส คำพูดเหน็บแนมช่าง 

ขัดแย้งกับใบหน้าเรียบเฉยไร้ความรู้สึกเหลือเกิน

“ไม่ใช่หรอกค่ะ แค่อยากอาสาทำงานมูลนิธิที่ทำงานเกี่ยวกับหนังสือ  

แต่พอมีเรื่องน่าตื่นเต้นแบบนี้ก็อยากอาสาเป็นนักสืบด้วย แบบว่ากี้เป็น 

แฟนพันธุ์แท้หนังสือนักสืบระดับโลกทุกเล่มเลยนะคะ ตั้งแต่ เชอร์ล็อก- 

โฮล์มส์ อกาทา คริสตี้ ทุกเล่ม นักสืบปัวโรต์น่ะเป็นหนึ่งในนักสืบใน 

ดวงใจเลย การต์นูแบบสดุยอดนกัสบืจิว๋โคนนักอ็า่นจบหลายรอบแลว้ ออ้! 

ล่าสุดก็หนังสือและซีรีส์เรื่อง เดอะ นัมเบอร์วัน เลดี้’ส ดีเท็กทิฟ เอเจนซี่  
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เรื่องของผู้หญิงบอตซาวาน่าหย่าผัวที่วันดีคืนดีก็ลุกขึ้นมาตั้งบริษัทนักสืบ 

สืบเรื่องยากๆ ของชาวบ้านโดยใช้เซนส์ของผู้หญิงช่างสังเกตแก้คดีสำเร็จ 

ทุกราย ฉันว่าฉันเป็นคนมีเซนส์แบบนั้น ดูแวบเดียวก็ดูออกว่าแม่คุณ 

มีปมเขื่องกับน้องสาว และคุณเองก็อยากจะรู้ว่ามันคืออะไร ไม่อย่างนั้น 

ไม่มาซุ่มดูให้สูทยับเปื้อนฝุ่นอย่างนี้หรอก”

ชายหนุ่มถลึงตาใส่ ดูเหมือนอาสาสมัครสาวคนนี้จะไม่เต็มบาท  

เธอพดูราวกบัเชือ่จรงิๆ จงัๆ วา่คนทีอ่า่นหนงัสอืนกัสบืมากๆ จะเปน็นกัสบื 

ได้โดยอัตโนมัติ และยังกล้าเสนอตัวเป็นนักสืบเรื่องลับๆ ในครอบครัวเขา 

ท้ังๆ ท่ีเพ่ิงเจอกันคร้ังแรก และเขาเป็นถึงเจ้าของมูลนิธิท่ีเธอเป็นอาสาสมัคร

“พอได้แล้ว รู้แล้วจบอยู่ในนี้ อย่าพูดเรื่องนี้กับผมหรือพูดให้ใคร 

ฟังอีก เข้าใจมั้ย” เขาไม่มีวันยอมให้คน ‘ล้น’ อย่างเธอมาสร้างความวุ่นวาย 

ให้ครอบครัวของเขาเด็ดขาด

หญิงสาวอ้าปากจะโต้แย้ง แต่เสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังใกล้ 

เข้ามาเสียก่อน เขาหันขวับไปมอง นึกว่าผู้เป็นมารดากลับมาอีกครั้ง แต่ 

กลับเป็นปาริฉัตร เพื่อนสาวที่เป็นลูกสาวของหุ้นส่วนธุรกิจคนสำคัญของ 

ครอบครัว และวรการ ญาติผู้น้องทางฝ่ายบิดา

“ภากร นายอยู่ที่นี่หรือเปล่า ภากร” วรการตะโกนเรียก เสียงนำมา 

ก่อนตัว

ชายหนุ่มหันไปมองอาสาสมัครสาวที่ยังนั่งขัดสมาธิไม่ยอมเคลื่อน- 

ไหวร่างกายอย่างหงุดหงิด เขาไม่น่าดึงเธอไว้ในห้องนี้เลย นอกจากจะเปิด 

โอกาสให้เธอรู้เรื่องลับในครอบครัวจนทำให้เธอเพ้อฝันถึงการเป็นนักสืบ 

ชั้นนำแล้ว ยังจะมีคนมาพบว่าเขาอยู่กับเธอตามลำพังอีกด้วย ซึ่งเป็นเรื่อง 

เสียหายใหญ่หลวงสำหรับ ภากร นนทวิทย์

“ลุกได้แล้ว” เขาพูดเสียงแข็งพลางถลึงตาใส่

“ฉันเป็นเหน็บ อุ๊ย!” เธอดิ้นพลางร้องพลางแต่ชายหนุ่มกลับดึง 

แขนให้เธอลุกขึ้น หญิงสาวกระชากแขนกลับอย่างแรงจนเขาเสียหลัก 
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ล้มลง โชคดีที่เธอเบี่ยงตัวหลบทัน เขาจึงล้มลงบนกองหนังสือเก่าฝุ่นเขรอะ 

แทนร่างของเธอ เขาโวยลั่นแล้วพลิกตัวพลางปัดฝุ่นที่เสื้อผ้าพัลวัน 

หญิงสาวพยายามกลั้นหัวเราะ ท่าทางห่วงใยเสื้อผ้ามากกว่าตัวเอง 

ทำให้เธอนึกถึงตัวละครในการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่องหนึ่ง...หนุ่มโรคจิตอนามัยจัด 

ผู้กลัวเชื้อโรคร้ายจนต้องเก็บตัวอยู่ในห้องปลอดเชื้อตลอดเวลา

“คุณทำอะไรลงไป เสื้อผ้าผมเปื้อนหมดแล้วเห็นมั้ย” เขาคว้าแขน 

เธออย่างเข่นเขี้ยว

“อ้าว! บอกว่าเป็นเหน็บ ยังดึงอยู่ได้ คนมันจั๊กจี้นี่นา” 

“ผมไม่ได้บอกคุณหรือไงว่าผมแพ้ฝุ่น” เขาตะเบ็งเสียงตามด้วย 

การจามถี่ๆ 

“ภากร!” เสยีงรอ้งแหลมสงูของผูห้ญงิดงัขึน้ สองหนุม่สาวเงยหนา้ขึน้  

กพ็บหญงิสาวในชดุเสือ้เปดิไหลก่วา้งกระโปรงสัน้สขีาวยนืกอดอกมองเขมง็  

ส่วนชายหนุ่มในชุดสูทสีเข้มยืนนิ่งงันไปชั่วขณะ แล้วระเบิดเสียงหัวเราะ 

ดังก้องห้อง

ภาพที่เห็นคือชายหนุ่มในชุดสูทหรูนอนเค้เก้อยู่บนพื้นห้อง ด้านข้าง 

มีหญิงสาวนั่งขัดสมาธิตัวตรงนิ่งขึงเหมือนรูปเคารพ ลำแสงจากหน้าต่าง 

ทรงสูงที่ตกทาบบนร่างกายของหญิงสาวในชุดเอี๊ยมทำให้เธอดูเหมือน 

วัตถุที่เปล่งแสงจากตัวเองได้ลอยออกมาจากส่วนมืดทึบอื่นๆ ของห้อง  

เผยให้เห็นสายคาดไหล่และเสื้อยืดรัดรูปสีขาวตัวใน...ชวนให้คิดไปไกล 

ถึงเหตุการณ์ก่อนหน้านั้น 

“เธอเข้ามาทำอะไรในนี้ฮึ ภากร แล้วนี่ใคร” ปาริฉัตรชะโงกหน้า 

เข้ามาถามด้วยน้ำเสียงคาดคั้น สายตาจับผิด นึกไม่ถึงว่าผู้ชายสุดเนี้ยบ 

และรักสะอาดอย่างภากรจะกล้าลงไปนอนบนพื้นไม้ฝุ่นเขรอะภายในห้อง 

มืดสลัวที่เต็มไปด้วยกลิ่นอับทึบของหนังสือเก่าเช่นนี้ ที่สำคัญ เขาไม่ได้อยู ่

ตามลำพัง

นิกกี้ส่งสายตาขอโทษขอโพยให้เขา รู้ดีว่าภาพเลขาธิการมูลนิธิหนุ่ม
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ที่นอนตะแคงไม่เป็นท่าอยู่ข้างกายเธอสามารถทำให้เกิดการเข้าใจผิดขึ้นมา

ได้ โดยเฉพาะเมื่ออยู่ต่อหน้าหญิงสาวท่าทางเอาเรื่องคนนี้

ภากรรีบยันกายลุกขึ้นยืนพลางฉุดมือให้เธอลุกขึ้นตามอย่าง 

ฉุนเฉียว

“ลุกได้แล้ว” 

“อุ๊ย! บอกว่าจั๊กจี้ ปล่อยนะ!” หญิงสาวร้องลั่น

“ทำอะไรกัน! จั๊กกี้ตกค้างนานขนาดนี้เชียว”

ภากรขึงตาใส่ญาติหนุ่มขี้เล่นที่พูดจาสองแง่สามง่ามผิดกาลเทศะ  

แล้วหันไปอธิบายความกับเพื่อนสาวว่า

“ฉันเข้ามาดูเรือนหนังสือของน้าแสง แล้วมาเจอยายอาสาสมัคร 

ซุ่มซ่ามคนนี้เข้า ดูสิ ล้มใส่จนเสื้อผ้าเปื้อนฝุ่นหมด” เมื่อเห็นรอยเปื้อน 

รอยใหญ่ที่กางเกงก็รีบปัดฝุ่นขึ้นมาอีกครั้งแล้วจามถี่ๆ 

“แค่ล้ม ไม่น่าจั๊กจี้นี่นา” วรการยังตั้งข้อสังเกต ดวงตาฉายแวว 

สนุกสนาน

“กีเ้ปน็อาสาสมคัร เขา้มานัง่แยกหนงัสอือยูก่อ่นคะ่ จู่ๆ  คณุภากรกโ็ผล ่

เข้ามา แล้วฉุดให้กี้ลุกขึ้นทั้งๆ ที่กี้บอกแล้วว่าเป็นเหน็บ” อาสาสมัครสาว 

ช่วยชี้แจง เธอแกล้งตีหน้าซื่อไร้เดียงสา ทั้งๆ ที่รู้ความนัยของชายหนุ่ม 

ผู้มาใหม่ดี

ภากรหน้าแดงก่ำด้วยความโกรธผสมอายกับคำกระเซ้าของญาติ 

ผู้น้อง คนอย่าง ภากร นนทวิทย์ ไม่มีวันทำผิดกฎเหล็กด้านการบริหาร 

ด้วยการไปยุ่งเกี่ยวกับผู้ใต้บังคับบัญชา!

ปาริฉัตรกวาดตามองทั้งเพื่อนชายและอาสาสมัครสาวอย่างสังเกต 

สังกา ไม่ได้ข้องใจในคำพูดของภากร แต่ไม่ไว้วางใจผู้หญิงหน้าตาดีที่ 

วางท่าใสซื่อ แต่ด้วยภารกิจเร่งด่วนที่รอเลขาธิการมูลนิธิอย่างภากรอยู่ 

เธอจำต้องรีบตัดบทว่า 

“จะทำอะไรก็ช่างเถอะ ตอนนี้รีบไปก่อนดีกว่า พิธีเปิดใกล้เริ่มแล้ว 
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ทุกคนกำลังรอคุณอยู่ คุณป้าหงุดหงิดใหญ่ คุณตาเลยเกณฑ์ให้ฉันกับ 

กรมาตามหา” ปาริฉัตรเอ่ยพลางคว้าแขนเพื่อนชาย ก่อนเดินออกไปยัง 

ไม่วายตวัดสายตามองอาสาสมัครสาวอย่างเอาเรื่อง

ภากรและพวกเดินพ้นจากบริเวณเรือนหนังสือแล้ว นิกกี้มองเศษ- 
กระดาษเก่าคร่ำและหนังสือในมืออย่างเสียดาย ถ้ามีเวลามากกว่านี้สักนิด 

เธอสามารถพูดโน้มน้าวให้เขายอมรับหนังสือเล่มนี้ไปอ่าน และยอมให้เธอ

เป็นนักสืบได้เป็นแน่

มีเสียงเคลื่อนไหวดังมาจากข้างตู้หนังสือด้านในสุดของห้อง ตามมา 

ด้วยเสียงร้องคราง

“ออกมาได้แล้ว พี่ธาน เขาไปกันหมดแล้ว” 

ชายหนุ่มร่างสูงใหญ่แบบนักกีฬาวัยต้นสามสิบในชุดเสื้อยืดอนุรักษ์ 

สิ่งแวดล้อมและกางเกงยีนเดินโซเซออกมาจากมุมมืด สะบัดแข้งสะบัดขา 

สลดัความเมือ่ยขบ หนา้ตาบดูเบีย้ว เขาคอืนาธาน อาสาสมคัรหมายเลขสอง 

ของมูลนิธิ เขาเข้ามาในห้องนี้พร้อมกับนิกกี้ การเข้ามาของภากรทำให้เขา 

ต้องนั่งซ่อนตัวดูละครฉากสำคัญหลายฉากนานเกือบชั่วโมงจนเนื้อหนัง 

มังสาเหมือนจะกลายเป็นหินกันเลยทีเดียว

“โอย! ทรมานที่สุดในชีวิต”

“แต่ก็คุ้มนะ ได้ดูละครพีเรียดฉากใหญ่ของพวกเศรษฐีหมื่นล้าน 

แบบตัวละครครบทุกตัว ที่สำคัญ...ไม่ต้องลงทุนลงแรง” 

ชายหนุ่มทำหน้าเหมือนเพิ่งผ่านการดูหนังสยองขวัญมาสดๆ ร้อนๆ 

“แค่ฉากแรกยังหลอนขนาดนี้ อดัมส์ แฟมิลี ขนานแท้!”

หญิงสาวหัวเราะคิกคัก 

“แต่เป็นอดัมแฟมิลีเวอร์ชั่นอลังการนะ”

ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่

“เวอร์ชันพิสดารเสียมากกว่า ตัวละครแต่ละตัวแสนประหลาด  
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ตาลูกชายเป็นคุณชายรักสะอาดแถมยังขี้แพ้สารพัด ส่วนยายแม่บ้าอำนาจ

ผสมเป็นโรคจิตระแวง”

“สองแม่ลูกจอมเขมือบ!” ฝ่ายหญิงเสริม เป็นอีกหนึ่งฉายาลับหลังที่ 

คนในแวดวงตั้งให้สองแม่ลูกตระกูลนนทวิทย์ ศศิวารเคยประกาศต่อหน้า 

สาธารณชนว่าจะขยายการลงทุนครอบคลุมธุรกิจการผลิตเส้นใยตั้งแต่ 

ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อเป็นผู้ผลิตเส้นใยอันดับหนึ่งของโลก และตอนนี้ 

กลุ่มบริษัทนนทวิทย์กำลังขยายธุรกิจเส้นใยไปสู่ประเทศเป้าหมายนับสิบ 

ประเทศ ส่วนลูกชายเป็นฝ่ายปฏิบัติการโดยใช้ทักษะด้านหุ้นและการเงิน 

ไล่ซื้อหุ้นและครอบงำหรือควบรวมกิจการจนทำให้กลุ่มบริษัทนนทวิทย์ 

กลายเป็นบริษัทที่มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด มีมูลค่าการลงทุนนับหมื่น 

ล้านบาทในปัจจุบัน ล่าสุดนิตยสารเศรษฐกิจระดับโลกประกาศให้ตระกูล 

นนทวิทย์เป็นเศรษฐีที่ติดอันดับท็อปเทนของเมืองไทยไปเรียบร้อยแล้ว

“ยังไม่นับตาพ่อที่ไม่มีปากเสียง และตายายที่เชื่อเหลือเกินว่าการ

ทุ่มเงินห้าสิบล้านเพื่อสร้างมูลนิธิจะลบล้างความผิดที่ทำไว้กับลูกสาวได้ 

เธอเองก็เถอะ ระวังจะติดเชื้อคุณชายสะอาดเข้าล่ะ เห็นคลุกฝุ่นอยู่กับเขา

ตั้งนานสองนานนี่”

“แฮ่ๆ” หญิงสาวแยกเขี้ยวและขยุ้มมือกางเล็บทำท่าเป็นแม่เสือใส่  

“คิดว่ากี้อยากคลุกฝุ่นกับเขานักหรือ”

ฝา่ยชายแกลง้รอ้งเสยีงหลงและวิง่หนไีปรอบๆ หอ้งโดยมเีธอวิง่ตาม 

ไปติดๆ แม้อายุจะห่างกันเกือบสิบปี แต่สนิทสนมคุ้นเคยเหมือนคน 

วัยเดียวกัน

“ออกไปดูละครฉากใหญ่ข้างนอกกันดีกว่า โก! โก! โก!” 

ปาริฉัตรปล่อยให้ภากรเดินนำไปรับหน้ามารดาและแขกผู้ใหญ่ก่อน  
เธอชะลอฝีเท้ารอวรการเพื่อไขข้อข้องใจเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นในเรือนหนังสือ

ของแสงระวี
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“เธอว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้น ภากรกับยายนั่นทำอะไรกันแน่”  

หญิงสาวพูดเสียงเบาทั้งเพราะกระดากปากและกลัวคนอื่นได้ยิน 

วรการหัวเราะ

“คิดมากน่า ฉัตร คนอย่าง ภากร นนทวิทย์ ไม่สนใจอาสาสมัคร 

มูลนิธิท่าทางเหมือนช่างเคาะพ่นสีคนนั้นหรอก”

“แต่เขานอนอยู่บนพื้นด้วยกันนะ”

“นี่ฉัตร เธอก็รู้ว่าคนอย่างภากรไม่ยอมให้ใครมาจับเนื้อต้องตัว 

ง่ายๆ หรอก แม้แต่เธอเขายังไม่ยอมให้แตะเลยไม่ใช่หรือ”

หญิงสาวค้อนขวับ วรการพูดความจริง คนไม่รู้จักมักคิดว่าภากร 

หยิ่ง แต่เธอรู้ดีว่าทายาทเศรษฐีหมื่นล้านอย่างเขาถูกสอนให้ระมัดระวังตัว

มากกว่าคนทั่วไป และเหนือสิ่งอื่นใด เขาเป็นโรคภูมิแพ้จนไม่อยากสัมผัส 

กับสิ่งที่ไม่คุ้นเคยจนเป็นเหตุให้เกิดอาการแพ้ที่ทุกข์ทรมาน

“เธอก็รู้ว่าคนอย่างภากรไม่มีวันเดินเข้าไปในบ้านไม้เก่าๆ เหมือน 

บา้นผสีงิและฝุน่เขรอะอยา่งนัน้แน ่ยายอาสาสมคัรคนนัน้อาจลอ่ลวงภากร 

เขา้ไปในทีแ่บบนัน้ แลว้ตัง้ใจยัว่ยวนเขาแลว้ถา่ยคลปิไวแ้บลก็เมล ์คดิดูสวิา่ 

ถ้าเราไม่เข้าไปเจอเสียก่อน อะไรจะเกิดขึ้น ฉันมีลางสังหรณ์ว่าจะมีเรื่อง 

ร้ายๆ เกิดขึ้น” เอ่ยพลางทำหน้าเสียวสยอง

“จริงหรือ ลางสังหรณ์เธอบอกอย่างนั้นจริงๆ หรือ” ชายหนุ่ม 

เบิกตา “แล้วถ้าภากรทำอะไรอาสาสมัครนั่นจริง เธอจะทำยังไง” 

ปาริฉัตรถลึงตา ท่าทางเป็นเดือดเป็นร้อนขึ้นมาทันที

“ถ้าคุณป้ารู้ ฉันต้องตายแน่ๆ เลย”

เมื่อชายหนุ่มระเบิดเสียงหัวเราะ หญิงสาวจึงรู้ว่าเธอหลงกลเขา 

เสียแล้ว

“เธอไม่เชื่อลางสังหรณ์ฉันใช่มั้ย”

“ก็อยากจะเชื่ออยู่หรอกนะ ถ้าเธอไม่มีลางสังหรณ์ไปเสียทุกเรื่อง 

เหมือนพวกเหวี่ยงแหจับปลาน่ะ มันเยอะไป”
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ปารฉิตัรเมม้ปากหนา้แดงดว้ยความโกรธ เธอเชือ่มัน่ในลางสงัหรณ์ 

ของตัวเอง แต่มักถูกภากรและวรการหยิบยกไปล้อเลียนและเห็นเป็น 

เรื่องตลกเสมอ และเมื่อลางสังหรณ์ของเธอกลายเป็นจริง ทั้งคู่เลือกที่จะ 

ไม่พูดถึงเพราะรู้สึกเสียหน้า

“ถึงยังไงก็เถอะ ถ้าคุณป้ารู้เรื่องภากรอยู่กับอาสาสมัครในเรือน 

หนังสือสองต่อสองต้องเป็นเรื่องแน่ เธอกับฉันก็จะพลอยเดือดร้อน 

ไปด้วยที่ไม่ดูแลภากรให้ดี”

“คุณป้าๆๆ แล้วเธอล่ะ รู้สึกยังไงฮึ หึงมั้ย” วรการถามอย่างหมั่นไส้ 

เขาถูกวางตัวให้เป็นผู้ติดตามและปกป้องภากรมาตั้งแต่จำความได้ ส่วน 

ปาริฉัตรเป็นลูกสาวของผู้มีฐานะและชาติตระกูลที่เหมาะสม ถูกวางตัวให้ 

เป็นทั้งเพื่อนสนิทและคู่ครองในอนาคตของภากรด้วย แต่เขาไม่เคยเห็น 

หรือได้ยินปาริฉัตรผู้หวงแหนภากรราวกับไข่ในหินเปิดเผยความรู้สึก 

ลึกซึ้งต่อภากรแม้แต่ครั้งเดียว เธอมักเอาคุณศศิวาร มารดาของภากรที ่

เธอเรียกว่า ‘คุณป้า’ มาเป็นข้ออ้างในการปกป้องและหวงแหนภากร 

อยู่เสมอ

ปารฉิตัรนิง่เงยีบไปเหมอืนสำรวจความรูส้กึตวัเอง สหีนา้และแววตา 

ไม่แน่ใจ จากนั้นก็ทำหน้ามุ่ย รีบเดินฉับๆ ตามหลังภากรไปโดยไม่ตอบ 

คำถาม 

วรการได้แต่หัวเราะไล่หลัง



ภายในห้องโถงใหญ่ของบ้านสองชั้นสไตล์โคโลเนียลที่เปิดประตู 
และหน้าต่างทรงสูงโดยรอบเผยให้เห็นต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าเขียวขจี  

เปน็งานเลีย้งเปดิตวัมลูนธิทิีม่บีรรยากาศลำลองแตห่รหูราดว้ยการประดบั 

ซุ้มดอกไม้สดหลากสีประชันกับสีสันของเสื้อผ้าและเครื่องประดับของ 

ผู้มาร่วมงานที่บ่งบอกว่าไม่ใช่ชนชั้น ‘ธรรมดา’ ส่วนหนึ่งเป็นคนในแวดวง 

ทหารจากสายของพลเอกทินกร อดีตนายพลแห่งกองทัพบกและปัจจุบัน 

ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารในบริษัทเอกชนและรัฐวิสาหกิจหลาย 

แห่ง อีกส่วนเป็นคนในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมจากสายของศศิวารและ 

จิรายุ และเพื่อนฝูงนักลงทุนของภากร เมื่อรวมกับญาติพี่น้องตระกูล 

เกา่แกข่องคณุหญงิเดอืนดารา จงึทำใหง้านนีเ้ตม็ไปดว้ยผูม้อีำนาจ นกัธรุกจิ 

และไฮโซชั้นนำ ชนิดที่ไม่น่าเชื่อว่าคนเหล่านี้จะมารวมตัวกันในงานเปิดตัว 

มูลนิธิเล็กๆ 

บริเวณเต็นท์หรูใต้ต้นไม้ใหญ่จัดเป็นที่แสดงและประมูลสินค้า 

แบรนด์เนมที่แขกผู้มีเกียรติบริจาคและร่วมประมูลนำรายได้เข้ามูลนิธิ 

๓
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แสงระวี ซึ่งดูเหมือนจะเป็นกิจกรรมสนุกๆ ของคนมีเงินที่ทำให้งานเปิดตัว 

ดูมีสีสันมากกว่าต้องการเม็ดเงิน บรรดาแขกวีไอพีต่างบริจาคของและ 

ประมูลกันเองอย่างสนุกสนานด้วยวงเงินสูงลิบลิ่ว และเมื่อประมูลได้แล้ว 

ก็บริจาคของกลับคืนเพื่อให้ทางมูลนิธินำไปประมูลครั้งต่อไป

แล้วก็ถึงช่วงพิธีการ พิธีกรกล่าวเชิญพลเอกทินกรขึ้นเวทีเพื่อ 

ทำพิธีเปิดมูลนิธิแสงระวี

“ผมสร้างมูลนิธินี้ให้แก่แสงระวี ลูกสาวที่หายไปในป่าเมื่อสามสิบป ี

ที่แล้ว ผมอยากให้มูลนิธินี้เป็นเครื่องเตือนความทรงจำถึงนักศึกษาที่ 

กระตือรือร้น รัก ห่วงใย และทุ่มเทให้แก่สังคมถึงขนาดเอาตัวเองเข้าแลก 

และเตอืนพอ่แมใ่หพ้ยายามเขา้ใจลกูหลานเดก็รุน่ใหมม่ากกวา่ผลประโยชน ์ 

หน้าที่ หรือหน้าตาของตัวเอง” ในตอนท้าย น้ำเสียงห้วนห้าวของนายพล 

แห่งกองทัพบกขาดห้วงไปชั่วขณะ

“มูลนิธิแสงระวีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์เรื่องประชาธิปไตยหรือ 

สันติภาพเท่านั้น แต่เราจะทำงานเพื่อจุดประกายทางปัญญาให้คนรุ่นใหม่  

เราจะทำบ้านหลังนี้เป็นห้องสมุดหนังสือเก่าที่เก็บหนังสือเก่า หนังสือ 

ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย และหนังสือต้องห้ามไว้ให้มาก 

ที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้ค้นคว้าและเรียนรู้เกี่ยวกับระบอบ 

การเมืองอย่างอิสระ หรือทำกิจกรรมอะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได ้

ช่วยเหลือและรับใช้สังคม ผมขอขอบคุณท่านผู้มีเกียรติทุกๆ ท่านที่กรุณา 

สละเวลา สละสิ่งของ และสละทรัพย์เพื่อร่วมจุดเทียนแห่งปัญญาตาม 

อดุมการณข์องแสงระว.ี..ลูกสาวทีพ่วกเราไมเ่คยลมืและภมูใิจในการกระทำ 

ของเขามาก” 

ท่ามกลางเสียงปรบมือที่ดังกึกก้อง พลเอกทินกรเดินลงจากเวทีไป 

กุมมือภรรยาและส่งสายตาให้กำลังใจ 

ชมพูนุท ผู้จัดการมูลนิธิวัยห้าสิบตอนกลางเจ้าของร่างท้วม 

ผมซอยสั้นดูกระฉับกระเฉงเกินวัยใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาอย่างซาบซึ้ง เธอ 
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เชื่อว่าหากแสงระวีได้ยินคำพูดสารภาพผิดของผู้เป็นบิดาก็คงต้องเสีย 

น้ำตาเช่นกัน ส่วนจิรายุก้มหน้าต่ำ เสียงหายใจแรงทำให้ลูกชายที่ยืนอยู ่

ข้างๆ รับรู้ได้ถึงอารมณ์สะเทือนใจ 

ชายหนุม่เหลอืบมองมารดาผูซ้ึง่เมือ่ครูเ่ขาลอบสงัเกตพบทา่ทตีอ่ตา้น 

คำพูดสรรเสริญของบิดาที่มีต่อน้องสาวผู้ล่วงลับอย่างไม่อาจซ่อนความ 

รู้สึกได้ จนบัดนี้มารดาของเขายังยืนตัวแข็ง เหยียดริมฝีปากจนเกือบเป็น 

เส้นตรง บ่งบอกถึงสภาพอารมณ์ขั้วตรงข้ามจากบุคคลอื่นอย่างสิ้นเชิง

เขาเดาว่ามารดาของเขาคงรู้สึกเหมือนถูกผู้เป็นบิดาหักหลัง เพราะ 

ขณะที่เธอบริภาษน้องสาวว่าเป็นพวกคอมมิวนิสต์หลงผิด ผู้เป็นบิดากลับ 

กล่าวสรรเสริญในที่สาธารณะว่าภูมิใจในการกระทำนั้น

“ไม่ได้เห็นคุณลุงคุณป้ายิ้มร่าอย่างนี้มานานแล้วนะ ศิ” ชมพูนุท 

หนัไปชวนเพือ่นหญงิทีย่นืหนา้บึง้ตงึอยูข่า้งๆ คยุ ในฐานะเพือ่นสนทิในวยัเดก็ 

ของศศิวารและรู้จักแสงระวีผู้เป็นน้องสาวเป็นอย่างดี เธอถือว่าการอาสา 

มาเป็นผู้จัดการมูลนิธิแสงระวีเป็นการทำหน้าที่พี่สาวเพื่อนที่ดีที่สุด แม้ว่า 

เพื่อนเก่าแก่อย่างศศิวารจะไม่พอใจและขัดขวางเต็มกำลังถึงขั้นประกาศว่า

จะตัดขาดความเป็นเพื่อนก็ตาม 

“ปลืม้อกปลืม้ใจทีไ่ดเ้ปดิมลูนธิใิหล้กูสาวคนโปรด!” ศศวิารกระแทก

เสียงพลางตวัดสายตามองสามีที่ยืนจิบไวน์ท่าทางสบายอารมณ์อยู่ข้างๆ 

ผู้ถูกพาดพิงหันมาสบตาเอาเรื่องของเธอแล้วเมินหนีราวกับปล่อย 

ให้คำพูดของเธอผ่านหูไปเสียเฉยๆ ซึ่งก็ยิ่งกระตุ้นอารมณ์โกรธให้พลุ่ง- 

พล่านยิ่งขึ้น แม้คนภายนอกจะดูว่าเขาเป็นผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษ รัก 

และให้เกียรติภรรยาอย่างเสมอต้นเสมอปลาย แต่เธอรู้ดีว่านั่นเป็นเพียง 

หน้ากากที่เขาสวมใส่จนเคยชิน ยามใดที่มีคนชื่นชมเธอว่าเป็นผู้หญิงเก่ง 

และแกร่ง เขาจะแอบหัวเราะเยาะเธออยู่ในใจ

“คนบ้านนี้ไม่เคยมีใครลืมยายแสงแสนดีสักคน!” 

“ศิ...” ชมพูนุทลากเสียงพลางขยิบตาเตือนให้รู้ว่าภากรยืนอยู่ข้างๆ 
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ศศิวารทำเสียงขึ้นจมูกอย่างขัดใจ รอบกายเธอมีแต่คนที่ไม่ได้ดังใจ 

และทำให้อารมณ์เสีย หลังจากรับรู้เรื่องน้าสาวที่หายสาบสูญ แม้จะ 

ไม่ออกปากถามตรงๆ เพราะรู้ดีว่าจะไม่ได้รับคำตอบ และอาจจะถูกดุแทน  

แต่ภากรมักลอบมองเธออย่างสงสัยจนน่าโมโห

“บอกไว้ก่อนนะว่านี่เป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันจะยอมมาทำอะไรงี่เง่า 

แบบนี้ อย่าให้รู้นะว่าเธอชวนลูกผัวฉันมาวุ่นวายกับมูลนิธิบ้าๆ นี้อีก”  

ศศิวารพูดเสียงดังอย่างจงใจให้ทั้งสามีและลูกชายได้ยินแล้วเดินกระแทก

เท้าจากไป 

“แม่กับน้าแสงมีปัญหาอะไรกันหรือครับ ทำท่าทางเหมือนเป็นศัตรู

คู่อาฆาตกันมาแต่ชาติปางก่อน” ภากรหันมาถามผู้เป็นบิดา

“ไมม่อีะไรหรอกลกู กแ็คป่มอจิฉาแบบพีน่อ้งผูห้ญงินะ่ อยา่ไปสนใจ 

เลย” 

“คนตายในป่าตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างน้าแสงมีอะไรให้คนอย่าง 

คุณศศิวาร นนทวิทย์ อิจฉาหรือครับ” 

ชมพูนุทและจิรายุสบตากัน จากนั้นชมพูนุทก็เบี่ยงเบนความสนใจ 

ด้วยการพยักพเยิดไปที่เวทีที่พิธีกรกำลังประกาศเชิญประธานมูลนิธิ 

คณะกรรมการบริหารมูลนิธิ และแขกผู้มีเกียรติไปถ่ายรูปร่วมกัน 

ทุกคนเดินไปที่หน้าเวที ยกเว้น ศศิวาร นนทวิทย์ รองประธาน 

มูลนิธิที่แม้พิธีกรจะประกาศเชิญผ่านไมโครโฟนอีกครั้งก็ยังไม่ยอมขยับ  

แต่โบกมือให้ถ่ายรูปโดยไม่ต้องมีเธอ

ภากรเดินเข้าไปร่วมถ่ายรูปหมู่โดยยืนอยู่ข้างสองสามีภรรยา 

เพื่อนเก่าของคุณตาคุณยาย

“ยายแสงนี่อาภัพจังเลยนะ หน้าตาก็เรียบๆ เรียนก็งั้นๆ สู้พี่สาว 

ไม่ได้สักอย่าง แล้วยังต้องจากไปก่อนวัยอันควรเสียอีก” หญิงชราหันไป 

พูดกับสามี แต่เมื่อเห็นชายหนุ่มรุ่นหลานอย่างภากรมองมาอย่างสนใจ  

ก็ขยิบตาแล้วรีบดึงมือสามีเดินจากไป
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เป็นท่าทีที่ทำให้ชายหนุ่มยิ่งสงสัย...ทำราวกับว่าการพูดถึงแสงระวี 

ต่อหน้าคนในครอบครัวเป็นเรื่องต้องห้ามอย่างนั้นแหละ

พิธีเปิดอย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นลงสักพักหนึ่งแล้ว แต่แขกเหรื่อ 
ยังเตร็จเตร่พูดคุยกันอย่างออกรส คนเก่าคนแก่รุ่นพลเอกทินกรและ 

คุณหญิงเดือนดาราจับกลุ่มกันรำลึกอดีตเมื่อครั้งยังรุ่งโรจน์ หรือไม่ก็คุย 

เรื่องสุขภาพและลูกหลาน วัยกลางคนรุ่นศศิวารและจิรายุซึ่งส่วนใหญ่ 

อยูใ่นแวดวงธรุกจิอตุสาหกรรมคยุถงึแนวโนม้ธรุกจิใหม่ๆ  สว่นคนวยัหนุม่ 

สาวจับกลุ่มคุยกันเรื่องแฟชั่นและการท่องเที่ยว สถานที่ที่ร่มรื่นสวยงาม 

และความเป็นงานการกุศลสร้างบรรยากาศที่รื่นรมย์ไม่น้อย

ศศิวารเดินออกจากกลุ่มเพื่อนร่วมวงการธุรกิจมายืนดูบรรยากาศ 

ในงานอย่างไม่สบอารมณ์ และก็ยิ่งอารมณ์เสียเมื่อคิดว่าคนเหล่านี้ต่างมา 

ชื่นชมยินดีกับเจ้าของมูลนิธิซึ่งไม่ได้สร้างความดีงามใดๆ ให้น่าระลึกถึง 

เลยสักนิด

“ฉนักลบัละนะ” ศศวิารเดนิมาบอกชมพนูทุทีย่นือยูใ่นกลุม่ครอบครวั 

ของเธอ แต่เมื่อผู้เป็นมารดาหันมาส่งสายตาปราม ก็กระแทกเสียงพูด 

เบาๆ พอได้ยินกันสองคนแต่เข้มข้นว่า

“เธอก็รู้ว่าฉันไม่ได้ซาบซึ้งกับมูลนิธินี่นักหรอก” ปากพูดกับเพื่อน 

แต่เป้าหมายอยู่ที่ผู้เป็นมารดา “บอกแล้วว่าใครอยากไถ่บาปก็ทำไป แต่ 

คนอย่างศศิวารไม่เคยเสียเวลาให้อดีตที่ไม่ได้ทำผิดกับใคร และไม่อยาก 

ใส่หน้ากากเสแสร้งว่ารักน้องเสียเต็มประดา”

“คุณศิ!” จิรายุหันมาปรามทั้งน้ำเสียงและแววตา เขาเริ่มเหลืออดที่ 

เธอเอาแตร่ะบายอารมณค์กุรุน่ใสค่นรอบขา้งโดยไมค่ำนงึถงึความเหมาะสม  

แต่ภรรยากลับตวัดสายตาคมกริบราวกับคมดาบที่เพิ่งผ่านการลับเข้าใส่

“จะให้ฉันพูดอีกกี่ครั้งว่าพวกเราไม่มีอะไรต้องไถ่บาปให้ยายแสง  

เขาต่างหากล่ะที่ต้องไถ่บาปให้พวกเรา”
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“น้าแสงทำอะไรหรือครับ” ภากรอดรนทนไม่ไหวจนต้องออกปาก 

ถามต่อหน้ามารดา ทั้งๆ ที่รู้ดีว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร

ศศิวารตวัดสายตาขุ่นขวางและวาววับมามองชายหนุ่ม

“ไมใ่ชเ่รือ่งทีเ่ธอตอ้งสนใจ อยา่ถามและอยา่สนใจเรือ่งนีอ้กี” ศศวิาร 

ออกคำสั่งเสียงห้วนขุ่น แต่เมื่อเห็นสายตาประหลาดใจแกมสงสัยของ 

บุตรชายก็กำมือแน่นหายใจถี่

“ฉันจะไปรอที่รถ”

“แตฉ่นัจะอยูท่ีน่ีจ่นแขกกลบัหมดแลว้” คณุหญงิเดอืนดาราสวนกลบั 

พลางประสานสายตาเอาเรื่องของลูกสาว สุดท้ายฝ่ายลูกสาวก็ถอนสายตา 

และหมุนตัวเดินกระแทกเท้าออกไป

ภากรมองตามมารดาจนลับตา เขาไม่เคยเห็นมารดาโกรธรุนแรง 

กับเรื่องใดมากเท่านี้มาก่อน และเป็นการโกรธเรื่องเดียวกันซ้ำๆ ซึ่งบ่งบอก 

ว่ามารดาเขาควบคุมอารมณ์ไม่ได้เอาเสียเลย เป็นท่าทีที่กระตุ้นความ 

อยากรู้อยากเห็นของเขาเป็นทวีคูณ

สองหนุ่มสาวยืนอยู่ที่ริมสวนห่างจากบริเวณงานเลี้ยงหลายสิบเมตร  
พวกเขากำลงัมองดคูวามเปน็ไปภายในงานเลีย้งอยา่งสงัเกตสงักา แตแ่ลว้จู่ๆ   

เจ้าของบ้านในชุดผ้าไหมสีงาช้างก็เดินตรงรี่มาหาเขาและเธอภายในเวลา 

ไมถ่งึนาท ีซึง่หากหลกีเลีย่งกเ็ทา่กบัการวิง่หน ีเมือ่เผชญิหนา้กนั อาสาสมคัร 

ทั้งสองจึงได้แต่ยืนนิ่งขึงทำอะไรไม่ถูก

“พวกเธอเป็นใคร มายืนทำอะไรที่นี่” ศศิวารถามพลางกวาดตา 

มองตัง้แตห่วัจดเทา้...ฝา่ยหญงิสวมเอีย๊มยนีขายาวทบัเสือ้ยดืรดัรปูแขนสัน้ 

สีขาว ฝ่ายชายสวมเสื้อยืดอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและกางเกงยีนเก่าๆ...เป็น 

เครื่องแต่งกายที่แตกต่างกันลิบลับกับที่ที่เธอเพิ่งเดินจากมาและกระตุ้น 

ความหงุดหงิด

“พวกเรามาส่งน้ำแข็งค่ะ” นิกก้ีรีบก้มหน้างุดพลางพึมพำตอบคำถาม
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“งั้นก็เข้าไปในครัวสิ แต่งตัวอย่างนี้มายืนเกะกะ เสียลุคงานฉัน 

หมด ไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรหรือไง”

ชายหนุม่จอ้งหนา้ผูพ้ดูเขมง็ เขาไมไ่ดเ้ตรยีมตวัสำหรบัการเผชญิหนา้ 

กับหญิงวัยกลางคนคนนี้มาก่อน เขารู้ว่าเธอคือ ศศิวาร นนทวิทย์  

เจ้าของอาณาจักรธุรกิจหมื่นล้านที่มีกิตติศัพท์ด้านความงาม ฉลาด และ 

แข็งแกร่งแห่งวงการธุรกิจอุตสาหกรรม เมื่อเธอมายืนอยู่ตรงหน้า เขา 

ก็รู้สึกได้ถึงพลังอำนาจที่มากกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างและการมองเห็นจาก 

มมุหอ้งในเรอืนหนงัสอืยิง่นกั สายตาคมทีต่วดัมองผา่นใบหนา้ไปยงัเครือ่ง- 

แต่งกายของเขานั้นคมกริบราวกับคมดาบที่เพิ่งลับด้วยหินชั้นดีมาสดๆ 

ร้อนๆ มันทำให้เขารู้สึกอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกเลยทีเดียว

“จ้องฉันทำไม” ศศิวารถามเสียงขุ่น “ฉันพูดอะไรผิด ไม่เห็นหรือไง

ว่างานนี้แขกเขาใส่สูทใส่เดรสหรูหรากันทั้งนั้น ฉันไม่แฮปปี้กับการทำงาน 

ไม่มืออาชีพแบบนี้นะ”

“ผมแค่มาส่งน้ำแข็ง และกำลังจะไป” ชายหนุ่มพูดเสียงแข็ง

นิกกี้กระตุกมือเพื่อนชาย

“รีบไปกันเถอะ ยังต้องไปส่งอีกหลายที่”

เจ้าของบ้านสะบัดหน้าหนีแล้วเดินออกไปก่อนที่สองหนุ่มสาว 

จะเคลื่อนตัวเสียอีก 

สองหนุ่มสาวหันมามองหน้ากันแล้วนิ่งงันไปชั่วขณะ ต่างฝ่ายต่าง 

ตกใจและคาดไม่ถึงกับการต้องเผชิญหน้ากับ ศศิวาร นนทวิทย์

“เขาเห็นหน้าเราชัดๆ เลยนะ” นิกกี้มีสีหน้ากังวล “ดีนะที่ไม่ได้บอก

ว่าเป็นอาสาสมัคร”

“เขาไม่ได้มองหน้าเราหรอก เขาเห็นแต่เสื้อผ้าที่เราใส่” นาธานพูด 

อย่างเจ็บใจ เจ็บใจที่เธอดูคนแค่เพียงภายนอก และเจ็บใจตัวเองที่มัวแต่ 

ตกตะลึงจนนึกคำโต้ตอบที่เจ็บแสบไม่ทัน “กลัวงานลวงโลกเสียลุค เฮอะ! 

สุดยอดคนรวยนิสัยแย่สมบูรณ์แบบจริงๆ”
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“ใจเย็นๆ น่า เราก็ไม่ได้หวังว่าเขาจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนี่นา”

“ก็ใช่ ผู้หญิงคนนี้ร้ายกาจกว่าที่คิด”

นิกกี้มองหน้าเพื่อนชายอย่างเห็นใจ เขาไม่ควรเผชิญหน้ากับผู้หญิง

คนนี้เลยจริงๆ

ระหว่างทางกลับบ้าน บรรยากาศภายในรถเงียบงันจนน่าอึดอัด  
ดูเหมือนพลังอารมณ์เชิงลบของศศิวารที่ส่งผ่านท่านั่งตัวตรงคอแข็งและ 

หายใจแรงจะแผ่กระจายกลบทับบรรยากาศที่น่าปีติยินดีในการเปิดตัว 

มูลนิธิของครอบครัวจนหมดสิ้น

เมื่อรถแล่นมาจอดหน้าบ้าน ภากรมองตามหลังมารดาที่เดินขึ้น 

ห้องพักชั้นบน ส่วนผู้เป็นบิดาอาสาเข็นรถพาคุณยายเข้าบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที ่

เขาคุ้นตามาตั้งแต่เด็ก ตั้งแต่จำความได้ ผู้เป็นมารดาก็ทุ่มเทชีวิตให้แก่ 

งานราวกับลืมไปว่ามีลูกชายที่ต้องดูแล ปล่อยให้ภาระหน้าที่การดูแลเขา 

ตกอยู่กับผู้เป็นบิดาและตากับยาย เขารู้สึกได้ถึงความเศร้าและสงสาร 

เมื่อคนเหล่านี้ทอดสายตามองมายังเขา

บรรยากาศเช่นนี้เองที่ทำให้เขากลายเป็นคนที่ชอบแยกตัวจาก 

สังคม ชอบอยู่คนเดียว ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ ทั้งเพื่อ 

การงานและกิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ จนทั้งวรการและปาริฉัตรเคยบอก 

ว่าเขามีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์มากกว่าคนเป็นๆ จนขาดทักษะเรื่อง 

การเข้าสังคมไปเสียแล้ว

เสยีงแกว้แตกกระจายดงัมาจากชัน้บนทำใหท้กุคนหนัไปมองตน้เสยีง 

ด้วยสีหน้าไม่สู้ดีนัก ดูเหมือนต่างคนต่างมีความรู้สึกในใจ แต่ก็เลือกที่จะ 

วางเฉยเหมือนไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น

“ไม่ไปคุยกับศิเขาหน่อยหรือ ปลอบเขาหน่อยว่าเรื่องของแสงจะจบ 

ลงแค่นี้” พลเอกทินกรออกปากกับลูกเขยอย่างเกรงอกเกรงใจ

จริายมุสีหีนา้อดึอดัใจ แมจ้ะเปน็การออกปากเชงิขอรอ้ง แตเ่ขารูด้วีา่ 
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นั่นเป็นคำสั่งทางอ้อม แม้พลเอกทินกรจะไม่มีตำแหน่งสำคัญในกองทัพ 

แล้ว แต่เขาก็ยังเกรงใจพ่อตาผู้อุปภัมภ์อย่างเสมอต้นเสมอปลาย 

แล้วจิรายุก็เดินจากไปท่ามกลางสายตาเห็นใจของบุตรชาย

จิรายุยืนเคาะประตูเรียกภรรยาอยู่นานแต่ไม่ได้ยินเสียงตอบ เมื่อ 
เปิดประตูเข้าไปก็พบเศษแก้วแตกกระจายที่บริเวณหน้าประตู และที่ 

ปลายเตยีง ศศวิารยนืกอดอกหนา้บึง้ตงึและหายใจแรงๆ มองมาดว้ยสายตา 

คมกริบเหมือนแม่เสือยืนรอตะปบเหยื่อ

“ฉันต้องการให้มันจบลงวันนี้ คุณมีหน้าที่กันภากรออกมาให้พ้น 

จากมูลนิธิบ้าบอนั่น”

“ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิงเก่งหัวใจแกร่งอย่างคุณศศิวารจะกลัวจนไม่กล้า

แม้แต่จะเอ่ยชื่อน้องสาวตัวเอง”

“คุณยุ!”

“คนฉลาดอย่างคุณน่าจะรู้นะว่าสิ่งที่จะทำให้ภากรสงสัยและอยากรู้ 

อยากเห็นเรื่องน้าของเขาที่สุดก็คือท่าทีเหมือนแตนถูกแหย่รังของคุณ 

นั่นแหละ ถ้าเขาอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาจริงๆ เราจะไม่มีวันกันเขาออกจาก 

เรื่องนี้ได้ และคนที่ต้องรับผิดชอบคือคุณ ไม่ใช่ผม”

“อย่ายั่วฉันนะ!” ศศิวารขู่ฟ่อเหมือนแม่งูเตรียมฉก “คุณก็รู้ว่าคนไร้ 

หวัใจอยา่งฉนัทำไดทุ้กอยา่งและทนได้ทกุสถานการณ ์แตพ่่อพระอยา่งคณุ 

คงไม่อยากให้ภากรเจ็บปวดหรอกนะ” เอ่ยพลางสบตาสามีด้วยแววตา 

ท้าทาย เธอรู้จักเขาดีพอๆ กับที่เขารู้จักเธอนั่นแหละ ต่างกันตรงที่เธอ 

มักนำสิ่งที่เธอรู้เกี่ยวกับเขามาเป็นเครื่องมือกดดันให้เขาทำตามความ 

ปรารถนาของเธอเสมอ

คำพูดของเธอเป็นเชื้อไฟจุดอารมณ์โกรธของเขาให้ลุกโชน ทุกครั้ง 

ทีเ่ธอสรา้งเรือ่งหงดุหงดิกระทบใจ เขามกัจะเกบ็ความรูส้กึไวใ้นใจ แตค่รัง้นี้ 

เธอทำเกินไปแล้ว
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“พ่อคุณให้ผมมาบอกว่าเรื่องของแสงจะจบลงแค่นี้ แต่ผมว่าคน 

ที่จะไม่ยอมให้จบก็คือคุณ”

“คุณคิดว่าฉันอยากได้ยินชื่อ อยากนึกถึงมันนักหรือไง!”

“ศิ คุณได้ทุกอย่าง แต่แสงไม่เหลืออะไรเลย เขาตายไปแล้ว หยุด 

ทำร้ายคนรอบตัวคุณเพื่อส่งผ่านความเจ็บปวดนี้ไปให้คนที่ไม่มีตัวตนได้ 

แล้ว”

“อย่ามาพูดแบบนี้ให้ฉันได้ยินนะ! คุณรู้ดีว่ามันได้ทุกอย่างที่มัน 

ต้องการ แล้วทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ที่ฉัน ทำไมทุกคนถึงมองว่ามันไม่เหลือ 

อะไร ทำไมถึงมองว่ามันเป็นนางเอกแต่ฉันเป็นนางร้าย ฉันต่างหากล่ะ 

ที่ไม่เหลืออะไร” ศศิวารตะเบ็งเสียงแหลมอย่างไม่สามารถควบคุมอารมณ์

ได้ หากมีสิ่งของอยู่ใกล้มือ เธอคงขว้างใส่เขาไปแล้ว

“พอเถอะ ศิ ยิ่งรื้อฟื้น แผลยิ่งเปิด และคนที่เจ็บปวดก็คือคุณ” 

“ไม่ใช่ฉันคนเดียวแน่ ถ้ามีคนเปิดแผล ถ้าฉันเจ็บ ทุกคนก็ต้อง 

เจ็บ!”

จิรายุมองหน้าภรรยาเหมือนมองคนเสียสติ ศศิวารเคยเป็น 

นักวางแผนชั้นเลิศที่ตัดสินใจบนพื้นฐานของข้อมูลและเหตุผลจนทำให้เธอ 

กลายเป็นนักธุรกิจอุตสาหกรรมหญิงผู้ยิ่งใหญ่ แต่ตอนนี้เธอกำลังทำตัว 

เป็นผู้หญิงเจ้าอารมณ์ที่ไร้เหตุผล

“ฟังนะ ศิ ตลอดสามสิบปีที่ผ่านมา ผมยอมใช้ชีวิตเหมือนผู้ชาย 

ซื่อบื้อที่ยอมให้คุณจูงจมูกเพื่อปกป้องภากร แต่ถ้าคุณจะทำลายสิ่งที่ผม 

ทุ่มเทมาเกินครึ่งชีวิต ผมก็จะทำลายคุณให้ไม่เหลืออะไรเหมือนกัน”

“คุณจะทำอะไรฉันได้! คนขี้แพ้อย่างคุณจะทำอะไรฉันได้!” ศศิวาร 

ตะเบ็งเสียงแหลมตอบโต้ ขณะที่อีกฝ่ายเดินออกจากห้องไปเงียบๆ

ภากรเดินผละจากหน้าประตูห้องของมารดาด้วยฝีเท้าที่เงียบกริบ  
แตใ่นใจกลบัเตน้แรงเหมอืนมกีลองมโหระทกึตรีะรวั ความสงสยัและหว่งใย 
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ในพฤติกรรมของมารดาชักนำให้เขาก้าวเท้ามาที่นี่ หวังจะได้รับรู้เรื่องราว 

เกี่ยวกับน้าสาว แต่กลับกลายเป็นว่าเขาเป็นตัวละครหลักอยู่ในความ 

ขัดแย้งที่รุนแรงครั้งนี้

เขาไมเ่ขา้ใจวา่คนทัง้คูพ่ดูเรือ่งอะไร ทำไมเขาจงึเปน็เปา้หมายทีม่ารดา 

นำไปเชื่อมโยงกับน้าสาวที่เขาเพิ่งรับรู้ว่ามีตัวตนเมื่อไม่นานมานี้ ที่น่าสงสัย 

และน่าตื่นเต้นระทึกใจยิ่งกว่าคือคำประกาศกร้าวของบิดาผู้ใจดีของเขา 

ที่บอกว่าจะทำลายมารดาของเขาไม่ให้เหลืออะไรเพื่อปกป้องเขา

เขานึกไม่ออกว่าจะมีภัยร้ายแรงอะไรที่จะทำอันตรายชายหนุ่ม 

วัยต้นสามสิบอย่างเขาจนกระทั่งผู้เป็นบิดาต้องกระโดดเข้ามาปกป้อง 

โดยเอาความสัมพันธ์ในชีวิตคู่อันยาวนานกว่าสามสิบปีและบริษัทมูลค่า 

นับหมื่นล้านบาทมาเป็นเดิมพัน

แม้จะรู้ว่าความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ไม่หวานชื่นและราบรื่นนัก  

แต่เขาก็ไม่อยากให้บิดามารดาต้องเลิกรากันโดยมีคนที่ตายไปแล้วเป็น 

สาเหตุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นสาเหตุลึกลับที่เขาไม่รู้ว่าคืออะไร ซึ่งทำให้ 

เขาอึดอัดใจยิ่งนัก

เขาหวนนึกถึงอาสาสมัครสาวผู้กล้าประกาศตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็น 

ท่าทีของคนในครอบครัวเขาว่า ‘มีลับลมคมใน’ เธออาจมีสัญชาตญาณ 

ของนักสืบอย่างที่คุยไว้จริงๆ และถ้ามาได้ยินการสนทนาระหว่างพ่อกับแม่ 

เขาในวันนี้เธออาจจับพิรุธหรือเชื่อมโยงบางอย่างได้มากกว่าคนที่ใช้ชีวิต 

ส่วนใหญ่อยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์อย่างเขาเป็นแน่

ว่าแต่ว่าเขาพร้อมหรือไม่ที่จะนำเรื่องภายในครอบครัวออกไปให้ 

อาสาสมัครที่ไม่รู้หัวนอนปลายเท้าคนนั้นรับรู้

คุณหญิงเดือนดาราเหลือบมองหลานชายที่เดินเข้ามาในห้องด้วย 
สีหน้าครุ่นคิด เขาเดินมานั่งอยู่ข้างๆ เอื้อมมือมาจับมือเธอ หลุบตาลงต่ำ 

และหายใจเข้าออกยาวๆ อย่างเงียบๆ
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ภากรมักยึดห้องที่เงียบสงบของผู้เป็นยายเป็นที่พึ่งเสมอมา แม้จะ 

โตเกินกว่าจะพุ่งเข้ามาซบตักผู้เป็นยายที่มักนั่งอยู่บนรถเข็นแล้ว แต่เขา 

ก็ยังต้องการสัมผัสที่อ่อนโยนอยู่นั่นเอง

“เขาทะเลาะกันเรื่องมูลนิธิ แต่ทำไมแม่ต้องสั่งให้พ่อกันผมออกจาก

มูลนิธิล่ะครับคุณยาย”

ผู้เป็นยายบีบมือหลานชาย สายตาเหม่อมองออกไปนอกหน้าต่าง 

“เขาคงไม่อยากให้เรามาเสียเวลากับเรื่องไม่เป็นเรื่องละมัง แม่ 

เขาก็มีโน่นมีนี่ให้ทำอยู่เรื่อยๆ ไม่ใช่หรือ ขืนมัวมายุ่งเรื่องมูลนิธิ เดี๋ยว 

ก็ไม่มีเวลาไปเทกโอเวอร์บริษัทโน่นนี่นั่นกันพอดี แล้วก็จะไม่มีสองแม่ลูก 

จอมเขมือบกันละคราวนี้” แม้จะกล่าวติดตลก แต่ก็มีน้ำเสียงประชด 

ประชันอยู่ในที บ่งบอกว่าไม่ชอบใจวิธีการทำธุรกิจของบุตรสาวและ 

หลานชายนัก

“ผมว่าไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับ เป็นเพราะน้าแสงมากกว่า คุณยาย 

เล่าเรื่องน้าแสงให้ผมฟังหน่อยสิครับ ทำไมแม่ถึงโกรธเกลียดน้าแสง 

นักหนา”

ผู้เป็นยายทอดสายตามองมา แม้จะแอบเห็นสายตาสงสารและ 

เวทนาจากผู้เป็นยายอยู่เสมอ แต่ครั้งนี้เขารู้สึกว่าความสงสารและเห็นใจ 

เข้มข้นกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา

“น้าแสงก็เป็นเด็กผู้หญิงธรรมดานี่แหละจ้ะ เป็นคนร่าเริง ชอบ 

อ่านหนังสือ ช่างคิด แต่เรียนไม่เก่งและไม่กล้าแสดงออกเหมือนแม่เรา 

หรอก” 

“น้าแสงสวยมั้ยครับ” เขาถามเพราะนึกถึงคำพูดของเพื่อนเก่าของ 

ครอบครัวที่ได้ยินในงานเปิดตัวมูลนิธิ

“เขาก็สวยในแบบของเขาจ้ะ แต่ไม่สวยคมคล่องแคล่วปราดเปรียว 

เหมือนของแม่เราหรอก” 

“น้านุทบอกว่าแม่เกลียดน้าแสงเพราะปมอิจฉาแบบพี่น้องผู้หญิง  
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ส่วนใหญ่พวกผู้หญิงจะอิจฉากันเรื่องสวยๆ งามๆ ไม่ใช่หรือครับ ถ้าแม ่

สวยกว่าเก่งกว่าน้าแสง ทำไมแม่ถึงโกรธแค้นน้าแสงถึงขนาดนี้”

หญิงชรานิ่งงันราวกับถูกคำพูดของหลานชายกระทบใจจนต้อง 

เบือนหน้าหนี แต่สุดท้ายก็หันกลับมาพูดด้วยน้ำเสียงเนิบนาบเชิงอธิบายว่า

“ไม่ใช่เรื่องอิจฉาริษยาอะไรหรอกลูก แม่เขาเป็นคนรักเกียรติ 

รกัศกัดิศ์รนีะ่ จู่ๆ  นอ้งสาวทีอ่ยูใ่นตระกลูนายทหารกลบัไปเปน็คอมมวินสิต ์ 

ตอนนัน้คณุตาเปน็ผูบ้งัคบับญัชาการปราบปรามคอมมวินสิตก์โ็มโหนา้แสง 

เป็นฟืนเป็นไฟจนหน้ามืดตาลาย กินไม่ได้นอนไม่หลับ แม่เขาเป็นลูกพ่อ 

เขารักคุณตามาก ก็เลยโกรธน้องตามไปด้วย ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้จริงๆ 

ภากรอย่าสนใจเรื่องนี้อีกเลยนะ อย่าพูดอย่าถามเรื่องน้าแสงให้แม่เขา 

ได้ยินอีก ยายขอร้อง”

“นอกจากความเป็นน้าหลาน ยังมีเรื่องอื่นๆ ที่ผมเกี่ยวข้องกับ 

น้าแสงอีกหรือเปล่าครับ”

หญิงชราหันขวับมามอง

“ทำไมถามอย่างนี้ล่ะลูก”

“ผมได้ยินแม่สั่งให้พ่อกันผมออกจากมูลนิธิ และขู่ว่าถ้าพ่อไม่ทำ 

แม่จะทำให้ทุกคนเจ็บ รวมทั้งผมด้วย พ่อเลยบอกว่าจะปกป้องผมทุก 

วิถีทาง”

หญิงชรานิ่งไปชั่วขณะ ริมฝีปากที่เม้มแน่นบ่งบอกถึงอารมณ์ขุ่นมัว

ภายใน หากก็คลี่คลายในเวลาต่อมา

“ก็อย่างที่ยายบอก เขาอยากให้ภากรทุ่มเทความสนใจให้แก่งาน 

ที่บริษัทมากกว่า เพราะฉะนั้นก็ทำตามที่แม่เขาบอกเถอะ เรื่องมูลนิธิ 

นา้แสงนะ่ไมต่อ้งเปน็หว่ง คณุตาและนา้นทุจะเปน็คนทำภารกจินีใ้หเ้สรจ็สิน้ 

เอง เชื่อยายนะ” 

“ครบั” ชายหนุม่รบัปาก แมใ้นใจจะไมค่ลอ้ยตาม การถามถงึสองครัง้ 

สองคราแต่ได้คำตอบเดียวกันทำให้เขาตระหนักว่าผู้เป็นยายจะไม่มีวัน 
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เปิดปากบอกความขัดแย้งที่แท้จริงระหว่างลูกสาวทั้งสองคนเป็นแน่ 

เขาคงต้องหาคำตอบจากที่อื่น



เป็นเรื่องปกติที่คนระดับผู้อำนวยการฝ่ายการเงินหรือซีเอฟโอ 
ของกลุ่มบริษัทอุตสาหกรรมชั้นนำและเซียนหุ้นติดอันดับอย่าง ภากร 

นนทวทิย ์จะมนีกัขา่วตดิตอ่ขอสมัภาษณม์มุมองเกีย่วกบัการลงทนุอยูเ่สมอ  

หากเห็นว่าจะเป็นประโยชน์กับชื่อเสียงและราคาหุ้นของบริษัทเขาจะยอม

ให้สัมภาษณ์ เช่นเดียวกับวันนี้ที่มีนักข่าวจากเว็บไซต์การลงทุนชื่อดังมา 

ขอสัมภาษณ์เรื่องมุมมองต่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในไตรมาสแรก 

ของปี 

ชายหนุ่มนิ่วหน้าเมื่อเห็นนักข่าวสาวเดินเข้ามาพร้อมส่งยิ้มทักทาย 

อย่างกระตือรือร้น เธอคืออาสาสมัครหมายเลขหนึ่งของมูลนิธิแสงระวี 

นั่นเอง วันนี้เธอดูแปลกตาในชุดสูทกระโปรงดูคล่องแคล่วและน่าเชื่อถือ  

เธอมาพร้อมกับช่างภาพหนุ่มร่างสูงใหญ่เต็มไปด้วยมัดกล้ามชวนให้คิดว่า

น่าจะเป็นนักกีฬาหรือบอดีการ์ดมากกว่าช่างภาพ

วูบหนึ่งชายหนุ่มรู้สึกประหลาดใจแกมยินดี เมื่อคืนเขานอนไม่หลับ 

เฝ้าแต่คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครอบครัว โดยเฉพาะความขัดแย้ง 

๔
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รุนแรงระหว่างพ่อกับแม่ และพลอยนึกถึงเธอในฐานะผู้เสนอตัวสืบ 

เรื่องราวภายในครอบครัวของเขา แล้วจู่ๆ เธอก็ปรากฏตัวขึ้นอย่างไม่มีปี่ 

มีขลุ่ย แต่อีกใจหนึ่งกลับกังวล หากมารดาเขารู้ว่าอาสาสมัครของมูลนิธ ิ

แสงระวีบุกมาถึงที่ทำงาน จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ทันที

“คุณเป็นนักข่าวด้วยหรือ” เท่าที่จำได้เธอบอกว่าเธอรับงานแปล 

หนังสือ ไม่ใช่นักข่าว

“ใชค่ะ่ เมือ่วานลมืบอก” หญงิสาวพดูยิม้ๆ เปน็รอยยิม้ทีเ่จา้ของหอ้ง

หนุ่มรู้สึกขัดตา เพราะมันให้ความรู้สึกยียวนกวนประสาทและท้าทาย

“นี่ใคร” เขาถามถึงช่างภาพหนุ่มที่ยืนจังก้าจ้องหน้าเขาเขม็งชวน 

ให้อึดอัด

“นาธานค่ะ เขาเป็นช่างภาพ และเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิแสงระวี

ด้วย”

“สวัสดีครับ” นาธานก้มศีรษะทักทายแทนการยกมือไหว้เพราะ 

เห็นว่าเป็นคนวัยเดียวกัน 

ภากรสบสายตาแขง็ๆ คูน่ัน้อยา่งไมส่บอารมณน์กั ทัง้ในฐานะชา่งภาพ 

และอาสาสมคัรมลูนธิ ิเขาควรไดร้บัการเคารพมากกวา่นี ้ทีส่ำคญั เขาไมค่ดิ 

ว่าอาสาสมัครคนนี้จะเป็นช่างภาพมืออาชีพ เขาอาจเป็นคนรักของนิกกี้ 

ที่ติดสอยห้อยตามมาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิแสงระวีและเป็นช่างภาพเพื่อ 

เอาใจแฟน

“ดูเหมือนมูลนิธิผมจะโกอินเตอร์นะ มีแต่อาสาสมัครต่างชาติ 

ไม่ต้องถ่ายภาพผมหรอก ผมมีภาพในสต็อกให้เลือก เดี๋ยวจะให้เลขาฯ 

จัดให้” 

“แต่ผมต้องทำหน้าที่ของผมครับ ผมเชื่อมั่นในฝีมือการถ่ายภาพ 

ของผมมากกว่าภาพในสต็อกของคุณ และเจ้านายผมคงแฮปปี้กว่าถ้าได้ 

ใช้รูปของคนของตัวเอง”

สองหนุ่มประสานสายตากัน ภากรรับรู้ถึงความท้าทายและการ 
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คุกคามจากสายตาคู่นั้น

“ถ้าอย่างนั้นก็ช่วยบอกเจ้านายของคุณว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์ เพราะ 

ผมไม่แฮปปี้ที่พวกคุณใช้วิธีการไม่โปร่งใสในการเข้ามาหาผม”

“ไม่โปร่งใส...คุณหมายความว่ายังไง”

“ก็ทำทีมาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิเพื่อเข้าถึงผมไง” เขาเอ่ยพลางมอง 

เลยไปที่อาสาสมัครสาวด้วย เขาเห็นช่างภาพหนุ่มหน้าแดงก่ำด้วยความ 

โกรธ แต่นักข่าวสาวกลับทำราวกับไม่ได้ยินคำกล่าวหาของเขา หญิงสาว 

ยังคงกวาดตามองไปรอบๆ ห้องทำงานของเขาด้วยสายตากระตือรือร้น

แนน่อนวา่นีเ่ปน็หอ้งทำงานทีน่า่ตืน่ตาตืน่ใจสำหรบัผูพ้บเหน็ครัง้แรก  

ห้องขนาดใหญ่ถูกตกแต่งด้วยสไตล์โมเดิร์นสีขาวเงินดูสะอาดตา และ 

ทันสมัยด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ เช่น จอแอลซีดีขนาดใหญ่ที่ซ่อนอยู่ 

ในผนงัหลายเครือ่งซึง่กำลงัรายงานขา่วหุน้จากทัว่โลก สมกบัเปน็หอ้งทำงาน 

ของนักบริหารเงินในบริษัทที่มีมูลค่าหมื่นล้าน และเป็นห้องทำงานของ 

คุณชายสะอาดและเป็นโรคภูมิแพ้ขั้นรุนแรง

“ผมมาเป็นอาสาสมัครมูลนิธิแสงระวีเพราะต้องการทำห้องสมุด 

หนังสือเก่า ไม่ใช่เพราะคุณ” นาธานพูดเสียงแข็ง

“ออฟฟิซหรูจังค่ะ เฟอร์นิเจอร์แบรนด์ดังจากยุโรปทั้งนั้นเลย... 

แบบนีใ้ชม่ัย้ทีเ่ขาเรยีกวา่สภาพแวดลอ้มและสงัคมทีถ่กูจดัวาง” อาสาสมคัร- 

สาวพูดอีกเรื่อง

ชายหนุ่มนิ่วหน้า เดาไม่ออกว่าคนคู่นี้จะมาไม้ไหน

“หมายความว่ายังไง” 

“หมายถึงแพทเทิร์นการใช้ชีวิตของคุณภากรไงคะ การใช้ชีวิตอยู่ 

กับการงานและเพื่อนฝูงที่ผ่านการตรวจสอบจากครอบครัวแล้วว่าอยู่ใน 

ระดับเดียวกัน อีกหน่อยคุณก็คงจะแต่งงานกับคุณปาริฉัตรตามที่ผู้ใหญ ่

จัดวางไว้ แล้วใช้ชีวิตที่ถูกจัดวางไปเรื่อยๆ จนกว่า...”

“ผมบอกแล้วไงว่าผมไม่ให้สัมภาษณ์!” 
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หญงิสาวไมส่ะทกสะทา้น เธอกอดอกแลว้เดนิกลบัไปกลบัมาระหวา่ง 

จุดสองจุดหลายรอบแล้วพูดว่า

“มีคำภาษาจีนอยู่คำหนึ่งแปลเป็นไทยว่าสองจุดหนึ่งเส้น หมายถึง 

ชีวิตที่น่าเบื่อของคนที่มีชีวิตระหว่างบ้านกับที่ทำงาน” 

คราวนี้ชายหนุ่มโกรธจนหน้าแดงก่ำ

“คิดว่าการใช้ชีวิตแบบอาสาสมัครที่หางานตื่นเต้นทำไปเรื่อยๆ เป็น 

โลกที่สมบูรณ์แบบหรือไง นั่นเป็นเพราะพวกคุณยังหาสิ่งที่ตัวเองต้องการ

ไม่เจอต่างหากล่ะ” 

“อืม...ก็เปน็ไปไดค้ะ่ กี้เองกเ็คยนัง่ถามตวัเองบ่อยๆ วา่กำลังทำอะไร 

อยู่ แต่ไม่เป็นไร มาโฟกัสที่เรื่องของคุณภากรดีกว่า หรือคุณจะปฏิเสธว่า 

ชีวิตของคุณไม่ได้เป็นแบบสองจุดหนึ่งเส้น และไม่ได้ถูกจัดวาง”

“มันเรื่องของผม!”

“ไม่พูดเรื่องสองจุดหนึ่งเส้นและชีวิตจัดวางก็ได้ค่ะ” หญิงสาวจงใจ 

ทวนประเด็นเพื่อให้กระทบใจ “วันนี้เอาหนังสือมาให้ด้วยค่ะ” เธอเอ่ยพลาง 

ยื่นหนังสือ แด่หนุ่มสาว ที่เขียนโดย กฤษณมูรติ แปลโดย พจนา  

จันทรสันติ ไปตรงหน้าเขา

“ผมบอกคุณว่าผมจะอ่านหนังสือเล่มนี้หรือ” 

“เปล่าค่ะ แต่กี้คิดว่าคุณควรอ่าน เพื่อทำความรู้จักกับน้าสาวคุณ 

ให้มากขึ้น”

“ทำงานอาสาของคณุไป อยา่มายุง่กบัเรือ่งสว่นตวัของผม ไมอ่ยา่งนัน้ 

ผมจะบอกน้านุทว่าพวกคุณมาหาผมและสร้างเรื่องวุ่นวาย แล้วเตรียมตัว 

ออกจากการเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิผมได้เลย” เขากวาดตาไปมอง 

อาสาสมัครหนุ่มเพื่อรวมเขาไว้ในคำขู่ด้วย 

“คิดว่าพวกเราอยากยุ่งกับเรื่องส่วนตัวไร้สาระของพวกคุณนัก 

หรือไง” อาสาสมัครหนุ่มตอบโต้ “เอ...หรือว่าคุณคุ้นเคยกับตารางและ 

กราฟิกราคาหุ้น รวมทั้งผลกำไรขาดทุนมากกว่าการอ่านหนังสือปรัชญา  
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ประมาณว่าอ่านยังไงก็อ่านไม่รู้เรื่อง เลยทำเป็นเล่นตัว ไม่ยอมรับหนังสือ 

ดีๆ อย่างนี้”

ชายหนุ่มถลึงตาใส่ คนพวกนี้ทำราวกับเขาเป็นเพื่อนเล่น ทั้งๆ ที่ 

เป็นแค่อาสาสมัครในมูลนิธิที่เขาเป็นเจ้าของ

“ลองอ่านให้จบสิคะ แล้วจะรู้ว่าหนังสือเล่มนี้เปลี่ยนความคิดและ 

ชีวิตของคนหนุ่มสาวทั่วโลกได้ยังไง มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตนักธุรกิจ 

หมื่นล้านอย่างคุณเหมือนที่เคยเปลี่ยนน้าคุณให้กลายเป็นนักปฏิวัติสังคม 

ก็ได้ ลองดูบทนี้นะคะ ชื่อการศึกษาและชีวิต กี้จะอ่านเฉพาะตอนที่น้าคุณ 

ให้ดาวไว้ให้ฟัง” หญิงสาวบอกพลางหยิบหนังสือมาเปิดและอ่านออกเสียง 

อย่างเป็นจังหวะจะโคนเหมือนอ่านสารคดีทางโทรทัศน์

“จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว เธอจะเคยถาม 

ตัวเองหรือไม่ว่า เธอจะทำอะไรเมื่อโตขึ้น บางทีอาจจะเป็นการแต่งงาน 

และก่อนที่เธอจะรู้ตัว เธอก็จะกลายเป็นพ่อแม่คน เธอจะถูกงานอาชีพ 

ผูกรัดไว้อย่างเหนียวแน่น หรือไม่เธอก็จะขลุกอยู่แต่ในครัว เธอจะค่อยๆ 

ซบเซาร่วงโรยไปเป็นอันดับ นั่นคือความเป็นไปได้ทั้งหมดในชีวิตของเธอ

หรือ เธอเคยถามปัญหาเหล่านี้กับตัวเองหรือไม่ หรือว่าไม่อยากจะถาม 

หากว่าครอบครัวเธอร่ำรวย เธอก็จะได้เปรียบในทางฐานะที่มีความมั่นคง  

คุณพ่ออาจให้เธอทำงานสบายๆ อาจได้แต่งงานโดยจัดพิธีอย่างหรูหรา  

แต่แม้กระนั้นความเสื่อมโทรม ความร่วงโรยก็ยังจะมาเยือนเธออย่าง 

หลีกเลี่ยงไม่ได้”

“ออกไป!” เจ้าของห้องหนุ่มพูดเสียงแข็งสีหน้าจริงจัง เขาหมดความ

อดทนกับผู้หญิงคนนี้แล้ว

“คณุคดิวา่คณุเปน็ใคร ไมพ่อใจใครกไ็ลก่นังา่ยๆ อยา่งนีห้รอื ไมเ่ปน็ 

สุภาพบุรุษเอาเสียเลย” นาธานพูดเสียงแข็งพอกัน

“ในห้องนี้ ในบริษัทนี้ และในมูลนิธินี้ ผมอาจจะไม่ใช่สุภาพบุรุษ 

แต่ผมเป็นนาย ผมจะไล่ใครออกก็ได้...คุณจุ๋มเข้ามาพาแขกออกไปเดี๋ยวนี้ 
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เลย” ตอนท้ายเขากดอินเตอร์คอมบอกเลขานุการด้วยน้ำเสียงเด็ดขาด 

และไม่นำพาต่อท่าทีประท้วงของคนทั้งคู่

สองหนุ่มสาวจ้องหน้าเขาเขม็ง ไม่คิดว่าจะถูกไล่ออกจากห้องซึ่งๆ 

หน้าเช่นนี้

“สักวันหนึ่ง อย่ามาขอความช่วยเหลือจากเราก็แล้วกัน” นาธาน 

กัดฟันพูด หากไม่ได้อยู่ในอาณาจักรของเขาซึ่งประกอบด้วยพนักงาน 

หลายร้อยคนและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอีกหลายสิบคน เขาจะ 

ชกหน้าผู้บริหารหนุ่มผู้จองหองคนนี้สักหมัด

“คุณคิดว่าคนอย่าง นายภากร นนทวิทย์ มีความจำเป็นต้องขอ 

ความช่วยเหลือจากอาสาสมัครอย่างพวกคุณหรือ เชิญ!” เขาผายมือใน 

จังหวะเดียวกับที่เลขานุการของเขาเปิดประตูห้องเข้ามาพอดี

ภากรกดโทรศัพท์ถึงชมพูนุทก่อนที่อาสาสมัครทั้งสองจะก้าวพ้น 
ห้องเสียอีก

“ผมอยากให้น้านุทปลดอาสาสมัครที่ชื่อนิกกี้กับนาธานออกจาก 

มูลนิธิของเรา”

“อ้าว! ทำไมล่ะจ๊ะ”

เขาเล่าเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นให้ฟัง และสรุปว่าการมาของคนทั้งคู ่

เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลและมีพฤติกรรมน่าสงสัยว่าคนพวกนี้เข้ามา

ในมูลนิธิแสงระวีโดยมีเป้าหมายเพื่อเข้าถึงเขาและครอบครัว

“น้านุทต้องเข้าใจนะครับว่าคนระดับผมต้องระวังตัวเรื่องพวกนี้ 

ขนาดไหน” เขากล่าวตบท้ายด้วยน้ำเสียงจริงจัง

“เอ...ดูเหมือนจะเข้าใจผิดกันไปใหญ่โต เรื่องนี้นิกกี้เขามาปรึกษา 

กับน้า บอกว่าเจอในเรือนหนังสือของแสงระวี น้าเป็นคนบอกให้เขาเอา

หนังสือไปให้ภากรที่ออฟฟิซเอง น้าบอกเขาว่าไม่อยากให้แจ้งผ่านเลขาฯ 

ภากรว่ามาจากมูลนิธิ เพราะถ้าศิรู้คงไม่ชอบใจ แล้วนี่น้าก็ไม่รู้หรอกนะว่า 



50   ส ะ ดุ ด รั ก คุ ณ นั ก สื บ

เขาไปอ้างตัวเป็นนักข่าวกับช่างภาพ แต่ก็ถือว่าเขามีไหวพริบดีนะ”

“ทำไมผมต้องอ่านหนังสือเล่มนั้นด้วย”

“มันเป็นหนังสือที่ดี เป็นหนังสือที่ส่งผลสะเทือนทางความคิดให้แก่ 

คนรุ่นน้า น้าเลยอยากให้ภากรได้อ่าน จะได้เข้าใจความรู้สึกนึกคิดของ 

แสงระวีไงจ๊ะ อย่างที่ภากรต้องการไง”

“แค่นั้นหรือครับ” เขาถามเพื่อเช็กว่านิกกี้บอกชมพูนุทเรื่องการ 

ค้นพบจดหมายน้อยในหนังสือเล่มนี้หรือไม่

“ใช่จ้ะ มีอะไรหรือ”

“เปล่าครับ แต่ผมไม่ไว้ใจผู้หญิงคนนี้ เราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจาก 

ไหน เขารู้เรื่องส่วนตัวผมมากเกินไป เขาอาจจะเอาไปใช้หาผลประโยชน์ 

ใส่ตัวได้ น้านุทเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้เขาฟังหรือเปล่าครับ”

“เรื่องส่วนตัว...เช่นเรื่องอะไรจ๊ะ”

“เขาหาวา่ผมอยูใ่นสิง่แวดลอ้มและสงัคมทีถ่กูจดัวาง ทัง้เรือ่งการงาน 

และเพื่อนฝูง เขาหาว่าผมใช้ชีวิตแบบสองจุดหนึ่งเส้น แค่บ้านกับที่ทำงาน  

ชีวิตผมไม่ได้น่าเบื่อหรือน่าสมเพชขนาดนั้นหรอกนะครับ”

ปลายสายนิ่งเงียบไปชั่วขณะ ตามด้วยเสียงหัวเราะขบขัน สร้าง 

ความขุ่นมัวให้ชายหนุ่มไม่น้อย 

“น้าไม่ได้เล่าอะไรให้เขาฟังเลยนะ นิกกี้เป็นเด็กฉลาด ช่างสังเกต 

เห็นอะไรแวบเดียวก็ตีความได้ เราไปทำอะไรให้เขาเห็นเข้าล่ะ”

“เปล่านี่ครับ บอกตรงๆ นะว่าผมไม่ไว้ใจคนคู่นี้ คนผู้ชายวางท่า 

เหมือนนักเลง ส่วนผู้หญิงก็ขี้โม้ เขาเคยคุยโม้ให้น้านุทฟังมั้ยว่าเขามีทักษะ 

นักสืบชั้นแนวหน้าของโลกสี่คนรวมกัน ทั้ง เชอร์ล็อก โฮล์มส์ ปัวโรต์ 

โคนัน และมาม่าใน เดอะ นัมเบอร์วัน เลดี้ ’ส ดีเท็กทิฟ เอเจนซี่ 

แค่เห็นเหยื่อกะพริบตาสองครั้ง ก็จับมาเป็นเงื่อนงำคลี่คลายคดีได้”

“แต่น้าว่าเขาเป็นเด็กที่มีปฏิภาณไหวพริบดีนะ ความรู้ด้านหนังสือ 

ก็ดี ถ้าไม่มีสองคนนี้ ห้องสมุดหนังสือเก่าแสงระวีอาจจะไม่เสร็จนะ”
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“น้านุทจะเอาเขาไว้ก็ได้ แต่ผมไม่ต้องการให้คนนอกอย่างเขามา 

ยุ่งเรื่องส่วนตัวของผม ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับมูลนิธิ ขอให้น้านุทติดต่อ 

กับผมโดยตรง อย่าส่งอาสาสมัครคู่นี้มาหาผม”

“น้าขอโทษ เห็นว่าเราเป็นมูลนิธิเล็กๆ แล้วนิกกี้กับภากรก็เคย 

เจอกันมาแล้ว เลยไม่ทันคิดเรื่องกฎระเบียบ”

“นั่นไม่สำคัญเท่ากับว่าผมไม่อยากให้เรื่องนี้เข้าหูแม่ผม ดูเหมือน 

แมผ่มจะไมแ่ฮปปีก้บัการกลบัมาของนา้แสงสกัเทา่ไร ถา้รูเ้ขา้แมอ่าจจะพาล 

สั่งให้ผมถอนตัวจากตำแหน่งหรือปิดมูลนิธิไปเลยก็ได้ น้านุทเข้าใจ 

นะครับ”

“จ้ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น้าระมัดระวังที่สุดเชียวละ”

หลังจากวางสาย เขาเหลือบมองหนังสือเก่าเล่มเล็กตรงหน้า เขา 

หวนนึกถึงเนื้อหาที่เธออ่านแล้วนิ่วหน้า เป็นอย่างที่เธอพูดจริงๆ...มัน 

กระแทกหัวใจจนเจ็บจี๊ดเลยทีเดียว แต่ก็นั่นแหละ คนฉลาดอย่างเธอคง 

มขีอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเขาและครอบครวัอยูก่อ่นแลว้ จงึสามารถคดัเลอืก 

เรื่องราวที่ตรงใจเขามาอ่านเพื่อเรียกร้องความสนใจและทำให้เขาหลงกล 

ยอมให้เธอสืบเรื่องราวของแสงระวีซึ่งอาจจะซ่อนเป้าหมายบางอย่างไว้ 

เขาหยิบหนังสือขึ้นมาเปิดบทการศึกษาและชีวิต พบข้อความที่มี 

รูปดาวในตอนเปิดและปิดประโยคอย่างที่เธอบอกไว้จริงๆ...เธออาจจะเป็น

คนเขียนดาวนี้ขึ้นมาเองก็ได้

ในใจของชายหนุ่มกำลังต่อสู้กันอย่างหนัก ใจหนึ่งเขาอยากรู้เรื่อง 

ในอดีตของครอบครัว แต่อีกใจหนึ่งกลับแย้งให้ลบเรื่องนี้ออกจากใจ 

เพื่อตัดปัญหาความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นกับมารดา แต่เหนือสิ่งอื่นใด ความ 

อยากรู้อยากเห็นของเขาอาจเปิดทางให้ผู้ไม่หวังดีก้าวเข้ามาสร้างหายนะ 

แก่ครอบครัวของเขาได้

สุดท้ายเขาก็วางหนังสือเล่มนั้นลงที่เดิม

หากต้องการสืบค้นความลับในอดีตของครอบครัว เขาจะเป็นคน 
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จัดการเอง เขาจะไม่ยอมหลงกลลูกไม้ตื้นๆ แบบผู้ใหญ่หลอกเด็กของเด็ก 

เมื่อวานซืนคนนี้ เธอต้องการรู้ความลับในครอบครัวของเขาอย่างกระตือ- 

รือร้นและออกนอกหน้าเกินไปจนน่าสงสัยว่าจะมีผลประโยชน์แอบแฝง

“นี่มันแดนสนธยาชัดๆ นายนั่นมันเลือดเย็นจนน่าขนหัวลุก สุดยอด 
เจ้าอารมณ์ บ้าอำนาจ และไร้เหตุผล นึกอยากจะไล่ใครก็ไล่ นี่ถ้าเจอ 

ตัวแม่ มิสาดน้ำหรือเขวี้ยงโทรศัพท์ใส่เลยหรือ” นาธานพูดอย่างฉุนเฉียว 

ขณะสาวเท้าไปที่เคาน์เตอร์ต้อนรับเพื่อแลกบัตรประจำตัวประชาชนคืน

“เราถึงต้องเอาหนังสือดีๆ มาให้เขาอ่านไงล่ะ” หญิงสาวพูดเตือนสติ

ให้เขานึกถึงภารกิจที่มาในวันนี้ “อย่างน้อยเราก็รู้ว่าเราตีถูกจุดอ่อนเขาจังๆ 

ทั้งเรื่องสองจุดหนึ่งเส้นและสังคมที่ถูกจัดวาง”

“รู้ว่ามาทำอะไร แต่ขอบ่นหน่อยเถอะ ทำเป็นโกรธ ทั้งๆ ที่ตัวเอง 

ก็พอใจกับชีวิตที่ปลอดภัยในกำมือของแม่ และอยู่ในห้องทำงานที่สะอาด 

เหมือนห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาล”

หญิงสาวหันกลับมามองหน้าเพื่อนชาย

“รู้ตัวมั้ยว่าพี่ธานต่อต้านเขาอย่างออกหน้าออกตา และตอนนี้กำลัง 

หงุดหงิดใส่อารมณ์พอๆ กับคนคนนั้นเลยนะ เกิดอะไรขึ้นหรือ”

“ไม่ชอบขี้หน้าเขา”

“อิจฉาเขาหรือ”

“ไม่ใช่ แต่เวทนา ไม่เห็นหรือว่าเขาถูกขังในกรงที่แม่เขาสร้างขึ้น  

และเขาก็ยิ้มระรื่นอยู่ในนั้นโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังอยู่ในกรง”

“โกรธไปถึงคุณศศิวารเลยใช่มั้ย”

ชายหนุ่มเม้มปากแน่นและพลอยกำมือแน่นไปด้วย นิกกี้ทายใจ 

ไดถ้กูเผงเลยทเีดยีว หากมใีครสกัคนตอ้งรบัผดิชอบพฤตกิรรมทีน่า่เวทนา 

ครั้งนี้ คนคนนั้นก็น่าจะเป็นคนที่เลี้ยงดูเขามานั่นเอง

“เรารีบไปให้พ้นจากที่นี่เถอะ ถ้าเจอคุณศศิวารแล้วเขาจำเราได้ 



ช า ค รี ย า       53

ระเบิดลูกใหญ่ลงแน่” หญิงสาวเอ่ยพลางสาวเท้าไปที่เคาน์เตอร์

“เอะ๊! ” ปารฉิตัรเดนิออกมาสัง่งานพนกังานตอ้นรบัทีห่นา้เคานเ์ตอร์ 

และพบสองหนุ่มสาวเข้าพอดี แม้จะไม่รู้จักชื่อและมองเห็นในแสงสลัว  

แต่เธอจำผมซอยสั้นและดวงตาโตๆ คู่นี้ที่สะท้อนแสงส่องผ่านกระจก 

เข้าไปในเรือนหนังสือได้เป็นอย่างดี

นิกกี้รีบก้มหน้า ส่วนนาธานหันหน้าหนี พวกเขาจำหน้าผู้หญิงคนนี้

ได้ดีทีเดียว

“นักข่าวกับช่างภาพที่มาสัมภาษณ์คุณภากรค่ะ” พนักงานต้อนรับ 

ใหข้อ้มลูพลางยืน่บตัรประจำตวัประชาชนคนื “นีค่ณุปารฉิตัร ผูอ้ำนวยการ 

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ของกลุ่มบริษัทนนทวิทย์ค่ะ” 

นิกกี้รีบหยิบบัตรประจำตัวประชาชนใส่กระเป๋าถือแล้วจึงค่อย 

ยกมือไหว้

“สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ เคยได้ยินชื่อคุณปาริฉัตรมานานแล้ว 

ค่ะ โอกาสหน้าจะขอนัดสัมภาษณ์ลงคอลัมน์ไลฟ์สไตล์ไฮโซนะคะ”

“นักข่าวกับช่างภาพ?” ปาริฉัตรเอ่ยพลางกวาดตามองสองหนุ่มสาว

อย่างพินิจพิเคราะห์ “ฉบับไหนคะ”

“เว็บไซต์อินไซเดอร์ส อินเวสเมนต์ค่ะ”

“แต่คุณเป็นอาสาสมัครของมูลนิธิแสงระวีนี่” เธอยังเชื่อมั่นใน 

ความทรงจำของตัวเอง

“ใช่แล้วค่ะ เราเป็นนักข่าวกับช่างภาพ และใช้เวลาว่างไปทำงาน 

อาสาสมัครให้มูลนิธิแสงระวี”

ปาริฉัตรจ้องหน้านักข่าวสาวเขม็ง เป็นเรื่องบังเอิญที่เหลือเชื่อที่ 

อาสาสมัครสาวซึ่งล้มลุกคลุกคลานอยู่ในเรือนหนังสือกับเลขาธิการ 

มูลนิธิเมื่อวานนี้กลายมาเป็นนักข่าวสายการเงินการลงทุนที่มาสัมภาษณ์ 

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินของบริษัทนี้ในวันรุ่งขึ้น

“รีบไปกันเถอะ ต้องไปต่ออีกงาน” นาธานกระตุกแขนเพื่อนสาว  
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เขาไม่ชอบสายตาสงสัยและจับผิดของผู้หญิงคนนี้เลย ลางสังหรณ์บอกว่า 

ขืนอยู่บริเวณนี้ต่อไปอีกวินาทีเดียว ผู้หญิงคนนี้จะโวยวายจนทำให้การ 

ลักลอบเข้ามาในบริษัทนนทวิทย์ของเขากลายเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆ

“ต้องรีบไปต่ออีกงาน หรือกลัวจะถูกจับพิรุธได้กันแน่” ปาริฉัตร 

เชื่อมั่นในลางสังหรณ์ของตัวเอง และคิดว่าอาสาสมัครสองคนนี้เข้ามาที่ 

มูลนิธิและที่นี่อย่างมีผลประโยชน์แอบแฝง

“นี่คุณจ้องจับผิดและป้ายความผิดให้ทุกคนที่เข้ามาวุ่นวายกับว่าที ่

สามีของคุณหรือ” นาธานพูดเสียงห้วน

ปารฉิตัรตะลงึงนัไปชัว่ขณะ ไมเ่คยเจอใครกลา้ตัง้คำถามทีไ่รม้ารยาท 

เช่นนี้มาก่อน ทั้งสีหน้าและแววตาดุดันผสมกับร่างสูงใหญ่ของเขาทำให้ 

เธอรู้สึกไม่ปลอดภัย

แล้วทั้งคู่ก็เดินออกไป ปาริฉัตรรีบหยิบโทรศัพท์มือถือมากดเบอร ์

ท่านประธานบริษัทด้วยมืออันสั่นเทา

วรการเดินเข้ามาในห้องทำงานของภากรด้วยใบหน้ายิ้มกริ่ม 
ตามสไตล์คนขี้เล่น ขณะที่เจ้าของห้องยังหน้าบึ้งด้วยความขุ่นมัวกับ 

พฤตกิรรมของอาสาสมคัรสาวผูไ้มรู่ก้าลเทศะและมัน่ใจในตวัเองจนเกนิเหต ุ 

เรื่องที่ยังค้างคาใจคือการกล่าวหาว่าสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์แบบ 

ของเขาเป็นสิ่งที่ถูก ‘จัดวาง’ 

“มีนักข่าวมาสัมภาษณ์หรือ”

“ไม่ใช่นักข่าว แต่เป็นยายนิกกี้ อาสาสมัครที่มูลนิธิ” ภากรพูดอย่าง 

ไม่สบอารมณ์

“ว้าว! ผู้หญิงคนนี้เท่ว่ะ เป็นทั้งนักข่าวและอาสาสมัคร ไม่ตกเทรนด์ 

คนรุน่ใหม ่นอกจากจะเกง่แลว้ตอ้งมจีติอาสาดว้ย” วรการชะโงกหนา้เขา้ไป 

หาพลางพูดด้วยใบหน้ายิ้มกริ่ม

“บอกแลว้ไงวา่เขาไมไ่ดเ้ปน็นกัขง่นกัขา่วอะไรทัง้นัน้ เปน็แคน่กัศกึษา 
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ที่สับสนในตัวเอง เลยมาเป็นอาสาสมัครและปลอมตัวมาเป็นนักข่าวเพื่อ 

เข้ามาหาฉัน ทั้งๆ ที่เมื่อวานเพิ่งบอกว่าอยากเป็นนักสืบ”

“เป็นนักสืบ?” วรการเลิกคิ้วสูง “ดูแต่ละอาชีพ แสดงว่าเธอเป็น 

ผู้หญิงชอบผจญภัย”

“เขาบอกว่าเขามีสัญชาตญาณนักสืบสี่คนรวมกัน เชอร์ล็อก โฮล์มส์ 

ปัวโรต์ โคนัน และมาม่าใน เดอะ นัมเบอร์วัน เลดี้’ส ดีเท็กทิฟ เอเจนซี่ 

เลยเสนอตัวสืบเรื่องน้าแสง”

วรการระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นห้อง 

“งั้นนายก็อนุญาตให้เขาเป็นนักสืบเรื่องน้าแสงระวีแล้วละสิ” วรการ 

รู้สึกประหลาดใจ ไม่คิดว่าคนอย่างภากรจะสนใจเรื่องราวของน้าสาวที่เพิ่ง

ปรากฏตัวตนเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ และหากสนใจจริง เรื่องอย่างนี้ภากรต้อง

ให้เขาเป็นผู้ดำเนินการมิใช่หรือ

“เปล่า”

“งั้นเขามาที่นี่ทำไม”

“น้านุทสั่งให้เอาหนังสือมาให้” ภากรตอบห้วนสั้นแล้วนิ่งเงียบไป  

ในใจยังวนเวียนและหงุดหงิดอยู่กับเรื่องที่เธอทิ้งประเด็นไว้

“นายคิดว่าชีวิตของฉันกับนายเป็นชีวิตที่ถูกจัดวางมั้ย”

“หมายความว่ายังไง พรหมลิขิตงั้นหรือ”

“ไม่ใช่ หมายถึงมีคนจัดวางให้ชีวิตเราต้องเป็นแบบนี้...แม่กับพ่อ 

ฉันเป็นคนจัดวางชีวิตฉันกับนาย”

วรการนิ่งคิดเพียงชั่วครู่แล้วยักไหล่

“ชวีติคนระดบัเราลว้นถกูจดัวางดว้ยกนัทัง้นัน้แหละ เริม่ตัง้แตเ่รยีน 

อนุบาลที่ไหน เรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยหรือเมืองนอก ทำงานที่ไหน 

แต่งงานกับใคร ถามทำไม”

“มีคนบอกว่าฉันอยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ถูกจัดวางไว้แล้ว  

เช่น เป็นเจ้าของกิจการ คบกับเพื่อนอย่างนายกับฉัตร และสุดท้ายก็คง 
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แต่งงานกับฉัตรตามระเบียบ”

“ใครบอก...ยายนักสืบจอมจั๊กจี้นั่นหรือ”

เจ้าของห้องพยักหน้ารับแม้จะไม่ชอบสมญานามจั๊กจี้หูที่เริ่มติดปาก

ญาติหนุ่มนัก เขาเหลือบตามองหนังสือเล่มเล็กบนโต๊ะอย่างไม่สบอารมณ์ 

วรการมองตาม

“หนังสืออะไร” เมื่อเห็นหน้าปกก็นิ่วหน้า แม้จะไม่เคยอ่านหนังสือ 

ของนักเขียนท่านนี้ แต่เขามีความรู้รอบตัวมากพอที่จะรู้ว่ากฤษณมูรติ 

เป็นนักปรัชญาและกวีชั้นครูที่แม้จะเป็นชาวอินเดีย แต่ก็มีผลงานที่ได้รับ 

การยอมรับในระดับโลก เขาไม่คิดว่าคนหนุ่มที่สนใจแต่เรื่องการลงทุน 

อย่างภากรจะสนใจอ่านหนังสือของนักปรัชญาท่านนี้ 

“หนังสือที่ทำให้น้าแสงตัดสินใจเข้าป่า น้านุทให้ยายอาสาสมัครนั่น 

เอามาให้” 

“เหรอ...ทำไมต้องเอามาให้นายอ่านล่ะ”

“เขาบอกว่าในฐานะเลขาธิการมูลนิธิ ฉันน่าจะเข้าใจตัวตนของ 

นา้แสงมากกวา่นี.้..และนา่จะคน้หาเรือ่งนา้แสงไดจ้ากหนงัสอืพวกนี ้นายลอง 

อ่านตรงนี้สิ เขาบอกว่าน้าแสงทำดาวไว้ และเป็นตอนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลง 

ชีวิตของน้าแสง” 

วรการอ่านอย่างตั้งใจ จากนั้นก็เงยหน้ามองภากร แววตาขี้เล่น 

เปลี่ยนเป็นจริงจังขึ้นมาทันที

“โดนว่ะ ใช่เลย นายกับฉันใช้ชีวิตไปตามที่พ่อแม่หรือสังคมกำหนด 

บางทีฉันยังคิดเลยว่าทำไมเราถึงก้มหน้าก้มตาหาเงินกันจัง มีเงินเยอะ แต่ 

ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรให้มันอิ่มอกอิ่มใจดี ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ว่ะ และ

ชักจะชอบน้าแสงระวีขึ้นมาแล้วสิ แต่ดูเหมือนแม่นายไม่ปลื้มน้องสาวคนนี้

นัก ได้ข่าวว่าได้ยินชื่อทีไรวงแตกทุกที”

“ก็เพราะอย่างนั้นแหละ ฉันถึงไม่อยากให้แม่รู้ว่าน้านุทส่งคนของ 

มูลนิธิมาวุ่นวายที่นี่”
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“ว่าแต่ว่า...นายไม่อยากรู้หรือว่าทำไมแม่นายถึงโกรธเกลียดน้าแสง 

นักหนา” วรการชะโงกหน้าเข้ามาใกล้และลดระดับเสียงลงราวกับกลัว 

มีคนแอบฟัง 

ภากรจ้องหน้าญาติหนุ่ม เขาหวังว่ายายอาสาสมัครหมายเลขหนึ่ง 

นั่นคงไม่ฉวยโอกาสขายไอเดียเรื่องเป็นนักสืบมาสืบความลับในครอบครัว 

เขาไปทั่ว หากรู้ไปถึงหูของ ‘ต้นตอ’ อย่างมารดาเขาเข้า เธอจะถอยฉาก 

จากกรงเล็บนางเสือไม่ทัน

“ไมเ่หน็แปลก กค็ณุตาเปน็ทหารปราบพวกคอมมวินสิต ์สว่นนา้แสง 

เป็นคอมมิวนิสต์ มันคงเป็นตลกร้ายที่ไม่มีใครอยากพูดถึง แต่ตอนนี้ 

ไม่มีคอมมิวนิสต์แล้ว และคนที่เคยเข้าป่าก็เข้ามามีตำแหน่งใหญ่โตใน 

รัฐบาล คุณตาคุณยายก็เลยกล้าพูดถึงลูกสาวขึ้นมา และความที่ร่ำรวย 

จนไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไร ก็เลยเอามาตั้งมูลนิธิให้ลูกสาว” 

“นั่นมันเวอร์ชั่นผู้ใหญ่หลอกเด็กว่ะ แต่ฉันว่ามันน่าจะมีอะไรมาก 

กวา่นัน้ ไมอ่ยา่งนัน้คนอยา่งคณุปา้คงไมเ่สยีเวลาเสยีอารมณก์บัเรือ่งพวกนี้ 

หรอก นายไม่อยากรู้หรือว่าอะไรทำให้คนหัวใจทมิฬอย่าง คุณศศิวาร 

นนทวิทย์ เต้นเป็นเจ้าเข้าได้ ลองให้นักสืบอาสาของเราลองทำงานดูก็ 

ไม่เสียหายอะไรนี่นา”

“ไม่เอา ไม่อยากทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ อย่าบอกให้ใครรู้นะว่า 

ยายนิกกี้มาที่นี่และเสนอตัวเป็นนักสืบ ฉันไม่อยากมีเรื่องกับแม่ อย่าบอก 

แม้แต่กับฉัตร”

“เออน่า ฉันอยู่ข้างนาย ไม่เอานายไปรายงานคุณป้าเหมือนยายฉัตร 

อยู่แล้ว ว่าแต่ว่า...ถ้ายอมให้ยายนิกกี้เป็นนักสืบ ขอเป็นลูกมือนักสืบ 

ด้วยคนนะ แบบว่า...สนใจนักสืบเป็นการส่วนตัวน่ะ”

“ไม่รู้หรือว่าเขามีคนคุม” 

“ใคร”

“ชื่อนาธาน เป็นอาสาสมัครที่มูลนิธิเหมือนกัน วันนี้มาในฐานะ 
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ช่างภาพ”

“เขาบอกหรือว่าเขาเป็นแฟนกัน”

“ถ้าไม่ใช่แฟนกันคงไม่ดึงกันมาเป็นอาสาสมัคร คนที่มีการมีงานทำ 

และอายุขนาดนี้คงไม่ทำตัวเป็นอาสาสมัครเหมือนพวกนักศึกษาจบใหม่ 

หรอก”

“มันก็ไม่แน่ เดี๋ยวนี้พวกผู้บริหารไปทำงานจิตอาสาเยอะแยะไป  

เขาเรียกว่าช่วยเติมเต็มจิตวิญญาณ เพราะงานบริหารน่ะมันนักหนา 

แทบอ้วก เลยต้องหางานที่ชอบและทำเพื่อผู้อื่นมาช่วยแบ่งเบาความรู้สึก  

ส่วนเรื่องที่เขาจะเป็นอะไรกันน่ะ เรื่องอย่างนี้มาสมมุติเอาเองไม่ได้หรอก  

ถา้เขาไม่บอก แสดงว่าหัวใจยังว่าง โอกาสยังเปิดสำหรับหนุ่มโสดอย่างเรา”

“นายคนเดียวนะ ฉันไม่เกี่ยว”

“อ้าว! เห็นล้มลุกคลุกคลานกันจนเป็นเหน็บ”

“นายก็รู้ว่าฉันไม่มีวันยุ่งกับผู้หญิงคนนี้” ภากรพูดเสียงขุ่นอย่าง 

หงุดหงิด แค่คิดว่าเขาต้องมีความสัมพันธ์กับคนใต้บังคับบัญชาก็รู้สึก 

พะอืดพะอม

“เออน่า...ล้อเล่น คุณภากร นนทวิทย์ ไม่สนใจเรื่องหวานแหวว 

พวกนี้หรอก เพราะชีวิตเขาถูกจัดวางไว้ให้คู่กับยายฉัตรเสียแล้ว” วรการ 

ประชดประชนัอยา่งหมัน่ไส ้โดยหารูไ้มว่า่ยิง่พดูเรือ่ง ‘ชวีติทีถ่กูจดัวาง’ กย็ิง่ 

ทำให้ญาติผู้พี่หวนนึกถึงหญิงสาวผู้จุดประเด็นด้วยความหงุดหงิดยิ่งนัก

ขณะที่สองหนุ่มกำลังคุยกันอย่างออกรส ศศิวารและปาริฉัตรก็ก้าว 
พรวดพราดเข้ามาในห้องโดยไม่เคาะประตู เห็นประกายตาวาวๆ เหมือน 

เต้นระบำได้ของปาริฉัตร สองหนุ่มก็เดาได้ไม่ยากว่าข่าวการมาของนักข่าว 

และช่างภาพไปถึงหูศศิวารเรียบร้อยแล้ว ปาริฉัตรทำหน้าที่ ‘พรายกระซิบ 

ข่าว’ ประจำตัวศศิวารได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดียิ่ง

“มาทำอะไรที่นี่ ไม่มีงานทำหรือไง” ศศิวารถามวรการด้วยน้ำเสียง 
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ตำหนิติเตียน แม้วรการและภากรจะเป็นหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของ 

บริษัทมูลค่านับหมื่นล้าน แต่ศศิวารมักสอนสั่งหรือติเตียนพวกเขาเหมือน 

เป็นเด็กผู้ชายอยู่นั่นเอง ทั้งนี้เพราะคนหนึ่งเป็นลูกชาย ส่วนอีกคนเป็น 

หลานชายของสามีที่เธอปลุกปั้นมากับมือ

“มาคุยงานน่ะครับ” วรการตอบ

“เรื่องอะไร” ผู้เป็นมารดาหันไปจี้ถามลูกชาย ด้วยรู้ดีว่าภากรไม่ใช่ 

คนที่คิดหาคำแก้ตัวได้ว่องไวเท่าญาติผู้น้องอย่างวรการที่มักจะใช้ความ 

สามารถพิเศษด้านนี้ช่วยเหลือภากรให้พ้นจากการกวดขันอย่างเข้มงวด 

ของเธอเสมอมา

ภากรนิง่เงยีบ รูว้า่ตอบไปมารดากไ็มเ่ชือ่ และมแีตจ่ะถามยอ้นกลบัไป 

กลับมาระหว่างเขากับวรการจนจนมุมในที่สุด

“ผู้หญิงกับผู้ชายที่มาหาเธอเมื่อกี้นี้เป็นใคร” ศศิวารป้อนคำถามต่อ

“นักข่าวกับช่างภาพครับ” วรการเป็นผู้ตอบแทน

“ไม่ใช่อาสาสมัครของมูลนิธิแสงระวีหรือ” 

“ใช่ครับ” ภากรสารภาพท่ามกลางการเบิกตาประท้วงของวรการ  

เขารู้ดีว่าหากบอกว่านักข่าว ผู้เป็นมารดาก็จะต้องถามต่อไปว่าชื่ออะไร 

จากฉบับไหน และโทรศัพท์กลับไปเช็กต้นสังกัดได้ภายในไม่กี่นาที ซึ่งนั่น

จะทำให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายไปกันใหญ่

“เขามาทำไม ฉันสั่งไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าอย่าให้คนที่นั่นมาวุ่นวายที่นี่” 

ศศิวารมีสีหน้าบึ้งตึงขึ้นมาทันที

“เมื่อวานภากรลืมไอแพดไว้ที่มูลนิธิ น้านุทเลยสั่งให้เด็กสองคน 

เอามาคนืครบั” วรการชงิตอบ ถา้ภากรพูดความจรงิออกไปจะตอ้งกลายเปน็ 

เรื่องใหญ่แน่

“แล้วทำไมต้องโกหกว่าเป็นนักข่าวกับช่างภาพ” ปาริฉัตรถลึงตาใส ่

วรการและหันไปซักภากร

“กป็า้ศสิัง่คนทีน่ีไ่วว้า่ถา้คนของมลูนธิแิสงระวมีาใหแ้จง้ใหท้ราบทนัท ี
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น้านุทไม่อยากให้อาสาสมัครเจอเรื่องยุ่งยาก” วรการยังเป็นผู้ให้คำตอบ

“บอกน้านุทของเธอด้วยว่าคราวหน้าไม่ต้องส่งใครหรืออะไรมาจาก 

มูลนิธิอีก ไม่อย่างนั้นฉันจะถือว่าท้าทายและอยากมีเรื่องกับฉัน” ศศิวาร 

พดูกบัภากร เมือ่ไมม่เีสยีงตอบรบั กก็วาดตามองทัง้บตุรชายและหลานชาย 

ด้วยสายตาคาดโทษ

“ดีแล้วที่อยู่ด้วยกัน เธอจะไปดูเครื่องจักรใหม่ที่เยอรมันเมื่อไหร่” 

ศศิวารถามวรการ วรการเรียนจบปริญญาตรีด้านวิศวกรรมเครื่องกล  

และเรียนจบปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ เขาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สายงานปฏิบัติการที่ควบคุมสายงานฝ่ายปฏิบัติการการผลิตของบริษัท 

ในเครือทั้งหมด

“สิน้เดอืนหนา้ครบั” วรการตอบอยา่งไมส่บายใจนกั เขาเหน็ประกายตา 

วาบขึ้น ซึ่งเดาได้ไม่ยากว่าสมองอันปราดเปรื่องของศศิวารผ่านการ 

ประมวลผลและคิดหาวิธีลงโทษภากรได้แล้ว...ทุกครั้งที่มีการขัดคำสั่ง 

จะต้องมีบทลงโทษตามมา

“เอาภากรไปด้วยนะ จะได้ไปเรียนรู้วิธีการดีลงานนอกสายการเงิน

บ้าง”

“แต่ช่วงนี้ผมกำลังยุ่งเรื่องออกหุ้นกู้ตัวใหม่นะครับ” ภากรแย้ง

“ไปจัดสรรเวลาให้ดี จะไปเที่ยวต่อกันสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้ ฉัน 

อนุญาตเป็นกรณีพิเศษ ไม่คิดเป็นวันลา มาบอกแค่นี้แหละ อย่ามัว 

คุยกันเพลินจนลืมทำงานล่ะ”

ศศิวารเดินออกไปโดยมี ‘พรายกระซิบ’ อย่างปาริฉัตรสาวเท้า 

ตามไปติดๆ 

สองหนุม่หนัมามองหนา้กนัอยา่งมนึงง ในฐานะประธานบรษิทัทีด่แูล 

ด้านนโยบาย ศศิวารจะไม่ลงมาเกี่ยวข้องกับเรื่องระดับปฏิบัติการเช่นนี้ 

และที่สำคัญ โดยภาระหน้าที่ของผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน ภากรไม่จำเป็น

ต้องดูเครื่องจักรที่ต่างประเทศ และไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้มาก่อน
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“ทำไมแม่นายสั่งให้นายไปเยอรมันวะ มันแปลกๆ นะ” วรการพูด 

ภากรหวนนึกถึงบรรยากาศการเปิดมูลนิธิแสงระวีเมื่อวาน กับการ 

มาของอาสาสมัครมูลนิธิแสงระวีในวันนี้ ซึ่งดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวกับ 

ที่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ผู้บริหารด้านการเงินอย่างเขาต้องไปดูเครื่องจักร 

ที่เยอรมนี ทุกครั้งที่มารดาต้องการดึงเขาออกจากเรื่องใดเรื่องหนึ่ง มัก 

มีงานหรือกิจกรรมที่ไม่อยู่ในแผนและไม่เกี่ยวข้องกับภาระหน้าที่มาให้ 

เขาทำเสมอ

“เขาไม่ต้องการให้ฉันมีเวลาไปยุ่งกับมูลนิธิแสงระวี”

“มันอะไรกันนักหนา ถึงขนาดไม่ยอมให้คนของมูลนิธิแสงระวีมา 

เหยียบอาณาจักรของตัวเองเชียวหรือ ฉันว่าถึงเวลาที่นายน่าจะใช้บริการ 

นักสืบของอาสาสมัครนิกกี้ได้แล้วมั้ง” 

ภากรส่ายหน้า เขาไม่ต้องการให้สถานการณ์เฉพาะหน้าบีบคั้น 

ให้ตัดสินใจเลือกสิ่งที่ยังไม่มั่นใจ ซึ่งสุดท้ายอาจเป็นความผิดพลาดที่แก้ไข 

ไม่ได้

ขนาดยังไม่ได้ว่าจ้าง เธอยังมีข้อมูลส่วนตัวของเขามากถึงขนาดนี้  

หากรู้มากกว่านี้เธออาจจะนำข้อมูลลับเหล่านั้นมาแสวงหาผลประโยชน์ 

ในภายหลังได้


