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บทที่ 1

'ผู้หญิงบางคนชอบคนตัวสูงใหญ่ ไหล่กว้าง บางคนชอบผู้ชายท่ีมี 

ลกัย้ิมเพราะดูมีเสน่ห์ เพือ่นบางคนบอกว่าผูช้ายแค่บุคลกิด ีลกุ ยนื นัง่หลงั

ตรงก็ท�าให้ใจสั่นได้แล้ว หรืออาจจะเป็นเรื่องเล็กๆ อย่างนิ้วมือท่ียาวสวย 

เลบ็สะอาดสะอ้าน...แล้วท�าไมความรูส้กึของฉันต้องมาตดิกบัผูช้ายท่ีใส่แค่

เสื้อยืดคอวีสีด�าด้วยนะ ฉันต้องเป็นพวกท่ีมีรสนิยมแปลกแถมใจง่ายด้วย

แน่ๆ'

บุษบงกชหลบสายตาของคนท่ีใส่เสื้อยืดสีด�าซ่ึงนั่งอยู่ด้านในสุดของ

โต๊ะตวัยาวแล้วย้ิมให้ทุกคนในหน่วยเจรจาต่อรองในกรณเีกดิเหตอุาชญากรรม 

(Negotiation in Crime Unit) ท้ังเธอและพจนย์ีต่างกม็าช้ากว่าใคร คณุหมอ

ก้มศีรษะให้ทุกคนนิดๆ พร้อมกับกล่าวขอโทษ

"ต้องขอโทษด้วยนะคะท่ีมาช้า พอดีผู้บังคับบัญชาเรียกไปพบก่อน 

เลิกงานน่ะค่ะ เลยออกมาเลต"

ทุกคนในโต๊ะทั้งหัสยุทธ วุฒิภาศ อาสดา และปารุสก์ต่างก็ยืนขึ้นเพื่อ

ต้อนรบัสภุาพสตรท้ัีงสองคน แต่อาสดากบัปารสุก์ขยับออกจากเก้าอ้ีมาช่วย

สองสาวให้นัง่ประจ�าท่ีซ่ึงพวกเขาได้จดัไว้ บุษบงกชนัง่ตรงข้ามหัสยทุธ ส่วน
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พจนีย์นั่งตรงข้ามวุฒิภาศ แล้วปารุสก์ก็นั่งติดกับพจนีย์ โดยมีอาสดาอยู่

ข้างวฒุภิาศ ดเูหมือนต�าแหน่งในการนัง่จะถกูจดัวางไว้ในใจของคนท่ีนัง่ใน

สุดอยู่ก่อนแล้ว

เมื่อสุภาพสตรีท้ังสองนั่ง ชายหนุ่มท้ังสี่ก็นั่งตาม วุฒิภาศย้ิมให้ 

บุษบงกชแล้วกล่าวตอบเธอเป็นคนแรก

"ไม่เป็นไรหรอกครบัคณุหมอ ท่าทางงานของสถาบันจะยุง่ใช่ไหมครบั

ช่วงนี้"

"ค่ะ มีงานวิจัยเพิ่มเข้ามาด้วย"

หัสยุทธจ้องมองใบหน้าด้านข้างของเธอด้วยสีหน้าเรียบเฉย เพราะดู

เหมือนบุษบงกชเองก็ไม่อยากให้เขาเข้าไปอยู่ในบทสนทนาระหว่างเธอกับ

วุฒิภาศ

"โห ผ่าศพคดีทั่วประเทศแล้วยังต้องท�าวิจัยด้วยเหรอครับ"

บุษบงกชยิ้มอ่อน สีหน้าของเธอดูเหนื่อยล้า "นี่แหละค่ะชีวิต โชคดีที่

มีพจช่วย ถ้าผู้ช่วยไม่เก่งฉันก็คงไม่ไหวเหมือนกัน"

พจนีย์ยิ้มรับค�าชม "พจก็โชคดีค่ะ อยู่กับหมอที่ทั้งเก่ง ทั้งน่ารัก"

หนุ่มๆ รีบพยักหน้ารับอย่างพร้อมเพรียง ยกเว้นหัสยุทธท่ีผลัก

รายการอาหารมาตรงหน้าสองสาว

"สั่งก่อนครับ"

บุษบงกชจึงจ�าเป็นต้องหันมาสบตาเขา เธอกล่าวขอบคุณเบาๆ แล้ว

รับรายการอาหารนั้นมาเปิดดูพร้อมกับพจนีย์ ผู้ช่วยร่างเล็กของคุณหมอ

หันไปถามทุกคนในโต๊ะ

"แล้วทุกคนสั่งอะไรไปบ้างแล้วคะ"

อาสดาพดูช่ืออาหารสองสามอย่างซ่ึงต่างกเ็ป็นออเดฟิ หัสยุทธจึงรบี

บอกสองสาว

"อยากทานอะไรก็สั่งเลยครับ พวกนี้กินได้ทุกอย่าง"

Page_�����.indd   8 8/24/2559 BE   15:17



9

tiara

"สารวัตรไม่กลัวพจล้มทับเหรอคะ"

หัสยุทธย้ิมกว้างจนคนท่ีนัง่ตรงข้ามรบีก้มลงมองรายการอาหารในมอื

อีกครั้ง

"ตัวแค่นี้เอง จะกินได้สักเท่าไรเชียว"

"อย่าดูถูกผู้หญิงหิวน้า พจสั่งอันนี้ให้หมอดีกว่า" พจนีย์หันไปพูดกับ

พนกังานของร้านอาหาร เธอเป็นคนจดัการท้ังหมดโดยมีบุษบงกชพยักหน้า

ให้เท่านัน้ ส่วนชายหนุม่ท้ังสี่ไม่มปัีญหากบัการกนิและการตามใจสภุาพสตรี

เลย "เครื่องดื่มล่ะคะ หมอเอามะนาวโซดาไหม"

บุษบงกชพยักหน้าอีก แล้วพจนย์ีกส็ัง่น�า้ส้มคัน้ส�าหรบัตวัเอง พนกังาน

ทวนออเดอร์ครัง้สดุท้ายก่อนกลบัเข้าไปในครวั จากนัน้อาหารเรยีกน�า้ย่อย

ที่หนุ่มๆ ในหน่วย NIC สั่งไว้ก่อนหน้าก็มาเสิร์ฟพอดี พจนีย์หันไปสนใจ 

ปารุสก์หลังจากที่เพิ่งสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเขา

"พี่รุสก์ผอมลงจริงด้วย"

ปารุสก์ยิ้มเขิน "เทรนเนอร์ดี"

อาสดาจึงเริ่มการบรรยายเรื่องการดูแลสุขภาพให้ปารุสก์ ทุกคนหัน

ไปสนใจคนท่ีนัง่สดุปลายโต๊ะด้านนอกท่ีก�าลงัพูดอย่างออกรส ท�าให้คนท่ีนัง่

อยู่ด้านในค่อนข้างจะเงยีบเหงา แต่บุษบงกชก็ไม่มีท่าทีท่ีจะหันไปสบตากบั

หัสยุทธ ซ่ึงสารวตัรรูด้ว่ีาเธอไม่ค่อยอยากจะพูดคยุอะไรกบัเขาอยู่แล้วจึงได้

แต่ลอบอมยิ้มกับกิริยาที่ตั้งใจท�าเมินเขาอย่างออกนอกหน้า

เครื่องด่ืมของบุษบงกชกับพจนีย์ถูกเสิร์ฟตามมา แล้วในขณะท่ี 

คุณหมอก�าลังจะหยิบหลอดข้ึนมาดูดเครื่องดื่มสีขาวท่ีมีฟองเม็ดเล็กๆ ใน

แก้วใสทรงสูงนั้น หัสยุทธก็เลื่อนจานเปาะเปี๊ยะทอดมาให้ตรงหน้าเธอช้าๆ

"รองท้องก่อน"

เขาพูดเสียงเบาให้ได้ยินแค่สองคน เพราะในขณะนี้อีกสี่คนต่างก็ 

ไม่ได้สนใจหัวหน้าของตนเลย คนที่เป็นศูนย์กลางของบทสนทนาก็ยังเป็น
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อาสดากบัปารสุก์ บุษบงกชมองเปาะเป๊ียะทอดช้ินเลก็ๆ ในจานแล้วย่นจมกู

ก่อนจะเงยหน้าข้ึนมองเขา หัสยุทธจ้องตาเชิงบังคบัแล้วลดสายตาลงไปมอง

เครื่องดื่มในมือของเธอ

"เดี๋ยวปวดท้อง"

จริงอย่างที่เขาบอก ตอนนี้เธอท้องว่างและเริ่มหิว หากดื่มเครื่องดื่ม

ท่ีมส่ีวนผสมของมะนาวกบัโซดาเข้าไปมหีวังคงปวดกระเพาะแน่ แต่กยั็งขอ

ดื้ออีกนิด เธอถามเบาๆ ด้วยน�้าเสียงยียวน

"ใครเป็นหมอ"

หัสยุทธยิ้มมุมปากทันทีแล้วเลิกคิ้วขึ้นสูง เขาส่ายหน้านิดๆ ก่อนจะ

กอดอก จงัหวะนัน้หน้าจอโทรศพัท์มือถอืซ่ึงวางอยูข้่างกระป๋องรตูเบียร์กมี็

แสงสว่างเกิดขึ้น สารวัตรของหน่วย NIC หันไปมองก่อนจะหยิบมันขึ้นมา

ดู บุษบงกชอยากรู้มากว่าใครติดต่อเขาเข้ามา เพราะตอนนี้หัสยุทธก�าลัง

ยิ้ม...

คณุหมอพยายามข่มความอยากรูแ้ล้วใช้ส้อมจิม้เปาะเป๊ียะช้ินแรกเข้า

ปากแทน เธอเบนความสนใจไปท่ีบรรยากาศภายในร้านซ่ึงมีลูกค้าในวัย

ท�างานมารับประทานอาหารค�่าค่อนข้างหนาตา เย็นวันศุกร์ปลายเดือน 

อย่างนีทุ้กร้านคงแน่นขนดัไปด้วยผูค้นท่ีต้องการพักผ่อน หลงัจากท่ีเกรงใจ

กันอยู่นาน ในท่ีสุดเธอกับพจนีย์ก็โยนความรับผิดชอบในการเลือกร้าน

อาหารให้เป็นหน้าท่ีของหนุ่มๆ และน่าแปลกท่ีหัสยุทธเลือกร้านได้น่ารัก

ถกูใจเธอ ผนงั โต๊ะ เก้าอีบุ้ฟองน�า้หุ้มด้วยผ้าลายดอกไม้เลก็ๆ ล้วนมสีหีลกั

เป็นสขีาว แสงไฟในร้านสนีวลตา ผ้าม่านตรงกรอบหน้าต่างทรงโค้งข้างโต๊ะ

ท่ีเธอนัง่เป็นลายทุ่งดอกไม้บนเนนิเขาท่ีไหนสกัแห่ง และของประดบัตกแต่ง

ส่วนใหญ่ถกูท�าข้ึนด้วยมือ เผลอหน่อยเดยีวเปาะเป๊ียะในจานกเ็หลอืแค่สอง

ช้ิน บุษบงกชเงยหน้าข้ึนมองเขาและเพิ่งเห็นว่าเขาไม่ได้สนใจหน้าจอ

โทรศัพท์ของตัวเองแล้ว
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"เดี๋ยวก็อิ่มซะก่อน"

ใบหน้าของคุณหมอร้อนวูบ เธอค่อยๆ วางส้อมลงในจาน นึกเกลียด

รอยย้ิมท่ีรู้ทันของเขาข้ึนมาทันที คราวนี้เลยได้ดูดน�้ามะนาวโซดาสมใจ  

หัสยุทธจ้องมองหญิงสาวตรงหน้าด้วยแววตาเอ็นดูมากกว่าหลงใหล กิริยา

ท่าทางของเธอหลายต่อหลายครัง้ท�าให้เขานกึถงึเจ้าเดอืนเสีย้ว นายต�ารวจ

หนุม่ใหญ่ย้ิมออกมาโดยท่ีคนตรงหน้าไม่รูส้าเหต ุดงันัน้เขาจึงได้รบัการตวัด

สายตาให้อีกครั้ง

เมื่ออาหารมาถึงก็ดูเหมือนสองสาวจะได้รับการดูแลและเอาใจเป็น

พเิศษ แม้หัสยทุธจะไม่ได้เป็นคนตกัอาหารใส่ในจานข้าวของหมอบุษบงกช

เหมือนวุฒิภาศ แต่เขาก็คอยเลื่อนจานอาหารมาไว้ตรงหน้าเธอเป็นระยะ 

พจนีย์ดูจะมีความสุขมากท่ีสุด เธอคุยจ้อไม่หยุด บรรยากาศดูผ่อนคลาย

และเป็นกนัเอง จนกระท่ังทุกคนเริม่อ่ิมของคาวและก�าลงัมองหาของหวาน

ในเมนู วุฒิภาศก็เตือนหัวหน้าของเขาให้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยส�าหรับการ

นัดหมายมาทานข้าวร่วมกันในค�่าคืนนี้ หัสยุทธดูจะเขินนิดๆ แต่เขาก็

พยายามหาค�าพูดที่เป็นทางการแต่ไม่ดูขึงขังเกินไปมาพูดจนได้

"เอ่อ ผมในฐานะตัวแทนของฝ่ายต�ารวจต้องขอขอบคุณคุณหมอกับ

ผู้ช่วยผูม้คีวามสามารถ..." พดูถงึตรงนีเ้ขากหั็นไปสบตากบัพจนย์ีซ่ึงตอนนี้

เอาแต่ยิม้กว้าง "ท่ีกรณุาอ�านวยความสะดวกในการท�างานให้กบัพวกเรามา

ตลอด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความกรุณาอย่างนี้ไปเรื่อยๆ นะครับ"

หัสยุทธก้มศรีษะให้หญิงสาวท้ังสองพร้อมรอยย้ิมท่ีอบอุ่น หนุม่ๆ ของ 

NIC ปรบมือให้เขาไม่ดังเกินไปนักเพราะกลัวรบกวนลูกค้าโต๊ะอ่ืน แล้ว 

อาสดาก็เป็นคนด�าเนินรายการต่อ

"คราวนี้คุณหมอต้องพูดบ้างแล้วล่ะครับ"

"ฉันเหรอคะ" บุษบงกชท�าหน้างงก่อนจะนึกขึ้นได้ว่าเธอเป็นตัวแทน

ของฝ่ายแพทย์ "อ๋อ เอ่อ ค่ะ พวกเรากต้็องขอบคณุทุกคนส�าหรบัการท�างาน
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อย่างมอือาชีพนะคะ แต่ถ้าจะให้ดกีว่านีอ้ยากขอความเห็นใจว่าไม่ให้เร่งงาน

จากเราจนเกินไป..."

ทันทีที่พูดถึงตรงนี้ทุกคนก็หัวเราะขึ้นมาพร้อมกัน อาสดารีบฟ้อง

"คนที่เร่งคือคนที่นั่งตรงข้ามคุณหมอนั่นแหละครับ พวกผมไม่เกี่ยว

นะ"

"จริง"

วุฒิภาศกับปารุสก์รีบสนับสนุนจนคนที่ถูกซัดทอดปั้นหน้าไม่ถูก เขา

ได้แต่ย้ิมเขินแล้วส่ายหน้าปฏิเสธ บุษบงกชอดย้ิมรับสีหน้ายอมจ�านนของ

เขาไม่ได้ เมื่อเห็นชายที่มีวุฒิภาวะในทุกด้านถูกลูกน้องรุมก็ดูน่ารักดี

"พูดต่อสิครับคุณหมอ" วุฒิภาศเตือนเพราะรู้สึกว่าเธอยังพูดไม่จบ

"ขอบคณุส�าหรบัอาหารม้ือน้ี หวงัว่าทางเราจะมโีอกาสเลีย้งตอบแทน

พวกคุณบ้างนะคะ"

ทุกคนหันไปหาหัสยุทธคล้ายกับจะบังคับให้เขารับปากบุษบงกช  

เขาย้ิมเขินแล้วพยักหน้ารับ จากนั้นทุกคนก็ปรบมือด้วยความดีใจอีกครั้ง 

เมื่อเงียบเสียงลงพจนีย์จึงสบโอกาสที่จะถามในเรื่องที่เธอสงสัย

"ไม่มีใครดืม่เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์เลยเหรอคะ พจแปลกใจมากนะเนีย่"

บุษบงกชกเ็พิง่สงัเกตจรงิจงัตอนนี ้เธอนัง่ตรงข้ามกบัหัสยุทธ เห็นว่า

เขาดื่มรูตเบียร์ซ่ึงไม่มีแอลกอฮอล์ ส่วนคนอ่ืนก็ดื่มเพียงน�้าอัดลมกับ 

น�้าเปล่าเท่านั้น ผิดวิสัยชายหนุ่มที่ออกมาสังสรรค์ยามค�่าคืน หรือหน่วยนี้

จะรักษาสุขภาพกันมาก ค�าถามนี้หัสยุทธเป็นคนตอบ

"ยังอยู่ในหน้าที่ครับ ไม่รู้จะถูกเรียกเมื่อไร"

"หมายความว่าชีวิตนี้ก็จะไม่ได้ดื่มเลยเหรอคะ"

หัสยุทธหัวเราะ "ด่ืมได้ครับ แต่มันมีข้อจ�ากัดอยู่ อีกอย่างเราจะมี 

วันหยุดสลับกัน คนที่หยุดก็จะดื่มได้"

"อ๋อ อย่างนีน้ีเ่อง ชวีติกล็�าบากเหมือนกนันะคะ" พจนย์ีท�าหน้าเห็นใจ 
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"แต่ไม่ดื่มก็ดี แล้วมีอะไรอีกไหมคะที่เป็นข้อห้าม"

"นี่น้องพจจะล้วงความลับในหน่วยของพี่เหรอเนี่ย" ปารุสก์ดักคอ

"ก็บอกเฉพาะท่ีบอกได้สิคะ ถ้าให้พจเดา...หวังว่าจะไม่เกี่ยวกับการ

มีครอบครัวด้วยนะคะ"

"หูย...น้องพจเล่นแรง" อาสดาบ่น "ที่ไม่ได้แต่งงานนี่ไม่ได้ตั้งใจโสด

นะ แต่ไม่มีใครเอาต่างหาก"

ทุกคนหัวเราะพร้อมกนัท�าให้บรรยากาศบนโต๊ะสนกุสนานครกึครืน้ข้ึน

ไปอีก แล้วระหว่างนั้นพนักงานก็มารับออเดอร์ของหวาน หนุ่มๆ ขอแค ่

ผลไม้ ส่วนสองสาวเลอืกไอศกรมีคนละลกูเท่านัน้ วุฒภิาศเป็นคนนกึข้ึนมา

ได้ก่อนว่ายังไม่มีใครตอบค�าถามของพจนีย์ เขาจึงอาสาตอบ

"นอกจากเรื่องท่ีต้องสแตนด์บายรอรับการเรียกไปปฏิบัติหน้าท่ีได ้

ยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วก็มีเรื่องห้ามปิดมือถือครับ"

"แบตฯ หมดก็ไม่ได้เหรอคะ"

"ครบั ใครไม่รบัสายหรอืไม่ตดิต่อกลบัภายในห้านาทีจะถกูตดัคะแนน

ความประพฤต ิแล้วยังมีผลต่อการประเมนิประสทิธภิาพการท�างานของทีม

ด้วย"

"มีใครเคยโดนไปแล้วบ้างคะ" ไม่น่าเชื่อว่าไม่มีใครในโต๊ะที่ยกมือขึ้น

เลย พจนีย์ท�าหน้าทึ่ง "โห นี่ยิ่งกว่าคนมีภรรยาดุอีกนะคะ"

"แล้วถ้ามีเรือ่งส่วนตวัท่ีต้องท�าล่ะคะ" คราวนีเ้ป็นบุษบงกชท่ีต้ังค�าถาม 

"ต้องเลือกอะไรก่อนระหว่างงานกับธุระส่วนตัว"

"งานครับ" ทุกคนตอบพร้อมกัน

"อ้อ ถ้าอย่างนัน้ฉันกเ็ข้าใจแล้วว่าท�าไมทุกคนยังโสด" บุษบงกชยิม้ข�า

อาสดาพยายามขอความเห็นใจจากหญิงสาวร่วมโต๊ะ "คณุหมอเข้าใจ

พวกเราแล้วก็ต้องเห็นใจด้วยนะครับ ผู้ชายที่ทั้งเก่ง ทั้งมีความรับผิดชอบ

สูง แถมยังเสียสละเพื่อคนอื่นอีกนี่ไม่ใช่จะหากันได้ง่ายๆ นะครับ"
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"เข้าใจและเห็นใจค่ะ ฉันก็ชื่นชมพวกคุณอยู่นี่ไงคะ"

"แค่นั้นเหรอครับ"

"ค่ะ" บุษบงกชหัวเราะชอบใจ รู้ว่าถูกยั่วให้แล้วแต่ก็ยอมเล่นตามน�้า 

"ผู้ชายเก่งๆ ต้องเก็บไว้เป็นแบบอย่างในการท�างานค่ะ"

"โธ่..." อาสดาแกล้งท�าหน้าสิ้นหวัง

แต่คนท่ีลอบถอนหายใจหนกักลบัเป็นคนท่ีนัง่อยูต่รงข้ามเธอ หัสยทุธ

จ้องมองใบหน้าด้านข้างของคุณหมอในยามท่ีเธอก�าลังพูดจาล้อเล่นกับ 

ลกูน้องของเขา เขารูด้ว่ีาเธอก�าลงัมีความสขุอยู่ในบทบาทของเพือ่นร่วมงาน 

ไม่ได้มีความหมายอื่นใดนอกจากนั้น ช่างเป็นผู้หญิงที่ดูยากจริงๆ

ผลไม้กบัไอศกรมีถกูน�ามาเสร์ิฟในจงัหวะท่ีโทรศพัท์มือถอืของหัสยทุธ

สง่เสียงร้องและสั่นอยูบ่นโต๊ะ นายต�ารวจหนัไปมองหน้าจอ เมือ่เหน็ว่าเป็น

เบอร์ของใครก็รีบรับทันที

"ว่าไง"

"อยู่ไหน"

"กินข้าว มีอะไรก็ว่ามา"

ดูเหมือนทุกคนในโต๊ะจะพร้อมใจกันหันไปมองหัสยุทธ แม้ว่าเขาจะ

พูดไม่ดังนัก แต่จู่ๆ ก็รับโทรศัพท์ จึงท�าให้อดคิดไม่ได้ว่ามันต้องมีอะไร

ส�าคัญ

"ตอนแรกว่าจะไม่ตาม แต่ดูเหมือนสถานการณ์มันจะลุกลาม..."

"เดี๋ยวนี้ไหม แล้วค่อยเล่ารายละเอียดตอนขับรถ"

"เออ เดี๋ยวนี้ ทั้งทีม"

"โอเค นายส่งพิกัดมาแล้วกัน"

"อืม"

ทันทีท่ีวางสาย วฒุภิาศกยิ็งค�าถามใส่หัสยุทธ "สารวัตรโอบเหรอครบั"

"อืม" ทุกคนในหน่วย NIC ลุกขึ้นยืนพร้อมกัน "อาสกับรุสก์กลับไป
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เอารถที่ส�านักงาน แล้วผมจะส่งพิกัดเข้ามือถือ"

"ครับ" สองหนุ่มรับค�าข้ึนพร้อมกันก่อนท่ีอาสดาจะหันไปสบตากับ

สองสาวที่ท�าหน้าเลิ่กลั่กกันอยู่ "ลานะครับ"

"เอ่อ ค่ะ โชคดีนะคะ"

แม้จะยังงงๆ แต่บุษบงกชก็ไม่ลมือวยพร ส่วนพจนย์ีนัน้แค่โบกมือลา 

สองสาวหันกลับไปมองหัสยุทธกับวุฒิภาศที่ยืนคุยกันตรงหน้าพวกเธอ

"ไปรถผมดีกว่า จะได้คุยกันด้วย" หัสยุทธล้วงกุญแจรถออกจาก

กระเป๋ากางเกงแล้วยื่นให้วุฒิภาศ "ขับมารอหน้าร้านเดี๋ยวตามไป"

"ครบั" วฒุภิาศหันมาสนใจบุษบงกช "ขอโทษท่ีไม่ได้รอส่งคณุหมอกบั

น้องพจนะครับ แล้วเจอกันใหม่"

"ไม่เป็นไรค่ะ โชคดีนะคะ"

บุษบงกชกล่าวเช่นเดิมแล้วมองตามแผ่นหลังของวุฒิภาศ ก่อนที่จะ

ถูกดึงความสนใจกลับมาอีกครั้งเพราะค�าพูดของคนที่เหลืออยู่

"ขอโทษด้วยนะครับ ยังทานอาหารไม่เสร็จเลย พวกคุณทานต่อตาม

สบายนะ แล้วขับรถกลับบ้านดีๆ"

"คุณไปเถอะค่ะ เดี๋ยวทางนี้ฉันจัดการเอง"

หัสยุทธรูด้ว่ีาเธอหมายถงึอะไร เขาคดิว่าเขายังมีเวลาพอ "ไม่ ผมเชิญ

พวกคุณมา ยังไงผมก็ต้องรับผิดชอบ ถึงบ้านแล้วส่งข้อความมาบอกด้วย

นะ"

บุษบงกชไม่คดิว่าจะได้ยินประโยคสดุท้ายนัน่จากเขา เธอจึงมวัแต่อ้ึง 

แต่ตอนนี้หัสยุทธหันไปทางพจนีย์แล้ว

"แจ็กพ็อตจริงๆ ทานข้าวด้วยกันครั้งแรกก็ถูกเรียกซะแล้ว ขอบคุณ

นะครับที่มา แล้วเจอกันใหม่"

"ค่ะ สารวัตร โชคดีนะคะ"

"ขอบคุณครับ"
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เขาย้ิมมุมปากแล้วหันมาสบตากับบุษบงกชเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะ

เดินออกจากโต๊ะ ชายหนุ่มไปหยุดท่ีเคาน์เตอร์หน้าประตูร้าน เขาก�าลัง

จัดการกับค่าอาหารมื้อนี้ คุณหมอมองตามเขาด้วยสายตาเป็นกังวลจน

กระทั่งหัสยุทธเดินออกจากร้านไป

...เธอยังไม่ได้บอกลาเขาเลย ยังไม่ได้อวยพรเขาเหมือนคนอื่น...

"อย่างนี้นี่เองนะคะ"

เสียงของพจนีย์ปลุกเธอให้ตื่นจากภวังค์

"อะไร"

"กนิข้าวด้วยกนัอยู่ดีๆ  แล้วกต้็องลกุขึน้ไปท�างาน ท้ิงเราให้ใช้ชวิีตต่อ

ไปตามล�าพัง มิน่าเลยไม่มีแฟนกันทั้งหน่วย ผู้หญิงคนไหนจะทนได้ ถึงจะ

เข้าใจ แต่ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆ ก็ไม่ไหวนะคะ"

พจนีย์ก้มหน้าลงไปสนใจไอศกรีมในถ้วยที่เริ่มละลายไปบ้างแล้ว แต่

ความคิดในหัวของบุษบงกชไม่ได้หยุดตามค�าพูดของเพื่อนร่วมงาน นี่มัน

ไม่ใช่ความรูส้กึน้อยเนือ้ต�า่ใจท่ีเหมือนถกูท้ิงไว้ แต่มนักลบัเป็นความห่วงใย

และความกังวลใจต่างหาก ผู้หญิงของเขาต้องอดทนมากแค่ไหนกัน...

ปารุสก์ซ้อนมอเตอร์ไซค์ของอาสดาออกไปได้สักพักแล้ว เพราะท้ัง

สองคนต้องกลับไปที่ส�านักงานเพื่อไปน�ารถของ NIC ออกปฏิบัติการ ส่วน

วุฒิภาศน้ันจ�าเป็นต้องจอดรถส่วนตัวของเขาไว้ท่ีด้านหน้าของร้านอาหาร 

แล้วขับรถของหัสยุทธมาจอดรอเจ้านายตรงริมถนน เขาได้รับพิกัดของ

สถานท่ีเกดิเหตซ่ึุงถกูส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถอืพร้อมกนักบัทุกคนและมนั

อยู่ไกลจากร้านอาหารพอสมควร

ห้านาทีต่อมาหัสยุทธก็เดินออกมาจากบริเวณของร้าน เขาขึ้นนั่งบน

รถของตัวเองโดยมีวุฒิภาศท�าหน้าที่คนขับ

"ได้พิกัดรึยัง"
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"ได้แล้วครับ สารวัตรโอบบอกว่าส่งเข้ามือถือของทุกคนแล้ว"

"งั้นขึ้นทางด่วนออกนอกเมืองไปเลย"

"ครับ"

วฒุภิาศหักพวงมาลยัรถเพือ่ขึน้บนถนนใหญ่ เวลาสองทุ่มเศษในเมอืง

ใหญ่แบบนี้ไม่ได้ท�าให้การจราจรบางตาลงเท่าไร แม้จะไม่ตดิขัดแต่กเ็คลือ่น

ตัวได้ช้า หัสยุทธก�าลังสนใจโทรศัพท์มือถือของตัวเองท่ีโอบเกียรติส่ง

ภาพถ่ายหลายภาพมาให้ วฒุภิาศพยายามเปลีย่นเลนด้วยความยากล�าบาก

เพื่อมุ่งหน้าขึ้นทางด่วน เมื่อท�าส�าเร็จเขาก็หันมาสนใจหัวหน้าได้

"เสียดายนะครับที่มีงานซะก่อน"

"หืม?" คนท่ีนั่งด้านข้างครางในล�าคอด้วยความสงสัย คล้ายกับ

ต้องการค�าอธิบายที่มากกว่านั้น

วุฒิภาศหัวเราะเบาๆ แล้วอธิบายเพิ่ม "เรื่องนัดทานอาหารน่ะครับ"

"ไม่เห็นต้องเสียดายเลย ก็กินอิ่มกันพอดี"

เขาไม่เชื่อว่าหัสยุทธจะไม่รู้ความหมายที่แท้จริง เพียงแต่เจ้านายไม่

อยากจะคุยต่อก็เท่านั้น วุฒิภาศพยักหน้าสองสามครั้งแล้วก็ไม่พูดอะไรอีก 

เขาก�าลังน�ารถไปต่อคิวขึ้นทางด่วนเพื่อมุ่งหน้าไปยังถนนเพชรเกษม

"ชุมนมุประท้วงเรยีกร้องค่าตอบแทนและสวัสดกิารเพ่ิมเตมิ" หัสยุทธ

พูดขึ้นเบาๆ เพื่อบอกในสิ่งที่เขารู้ให้เพื่อนร่วมงานทราบ

"สารวัตรโอบก็เคยท�านี่ครับ หรือสถานการณ์รุนแรงขึ้น"

"อืม เขาบอกมาว่าอย่างนั้น" หัสยุทธอ่านแผ่นป้ายท่ีปรากฏข้ึนใน

ภาพถ่ายภาพหนึ่ง "มีขู่เผาโรงงานด้วยเหรอเนี่ย"

"มิน่า สารวัตรโอบถึงเรียกเรา แต่ปกติโรงงานพวกนี้เขามีสหภาพฯ 

นี่ครับ ท�าไมไม่ตกลงกันดีๆ ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง"

"เดี๋ยวก็รู้" แล้วก็มีสายโทรเข้ามา หัสยุทธรู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ดูหน้าจอว่า

โอบเกียรติต้องเป็นคนติดต่อเข้ามาแน่ แล้วก็เป็นจริงดังคาด "ว่ามาเลย 
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ตอนนี้ทุกคนก�าลังเดินทาง"

เขาเปิดล�าโพงให้วุฒิภาศได้ยินด้วย

"เป็นโรงงานท�าผลไม้กระป๋อง มีพนกังานในโรงงานประมาณสองร้อย

คน ต�ารวจในพื้นท่ีขอก�าลังเสริมจากส่วนกลางมา เขาบอกว่านายจ้างกับ

ฝ่ายลกูจ้างไม่สามารถตกลงกนัได้ และจ�านวนคนท่ีชุมนมุกม็มีากกว่าก�าลงั

ของต�ารวจ พวกเราก็เลยต้องมา"

"อื้ม แล้วความต้องการของผู้ชุมนุมคืออะไร"

"ยาวเหยียด เดี๋ยวค่อยมาว่ากันตอนพวกนายมาถึง ในเบื้องต้นฝ่าย

นายจ้างไม่สามารถให้ตามที่ขอได้"

"ในรูปที่ส่งมาให้ดู เห็นว่ามีขู่วางเพลิงด้วยเหรอ"

"ใช่ หลังจากที่พวกเขารู้แล้วว่านายจ้างปฏิเสธค�าขอของพวกเขา"

"เผาบ้านตัวเองเนี่ยนะ แล้วผู้น�าการชุมนุมรู้ไหมว่ามันผิดกฎหมาย

อาญา"

"รู้ แต่คิดว่าแค่ขู่"

"ขู่ก็ผิดอยู่ดี เฮ้อ...แล้วผู้น�าการชุมนุมเป็นพนักงานระดับไหน"

"ใครสักคนในฝ่ายผลิต ยังระบุชัดเจนไม่ได้"

"ผู้น�าแฝงเหรอ"

"คิดว่าอย่างนัน้ เพราะข้อเสนอท่ีเป็นตวัหนงัสอืถกูส่งผ่านตวัแทนของ

สหภาพแรงงาน แต่ที่แน่นอนคือเขาสามารถควบคุมได้หมด ทั้งลูกจ้างใน

โรงงาน พนกังานฝ่ายวศิวกรรมและซ่อมบ�ารงุ พูดง่ายๆ ว่าพวกท่ีไม่ได้เข้า

กับพวกเขาก็มีแต่ฝ่ายบริหารและพนักงานในออฟฟิศเท่านั้นเอง พวกที่อยู่

ในโรงงานเล่นกับเขาทั้งนั้น"

หัสยุทธถอนใจ "แล้วผ่านมากี่ชั่วโมงแล้ว"

"เกือบห้าชั่วโมง"

"นายต้องระวงัเรือ่งข่าวลอืกบัการส่งข่าวสารจากคนข้างนอกเข้าไปใน
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โรงงาน กันคนงานที่อยู่ด้านนอกออกห่างจากการเจรจาให้มากที่สุด แล้ว 

ผู้บริหารของบริษัทมาถึงรึยัง"

"ผู้จัดการฝ่ายบริหารมาถึงแล้ว แต่เขาไม่มีอ�านาจในการอนุมัติข้อ

เรียกร้องพวกนี้"

"อืม งั้นรอก่อน เดี๋ยวเจอกัน"

หัสยุทธจบบทสนทนาเพยีงเท่านัน้แล้วน�าโทรศพัท์มอืถอืของตนชาร์จ

แบตเตอรี่ในรถไว้ เผื่อสถานการณ์ยืดเยื้อแล้วเขาจ�าเป็นต้องใช้ส�าหรับการ

สือ่สารกนัในทีม ตอนนี้ในหัวก�าลงัคาดการณ์สถานการณ์เบ้ืองหน้าว่าจะได้

เจอกับอะไรบ้าง

บุษบงกชขับรถมาส่งผู้ช่วยของเธอที่หอพักแล้วขึ้นทางด่วนเพื่อกลับ

คอนโดมิเนยีมของตน วิทยุในรถมีเสยีงเพลงดงัคลอต่อเนือ่งโดยไม่มนีกัจัด

รายการพดูแทรก เธอมองนาฬิกาบนหน้าปัดรถแล้วถอนหายใจ อีกประมาณ

เจ็ดนาทีจึงจะมีข่าวต้นชั่วโมง ในใจหวังว่าน่าจะมีการพูดถึงเหตุการณ์ที่สุ่ม

เสีย่งบางอย่างซ่ึงหัสยุทธกบัทีมของเขาต้องเข้าไปเป็นผูค้ลีค่ลายสถานการณ์ 

แล้วสายตาก็เหลือบไปเห็นโทรศัพท์มือถือที่เสียบไว้หน้าคอนโซลรถ เสียง

ของหัสยุทธดังก้องขึ้นมาในหู...

'ถึงบ้านแล้วส่งข้อความมาบอกด้วยนะ'

"ให้ส่งจริงหรือแค่ค�าพูดติดปากนะ"

เธอบ่นกับตัวเองงึมง�า อดคิดถึงเหตุการณ์เมื่อหลายเดือนก่อนไม่ได้ 

ภาพผูห้ญงิคนนัน้ยงัตดิตา แม้บุษบงกชจะไม่พยายามก�าหนดความสมัพันธ์

ของพวกเขาท้ังสองคนเพราะเธอไม่มีสทิธิท่ี์จะท�าเช่นนัน้ แต่ในใจมนัก็โอน

เอียงไปในทิศทางที่ท�าให้เธออึดอัด

คุณหมอขับรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปในบริเวณคอนโดมิเนียมในตอนท่ี

ข่าวต้นชั่วโมงมาพอดี เธอขับรถช้าๆ ขึ้นไปบนลานจอดรถของอาคาร หู
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คอยเงี่ยฟังว่าข่าวจะพูดถึงเหตุการณ์ใดบ้างท่ีพอจะเข้าข่ายงานของ NIC 

แต่เมือ่จอดรถยนต์เข้าซองจอดเรยีบร้อยแล้วเธอก็ไม่ได้ยินข่าวอาชญากรรม

ข่าวไหนเลย บุษบงกชดบัเครือ่งยนต์ หยบิโทรศพัท์มือถอืกบักระเป๋าสะพาย

แล้วลงจากรถเพื่อเข้าไปในอาคาร

เธอมองจอโทรศัพท์ในมือ ก�าลังตัดสินใจว่าจะส่งข้อความดีหรือไม่ 

จนกระท่ังเดินออกจากลิฟต์เพื่อท่ีจะตรงไปยังห้องพักของตัวเอง จู ่ๆ 

โทรศัพท์ก็ดังขึ้นจนเธอสะดุ้งสุดตัว

"อุ๊ย! คุณแม่...ตกใจหมด" เธอบ่นแล้วรีบรับสาย "ค่าคนสวย"

"ท�าไมรับเร็ว"

"เอ้า รับเร็วก็สงสัย" เธอท�าหน้าแสนงอนแล้วเปิดประตูห้อง สะบัด

รองเท้าส้นสงูออกจากเท้าในจงัหวะท่ีไฟในห้องถกูเปิดข้ึนพอด ี"ว่าไงคะ ยงั

ไม่นอนอีกเหรอ"

"เกือบจะนอนแล้ว พอดีนึกขึ้นมาได้เลยโทรมาหาลูกสาวก่อน"

มีคลื่นความสงสัยและหวาดระแวงแผ่กระจายท่ัวตัวบุษบงกช เธอ

โยนกระเป๋าถือลงบนโซฟากลางห้องรับแขกแล้วทิ้งตัวตามลงไป

"มีอะไรคะคุณแม่"

"อื้ม นัดทานข้าวเดือนนี้แม่พาสารวัตรโอบไปด้วยได้ไหม"

นั่นปะไร บุษบงกชถอนหายใจเสียงดัง "ไม่ได้"

"ท�าไมล่ะ"

"แล้วท�าไมต้องได้ด้วยล่ะคะ เขาเป็นอะไรกับครอบครัวเรา"

"ก็อาจจะเป็นในอนาคต"

"เฮอะ" เธอท�าน�า้เสยีงขนั "คุณแม่คะ หม่อนไหมยงัเดก็มากอยูเ่ลยนะ

คะ อย่าท�าอย่างนี้กับหลานเลยค่ะ หนูไม่เห็นด้วย อีกอย่างหนูคิดว่าพี่ชาย

กับพี่อรก็คงไม่เห็นด้วยเหมือนกันที่จะจับคู่รักต่างวัยอย่างนี้"

"ยายบุษ!"
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"ขา..."

พิมพ์กมลรู ้ดีว ่าก�าลังถูกกวนอารมณ์ แต่ถ้ายอมรับว่าการนัด 

รับประทานอาหารครั้งนี้เพื่อบุษบงกชเอง ไม่ใช่เพ่ือหม่อนไหมอย่างท่ี

ลูกสาวตัวดีแกล้งอ�า เธอก็จะถูกปฏิเสธทันทีเช่นกัน

"เอาล่ะ มาคุยกันด้วยเหตุผลดีกว่า"

"ค่ะ หนูเป็นคนมีเหตุผล ว่ามาเลยค่ะคุณแม่"

คราวนี้เป็นฝ่ายพิมพ์กมลเองท่ีถอนหายใจเสียงดัง "ผู ้หญิงวัย 

สามสิบห้าปีควรท�าอะไรเพื่อตัวเองบ้าง ไหนลองบอกแม่มาซิ"

"ท�างาน หาเลี้ยงตัวเองกับพ่อแม่ แล้วก็มีความสุขกับชีวิตค่ะ"

"ซึ่งสิ่งเหล่านั้นลูกก็ท�าได้ทั้งหมดแล้วนี่ เหลือก็แต่การใช้ชีวิตคู่"

"ผู้หญงิไม่จ�าเป็นต้องมีคู่ทุกคนนะคะ เพราะประชากรเพศชายบนโลก

ใบนีมี้ไม่เพยีงพอ แถมบางคนเขากช็อบกนัเองอีก อันนีค้ณุแม่กท็ราบนีค่ะ"

"ย่ะ ฉันรู้"

บุษบงกชหัวเราะคิกคัก พิมพ์กมลหายใจลึกก่อนพูดต่อ

"พ่อกบัแม่แก่แล้วนะ พีช่ายเขากม็คีรอบครวัไปแล้ว เหลอืกแ็ต่ลกูน่ะ 

ถ้าอายุมากกว่านี้จะอยู่ยังไงตัวคนเดียว"

เมื่อพิมพ์กมลอ่อนลง บุษบงกชก็ไม่นึกตลกอีกต่อไป เธอรู้ถึงความ

ห่วงใยของคนเป็นแม่ คุณหมอเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบ

"หนูอยู่ได้ค่ะ...จริงๆ"

"อย่าดื้อนักเลยยายบุษ"

"คุณแม่รู้ไหมคะว่าหนูกลัวอะไรมากกว่าความเหงา"

"อะไร"

"ความผูกพันที่หายไป"

"แม่ไม่เข้าใจ"

บุษบงกชลุกข้ึนยืนแล้วเดินไปท่ีตู้เย็นในห้องครัว "เม่ือคนเราเคยชิน
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กับการอยู่ตัวคนเดียว เรามักกลัวคนท่ีจะเข้ามาใหม่ในชีวิต เพราะนั่นคือ

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ถ้าสิ่งท่ีเกิดขึ้นมันดีก็ถือว่าเป็นโชค แต่ถ้ามัน 

ไม่ด ีนัน่จะกลายเป็นความทุกข์ครัง้ใหญ่ได้เหมอืนกนั โดยเฉพาะกบัคนใกล้

ตัว ยิ่งคุณแม่กับเพื่อนคุณแม่รู้จักสารวัตรโอบเกียรติมากเท่าไร หนูก็ยิ่งจะ

ต้องระมัดระวังความสัมพันธ์มากขึ้นเท่านั้น แต่มันไม่ใช่เพื่อตัวเอง มันจะ

กลายเป็นว่าหนูต้องท�าเพ่ือคุณแม่และคนรอบข้าง ความสัมพันธ์อย่างนั้น

มันจะถูกเหรอคะ"

คุณหมอรนิน�า้ใส่ในแก้วทรงสงู เธอได้ยนิเสยีงถอนหายใจของมารดา

ดังลอดมาในสาย

"แม่ผิดเองสินะที่ปล่อยให้ลูกออกไปใช้ชีวิตคนเดียวเป็นสิบปีอย่างนี้"

"คุณแม่ไม่ผดิหรอกค่ะ หนแูค่พยายามอธบิายเหตผุลและมุมมองของ

ตัวเองเท่านั้น ถ้าทุกอย่างมันเริ่มจากความรัก หนูคงมีความพยายามที่จะ

สร้างความสัมพันธ์มากกว่านี้"

"หมายความว่าต้องการให้แม่หยุดเรื่องสารวัตรโอบใช่ไหม"

บุษบงกชดื่มน�้าหมดแก้วก่อนตอบ "ค่ะ ถ้าจะกรุณา ยังไงหนูก็ต้อง

ท�างานร่วมกันกับเขา หากวันใดวันหนึ่งมันเกิดสปาร์กข้ึนมา หนูก็จะรับ

ความรู้สึกนั้นมาพิจารณา อย่างนี้โอเคไหมคะ"

"เธอนี่พูดยากกว่าฝ่ายโน้นเยอะเลย"

"นี่ไปตกลงอะไรกันไว้รึเปล่าคะ"

"เปล๊า เขาก็แค่บอกว่าคนของเราน่าสนใจ สารวัตรไม่ได้ปิดประตูใส่

หน้าเราเหมือนอย่างที่เธอท�าอยู่นี่หรอก"

บุษบงกชหัวเราะก๊าก เธอรูด้ว่ีาก่อนท่ีพมิพ์กมลจะตดัสนิใจคยุกบัเธอ

นัน้ได้มีการพดูคุยกบัฝ่ายโน้นมาบ้างแล้ว อย่างน้อยกค็งผ่านคนกลางอย่าง

ทิพย์สุคนธ์ คุณหมอรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหญิงสาวในยุคโบราณที่ยังไม่มี

ใครมาสู่ขอ เลยต้องกลายเป็นสาวแก่บนข่ือคาน ท�าให้บิดามารดาต้อง 
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ขายหน้าชาวบ้านอยู่อย่างนี้

"ปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาตเิถอะค่ะคณุแม่ สามสบิห้ายงัไม่แก่

สักหน่อย"

"จ้า แม่สาวน้อย ฉันไม่ต้องหวังหลานจากเธอแล้วสิใช่ไหม"

คณุหมอยังหัวเราะอย่างอารมณ์ด ี"นอนได้แล้วค่ะ นอนดกึเดีย๋วไม่สวย

นะ"

"ย่ะ คุยกับเธอแล้วความดันขึ้น หลับฝันดี ฝันถึงลูกเขยแม่ด้วย"

"ค่า อาจารย์แม่"

บุษบงกชวางสายลงแล้ว ข้อดขีองพ่อแม่เธอกค็อืไม่เคยบังคบั แม้แม่

จะดมุากกว่าพ่อหน่อย แต่เม่ือคยุกนัด้วยเหตผุลแล้วทุกอย่างกจ็ะจบลงด้วย

ดีอย่างนี้ แต่ข้อเสียของคุณพิมพ์กมลก็มีเหมือนกัน นั่นคือถ้าเธอยังไม่ได้

ในสิ่งที่ต้องการ เธอก็จะตื๊อไม่เลิก

"อีวี่อยู่ไหน เธอต้องมาฟังฉันระบายนะ อีวี่..."

คณุหมอก้มหน้าหาเครือ่งดดูฝุน่บนพ้ืนห้อง เธอเรยีกหามันราวกบัว่า

มันมีชีวิต หากอีวี่สามารถอัดเสียงได้ ป่านนี้หน่วยความจ�าของมันคงเต็ม

ไปหลายรอบแล้ว

(ติดตามต่อได้ในฉบับเต็ม)
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