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การท่ีมารดามาหาเธอถึงคอนโดมิเนียมในเช้าวันเสาร์อย่างนี้ไม่ใช่

เรื่องปกติแน่ บุษบงกชยังนอนอยู่เลยในตอนท่ีเสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้น  

พิมพ์กมลเข้ามานั่งรอท่ีโซฟาในห้องรับแขกแล้วไล่ให้ลูกสาวไปล้างหน้า 

ล้างตาก่อนท่ีจะพูดคุยกัน คุณหมอปฏิบัติตามค�าสั่งแล้วมานั่งลงตรงหน้า

แม่ท้ังชุดนอน หน้าเนียนใสไร้เครื่องส�าอาง และผมท่ีขมวดไว้เป็นจุกตรง

กลางศีรษะท�าให้เธอยิ่งดูอ่อนเยาว์

"คณุแม่มีอะไรคะ ท�าไมมาแต่เช้า แล้วมาคนเดยีวเหรอ คณุพ่อไม่มา

ด้วย?"

สีหน้าของพิมพ์กมลไม่สู้ดีนัก คล้ายมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ "พ่อมาส่ง

แล้วไปหาเพื่อนฝูงของเขาต่อ"

บุษบงกชพยักหน้าอย่างเข้าใจ "คุณแม่ยังไม่บอกเลยว่ามาหาบุษ 

มีเรื่องอะไร"

"ก็ไม่ได้มีอะไร แค่มาดู"

"มาดู? ดูอะไรคะ ดูบุษ ดูห้อง หรือดูอะไร"

"กทุ็กอย่างนัน่แหละ นีย่งัไม่รูต้วัอีกเหรอว่าท�าให้ทุกคนเป็นห่วงแค่ไหน"

บทที่ 1
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บุษบงกชใช้นิ้วชี้ที่หน้าอกของตัวเอง "บุษเหรอคะ"

"ใช่สิ ไหนจะเรื่องท่ีมีข่าวในโทรทัศน์ เรื่องท่ีจู่ๆ ก็ไม่ไปกินข้าวกับ

ครอบครัว กลับวิ่งไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต�ารวจซะก่อน ถ้าลูกมี 

ค�าอธิบายดีๆ ให้พ่อกับแม่ วันนี้แม่คงไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่หรอก"

ความจริงพิมพ์กมลไม่ได้บอกเหตุผลท้ังหมด ท่านไม่ได้พูดเรื่องท่ี 

ธีรวุฒิพบข้อความของ HY ในโทรศัพท์มือถือของลูกสาว ซึ่งข้อความนั้น

ส่อไปในทางท่ีท�าให้คนเป็นแม่คิดว่าเขาและเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันในคืน 

วันศุกร์ ดังนั้นเช้าวันเสาร์อย่างวันนี้พิมพ์กมลจึงต้องบุกมาให้เห็นกับตาว่า

ลูกสาวตัวดีไม่ได้ซุกซ่อนใครไว้ในห้องส่วนตัวของเธอ

"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง" บุษบงกชเหน็บปอยผมท่ีหล่นลงมาข้างแก้มไว้ 

หลงัใบหู คล้ายกบัพยายามถ่วงเวลาเพือ่หาค�าพูดดีๆ  มาอธบิาย "คอือย่างนี้

ค่ะ ท่ีหนูไม่พดูกเ็พราะไม่มีอะไรส�าคญัมากพอ อีกอย่างมนักผ่็านไปแล้วด้วย"

เธอพูดด้วยน�้าเสียงลอยๆ ในห้วงค�านึงคิดไปถึงช่วงเวลาท่ีหัสยุทธ 

ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ยามที่เธอไปเยี่ยมเขาก็จะเห็นพยาบาล

ส่วนตัวคอยดูแลอยู่ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�าไมเธอจึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีก

'ขอโทษค่ะท่ีหนเูข้าใจผดิมาตัง้แต่แรกว่าคณุหมอเป็นหมอเจ้าของไข้

ของคุณอา'

'ไม่เป็นไรค่ะ'

'แล้วความจริง เอ่อ...คุณหมอเป็นอะไรกับคุณอาคะ'

'เอ่อ...เป็น...เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ เราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน'

'อ๋อ' เธอย้ิมหวาน ท�าให้ใบหน้าสวยนัน้ย่ิงดสูวยข้ึนไปอกี 'ถ้าอย่างนัน้

คุณหมอไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ ก้อยจะดแูลคณุอาเป็นอย่างด ีคณุป้าดาวของ

คุณอาฝากให้ก้อยช่วยดูแลแทนแล้ว ไม่ต้องรบกวนคุณหมอแล้วค่ะ'

'ค่ะ'

...เธอจ�ำได้ว่ำตัวเองยิ้ม...
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พมิพ์กมลจ้องใบหน้าของลกูสาวท่ีเอาแต่หลบสายตา "มอีะไรกค็ยุกบั

แม่ได้นะ"

เธอส่ายหน้าเร็วๆ "ไม่มีจริงๆ ค่ะ ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ"

อาการยักไหล่ ผายมือ แล้วแสร้งยิ้มนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่บุษบงกชเคย

ท�า แต่เธอท�าจนติดเป็นนสิยั ซ่ึงคนในครอบครวัอ่านภาษากายนีอ้อกว่าเธอ

แกล้งท�าเป็นเหมือนว่าทุกอย่างมันโอเค

"ตามใจ...ท่ีแม่มาเพราะเป็นห่วงนะ แต่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไร 

ครอบครัวน่ะมีไว้เพื่ออยู่ข้างเราในยามทีรู่้สึกว่าชีวติมนัไมป่กติหรือมันยาก

ล�าบากเกนิกว่าท่ีเราจะผ่านมันไปคนเดยีวได้ แต่ในเมือ่ลกูว่ามันปกตแิล้วก็

แสดงว่าลกูสามารถจดัการมันด้วยตวัเองได้ เอาเป็นว่าถ้าต้องการแม่เมือ่ไหร่

กบ็อกแล้วกนั"

คนเป็นแม่มักมีวธิหีรอืค�าพดูท่ีท�าให้เรารูส้กึผดิเสมอ ครัง้นีก้เ็หมอืนกนั 

พมิพ์กมลท�าราวกบัว่าไปนัง่ค้นอยู่ในใจของลกูสาวคนเลก็ แต่กฉ็ลาดพอท่ีจะ

ถอยออกมาเพื่อรอดูปฏิกิริยาของบุษบงกชก่อน คุณหมอลอบถอนใจแล้ว

เปลีย่นเรือ่งพูดทันที

"วันนี้เราไปช็อปปิ้งแล้วก็กินข้าวกลางวันกันตามประสาสาวๆ ดีไหม

คะคุณแม่ ไม่ต้องบอกให้คณุพ่อมารบัหรอก เดีย๋วบุษขับรถพาคณุแม่ไปส่ง

บ้านเอง"

"ก็ได้"

บุษบงกชร้องเย่แล้วขอตัวไปจัดการธุระส่วนตัว พิมพ์กมลมองตาม

ลูกสาวของตนไปแล้วอดคิดไม่ได้ว่าลูกชายกับลูกสาวของเธอนั้นน่าจะเอา

นสิยัมาสลบักนัถงึจะเหมาะ ธรีวฒุเิป็นคนตรง ชอบบอกความรูส้กึมากกว่า

บุษบงกช อาจจะด้วยความเป็นผู้ชายท่ีชอบให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายไป

มากกว่าค้างคาราคาซัง แต่บุษบงกชนั้นมักเลือกที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้

ภายในใจ ย่ิงออกมาอยู่ตัวคนเดียวย่ิงน่าเป็นห่วง เธอกลัวว่าสักวันมันจะ
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ระเบิดออกมาโดยที่ไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวเลย

ชายเจ้าของห้องไม่ได้ใช้นาฬิกาปลกุมาหลายวนัแล้ว นบัตัง้แต่ออกจาก

โรงพยาบาล หัสยุทธพกัฟ้ืนอยู่ในห้องนอนของเขาเป็นส่วนใหญ่ แม้จะสามารถ

ลกุ นัง่ ยนื เดนิได้ แต่ดเูหมือนละอองดาวจะไม่ต้องการให้เขาออกแรงท�า 

สิง่ใดเลยนอกจากนอนเฉยๆ บนเตยีง แสงส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามา

ถึงเตียงนอน นายต�ารวจร่างใหญ่กึ่งนั่งกึ่งนอนมองชายผ้าม่านพลิ้วไหว

พะเยิบพะยาบตามแรงลม แต่เขาไม่ได้คดิถงึผ้าม่าน เขาคดิถงึบุษบงกช

เขารูส้กึว่าเธอหลบหน้าเขา เพราะหลงัจากวันท่ีออกไปท�างานด้วยกนั

เธอก็หายหน้าไป มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เขาได้ยินเสียงของเธอก�าลังคุย

กับหมอเจ้าของไข้ในห้องพักฟื้น แต่ตอนนั้นเขายังซมเพราะพิษไข้อยู่จึง 

ไม่สามารถลมืตาข้ึนมามองหรอืพดูคยุกบัใครได้ แล้วนบัตัง้แต่นัน้จนกระท่ัง

ออกจากโรงพยาบาล บุษบงกชก็ไม่ติดต่อมาอกีเลย นบัว่าเป็นเรือ่งท่ีแปลก

มากส�าหรับคนท่ียอมลางานเพื่อพาเขาไปเข้าร่วมการสอบปากค�าคนร้าย 

ท่ีส�านกังานต�ารวจแห่งชาติ แต่เขาจะเอาสทิธิอ์ะไรไปถามถงึพฤตกิรรมของ

เธอ ในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาก็ยังไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลเลย

ที่เขาจะถามเธอว่า...ท�าไมถึงไม่มาเยี่ยมเยียนอาการป่วยของเขาอีก

เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้ง หัสยุทธหันหน้าไปมองตรงประตู ยัง

ไม่ทันจะอนุญาตประตูก็ถูกเปิดออกช้าๆ พร้อมใบหน้าของหญิงสาวคนท่ี

เขาไม่คิดว่าจะได้เจอในเวลานี้ หัสยุทธมัวแต่อึ้ง...

"ขออนุญาตเข้าไปนะคะ"

เขาพยักหน้าโดยอัตโนมัติแม้จะยังมึนงงอยู่ "มาได้ยังไงเนี่ย"

แขกที่ไม่ได้รับเชิญยิ้มกว้าง ในมือของเธอมีถาดอาหารอยู่ด้วย "ก็มา

แท็กซี่ค่ะ"

"กวนนะเรา"
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หัสยุทธขยับลุกข้ึนนั่งตัวตรง กันตพรรีบเดินอ้อมปลายเตียงแล้วน�า

ถาดอาหารไปวางไว้ท่ีโต๊ะหัวเตยีง จากนัน้กช่็วยจดัหมอนด้านหลงัของหัสยทุธ

เพื่อให้เขาพิงได้สบายขึ้น

"เรยีบร้อย" เธอย้ิมกว้างอย่างภาคภมิูใจในการดแูลคนป่วยของตวัเอง

"ว่ายังไง ท�าไมถึงมาตั้งแต่เช้า"

"ก็เอาอาหารมาเย่ียมคนป่วยสิคะ คุณอาออกจากโรงพยาบาลมา 

สองสามวันแล้ว ก้อยยังไม่มีเวลามาเย่ียมเลย พอถึงวันหยุดก็ต้องมา 

ท�าหน้าที่พยาบาลจ�าเป็นสักหน่อย"

"ไม่ต้องหรอกน่า อาหายดแีล้ว ลงไปทานอาหารข้างล่างได้แล้วด้วย"

กันตพรหลิ่วตามองด้วยความไม่เช่ือในค�าพูดนั้น "แล้วท�าไมคุณป้า

ถึงบอกว่าคุณอายังเจ็บอยู่ล่ะคะ นี่ก็อนุญาตให้ก้อยยกข้าวต้มมาให้บนห้อง

ด้วย"

หัสยุทธยิ้มมุมปาก เขารู้ดีว่าการบอกละอองดาวว่าเขาหายดีแล้วนั้น

ไม่ท�าให้หญิงชราเช่ือได้เลย นายต�ารวจหนุม่ใหญ่จงึตดับทไปพูดเรือ่งอาหาร

แทน

"แล้วนี่ท�าเองเลยเหรอ"

"ใช่ค่ะ โทรมาถามคุณป้าตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็ลุกมาต้มข้าวต้มตอน

เช้ามืด คุณอาต้องทานให้หมดนะ ไม่อย่างนั้นก้อยจะเสียใจ"

"โอเค หวังว่าท้องคงไม่เสียนะ"

สาวน้อยค้อนให้วงใหญ่ก่อนจะหยบิโต๊ะญีปุ่่นขนาดเลก็มากางให้บนเตยีง 

จากนัน้กว็างถาดอาหารลงตรงหน้าหัสยุทธ กุง้ตวัใหญ่ท่ีอยู่ในชามข้าวต้มด ู

น่ารบัประทาน

"หน้าตาดี กลิ่นใช้ได้"

"อยู่แล้ว ก้อยเป็นแม่ศรีเรือนนะ"

"อย่าเพิ่งโม้ ต้องลองชิมก่อน"
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"ลองเลยค่ะ"

กนัตพรหย่อนตวัลงนัง่ตรงปลายเท้าของหัสยุทธ เธอเฝ้ามองปฏกิริยิา

ของคนป่วยด้วยแววตาใสแจ๋ว ในใจลุน้ให้เขาช่ืนชอบรสชาตอิาหารท่ีเธอท�า 

เมื่อคนป่วยตักอาหารค�าแรกเข้าปากหญิงสาวก็ถามทันที

"เป็นยังไงคะ"

หัสยุทธแกล้งท�าหน้าเหยเก

"แย่ขนาดนัน้เลยเหรอคะ ก้อยลองชิมแล้ว...มนัก็ไม่แย่มากหรอกนะ"

นายต�ารวจหัวเราะเบาๆ "ล้อเล่น...อร่อย ใช้ได้"

"โธ่ คุณอาล่ะก็ ก้อยลุ้นแทบแย่ งั้นทานให้หมดนะคะ"

เขาย้ิมแล้วพยักหน้ารับค�า หัสยุทธใช้งานมือขวาได้ดีข้ึน แต่ก็ยัง 

ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากเริ่มปวดหรือเมื่อยมากๆ เขาก็จะเปลี่ยนมา

ใช้มือซ้ายแทน กันตพรเห็นอาการของเขาแล้วก็อาสาช่วย

"ให้ก้อยป้อนไหมคะ"

"ไม่ต้องหรอก อาจะได้ฝึกใช้งานได้ทั้งสองมือ"

"ตอนนี้อยู่กันแค่สองคนไม่ต้องท�าเป็นเก่งหรอกค่ะ ไม่มีใครมาเห็น

สักหน่อย สารวัตรจะอ่อนแอบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก รับรองว่าก้อยจะไม่เอา

เรื่องนี้ไปบอกใคร"

หัสยุทธหัวเราะอีกครั้ง "แสบจริงๆ นะเรา"

"งั้นเดี๋ยวก้อยลงไปเอาน�้ามาให้นะคะ"

หัสยุทธยกมือข้ึนห้าม "ไม่ต้อง ก้อยลงไปรอข้างล่างเถอะ ไม่ต้องข้ึนมา

แล้ว ไว้อากนิเสรจ็อาจะเอาถาดลงไปเกบ็แล้วไปดืม่น�า้ด้วย"

"ไม่เป็นไรค่ะ ก้อยไม่ได้ล�าบาก เดี๋ยวบริการให้จะดีกว่า"

"เอ่อ พอดถีุงยาของอาอยูข้่างลา่งนะ่ ตอ้งกนิยาหลงัอาหาร อกีอย่าง

อาอยากลงไปหาเจ้าเดือนเสี้ยวด้วย ไม่เห็นหน้ามันมาหลายวันแล้ว"

เส้นบางๆ ถูกขีดข้ึนอีกครั้ง และทุกครั้งกันตพรก็รับรู้ได้ทันทีท่ีเขา 

Page ��������-��� ��� �����.indd   12 30/3/60   10:31



tiara

13

เริ่มจ�ากัดพื้นที่ของเธอให้อยู่ในขอบเขตที่ชัดเจน หญิงสาวยิ้มเจื่อนก่อนจะ

พยักหน้ายอมรับค�าพูดท้ังหมดนั้น มันมีความม่ันคงในความต้องการของ

เขาเพื่อบังคับให้เธอยอมรับและปฏิบัติอยู่เสมอ หัสยุทธเป็นทั้งผู้มีพระคุณ 

เป็นผู้ปกครอง และเป็นคนใกล้ชิดทางจิตใจท่ีเธอสามารถพูดคุยกับเขาได้

ทุกเรื่อง เธอไม่อยากสูญเสียเขาไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากไม่มีเขา 

เธอก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่

กนัตพรเดนิช้าๆ ไปท่ีประตหู้อง เธอหันมาสบตากบัเขาอีกครัง้ หัสยุทธ

ย้ิมแล้วพยักหน้าให้เป็นสัญญาณว่าสิ่งท่ีเธอก�าลังท�านั้นถูกต้องท่ีสุดแล้ว  

จากนั้นหญิงสาวก็ปิดประตูห้องนอนแล้วเดินลงบันไดไปเงียบๆ หัสยุทธ 

ถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วเริม่กนิข้าวต้มอกีครัง้

ภายในพื้นท่ีหนึ่งไร่ย่านชานกรุง ผู้คนมากหน้าหลายตามักวนเวียน

เข้าออกเพราะต่างก็มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าของบ้านท้ังสิ้น ตัวบ้าน

สองชัน้สภาพใหม่จนน่าจะเรยีกได้ว่าเป็นคฤหาสน์หลงันีถ้กูปลกูไว้กึง่กลาง

ท่ีดินซ่ึงเป็นท่ีอยู่อาศยัของวกิานดากบัแม่และลกูของเธอ ส่วนเรอืนด้านข้าง

มีไว้ส�าหรับลูกจ้างกับแขกท่ีมาพักช่ัวคราว แล้วยังมีห้องโถงใหญ่ซ่ึงปลูก

แยกออกมาไว้ส�าหรบัจดักจิกรรมและเตรยีมงานประกวดอกีด้วย อาชีพของ

วิกานดาเป็นอาชีพเฉพาะท่ีคนมักไม่ค่อยรู้จัก หรืออาจจะไม่รู ้ว่ามันก็

สามารถเป็นอาชีพได้ เธอมีหน้าท่ีหาหญิงสาวเพ่ือส่งเข้าประกวดความงาม

ในรายการต่างๆ ท่ัวประเทศ และรายได้ของเธอนั้นก็มาจากการท�าธุรกิจ

ประเภทนีท้ั้งสิน้ ดังนัน้ภายในรัว้บ้านจงึเปรยีบเหมอืนสถานท่ีเพาะบ่มผูเ้ข้า

ประกวดเพือ่ให้พร้อมส�าหรบัการแข่งขนั บางคนใช้ชีวิตอยู่ในนีค้ล้ายกบับ้าน

ของตน แถมยังเรียกวิกานดาว่าแม่อีกด้วย

"แล้วนังนกมันจะไปเที่ยวกี่วัน"

หญิงสงูวยั รปูร่างอ้วน แต่ใบหน้ายังมเีค้าความงามหลงเหลอือยู่บ้าง
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เอ่ยปากถามข้ึนในขณะท่ีก�าลังนอนเหยียดยาวดูโทรทัศน์เครื่องใหญ่ 

เฟอร์นิเจอร์ในบ้านบางช้ินดูไม่เข้ากับสภาพของคฤหาสน์นัก คล้ายกับว่า

มนัเป็นของเก่าท่ีถกูย้ายเข้ามาเพราะเจ้าของท้ิงมนัไม่ลง คนเป็นลกูซ่ึงก�าลงั

ควบคุมให้เด็กรับใช้ขัดถูถ้วยรางวัลในตู้กระจกอยู่นั้นจ�าต้องละความสนใจ

แล้วหันมาตอบ

"สักสองอาทิตย์นะ เห็นว่าอย่างนั้น"

"ปล่อยไปกบัใคร ใกล้งานใหญ่ต้องระวงัตัวหน่อย อย่าให้มนัเล่นไอ้อะไร

นะ โซช่งโซเชียลอะไรนัน่นกั เดีย๋วลงรปูอะไรไม่ดคีนจะว่าเอาได้ เห็นตวัอย่าง

มาเยอะต้องรู้จักดูคนอ่ืนไว้บ้าง" มารศรีต้องการพูดมากกว่าต้องการจะได ้

ค�าตอบ

"มันรู้น่าแม่ ฉันก็เตือนมันแล้วว่าอย่าถ่ายรูปตัวเอง ในโซเชียลมันก็

ไม่ได้ใช้ชื่อจริง ไม่มีใครรู้หรอก"

มงกุฎในตู้กระจกดูเป็นประกายวิบวับยามต้องกับแสงจากหลอดไฟ 

เด็กรับใช้ต่างด้าวท่ีดูแล้วอายุน่าจะไม่เกินยี่สิบปีพยายามท�าทุกอย่างอย่าง

เบามือ แต่ก็อดกลัวคนที่ยืนคุมอยู่ไม่ได้ เพราะหากท�าอะไรไม่ถูกใจก็จะถูก

ฟาดเดี๋ยวนั้น

"เบาๆ อีกล้วย! ถ้ามันเสียหายแกจะมีปัญญาหามาใช้มั้ย!"

เท่าทันความคิดเสียงตวาดก็ดังลั่นพร้อมกับโดนตบศีรษะไปผัวะหนึ่ง 

เดก็สาวย่ิงลนลานมากข้ึนกว่าเดมิ มือบางสัน่เทาค่อยๆ บรรจงวางมงกฎุท่ี

มอีายหุลายสบิปีลงบนหมอนใบเลก็ท่ีสัง่ท�าพเิศษโดยใช้ผ้าก�ามะหยีส่นี�า้เงนิ

เข้มเยบ็เป็นปลอก มารศรกีวาดสายตามามองแล้วออกค�าสัง่

"มันหมองแล้วนะ ตามช่างมาท�าความสะอาดบ้างสิ เผื่อนังนกมันได้

เป็นมิสไทยแลนด์แล้วโทรทัศน์ขอมาท�าข่าว จะได้เอาไว้อวดคนอื่นเขาได้"

"จ้า นีฉั่นกว่็าจะตามช่างทองมาท�าความสะอาดเครือ่งประดบัเหมอืนกนั 

แต่ตวัเองนีแ่หละท่ีไม่ว่างมาคอยนัง่คมุงาน เอาไว้อีกสกัสามสีว่นันะแม่"
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"อื้ม"

วิกานดาหันไปจิกใช้คนงานอีกครั้ง "พอแล้ว ไปนวดให้คุณยายโน่น 

มือหนักตีนหนักอย่างนี้ท�างานละเอียดแล้วฉิบหายหมด ไปเลยไป"

เดก็กล้วยคลานเข้าไปหามารศรแีล้วนัง่คกุเข่าข้างตัง่ มอืบางและหยาบ

กร้านเพราะต้องกร�างานหนกัมาตัง้แต่เลก็เริม่บีบนวดท่ีขาอย่างเบามือ อย่าง

น้อยมารศรีก็ไม่ตวาดเสียงดังเท่าลูกสาวของนาง เด็กสาวลอบถอนหายใจ 

การท่ีเพิง่เข้ามาท�างานได้ไม่กีเ่ดอืนท�าให้ยังไม่รูใ้จเจ้านายภายในบ้านทุกคน

นกั ต้องอาศยัความอดทน รูห้ลบเป็นปีก รูห้ลกีเป็นหาง หากจะลาออกไป

ท�างานอย่างอ่ืนนัน้ไม่มทีางเป็นไปได้เลย เพราะนายหน้าท่ีพาตวัเธอมาจาก

พม่านั้นยึดหนังสือเดินทางไว้หมดแล้ว สิ่งเดียวท่ีท�าได้คือก้มหน้าก้มตา

ท�างานชดใช้หนีส้นิท่ีมีอยู่ให้หมด

บ้านทรงไทยประยุกต์ของทหารระดับนายพลใกล้เกษียณท่านหนึ่ง

ร่มรื่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าในย่านสุขุมวิท บ้านหลังนี้

อบอุ่นไปด้วยญาติมิตรและเพื่อนสนิทในสังคมเดียวกันท่ีมาเย่ียมเยียน 

ไม่ขาดสาย บารมีของผู้เป็นเจ้าของแผ่กว้างไปถึงลูกน้องและครอบครัวจึง

ท�าให้ดิษนันท์กับจันทรลักษณ์เป็นท่ีนับหน้าถือตาในวงสังคมข้าราชการ

ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจันทรลักษณ์นั้นเคยเป็นมิสไทยแลนด์มาก่อน 

เธอจึงมีชื่อเสียงเฉพาะตัว ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภริยาของท่านนายพล เธอมี

ความรู้ในด้านความงาม แถมยังเคยเป็นท่ีปรึกษาของกองประกวดระดับ

ประเทศอีกด้วย

แม้ดษินนัท์จะช่ืนชมและยอมรบังานของภรรยา แต่เขาก็ไม่ได้ต้องการ

ให้ลูกสาวคนเดียวต้องเดินบนเส้นทางเดียวกับแม่มากนัก เพราะเห็นว่ามี

แต่จะเปลอืงตัวและอาจจะต้องเสือ่มเสยีช่ือเสยีงหากเกดิเรือ่งไม่ดไีม่งามข้ึน 

แต่สิง่นีก้ยั็งเป็นเรือ่งท่ีต้องถกเถยีงกบัจนัทรลกัษณ์อยู่ไม่น้อย เพราะคนเป็น
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แม่นัน้เลีย้งลกูมาด้วยตวัเอง นางอยากเห็นภกัดอิรเป็นผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสดุใน

ประเทศตามอย่างท่ีตนเองเคยเป็น และในยุคสมัยท่ีเปลีย่นไปมสิไทยแลนด์

นัน้มีบทบาทอย่างมากในวงสงัคม ลกูสาวของนางอาจมโีอกาสสร้างช่ือเสยีง

ระดบัโลกเลยด้วยซ�า้ไป หากเธอสามารถบ่มเพาะภักดอิรให้มคีวามสามารถ

โดดเด่นครบทุกด้าน

"จะเอาจริงเหรอเนี่ยคุณ"

ดษินนัท์ถามข้ึนในขณะท่ีสายตายังคงไล่อ่านตวัหนงัสอืบนหน้ากระดาษ

หนงัสอืพมิพ์ จันทรลกัษณ์ซ่ึงก�าลงัแกะเปลอืกส้มอยู่นัน้ยิม้น้อยๆ ก่อนจะวาง

กลบีส้มลงบนจานแก้วด้านหน้าสามี

"จรงิสคิะ ปีนีแ้หละก�าลงัดเีลย ลกูเพร์ิลก�าลงัจะเรยีนจบ หากได้ต�าแหน่ง

ปีหน้ากม็เีวลาปฏบัิตภิารกจิตลอดท้ังปี พอลงจากต�าแหน่งกไ็ปเรยีนปรญิญาโท

ท่ีเมืองนอกต่อได้ เห็นไหมคะ ทุกอย่างลงตวั"

คนเป็นสามีถอนใจเล็กๆ "น่าเป็นห่วงไหมล่ะ ผมไม่อยากให้ลูกใส่ชุด

ว่ายน�้าเดินไปเดินมาให้คนทั่วประเทศดูหรอกนะ"

"โถ คุณคะ อะไรจะหัวโบราณขนาดนั้น สมัยฉันประกวดก็ใส่กางเกง

ขาสั้นกุดนะ"

"ก็นั่นไง ผมถึงชอบ"

คนตอบหัวเราะคิกคัก คุณนายจึงตบไปที่หน้าขาของสามีเบาๆ

"หวงลูกก็ยอมรับมาสิ"

"หวงสิ สวยได้แม่อย่างนั้นใครจะไม่หวง"

"ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ เพร์ิลจะได้รบัการดแูลจากมืออาชีพด้านความงาม

ทุกแขนงในเมอืงไทย รบัรองไม่มีเรือ่งเสยีหายแน่นอน ตอนนีว้งการประกวด

เขาไปไกลกว่าสมยัของฉันมากนะคะ ท้ังรายได้ ท้ังชือ่เสยีง เกยีรตยิศ ทุกอย่าง

จะหลัง่ไหลเข้ามาหาลกูสาวของเราไม่หยุด เดก็สาวท่ีมาจากครอบครวัด ีการ

ศึกษาดี ประวตัไิม่ด่างพร้อยอย่างลกูเรา รบัรองว่าเป็นท่ีสนใจของสือ่มวลชน
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ต้ังแต่วนัสมัครแน่ คณุเช่ือมือฉันเถอะ วงการนีเ้ป็นของฉัน ฉันไม่ยอมให้ลกู

แพ้ใครแน่"

"จ้าๆๆ อดีตมิสไทยแลนด์คนสวย และคุณแม่ยังสาว"

ค�าชมนั้นท�าให้จันทรลักษณ์เขินจนต้องตบหน้าขาของสามีอีกครั้ง

"ว่าแต่ไปไหนซะล่ะวันนี้ลูกสาวของคุณ"

"ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะ เดี๋ยวก็คงกลับ คุณก็อย่าเพิ่งพูดอะไรกับลูกนะ

เรื่องนี้ เดี๋ยวฉันจัดการเอง"

"ผมจะพูดอะไรได้ คนเป็นใหญ่ในบ้านนี้คือคุณนี่นา"

ดิษนนัท์กย็อมจนัทรลกัษณ์ดงัเช่นทุกครัง้ทุกเรือ่งท่ีผ่านมา เพราะรูด้ว่ีา

ขัดใจไปก็ไม่มปีระโยชน์ ยงัไงจนัทรลกัษณ์กต้็องท�าตามความฝันของตนให้

ส�าเรจ็จงได้

ในห้องประชุมของโรงแรมซ่ึงสามารถบรรจผุูเ้ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ

ย่ีสบิคนรอบโต๊ะรปูเกอืกม้านัน้มบีรรยากาศค่อนข้างเป็นมิตร ผูม้เีกยีรตต่ิาง

แต่งกายด้วยอาภรณ์ชัน้เลศิ รวมถงึเครือ่งประดบัของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงคนท่ีนัง่เป็นประธานอยู่หัวโต๊ะนัน้ดูโดดเด่นสะดดุตากว่าใครทุกคนกบั

ทรงผมทรงฟาร่า* สนี�า้ตาลแดง พจิารณาจากรปูลกัษณ์แล้วเธอน่าจะมอีายุ

ย่างเข้าวยัใกล้เกษียณ แต่กลบัยังชอบแต่งหน้าจัดและพยายามแต่งตวัให้ดู

อ่อนกว่าวัยมาก รมิฝีปากสแีดงเลอืดนกนัน้ย่ิงท�าให้เครือ่งหน้าและศรีษะแทบ

จะกลายเป็นทะเลเพลงิ

ส่วนคนท่ีนัง่อยู่ในท่ีประชุมกมี็สหีน้าท่ีอ่ิมเอิบไปด้วยการฉีดโบท็อกซ์

และการดงึผวิหน้าให้เต่งตงึไม่แตกต่างกนั บางคนแม้ปากกบัแก้มจะแย้มย้ิม

ได้ล�าบาก แต่ดวงตาก็พยายามฉายความสดใสให้ผู้ร่วมโต๊ะได้ทราบว่าเธอ

* มาจากชื่อนักแสดงสาวชาวอเมริกัน Farrah Fawcett (ค.ศ. 1947-2009) จุดเด่นของทรงนี้คือการดัดผมให้เป็น
ลอนโค้งทั้งศีรษะ ซึ่งกลายเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นางงามทั่วโลก
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ก�าลังมีความสุขกับการประชุมในวันน้ี คุณหญิงสัตตกมลผู้เป็นประธาน 

เริม่กล่าวต้อนรบัผูเ้ข้าร่วมประชมุก่อนท่ีจะมีการโยนไม้ต่อ

"...ส่วนวันเวลาและสถานที่รับสมัครก็จะตรงกับปีที่แล้วนะคะ เพื่อให้

จดจ�าง่ายและกลายเป็นธรรมเนยีมปฏบัิติในอนาคต ซ่ึงในวันนัน้ทางทีมงาน

ของคุณปุ๋มจะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างให้เรา"

คณุหญิงหันไปย้ิมให้สภุาพสตรข้ีามเพศคนหนึง่ซ่ึงนัง่อยู่ทางด้านซ้าย

มือของตน เขายิ้มรับแล้วก้มศีรษะให้ทุกคนรอบโต๊ะอย่างอ่อนน้อม รูปร่าง

ท่ีอวบอ้วนและชดุคลมุท่ีรุม่ร่ามกรยุกรายนัน้ท�าให้เขาดเูหมอืนนกขนาดใหญ่

ที่ก�าลังสยายปีกอวดผู้คน

"คณุปุ๋มรายงานความคืบหน้าเลยไหมคะ ในฐานะผูด้�าเนนิการจัดงาน

อย่างเป็นทางการ"

น�้าเสียงกระเซ้าเย้าแหย่เป็นไปอย่างเป็นกันเองท�าให้บรรยากาศย่ิง

เป็นมติรข้ึนไปอกี คนถกูเชิญให้พดูขยับตัวเพ่ือเปิดไมโครโฟนด้านหน้าของ

ตัวเองก่อนกระแอมเบาๆ

"อ่ะแฮ่ม ประทานโทษค่ะ เอ่อ ก่อนอ่ืนปุ๋มต้องกราบขอบพระคุณ 

คณุหญิงสตัตกมลท่ีกรณุาเลอืกให้บรษัิทของปุ๋มดแูลการประกวดมิสไทยแลนด์

ในครัง้นีน้ะคะ"

คุณหญิงโบกมือเป็นพัลวัน "มติที่ประชุมค่า ไม่ใช่พี่คนเดียว"

แล้วเสียงหัวเราะก็ดังข้ึนพร้อมกันอย่างมีจริต ปานเนตรหรือปุ๋มก็

โปรยยิ้มอย่างมีเสน่ห์อีกครั้งไปทั่วโต๊ะแล้วจึงพูดต่อ

"นัน่แหละค่ะ ต้องขอบพระคณุทุกท่านในท่ีนีจ้รงิๆ" เขายกมือไหว้กราด

ไปรอบห้อง "ในส่วนของปุ๋มนะคะ ปีนีจ้ะต้องเป็นการประกวดมสิไทยแลนด์

ท่ีสวยงามและน่าจดจ�าอีกปีอย่างแน่นอนค่ะ ปุ๋มได้เซ็นสัญญากับเจ้าของ

แบรนด์เครื่องส�าอางและชุดว่ายน�้าระดับเอเชียท่ีเหมาะกับหุ่นของสาวไทย

เราเรียบร้อยแล้วค่ะ ซ่ึงผลิตภัณฑ์หลักท้ังสองอย่างนี้จะมีงานเปิดตัวกับ
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สื่อมวลชนภายในสัปดาห์หน้าก่อนการรับสมัครนะคะ ปุ๋มมีวิดีโอตัวอย่าง

เครือ่งส�าอางกบัชุดว่ายน�า้มาน�าเสนอ เชิญทุกท่านดท่ีูจอภาพด้านหน้าเลย

ค่ะ"

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างขยับเก้าอ้ีเพื่อหันหน้าเข้าหาจอภาพ 

ด้านหน้าห้องประชุม ปานเนตรดีดนิ้วเป็นสัญญาณให้ผู้ช่วยของเขาหรี่ 

แสงไฟในห้องลงแล้วเริ่มเปิดวิดีโอ ตลอดเวลาที่มีการฉายภาพโฆษณานั้น

เขาก็เฝ้าสังเกตสีหน้าของทุกคนไปด้วย ดูเหมือนย่ีห้อเครื่องส�าอางและ 

ชุดว่ายน�้าจะเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการเป็นอย่างมาก เมื่อวิดีโอจบลงไฟใน

ห้องก็สว่างขึ้นอีกครั้ง

"เป็นยังไงบ้างคะ ถูกใจไหมคะ"

เสยีงกล่าวชมดงัข้ึนพร้อมๆ กนัท่ัวท้ังห้อง ปานเนตรจงึรกุต่อ "คราวนี้

กเ็ป็นเรือ่งของรองเท้าส้นสงูท่ีเหล่านางงามจะใส่ข้ึนบนเวที อย่างท่ีทุกท่าน

ทราบกนัแล้วว่าแบรนด์เดมิท่ีเราเคยใช้บรกิารนัน้มปัีญหาค่อนข้างจกุจกิ"

คนพูดแอบเห็นประธานในที่ประชุมถอนใจพร้อมกับพยักหน้ารับ

"ปุ๋มพยายามตดิต่อแบรนด์ในระดบัเดยีวกนักบัแบรนด์เดมิอยู่สองสาม

บริษัท และคิดว่าที่นี่น่าจะลงตัวที่สุดค่ะ"

ปานเนตรก้มหน้าลงข้างเก้าอ้ีท่ีตนนั่งแล้วหยิบกล่องรองเท้าข้ึนมา 

"ขออนุญาตวางบนโต๊ะนะคะ จะได้มองเห็นทั่วกัน"

"เชิญค่ะคุณปุ๋ม วางเลย เราไม่ถือสาหรอก"

"ค่ะ" ปานเนตรย้ิมให้คณุหญงิสตัตกมล จากนัน้กเ็ปิดกล่องรองเท้าออก 

เขาหยิบรองเท้าส้นสงูสสีนัสดใสออกมา ซ่ึงตดัเย็บโดยใช้หนงัสองช้ินสองสี

ประกบเข้ากนัอย่างมช้ัีนเชงิ เมือ่ทุกคนเห็นต่างกร้็องว้าวเบาๆ "สวยไหมคะ"

รองเท้าคูน่ัน้ถกูแยกข้างแล้วส่งต่อให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมฝ่ังซ้ายและขวา

ได้ชมใกล้ๆ ไปพร้อมกัน ปานเนตรค่อนข้างพอใจในปฏิกิริยาความตื่นเต้น

เหล่านั้น
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"แบรนด์นี้ก�าลังจะท�าการตลาดในห้างสรรพสินค้าระดับกลางถึงสูง

ภายในปีนี้ค่ะ พอปุ๋มติดต่อเข้าไปเขาจึงสนใจท่ีจะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์

ให้การประกวดระดับประเทศของเรา"

"เข้ากับคอนเซ็ปต์ปีนี้ของเราด้วยนะคะท่ีต้องการเน้นความสดใส"  

ศศิวิมล หนึ่งในคณะกรรมการของกองประกวดพูดขึ้น

"ถูกต้องค่ะ บริษัทได้ส่งแคตตาล็อกมาให้ดูด้วย ดีไซน์เขาค่อนข้างดี 

มีรสนิยม"

"แล้วใส่สบายไหมคุณปุ๋ม พื้นต้องไม่ลื่นด้วยนะ"

"ใส่สบายค่ะ รับรองเลย"

รองเท้าท้ังสองข้างถกูส่งไปจนถงึมอืของสตัตกมล คณุหญิงวางมันไว้

ตรงหน้าแล้วพจิารณาอย่างถ้วนถี ่ ในใจค่อนข้างเป็นกงัวลเพราะไม่เคยเห็น

หรอืได้ยินช่ือเสยีงของแบรนด์นีม้าก่อน แต่ด้วยความไว้วางใจออร์แกไนเซอร์

มือทองกบัเวลาของการท�างานท่ีกระชัน้เข้ามาจนแทบไม่มเีวลาหายใจ คณุหญิง

จงึต้องกลัน้ใจบอกกบัตวัเองว่าเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ ต้องรูจ้กัปล่อยผ่านไปบ้าง 

ไม่อย่างนัน้งานใหญ่กอ็าจจะล่มได้

หลังเลิกการประชุมปานเนตรต้องรอส่งคุณหญิงสัตตกมลและคณะ

กรรมการทุกท่านออกจากห้องประชมุเสยีก่อน ตนจงึมเีวลาหายใจได้สะดวก

ข้ึนหน่อย หญิงข้ามเพศวยัสีส่บิเศษท้ิงน�า้หนกัตวักว่าแปดสบิกโิลกรมัลงบน

เก้าอ้ีพร้อมกบัยกมือข้ึนลบูใบหน้าท่ีแต่งไว้อย่างประณตีนัน้ด้วยความลมืตวั 

จากนัน้ไม่นานเดก็หนุม่หน้าตาดรีปูร่างผอมในวยัใกล้ย่ีสบิห้าปีคนหนึง่กเ็ดนิ

เข้ามาในห้องประชุมที่เกือบร้างผู้คนแล้วร้องทัก

"ยังไม่เสร็จอีกเหรอพี่"

"เสร็จแล้ว" ปานเนตรตอบกระชาก "เหนื่อยแทบขาดใจ"

บุรินทร์ยิ้มมุมปากแล้วเดินเข้ามานั่งใกล้ๆ "เป็นไงล่ะ เขาพอใจไหม"
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"อ้ืม กด็ ีแต่ยังต้องท�างานอีกเยอะ เธอกต้็องช่วยพ่ีด้วยนะอ๊อด นีเ่ป็น

งานใหญ่ จะล้มหรือจะยืนขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับงานนี้แหละ"

"ช่วยอยู่แล้ว งานดีมีแต่สาวๆ" เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดจีนคนฟังค้อน

ให้วงใหญ่

"อย่าท�าอะไรรุ่มร่ามนะพี่ขอ..."

"ไม่หรอกน่า เห็นผมรกัสนกุอย่างนี ้แต่ผมกร็ูห้รอกน่าว่าอะไรควรหรอื

ไม่ควร ผมชอบเงนิก้อนโตไม่ชอบเกบ็เบ้ียใต้ถนุร้าน"

สัปดาห์ต่อมา...

ไฟในโรงภาพยนตร์ส่องสว่างขึ้นทีละแถว ผู้คนเริ่มลุกขึ้นยืน รอยยิ้ม

ยังคงเปื้อนใบหน้าและติดค้างอยู่ท่ีริมฝีปากของบุษบงกช พจนีย์ตัดสินใจ

ถูกท่ีเลือกชมหนังเรื่องนี้ และคุณหมอก็รู้สึกขอบคุณท่ีเพื่อนร่วมงานชวน

เธอมาดดู้วยในวนัหยุดสดุสปัดาห์ ดกีว่าจมจ่อมอยู่ในคอนโดมิเนยีมคนเดยีว

พร้อมกับความคิดท่ีวิ่งวนในหัว บุษบงกชขยับตัวลุกขึ้นยืนพร้อมกับคว้า

แก้วน�า้อดัลมขึน้มาถอืไว้ พจนย์ีท�าตามแล้วท้ังคูก่เ็ริม่เดนิออกจากแถวท่ีนัง่

ตามคนอื่นๆ ไป

"คุณหมออยากท�าอะไรอีกไหมคะ" พจนีย์ถามขึ้นในตอนท่ีท้ังคู่เดิน

พ้นโรงภาพยนตร์แล้ว "เราเพิ่งกินข้าวก่อนเข้าไปดูหนัง งั้นไปกินขนมหรือ

ไอศกรีมไหมคะ"

บุษบงกชยังไม่ตอบ เธอท�าสีหน้าครุ่นคิด แต่ก็ยังแฝงไปด้วยรอยยิ้ม

เพื่อไม่ให้คนที่อยู่ด้วยเป็นกังวล

"หรืออยากไปร้านหนังสือ" เมื่อยังไม่ได้ค�าตอบพจนีย์ก็ไม่ลดละ "ไป

ช็อปปิ้ง ซื้อกระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องส�าอาง"

"พอแล้วๆ วันนี้พจตามใจพี่มาทั้งวันแล้ว เราน่ะกลับบ้านไปเถอะ ยัง

ต้องดูแลคนอีกตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอ"
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"แต่..."

"ไปเถอะน่า พี่อยู่คนเดียวได้ ว่าจะเข้าไปซ้ือของในซูเปอร์มาร์เก็ต

ก่อนกลับ"

"ให้พจไปช่วยถือของไหมคะ"

"ไม่ต้องหรอก พี่ไปคนเดียวได้"

พจนีย์หยุดเดินแล้วคว้ามือของบุษบงกชข้างหนึ่งมากุมไว้หลวมๆ  

"พจไม่รูห้รอกนะคะว่าหมอมีปัญหาอะไร แต่ถ้ามีอะไรให้พจช่วยบอกได้เลย

นะคะ พจยินดี"

"จ้า ความจริงพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก อาจจะเครียดนิดหน่อย รอให้

เวลามันผ่านไปเดีย๋วพีก่ห็ายเอง พจไม่ต้องเป็นห่วง วันนี้ได้หัวเราะตัง้เยอะ 

ขอบใจนะที่ชวนมาดูหนัง"

"ยินดีค่ะ"

"งั้นกลับบ้านเถอะ พี่ซื้อของอีกนิดหน่อยก็จะกลับเหมือนกัน"

"โอเคค่ะ ถ้าถึงบ้านแล้วส่งข้อความบอกพจด้วยนะคะ จะได้ไม่ต้อง

เป็นห่วง"

"จ้ะ"

บุษบงกชโบกมือลาเพื่อนร่วมงานท่ีแสนน่ารักของเธอ ค�าพูดของ

พจนีย์ก่อนจากกันนั้นท�าให้เธออดคิดถึงใครบางคนไม่ได้

เม่ือแยกจากพจนย์ีแล้ว บุษบงกชกเ็ดินลงบันไดเลือ่นของห้างสรรพสนิค้า

เพือ่ตรงไปยงัช้ันล่างสดุ ฝ่ังซูเปอร์มาร์เกต็มีคนใช้บรกิารมากกว่าส่วนห้างและ

โรงภาพยนตร์ การได้เห็นผู้คนเดินกันขวักไขว่ท�าให้ความเหงาหรืออะไร 

บางอย่างท่ียังคั่งค้างอยู่ในใจนั้นถูกลืมไปได้ช่ัวคราว คุณหมอเริ่มรู้สึก

เพลดิเพลนิกบัการเข็นรถและเดนิดสูนิค้าบนช้ันวาง

"หรือจะลองท�าอาหารเช้าง่ายๆ ดูนะ"

เธอบ่นพมึพ�ากบัตวัเองเม่ือเดนิอยู่หน้าช้ันวางปลาทูน่ากระป๋อง หางตา
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เห็นมีคนก�าลังเข็นรถเดินใกล้เข้ามา คุณหมอจึงขยับรถเข็นของตนให้ชิด 

ช้ันวางมากข้ึนเพือ่หลกีทางให้ลกูค้าคนอืน่เดนิผ่านทางเดนินัน้ไปได้สะดวก 

แต่เหตกุารณ์กลบัไม่เป็นอย่างท่ีคดิเม่ือหนึง่ในนัน้เป็นฝ่ายทักเธอข้ึนมาก่อน

"คุณหมอ...คุณหมอบุษบงกชรึเปล่าคะ"

เสยีงท่ียังไม่ค่อยคุน้ชินนกัแต่อ่อนโยนน่าฟังท�าให้บุษบงกชเบนสายตา

จากอาหารกระป๋องไปทางต้นเสียงนั้น ทันทีที่เห็นคนทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้ หัวใจ

ของเธอกก็ระตกุ เพราะไม่คดิเลยว่าจะเจอท้ังสองคนท่ีนี ่คณุหมอรบียกมือ

ไหว้

"สวัสดีค่ะคุณป้า เรียกบุษเฉยๆ ก็ได้ค่ะ"

ละอองดาวรบัไหว้แล้วย้ิมกว้างให้ จากนัน้กเ็ป็นโอกาสท่ีหญิงสาวอีกคน

ซ่ึงยืนอยู่ข้างกายเธอได้ทักทายบ้าง

"สวัสดีค่ะคุณหมอ ไม่คิดเลยว่าจะพบคุณหมอที่นี่"

บุษบงกชรบัไหว้กนัตพรแล้วย้ิมให้ เธอยังดสูวยสดใส มองแล้วสบายตา

เหมือนเช่นเคย ย่ิงใส่ชุดสบายๆ ในวนัหยุดย่ิงท�าให้เธอดรูาวกบัเดก็มัธยม  

คณุหมอเห็นอากปักริยิาท่ีเดนิคล้องแขนกนัมากบัละอองดาวแล้วกท็�าให้รูส้กึ

ว่าคนท้ังคูค่งสนทิสนมกนัไม่น้อย

"เช่นกันค่ะ มาซื้อของเหมือนกันเหรอคะ"

"ค่ะ ก้อยพาคณุป้ามาซ้ือของใช้เข้าบ้าน คณุอาไม่ค่อยว่างน่ะค่ะ แล้ว

บ้านคณุหมออยู่แถวนีเ้หรอคะ" เธอพูดด้วยน�า้เสยีงเรยีบพร้อมรอยย้ิมน้อยๆ

"เปล่าค่ะ พอดีมาดูหนังกับเพื่อนแล้วเพิ่งแยกกันเมื่อสักครู่นี่เอง"

"ไม่ได้เจอคุณหมอเลยตั้งแต่วันนั้นท่ีเราเจอกันในโรงพยาบาล คุณ

หมอสบายดีนะคะ" ละอองดาวถามแล้วพลอยยิ้มกับค�าตอบรับเพียงสั้นๆ 

ของบุษบงกช "คนป่วยก็หายดีแล้วค่ะ วันนี้ก็ไปเข้ายิมอะไรของเขาแล้ว 

บอกว่าต้องฟิตร่างกายใหม่ เออ...แล้วนี่ตาหัสได้ขอบคุณคุณหมอรึยังท่ี 

เข้ามาเป็นธุระดูแลเรื่องโรงพยาบาลกับการรักษาพยาบาลให้ตั้งแต่แรก  
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ป้าเองก็ยังไม่ได้ตอบแทนอะไรคุณหมอเลย"

"ไม่ต้องหรอกค่ะ"

"ไม่ได้สคิะ อย่างน้อยกน่็าจะได้ทานข้าวด้วยกนัสกัมือ้ เอ้อ วนันีว่้างไหม

ล่ะคะ ไปทานข้าวท่ีบ้านของป้ากนัไหมคะ ทานกนัหลายๆ คนสนกุดนีะ"

"มะ...ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ พอดีว่าเย็นนี้มีนัดกับที่บ้านเหมือนกันค่ะ"

บุษบงกชโกหกแล้วรีบก้มหน้าทันที เธอไม่อยากให้ผู้หญิงทั้งสองคน

จับอาการพิรุธของตัวเองได้

"อ้อ อย่างนั้นเหรอคะ น่าเสียดาย ไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะ"

คณุหมอไม่ตอบรบั เธอเพยีงแค่อมย้ิมจากนัน้กบ็อกลากนั ตลอดเวลา

ของการสนทนากบัละอองดาว บุษบงกชไม่ได้เหลอืบมองใบหน้าของกนัตพร

เลย ปกติเธอเป็นคนม่ันใจในตัวเอง แต่ท�าไมครั้งนี้เธอกลับรู้สึกว่าก�าลัง 

พ่ายแพ้ให้แก่เดก็สาวคนหนึง่อย่างหมดหนทางสู ้ ความรูส้กึด้อยกว่าท�าให้

เธอจมดิ่งอยู่กับความเศร้าซึมเพิ่มข้ึนอีกจนไม่อยากจะเดินดูข้าวของใน 

ซูเปอร์มาร์เกต็อีกต่อไป หลงัจากบอกลาคนท้ังคู ่ บุษบงกชจึงน�ารถเข็นไป

เกบ็ไว้ท่ีเดิมแล้วเดนิออกจากห้างไป
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อีกประมาณหนึ่งช่ัวโมงจะถึงเวลาเปิดกิจกรรมการรับสมัครสาวงาม

เพือ่เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ประจ�าปีนี ้ปานเนตรว่ิงวุ่นตัง้แต่สีน่าฬิกาเพ่ือ

เข้ามาดคูวามเรยีบร้อยของสถานท่ีจดังานและเตรยีมการต้อนรบัสือ่มวลชน

ท่ีจะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศในวันนี้ โรงแรมท่ีใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับ 

รับสมัครผู้เข้าประกวดนั้นมีการเตรียมการค่อนข้างดี เพราะปีท่ีผ่านมาก็ 

ได้รบัเป็นเจ้าภาพในกจิกรรมนีม้าก่อนจงึมีประสบการณ์อยู่ และการร่วมมอื

กับทีมงานของปานเนตรก็ท�าให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่น

ด้านหน้าห้องโถงมีนักข่าวกลุ่มใหญ่รอที่จะเข้ามาด้านใน ซึ่งได้มีการ

จัดเวทีขนาดเล็กไว้ ส่วนด้านข้างของห้องเป็นโต๊ะรับสมัครผู้เข้าประกวด 

ปานเนตรจัดให้หญิงสาวท่ีจะเข้ามาสมัครในวันนี้ไปรออยู่อีกห้องหนึ่งก่อน 

เพราะเขาต้องการให้มีพิธีเปิดงานเล็กๆ บนเวที แล้วปล่อยให้ผู้สื่อข่าวได้

สมัภาษณ์คณุหญงิสตัตกมลกบัคณะกรรมการผูจ้ดัการประกวดเสยีก่อน หาก

ทุกอย่างเป็นไปตามก�าหนดการทีป่านเนตรได้จัดการไว้ ภาพท่ีออกสือ่ไปก็

จะสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

"อ๊อด อ๊อด...มาทางนี้หน่อย"

บทที่ 2
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ปานเนตรเรียกหาบุรินทร์ซ่ึงเป็นเหมือนมือขวาของเขา ชายหนุ่มก ็

วิ่งวุ่นไม่ต่างกัน เมื่อได้ยินเสียงเรียกเขาก็รีบวิ่งเหยาะๆ ตรงมายังต้นเสียง

"ครับ ว่าไงพี่"

"อีกสิบนาทีก็ไปเชิญเจ้าหน้าท่ีรับสมัครผู้เข้าประกวดมานั่งประจ�าท่ี 

ได้เลยนะ อย่าให้นวยนาดมาก ส่วนพี่จะเป็นคนไปเชิญคุณหญิงและคณะ

กรรมการมานั่งรอด้านหน้าเวทีเอง"

"ครับ ได้ครับ"

"ทุกอย่างตามเวลานะ หากมีปัญหาต้องรีบติดต่อพี่ทันที"

"ครบั พี่ไปดแูลตวัเองก่อนไหม เดีย๋วทางนีผ้มจดัการเอง พิธีกรในงาน

กม็ารออยู่ด้านหลงัเวทีแล้ว"

"โอเค ขอไปผดัแป้งหน่อย พยายามสือ่สารกบัคนด้านหน้าห้องเป็นระยะ

นะ ให้ในห้องเรยีบร้อยก่อนแล้วค่อยเชิญนกัข่าวเข้ามา ตัง้นาฬิกาให้ตรงกนั

หน่อยซิ"

ปานเนตรยกนาฬิกาข้อมือเรอืนทองของตนให้บุรนิทร์ด ูชายหนุม่เป็น

ฝ่ายปรับของตัวเองให้ตรงกับผู้เป็นเจ้านาย

"เรยีบร้อยครบั ผมไปประสานงานเรือ่งเครือ่งเสยีงด้านหลงัเวทีก่อนนะ"

"ไปเถอะ"

เม่ือแยกย้ายกนัแล้วปานเนตรกเ็ดินไปทางด้านหลงัโต๊ะรบัสมัครผูเ้ข้า

ประกวด ตรงนัน้มีแผ่นป้ายโฆษณาของกองประกวดต้ังอยู่เพ่ือบังประตูเลก็ๆ 

ซ่ึงเป็นทางออกไปยังด้านหลังห้องโถง เม่ือเขาผลักประตูออกไปก็จะเป็น

ทางเดินขนาดไม่ใหญ่นักที่สามารถมุ่งไปยังห้องน�้าและห้องแต่งตัวได้

ปานเนตรก�าลังจะเดินผ่านห้องแต่งตัวห้องหนึ่งซ่ึงจัดไว้ส�าหรับ 

เป็นห้องพักผ่อนของนักข่าว ตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ด้านในเพราะ

ใกล้เวลางานเริ่มเข้าไปทุกที นักข่าวทุกส�านักก็น่าจะไปออกันท่ีด้านหน้า

ห้องโถงเรยีบร้อยแล้ว แต่มันไม่เป็นเช่นนัน้เม่ือเสยีงเลก็ๆ สองเสยีงซ่ึงก�าลงั
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ถกเถียงกันอยู่ดังลอดออกมาจากบานประตูท่ีแง้มไว้ บทสนทนานั้นท�าให้

ปานเนตรหันไปให้ความสนใจเมื่อมีชื่อของอดีตมิสไทยแลนด์รวมอยู่ด้วย

"คุณจันทรลักษณ์ตัดสินใจส่งลูกสาวลงปีนี้จริงๆ เหรอ"

"จรงิ คอนเฟิร์มจากเจ้าของสถาบันเสรมิความงามย่านสขุุมวทิ นางพา

คุณหนภูกัดอิรไปเข้าคอร์สเรยีบร้อยแล้ว"

"อุ๊ตะ! แล้วเขารู้รึเปล่าว่าปีนี้ต้องเจอใคร"

"นั่นน่ะสิ นี่ถ้ารู้ว่าโจทก์เก่าส่งมวยลงสนามด้วยคงสนุกแน่"

"จะมีดราม่ามั้ยแกว่า"

เสียงหัวเราะคิกคักยิ่งท�าให้ปานเนตรต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ

"จะเหลือเรอะ สมัยแม่เผ็ดซะขนาดนั้น สมัยลูกก็น่าจะเผ็ดในระดับ

เดยีวกนั เผลอๆ อาจจะสนกุกว่า นีฉั่นคงไม่รูเ้รือ่งหรอกหาก บ.ก. ข่าวไม่เล่า

ให้ฟังก่อนมาท่ีนีว่่ารุน่แม่เคยแสบกนัแค่ไหน"

"ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในปีนี้อีกนะ รับรองว่าได้ลงข่าวของ

ส�านกัข่าวต่างประเทศแน่ อ้อ เพราะแบบนีด้้วยใช่ไหม ปีนีค้ณุจันทรลกัษณ์

ถึงไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดเหมือนทุกปี"

"ก็คงท�านองนั้น ถ้าลูกสมัครลงแข่งขันแล้วแม่ยังมีต�าแหน่งในกอง

ประกวดอีกคนก็คงครหากันแย่"

เสยีงก้นแก้วกาแฟถกูวางลงบนจานรองท�าให้ปานเนตรรบีขยับตวัห่าง

จากประต ูคนด้านในคงก�าลงัจะออกจากห้องแล้ว ปานเนตรแกล้งเดนิต่อไป

ช้าๆ เสยีงบานประตถูกูเปิดออกกว้างและเสยีงฝีเท้าของคนท่ีก�าลงัเคลือ่นไหว

ดังอยู่ทางด้านหลงัของเขาจรงิ ช่ือจนัทรลกัษณ์ท�าให้ปานเนตรสนใจ เพราะ

เขาก็ได้ข่าวแว่วๆ มาเหมือนกนัว่าปีนีจ้ะมอีดตีมสิไทยแลนด์ส่งลกูสาวของ

เธอเข้าประกวด แต่เรือ่งโจทก์เก่าอะไรนัน่ปานเนตรไม่เคยได้ยนิมาก่อน

อีกสิบห้านาทีจะเป็นเวลาสิบนาฬิกา ออร์แกไนเซอร์ยกมือข้ึนเป็น
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สัญญาณให้ทีมงานของเขาซ่ึงยืนประจ�าท่ีอยู่ตรงประตูทางเข้าห้องโถงเปิด

ประตบูานใหญ่ออกกว้างพร้อมๆ กนั แล้วในวนิาทีถดัมาช่างภาพ สือ่มวลชน

จากหนังสอืพิมพ์ เวบ็ไซต์ออนไลน์ และนติยสารต่างๆ กก็รกูนัเข้ามาภายใน

ห้อง เจ้าหน้าที่พยายามต้อนให้พวกเขาเดินไปยังบริเวณด้านหน้าเวทีก่อน 

เพราะหลังจากนี้อีกไม่นานพิธีกรจะเริ่มด�าเนินรายการ

นักข่าวจับจองพื้นท่ีเพื่อตั้งกล้องวิดีโอของตน บางคนถ่ายภาพ 

คุณหญิงสัตตกมล ศศิวิมล และคณะกรรมการท่านอื่นๆ ซ่ึงนั่งบนโซฟา 

ด้านหน้าเวทีไปพลางก่อน แสงไฟดวงใหญ่ท่ีห้อยอยู่บนเพดานส่องไป

กระทบตัวหนังสือบนแบ็กดร็อปซ่ึงเป็นพื้นหลังของเวที กล้องเกือบทุกตัว

ก�าลังบันทึกภาพนิ่งกันอยู่ แล้วเม่ือถึงเวลาพิธีกรท้ังชายและหญิงก็เดิน 

ออกมาจากทางด้านหลังของเวทีพร้อมกับการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ

ผู้ทรงเกียรติและผู้สื่อข่าวทุกคน

ปานเนตรถอนหายใจได้จงัหวะหนึง่ ทุกอย่างก�าลงัด�าเนนิไปตามแผนงาน

ท่ีได้วางไว้ ไม่มีอะไรตดิขดั และตอนนีพ้ธิกีรกเ็ชิญให้คณุหญิงสตัตกมลขึน้ไป

กล่าวเปิดงานบนโพเดยีม ในระหว่างนัน้ปานเนตรกก็ระซิบลงไปในเครือ่งมือ

สือ่สารระหว่างเขากบับุรนิทร์

"คุณหญิงพูดจบแล้วให้พิธีกรคุมงานให้อยู่นะ อย่าเพิ่งให้มีการถาม

ตอบระหว่างคุณหญิงกับนักข่าว"

"ครับพี่"

ไฮไลต์ของงานในวันนี้นอกจากจะเป็นภาพพิธีเปิดการรับสมัครผู้เข้า

ประกวดอย่างเป็นทางการแล้ว บรรยากาศในระหว่างที่สาวงามเดินเข้ามา

ในห้องโถงเพื่อกรอกใบสมัครก็เป็นสิ่งท่ีส�าคัญ ปานเนตรอยากให้ทุกอย่าง

ดตูระการตา สวยงาม และเป็นระเบียบเรยีบร้อยอย่างท่ีสดุ ดงันัน้การกรกูนั

เข้าไปเพื่อย่ืนไมค์สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ของนักข่าวจึงเป็นเรื่องท่ีเขารับ 

ไม่ได้ แต่ปานเนตรก็คิดเผื่อไว้หมดแล้วว่านักข่าวต้องอยากที่จะสัมภาษณ์
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คุณหญิงสัตตกมลแน่ เขาจึงเปิดห้องรับรองอีกห้องไว้เพื่อการนี้แล้ว

ทันทีท่ีการกล่าวเปิดงานของท่านประธานได้สิ้นสุดลง พิธีกรก็เชิญ 

คุณหญิงและคณะกรรมการทุกคนเดินข้ึนไปบนเวทีเพื่อให้ผู ้สื่อข่าวได้ 

เก็บภาพไว้พร้อมกัน ในตอนนี้ปานเนตรหันมาให้ความสนใจกับเจ้าหน้าที่

บริเวณโต๊ะรับสมัครผู้เข้าประกวด เขาเดินไปแตะไหล่ให้ก�าลังใจเจ้าหน้าท่ี

เหล่านั้นแล้วบอกพวกเขาว่าอีกไม่นานจะปล่อยผู้เข้าสมัครให้เข้ามาใน 

ห้องโถง

"พี่ปุ๋ม"

"ว่าไงอ๊อด"

"เดี๋ยวผมจะบอกให้พิธีกรเชิญคณะกรรมการไปพักก่อนนะ"

"จ้ะ ให้คนพาผู้ใหญ่ไปท่ีห้องรับรองเลย พอทุกคนออกไปหมดแล้ว 

ถึงค่อยเริ่มงานช่วงที่สอง"

"ครับ"

เสียงจากเครื่องมือสื่อสารเงียบไปแล้ว ปานเนตรกวาดสายตามอง

ความเรียบร้อยหน้าโต๊ะรับสมัครซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีประจ�าอยู่สามคน ผ้าปูโต๊ะ 

สีขาวที่ถูกจับจีบทิ้งน�้าหนักลงบนพื้นพรมอย่างสวยงาม ช่อดอกไม้บนโต๊ะ

ก็ดูหรูหรา อีกไม่กี่นาทีแสงไฟก็จะถูกสาดส่องมาที่นี่แล้ว

"พี่ปุ๋ม!"

เสียงเรียกที่ดังขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย แถมน�้าเสียงยังร้อนรนนิดๆ นั่น

ท�าให้ปานเนตรสะดุ้ง

"อะไร มีปัญหาอะไร"

"มีนักข่าวส่วนหนึ่งอยากจะออกไปสัมภาษณ์คุณหญิงตอนนี้เลย 

ได้ไหมอ่ะ"

"เยอะม้ัย ถ้าเยอะมากจะไม่ดีนะ เดี๋ยวเหลือคนท�าข่าวในห้องน้อย  

เสียบรรยากาศหมด"

Page ��������-��� ��� �����.indd   29 30/3/60   10:31



เจรจาต่อ-ตาย ตอน ริษยา

30

"ไม่รู้สิ"

"เอาอย่างนี ้บอกให้พธิกีรประกาศไปเลยว่าขอเวลาพักให้คณุหญิงกบั

คณะกรรมการสกัครูก่่อน แล้วบอกว่าอีกไม่นานโต๊ะรบัสมัครผูเ้ข้าประกวดจะ

เปิดแล้ว พีอ่ยากให้ดงึความสนใจของนกัข่าวมาตรงนีก่้อน แต่ถ้ามนีกัข่าว

คนไหนสนใจจะสมัภาษณ์คณุหญิงจรงิกข็อให้รอก่อน แล้วพ่ีจะเป็นคนพาไป

ห้องรบัรองเอง จดัการได้มัย้"

"ได้ครับ เอาเป็นว่ายังไม่ให้นักข่าวออกจากห้องโถงก่อนนะ"

"ใช่ๆ"

บุรนิทร์ท�าหน้าท่ีของเขาได้ด ี เม่ือคณะของคณุหญิงออกจากห้องโถง

ไปแล้ว พิธกีรกด็�าเนนิรายการต่อ นกัข่าวเม่ือได้ทราบว่าผูส้มคัรเข้าประกวด

ก�าลังจะเดินเข้ามาในห้องโถงเป็นล�าดับถัดมา พวกเขาก็ขยับตัวออกจาก 

ด้านหน้าเวทีเพือ่ไปจบัจองพืน้ท่ีใหม่ท่ีจะสามารถจบัภาพของผูส้มคัรเหล่านัน้

ได้ถนดั

เกิดความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยในตอนท่ีนักข่าวก�าลังเตรียมตัว แต ่

ปานเนตรกไ็ม่เคร่งเครยีดนกั เพราะทุกอย่างยงัอยู่ภายใต้การควบคมุ บุรนิทร์

เดนิออกจากด้านหลงัเวทีแล้วมากระซิบเขาใกล้ๆ

"มนีกัข่าวประมาณสามหรอืสีค่นจะขอสมัภาษณ์คณุหญิงครบัพี ่มาจาก

นติยสารผูห้ญิงกบัหนงัสอืพมิพ์"

"อ้ืม ไม่เยอะเท่าไร เอาอย่างนี ้ถ้าเขามาถามอกีครัง้อ๊อดกแ็ยกนกัข่าว

กลุม่นัน้ออกมาเลย แล้วประสานงานกบัคนท่ีประกบคณุหญิงอยู ่ ถ้าผูใ้หญ่

พร้อมให้สมัภาษณ์เมือ่ไหร่พีจ่ะเป็นคนพานกัข่าวเข้าไปในห้องรบัรองเอง"

"ได้ครับ" เขาท�าท่าตะเบ๊ะแล้ววิ่งเหยาะๆ ออกไป

แล้วในจังหวะนั้นก็มีเสียงของเจ้าหน้าท่ีหน้าห้องโถงติดต่อปานเนตร

เข้ามาเพื่อแจ้งว่าทุกอย่างพร้อมจะด�าเนินการต่อแล้ว
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"โอเค ปล่อยผู้เข้าสมัครเข้ามาเลย ข้างในพร้อมแล้ว"

แสงไฟในห้องโถงเปลี่ยนจากการโฟกัสท่ีหน้าเวทีมายังโต๊ะรับสมัคร 

ผูเ้ข้าประกวดตวัยาว เจ้าหน้าท่ีซ่ึงอยู่ในชุดสทูสสีภุาพต่างกมี็ใบหน้าย้ิมแย้ม

แจ่มใส แสงแฟลชจากผูส้ือ่ข่าวกะพรบิถีจ่นแสบตาไปหมด แล้วในนาทีต่อมา

ประตูห้องโถงก็ถูกเปิดข้ึนอีกครั้ง กล้องวิดีโอและกล้องถ่ายรูปหันไปทาง

เดียวกันเพื่อจับภาพผู้สมัครเข้าประกวดกลุ่มแรกที่ก�าลังจะเดินเข้ามา

ปานเนตรชอบปฏิกิริยาของสื่อมวลชนท่ีก�าลังยิงแฟลชใส่สาวงามท่ี

เพิ่งเดินพ้นบานประตูเข้ามาด้านใน หญิงสาวสูงโปร่งในชุดสูทสีเรียบหวาน 

นักศึกษาสาว และสาวสวยมาดเท่ท่ีสวมกางเกงผ้าขาบานเดินเข้ามาเป็น 

ชุดแรก ใบหน้าของพวกเธอถูกแต่งแต้มอย่างประณีต ในมือของทุกคน 

มีเอกสารประกอบการสมัครติดมาด้วย แม้จะดูประหม่าเล็กน้อยแต ่

พวกเธอก็สามารถเดินฝ่าช่างภาพเข้ามาถึงโต๊ะรับสมัครได้อย่างงามสง่า  

ท�าให้ออร์แกไนเซอร์มือทองถึงกับย้ิมกว้าง ไม่มีอะไรท่ีเกินการคาดเดา 

เกอืบทุกอย่างถกูเตรยีมการมาแล้วล่วงหน้า ทุกคนรูห้น้าท่ีของตวัเองดแีละ

ก�าลงัท�าการแสดงอย่างสดุความสามารถ ภาพท่ีสือ่ได้ไปในวันนีต้้องออกมา

ดีที่สุด

ทีมงานของปานเนตรอีกกลุ่มมีหน้าท่ีบันทึกภาพการรับสมัครผู้เข้า

ประกวดมิสไทยแลนด์เก็บไว้ให้หัวหน้าของพวกเขาได้ดู ท้ังนี้เพ่ือหา 

จุดบกพร่องและเก็บไว้เป็นเครดิตในการท�างานของตนเองอีกด้วย เม่ือ 

ทุกอย่างลงตัวแล้วปานเนตรก็เพียงรอให้บุรินทร์ส่งสัญญาณมาว่านักข่าว

พร้อมจะเข้าพบคุณหญิงสัตตกมลเมื่อไร จังหวะท่ีก�าลังจะเรียกหาคนของ

ตนอยูน่ัน้ตรงประตทูางเข้ากม็เีสยีงฮือฮาดงัข้ึนมา ปานเนตรจงึต้องหยุดยืน

แล้วหลบอยู่ด้านข้างของเวทีก่อน เขาเห็นทีมถ่ายวิดโีอของตนกข็ยบัเข้าไป

บันทึกภาพด้วย
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สตรวียักลางคนท่านหนึง่อยู่ในชุดผ้าไหมสปีีกแมลงทับ ใบหน้าถกูแต่ง

ไว้อย่างดี ผมสดี�าขลบัรวบไว้เป็นมวยดสูภุาพเรยีบร้อย โดยมเีครือ่งประดบั

เป็นมกุท้ังสร้อยคอ ต่างหู ข้อมือ และหัวแหวน เธอเป็นบุคคลท่ีทุกคนก�าลงั

ให้ความสนใจอยู่ ไม่ใช่เธอคนเดียวท่ีดูโดดเด่นเท่านั้น แต่หญิงสาวท่ีเดิน 

ตามมาทางด้านหลงักส็ามารถดงึสายตาของช่างภาพและนกัข่าวได้มากมาย

เช่นกนั

"ใครน่ะ" ปานเนตรพึมพ�า

"อ่ะฮ้า มาแล้ว เจ้าแม่วงการนางงาม"

บุรินทร์มาตั้งแต่เม่ือไรไม่รู้ เขามาทันตอบค�าถามท่ีค้างคาใจของ 

ปานเนตรพอดี

"เธอรู้จักเหรอ"

"คุยกับเด็กของโรงแรมมาน่ะ เขาว่าทุกปีจะมีเจ้าแม่แห่งวงการท่ีจะ

ท�าหน้าที่ส่งเด็กของตัวเองเข้าประกวด"

"อ้อ เคยได้ยินเหมือนกนั เป็นแบบแม่เล้าน่ะนะ? แต่ยังไม่เคยเห็นหน้า

ชัดๆ"

"โหย แรง..." บุรนิทร์หัวเราะหึๆ "แต่เดก็ท่ีเดนิตามหลงัมากแ็จ่มจรงิๆ"

บุรนิทร์กบัปานเนตรก�าลงัมองไปท่ีจดุเดยีวกนั หญิงสาวขายาว ปลน่ีอง

สวยเรยีบตงึราวล�าเทียนก�าลงัย่างก้าวอย่างม่ันใจบนรองเท้าส้นเข็ม ชุดสทู

กระโปรงสกีลบีบัวเข้ารปูเพิม่ความอ่อนหวานของใบหน้าให้สวยหวานข้ึนไป

อีก แถมยังขับผวิพรรณให้ผ่องนวลอกีด้วย ปานเนตรยังบอกไม่ได้ว่าจมกูของ

เธอได้รปูสวยจากการศลัยกรรมหรอืไม่ เพราะจากระยะห่างแล้วมันดสูวยและ

พอเหมาะพอเจาะกบัรปูหน้ามาก ซ่ึงเป็นไปได้ยากว่าจะเห็นใครมีเครือ่งหน้า

ได้รปูสมบูรณ์เช่นนี ้หากมันเกดิจากการศัลยกรรมกต้็องยอมรบัว่าศลัยแพทย์

ท่านนัน้มมืีอเทวดาแท้ๆ

"พี่พานักข่าวไปพบคุณหญิงได้แล้ว ผมให้พวกเขารออยู่ท่ีประตู 

Page ��������-��� ��� �����.indd   32 30/3/60   10:31



tiara

33

ด้านหลังเวที"

บุรนิทร์พดูสิง่ท่ีเขาต้องการจะบอกในขณะท่ีสายตายังคงจบัจ้องอยู่กบั

หญิงสาวคนเดิม

"เช็ดน�้าลายด้วย"

ปานเนตรตวดัสายตาให้ผูช่้วยแล้วหมุนตวัไปยังจุดท่ีบุรนิทร์บอก เขา

ไม่ได้ตื่นเต้นกับของสวยๆ งามๆ เหมือนชายแท้ทั่วไป สิ่งที่เขาสนใจก็คือ

ท�าอย่างไรงานนี้จะท�าเงินให้เขาได้มากที่สุดเท่านั้นเอง

มีนกัข่าวสีค่นเดนิตามปานเนตรเข้าไปในห้องรบัรองซ่ึงคณุหญิงสตัตกมล

กบัคณะกรรมการอีกสองท่านนัง่รออยู่แล้ว ห้องรบัรองนัน้เป็นกึง่ๆ ห้องแต่งหน้า

แต่งตัวของแขกผูมี้เกยีรตด้ิวย ในตอนท่ีทุกคนไปถงึคณุหญิงสตัตกมลกเ็พิง่

โบกมอืไล่ช่างแต่งหน้าของตนให้ถอยออกไป ปานเนตรแจ้งกบัผูใ้หญ่สัน้ๆ ว่า

นกัข่าวเหล่านีม้าจากส�านกัใดบ้างและต้องการซักถามเรือ่งอะไร จากนัน้กถ็อย

ออกมายนืคมุเชิงอยูห่่างๆ ปล่อยให้ผูส้ือ่ข่าวได้ท�างานกนัสะดวก แต่ในระหว่าง

นัน้เขากแ็อบฟังบทสนทนาไปด้วย

"ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ" นักข่าวสาวคนหนึ่งถามขึ้น

"ท่ีเห็นชัดเจนกค็อืเรามกีารเปลีย่นออร์แกไนเซอร์ซ่ึงท�าหน้าท่ีดแูลการ

ประกวดค่ะ" คณุหญิงเบนสายตาไปหาปานเนตรแล้วย้ิมให้ "คณุปานเนตรซ่ึง

ยนือยูต่รงนั้นท�าหนา้ทีจ่ดัการงานปีนี้ให้กองประกวด ทกุคนคงเหน็แลว้ว่า

ทุกอย่างราบรืน่และสวยงามใช่ไหมคะ"

ปานเนตรยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าทุกคนเออออไปกับคุณหญิงด้วย

"แสดงว่ากองประกวดมีเรือ่งผดิใจกบัออร์แกไนเซอร์เจ้าเก่าจรงิใช่ไหม

คะ"

เรือ่งของปีก่อนก�าลงัจะถกูขุดคุ้ยข้ึนมาอกี ซ่ึงสตัตกมลไม่ยอมให้เป็น

เช่นนั้น เธอจึงรีบเบี่ยงประเด็น
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"อย่าถามเลยค่ะ พี่ไม่อยากพาดพิงถึง เอาเป็นว่าทางเราไม่อยาก 

ร่วมงานกับเขาอีกแล้วล่ะค่ะ"

ปานเนตรมีสหีน้าเคร่งเครยีดข้ึน...หากไม่มวัีนนัน้ เขาคงไม่มีโอกาส

มายืนที่นี่ในเวลานี้

"งั้นถามเรื่องความคาดหวังของกองประกวดกับผู้สมัครชิงต�าแหน่ง

มิสไทยแลนด์ในปีนี้ได้ไหมครับ"

"ค�าถามแบบนีน่้าตอบกว่า แต่พีจ่ะให้คณุศ ิคณะกรรมการอีกท่านหนึง่

ของเราเป็นคนตอบแล้วกนันะคะ"

ไมค์บันทึกเสียงถูกย้ายไปจ่อหน้าคนท่ีถูกเรียกว่า 'คุณศิ' ซ่ึงนั่งอยู่ 

ฝั่งขวามือของคุณหญิง เธอพยักหน้ารับแล้วเริ่มตอบค�าถามของนักข่าว

"ปีนีค้วามคาดหวงัของเราเป็นไปในทางเดยีวกนักบัการประกวดนางงาม

จกัรวาลค่ะ เราต้องการให้..."

เสียงของกรรมการท่านนั้นค่อยๆ เงียบหายไปจากการรับรู ้ของ 

ปานเนตร แต่เหตุการณ์เม่ือปีก่อนก�าลังย้อนกลับเข้ามาในความทรงจ�า 

ของเขา...

...มิสไทยแลนด์ผู้อื้อฉาว

...ความพยายามปกปิดข่าวที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน

...ผู้ดูแลมิสไทยแลนด์ฆ่าตัวตายหลังยกเลิกสัญญาท้ังหมดกับกอง

ประกวด

"คุณปุ๋มคะ...คุณปุ๋ม!"

ปานเนตรสะดุง้เลก็น้อยแล้วรบีขานรบัเสยีงเรยีกของคณุหญิงสตัตกมล 

"คะ? คุณหญิง"

"มานี่หน่อยสิจ๊ะ ช่วยตอบค�าถามเรื่องการตระเตรียมงานหน่อย"

"ได้ค่ะ"

ปานเนตรพยายามปัดความคดิเรือ่งในอดตีออกจากสมองอย่างรวดเรว็ 
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เขามีชวีติใหม่แล้ว และไม่พร้อมท่ีจะล้มลงตอนนีด้้วย

หลงัจากงานแถลงข่าวและรบัสมัครสาวงามเพ่ือการประกวดมิสไทยแลนด์

ประจ�าปีเสรจ็สิน้ลงไปในช่วงบ่ายของวนั พนกังานของโรงแรมกร็บีจดัห้องโถง

ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานท่ีส�าหรับจัดงานแต่งงานในค�่าคืนนี้ ด้วยความเป็น 

มืออาชีพบวกกับเม็ดเงินมหาศาลท่ีทุ่มลงไปของคู่บ่าวสาว เจ้าหน้าท่ีของ

โรงแรมกบันกัจดัการงานแต่งกส็ามารถเนรมติงานได้เสรจ็ทันเวลา ถงึเวลา 

สบิแปดนาฬิกาตรงบ่าวสาวกล็งมาจากห้องสวีตเพือ่รอรบัแขกเหรือ่ท่ีหน้างาน

เรยีบร้อยแล้ว

จากแบ็กดร็อปท่ีเป็นงานการประกวดความงามเปลี่ยนเป็นช่ือของ 

คู่บ่าวสาว ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ถูกใช้ในงานนี้มากมาย และ 

เมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งช่ัวโมงคนในห้องโถงก็เพ่ิมจ�านวนข้ึนอย่างรวดเร็ว  

งานเลีย้งเป็นแบบคอ็กเทล ผูค้นส่วนใหญ่จงึเดนิไปมาระหว่างบาร์เครือ่งดืม่

กับโต๊ะของว่าง มีโต๊ะส�าหรับรับประทานอาหารอยู่บ้างส�าหรับเจ้าภาพและ

แขกสูงวัย บุษบงกชในชุดราตรีสั้นสีฟ้าอ่อนซ่อนตัวอยู่ข้างแจกันดอกไม้ 

ทรงสงูตรงด้านข้างของห้องโถง เธอหันไปสบตากบับุคคลหนึง่ซ่ึงไม่ได้ท�าให้

ตนเองแปลกใจนัก เพราะก่อนหน้านี้มารดาได้บอกเธอล่วงหน้าไว้แล้ว

โอบเกยีรตกิ�าลงัย้ิมกว้าง ในมือของเขามีแก้วไวน์ตดิมาด้วย ชุดสทูหรู

ถกูตดัเย็บอย่างประณตีเข้ารปูท�าให้ร่างใหญ่นัน้ดหูล่อเหลาสะดดุตา บวกกบั

ใบหน้าท่ีดูเข้มเป็นเอกลักษณ์ย่ิงท�าให้เขาดูเป็นหนุ่มใหญ่ท่ีน่าค้นหา นาย

ต�ารวจนอกเครือ่งแบบในเวลานีเ้หมอืนรปูสลกัหินอ่อนของนกัรบในยามท่ีเดนิ

เข้ามาหาเธอ

"สวัสดีครับ"

"สวัสดีค่ะ คุณแม่บอกแล้วว่าคุณจะมา"

โอบเกียรติหยุดยืนตรงหน้าเธอแล้วยักคิ้วให้ "แต่ก็ไม่หนีนี่นะ"
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บษุบงกชแค่นยิ้มเพราะรู้แล้วว่าถูกเหน็บเข้าให้ "ท�าไมต้องหนีคะ ฉนั

ไม่ได้ท�าอะไรผิดสักหน่อย"

"กป็กติเวลาท่ีคณุแม่ของผมบอกว่าจะเจอคณุหมอทีไร ผมเดาได้ทุกที

ว่าสุดท้ายก็จะไม่ได้เจอ แล้วส่วนใหญ่ผมก็เดาถูกซะด้วย"

งานแต่งคืนนี้ไม่ใช่งานแรกท่ีพิมพ์กมลชวนเธอมาออกงานด้วย แต่

ส่วนใหญ่เธอมักเอาภาระหน้าท่ีเป็นข้ออ้างเพ่ือท่ีจะไม่ต้องมา บุษบงกช 

ก้มหน้าลงมองแก้วไวน์ในมือของตัวเอง

"เหมือนแมวกับหนูเลยนะคะ...แล้วคุณผิดหวังรึเปล่า"

คณุหมอเงยหน้าข้ึนสบตากบัเขา โอบเกยีรตยัิงไม่ตอบ เขายกไวน์ข้ึน

จิบแล้วหันหลังกลับไปมองยังเวทีซ่ึงตอนนี้พิธีกรก�าลังเริ่มด�าเนินรายการ 

อีกไม่นานคงมีการเชิญให้แขกเหรื่อร่วมกันดื่มอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาว

"ก็ไม่เชิง...อาจเป็นเพราะผมยังไม่ได้หวังมากก็ได้"

บุษบงกชได้ยนิแล้วกย้ิ็มออกมา บางอย่างในตวัโอบเกยีรตกิท็�าให้เธอ

ชอบเขาได้เหมือนกัน อย่างน้อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษท่ีเปิดเผยและไม่รุก

มากเกินไปจนท�าให้เธอรู้สึกอึดอัด

"ฉันทนคุณแม่รบเร้าไม่ได้ค่ะ อกีอย่างกร็ูจ้กักบัเจ้าสาวมาหลายปีแล้ว

ด้วย"

"ผมสิไม่รู้จักใครเลย แต่คืนนี้ต้องมาท�าหน้าที่คนขับรถให้คุณแม่"

"ฉันพบท่านแล้วค่ะ เมื่อสักครู่นี้เอง"

บุษบงกชรูด้ว่ีาทุกอย่างถกูเตรยีมการไว้หมดแล้ว เรือ่งสนกุของผูใ้หญ่

วัยเกษียณจะมีอะไรยิ่งไปกว่าการหาคู่ให้ลูกหลานอีกเล่า แม้กระท่ังตอนนี้

เธอก็รู้สึกว่าถูกสายตาหลายคู่จ้องมองอยู่

"อ้อ คุณหมอทราบรึยังครับว่าไอ้หัสกลับมาท�างานได้แล้วนะ"

"เหรอคะ"

เธอรบัค�าเสยีงเรยีบๆ จนท�าให้โอบเกยีรตสิงสยั เขาก้มหน้าลงไปมอง
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เธอเพราะอยากเห็นสายตาที่ค่อนข้างเหม่อลอยคู่นั้น

"ทราบแล้วเหรอครับ"

บุษบงกชส่ายหน้า "ฉันไม่ได้ข่าวเลยค่ะ งานที่สถาบันยุ่งมากด้วย"

โอบเกียรติพยักหน้าติดกันหลายครั้ง รู้สึกถึงความไม่ปกติบางอย่าง

ระหว่างหัสยุทธกบับุษบงกช คล้ายกบัเธอไม่ต้องการพูดถงึเขา ท้ังท่ีครัง้สดุท้าย

ท่ีมีโอกาสเห็นคนท้ังคูอ่ยูด้่วยกนันัน้โอบเกยีรตริูส้กึว่าความสมัพนัธ์ยังค่อนข้าง

จะเป็นไปในทิศทางท่ีดีมากๆ อยู่เลย จากนัน้คนท้ังคูก่หั็นไปสนใจรายการ 

บนเวทีแทน แม้จะยนือยู่ใกล้กนัแต่ก็ไม่ได้พดูคยุอะไรกนัอกี ท�าเอาผูใ้หญ่ท่ี 

นัง่อยู่ในโต๊ะพเิศษห่างออกไปพอสมควรนัน้ค่อนข้างผดิหวงั...

จนกระท่ังโอบเกยีรตกิบับุษบงกชยกแก้วในมอืขึน้เพ่ือดืม่ฉลองให้กบั 

คู่บ่าวสาวพร้อมกบัทุกคนในงาน แล้วหลงัจากนัน้ไม่นานคณุหมอกเ็ป็นฝ่าย

หันมาถามนายต�ารวจหนุม่ใหญ่ก่อน

"สารวัตรรู้จักครอบครัวของคุณหัสยุทธไหมคะ"

โอบเกียรติท�าหน้างงนิดๆ ที่เธอชวนคุยเรื่องนี้ "ครอบครัวไอ้หัสเหรอ

ครับ ก็เห็นจะมีแต่คุณป้าของมันคนเดียว"

"คนเดียวเหรอคะ"

"ครับ มันอยู่กับป้า แล้วคุณหมอจะถามถึงใครล่ะ"

"เอ่อ ฉันเคยเจอหลานสาวของเขาที่โรงพยาบาลน่ะค่ะ"

"หลาน? ไอ้หัสเนี่ยนะมีหลาน ผมนึกไม่ออกแฮะ แล้วอายุประมาณ

เท่าไรครับ"

"โตเป็นสาวแล้วค่ะ สวยเชียว"

คราวนี้โอบเกยีรตงิงจนจบัต้นชนปลายไม่ถกู เขาไม่เคยรูว่้าหัสยทุธมี

พีน้่อง ย่ิงหลานด้วยแล้วย่ิงไม่เคยได้ยิน "เอ๋? ไม่นะ ผมไม่เคยได้ยินว่ามันมี

หลาน แล้วไอ้หัสมนัแนะน�าว่าเป็นหลานเหรอครบั ถ้าเป็นสาวแถมสวยด้วย

นีค่งไม่ใช่หลานในไส้แล้วมัง้ครบั"
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"เปล่าค่ะ เธอเรียกคุณหัสยุทธว่าคุณอา"

โอบเกียรติส่ายหน้าแล้วยิ้ม "ขอโทษที ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ เดี๋ยว

ถ้าเจอมันผมจะถามให้แล้วกัน"

เม่ือได้ยินดงันัน้บุษบงกชกผ็วาคว้าข้อมอืข้างท่ีเขาถอืแก้วไวน์ไว้ทันที 

"อย่าค่ะ ไม่ต้องถามหรอกค่ะ ฉันไม่ได้อยากรู้มากขนาดนั้น"

นายต�ารวจค่อนข้างตกใจท่ีเธอมีปฏกิริยิาเช่นนี ้เขาจึงอดจ้องหน้าเธอ

ไม่ได้ เม่ือบุษบงกชรวบรวมสตไิด้แล้วกร็บีปล่อยข้อมือของโอบเกยีรตทัินที

"ขะ...ขอโทษค่ะ"

"ไม่เป็นไรครับ"

เขายกแก้วไวน์ข้ึนจบิอกีครัง้ มีบางอย่างเกดิขึน้ และมันเกีย่วข้องกบั

ความรู้สึกของบุษบงกชท่ีมีต่อหัสยุทธอย่างแน่นอน เพราะมันท�าให้เธอ

เปลี่ยนไป บุษบงกชดูประหม่าและไม่เป็นตัวของตัวเองเอาเสียเลย

เคยม้ัย...ท่ีรูส้กึว่ามีบางอย่างผดิปกต ิแต่ก็ไม่รูว่้าสาเหตมัุนเกดิมาจาก

อะไรกนัแน่

ตอนนี้เขาก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้น...

หัสยทุธนุง่ผ้าเช็ดตวัผนืเดยีวยืนอยูห่น้ากระจกในห้องน�า้ หยดน�า้ยังเกาะ

พราวท่ีหัวไหล่หนา รอยแผลเป็นจากกระสุนปืนท่ีถากไปนั้นยังท้ิงร่องรอย 

ให้คดิถงึมันอยู่ เขาสะบัดน�า้ท่ีหยดลงมาตรงปลายเส้นผมอย่างร�าคาญแล้ว

ยกมือข้ึนลบูฝ้าบนกระจก การกลบัไปท�างานไม่ได้ท�าให้ความรูส้กึเป็นกงัวล

ถงึบุษบงกชหายไปเลย มันรงัแต่จะท�าให้คดิถงึเธอ และยังคดิไม่ออกด้วยว่า

อะไรท�าให้เธอเงยีบหายไป

รอยแผลเป็นท่ีสะท้อนในเงาของกระจกดึงให้เขากลับไปวันท่ีตนเอง 

ก�าลงันัง่อยู่บนรถเข็น วันนัน้แม้จะเป็นวนัท่ีเขารูส้กึว่าร่างกายอ่อนแอมากท่ีสดุ 

แต่หัวใจกลบัรูส้กึตรงกนัข้าม สายตาท่ีห่วงใย มอืบางท่ีแตะตามเนือ้ตวั และ
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น�า้เสยีงท่ีคอยถามด้วยความเป็นกงัวลนัน้ท�าให้เขารูส้กึว่าตวัเองเป็นคนส�าคญั 

ซึ่งมันแตกต่างจากในเวลานี้อย่างสิ้นเชิง หัสยุทธก�าลังรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้ง  

ท้ังท่ีจรงิเขายังไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของใครหรอือะไรเลย มนัช่างเจ็บปวดโดย

ไม่มีเหตผุลจรงิๆ

...ใช่ ความรักไม่มีเหตุผล

มันมาได้ก็จากไปได้

และบางทีมันมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว

แล้วก็จากไปโดยที่เรายังไม่ทันได้อนุญาต

นั่นแหละความรัก...

หัสยุทธถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วดงึผ้าขนหนูผนืเลก็ออกมาจากตูข้้าง

กระจก เขาขยีผ้้าผนืนัน้แรงๆ บนศรีษะแล้วคลมุมนัไว้ ชายผ้าปิดบังใบหน้า

ไว้เกือบครึ่ง ดวงตาที่หลุบต�่าลงไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของหนุ่มใหญ่

ได้ว่าเขาก�าลังคิดอะไร

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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