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คำ�นำ�นักเขียน

เคยบ้างไหมที่เกดิความรูส้กึไม่ชอบใครหรอือะไรสกัอยา่งในชวีติ 
แต่เหมอืนถูกโชคชะตากลั่นแกล้งให้ต้องพบเจอคน สิ่งของ หรอืเหตุการณ์

ใดกต็ามที่เราไม่ชอบอยู่ร�่าไป

เช่นเดียวกับคู่อริที่กลายมาเป็นเพื่อนร่วมชะตากรรมเดียวกันอย่าง

พระนางของเรื่อง สลกัรกักามเทพ ที่มเีหตุการณ์ท�าให้เกดิความบาดหมาง

จนแทบไม่อยากจะมองหน้ากนั แต่สุดท้ายแล้วทั้งคู่ต้องมาร่วมงานกนั จน

กระทั่งเกดิเรื่องราวเหนอืธรรมชาตทิ�าให้ทั้งคูส่ลบัร่างกนัเป็นที่ชลุมนุวุน่วาย

ตามเนื้อหาที่คุณผู้อ่านจะได้พบในนยิายเรื่องนี้

มาถึงบรรทัดนี้ ต้องขอกล่าวค�าว่าสวัสดีคุณผู้อ่านที่เคยได้อ่าน 

ผลงานของ ‘ไปรยา’ มาก่อนหน้านี้ หรอืบางท่าน สลกัรกักามเทพ อาจเป็น

นิยายเล่มแรกที่ท�าให้เราได้มารู้จักกัน แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ผู้เขียนมีความ

ยนิดแีละขอบคุณที่คุณผู้อ่านเปิดโอกาสให้แก่นยิายเรื่องนี้

ขอออกตัวก่อนว่า ช่วงที่วางแผนจะเขียนนิยายที่มีพลอตเรื่องที่

พระนางสลบัร่างกนันั้น ค่อนข้างหนกัใจ...

หนกัใจตรงที่มนียิายและละครที่มพีลอตเรื่องแนวนี้ออกมามากมาย

หลายเรื่องแลว้ แต่เมื่อมาคดิทบทวนจงึพบว่า ถงึคนอา่นจะคุน้เคยเรื่องราว

การสลับร่างของตัวละครดีอยู่แล้ว แต่ว่าเรื่องราวที่ถ่ายทอดจากอารมณ์

ความรูส้กึของตวัละคร สถานการณ์ที่ถกูสรรสร้างจากจนิตนาการของผูเ้ขยีน
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ย่อมมีความแตกต่างจากเรื่องอื่นอย่างแน่นอน โดยนิยายแต่ละเรื่องของ 

ผู้เขยีนแต่ละท่าน ย่อมมเีสน่ห์ มวีรรณศลิป์เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั เมื่อ

คดิได้แบบนี้แลว้ ‘ไปรยา’ จงึได้ปรกึษากบับรรณาธกิารเพื่อปรบัปรงุพลอต

ที่น�าเสนอไปก่อนหน้านั้นให้ลงตัวก่อนลงมือเขียน โดยใช้ระยะเวลาถึง 

หนึ่งปีเตม็ส�าหรบันยิายเรื่องนี้

ระหว่างเขียนก็พบว่าตัวเองเจองานหินเข้าแล้ว เนื่องจากการที่ให้ 

ตวัละครสลบัร่างกนันั้นมคีวามเกี่ยวข้องกบั Point of View แบบที่เราจะ

พลาดไม่ได้ แต่ละฉากที่เขยีนต้องค�านงึว่า เวลานี้เราเล่าผ่านมุมมองของตวั

ละครตวัไหน เพราะคนอ่านจะรูว่้าพระเอกนางเอกสลบัร่างกนั แต่ตวัละคร

แวดล้อมในเรื่องไม่รูเ้รื่องนี้ บางครั้งเขยีนเอง เกดิความสบัสนเอง จนถงึขั้น

สญัญากบัตวัเองว่า จะเขยีนนยิายแนวนี้เพยีงเรื่องเดยีวเท่านั้น 

ผู้เขยีนต้องขอขอบคณุตวัละครทกุตวัในเรื่องที่มคีวามชดัเจนเข้มแขง็ 

ถอืเป็นปัจจยัหลกัส�าคญัในการท�าให้เรื่องราวด�าเนนิไปอย่างสนกุสนานและ

สมจริง ขอบคุณก�าลังใจจากครอบครัวที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดเส้นทาง

งานเขยีน ขอบคุณพมิพ์ค�าส�านกัพมิพ์ ทมีงานบรรณาธกิาร และทุกท่านที่

มสี่วนเกี่ยวข้องในการสรรสร้างผลงาน และที่ส�าคญัที่สุดคอื คุณผู้อ่านทุก

ท่าน ที่มีส่วนต่อยอดให้นิยายไทยได้มีโอกาสยืนหยัดอยู่ในตลาดหนังสือที่

มกีารแข่งขนัสูงในปัจจุบนั 

หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า สลกัรกักามเทพ ผลงานล่าสุดที่ตั้งใจน�ามาฝาก

คุณผู้อ่าน จะเป็นนิยายอีกเรื่องหนึ่งของพิมพ์ค�าส�านักพิมพ์ ที่ให้ความสุข

ความบนัเทงิแก่คณุผูอ่้านตั้งแต่ต้นจนจบ ที่ส�าคญัที่สดุ ถนนสายวรรณกรรม

นับเป็นเส้นทางแห่งความรักและมิตรภาพ ที่ท�าให้เราได้กลับมาพบกัน 

อกีครั้ง...

        

 ขอบคณุจากหวัใจ

 ไปรยา
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“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”
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๑

นกัเขยีนสาวเจ้าของนามปากกา ‘นลิน�้าค้าง’ นั่งมองตวัอกัษร ‘จบ
บรบิรูณ์’ ที่ปรากฏบนหน้าจอคอมพวิเตอร์อยูช่ั่วขณะ ก่อนที่นิ้วเรยีวยาวจะ

เริ่มขยบัเลื่อนลูกศรไปคลกิปุ่มปิดเครื่อง หลงัจากแน่ใจว่า สลกัรกักามเทพ 

นยิายเรื่องล่าสดุที่มคีวามยาวเกอืบสามร้อยหน้าถกูเกบ็ลงในหน่วยความจ�า

ของเครื่องคอมพวิเตอร์โน้ตบุก๊ รวมทั้งแผน่ซดีเีป็นที่เรยีบร้อย ซึ่งเป็นเวลา

เดยีวกบัที่เขม็นาฬิกาบนฝาผนงัห้องชี้บอกเวลาเจด็นาฬิกาสี่สบิห้านาที

เจ้าของร่างระหงที่ยังคงสวมชุดนอนลายทางสีฟ้าสลับขาวตัวโคร่ง 

ลุกขึ้นจากเก้าอี้บดิตวัขบัไล่ความเมื่อยล้า แล้วใช้สองมอืเสยผมซอยสั้น ที่

เวลานี้ยุ่งเหยิงจนดูไม่ออกว่าเป็นทรงอะไรให้พ้นไปจากใบหน้า จากนั้นจึง

ถอดแว่นสายตาวางลงในกล่อง ก่อนก้าวเท้าตรงไปยงัเตยีงนอน ทิ้งน�้าหนกั

ตัวลงเต็มแรง พร้อมทั้งผ่อนลมหายใจออกมายาวเหยียด เหมือนเช่นทุก

ครั้งที่เจ้าตัวสามารถผลักดันตัวละครในนิยายให้ก้าวสู่จุดหมายปลายทาง

เป็นผลส�าเรจ็

ขงิดอง หรอืชื่อ-นามสกุลตามบตัรประชาชน ชนภิา นาถวฒัน์ ยดึ
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อาชีพนักเขียนตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยปีที่สามจนถึงปัจจุบัน นิยาย 

เล่มที่เธอเพิ่งปิดต้นฉบบัไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อครูน่ี้ ถอืเป็นนยิายเรื่องที่สบิเก้า

ในช่วงระยะเวลาเกอืบห้าปี เฉลี่ยแล้วหญงิสาวเขยีนหนงัสอืออกมาปีละสาม

ถงึสี่เล่ม ดูแล้วอาจจะมากเกนิไปส�าหรบันกัเขยีนบางคน แต่ส�าหรบัชนภิา

ถอืเป็นเรื่องปกต ิเพราะเธอท�างานเขยีนเพยีงอย่างเดยีว

แต่ทั้งหมดนั้นไม่น่าแปลกใจเท่ากบัเรื่องที่เป็นผลงานเล่มแรกของเธอ 

ได้รบัการตดิต่อขอซื้อลขิสทิธิ์จากทางสถานโีทรทศัน์เพื่อน�าไปสร้างเป็นละคร 

หลงัจากนยิายวางขายบนแผงหนงัสอืได้เพยีงไม่นาน นบัว่าเป็นความส�าเรจ็

ที่เกินความคาดหมายส�าหรับนักเขียนหน้าใหม่ มิหน�าซ�้ายังเป็นละครแนว 

ชิงรักหักสวาท ที่เนื้อหาบางส่วนคนเขียนหยิบยกจากเรื่องราวที่ผ่านเข้ามา 

ในชีวิต โดยมีนักเขียนบทโทรทัศน์เป็นผู้แต่งแต้มเติมสีสันจนสนุกเข้มข้น 

กระชากเรตติงให้แก่ทางสถานี รวมทั้งสร้างชื่อเสียงให้นักแสดงน�าในเรื่อง 

แล้วอานสิงส์ความดงัของละครยงัท�าให้นกัเขยีนตวัเลก็ๆ เจ้าของนามปากกา 

‘นลิน�้าค้าง’ เป็นที่รู้จกัของบรรดาแฟนนยิายและแฟนละคร ส่งผลให้นยิาย

เล่มต่อมาขายดบิขายด ีสร้างรายได้แบบถล่มทลายให้แก่ส�านกัพมิพ์ มหิน�าซ�้า 

ผลงานของชนิภายังเป็นที่หมายตาของผู้จัด ผู้ดูแลการผลิตรายการของ

สถานีโทรทัศน์ ที่วนเวียนมาจับจองซื้อลิขสิทธิ์เพื่อน�าไปสร้างเป็นละคร  

บางเรื่องกย็งัถูกน�าไปถ่ายทอดในรูปแบบของภาพยนตร์ 

บรรดาผู้คนที่เสพสื่อบันเทิงน้อยคนนักที่จะไม่รู ้จักนามปากกา 

‘นลิน�้าค้าง’ เจ้าของผลงานนยิายหลากหลายแนว ซึ่งใช้เวลาไม่ถงึห้าปีในการ

สร้างชื่อเสียง พร้อมกับเม็ดเงินจ�านวนมหาศาลที่เจ้าตัวแทบไม่เชื่อว่างาน

เขยีนจะสามารถสร้างรายได้ให้มากมายขนาดนี้...

“ขงิ ขงิดอง หลบัอยู่หรอืเปล่าลูก”

เสียงร้องเรียกที่มาพร้อมกับเสียงเคาะประตูเบาๆ ฉุดให้คนที่นอน

คว�่าหน้าอยู่บนเตยีงค่อยๆ พลกิตวั ก่อนส่งเสยีงตอบกลบัไปว่า

“ขงิยงัไม่หลบัค่ะแม่” 

ตวั
อย
่าง



ไ ป ร ย า  l  9

“มาเปิดประตูให้แม่หน่อยได้ไหม” 

เจ้าของห้องถอนหายใจออกมาพรดืใหญ่ ตดัใจก้าวลงจากเตยีง เดนิ

โซซดัโซเซมาปลดลอ็กลูกบดิประตู

“ตายแล้วยายขงิ ท�าไมถงึได้โทรมเหมอืนถูกใครลากไปซ้อมมาอย่าง

นี้ล่ะลูก” 

“ก็ขิงไม่ได้นอนมาทั้งคืน จะให้หน้าตาดูอ่อนกว่าวัยอย่างคุณแม่นิล

ได้ยังไงล่ะคะ” หญิงสาวย้อนกลับไปด้วยรอยยิ้มก่อนถามเข้าเรื่อง “แม่มี

อะไรด่วนหรอืเปล่า ถงึได้ยอมทิ้งร้านมาหาขงิถงึบนห้องได้” 

คุณแม่นลิ หรอืนลิยานิ่วหน้า ท่าทางลงัเลราวกบัมเีรื่องลบัลมคมใน

ที่ยงัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะพูดหรอืไม่พูดด ี แต่สุดท้ายกโ็พล่งออกมาหลงัจาก

ก้าวเข้ามาภายในห้องแล้วทรดุตวันั่งลงบนเตยีงนอน ที่มสีภาพยบัเยนิไม่ต่าง

อะไรกบัเจ้าของ

“พ่อของขงิมาที่ร้าน แม่เลยหลบเข้ามาหาขงินี่ละ” 

“พ่อ...” ชนภิาครางออกมาเบาๆ ก่อนเอ่ยอกีว่า “สงสยัปีนี้น�้าจะท่วม

หนกั”

“นั่นส ิร้อยวนัพนัปีไม่เคยโผล่หน้ามาให้เหน็ หรอืว่าตอนนี้พ่อขงิเขา

จะรู้ว่าตวัเองมลีูกสาวเป็นนกัเขยีนชื่อดงั” 

“พ่อเขาจะรู้หรอืไม่รู้กไ็ม่มผีลอะไรกบัขงิ ว่าแต่แม่เถอะ ชิ่งมาแบบนี้

ไม่กลวัเขาตามเข้ามาในบ้านหรอืไง”

“เขาคงไม่กล้าตามเข้ามาหรอก เมยีเขามาด้วย”

“ความจรงิแม่ไม่เหน็ต้องหลบหน้าพ่อเลยนี่นา ในเมื่อเรากบัเขาไม่มี

อะไรเกี่ยวข้องกันแล้ว” ชนิภาพูดพลางยิ้มกลบเกลื่อนความรู้สึกที่เกิดขึ้น

กลางใจ

ความรู้สกึที่เจ้าตวัอธบิายไม่ถูกว่าเป็นอย่างไรกนัแน่

อาจเป็นเพราะชนภิายงัคงจดจ�าภาพเหตกุารณ์วนัที่พ่อก้าวออกไปจาก

บ้านหลังที่เคยอบอวลด้วยความรักความเข้าใจ เพื่อไปใช้ชีวิตกับผู้หญิงที่
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สาวกว่า มฐีานะดกีว่าคู่ชวีติ ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกนัมายาวนานได้เป็นอย่างดี

วนัที่พ่อกบัแม่ไปจดทะเบยีนหย่า เป็นวนัเดยีวกบัที่ชนภิาก้าวเข้าสูร่ั้ว

มหาวทิยาลยัของรฐัในฐานะน้องใหม่คณะอกัษรศาสตร์ วนัที่เธอควรมคีวาม

สุขกบัความส�าเรจ็ที่ได้รบั แต่ทว่าหวัใจดวงน้อยกลบัเตม็ไปด้วยความทุกข์

และหยดน�้าตาที่ไหลรนิท่วมใจ 

นบัจากวนันั้น ชวีติของชนภิากม็เีพยีงแม่กบัน้าสาว ซึ่งถอืเป็นคนใน

ครอบครัวที่พร้อมจะร่วมทุกข์ร่วมสุข ก้าวเดินไปด้วยกัน โดยไม่จ�าเป็น 

ต้องอาศัยผู้ชายหน้าไหนมาท�าหน้าที่ปกป้องดูแลให้เสียเวลาเสียความรู้สึก

อกีต่อไป

“แม่วางหน้าไม่ถูก ไม่รู้สิ แม่อาจจะคิดมากไปเอง” เจ้าของใบหน้า

อ่อนกว่าวยับอกพร้อมกบัถอนหายใจหนกัหน่วง

“แม่ยงัไม่ลมืพ่อใช่ไหม” ชนภิาถามพลางประสานสายตาผู้หญงิแกร่ง

ตรงหน้าเพื่อจบัความรู้สกึ

“จะเจด็ปีแล้วนะขงิ” 

“แม่ตอบไม่ตรงค�าถาม” 

“คอืแม่...”

“บอกขงิมาเถอะน่า รบัรองขงิจะเกบ็เรื่องนี้ไว้เป็นความลบั” หญงิสาว

บอกพร้อมกบัเดนิเข้ามานั่งเคยีงข้างมารดา

“เวลาที่แม่เหน็หน้าพ่อของขงิ แม่รู้สกึเหมอืนมใีครเอามดีมากรดีซ�้า

ตรงรอยแผลเป็น ที่เราพยายามท�าทุกวถิทีางเพื่อให้ร่องรอยมนัจางลง” 

“แม่...” ชนภิาคราง ก่อนเอื้อมไปจบัมอืมารดาแล้วบบีเบาๆ 

“แม่อ่อนแอมากใช่ไหมขงิ”

“แม่ไม่ได้อ่อนแอหรอกค่ะ เพราะถ้าแม่อ่อนแอ ขงิคงไมม่วีนันี้ ขงิได้

รบัการถ่ายทอดพนัธุกรรมหญงิเหลก็มาจากแม่นะคะ” 

ค�าพดูเปรยีบเปรยของชนภิาสามารถเรยีกรอยยิ้มจางๆ จากรมิฝีปาก

บางที่แต่งแต้มด้วยลปิสตกิสชีมพหูวาน แต่สหีน้าท่าทางยงัคงเจอืด้วยความ
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หม่นหมอง หญงิสาวจงึเอ่ยย�้าอกีว่า

“แม่อย่าคิดอะไรมากเลยนะคะ พ่อเขาอาจไม่ได้ตั้งใจมาให้เราเห็น

หน้ากไ็ด้ ร้านต้นไม้แถวนี้มตีั้งหลายร้าน อกีอย่าง บ้านเรากเ็ปลี่ยนแปลงไป

ตั้งเยอะ พ่อคงจ�าไม่ได้แล้ว”

“นั่นสนิะ ร้านต้นไม้ของเราทั้งขยายทั้งปรบัปรุงตั้งหลายครั้ง บ้านก็

ต่อเตมิจนแทบไม่เหลอืเค้าเดมิ พ่อเขาคงจ�าไม่ได้อย่างที่ขงิว่าจรงิๆ นั่นละ” 

นลิยาบอกพร้อมกบัเปิดยิ้มกว้าง

เมื่อเห็นผู้ให้ก�าเนิดสบายอกสบายใจกลับมาเป็นคุณแม่นิลคนเดิม 

ความง่วงเหงากก็ลบัเข้ามาจู่โจมชนภิาอกีครั้ง จนต้องยกมอืขึ้นปิดปากหาว 

“ง่วงกน็อนเถอะลูก แม่ไม่กวนขงิแล้วละ” 

“แม่จะออกไปที่ร้านเลยหรอืคะ”

“แม่คงไม่ออกไปแล้วละ อยูท่�ากบัข้าวไว้ให้ขงิกนิดกีว่า ถ้าอารรีบัมอื

ไม่ไหวคงให้เดก็ที่ร้านวิ่งมาตามเองแหละ”

“งั้นขงิขอนอนก่อนนะคะแม่ ง่วงจนเบลอไปหมดแล้ว” 

ชนภิาพูดจบกล็้มตวัลงนอนบนเตยีง หลบัตาลงแทบจะทนัททีี่ศรีษะ

สมัผสักบัหมอนเนื้อนุม่ เปิดโอกาสให้ผูห้ญงิที่เธอรกัมากที่สดุในโลกโน้มตวั

ลงมาหอมแก้ม ดึงผ้าห่มขึ้นมาปิดหน้าอก พร้อมกับบ่นเรื่องที่หญิงสาว

ท�างานหนักเกินเหตุเหมือนเช่นทุกครั้งเวลาที่เร่งปิดต้นฉบับ แต่ไม่ว่าจะ

อย่างไร ค�าพูดแสดงถงึความห่วงใยที่แว่วผ่านเข้ามาในโสตประสาทเวลานี้

เปรยีบเสมอืนเสยีงเพลงขบักล่อมให้เธอนอนหลบัฝันด ี เพื่อจะได้ตื่นขึ้นมา

เผชญิหน้ากบัทุกเรื่องราวในโลกแห่งความเป็นจรงิ

โทรศพัท์มอืถอืส่งเสยีงเรยีกเข้าดงัต่อเนื่องหลายครั้ง ส่งผลให้เจ้าของ
เครื่องมือสื่อสารที่วางทิ้งไว้บนโต๊ะท�างานต้องยกหมอนขึ้นมาปิดหน้าปิดหู 

เพื่อจะได้รอดพ้นจากเสยีงรบกวนนั้น 

แต่ดูเหมอืนคนที่โทร. เข้ามาจะไม่ละความพยายาม เพราะหลงัจาก
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ภายในห้องกลับสู่ความสงบได้เพียงไม่ถึงสองนาที ท่วงท�านองเพลงใน

จังหวะสนุกสนานก็ดังขึ้นอีกครั้ง และครั้งนี้หญิงสาวสปริงตัวลุกขึ้นอย่าง

รวดเรว็ ตดัใจคว้าโทรศพัท์มากดรบัสายโดยไม่สนใจว่าใครเป็นคนโทร. เข้า

มา

“ฮาโหล...” ชนภิาลากเสยีงพร้อมกบัอ้าปากหาว 

“น้องขงิยงัไม่ตื่นหรอืคะ ถ้าอย่างนั้นพี่ตาร์วางสายก่อนนะคะ” 

สุ้มเสยีงของกตีาร์ เลขาฯ ผู้จดัละครคนดงัเตม็ไปด้วยความเกรงใจ 

สงสัยคงได้ยินเสียงหาวหวอดใหญ่ที่ชนิภาจงใจแสดงให้คนที่โทร. มาปลุก

เธอได้รบัรู้

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ตาร์ ขงิตื่นแล้ว” 

“พี่เกรงใจจงัเลยค่ะ แต่คุณมนต์น่ะสคิะ เร่งเช้าเร่งเยน็ให้พี่โทร. หา

น้องขงิ”

“คุณมนต์ให้ทวงเรื่องสลกัรกัหรอืเปล่าคะ” 

“นั่นก็ด้วยค่ะ แต่คุณมนต์ย�้าให้พี่โทร. บอกน้องขิงว่าตอนนี้ช่อง

อนุมตัแิล้ว”

“อนุมตัแิล้ว” ชนภิาทวนค�าด้วยความยนิดี

“ไม่ใช่แค่อนมุตัอิย่างเดยีว ตอนนี้วางตวันกัแสดงน�ามาเรยีบร้อยแล้ว

นะคะ”

“พี่ตาร์เลยมาเร่งเอาต้นฉบบัจากขงิใช่ไหมคะ” 

“เป็นค�าตอบที่...ถูกต้องที่สุดในโลกเลยค่าน้องขิง” กีตาร์บอกพลาง

ส่งเสยีงหวัเราะเรงิร่าราวกบัก�าลงัท�าหน้าที่พิธกีรรายการเกมโชว์ 

นักเขียนสาวลอบถอนใจ ไม่เห็นต้องเดาให้ยาก ต้นเหตุที่ท�าให้เธอ

ต้องอดหลบัอดนอนเพราะเจ้าของค่ายละครนามว่ามนต์ชติานี่ละ ที่โทรศพัท์

มาหาเธอวนัละหลายครั้งหลายหน นบัตั้งแต่ได้เรื่องย่อนยิายเรื่อง สลกัรกั

กามเทพ ไปอ่าน ไม่ทันข้ามวัน ผู้จัดสาวไฟแรงก็รีบโทร. มาจับจองเป็น

เจ้าของลขิสทิธิ์ ทั้งที่นยิายเพิ่งจะเขยีนได้เพยีงสามสี่ตอนเท่านั้น
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‘คุณมนต์ไม่รอให้ช่องอนุมัติก่อนหรือคะ’ ครั้งนั้นชนิภาเปิดโอกาส

เพราะไม่ต้องการให้เจ้าของค่ายต้องเสยีเงนิมดัจ�าบทประพนัธ์ของเธอฟรีๆ

‘ขืนท�าแบบนั้น มนต์ก็ถูกผู้จัดรายอื่นปาดหน้านิยายดีๆ ไปสิคะ 

คุณขงิ’

‘แต่ขงิเพิ่งเขยีนได้สามสี่ตอนเองนะคะ’

‘จะกี่ตอนก็ช่างเถอะค่ะ เพราะมนต์เชื่อว่า ถ้าใครมาเห็นเรื่องนี้ของ

คุณขงิ เขากต็้องท�าแบบมนต์ทั้งนั้นละ โชคดนีะคะที่กตีาร์สนทิสนมกบัคุณ

ขงิ ไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ต้องหลุดมอืมนต์ไปอกีแน่ๆ’

‘ขอบคุณมากนะคะคุณมนต์ที่เชื่อมอืขงิ แต่...’

‘คุณขิงมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะ ถ้ามีอะไรบอกมนต์ได้เลยนะคะ 

ไม่ต้องเกรงใจ’

‘คอื...ช่วงที่ขงิเขยีนนยิาย ขงิคงไม่มเีวลารบัโทรศพัท์คณุมนต์นะคะ’ 

หญงิสาวพยายามบอกอ้อมๆ แต่คนฟังรบัรู้ได้รวดเรว็โดยไม่ต้องเสยีเวลา

อธบิายให้ยดืยาว

‘ถ้าอย่างนั้นมนต์ไม่รบกวนคณุขงิแล้วนะคะ วา่แต่คณุขงิต้องใช้เวลา

นานแค่ไหนคะ ต้นฉบบัถงึจะเสรจ็เรยีบร้อย’

‘ขงิขอไม่ระบุเวลาได้ไหมคะ แต่ขงิสญัญาว่าจะเร่งปั่นต้นฉบบัให้เรว็

ที่สุด เพราะทางส�านักพิมพ์เขาก็รอจะพิมพ์เหมือนกัน เขาอยากขายนิยาย

ก่อนละครออนแอร์น่ะค่ะ’

เจ้าของนามปากกา ‘นลิน�้าค้าง’ จ�าได้ว่า หลังจากนั้นมนต์ชติาไม่ได้

โทร. มาหาเธอ แต่ยมืมอืลูกน้องให้คอยตามจกิตดิตามงานจากเธอแทน

เวลานี้ไม่รู้ว่าเธอควรดีใจหรือเสียใจที่งานของเธอเป็นที่ต้องการของ

ตลาด 

แต่ไม่ว่าจะอย่างไร ชนิภาย�้ากับตัวเองเสมอว่า ผู้จัดละคร ผู้สร้าง

ภาพยนตร์ รวมถึงส�านักพิมพ์ที่รับงานเขียนของเธอไปพิมพ์ ถือเป็นผู้มี

พระคุณที่ท�าให้เธอก้าวเดินบนถนนสายวรรณกรรมได้อย่างมั่นคง และมี
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ความสุขในการท�างานที่เธอรกัมาจนถงึทุกวนันี้

“น้องขงิคะ น้องขงิ ยงัอยู่หรอืเปล่าคะ”

เสียงกีตาร์ปลุกให้ชนิภาตื่นขึ้นจากภวังค์ความคิด เมื่อตั้งสติได้ 

หญงิสาวจงึอ้อมแอ้มตอบกลบัไปว่า

“อยู่สคิะพี่ตาร์ ตอนนี้ขงิตื่นเตม็ตาแล้วค่ะ”

“อยากรู้ไหมเอ่ย ว่าใครเล่นเป็นพระเอก”

“ใครคะ” ชนภิาถามกลบัไปทั้งที่ไม่ได้อยากรู้เลยสกันดิ

“แถ่น แทน แท้น พระเอก สลกัรกักามเทพ ของเราได้แก่ กานต์ 

กติตริตัน์เมธา ค่า...” กตีาร์ลากเสยีงยาวอย่างภาคภูมใิจ

“พี่ตาร์ว่ายงัไงนะคะ” ชนภิาหูอื้อขึ้นมากะทนัหนั

“กานต์ไงคะ น้องขงิอย่าบอกนะคะว่าไม่รูจ้กัพระเอกสดุฮอตของเมอืง

ไทยในเวลานี้” 

ปลายสายย�้าเสยีงดงัฟังชดั กระทั่งมองเหน็ภาพใบหน้าดารานกัแสดง

ที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัด้านการแสดง แถมด้วยเรื่องรกัๆ ใคร่ๆ มาลอยเด่นอยู่

ตรงหน้า 

นอกจากจะรู้จกัพระเอกชื่อดงัจากผลงานการแสดงแล้ว ชนภิายงัมี

โอกาสได้พบกบัตวัจรงิเสยีงจรงิของ กานต์ กติตริตัน์เมธา จากเหตุการณ์

ที่ท�าให้เธอต้องจดจ�าไปนานแสนนาน แม้ว่าวนัเวลาล่วงเลยผ่านไปนานเกอืบ

สองปี แต่ภาพเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นยงัคงชดัเจนในความทรงจ�าและความรูส้กึ

ราวกบัเพิ่งเคยเกดิขึ้นเมื่อวาน...

‘ขงิแน่ใจนะลูก ว่าจะขบัหนูแก่ของแม่ไปจรงิๆ’ 

ผูใ้ห้ก�าเนดิถามขึ้นเป็นประโยคแรก หลงัจากชนภิาขนกระเป๋าสมัภาระ

ที่บรรจุต�าราพร้อมเครื่องมือหากิน ที่เตรียมไว้ส�าหรับบรรยายพิเศษให้

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเอกชนแห่งหนึ่ง ใส่ภายในห้องโดยสารของรถกระบะ

เสรจ็เรยีบร้อย

‘แน่ใจสคิะ ขงิไม่อยากนั่งแทก็ซี่...วนันี้แม่ไม่ได้มธีรุะไปไหนไม่ใช่หรอื
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คะ’

‘จรงิส ิวนันี้แม่ว่าง ถ้างั้นแม่ขบัหนูแก่ไปให้ขงิดกีว่า’

‘ไม่ต้องหรอกค่ะแม่ ขิงสัญญาว่าจะดูแลหนูแก่อย่างดีที่สุด ไม่ให ้

หนแูก่ของแม่ต้องเจบ็ตวัเหมอืน...’ ชนภิาละค�าว่า รถคนัเก่งของเธอที่ขบัไป

จูบท้ายรถชาวบ้าน จนต้องหนัหน้ามาพึ่งพาหนูแก่ในครั้งนี้

‘ตามใจ ค่อยๆ ไปล่ะ ไม่ต้องรบี’

‘งั้นขงิไปก่อนนะคะแม่ เดี๋ยวรถตดิ’

ชนภิาพดูพร้อมกบัโบกมอืบ๊ายบาย ก่อนจะกระโดดขึ้นรถ บดิกุญแจ

สตาร์ต เหยยีบคลตัช์ เข้าเกยีร์ถอยหลงั ค่อยๆ บงัคบัหนูแก่เคลื่อนตวัออก

จากบ้าน... 

นกัเขยีนสาวขบัเคลื่อนหนูแก่ไปตามเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่มหาวทิยาลยั 

ซึ่งตั้งอยู่ชานเมืองด้วยความระมัดระวัง พร้อมกับต้องใช้สมาธิในการขับขี่

มากกว่าที่เคย เพราะรถของเธอเป็นเกยีร์อตัโนมตั ินานๆ ครั้งถงึจะได้ขบั

เกยีร์ธรรมดา มหิน�าซ�้า ขนาดตวัถงัของรถกระบะ ความสูง วงเลี้ยว ยงั

ท�าให้มุมมองการกะระยะเปลี่ยนไป 

หากชนภิาไม่กลวัเสยีค�าพดูกบัทางส�านกัพมิพ์ มหาวทิยาลยั รวมถงึ

บรรดานกัศกึษาซึ่งล้วนเป็นแฟนนยิายของเธอแล้ว เธอคงไม่ต้องมาขบัรถ

แบบขบัไปเกรง็ไปอยู่แบบนี้ โชคดทีี่ช่วงเช้าตรู่การจราจรบนท้องถนนยงัคง

คล่องตวั สามารถท�าความเรว็ได้ตามความต้องการ  

ชนภิาเริ่มคุน้เคยกบัหนแูก่มากขึ้นตามระยะทางที่รถเคลื่อนผ่าน จน

กระทั่งมาถงึสี่แยกไฟแดง หญงิสาวชะลอรถเมื่อสญัญาณไฟจราจรเปลี่ยน

จากไฟเขียวเป็นเหลือง แล้วขยับเท้ามาแตะเบรกเพื่อให้รถหยุดก่อน

สญัญาณไฟเปลี่ยนเป็นสแีดง 

ทันใดนั้น...เหมือนมีวัตถุลึกลับจากที่ไหนสักแห่งบนโลก วิ่งเข้าชน

ท้ายหนูแก่อย่างรุนแรงพร้อมด้วยเสียงโครมครามดังสนั่นลั่นท้องถนน  

ชนภิารบัรู้ถงึแรงสั่นสะเทอืน แว่นสายตาแทบกระเดน็หลุดออกจากใบหน้า 
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แม้เธอจะรดัเขม็ขดันริภยัไว้แล้วกต็าม

กว่าจะรู ้สึกตัวว่าบั้นท้ายอันไม่ค่อยสมประกอบของหนูแก่ถูก

ประทษุร้าย ร่างสงูของใครคนหนึ่งกม็าปรากฏตวัอยูข้่างๆ ตวัรถ พร้อมกบั

ยื่นมอืมาเคาะกระจกรวัเรว็แบบไม่กลวักระจกแตก

‘ลงมาคุยกนัให้รู้เรื่อง’ 

น�้าเสยีงดุดนัที่เลด็ลอดเข้ามาในห้องโดยสารบอกให้รู้ว่า คู่กรณขีอง

ชนภิาเป็นผูช้ายร่างสูงซึ่งสวมเสื้อยดื กบักางเกงยนีสขีาวเรอืงรองท่ามกลาง

ความมดื สร้างความอกสั่นขวญัแขวนจนไม่กล้าเอื้อมมอืไปเปิดประตู หาก

ไม่ได้ยนิเสยีงตะคอกซ�้า

‘จะนั่งอยู่อกีนานไหม บอกให้ลงมา!’

นกัเขยีนสาวสดูลมหายใจเข้าปอด รวบรวมก�าลงัใจ ตั้งสต ิเพื่อรบัมอื

กบัสถานการณ์ที่เกดิขึ้น 

แต่ทนัททีี่เอื้อมมอืไปปลดลอ็ก คนที่ยนือยูข้่างตวัรถกก็ระชากประตู

เปิดออก สีหน้าท่าทางเอาเรื่องกับสายตาที่เต็มไปด้วยความเหยียดหยาม 

ท�าให้ความกลวัที่เกดิขึ้นก่อนหน้านั้นมลายหายไปในพรบิตา

ชนภิาก้าวลงจากรถ พอเท้าแตะพื้น คู่กรณกีย็ื่นมอืมาคว้าหมบัเข้าที่

ต้นแขน แล้วลากเธอไปดูผลพวงจากแรงสั่นสะเทอืนที่เกดิขึ้นก่อนหน้านี้

‘ปล่อย ฉันเดินเองได้’ หญิงสาวเริ่มโวยวายพร้อมทั้งสะบัดแขนให้

หลุดพ้นจากการเกาะกุม

เมื่อตั้งหลักได้หญิงสาวก็รีบขยับแว่นสายตาให้เข้าที่ เพื่อจะได้มอง

ความเสียหายของกันชนกับฝาท้ายของรถกระบะที่ยุบยู่ตามแรงกระแทก 

ส่วนรถตระกูลยุโรปคันหรูสนนราคาหลายล้าน แผ่นป้ายทะเบียนแดงแจ๋ 

แค่กนัชนหลุด ไฟหน้าแตก แต่ตวัถงัแทบไม่มรี่องรอยบุบสลาย แล้วท�าไม

เจ้าของรถถงึต้องโกรธแทบควนัออกหูอย่างนั้นด้วย 

‘โทร. เรยีกประกนัส’ิ หญงิสาวเสนอทางออก

‘เสยีเวลา’ เจ้าของใบหน้าขาวจดัตะคอกกลบัมาแบบไม่ต้องคดิให้เสยี
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เวลา

‘แล้วจะเอายงัไง’

‘ผมน่าจะเป็นฝ่ายถามคุณมากกว่า ว่าจะเอายงัไง’

หญิงสาวตวัดสายตามาทางคู่กรณี ท่ามกลางความสลัวลางของต้น

ฤดหูนาว ใบหน้าคมคายขาวจดัคลบัคล้ายคลบัคลาเหมอืนเคยเหน็ที่ไหนมา

ก่อน

แต่เรื่องนั้นไม่ส�าคญัเท่ากับว่า...

‘เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า คุณเป็นคนขับมาชนรถฉันนะ เห็นไหม 

รถฉนักเ็สยีหายเหมอืนกนั’

‘แล้วคณุเบรกท�าไม อกีตั้งนานกว่าไฟจะแดง หรอืว่าเป็นพวกสบิแปด-

มงกุฎ ตั้งใจขบัรถเก่าๆ มาให้รถคนัอื่นชน จะได้เรยีกค่าเสยีหาย’ 

‘พูดอะไรของคุณ’

ชายหนุ่มเริ่มกวาดสายตามองชนิภาไล่จากศีรษะไปจนถึงปลายเท้า 

ก่อนมองเลยไปที่หนูแก่ สหีน้าท่าทางประกอบกบัรอยยิ้มเยาะที่ผุดขึ้นตรง

มุมปาก ดูแล้วยยีวนกวนอารมณ์คู่กรณสีาวเป็นที่สุด

‘ท�าแบบนี้มากี่ครั้งแล้วล่ะ’ 

‘ท�าอะไร’

‘ก็...ท�าทีให้รถขับมาชนท้าย จากนั้นก็เรียกค่าเสียหาย ถ้าโชคดี

บงัเอญิเจอเหยื่อที่ขบัรถหรูหน่อย กเ็รยีกค่าเสยีหายแพงๆ อย่าคดินะว่าจะ

ใช้มุกนี้กบัผมส�าเรจ็’

‘ฉัน...’ ชนภิาโกรธจนไม่รู้จะสรรหาค�าพูดใดมาตอบโต้คนตรงหน้า

‘พอจบัไต๋ได้หน่อยถงึกบัอึ้งเลยหรอืไง อย่างนี้ต้องเรยีกต�ารวจมาจบั

เสยีให้เขด็’

 ‘เรยีกมาเลย ฉนัจะได้แจ้งข้อหาหมิ่นประมาทกบัเรยีกค่าเสยีหายให้

คุณหมดตวัเลยคอยดู’

‘นั่นไง สดุท้ายกต้็องการเรยีกเงนิ แต่งตวัซอมซ่อเหมาะกบัรถแบบนี้ 
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จะเอาค่าเสยีหายเท่าไหร่ดลี่ะ ห้าร้อยหรอืห้าสบิด’ี

‘ไอ้...’ 

‘อย่ามาหยาบคายกบัผม แต่อย่างว่าละนะ จะเอาอะไรกบัพวกไร้การ

ศกึษา’

นักเขียนสาวก�าหมัดแน่น กะว่าถ้าคู่กรณีปากมอมพูดจาเกินเลยไป

มากกว่านี้ เธอจะตะบนัหน้าสกัหมดัสองหมดัแล้วค่อยไปตกลงกนัที่โรงพกั 

คดิได้อย่างนั้นแล้วหญงิสาวจงึหนัมองรอบตวั 

เหตุเกิดตั้งนานแล้วท�าไมต�ารวจไม่มาเสียที ปกติตามสี่แยกไฟแดง

มกัจะมตี�ารวจประจ�าอยู่ตามป้อมไม่ใช่เหรอ หรอืว่าบรเิวณนี้เป็นแยกเลก็ๆ 

เพราะนอกจากไม่เห็นจะมีป้อมที่ว่า รถต�ารวจสักคันก็ไม่มีวิ่งให้เห็น มีแต่

รถของชาวบ้านที่วิ่งชะลอดูเหตุการณ์แล้วผ่านเลยไป 

ชนิภาเหลียวหน้าเหลียวหลัง หวังขอความช่วยเหลือจากใครสักคน

เพื่อให้มาเป็นพยานว่าเธอเป็นฝ่ายเสียหาย พอหันกลับมาอีกที ธนบัตร 

สแีดงจ�านวนหนึ่งกถ็ูกปาใส่หน้าพร้อมกบัค�าพูดที่ว่า

‘อยากได้นกัใช่ไหมเงนิ... เอาไปเลย! คราวหน้าคราวหลงัอย่าหากนิ

แบบนี้อกี’

ใบหน้าของคนถกูหยบิยื่นข้อกล่าวหาร้อนผ่าว น�้าตาจวนเจยีนจะไหล 

สถานการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในครั้งนี้รุนแรงจนท�าอะไร 

ไม่ถูก 

ชนภิาได้แต่ยนืนิ่ง มองคู่กรณทีี่ประกาศเสยีงดงัฟังชดัก่อนเดนิกลบั

ไปที่รถ...

‘ถ้ายังไม่เลิกท�ามาหากินแบบนี้ ผมจะเอาเรื่องคุณไปบอกนักข่าว  

คนอย่าง กานต์ กติตริตัน์เมธา ไม่มวีนัยอมงอมอืงอเท้า ปล่อยให้พวกขยะ

สงัคมลอยนวล จ�าไว้!’
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“น้องขงิคะ ยงัอยู่หรอืเปล่าคะ ฮลัโหล ฮลัโหล...”
ชนภิาสะดุ้งสุดตวั ก่อนตอบกลบัไปแบบอตัโนมตัิ

“ค่ะ ขงิฟังอยู่ค่ะพี่ตาร์”

“พี่นกึว่าน้องขงิหลบัคาโทรศพัท์ไปแล้วเสยีอกี”

“ตกลงช่องให้กานต์เป็นพระเอกแน่นอนแล้วหรอืคะ” ชนภิาย้อนกลบั

มาเรื่องเดมิ หลงัจากปล่อยความคดิล่องลอยไปกบัเรื่องราวในอดตี

“แน่นอนพนัเปอร์เซน็ต์เลยค่ะ น้องขงิมปีัญหาอะไรหรอืเปล่าคะ”

“คอื...ไม่มอีะไรหรอกค่ะ”

“ถ้าอย่างนั้นน้องขิงรีบส่งไฟล์ต้นฉบับมาให้พี่เลยนะคะ พี่จะได้รีบ

พรนิต์ให้คุณมนต์”

“ได้ค่ะ เดี๋ยวขงิจะรบีส่งไปให้นะคะ”

“ขอบคณุมากนะคะน้องขงิ เดี๋ยวพี่ไปเปิดเมลรอเลยนะคะ อ้อ...เกอืบ

ลมื คุณมนต์ก�าชบัว่า วันบวงสรวงเปิดกล้อง น้องขงิต้องไปด้วยนะคะ จะ

ได้ไปท�าความรู้จกักบัทีมงาน...”

กตีาร์พดูอะไรอกีหลายประโยคก่อนวางสาย แต่ชนภิาจบัใจความได้

เพียงแค่นั้น เพราะหูเริ่มอื้ออึง สมองหยุดท�างานชั่วขณะ เพราะเฝ้าคิด 

วนเวยีนถงึพระเอกคนดงัที่สาวๆ ค่อนประเทศคลั่งไคล้ แต่จะมสีกักี่คนที่

ได้สัมผัสตัวตนที่แท้จริงของผู้ชายที่รูปลักษณ์ภายนอกสมบูรณ์แบบราว 

เทพบุตร แต่จติใจกลบัมดืด�าตรงข้ามกบัหน้าตา 

ถ้าเป็นไปได้...ชนิภาอยากเดินเข้าไปขอยกเลิกสัญญาที่ท�าไว้กับ 

มนต์ชิตาให้รู้แล้วรู้รอด เพราะเธอไม่ต้องการร่วมงานกับผู้ชายเห็นแก่ตัว 

มองโลกในแง่ร้าย มิหน�าซ�้ายังมีชื่อเสียงเรื่องความเจ้าชู้น�าหน้างานแสดง 

แบบนั้นด้วย

ชนภิาขอสาปส่ง อย่าให้ได้ต้องพบเจอกนัอกีเลย ไม่ว่าชาตนิี้หรอืชาติ

ไหน ทว่า...

ในเมื่อไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ ไม่ว่าจะขอยกเลกิสญัญา หรอื

ตวั
อย
่าง
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