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 บรรยากาศโดยรอบของคฤหาสน์หลังงามปกคลุมไปด้วย
ความอึมครมึของอารมณ์ผูอ้ยู่อาศยั ทุกคนรอคอยการลงมาจากช้ันสอง
ของ เสรี มหาเศรษฐีวัยหกสิบเศษที่บอกผ่านหัวหน้าคนใช้ว่าจะลงมา
ในอีกครึ่งชั่วโมง
 ทุกค�าพูดของเสรีถือเป็นประกาศิตที่ทุกคนต้องท�าตาม แม้จะ
เป็นเรือ่งขัดใจใครหลายคน หรอืมเีรือ่งต้องการแย้งสกัเพยีงใด เพียงเสรี          
บอกว่าขาว ทุกคนก็ต้องยอมรับว่าภาพตรงหน้าเป็นสีขาวแม้ว่ามันจะ
มืดด�าเพียงใดกต็าม ไม่เว้นแม้แต่ ธดิารตัน์ ลกูสาวสดุท่ีรกัของเสร ีหาก
แต่ตอนนี้เธอไม่แน่ใจว่ายังเป็นลูกที่พ่อรักและหวงแหนที่สุดอยู่หรือไม่
 “ป๊ายังไม่ลงมาอีกเหรอพี่วรรณ ?”
 “น่าจะอีกสักพักหนึ่งแหละค่ะ” วรรณ หญิงรับใช้คนสนิทของ
ธิดารัตน์ตอบเบาๆ 
 การมวีรรณยืนอยู่ใกล้ๆ ในตอนนีเ้ป็นสิง่เดยีวท่ีช่วยให้ธดิารตัน์

แกะกล่อง
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สงบใจอยู่ได้ เนื่องด้วยเธอรู้สึกว่าทุกสายตาในห้องโถงก�าลังมองจ้อง 
ราวกับสายตานั้นเป็นกุญแจท่ีปรารถนาจะไขความลับทุกอย่างท่ีเธอ
ปิดบังไว้ เธอสนิทกับวรรณเพราะอีกฝ่ายเข้ามาอยู่ในบ้านตั้งแต่ตอน
ธดิารตัน์เรยีนช้ันมธัยม ด้วยความท่ีวรรณอายุมากกว่าเธอแปดปี ดงันัน้                                                                       
เธอจึงรู้สึกกับวรรณเหมือนเป็นพี่สาวคนหนึ่ง ผิดกับผู้ชายที่นั่งข้างเธอ
อยู่ในขณะนี ้ผูช้ายท่ีเธอรูจ้กัไม่ถงึปี หากแต่นบัจากนีเ้ขาจะเป็นผูเ้ปลีย่น
ชีวิตเธอไปตลอดกาล
 ธิดารัตน์เหลือบสายตามองหน้า บัญชา แฟนหนุ่มที่เธอตั้งใจ
พามาให้ป๊ารู้จัก อันท่ีจริงแม้เธอไม่พามาก็มั่นใจได้ว่าป๊าคงพอรู้เรื่อง
ชายคนนี้อยู่บ้าง เนื่องจากป๊ามีหูตากว้างไกล สามารถรู้เรื่องคนอื่นได้
ราวเห็นด้วยตาตนเองแม้ไม่ก้าวออกจากบ้าน เธอคบกบับัญชาได้เกอืบ
หนึ่งปีมีหรือป๊าจะไม่รู้ แต่สาเหตุที่เธอตัดสินใจพาเขามาพบป๊าในวันนี้
เพียงเพราะสาเหตุเดียว
 ...เธอท้อง
 การสารภาพจากปากอาจท�าให้ความโกรธของป๊าลดลง แต่
ธิดารัตน์คาดเดาไม่ได้ว่าป๊าจะท�าเช่นไรกับเธอบ้าง เพราะเธอรู้ดีว่าป๊า
เป็นคนมีหน้ามีตาในสังคม ถ้าเกิดเรื่องท่ีท�าให้หน้ากากแก้วของป๊า       
ร้าวเพียงเล็กน้อย ป๊าย่อมไม่พอใจ
 ผู้กุมค�าตอบท่ีจะช่วยให้ความอึดอัดใจของธิดารัตน์ผ่อนคลาย
ก้าวลงมาจากบันไดหินอ่อนช้าๆ ชายผมสดีอกเลาแม้ร่างกายจะโรยราไป
ตามวยั แต่ยงัคงแข็งแรงหากเทียบกบัเพือ่นรุน่เดยีวกนัท่ีป่วยออดแอด                                                                               
อยู่ในโรงพยาบาล รวมถึงหลายคนท่ีนอนรอลูกหลานไปไหว้ปีละครั้ง
ช่วงเทศกาลเช็งเม้ง 
 ธดิารตัน์ลกุข้ึนหมายจะไปประคองป๊า แต่ชายบนบันไดปฏเิสธ
การกระท�าของเธอ เพียงเท่านี้ธิดารัตน์ก็พอรู้แล้วว่าป๊ารู้เรื่องของเธอ
หรือไม่
 “ป๊าคะ นี่พี่บัญชาแฟนรัตน์ค่ะ”



9I
 “แฟน ?” เสรีเอ่ยด้วยเสียงเรียบนิ่ง
 “ค่ะ” ธดิารตัน์ตอบเบาๆ เธอมัน่ใจว่าเห็นแววตาเศร้าหมองของ
ป๊าแวบหนึ่ง ก่อนสายตาคู่เดียวกันนั้นจะแปรเปลี่ยนเป็นความโกรธ
 “ฉันให้แกแนะน�ามันใหม่”
 “พี่บัญชาเป็นแฟนรัตน์ค่ะ”
 “แกเรียกคนท่ีท�าแกท้องสามเดอืนว่าแฟนงัน้เหรอ!” เสรตีะคอก
และถลงึตาใส่ธดิารตัน์จนเธอสะดุง้ แม้ว่าเสยีงของป๊าจะไม่ได้ดงักงัวาน
เหมือนเม่ือตอนยังหนุ่มแน่น หากแต่อ�านาจท้ังหลายยังคงอัดแน่น     
อยู่ในค�าพดู เดก็รบัใช้ทุกคนรวมถงึวรรณออกไปข้างนอกห้องโถงตามท่ี          
เสรีสัง่ แน่นอนว่าพวกหล่อนคงไม่กล้าปรปิากเอ่ยถงึเรือ่งท่ีได้ยินเมือ่ครู่ 
เพราะค�าสั่งของเสรีถือเป็นค�าขาด “ออกไปข้างนอกจนกว่าฉันจะเรียก 
หวังว่าเมื่อกี้พวกเธอคงไม่ได้ยินอะไรนะ”
 ธิดารัตน์กลืนน�้าลายเหนียวหนึบกลับลงคอเมื่อท้ังห้องเหลือ
เพยีงสามคน หรอืสีค่นถ้านบัอกีหนึง่ชีวติในท้องของเธอด้วย เธอคดิในใจ                                                                             
ว่าอยากให้บัญชาแสดงความกล้าปกป้องเธอบ้าง แต่ดูเหมือนคงไม่มี
โอกาสเพราะเขานั่งตัวสั่นตั้งแต่เห็นป๊าเดินลงมาจากช้ันสองแล้ว เป็น
ธรรมดาท่ีใครๆ ย่อมกลัวผู้น�าตระกูลใหญ่ เจ้าของธนาคารอันดับต้นๆ                                                                        
ของประเทศและธุรกิจอีกหลายอย่างท่ีล้วนมีช่ือเสียงติดแนวหน้า     
เมื่อเป็นเช่นนี้คงไม่มีใครช่วยเธอได้นอกจากตัวเธอเอง
 “เรารกักนัจรงิๆ นะคะป๊า”  ธดิารตัน์รวบรวมความกล้าท้ังหมด
เอ่ยในสิ่งที่เธอคิดว่าจะท�าให้สถานการณ์ดีขึ้น แต่ดูเหมือนเธอคิดผิด
 “รกั ?” เสรหัีวเราะเบาๆ “ฉันส่งแกเรยีนถงึมหาวทิยาลยั แกได้
อะไรมาบ้างเจ้ารตัน์ ผูช้ายคนนีม้นัมอีะไร มนัไม่มอีะไรสกัอย่าง แม้แต่
อนาคตมันก็ไม่มี”
 เสรีบอกว่าตนให้ลกูน้องสบืประวัตบัิญชามาพอสมควร ซ่ึงมาก
พอจะยืนยนัให้มัน่ใจว่าผูช้ายคนนี้ไม่คูค่วรกบัลกูสาวของตนแม้แต่น้อย 
ขณะท่ีธดิารตัน์เองกร็ูด้ว่ีาบัญชาเป็นเพยีงคนธรรมดา ไม่ใช่เศรษฐหีรอื
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หรือคนมีความสามารถอย่างท่ีป๊าปรารถนาและบอกว่าสักวันเธอจะได้     
พบกับชายคนนั้น เธอไม่รู้หรอกว่าชายคนที่ป๊าบอกจะปรากฏตัวมาใน
อีกก่ีสิบปีข้างหน้า แต่วันนี้เธอพบกับชายท่ีพร้อมจะใช้ชีวิตร่วมกันต่อ
จากนี้ไปแล้ว
 “แกติดใจอะไรไอ้แมงดาคนนี้ หา!”
 “ป๊า!” ธิดารัตน์น�้าตาคลอ ไม่ใช่เพราะเสียใจท่ีป๊าด่าผู้ชายท่ี
เธอพามา หากแต่สาเหตท่ีุเธอร้องไห้เพราะไม่สามารถหาค�าตอบให้กบั   
ค�าถามของป๊าได้
 สิ่งท่ีเสรีน�ามาเป็นหลักฐานแสดงความไม่มีอนาคตของบัญชา
ใช่ว่าเธอจะไม่รู ้มาก่อน แต่เธอเช่ือว่าเขาและเธอจะร่วมกันฟันฝ่า
อุปสรรคหลังจากนี้ไปได้ เพราะดวงของเธอกับเขาเกิดมาคู่กันและจะ
เกื้อหนุนกันให้ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงาน
 “ส�าหรับฉันความสงบเป็นสิ่งดีท่ีสุด ท่ีผ่านมาฉันพยายาม      
ท�าทุกอย่างให้สงบไม่มปัีญหา หลายคนมกัเห็นว่าปัญหาเป็นเรือ่งท้าทาย                                                                       
แต่ไม่ใช่ฉัน เพราะการสร้างปัญหาล้วนน�ามาแต่ความยุ่งยาก” เสรจีบิชา
คัน่การบรรยายซ่ึงเป็นพฤตกิรรมท่ีเธอเห็นประจ�าเม่ือป๊าไปเป็นวทิยากร
ตามสถานท่ีต่างๆ “แล้วนีท่�าไมพวกแกถึงกล้าท้าทายสร้างปัญหาให้ฉัน!”
 ธิดารัตน์เม้มริมฝีปากแน่นเพ่ือไม่ให้หลุดปากพูดสิ่งใดออกไป 
ประสบการณ์ตลอดยี่สิบสองปีท่ีเธอลืมตาดูโลกมาสอนว่าอย่าท�าสิ่งใด
ที่ป๊าไม่ต้องการ เธอต้องอดทน ทนจนกว่าป๊าจะให้ทางออกที่เธอมั่นใจ
ว่าเป็นทางเดียวกับที่เธอปรารถนา
 “เอาเถอะ ยงัไงไอ้คนในท้องมนักห็ลานฉัน” เสรวีางถ้วยน�า้ชาลง                                                                          
“เรื่องมันเกิดไปแล้ว โวยวายไปมันก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา”
 สุดท้ายคนท่ีรู้จักเสรีดีท่ีสุดย่อมเป็นธิดารัตน์ แม้ป๊าจะใจร้อน 
ไปบ้างแต่ก็รักสงบและไม่ปรารถนาให้เรื่องวุ่นวาย อีกท้ังไม่มีทางท่ีจะ
ให้เธอก่อกรรมอย่างไปท�าแท้งแน่นอน ดงันัน้เม่ือถงึท่ีสดุป๊าย่อมยอมรบั
บัญชาและเปิดโอกาสให้เธอกับเขาได้เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยกัน
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 ชีวิตของบัญชาถูกย้อมสีวาดขึ้นใหม่อย่างสวยงาม บัญชา
ประกาศว่าจะแต่งงานกับธิดารัตน์ในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เคลือบสี
รถยนตต์ัวใหม่ทีม่ีคนให้ความสนใจกนัอย่างลน้หลาม ไม่ต้องสงสัยเลย
ว่าท้ังหมดเป็นเพียงละครท่ีเสรีจัดฉากเพ่ือให้บัญชาดูเป็นคนมีอนาคต 
สินสอดต่างๆ รวมถึงสถานท่ีจัดงานพิธีล้วนเป็นสิ่งท่ีพ่อของธิดารัตน์
เตรียมไว้ทั้งสิ้น 
 เสรถีามลกูสาวอีกครัง้ว่ามัน่ใจในตวัผูช้ายคนนีแ้น่แล้วใช่หรอืไม่                                                                                         
เพราะขนาดญาตฝ่ิายชายยังไม่มีปรากฏให้เห็นสกัคนเดยีว แต่ถงึอย่างนัน้                                                                                      
เสรีก็อดโล่งใจไม่ได้ อย่างน้อยเขาก็ไม่ต้องดูแลปลงิท่ีมาเกาะลกูสาวเขา
มากกว่าหนึ่งตัว
 เรือนหอหลังงามย่านชานเมืองราคาร่วมสามสิบล้านถูกโอน
เป็นชื่อธิดารัตน์ตามค�าสั่งเสรีภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์ เพื่อให้ทัน
งานแต่งงานท่ีจะมีข้ึนในอีกไม่กีอ่าทิตย์ เธอรูว่้าป๊าหมดเงนิไปกบังานนี้
หลายล้านบาท ไหนจะค่าเตรียมงาน ค่าสร้างประวัติของบัญชา อีกทั้ง
ค่าน�้าหมึกท่ีต้องจ่ายให้นักข่าวเพ่ือให้เนื้อหาในข่าวออกมาในเชิงบวก 
ไม่มีค�าครหานินทา
 “พี่ขอบใจรัตน์มากนะที่ให้โอกาสคนอย่างพี่”
 “ชีวติหลงัจากนีข้องรตัน์จะมพีีเ่ดนิน�านะคะ เราจะเดนิไปด้วยกนั                                                                                  
รัตน์รักพี่ต้อมนะคะ”
 ภายในห้องนอนของบ้านท่ีอีกไม่นานจะเป็นเรอืนหอของธดิารตัน์                                                                                      
กับบัญชา เธอกับเขามอบความรักให้กันอย่างเต็มอ่ิม ค�ารักหวานซ้ึง
หลั่งไหลออกมาจากปากของบัญชาจนเธออดจินตนาการไปถึงชีวิต
สีชมพูตามที่ได้รับค�าท�านายมาไม่ได้
	 “เขาคือเนือ้คูข่องเธอทีก่ลบัชาตมิาเกดิ	ถ้าได้ครองคูก่บัเนือ้คูเ่ดิม																																																																																
จะย่ิงท�าให้เธอมดีวงกามเทพหนนุน�า	ท�าอะไรกจ็ะส�าเรจ็ตามสมประสงค์”
 ธิดารัตน์มองหน้าชายท่ีนอนหลับข้างกายเธอด้วยสีหน้าเปี่ยม
ด้วยความสขุ ใครกต็ามท่ีว่าเขาไร้อนาคตนบัจากนีจ้ะต้องเปลีย่นค�าพูด 
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เพราะเธอจะสร้างอนาคตที่สวยงามไปพร้อมกับเขา

 งานแต่งงานของธิดารัตน์กับบัญชาจัดขึ้นอย่างเรียบง่าย แขก
ในงานมีไม่มากแต่ก็มีนักข่าวมาท�าข่าวเพ่ือให้สมฐานะงานแต่งลูกสาว
ของเสร ีซ่ึงนกัข่าวทุกคนธดิารตัน์ล้วนคุน้หน้าเพราะป๊าเลอืกสรรมาแล้ว
ว่าเป็นนักข่าวท่ีคุมอยู่ เพ่ือให้เนื้อหาของข่าวไม่บิดเบือนไปจากความ
ต้องการ เพือ่นของเธอแวะเวยีนมาถ่ายภาพและแสดงความยินด ีรวมถงึ                                                                 
อวยพรให้ชีวติคูข่องเธอหลงัจากนีพ้บเจอกบัความสขุสมหวงั แต่เธอไม่เช่ือ                                                              
ว่าค�าอวยพรเหล่านัน้จะเป็นจรงิจนกว่าคนท่ีเธอชะเง้อมองหาจะมาร่วม
อวยพรด้วยประโยคเดียวกันนี้ให้กับเธอ
 “พ่ีพร ทางนีค่้ะ” ธดิารตัน์ในชดุเจ้าสาวโบกมือให้ผูห้ญงิคนหนึง่
ที่ดูเหมือนก�าลังเดินหาป้ายบอกทางมางานแต่งงาน 
 กนกพร สาวใหญ่ในชุดราตรีสีน�้าเงินเข้มผิดกับธีมงานสีชมพู
ย้ิมจนลิปสติกสีเดียวกับชุดเด่นข้ึนบนใบหน้า ธิดารัตน์บอกให้บัญชา
ไหว้กนกพร หญิงสาวที่เธอนับถือเหมือนพี่สาวแท้ๆ คนหนึ่ง
 “คนนี้เหรอบัญชา หน้าตาหล่อดีนะน้องรัตน์” กนกพรยิ้มและ
เอือ้มมือมาสมัผสัหลงัมอืของบัญชา “ใช่จรงิๆ ด้วย พีด่คูนไม่ผดิ น้องรตัน์                                                                                     
โชคดีมากเลยนะ”
 “ถ้าไม่ได้พ่ีพร รัตน์ก็คงไม่มีวันนี้ ขอบคุณพี่พรมากนะคะ”   
ธิดารัตน์ยกมือไหว้ก่อนจะดึงกนกพรมาโอบเอวถ่ายรูป
 “ไม่ว่าอะไรนะท่ีพี่ใส่ชุดสีนี้มา พอดีดวงพี่วันนี้ต้องสวมชุด       
สีน�้าเงินน่ะ ถ้าใส่สีอื่นอาจมีดวงอุบัติเหตุได้” กนกพรเอ่ยพร้อมรอยยิ้ม
 “ไม่เป็นไรหรอกค่ะ” ธดิารตัน์ตอบ “ขอแค่พีพ่รมาร่วมงาน รตัน์
ก็ดีใจแล้วค่ะ”
 หลังจากกนกพรเดินเข้างานไปแล้ว บัญชาก็มากระซิบถาม 
“เขาเป็นใครเหรอคะ ?”
 “คนท่ีท�าให้รัตน์เช่ือมั่นในตัวพี่ไงคะ” ธิดารัตน์ตอบอย่าง
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อารมณ์ดีก่อนจะหันไปไหว้แขกท่านอื่นที่มาร่วมงานมงคลสมรส 
 เธอไม่ได้สังเกตเลยว่าสายตาท่ีกนกพรกวาดมองบรรยากาศ
ภายในงานแต่งงานอันใหญ่โตหรหูรานัน้ แฝงไว้ด้วยความรูส้กึบางอย่าง 
หญิงสาวในชุดสีน�้าเงินยิ้มมุมปากก่อนเดินเข้าไปทักทายคนรู้จักท่ีมา
ร่วมงานเช่นกัน
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 ยี่สิบหกปีผ่านไปอย่างรวดเร็ว 
 ชีวติของธดิารตัน์หาได้รุง่โรจน์โชตช่ิวงดงัค�าท�านายของแม่หมอ                                                                                
กนกพรไม่ ถ้าเธอไม่มีทรัพย์มรดกจากป๊าท่ีจากไปเม่ือหลายปีก่อน 
บางทีเธออาจกลายเป็นบุคคลล้มละลายไปแล้วก็เป็นได้
 “พี่ต้อมอยู่บ้านหรือเปล่าคะพี่วรรณ ?”
 “ยังไม่กลับค่ะ” วรรณท่ีป๊าส่งมาให้ดูแลธิดารัตน์ตอบเม่ือเธอ
ถามถึงสามี 
 นายหญิงของบ้านถอนหายใจเบาๆ เม่ือนกึถงึช่วงเวลาท่ีผ่านมา                                                           
เกือบสามสิบปี ชีวิตครอบครัวของเธอดูมีความสุขเม่ืออยู่หน้าฉาก                                
ท่ีคนอ่ืนเห็นในสงัคม เธอเป็นเจ้าของธรุกจิร้านจวิเวลรีแ่บรนด์ดงัมีสาขา
นบัสบิในประเทศ อีกท้ังยังส่งออกไปขายต่างประเทศหลายแห่ง ฝ่ายสามี                                                                            
หลังถอนตัวจากบริษัทผลิตสารเคลือบสีรถยนต์ก็หันมาลงทุนใน
ตลาดหลักทรัพย์ ส่วนลูกชายคนเดียวหลังจากเรียนจบที่มหาวิทยาลัย
ในไทยก็บินไปใช้ชีวิตในต่างประเทศพักหนึ่ง ก่อนจะกลับมาและเริ่ม

ตัวที่ 1
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ลงทุนแบบเดียวกับผู้เป็นพ่อ
 ธิดารัตน์อยู ่กับเสรีมานานพอจะรู ้วิธีสร้างหน้ากากไว้สวม                   
ในสงัคม มีหลายกลยุทธ์หลากวธิจีะสร้างให้ตนเองดดูใีนสงัคมได้ ซ่ึงนบัว่า                                                                               
เธอท�าตามแบบอย่างป๊าได้ไม่ห่างกัน เพราะความจริงอาชีพนักลงทุน
อิสระที่ใครพูดกัน ส�าหรับครอบครัวเธอคือการว่างงานโดยสมบูรณ์
 ไม่มีนักลงทุนในตลาดหุ้นคนใดออกจากบ้านไปสังสรรค์เฮฮา
กบัเพ่ือนฝูงได้แทบทุกวนั เพราะแม้เธอจะไม่คร�า่หวอดกบัวงการตวัเลข 
แต่ก็พอทราบว่าดัชนีตลาดหลักทรัพย์ผันผวนเพียงใดเวลาตลาดเปิด
ท�าการ หากคลาดไปเพียงเสีย้ววินาทีอาจหมายถงึการสญูเสยีมหาศาล ซ่ึง
บัญชาท่ีเมามายกลบัมาและนอนจนถงึเย็นเพือ่ออมแรงไว้เท่ียว ไม่มทีาง                                                                                           
บรหิารพอร์ตการลงทุนได้สวยหรดูงัเช่นท่ีเป็นข่าวออกสือ่อย่างแน่นอน 
ภาพลักษณ์นักลงทุนท่ีทุกคนเห็นเกิดจากการท่ีเธอจ้างให้พนักงาน
ในธนาคารของป๊าเป็นคนจัดการให้ท้ังสิ้น แน่นอนว่าเธอต้องจ่ายเงิน
ปิดปากพนักงานคนนั้นจ�านวนไม่ใช่น้อยต่อปี แต่เธอก็ยินดีถ้าเงิน   
ก้อนนั้นท�าให้หน้ากากแก้วของครอบครัวยังส่องแสงสว่างสวยงาม
 สดายุ ลูกชายเพียงคนเดียวของธิดารัตน์ วัยย่ีสิบหกปี                        
เป็นนักลงทุนหน้าใหม่ท่ีหลายคนจับจ้องว่าจะมีช้ันเชิงการลงทุนไม่แพ้
บิดาหรอืไม่ นอกจากนัน้ยังเป็นท่ีหมายปองของสาวๆ หลายรายเพราะ
ข้ึนช่ือว่าเป็นหลานของเสร ีมหาเศรษฐท่ีีท้ิงสมบัตมิหาศาลไว้ให้ ธดิารตัน์                                                                                              
เป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่รู้ความจริงว่าสดายุไม่ได้เลิศเลอดังที่ใครหลายคน
เข้าใจ
 “มอสล่ะ ?” เธอถามวรรณท้ังท่ีพอคาดเดาได้ว่าลูกชายก�าลัง
ท�าอะไร
 “เมื่อวานเห็นเพ่ิงไปซ้ือตู้โชว์มาใหม่ ขลุกอยู่ในห้องสะสม           
จนดึกค่ะ สงสัยตอนนี้คงยังนอนอยู่ในห้อง” วรรณตอบ
 ธิดารัตน์ส่ายหน้าพลางเดินออกจากบ้านไปท�างาน
 ...ชีวิตอันรุ่งโรจน์ของเธอช่างน่าอิจฉาเสียจริง
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 เครื่องปรับอากาศราคาแพงไร้เสียงดังขณะท�างาน หากแต่
ประสิทธิภาพของมันยังคงดีเย่ียม ความเย็นในห้องท�าให้หญิงสาวซ่ึง  
ไร้อาภรณ์กระชับผ้าห่มผนืใหญ่ให้แนบแน่น เผือ่ว่าผ้าห่มนัน้จะท�าหน้าท่ี
แทนคู่นอนที่เพิ่งออกไปจากห้องเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้า
 รนิ นกัศกึษาสาวตัง้ใจว่าจะนอนพักสกัตืน่หนึง่ จากนัน้จะน�าเงนิ                                                                            
ที่เพิ่งได้จากเสี่ยไปซื้อกระเป๋าสวยๆ สักใบ เธอไม่คิดถึงค่าเช่าคอนโดที่
ต้องจ่ายแล้ว เพราะเม่ือครู่เสี่ยเพ่ิงโอนค่าเช่าให้เจ้าของคอนโดไป
หมาดๆ หลังจากเธอกับเขาตกลงเรื่องธุรกิจเสร็จ
 เสียงไอโฟนเจ็ดท่ีรินถอยมาได้สองเดือนดังข้ึนขัดขวางการ  
นอนหลับ เธอเอ้ือมมือหมายจะหยิบโทรศัพท์มือถือท่ีมั่นใจว่าชาร์จไว้
ตรงช้ันหัวเตียง แต่พักหนึ่งเธอกลับต้องดันตัวเองลุกข้ึนเพราะบนช้ัน
นั้นมีเพียงความว่างเปล่า
 เสียงโทรศัพท์ยังดังต่อเนื่อง อีกทั้งเหมือนจะดังขึ้นเรื่อยๆ ริน
มองหาโทรศัพท์ไปรอบห้องแต่กลับไม่พบว่าเครื่องมือสื่อสารท่ีเปรียบ
เสมือนอวัยวะหนึ่งของเธอสูญหายไปไหน
	 ‘มันจะหายไปได้ยังไง	ในเมื่อมันยังดังอยู่’
 เธอคดิพลางหยิบเสือ้คลมุมาใส่และเดนิหาโทรศพัท์มอืถอืก่อน
เสียงจะดับลง เพราะหากอีกฝ่ายวางสายเท่ากับเธอจะตามหาโทรศัพท์
ได้ยากล�าบากขึ้นไปอีก
 รนิรูต้วัดว่ีานอกจากหน้าตาและเรอืนร่างแล้ว เธอแทบไม่มีสิง่ใด                                                                                 
สู ้เพื่อนคนอื่นได้เลย ผลการเรียนท่ีย�่าแย่ท�าให้เธอต้องอยู่ในรั้ว
มหาวทิยาลยันานกว่าคนอ่ืนถงึสองปี อีกท้ังยังดเูหมือนจะไม่ได้ออกจาก
สถาบันไปง่ายๆ แต่เธอกลบัเห็นว่าไม่ใช่เรือ่งใหญ่โต เพราะเธอสามารถ
หาเงินได้ดีกว่าพวกท่ีเรียนจบออกไปแล้วเสียด้วยซ�้า สิ่งท่ีติดตัวเธอมา                                                                    
ตีเป็นต้นทุนให้เธอใช้หาเงินมาปรนเปรอความสุขใส่ตัวได้มากกว่า     
การเค้นสมอง หรือทุ่มความสามารถท�างานประจ�าชนิดที่เปรียบเทียบ
กันไม่ได้ เริ่มต้นจากการท�างานกลางคืนตามท่ีรุ่นพี่คนหนึ่งแนะน�า    
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จนไปต้องตาเสี่ยกระเป๋าหนักรายหนึ่งเข้า ถึงข้ันเขาอาสาเสนอเลี้ยงดู                                                                     
ให้เงินใช้จ�านวนเลขหกหลักต่อหนึ่งเดือน งานสบายเช่นนี้มีหรือ           
เธอจะไม่คว้าไว้
 ด้วยเสียงออดอ้อนหวานๆ ท่าทางยั่วยวนชวนเคลิบเคลิ้ม 
เพียงไม่นานเธอก็ได้โทรศพัท์มือถอืรุน่ใหม่มาครอบครองเป็นของแถม
นอกเหนอืจากเงนิเดอืนตามตกลง รนิตัง้ใจว่าจะใช้โทรศพัท์เครือ่งนีส้กั
ครึ่งปีแล้วค่อยน�าไปขายเปลี่ยนกลับเป็นเงิน เหมือนดังท่ีเธอใช้วิธีนี้                                                             
ขอสร้อยทองแหวนทองจากเสี่ยมาบ่อยๆ ดังนั้นเธอคงท�าใจไม่ได้ถ้า
โทรศัพท์มือถือของเธอจะหายไปดื้อๆ แบบนี้
 “หายไปไหนวะ ?”
 รนิเริม่หงดุหงดิเพราะเธอได้ยินแต่เสยีงเรยีกเข้า หาได้พบเจอ
ต้นตอของเสยีง เธอกวาดสายตามองไปทุกจดุท่ีเคยวางโทรศพัท์มอืถอื                                                                            
ไว้ บนโต๊ะกินข้าว ตู้กระจกโชว์ตุ๊กตา ช้ันวางโทรทัศน์ หรือแม้แต่       
ในห้องน�้า ทุกแห่งล้วนปราศจากสิ่งท่ีเธอตามหา อีกท้ังดูเหมือนว่า
เสียงโทรศัพท์จะดังใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆ แต่กลับมองไม่เห็นราวกับมี     
บางอย่างบังตาเธออยู่
 หญิงสาวสูดหายใจลึกๆ เพื่อสงบสติอารมณ์ บางทีเธออาจ
คิดไปเองว่าเสียงเรียกเข้าครั้งนี้นานผิดปกติ แต่นับเป็นเรื่องดีเพราะ
ท�าให้เธอมีโอกาสหามันเจอมากขึ้น รินจุดบุหรี่สูบเพื่อให้ใจเย็นลงและ
พยายามเงี่ยหูฟังว่าต้นเสียงดังมาจากทางไหนกันแน่
 ใกล้มาก...ใกล้แล้ว...ข้างล่าง...
 เธอคุกเข่าลงเมื่อแน่ใจแล้วว่าโทรศัพท์ของเธอต้องอยู่ใต้เตียง
อย่างแน่นอน บางทีเมื่อคืนเธอกับเสี่ยอาจรุนแรงกันมากไปท�าให้
โทรศัพท์มือถือท่ีชาร์จแบตฯ ไว้อับอายจนร่วงหล่นมาซ่อนตัวอยู่     
ข้างล่างนี้
 เสยีงเรยีกเข้าเงยีบไปแล้ว แต่ไม่ใช่เรือ่งจ�าเป็นอีกต่อไปเพราะ
เธอมั่นใจว่าข้างใต้เตียงขนาดคิงไซส์นี้ต้องมีโทรศัพท์มือถือของเธออยู่
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อย่างแน่นอน เธอเอ้ือมมือสอดเข้าไปในช่องว่างใต้เตียงเพ่ือควานหา
โทรศัพท์ แต่ดูเหมือนมันจะอับอายจนเข้าไปซ่อนลึกกว่าที่เธอคิด
 “โธ่เว้ย!” ค�าสบถดังข้ึนพร้อมมือท่ีสอดลึกเข้าไป ตอนนี้เธอ
แทบจะนอนราบไปกับพื้นเพื่อให้สามารถย่ืนมือเข้าไปได้ลึกข้ึน และ
ความพยายามของเธอกส็มัฤทธิผ์ล นิว้เรยีวยาวสมัผสัได้กบับางสิง่ แต่
ดูเหมือนจะไม่ใช่ของที่เธอตามหา
 รินรีบดึงมือกลับออกมาเมื่อสิ่งท่ีสัมผัสไม่ใช่อุปกรณ์ล�้าสมัย
ท่ีโฆษณาว่าบางเฉียบกว่ารุ่นใดๆ นิ้วของเธอแตะโดนสิ่งท่ีหนากว่านั้น 
นิ่มกว่านั้น และเย็นกว่านั้น
 คล้ายกับส่วนหนึ่งของอวัยวะมนุษย์!
 สมองของรินสั่งให้เธอรีบลุกข้ึนแต่งตัว และติดต่อเจ้าหน้าท่ี
ส่วนกลางของคอนโดให้มาตรวจสอบสิ่งท่ีอยู่ใต้เตียง แต่จิตใจกลับ   
ย้อนแย้งกับความคิดนั้น
	 ‘ร่างใต้เตียงนั่นเป็นใคร	?’
 ปริศนาท่ีเธอปรารถนาค�าตอบท�าให้ความกล้าชนะความกลัว 
รินกลืนน�้าลายลงคอก่อนจะแนบหน้าลงไปกับพื้น สายตาเพ่งมองไป
ในความมืดใต้เตียงเพื่อหาค�าตอบของค�าถาม
 หญิงสาวจ้องลึกเข้าไปใต้เตียง แต่เพราะห้องเธอปิดม่าน    
หนาทึบกันแสงไว้ อีกท้ังไม่ได้เปิดไฟ ท�าให้ใต้เตียงนั้นเปรียบเสมือน
อุโมงค์มืดที่ยังไม่เคยมีใครค้นพบ
 สายตาเธอเห็นเพียงความมืด ไม่มีสิ่งท่ีเธอสัมผัสเมื่อครู ่
นอกจากโทรศัพท์มือถือท่ีวางคว�่าหน้าอยู่ใต้เตียง รินมั่นใจว่าสิ่งท่ีเธอ
แตะโดนไม่ใช่โทรศพัท์มือถอือย่างแน่นอน เธอไม่ได้หลอนเพราะฤทธิย์า                                                                                                                                        
หรอืเมาเพราะแอลกอฮอล์ เนือ่งจากเธอห่างจากของเหล่านัน้มานานแล้ว                                                                                                                                             
         บางทีเธอคงเพลียมากเกินไปก็เป็นได้
 เมื่อได้โทรศัพท์แล้ว รินก็ดันตัวลุกขึ้น แต่กลับรู้สึกว่าร่างกาย
ถกูบางอย่างรัง้ไว้กบัพืน้ เมือ่เธอก้มลงมองดวงตาท้ังคูพ่ลนัเบิกกว้างข้ึน 
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ตุ๊กตาคริสตัลนับสิบตัวท่ีเคยตั้งโชว์อยู่ในตู้กระจกตอนนี้กลับล้อมรอบ
เธอไว้ พวกมนัสัน่ไปมาราวกบัก�าลงัเคลือ่นไหวตามสญัชาตญาณของสตัว์                                                                                  
ตุ๊กตาม้ายกขาหน้าตะกุยกลางอากาศ ตุ๊กตาแพะสะบัดหัวจนเขาแทบ
ท่ิมตุก๊ตาหมท่ีูนอนอยู่ข้างๆ ยังไม่ทันท่ีเธอจะคดิว่าควรท�าอย่างไรต่อไป                                                                            
ตุก๊ตาลงิประจ�าปีเกดิพลนักระโจนปีนป่ายข้ึนมาตามร่างกายและเกาะอยู่
บนใบหูของเธอ
 ตุ๊กตาคริสตัลขยับได้ยังไม่แปลกพอ รินยังได้ยินเสียงพวกมัน 
เสียงนั้นหาใช่เสียงร้องของสัตว์ แต่เป็นเสียงหัวเราะคิกคักของมนุษย์ 
รินใช้หางตามองตุ๊กตาลิงท่ีโยกขึ้นโยกลงตรงใบหูเธอราวกับก�าลังโหน
ต้นไม้ ซึ่งนั่นเป็นภาพสุดท้ายที่เธอมีโอกาสได้เห็น
 “กรี๊ดดดดดดดดดดดดดดด...”
 ดวงตาของรนิถกูตุก๊ตาลงิท่ีแตกตวัออกเป็นเศษครสิตลัพุง่เข้า
ใส่ เธอล้มลงกบัพืน้ทับตุก๊ตาแตกไปบางตวั แต่ตวัท่ีเหลอืกลบัใช้ปากกดั
ร่างกายของเธอและลากเข้าไปในอุโมงค์มืดมิดที่เธอเพ่งมองเมื่อสักครู่
 ร่างใต้เตียงคือใคร...
 ตอนนี้เธอได้ค�าตอบแล้ว...ร่างของเธอเอง!

 บ้านราคาสามสิบล้านย่อมเป็นเรื่องปกติท่ีจะมีห้องมากมาย
ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ตกแต่งสร้างสรรค์เป็นวิมานส่วนตัว ธิดารัตน์เลือกห้อง
หนึง่ท�าเป็นห้องพระขนาดใหญ่ มพีระพทุธรปูและรปูป้ันเทพลทัธต่ิางๆ 
มากมาย บัญชาขอห้องใต้ดนิใช้เป็นสถานท่ีส�าหรบัจดังานเลีย้งปาร์ตีก้บั
เพื่อนหรือสาวๆ มีอุปกรณ์บันเทิงและสิ่งอ�านวยความสะดวกครบครัน                                                                  
ท้ังชุดโฮมเธยีร์เตอร์ คาราโอเกะ หรอืแม้กระท่ังบูธดเีจ หากแต่หลงัๆ มา                                                                           
บัญชาไม่ค่อยสนใจห้องนี้สักเท่าไร เพราะโปรดปรานการออกไปหา 
ความสนุกนอกบ้านมากกว่า มอสก็ไม่น้อยหน้าพ่อกับแม่เช่นกัน เขา
ขอห้องหนึ่งไว้ใกล้กับห้องนอนเพื่อใช้เวลาว่างเก็บตัวอยู่ในห้องนั้น
 ห้องขนาดใหญ่มีตูก้ระจกสงู 1.60 เมตรจ�านวน 5 ตูว้างชิดผนงั  
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ภายในมีฟิกเกอร์1 และโมเดล2 จากภาพยนตร์และการ์ตูนเรื่องต่างๆ                                                                                    
ท่ีมอสโปรดปรานวางโชว์อยู่ แต่ละตูส้ามารถเปิดไฟเพิม่ความสวยงามให้
ช้ินงานโดดเด่นได้เพยีงแค่มอสเปิดสวติช์จุดเดยีวท่ีข้างประต ูเรยีกได้ว่า                                                                             
มอสยกร้านของเล่นมาอยู่ในบ้านเลยทีเดียว มุมหนึ่งของห้องมีโซฟา
สนี�า้เงนิส�าหรบัให้เจ้าของห้องได้นัง่ผ่อนคลายรบัชมช้ินงาน มโีต๊ะเลก็ๆ 
ไว้วางเครือ่งดืม่ซ่ึงบางทีกเ็ป็นเหล้านอกราคาแพงท่ีแอบเอามาจากห้อง
ใต้ดนิของพ่อ อีกด้านหนึง่มีโต๊ะท�างานไว้ส�าหรบัประกอบและท�าสโีมเดล 
หรือซ่อมแซมหากมีงานใดช�ารุด มีอุปกรณ์ครบชุดวางไว้บนโต๊ะ ท้ัง
เครือ่งพ่นส ีพูก่นั ชุดสสีารพดั หากแต่ทุกอย่างล้วนมีฝุน่จบัเพราะมอส                                                                                                                                         
มกัซ้ืองานราคาแพงท�าสสี�าเรจ็มาจากโรงงานมากกว่า น้อยครัง้ท่ีจะมกีาร                                                                                                                                              
ท�าสีด้วยตนเอง
 มอสเอนหลังพิงพนักโซฟาพลางมองตู้โชว์ใบใหม่ท่ีเพิ่งมาส่ง
เม่ือวาน เขาใช้เวลาหลายช่ัวโมงกบัการจัดเรยีงฟิกเกอร์เข้าตูโ้ชว์ หลงัจาก                                                                   
ป้าวรรณท�าความสะอาดตู้โชว์จนสะอาดเหมือนใหม่
 เงนิท่ีเขามไีม่ใช่เรือ่งยากหากจะสัง่ท�าตูโ้ชว์ขนาดใหญ่ประดบัไฟ                                                                                                  
สวยหรู ถ้าต้องการซื้อตู้ใบใหม่จากร้านเฟอร์นิเจอร์ก็เพียงแค่โทรศัพท์
ครั้งเดียวหรือสั่งซ้ือออนไลน์ก็ง่ายเหมือนดีดนิ้วเล่น แต่ในสายตาเขา
ตู้กระจกอะลูมิเนียมใสๆ ไม่สามารถกระตุ้นให้ความงามของชิ้นงาน
แสดงออกมาได้อย่างเตม็ท่ี ของท่ีโชว์ภายในตูน้ัน้จะดเูหมอืนของเล่นรอ
วนัขายตามร้านค้าท่ัวไป แต่ถ้าเป็นตูไ้ม้เก่ามีกระจกล้อมรอบ เม่ือถกูแสงไฟ                                                                                                            
ในตูส้ะท้อนจะช่วยให้ของสะสมท่ีเขาเริม่เกบ็มาหลายปีดมูมีลูค่ามากข้ึน                                                                                                
เป็นเท่าทว ี ดงันัน้มอสจงึไม่รบีร้อนกบัการแสวงหาตูไ้ม้เก่าตามร้านขาย
ของเก่าหรอืร้านเฟอร์นเิจอร์ เพราะกจิกรรมนัน้ล้วนเป็นความสขุอย่างหนึง่                                                                           
ที่เขาชื่นชอบไม่แพ้การสะสมฟิกเกอร์โมเดลเหล่านี้
 1 ฟิกเกอร์ คือ แบบจ�าลองตัวละครจากการ์ตูนหรือภาพยนตร์ โดยมากท�ามาจากพลาสติก PVC     
ลงสีส�าเร็จจากโรงงาน มีราคาค่อนข้างแพง บางตัวมีจุดขยับสามารถขยับข้อต่อได้ บางตัวเป็นแบบตั้งโชว์
 2 โมเดล คือ แบบจ�าลองเสมือนจริง แบบจ�าลองหุ่นยนต์ รวมถึงแบบจ�าลองตัวละครจากการ์ตูน    
หรือภาพยนตร์ โดยมากท�าด้วยเรซ่ินกับซอฟต์ไวนิล ส่วนมากมักขายในสภาพยังไม่ได้ประกอบและยังไม่ได้ท�าสี 
และขยับไม่ได้


