
บทน�ำ
มิวนิคกับสุวรรณภูมิ
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 มณฑล นึกทบทวนในใจว่าก่อนหลับเพราะไวน์ที่แอร์โฮสเตส
สาวน�ามาเสร์ิฟ กปัตนัประกาศว่าเครือ่งบินท่ีเขาโดยสารมาบินอยู่เหนอื
ระดับน�้าทะเลสามหม่ืนเจ็ดพันฟุต เขานึกย้อนไปอีกว่าตอนนี้ก�าลังนั่ง
เคร่ืองบินจากมิวนิคประเทศเยอรมนีตรงกลับมาสนามบินสุวรรณภูมิ 
สนามบินสวยงามอันดับหน่ึงของประเทศไทยท่ีผู ้หลักผู ้ใหญ่อดีต  
นักการเมอืงของประเทศภาคภมูิใจ ว่ายคุสมยัหนึง่เคยมสีว่นได้เสยีกับ
งบประมาณก้อนใหญ่ในการจดัสร้างหน้าตาของประเทศแห่งนี ้เมือ่ไม่มี
ใครคุย้เข่ียประวัตข้ึินมากไ็ม่ถอืว่ามีความผดิ กลายเป็นธรรมเนยีมปฏิบัติ
ไปแล้วบนโลกใบนี้ว่าการติดสินบน การฮั้วประมูล หรือการจ่ายเงิน                                                                                      
ปิดปากเพื่อลดสเปกวัสดุเป็นเรื่องธรรมดา
 ...ที่ใคร ๆ เขาก็ท�า
 เม่ือแน่ใจแล้วว่าเขาไม่ได้ท�างานหนักขนาดหลงลืมว่าก�าลัง    
ท�าอะไร มณฑลจึงหันมองไปรอบ ๆ เพื่อหาค�าตอบว่าเขาอยู่ที่ใด
 ความสูงสามหมื่นเจ็ดพันฟุตดูกลายเป็นเพียงระดับตาตุ่ม    
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เมื่อเทียบกับความสูงที่เขาลอยเคว้งอยู่ในขณะนี้
 ...ลอยเคว้ง
 มณฑลคิดไม่ผิด เพราะเขาลองพลิกตัวไปมาก็สามารถท�าได้
อย่างง่ายดาย ราวกับรอบตัวเขาไม่มีแรงดึงดูดใด ๆ เบาะนุ่ม ๆ ท่ี
นั่งอยู่เมื่อครู่ จอทีวีส่วนตัวที่ยังดูรายการข่าวแสนน่าเบื่อ กลับหายไป
ราวกบัไม่เคยมมีาก่อน อีกท้ังไกลออกไปยังมองเห็นวตัถทุรงกลมขนาด
เท่าลกูบอล แต่รปูร่างและลกัษณะของบอลลกูนัน้กลบัคุน้ตาจนมณฑล   
ไม่อยากบอกตัวเองว่าใช่มัน
 ...โลก
 เขาลอยอยู ่กลางอวกาศ แน่นอนว่ามันไม่มีทางเป็นจริง        
เขาต้องก�าลังฝันอยู ่ ท่ีผ่านมาเขามีความฝันมากมายหลายอย่าง       
และสามารถท�ามันให้เป็นจริงได้หลายต่อหลายครั้ง อยากมีเงินหลาย
พันล้านเขาก็มีมากกว่าที่ฝันไว้ อยากมีธุรกิจใหม่ ๆ  ท้าทาย เขาก็ริเริ่ม
ป้ันแต่งบริษัทในเครอืจนมีลกูน้องพนกังานนบัหม่ืนคน หรอือยากเป็นท่ี
นับหน้าถือตาของคนอื่น ตอนนี้เขาเชื่อว่าทั่วทั้งประเทศไทยน่าจะไม่มี
ใครไม่รู้จัก มณฑล อนุรักษ์คีรี นักธุรกิจวัยสี่สิบปีผู้ประสบความส�าเร็จ
เร็วท่ีสดุคนหนึง่ อันท่ีจริงเขาเป็นท่ีรู้จกัในแวดวงธรุกจิมาก่อนหน้านีน้บั
สบิปี หากแต่เพิง่มาบูมจนเปรยีบได้กบัสนิค้าขายดบีนหน้าหนงัสอืพิมพ์
หรือนิตยสารเมือ่ราวสามปีกอ่น เมื่อเขาประกาศวา่มโีอกาสจะร่วมเล่น
การเมืองกับพรรคที่รู้จักกันมานาน นักการเมืองหลายคนที่ตกเป็นข่าว 
บ้างก็เกาะกระแสเขาดังเพราะเขารู้จักนักการเมืองหลายคน ดังนั้นเมื่อ
มณฑลไม่เปิดเผยช่ือพรรคท่ีเขาตั้งใจจะเข้าร่วม เกมปริศนาค�าทาย
อักษรย่อที่สื่อมวลชนนิยมเล่นจึงเริ่มต้นขึ้น
 ‘เสี่ย ป. แย้ม มณฑลให้ค�ามั่นร่วมพรรคน้องชาย’
 ‘บิ๊ก ต. ไม่หวั่น แค่นักธุรกิจเล่นการเมือง’
 ‘เสธ. ด. ว่าที่นายกฯ คนต่อไปเพราะดวงมณฑลหนุน’
 ตอนนี้ ใครจะเด่นใครจะดังมณฑลไม่ได้สนใจแม้แต่น้อย       
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เขาแค่ต้องการออกจากความฝันประหลาดน้ีให้เร็วท่ีสุด แม้เขาจะมี
ความอยากและรักความเสี่ยงมากขนาดไหน เขาก็ไม่มีความปรารถนา
จะออกมาพ้นจากโลกสักครั้งเดียว
 ...เขาอยากยิ่งใหญ่แค่ในโลก
 คล้ายกบัมีบางอย่างรบัรูค้วามต้องการของเขา ร่างกายทุกส่วน
เริม่สัน่ก่อนขยบัช้า ๆ  ท้ังท่ีเขาไม่ได้ประสงค์ เขาลอยเคลือ่นใกล้โลกข้ึน
เรื่อย ๆ อันที่จริงเขาควรดีใจที่ได้กลับโลก แต่ความรู้สึกปีตินั้นกลับอยู่
ได้เพียงครู่เดียวก่อนแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัว
 ความเร็วในการกลับสู่โลกของเขาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
 เหมือนเขาก�าลังวิ่งสุดก�าลัง
 เหมือนเขาก�าลังปั่นจักรยานสุดแรง
 เหมือนเขาก�าลังนั่งอยู่บนรถไฟความเร็วสูง
 เหมือนเขาทะยานออกจากร่าง...ไปเพียงวิญญาณ
 ไม่มีเสียงร้องใด ๆ ออกจากปากของมณฑล ไม่มีเสียงใด
เลด็ลอดเมือ่เห็นร่างของตนลอยคว้างอยู่กลางอวกาศสดี�า ร่างท่ีไร้สิง่ใด                                                                          
บรรจุภายในเปรียบเสมือนปลอกหมอนท่ีถกูถอดไส้ท้ิง ซ่ึงตอนนีเ้ขาคอื
ไส้ในหมอนนั้น
 มณฑลตั้งใจจะกลับเข้าร่างแต่บางอย่างท่ีอยู ่ทางโลกรั้ง    
ความคิดของเขาไว้ เม่ือเขาหันกลับไปก็พบกับบางอย่างท่ีไม่เคยเห็น
มาก่อนตลอดชีวิต 
 ดาวเคราะห์สีฟ้าตามท่ีได้เรียนมามีช้ันบรรยากาศปกคลุม   
หากแต่ตอนนี้เบ้ืองหน้าเขาคือดวงดาวทรงกลมท่ีบิดเบ้ียวเหมือนมี   
บางอย่างอยากแหวกทะลอุอกมา ก่อนจะมีเปลวไฟพวยพุง่ออกมาจาก
รอยปริแตกเล็ก ๆ จนกระทั่งลุกท่วมโลกทั้งใบ
 ยังไม่ทันท่ีมณฑลจะขยับ โลกก็แตกออกและมีมือขนาดใหญ่
ย่ืนมาคว้าร่างของเขาไว้ แรงบีบรัดภายใต้อุ้งมือยักษ์ท�าให้เขาร้อง        
โอดครวญ ก่อนมือนั้นจะดึงเขาเข้าไปในกองไฟที่ก�าลังเผาผลาญโลกา



10

 “ช่วยด้วย!”
 มณฑลสะดุ้งจนเกือบตกจากเก้าอ้ีช้ันเฟิสต์คลาส โชคดีท่ี                                                                   
รอบข้างไม่มีผู้โดยสารคนอื่นท�าให้เขาไม่ต้องอับอายมาก แต่แอร์-
โฮสเตสที่ดูแลผู้โดยสารวีไอพีคงจ�าเป็นต้องท�าตามหน้าที่
 “มีอะไรให้ช่วยไหมคะ ?” แอร์โฮสเตสสาวผมทองถามเขาด้วย
ภาษาเยอรมัน เมื่อเขาปฏิเสธเธอจึงยิ้มตอบ ก่อนรอยย้ิมนั้นจะแสยะ
ออกพร้อมผุดเข้ียวสองข้างย่ืนออกมาจากมุมปาก และเอ่ยประโยค   
ต่อไปด้วยภาษาเดียวกับเขา “งั้นเจ้าก็ต้องช่วยข้า...”
 ดวงตาของมณฑลเบิกโพลง เขาท�าได้เพียงอ้าปากจะขอความ
ช่วยเหลือ แต่มือของแอร์โฮสเตสกลับพุ่งมาปิดปากเขาไว้เสียก่อน                                                                                                          
มืออันบอบบางท่ีเมื่อครู่เสิร์ฟไวน์แดงให้เขา ตอนนี้กลับเต็มไปด้วย
มัดกล้ามและขนสีด�าท่ีแต่ละเส้นใหญ่ขนาดเชือกผูกรองเท้า มณฑล          
จ�าได้ว่าเป็นแขนข้างเดยีวกบัท่ีกระชากวญิญาณของเขาเมือ่ครู่ กลิน่สาบ                                                                                     
ของสัตว์ป่าฉุนเข้าจมูกจนมณฑลน�้าตาคลอเบ้า
 ...นี่เขายังฝันอยู่อีกเหรอ ? ตื่นเสียทีเถอะ
 “เจ้ายังไม่จ�าเป็นต้องพูด ตอนน้ีเจ้าจงฟังข้า” เสียงท่ีออกมา
จากแอร์โฮสเตส ไม่ใช่เสยีงหวาน ๆ  ในภาษาเยอรมัน แต่เป็นภาษาไทย                                                                             
แบบเดียวกับเขาและโทนเสียงทุ้มต�่า ใบหน้ายังเป็นของแอร์โฮสเตส  
คนเดิม แต่ดวงตาที่จ้องมองเขาทั้งสองข้างกลับต่างกัน 
 ดวงตาข้างซ้ายยังเป็นดวงตาปกติ แต่ข้างขวากลับเป็นสีแดง                                                                            
ประหนึ่งถูกย้อมด้วยเลือดสด ๆ สีแดงในดวงตาเคลื่อนไหวช้า ๆ   
เหมือนกับเลือดภายในนั้นต้องการแหวกออกมาข้างนอก
 “ข้ารู้ว่าเจ้ามีค�าถามมากมาย ข้าสัญญาจะตอบเจ้าทุกค�าถาม” 
ปากท่ีมีเข้ียวงอกออกมาของแอร์โฮสเตสขยับไปมา “แต่ต้องเป็น      
หลังจากข้าบอกสิ่งที่ปรารถนาให้เจ้ารู้ก่อน”
 มณฑลท�าได้เพียงนั่งอยู ่บนเก้าอี้เฟิสต์คลาส โดยมีแขน
ของแอร์โฮสเตสท่ีบอกว่าตนเองช่ือ โลกัณฑะ กดปิดปากไว้อยู่ เขา
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พยายามจับใจความในสิง่ท่ีโลกณัฑะบอกให้มากท่ีสดุ แต่อาจเป็นเพราะ
ความกลัวบวกกับกลิ่นสาบสัตว์ท�าให้เขาจดจ�าเร่ืองท่ีออกจากปากของ       
โลกัณฑะได้ไม่มากเท่าที่ควร
 ...โลกัณฑะไม่ใช่ภูตผี
 ...โลกัณฑะไม่ใช่ปีศาจ
 ...โลกัณฑะเป็นอสูร
 มณฑลจับใจความได้เพียงเท่านี้ แน่นอนว่าโลกัณฑะไม่พอใจ
และบอกให้เขาตั้งใจฟังสิ่งที่ตนพูด ไม่เช่นนั้นรับรองว่าเขาจะไม่มีทาง
ได้เหยียบพื้นดินอีก 
 อสูร คือเผ่าพันธุ์อันทรงเกียรติท่ีอยู่คู่โลกใบนี้มาร่วมหมื่นปี 
เดิมทีโลกถูกปกครองด้วยเผ่าพันธุ์อสูร แต่เมื่อพระเจ้ามีพระประสงค์
ให้มนุษย์ก�าเนิดมา เผ่าพันธุ์ของตนจึงจ�าต้องยอมท�าตามประสงค์ของ
พระเจ้า หลบหน้าไปจากดนิแดนท่ีต้องแสงตะวัน ลงไปอยู่ใต้ผนืดนิบ้าง 
ใต้บาดาลบ้าง จ�าแลงกายเป็นต้นไม้ ภเูขา หรือสตัว์ป่าเพือ่ใช้ชีวติต่อไป 
มีบ้างที่มนุษย์บังเอิญพบอสูร แต่ด้วยความที่เรื่องราวของอสูรถูกกลืน
หายไปจากบันทึกทางประวัติศาสตร์ มนุษย์จึงทึกทักเอาว่าสิ่งที่เห็นคือ
ภูตผี หรือสัตว์ประหลาด
 “ข้าคืออสูร เผ่าพันธุ ์ที่เคยปกครองโลก ไม่ใช่พวกช้ันต�่า    
อย่างยักษ์หรือเปรตพวกนั้น” ดวงตาสีแดงข้างขวาของโลกัณฑะดูเข้ม
ขึ้นอีกเป็นเท่าตัวเมื่อเล่าถึงการด�ารงอยู่ของอสูร
 แรงบีบของโลกณัฑะอ่อนลงเมือ่เจ้าตวัถามว่ามณฑลพร้อมจะ
สนทนาด้วยหรือยัง อันที่จริงมณฑลหาได้มีความต้องการพูดคุยใด ๆ 
กับอสูร แต่ถ้าค�าสัญญาว่าจะไม่โวยวายหรือเสียสติจะท�าให้เขาพ้นจาก
การสูดกลิ่นเหม็นสาบของอสูรตนนี้ได้ เขาก็ยินดีจะสัญญา
 มณฑลเบือนหน้าสูดหายใจให้เต็มปอด ตอนนี้แขนของ       
แอร์โฮสเตสกลับเป็นแขนปกติแล้ว เสื้อผ้าชุดฟอร์มของพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบินปกติเหมือนเดิม แต่ดวงตาข้างขวาท่ีมองมายัง
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เป็นสีแดงเลือดอยู่ หมายความว่าโลกัณฑะยังไม่ไปไหน 
 ค�าถามมากมายประดงัเข้ามาในหัวของมณฑล คล้ายกบันกัว่ิง
มาราธอนที่ปรารถนาจะแย่งกันเข้าเส้นชัย เขาไม่รู้ว่าค�าถามใดจะชนะ
ได้ออกมาจากปากก่อน เพราะทุกค�าถามมณฑลล้วนอยากได้ค�าตอบ
ทั้งสิ้น
 “เจ้า...ท่านมาพบฉันท�าไม ?” มณฑลถามหลังจากตรองแล้ว
ว่าค�าถามนี้ควรค่ากับการหาค�าตอบที่สุด
 “ข้าไม่ได้มาพบเจ้า เจ้าต่างหากที่มาพบข้า”
 ...งงมากกว่าเดิม
 โลกัณฑะช้ีไปทางกระเป ๋าเอกสารข ้างท่ีนั่งของมณฑล     
กระเป๋าท่ีเขารักรองจากชีวิต เพราะภายในบรรจุวัตถุโบราณท่ีเขาเพ่ิง
ประมูลได้มาจากงานประมูลสินค้าซ่ึงจัดข้ึน ณ เมืองมิวนิค อัญมณี
ขนาดราวหนึ่งฝ่ามือที่ชาวต่างชาติเรียกในงานประมูลว่า ดวงตายักษา 
หรือ Giant Eye แต่นักโบราณคดีและนักตีมูลค่าโบราณวัตถุที่แนะน�า
ให้เขาประมูลชิ้นงานนี้เรียกมันว่า...มณีอสูร
 ใครจะไปคิดว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาล



บทที่ 1
มณฑลกับโลกัณฑะ
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 การจราจรเช้าวันจันทร์บนทางด่วนมุ่งหน้าเข้าใจกลางเมือง
อย่างอโศก-สุขุมวิทเป็นเช่นไร เช่ือว่าใครท่ีอาศัยอยู ่ในกรุงเทพฯ          
คงซาบซึ้งถึงทรวงเป็นอย่างดี
 ตรัย ก็เป็นหนึ่งในบุคคลเหล่านั้น เขาก�าลังเผชิญกับภาวะ
รถติดระดับสิบ หนึ่งชั่วโมงขยับไปไม่กี่สิบเมตร ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไป           
เชื่อได้ว่าเขาต้องไปท�างานสายอย่างแน่นอน อันที่จริงแล้วแม้ว่าเช้านี้
เขาต้องเข้าไปสะสางงานท่ียงัค้างอยู่และมีนดัท�างานกบัทีมงานท่ีส�านกั
ข่าว ฟังดแูล้วไม่สามารถเลีย่งการเข้าออฟฟิศช่วงเช้านี้ได้ แต่ด้วยหน้าท่ี                                                                                 
นักข่าวซ่ึงรับผิดชอบงานภาคสนามบวกกับอายุการท�างานท่ีอีกไม่                                
กี่เดือนจะครบแปดปีอย่างเขา การอ้างว่าไปท�าข่าวนอกสถานท่ีหรือ
มีข่าวด่วนกว่าและไม่สะดวกเข้าออฟฟิศช่วงเช้าก็สามารถท�าได้                   
แต่นั่นนับเป็นการทุจริตต่อหน้าที่การงานของตนเองอย่างหนึ่ง
 ...สงัคมเรามีคนแข่งกนัทุจริตมากพอแล้ว ถ้าเราท�าเพิม่อกีคน
คงไม่เลวร้ายสักเท่าไร
 ตรัยเกลยีดความคดิเช่นนีเ้ป็นท่ีสดุ คล้ายกบัความคดิท่ีว่ายังไง                                                                       
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บ้านเมืองก็สกปรกอยู่แล้ว ท้ิงขยะเพิ่มอีกช้ินเดียวก็ไม่ต่างไปจากเดิม       
ก่อนจะปล่อยห่อขนมหรือโยนไม้ไอศกรีมลงข้างทาง
 ...ก็เป็นเสียแบบนี้บ้านเมืองเลยไม่สะอาดสักที
 ตรัยหักพวงมาลัยตัดสินใจเลี้ยวลงจากทางด่วนเพื่อวัดดวงกับ
ถนนด้านล่าง ดีกว่าทรมานกับทางลอยฟ้าที่แน่นขนัด อย่างน้อยถนน
ปกติเขายังเลี้ยวหลบเข้าตรอกซอกซอยเพ่ือหาทางไปข้างหน้าต่อได้        
หรืออาจแวะปั๊มขยับร่างกายได้บ้างถ้าเมื่อยจนทนไม่ไหว
 “ฮัลโหล...ครับพ่ีคุยได้ครับ” ตรัยกดรับสายผ่านสมอลทอล์ก 
“มีอะไรให้ผมรับใช้ครับพี่วุฒิ ?”
 ชาญวุฒ ิ เป็นรุ่นพี่มหาวิทยาลัย ตอนนี้ท�างานอยู่ส�านักพิมพ์
ช่ือดังในต�าแหน่งหัวหน้ากองบรรณาธิการ ในยุคท่ีสื่อสิ่งพิมพ์อิ่มตัว 
นิตยสารที่ชาญวุฒิดูแลกลับไม่ได้รับผลกระทบมากนัก อาจด้วยเพราะ
รุ่นพ่ีรู้จักการปรับตัวหันมาเปิดช่องทางออนไลน์ก่อนนิตยสารปกอ่ืน 
ลองผดิลองถกูปรบัแก้ไปเร่ือย ๆ  สดุท้ายก็ไม่ต้องออกมาประกาศปิดตวั                                                                         
เหมือนส�านักพิมพ์อ่ืนท่ียึดมั่นจุดยืนจนสุดท้ายก็ไม่สามารถต้าน     
คลื่นยักษ์ที่เรียกว่ารสนิยมการเสพสื่อได้
 ตรัยพอเดาออกถงึสาเหตท่ีุชาญวุฒโิทรมา นอกจากงานนกัข่าว
ที่เขาท�าเป็นอาชีพหลัก ตรัยยังเขียนบทความลงในคอลัมน์ให้นิตยสาร
ของชาญวุฒด้ิวย ซ่ึงบทความท่ีเขาเขียนมีหลากหลายแนว แต่โดยมาก
จะเกี่ยวกับการสัมภาษณ์คนดังในแง่มุมแปลก ๆ ท่ีไม่มีสื่อเจ้าใดน�า
เสนอ อาทิ การเปิดตัวแฟนหนุ่มของนักธุรกิจหนุ่มชื่อดัง อาชีพเสริม
อย่างการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ของดาราท่ีเจ้าตัวไม่เคยเปิดเผยมา
ก่อน ซ่ึงอาจเพราะส�านวนการเขียนและแง่มุมใหม่ ๆ ท�าให้คอลัมน์
ท่ีตรัยเขียนมียอดดาวน์โหลดน�าหน้าคอลัมน์อ่ืน ๆ อย่างเห็นได้ชัด                 
อีกทั้งมีนักอ่านหลายรายยอมรับว่าซื้อนิตยสารนี้เพราะเสพติดคอลัมน์
ของตรัย ถงึขนาดท่ีชาญวฒุชิวนให้เขาไปท�างานเป็นนกัเขียนเตม็ตวัใน
ส�านักพิมพ์ แต่ตรัยบ่ายเบี่ยงตลอดมาเพราะยังสนุกกับอาชีพนักข่าวที่
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ท�าอยู่มากกว่า ดงันัน้สาเหตท่ีุชาญวฒุโิทรมาหาเขาคงไม่พ้นมงีานอยาก
ให้เขียนหรือชวนให้ไปท�างานด้วยกันเหมือนที่ผ่านมา
 ...จริงดังคาด
 ชาญวุฒิต้องการให้เขาเขียนคอลัมน์สัมภาษณ์บุคคลหนึ่งซ่ึง
เป็นท่ีจบัตาอยู่ในขณะนี ้มณฑล อนรัุกษ์ครีี นกัธรุกจิท่ีเนรมติความส�าเรจ็
ให้เข้ามาในชีวิตได้ราวกับเจ้าตัวมีมนต์คาถา บางคนขนานนามชาย   
วัยสี่สิบผู้นี้ว่า พระสังข์แห่งโลกธุรกิจ เพราะมีคาถาเรียกเนื้อเรียกปลา                                                                                         
กวักมอืเรียกเงนิเรยีกทองจนไม่รูจ้ะใช้ยงัไงให้หมด ตรัยได้ยินว่ามณฑล
ก�าลังจะเปิดตัวพิพิธภัณฑ์งานศิลปะโบราณและงานร่วมสมัยแห่งใหญ่
ท่ีสดุในกรุงเทพฯ ถ้าพิพิธภณัฑ์แห่งนีเ้ปิดตวัเมือ่ไร เช่ือว่านกัท่องเท่ียว
ที่ชื่นชอบงานศิลปะรวมถึงวัยรุ่นที่อยากได้ภาพเก๋ ๆ โพสต์ลงโซเชียล
ต้องแห่เข้าไปชมสถานที่แห่งนี้อย่างแน่นอน 
 “ได้นะพ่ี ผมสนใจเร่ืองนี้อยู ่เหมือนกัน ยังไงผมจะนัดวัน                                                                           
สัมภาษณ์เขาดูนะ” ตรัยช�าเลืองมองหาสมุดจดงานท่ีวางไว้ตรงเบาะ
ข้างคนขับเพื่อเตรียมจดงานใหม่ลงตอนรถติด “เฮ้ย!”
 เท้าขวาของตรัยยกจากคนัเร่งมากดท่ีเบรกอย่างแรงจนตวัเขา
พุง่ไปข้างหน้า โชคดท่ีีไม่กระแทกกบัพวงมาลยัเพราะเข็มขัดนริภยัรัง้ไว้ 
ภาพที่เขาเห็นคือผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งตัดหน้ารถและล้มลงตรงหน้าพอดี
 “แค่นี้ก่อนนะพ่ี เดี๋ยวผมโทรกลับไปใหม่ ผมขับรถชนคน    
หรือเปล่าก็ไม่รู้” 
 เมื่อตั้งสติได้ ตรัยจึงรีบลงจากรถเพื่อดูว่าตนเองจะตกเป็น    
ต้นเหตุของข่าวหรือไม่ เขาเป็นนักข่าวก็จริงแต่ไม่ขัดสนถึงขนาดต้อง
ลงทุนสร้างข่าวด้วยตนเองเช่นนี้ 
 “คุณ! คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ?” ตรัยร้องถามหญิงสาวใน              
ชุดล�าลองท่ีก�าลังดันตัวเองให้ลุกข้ึน ใบหน้าท่ีหันมาท�าให้ตรัยตะลึง   
ไปช่ัวขณะ เขาคิดว่าขับรถชนกับหนึ่งในไอดอลสาวท่ีก�าลังเป็นท่ีนิยม
อยู่ในขณะน้ีเสียแล้ว ดูท่าเจ้าตัวก็ตกใจไม่น้อยเพราะยังคงน่ังอยู่บน  
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พื้นถนนพักหนึ่ง เมื่อเห็นว่าเธอไม่ได้เป็นอะไรมาก เขาจึงเอื้อมมือไป
หมายจะช่วยพยุง
 “ฉันไม่เป็นไร ขับรถยังไงของคุณน่ะ!”
 “อ้าว คุณนั่นแหละว่ิงตัดหน้ารถผมท�าไม ทางม้าลายก็ไม่มี        
รถก็ยังไม่หยุด นี่ถ้าเป็นพวกสิบล้อเมายา ป่านนี้คุณบี้ติดถนนไปแล้ว” 
ตรัยสวนกลบัเมือ่เห็นว่าอีกฝ่ายท่าทางเหมือนไม่ได้มาด ีระบบป้องกนัตวั                                                                                
ทางความคิดพาให้นึกไปถึงว่าการกระท�าของผู ้หญิงตรงหน้าเป็น  
กระบวนการขู่กรรโชกทรัพย์ขึ้นมาทันที
 ...และเหมือนว่าจะเป็นเช่นนั้น
 “น�้าหวาน! เป็นอะไรหรือเปล่า ?”
 ...พรรคพวกมันมาแล้ว
 ชายสองคนท่ีมาสมทบเรียกเธอว่า น�้าหวาน นอกจากนั้นยัง
แสดงเล่นใหญ่ส�ารวจหาบาดแผลรอบตัวหญิงสาว ตรัยเตรียมคิดว่า
กล้องหน้ารถท่ีเขาติดไว้เพ่ือส่วนลดในการท�าประกันภัย1 คงมีโอกาส   
ได้ใช้เสียที
 “ไม่เป็นไร ถ้านายไม่ตามตื๊อวุ่นวาย ฉันก็ไม่เกิดเร่ืองแบบนี้
หรอก” น�้าหวานบอกกับหนึ่งในชายที่จะเข้ามาประคองเธอก่อนหันมา
ทางตรัย ดูเหมือนเธอจะต้องการไปจากสถานการณ์เช่นนี้ให้เร็วท่ีสุด 
และอุบัติเหตุคร้ังนี้ไม่ใช่แผนการขู่กรรโชกทรัพย์ดังท่ีตรัยกังวล “ฉัน   
ผิดเอง ขอโทษค่ะ เอาเป็นว่ารถคุณไม่เป็นไร ฉันไม่เป็นไร เราแยกย้าย
กันไปแล้วกันนะคะ”
 “เฮ้ย ๆ ได้ยังไง ขับรถเกือบชนคนมันต้องชดใช้ค่าท�าขวัญ  
สิวะ” ชายที่เพิ่งถูกน�้าหวานบอกว่าเป็นต้นเหตุของเรื่องเอ่ยด้วยสีหน้า
พร้อมมีเรื่องทุกเวลา
 “นายไม่ต้องยุ่งเลยนะนัท!” น�้าหวานข้ึนเสียง แต่ดูเหมือน      

 1 บริษัทประกันภัยหลายแห่งมีโปรโมชันลดเบี้ยประกันภัยหากรถยนต์ที่ท�าประกันติดตั้งกล้องบันทึก
ภาพหน้ารถไว้
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นัท จะไม่สนใจ
 “น�้าหวานรีบไปท�างานไม่ใช่เหรอ รีบไปเถอะ ท�างานวันแรก
เดี๋ยวจะสายนะ ให้นัทเคลียร์ทางน้ีเองดีกว่า เดี๋ยวเย็นนี้นัทไปรับท่ี
ท�างานแล้วจะพาไปหาอะไรอร่อย ๆ  กนินะ ตอนนีนั้ทจะหาเงนิค่าอาหาร
ให้ก่อน”
 ตรัยอดระอากับวัยรุ่นท่ีไม่คิดท�าตัวเป็นประโยชน์กับสังคม     
ไม่ได้ เขาอยู่ในวงการนกัข่าวมาหลายปี ได้ท�าข่าวเกีย่วกบัวัยรุ่นหลงผดิ                                                                      
คิดว่าสิ่งที่ท�าเป็นเรื่องเท่มานักต่อนัก แข่งรถประลองความเร็วโชว์สาว
พนันหญิงจนถูกจับ บ้างก็เกิดอุบัติเหตุชนคนตาย หรือตีรันฟันแทง
คู่อริ เพียงเพราะถูกปลูกฝังค่านิยมท่ีว่าอีกฝ่ายเปรียบเสมือนคู่แค้น
กันมาแต่ชาติปางก่อน แบบไม่คิดสืบสาวราวเร่ืองว่าอันท่ีจริงมูลเหตุ
ความแค้นนัน้เกดิจากสิง่ใด ซ่ึงคนท่ีรบักรรมหาใช่นกัเรียนโรงเรียนคูอ่ริ            
แต่เป็นชาวบ้านหรอืนกัเรียนเรียนดท่ีีบังเอิญข้ึนรถเมล์นรกคนัเดยีวกนั 
สุดท้ายผู้กระท�าผิดก็จบลงด้วยการ์ดสองใบที่เปิดหงายออกมา
 ...ลูกฉันเป็นคนดี
 ...ท�าไปเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์
 ก่อนคดเีหล่านัน้จะถกูแทนท่ีด้วยคดอ่ืีน เปรียบได้กบัการมีผูร้บั
ไม้ผลัดวิ่งต่อ และเงียบหายไปจากสังคม ปล่อยให้ผู้ก่อคดีออกมาเดิน
กร่างท�าเรือ่งต่อไป พร้อมค�าโอ้อวดท่ีว่าเคยผ่านคดมีาแล้วและสามารถ
หลุดพ้นมาได้ เช่นเดียวกับนัทที่ดูอย่างไรก็ตรงกับคุณสมบัติที่ตรัยคิด
มาทุกประการ แต่งตัวเหมือนนักเลงหัวไม้ ผมเผ้าไม่ได้จัดแต่งท่ีคน
มีรสนิยมแบบเดียวกันเรียกว่าปล่อยเซอร์ แต่ในสายตาเขาดูอย่างไรก็
เรียกว่าสกปรก อีกทั้งยังท�าท่าทางยียวนกวนประสาท แม้หน้าตาจะดู
ไปวัดไปวาได้พอให้สก๊อยเดินควง แต่ส�าหรับผู้หญิงท่ีดูแล้วมีอนาคต
และมีความคิดอย่างน�้าหวานก็สมควรแล้วที่คนแบบนัทจะ...จีบไม่ติด
 “มึงอย่าเสี่ยงกับพ่ีนัทดีกว่านะเว้ย แถวนี้ไม่มีใครไม่รู้จักพี่นัท
หรอก จ่ายค่าท�าขวัญมาดีกว่าน่า!” ชายหนุ่มท่ีดูอายุไม่น่าถึงย่ีสิบปี
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และเป็นลกูน้องของนทัรบีอธบิายสรรพคณุของลกูพี ่เพือ่เพิม่บารมแีละ
โอกาสในการเรียกร้องสิทธิ์ที่คิดว่าตนควรจะได้
 “อย่าท�าให้มันเป็นเร่ืองใหญ่ได้ไหม!” น�้าหวานบอกกับนัท    
ก่อนหันมาบอกให้ตรัยรีบไปจากตรงนี ้“คณุรบีไปจากท่ีนี่ได้แล้ว ให้เร่ือง
มันจบเถอะ”
 “ก็กูไม่ให้ไป!” นัทตวาดและท�าท่าเหมือนจะปรี่เข้ามาหาเร่ือง 
แต่กลับถูกใครบางคนดึงไหล่กระชากถอยหลังไปเสียก่อน ท�าให้นัท   
หัวเสียและหันกลับไปตะคอกใส่ผู้มาวุ่นวาย “ใครวะ!”
 “เอ็งท�างานเสร็จแล้วเหรอ ?”
 “พี่วิทย์!” น�้าหวานและนัทอุทานแทบพร้อมกัน
 ท่าทีของนัทเปลี่ยนไปทันทีท่ีชายอายุมากกว่าเข้ามาอยู่ใน
เหตุการณ์ อาจด้วยเพราะตรัยท�างานนักข่าวต้องพบเจอผู้คนมาก
หน้าหลายตา ท�าให้เขาคาดเดาอายุของบุคคลท่ีได้เห็นแม่นย�าเป็น
พิเศษ    น�้าหวานที่นัทบอกว่าเพิ่งไปท�างานวันแรก ดูจากหน้าตาแล้ว
น่าจะประมาณ 24-25 ปี ซึ่งน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกับนัท ส่วนชายที่
ท้ังสองเรยีกว่า พีวิ่ทย์ น่าจะอายุมากกว่าไม่เกนิห้าปี ดงันัน้น่าจะไล่เลีย่
กบัเขาคอืสามสบิปี หากแต่ความสขุุมและใจเย็นรับฟังเรือ่งราวจากปาก
ของ น�้าหวานทีต่รัยฟังจากการสนทนาแลว้ดเูหมอืนจะเป็นนอ้งสาวแท้ 
ๆ ของวิทย์ ส่วนนัทเป็นลูกน้องที่ตามตื๊อน�้าหวาน อาสาไปส่งเธอจน
ท�าให้น�า้หวานรบีร้อนข้ามถนนและเกดิเร่ืองน้ีข้ึน ท่าทางของวิทย์สมกบั                                                                  
เป็นหัวหน้า ใบหน้านิ่งเฉยฟังเรื่องราวอย่างใจเย็นไม่ตอบโต้หรือออก
ความเห็นใด ๆ อีกท้ังเพียงจ้องมองก็ท�าให้นัทท่ีหาจังหวะพูดแทรก  
เงียบลงได้ทันที จนสุดท้ายวิทย์ก็ได้ข้อสรุป
 “เหมือนท่ีน้องสาวผมบอกแหละ รถคุณไม่เสียหาย น้องสาว
ผมไม่เป็นไร เลกิแล้วต่อกนัได้ไหมครบั ?” วิทย์บอกกบัตรัยหลงัจากฟัง
เร่ืองทุกอย่างจบ แม้ว่านัทจะดูไม่พอใจแต่คงไม่กล้าขัดความต้องการ
ของลูกพี่
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 “หมายความว่าผมไปได้...” ตรัยสะดุ้งเมื่อโทรศัพท์มือถือ                                                                            
ดังข้ึน ก่อนจะกดรับสายเมื่อเห็นว่าเป็นเพ่ือนท่ีท�างานโทรมา “เออรถ                                                                                    
เกดิเร่ืองนดิหน่อย เดีย๋วจะรีบเข้าไป เตรยีมเอกสารกบัเคร่ืองมือไว้เลย 
ถ้าถึงแล้วพี่โดดขึ้นรถไปท�างานได้เลย”
 “ขอโทษทีนะครับท่ีท�าให้เสยีเวลา” วทิย์ย้ิมและบอกให้น�า้หวาน
ยกมือไหว้ขอโทษตรัย ซ่ึงเธอก็ท�าตามอย่างว่าง่าย แต่ดูเหมือนมีคน   
ไม่พอใจ
 “โธ่ พี่วิทย์ไม่น่าปล่อยมันเลย” นัทครวญ
 “กบตามหาเอง็อยูแ่น่ะ” วิทย์บอกกบันทัและหันมาทางน�า้หวาน 
“เอ้า! ให้พี่ไปส่งไหม เดี๋ยวไปท�างานสายนะ”
 “ไม่เป็นไรพี่ น�้าหวานโตแล้ว ไปเองได้ พี่มีงานต้องท�าใช่ไหม 
เราแยกกันตรงนี้เลยนะ” น�้าหวานบอกก่อนจะหันซ้ายขวาเพื่อวิ่งข้าม
ถนนไป
 ...ก็ยังไม่ข้ามตรงทางม้าลายอยู่ดี 

 กว่าสถานการณ์การจราจรจะคลีค่ลาย ตรยักม็าท�างานสายจนได้                                                                                       
เขารีบเตรียมเอกสารที่จ�าเป็นยัดเข้ากระเป๋าก่อนลงจากรถและเดินตรง
ไปยังลานจอดรถตู้ของส�านักข่าวเพื่อไปท�างานที่ได้รับมอบหมายทันที 
ซึ่งตอนนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องรอเขาเพียงคนเดียว
 “ขอโทษทีนะพี่มาสาย พร้อมกันแล้วใช่ไหม ?” ตรัยถามและ
โยนกระเป๋าเอกสารของตนเข้าไปในรถ ก่อนหันมาถามด้วยความสงสยั
เมื่อเห็นว่าคนอื่น ๆ ยังไม่ขึ้นรถ “อ้าว รออะไรอีกเหรอ ?”
 จุ๊บแจง คนขับรถตู้ ขนุน ฝ่ายเอกสารและข้อมูลจิปาถะ ภูมิ 
ตากล้อง ตรัยกวาดสายตาเพ่ือเช็กทีมงาน ปรากฏว่าหายไปคนหนึง่คอื 
ปิ่น ฝ่ายประสานงานติดต่อ อันที่จริงตรัยก็แปลกใจตั้งแต่ตอนที่เขารับ
โทรศัพท์เมื่อครู่ ว่าท�าไมคนโทรถามว่าเขาอยู่ที่ไหนจึงเป็นขนุนแทนที่
จะเป็นปิ่นเหมือนทุกครั้ง


