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 แสงไฟสะท้อนจากท้องถนนข้ึนมาผ่านกระจกใสบานใหญ่ของ
คอนโดมเินยีมสงูย่านใจกลางเมอืง แสงสลวันัน้ส่องพอให้เห็นร่างก�าย�า
สมส่วนของชายคนหนึ่งนั่งทอดอารมณ์อยู่บนโซฟาราคาแพงท่ีหัน
ออกไปยังทิวทัศน์โล่งกว้างเบ้ืองหน้า แก้ววิสกี้ราคาแพงในมือถูกยก                                                                        
เอียงซ้ายขวาไปมาราวกับก�าลังใช้ความคิด หรือเพียงตกอยู่ในภวังค์             
ก็ยากจะเข้าใจ
 ร่างเปลือยเปล่าของเขาในยามนี้ ไร้ซ่ึงอารมณ์และความรู้สึก
นึกคิดใด เพียงแค่มอง...มองออกไปท่ีตรงนั้น มองหาอะไรบางอย่าง
ที่ไม่มีวันหาเจอ บางอย่างที่สูญหายจากเขาไปตลอดกาล 
 ทิวทัศน์ของเมืองหลวงในยามค�่าคืนดูสงบกว่าช่วงกลางวัน
มาก แต่มันไม่เคยเงียบสนิท เมืองนี้ไม่เคยหลับ สีด�าคล้ายก�ามะหย่ี
ของท้องฟ้าประดับประดาด้วยแสงดาวดวงเล็ก ๆ น่ามอง ท�าให้ย้อน
คิดถึงความทรงจ�าที่ผ่านพ้น 

บทน�ำ
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 เขากระดกแก้วเหล้าในมือสาดเข้าล�าคอโดยไม่คิดจะละเมียด
ลิ้มชิมรสชาติอันร้อนแรงของมัน...แก้วแล้วแก้วเล่าผ่านไปอย่างไม่มี
ทีท่าจะหยุดพัก
 อากาศภายในห้องเย็นฉ�่าด้วยเครื่องปรับอากาศท่ีตั้งอุณหภูมิ
ไว้ต�่ากว่ายี่สิบองศา แต่ความเย็นนั้นก็ไม่อาจดับความร้อนภายในใจให้
ทุเลาลงได้แม้แต่น้อย 
 ชายหนุ่มถอนหายใจออกมาครั้งหนึ่ง ก่อนจะหันกลับไปมอง
เตียงนอนขนาดคิงไซซ์ราคาแพงท่ีต้ังอยู่กลางห้อง ร่างบอบบางนอน         
อยู่บนผ้านวมผืนใหญ่ ผิวขาวเนียนนวลละเอียดถูกไล้ด้วยแสงไฟสลัว 
ผสมกบัสดัส่วนท่ีโค้งเว้าได้รปู ช่างย่ัวยวนใจหากใครได้เห็น เนนิอกคูง่าม                                                                                       
ขยับข้ึนลงตามจังหวะการหายใจ ใบหน้าอันหมดจดเต่งตึงของสาววัย
ยี่สิบต้น ๆ ก�าลังหลับตาพริ้มปริ่มสุข 
 ชายหนุม่จดจ้องพจิารณาเรอืนร่างนัน้..ความอบอุ่น...ทุกสมัผสั
จากเธอคนนัน้ยังไม่หายไปจากร่างกายของเขา แต่มันกแ็ค่นัน้ สาวงาม
ตรงหน้าไม่ได้มีความหมายอ่ืนใดนอกเสยีจาก ‘คูน่อนในคนืนี’้ ถ้าว่ากนั
ตามจริงแล้ว เขาจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่าเธอคนนั้นชื่ออะไร 
 แม้ค�่าคืนท่ีเพิ่งผ่านพ้นไปจะแสนวิเศษและเต็มไปด้วยความ
เร่าร้อน แต่ในใจของเขากลับว่างเปล่า ความอ่อนนุ่มของร่างกายและ
ค�าหวานจากปากของหญิงสาวเติมเต็มร่างกายท่ีอ้างว้างจนเกินพอดี 
แต่มิอาจเพิ่มความเต็มตื้นให้กับหลุมกลวงภายในจิตใจของเขาได้เลย
สักนิด ความเงียบสงัดรอบข้างท�าให้เขาจมอยู่ในห้วงความคิดของ                              
ตัวเอง ความคิดที่ถูกหลอกหลอนด้วยความทรงจ�า หรือที่จริงแล้วมัน
อาจไม่ใช่อะไรที่โรแมนติกอย่างนั้นหรอก
 นานเท่าไหร่แล้วที่เขาไม่สามารถรักใครได้อีก... 
 ‘เธอ’ ยังคงติดตรึงในดวงใจ ทุกวินาที...ทุกลมหายใจ...ยังคง
เป็นเธอ และมันจะเป็นอย่างนั้นเสมอ...ตลอดไป
 ภาพหญิงสาวในความทรงจ�า...ช่างชัดเจนอย่างน่าประหลาด 
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แม้ว่าจะไม่ได้พบกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ตาม ความห่วงหาอาทร     
ความคิดถึงยังคงเอ่อล้นจนเต็มดวงใจ
 “ฉันคิดถึงเธอ” เขาพูดกับตัวเองเบา ๆ ก่อนจะหันกลับมา            
เหม่อมองท้องฟ้ายามค�่าคืน ผ่านหน้าต่างบานเดิม พลันหลับตาลง 
หวังจะปล่อยให้ตัวเองหลับไปทั้งอย่างนั้นในคืนนี้ 
 แต่แล้วเขากร็ูส้กึถงึความผดิปกตท่ีิเกดิข้ึนกบัร่างกาย ในตอนท่ี                                                                                 
เขาจะยกแก้วเหล้าในมือขึ้นมาดื่มอีกครั้ง ร่างกายกลับไม่ฟังค�าสั่งจาก
เจ้าของร่าง เนือ้ตวัแข็งเกรง็ เปลอืกตาปิดสนทิ เหมือนถกูอะไรบางอย่าง                                                                                     
กดทับไว้...และไม่นานนัก ก็เริ่มรู ้สึกถึงน�้าหนักท่ีกดทับลงบนตัก               
แม้จะมองไม่เห็น แต่ก็รับรู้ได้ว่านั่นคือสัมผัสของร่างกายหญิงสาว
 “หรือเธอจะผสมอะไรให้เรากิน ?” คิดอย่างนั้นในใจ พร้อมกับ
พยายามออกแรงขัดขืนเพื่อเรียกเอาอิสรภาพกลับคืนมา แต่ก็ไร้ผล...
พลันนั้นเอง...จากความอึดอัดแปรเปลี่ยนเป็นความเบาสบาย และ
รู้สึกผ่อนคลายมากกว่าทุกครั้ง ท้ังท่ีร่างกายยังคงถูกพันธนาการด้วย             
บางอย่างท่ีมองไม่เห็น สัมผัสอันอ่อนนุ่ม มือเรียวงามท่ีลูบไล้ไปตาม
ผวิกายของเขาช่างอ่อนโยน สมัผสัของปลายผมท่ีทอดยาวลงบนใบหน้า 
ส่งกลิ่นหอมเย้ายวนใจ...สติของเขาค่อย ๆ เลือนรางห่างไกลออกไป              
ทีละนิด  จนสุดท้ายก็ไม่เหลือสิ่งใดไว้...นอกจากปล่อยให้ตัวเองจมลง
ในความรู้สึกนั้น 
 ร่างกายท่ีผ่อนคลายจนไร้เรีย่วแรง ท�าให้มือของเขาไม่สามารถ
ยึดถือแก้วเหล้าเอาไว้ในมือได้อีก
 ตุ้บ!
 แก้วตกลงบนพรมท่ีปูเอาไว้ท่ัวท้ังห้องนอน แม้เสียงจะไม่ดัง
มากนัก แต่มันก็พอที่จะปลุกให้คนบนเตียงรู้สึกตัวขึ้น หญิงสาวได้ยิน
เสียงของบางอย่างหล่นกระทบพื้น เธอเบ่ียงตัวหันข้างมาทางท่ีเคย
มีชายหนุ่มนอนอยู่ แขนเรียวยาวนั้นควานหาร่างอันอบอุ่นตรงหน้า
เพื่อสวมกอด แต่กลับพบเพียงความว่างเปล่า เธอค่อย ๆ ลืมตาข้ึน
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อย่างงัวเงียเพื่อมองหา ทว่าแสงสลัวเพียงพอแค่ให้เห็นเงาราง ๆ ของ                  
ชายคนนั้น
 เขานั่งหันหลังให้เธออยู่บนโซฟาตัวประจ�า เธอคิดได้เพียงว่า                                                                          
เขาคงยังไม่ง่วง หรือไม่ก็คงมัวนั่งคิดเร่ืองการประชุมท่ีจะมีในวัน              
พรุ่งนี้อย่างที่เขาเพิ่งบ่นให้ฟังตอนมื้อค�่า
 “ยังไม่นอนหรือคะ ดึกแล้วนะ พักผ่อนได้แล้ว”
 ไม่มีค�าตอบใดกลับมาจากชายตรงหน้า สติของเธอจึงค่อย ๆ 
ชัดเจนข้ึนแม้ว่าจะยังไม่เต็มร้อย ด้วยความสงสัยจึงคิดจะลุกไปหาคน
บนโซฟา แต่กท็�าไม่ได้ ร่างกายของหญิงสาวหนกัอ้ึงเหมือนถกูน�า้หนกั
มหาศาลกดทับลงมาจากด้านบน จมกูและปอดท�างานได้ไม่เหมอืนปกติ 
เกิดเสียงหอบหนัก แล้วความรู้สึกเย็นเยียบก็เข้ามาสัมผัสไปทั่วทุกอณู
รูขุมขน 
 เธอตัวสั่นเท้ิมด้วยความกลัว พร้อมกับกรีดร้องอย่างสุดเสียง
ในความคดิแต่ไม่อาจส่งออกมาถงึภายนอก ดวงตาท่ีหวาดกลวัคูน่ัน้...
มองตรงไปยังคนรักที่นั่งหันหลังอยู่ หวังให้เขาหันกลับมามองเธอและ
พาเธอออกไปจากสภาวะนี้โดยเร็ว แต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้น ร่างของ
ชายตรงหน้าสะท้อนแสงไฟจากท้องถนน ท�าให้มองเห็นเพียงราง ๆ 
และพอจะรู้ได้ว่า...เขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นคนเดียว!
 บนตักของชายหนุ่ม มีร่างของใครอีกคนคร่อมทับอยู่ ผมเผ้า
ที่ยาวสลวยท�าให้รู้ว่าเงานั้นคงเป็นผู้หญิง แปลกที่เธอไม่ได้รู้สึกหึงหวง 
แต่กลบัหวาดกลวัเสยีมากกว่า ร่างนัน้ขยบัไปมาเป็นจงัหวะบนร่างกาย
ของเขา ดวงตาค่อย ๆ  เหลอืบมองมาท่ีเธออย่างช้า ๆ  แม้ว่าภายในห้อง
จะไม่ได้เปิดไฟให้สว่าง แต่ดวงตาคู่นั้นกลับแวววาวในความมืด พร้อม
ด้วยประกายแห่งความอาฆาตจ้องมองมาที่เธออย่างเด่นชัด
 เธอตวัสัน่มากข้ึนด้วยความกลวัอย่างสดุขดี จนแทบจะประคอง
สติไว้ไม่ได้อีกต่อไป พร้อมกันกับที่เงาร่างนั้นค่อย ๆ ค้อมตัวลงมาซบ                         
ชายตรงหน้าจนใบหน้าอยู่ในระดับเดียวกับล�าคอของเขา สองมือ                  
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โอบกอดศรีษะชายหนุม่เอาไว้อย่างแผ่วเบา ดวงตายังคงจดจ้องมาท่ีเธอ                                                                                   
อยู่อย่างนั้น ไม่หันไปทางอื่น
 ลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาปะทะท่ีหน้าของหญิงสาวจนต้อง              
เบิกตากว้าง และมันก็ท�าให้เธอได้เห็นเงาร่างนั้นชัดเจนขึ้น ใบหน้าอัน
ฟอนเฟะ เต็มไปด้วยน�้าเหลือง น�้าหนอง และแผลฟกช�้าหลายแห่งจน
ท�าให้รูปทรงบิดเบี้ยว ดวงตาคู่นั้นจ้องมองมาที่เธอ  ริมฝีปากแสยะยิ้ม
อย่างมีชัย ปากท่ีเรียวบางค่อย ๆ ขยับกว้างข้ึนจนกลายเป็นรอยยิ้ม                                                                                           
น่าขนลุก เงาร่างนั้นอ้าปากกว้าง แล้วคายเอาก้อนเลือดสีด�า ๆ ลง
มาเปรอะเปื้อนตัวของชายหนุ่มตรงหน้า กลิ่นเน่าเหม็นคาวคละคลุ้ง                                                                                                 
ผสมกันจนน่าคลื่นไส้
 ภาพนัน้ท�าให้เธอแทบสิน้สต ิแต่ในทางตรงกนัข้าม...ความกลวั
ท่ีพุง่ถงึขดีสดุกเ็รยีกเอาสตขิองเธอกลบัมาจนสมบูรณ์พร้อม ตอนนีเ้ธอ
ขยับร่างกายได้แล้ว และสิ่งแรกที่จะท�าคือการกรีดร้องจนสุดเสียง
 “กรี๊ดดดดดดดดด....!!!”
 ค�่าคืนอันเงียบสงบได้จากไปแล้ว เหลือไว้เพียงเสียงกรีดร้อง
ปานจะขาดใจของหญิงสาวภายในห้องอันมดืสลวัของคอนโดมเินยีมหรู
ย่านใจกลางเมือง

กลิ่นกายหอมฉุนละมุนละไม
กลิ่นความใคร่เข้ากลบเกินจ�าแนก

รักหรือชังอย่างใดที่ผิดแผก
รักหรือแลกความสุขชั่วข้ามคืน
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 แสงแดดจากท้องฟ้าอันสดใสส่องผ่านกระจกบานใหญ่ของ
คอนโดมิเนียมหรู ปลุกให้คนบนเตียงตื่นข้ึนเพ่ือเตรียมพร้อมส�าหรับ
วันใหม่ แม้วันนี้จะเป็นวันจันทร์ที่แสนน่าเบื่อและน่าเกียจคร้านส�าหรับ
ใครหลาย ๆ คน แต่คงไม่ใช่ส�าหรับเขา
 กอปรกิตติ์ ลุกขึ้นจากเตียง เอ้ียวตัวบิดไล่ความเมื่อยล้า
หลังจากนอนหลับสนิทมาตลอดคืน ใบหน้าสดใสฉายแววความ                               
ตื่นเต้นส�าหรับการท�างานวันแรกของสัปดาห์ ชายหนุ่มเป็นคนท่ีมี                   
ความกระตือรือร้นในการท�างานเป็นอย่างมาก และเขาก็ท�ามันได้ด ี                                                                                               
เสียด้วย ด้วยนิสัยชอบความท้าทายและไม่ยอมแพ้ บวกกับมันสมองที่            
จดัอยู่ในระดบัดกีว่าคนท่ัว ๆ  ไป ท�าให้เขามีความก้าวหน้าด้านการงาน
อย่างต่อเนื่อง จนได้รับต�าแหน่งเป็นรองผู้จัดการแผนกด้วยอายุเพียง                                                                                
ไม่เท่าไหร่
 หลงัจากจดัการธรุะส่วนตวัจนเสรจ็เรยีบร้อย ชายหนุม่กจ็ดัแจง

ตอนท่ี 1
ค�ำท�ำนำย
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แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าชุดใหม่ราคาแพงท่ีเพิ่งเลือกซ้ือมาจากห้างหรูเพื่อ
ต้อนรับต�าแหน่งใหม่ในวันนี้ แม้ว่ากอปรกิตติ์จะมีรายได้ค่อนข้างสูง   
แต่เขาก็ยังเลือกท่ีจะนั่งรถไฟฟ้าใต้ดินเป็นประจ�าเพราะไม่ชอบการ             
รอคอยอะไรนาน ๆ ถ้าให้เทียบกับการรอรถไฟฟ้าเป็นรอบ ๆ ตาม
เวลา กน็บัว่ายังดกีว่าการรอให้รถยนต์ส่วนตวันบัร้อยคนัเคลือ่นตวัไปบน                                                                                    
ถนนแคบ ๆ ของกรุงเทพมหานครในช่วงเวลาเร่งรีบอย่างนี้
 เพียงไม่ถึงคร่ึงช่ัวโมง ชายหนุ ่มก็เดินทางมาถึงบริษัท
อสงัหารมิทรพัย์ท่ีท�างานอยู่ นอกจากความโชคดขีองตวัเองท่ีได้เข้ามา                                                                                   
ท�างานในบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนี้แล้ว ก็คงต้องขอบคุณครอบครัวของ
เขาด้วย ไม่ใช่เพราะว่าอาศัยเส้นสายหรืออะไร แต่ชายหนุ่มเกิดและ
เติบโตมาในครอบครัวท่ีมีฐานะค่อนข้างร�่ารวยจากการค้าขายท่ีดิน                
ท้ังการศึกษา การเลี้ยงดู ท�าให้เขามีคุณลักษณะท่ีโดดเด่นหลายด้าน 
รวมถึงหน้าตาที่เรียกได้ว่าใครเห็นก็คงต้องเหลียวกลับมามองอีกครั้ง
 ฐานะทางบ้านอาจดูไม่มีผลกับการได้รับเลือกให้เข้าท�างาน              
มากนัก แต่ในบางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามันมีส่วนช่วยอยู่ไม่น้อย เพราะ
คนท่ีบ้านมีเงินอยู่แล้ว โตมาจากครอบครัวท่ีท�าธุรกิจรูปแบบเดียวกับ
บริษัท นั่นอาจหมายถึงองค์กรได้รับคนที่คุ้นเคยและมีประสบการณ์ใน
สายงานมากกว่าคนท่ัวไปเข้าท�างาน ทรัพย์สินท่ีมีมากจนเหลือเฟือ      
อาจท�าให้เจ้าตวัไม่สนใจการโกงกนิ การแสวงหาผลประโยชน์ใด ๆ  หรอื
ย้ายบริษัทจากปัญหาทางการเงิน
 ในตอนท่ีรู้ว่าเขาไม่ได้เข้ามาท�างานท่ีนี่เพราะความสามารถ
เพยีงอย่างเดยีวนัน้ กแ็อบประหลาดใจและได้เรยีนรูว่้าโลกใบนีย้งัมอีะไร
อีกเยอะ นอกจากหน้าตาที่เป็นใบเบิกทางให้ อัธยาศัยที่ดีเกินจ�าเป็นก็
เป็นอีกหนึ่งส่วนประกอบ ท่ีท�าให้ได้รับต�าแหน่งเจ้าหน้าท่ีฝ่ายขายมา
ไว้ในครอบครองหลังจากทดลองงานได้ไม่นาน
 เขาทักทายผู้คนตลอดทาง ตั้งแต่ทางเข้าตึกบริษัทไปจนถึง
หน้าลิฟต์ ซึ่งทุกคนก็จดจ�าเขาได้ดีในฐานะฝ่ายขายมากความสามารถ
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ท่ีแสนใจดี และคู่แข่งท่ีแสนร้ายกาจในเวลาเดียวกัน กอปรกิตติ์เดิน                       
เข้ามาในแผนกก่อนเวลาท�างานเล็กน้อย เหมือนปกติในทุก ๆ วัน 
 “พี่กิตติ์คะ หัวหน้าให้เอานี่มาให้ค่ะ”
 เสียงแรกที่ทักทายเขาในเช้านี้เป็นเสียงหวาน ๆ ของน้องใหม่
ในแผนก เธอหน้าตาน่ารัก อีกทั้งยังคุยเก่ง คงไม่ต้องบอกว่ามีคนมา
ตามจีบเธอมากแค่ไหน ถ้าเขาอยู่ท่ีแผนกอื่นก็คงจะแอบมองอยู่บ้าง
เหมือนกัน แต่ส�าหรับฝ่ายขาย หน้าตาคงจะเป็นเรื่องปกติทั่วไปที่พึงมี
กนัอยู่แล้ว ท�าให้เธอคนนี้ไม่ได้โดดเด่นมากนกัเวลาอยู่ร่วมกนัในแผนก
 เสียงอ่อนหวานปนหว่านเสน่ห์นั้นจากไปแทบจะในทันทีท่ีวาง
ซองขาวลงบนโต๊ะท�างานของกอปรกติติ ์ชายหนุม่แอบแปลกใจ เพราะ
ปกตแิล้วน้อง ๆ  มกัจะมาเจรจาเจือ้ยแจ้วกบัเขาเป็นประจ�าก่อนเริม่งาน
 “กิตติ์ คุณเข้ามาพบผมด้วยนะ เอาซองมาด้วย” 
 ยังไม่ทันจะได้หาค�าตอบ เสียงเรียกของหัวหน้าก็ดังมาจาก              
อีกมุมห้องหนึ่งของแผนก กอปรกิตติ์รีบวางข้าวของแล้วฉวยเอา                
ซองขาวมาถือไว้ในมือทั้งที่ยังไม่ได้เปิดดู แล้วรีบเดินไปยังห้องท�างาน
ของผู้เป็นหัวหน้า
 “ขออนุญาตครับพ่ีพจน์” เขาเคาะประตูห้องเบา ๆ และเอ่ย               
ขออนุญาตตามมารยาทก่อนเดินเข้าไป
 ในห้องกระจกใส รอบด้านมีม่านพรางสายตาเฉพาะฝ่ังด้านหน้า
โต๊ะประจ�าต�าแหน่ง เพื่อไม่ให้คนภายนอกมองเข้ามาได้โดยง่าย ส่วน                                                                             
อีกฝั่งท่ีเหลือนั้นสามารถรับชมทิวทัศน์ของกรุงเทพฯ โดยท่ัวบริเวณ
จากมุมสูง
 “เปิดอ่านหรือยัง ?” สุพจน์ พูดเพียงสั้น ๆ เป็นเชิงบอกคน
อาวุโสน้อยกว่าตรงหน้าให้ท�าตาม 
 กอปรกิตติ์เปิดซองแล้วหยิบกระดาษท่ีอยู่ด้านในออกมาอ่าน 
แล้วก็ย้ิมกว้าง ๆ แม้จะรู้จากปากของหัวหน้ามาก่อนหน้านี้แล้ว ท่ีจริง                                                                             
เขาไม่ได้สนใจอ่านเนื้อหาในจดหมายนั้นด้วยซ�้า สิ่งท่ีสนใจมีเพียง                  
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สองสามบรรทัดแรกของจดหมาย
 เอกสารชีแ้จงการปรับต�าแหน่งของ นายกอปรกติติ ์โรจน์ศกัดิ์
วัฒนะกุล...
 หัวหน้ามองเขาแล้วย้ิม เหมือนต้องการจะแสดงความยินดี
กับคนตรงหน้า ความต่างของคนท้ังสองท่ีเห็นได้ชัดคืออายุ สุพจน์
เหมือนเห็นตัวเองราง ๆ สะท้อนอยู่บนใบหน้าของเด็กยุคใหม่ตรงหน้า 
เม่ือตอนยังเป็นหนุ่ม เขาก็ทุ่มเทและมุ่งหวังถึงความเจริญก้าวหน้า                                                                            
เช่นเดียวกับลูกน้องคนนี้ แต่มันต่างกันตรงที่ว่า สมัยนั้นไม่ได้ง่ายและ
ไม่มีสิ่งอ�านวยความสะดวกเช่นสมัยนี้ โชคดีท่ีเขาได้เข้ามามีต�าแหน่ง
ในบอร์ดบริหาร จึงหยิบเอาปมในอดีตมาแก้ไข วางรากฐานระบบของ
บรษัิทเสยีใหม่ และโชคดเีสยีย่ิงกว่า ท่ี CEO และเจ้าของบรษัิทเห็นด้วย                                                                                    
กับแนวคิดของเขา
 “เราจะพิจารณาพนักงานจากผลงานและความสามารถ                    
เป็นหลัก ไม่ใช่อายุงานท่ีผ่านมาของแต่ละคน” สุพจน์เป็นคนรุ่นเก่า
ท่ียินดีจะส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่เข้ามาแทนท่ี หากนั่นหมายถึงความ
ก้าวหน้าของบริษัท “ยินดีด้วยนะ ส่วนเรื่องโต๊ะท�างาน น่าจะสักวัน              
สองวัน เขาก�าลังจะย้ายให้”
 กอปรกิตติ์ไหว้ขอบคุณหัวหน้าอย่างมีมารยาท และก่อนท่ีจะ
ออกจากห้องไป หัวหน้าก็ได้ฝากความเป็นห่วงท่ีเขาเองก็ยังไม่ค่อย
เข้าใจ แต่ก็รับไว้ด้วยความยินดี
 “กิตติ์ ช่วงนี้คุณหน้าหมอง ๆ นะ ดูแลตัวเองบ้าง เดี๋ยวเรตติ้ง
สาว ๆ จะตก”
 เม่ือถูกทักอย่างนั้น ส�าหรับคนอย่างเขาท่ีแม้ในวันท่ีเหนื่อย
สายตวัแทบขาด กยั็งไม่เคยลมืทาครมีบ�ารงุผวิหน้าและยัดอาหารเสรมิ                                  
หลายเมด็เข้าปากก่อนจะหลบัไป ทันทีท่ีออกมาจากห้องหัวหน้าแผนก                            
ชายหนุ่มจึงรีบหยิบโทรศัพท์ออกมาเปิดกล้องหน้า ส�ารวจดูใบหน้า
ตัวเอง จนเม่ือแน่ใจแล้วว่าแม้ใบหน้าจะดูหมองไปนิดอาจเพราะ                                                                                                      
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ช่วงท่ีผ่านมานอนดึก แต่โดยรวมก็ยังคงดูดีอยู่ ไม่ได้น่ากังวลอะไร                                                                                                                               
เขากวาดสายตามองหาน้อง ๆ ในท่ีท�างาน กะว่าจะชวนไปหาอะไรกิน                                                                                                                            
กันในช่วงเย็นเพื่อฉลองการเลื่อนต�าแหน่งในครั้งนี้
 แม้ในแผนกจะมีพนักงานอยู่หลายคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนท่ีจะ
สนิทกัน และส่วนมากยังแบ่งออกเป็นพรรคเป็นพวกซ�้าเข้าไปอีก และ
กอปรกิตติ์เองก็ต้องเลือกท่ีจะสนิทกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมากกว่าเพื่อ
ความอยู่รอด...แต่ตอนนี้เขามองหารุ่นน้องและเพื่อน ๆ  ในกลุ่มไม่เจอ
เลยสกัคน เมือ่เดนิเข้าไปตรงมุมกาแฟของแผนกซ่ึงมักจะเป็นท่ีประจ�า
ส�าหรบัการสนทนาและนนิทาตามประสาของสาว ๆ  วัยท�างาน ก็ไม่เจอ
ใครเช่นกัน
 ในมุมเล็ก ๆ นั้น มีเพียงป้าแม่บ้านท่ีก�าลังชงกาแฟไปให้
หัวหน้าสุพจน์เหมือนอย่างเคย
 “อ้าว คุณกิตติ์ คุยกับหัวหน้าสุพจน์เสร็จแล้วหรือคะ ป้าก�าลัง
จะเอากาแฟไปเสิร์ฟท่านเลย คุณกิตติ์รับด้วยไหมคะ ?”
 “ไม่เป็นไรครบัป้า ผมกนิมาแล้ว ว่าแต่ป้าเห็นคนอ่ืน ๆ  ไหมครบั                                                                                   
ไปไหนกันหมด ?”
 จากการพูดคุยกับป้าแม่บ้าน เขาจึงได้รู้ว่าน้อง ๆ ในแผนก
ได้ไปเชิญหมอดูชื่อดังมาจากท่ีไหนสักท่ีหนึ่ง ให้มาท�านายทายทัก                 
ดวงชะตาถึงในออฟฟิศอย่างไม่เกรงกลัวว่าหัวหน้าจะเอ็ดเอา 
 เม่ือเดินออกจากแผนกไปนิดเดียว ก็จะมีห ้องประชุม                      
ส่วนกลาง ผนังห้องท�าจากกระจกใสและพรางตาไว้ด้วยมู่ลี่พลาสติก
แบบพับได้ แม้ว่าห้องประชุมจะมีหลายห้อง แต่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าเป็น
ห้องไหน เพราะเสียงกรี๊ดของสาว ๆ ที่เล็ดลอดผ่านประตูออกมาด้วย
ความตื่นเต้นนั้นเด่นชัดยิ่งกว่าป้ายบอกทางเสียอีก 
 กอปรกิตติ์เปิดประตูเข้าไปในห้องอย่างเงียบ ๆ ด้วยกลัวว่าจะ
รบกวนคนข้างใน พอทุกคนเห็นเขาโผล่เข้ามาตรงช่องแง้มเล็ก ๆ  ของ
ประตูก็รีบเรียกให้เขานั่งลง
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 “มา ๆ  พีก่ติติ ์มาดดูวงเลย หมอคนนี้โคตรแม่นเลยพ่ี ทักอะไร
ก็ถูกไปหมด”
 กลายเป็นว่า ไม่มีใครสนใจในการเลื่อนต�าแหน่งของเขาครั้งนี้                                                                                  
เลยสักนิด ซ่ึงท่ีจริงแล้วคงเป็นเพราะผลงานท่ีโดดเด่นติดต่อกันมา
มากกว่าหนึ่งปีของเขานั่นเอง ถ้าไม่ได้เลื่อนข้ันสิ คงจะน่าแปลก
มากกว่า
 “ค่าดูเท่าไหร่ พี่ไมค่่อยมเีงินนะ” กอปรกิตติ์แกล้งพูดข�า ๆ  จน
เรียกเสียงหัวเราะครึกครื้นไปทั่วทั้งห้อง
 “ไม่ต้องจ่ายพี่ พวกหนูลงขันราคาเหมามาทั้งวันแล้ว” รุ่นน้อง
คนเดียวกับท่ีเอาซองมาให้กอปรกิตติ์บอกอย่างภาคภูมิใจถึงหน้าท่ีอัน
ส�าคัญย่ิงนี้ ตอนนี้เขารู้แล้วว่าท�าไมเม่ือเช้าเธอถึงให้ซองแล้วก็รีบเดิน
จากไป
 เมื่อถูกคะยั้นคะยอให้นั่งลงตรงเก้าอ้ีฝั่งตรงข้ามหมอดูคนนั้น
อย่างปฏเิสธไม่ได้ เขาเริม่ท�าตัวไม่ถกูท่ีต้องมานัง่จ้องหน้ากบัใครก็ไม่รู้
อย่างใกล้ชิด
 ในห้องประชุมนั้นถูกตกแต่งด้วยโต๊ะประชุมรูปตัว U ซึ่งปกติ
แล้วเขาจะไม่ค่อยได้นั่งเท่าไหร่ เขามักจะเป็นคนยืนน�าเสนองานในท่ี
ประชุมอยู่อีกฝั่งเสียมากกว่า ส่วนเก้าอี้ตรงหัวโต๊ะท่ีมีไว้เพื่อประธาน
ในการประชุม ตอนนี้กลายเป็นบัลลังก์ของแม่หมอตรงหน้า การดูดวง   
ของหมอคนนี้เป็นไพ่ยิปซี มันเลยไม่ดึงดูดใจมากนักส�าหรับเขา แต่              
ค�าโฆษณาของน้อง ๆ ก็ฟังดูน่าเช่ือถือเหมือนกัน การลองดูคงไม่ใช่
สิ่งเสียหายอะไร
 “ยินดด้ีวยนะคะ กบัต�าแหน่งใหม่” ยงัไม่ทันท่ีกอปรกติติจ์ะหยิบ
ไพ่ขึ้นมาสับ คนตรงหน้าก็ทักเขาก่อนเสียแล้ว
 “เห็นไหมมึง...โคตรแม่น นี่พ่ีกิตติ์ยังไม่ได้พูดอะไรเลยนะ” 
เพียงประโยคเดียวของแม่หมอ เสียงซุบซิบของคนเกือบสิบคนใน              
ห้องประชุมใหญ่ก็ระงมไปทั่ว
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 “ต้องการความเป็นส่วนตวัไหมคะพีก่ติติ ์?” รุน่น้องอกีคนหนึง่
เข้ามากระซิบถาม
 “ไม่เป็นไร พี่ไม่มีความลับอะไร อยู่กันเยอะ ๆ  ก็ดี จะได้ช่วยพี่
ถามด้วย” กอปรกิตติ์อนุญาตให้คนอื่น ๆ  อยู่ร่วมฟังการท�านายครั้งนั้น                                                                                                    
ไปพร้อม ๆ กับเขา เพราะที่จริงแล้วเขาก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่อยากจะรู้
เป็นพิเศษ และไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้สักเท่าไหร่อยู่แล้ว
 หลังจากจับไพ่ขึ้นมาทั้งหมด 10 ใบ ตามต�าราทั่ว ๆ ไป เพียง
ไพ่ 3 ใบแรกก็เรียกเสียงฮือฮาจากคนท้ังห้องได้ ยกเว้นตัวเขาเอง   
เพราะไม่รู้ถึงความหมายของไพ่เลยสักนิด
 The Devil  
 The Lover 
 และ Two of Sword
 แม่หมอท�าท่าหนักใจ พร้อมกับถอนหายใจออกมายาว ๆ                
ครั้งหนึ่ง ก่อนจะเปิดไพ่วางบนผ้าก�ามะหย่ีสีด�าสนิทจนครบ 10 ใบ                                                                                  
ขณะท่ีกอปรกิตติ์มองแม่หมอไม่วางตา ไม่ใช่เพราะศรัทธา แต่เป็น
เพราะใบหน้าจิ้มลิ้มตามสไตล์ลูกครึ่งจีนและการแต่งตัวท่ีดูวัยรุ ่น
มากกว่าจะเป็นหมอดูต่างหาก แม้ว่าแม่หมอจะอายุเกือบ 40 ปีแล้ว 
แต่ผวิพรรณและใบหน้ายังคงเปล่งปลัง่ผดิกบัวยัเป็นอย่างมาก เสือ้เชิต้
สีขาวและกางเกงยีนส์พอดีตัวท่ีสวมใส่ย่ิงท�าให้คนตรงหน้าดูมีเสน่ห์               
มากขึ้นไปอีก
 แม่หมอท�านายเรื่องราวในชีวิตท่ัว ๆ ไปของกอปรกิตติ์เป็น
อันดับแรก ไล่มาจนถึงเรื่องงานและความก้าวหน้า ซ่ึงก็ไม่ผิดจากท่ี
คาดเท่าไหร่นัก เหลือเพียงเรื่องเดียวที่ยังไม่พูดถึง
 “แม่หมอ เรือ่งความรกัล่ะคะ ?” ใครสกัคนในกลุม่สาว ๆ  ส่งเสยีง                                                                                     
มาจากด้านหลงั ถามค�าถามท่ีทุกคนอยากรูเ้ป็นท่ีสดุ เผือ่ว่าถ้าชายหนุม่
คนนี้ยังไม่มีสาวในดวงใจ พวกเธอก็อาจจะมีสิทธิ์แอบฝันต่อไปอีกนิด
 “ตอนนีค้ณุมีแฟนหรอืเปล่าคะ หรอืไม่อย่างน้อยกต้็องมคีนคยุ” 
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แม่หมอถาม พร้อมถอนหายใจเป็นพัก ๆ แถมยังเอามือทั้งสองขึ้นมา
แตะท่ีขมับ นวดวนไปวนมาเหมือนกับพยายามจะขับไล่ความปวดตื้อ
ของสมองให้หายไป
 “ก็มีคนท่ีคุย ๆ กันอยู่ครับ” กอปรกิตติ์ยอมรับตรง ๆ แต่ก ็   
อย่างที่บอกว่าเป็นเพียงคนคุย ยังไม่ถึงขั้นเป็นแฟน
 “ฉันว่าคุณโดนของนะคะ น่าจะเป็นเสน่ห์” 
 เพียงประโยคสั้น ๆ อีกหนึ่งประโยคของแม่หมอ ก็ท�าให้               
คนอืน่ ๆ  ท่ีก่อนหน้านีร้กัษามารยาทด้วยการนัง่อยู่ห่าง ๆ  กรกูนัเข้ามา                                                                                  
นั่งประกบชายหนุ่มแทบจะในทันที เพราะหัวข้อนี้น่าสนใจเสียยิ่งกว่า
เรื่องแฟนของชายหนุ่มหลายเท่า!
 “ฉันคิดว่า ความรักที่เกิดขึ้นนั้น ไม่ใช่ของจริง ไม่ได้เกิดจาก
บุญกรรมท่ีสมัพนัธ์กนั แต่อาศยัอวชิชาท่ีนอกเหนอืกฎธรรมชาต ิเข้ามา                                                                                   
จัดการผูกดวงคุณท้ังคู่เข้าด้วยกัน ทุกลมหายใจเข้าออก คุณจะต้อง
คิดถึงเขาไม่มากก็น้อย ท้ังท่ีรู้จักกันได้ไม่นาน คุณยอมเขา และรู้สึก
ต้องการ ‘ตัวเขา’ อยู่ตลอดเวลา”
 กอปรกติติน์ัง่ฟังเงยีบ ๆ  ปล่อยให้แม่หมอร่ายยาวอย่างไม่สนใจ                                                                                
อะไรเลยสักนิด เพราะเขาไม่เชื่อเลยแม้แต่น้อย จนเม่ือฟังเรื่องราว
ท้ังหมดจนจบ ก็ไม่ถามต่อ ไม่สนใจเลยว่าจะต้องแก้ไขอย่างไร เพยีงแต่                                                                              
บอกปัด ๆ ไปว่า จะหาเวลาไปท�าบุญเอา เดี๋ยวก็หาย
 “รับนี่ไปค่ะ” แม่หมอหยิบของในกระเป๋าออกมายื่นให้
 “ไม่ดีกว่าครับ” ชายหนุ่มย้ิมอย่างพอใจเม่ือเห็นแม่หมอท�า  
เช่นนั้น สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เขาคาดการณ์ไว้ ทั้งหมดทั้งมวลที่ร่ายมา
เสียยาว ก็เพียงเพื่อจะ ‘ขายของ’ เท่านั้น
 “ฉันให้ฟรีค่ะ ไม่คิดเงิน” แม่หมอพูดนิ่ง ๆ เหมือนอ่านใจ              
คนตรงหน้าได้
 “ครับ ?” กอปรกิตติ์ทวนถามอย่างฉงน
 “คุณก�าลัง ‘โดน’ หนักมากจริง ๆ นะคะ ฉันดูหมอเป็นอาชีพ 
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แต่ก็ชอบช่วยเหลือคน เห็นคุณล�าบากก็อยากช่วยค่ะ รับไปเถอะ                 
ฉันอยากให้”
 กอปรกิตติ์แปลกใจ เพราะเขาไม่เคยเจอความหวังดี ท่ี                    
ไร้ผลประโยชน์เลยสักครั้ง นอกจากคนในครอบครัว น้อง ๆ ทุกคน
ต่างบอกให้เขารับไว้ พอชายหนุ่มหยิบมาดู ก็พบว่ามันเป็นจี้เงิน                 
เล็ก ๆ ท่ีตรงกลางเป็นรูปกังหันหมุนได้ สังเกตจากสายตาแล้วงาน                  
ค่อนข้างละเอียด ไม่แน่ว่าราคาของมันอาจจะมากกว่าค่าครูในวันนี้          
เสียด้วยซ�้า
 ก่อนท่ีกอปรกติติจ์ะออกมาจากห้องนัน้ เพือ่ให้น้อง ๆ  ได้ตรวจ
ดวงชะตากันต่อตามความตั้งใจ แม่หมอก็เอ่ยปากทักเป็นครั้งสุดท้าย
 “ระวังตวัด้วยนะคะคณุ เขาอยากได้คณุมาก ต่อให้คณุต้องตาย
เขาก็ไม่สน”
 ไม่แน่ใจว่ารู้สึกไปเองหรือเปล่า แต่จู่ ๆ แอร์ในห้องก็เหมือน
จะเย็นวูบอย่างกะทันหันจนเขาขนลุก และรู้สึกหนาวไปจนถึงกระดูก              
และหลังจากอาการขนลุกนั้น เขาก็เหมือนกับมึนไปชั่วขณะ เสียงวิ้ง ๆ 
ดังก้องในหู และรู้สึกเหมือนห้องประชุมก�าลังหมุนไปมา
 “เดี๋ยวคุณจะได้รู้ค่ะ มันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงหลังจากคุณ
รับจี้ไป”
 “ครบั” กอปรกติติต์อบเบา ๆ  เพือ่จบบทสนทนา ก่อนจะหันหลงั                                                                              
ก้าวออกมาแล้วปิดประตูห้องประชุม ยังคงได้ยินเสียงดังตามมา...
 “รักษาตัวนะคะ ไม่นานคงได้พบกันใหม่”
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 “อะไรของเขาวะ ?”
 กอปรกติติเ์ดนิออกมาอย่างไม่เข้าใจกบัสิง่ท่ีเกดิข้ึน เขาก้มมอง                                                                             
จี้เล็ก ๆ ในมือ...น�้าหนัก สีสัน รูปทรง บ่งบอกว่ามันไม่ใช่ของตาม                
ตลาดนัดท่ัวไป น่าจะท�ามาจากเงินแท้อย่างแน่นอน ก่อนจะตัดสินใจ
เกบ็มันเอาไว้เป็นอย่างดีในกระเป๋าสตางค์เพราะกลวัหาย แต่จะให้เอามา                                                                            
คล้องคอมันก็ดูเป็นผู้หญิงเกินไปหน่อย
 ติ๊ง...
 ‘เย็นนี้ว่างกินข้าวด้วยกันไหมคะ’
 กอปรกติติย้ิ์มกบัข้อความในโทรศัพท์...คนท่ีแทบจะเรยีกได้ว่า                    
สมบูรณ์แบบอย่างเขา นอกจากเรื่องงานแล้ว เรื่องผู้หญิงก็สุดโต่ง                    
ไม่แพ้กนั แม้ว่าจะมผีูห้ญิงผ่านเข้ามาและพยายามจะเป็นมากกว่าเพ่ือน
อยู่หลายครั้งหลายครา แต่เขาก็ไม่ได้สนใจใครเป็นพิเศษ แต่กับเธอ                                                            
คนน้ี นับเป็นหนึ่งในร้อยท่ีเขาเลือกจะสานต่อความสัมพันธ์ มากกว่า
ค�าว่า One Night Stand

ตอนท่ี 2
นำงร�ำ
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 ตลอดท้ังวัน เขาไม่ได้ท�างานประจ�าอย่างทุกที เพราะว่าโต๊ะ
ท�างานใหม่ของเขายังไม่เสร็จ ส่วนโต๊ะเดิมก็ถูกเก็บไปแล้ว มันจึงเป็น
หนึ่งวันในรอบหลายปีก็ว่าได้ ที่เขามีเวลาว่างให้กับตัวเองอย่างนี้ เขา
จึงเดินไปทั่วบริษัท ผ่านมุมเดิม ๆ ห้องเดิม ๆ ตึกเดิม ๆ แต่ชายหนุ่ม
กลับไม่รู้สึกว่ามันเหมือนเดิม
 คร้ังสุดท้ายท่ีเขาพอจ�าได้...ก็น่าจะร่วมครึ่งปีมาแล้ว ก่อนจะ
ถูกโยนโปรเจกต์ใหญ่มาให้รับผิดชอบเพื่อพิสูจน์ความสามารถท่ีเขามี         
และมันก็ท�าให้เขามายืนอยู่ถึงจุดนี้ได้...เขาแปลกใจกับกระถางต้นไม้
ท่ีอยู่ตรงหน้าลิฟต์ แม้ว่าจะเดินผ่านมันทุกวันท่ีมาท�างาน แต่เขาก็                   
ไม่เคยรู ้มาก่อนเลยว่ามันเป็นดอกอะไร และมันสวยงามอย่างไร                                                                          
กอปรกิตติ์ยืนมองอยู่สักครู่ แล้วก็เดินต่อไปยังห้องท�างานของฝ่าย
สนับสนุนที่ส่วนมากจะเป็นเด็กรุ่นใหม่ ๆ มารับหน้าที่...ก็ใช่อยู่ ที่เขา
ไม่ได้เข้ามาห้องนี้บ่อยนัก แต่การท่ีเขามองเข้าไปแล้วไม่รู้เลยว่าจะ
ทักทายใคร ควรเรียกชื่อใคร หรือเดินไปเยี่ยมเยือนที่โต๊ะของใคร มัน
ท�าให้เขารู้สกึว่า...นานเท่าไหร่แล้วนะท่ีเขาเดนิอยู่ในบรษัิทอันกว้างใหญ่
ด้วยกรอบสายตาที่เล็กเท่ากระดาษ A4
 เอกสารผ่านตาไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ แม้แต่ตอนออกไปกิน
ข้าวกลางวัน บางครัง้กยั็งเผลอตดิมอืไปด้วย ชายหนุม่คดิแล้วกหั็วเราะ
ให้กับความหมกมุ่นของตนเอง
 “พักสักวันก็คงจะดีเหมือนกัน” 
 กอปรกิตติ์เลือกทีจ่ะเดินลงบนัไดแทนทีจ่ะเป็นลิฟต์ เพราะมนั
ท�าให้รูส้กึเหมอืนกบัเดนิอยู่ในสถานท่ีแปลกใหม่ ผูค้นใหม่ ๆ  ท้ังท่ีทุกคน                                                                               
ก็อยู่ที่นี่มานานเหมือนกับเขา 
 ท่ีช้ันล่างของออฟฟิศมีร้านกาแฟประจ�าบริษัทอยู่ ปกติเขา
จะสั่งน้อง ๆ หรือไม่ก็แม่บ้านลงมาซื้อให้ เมื่อวันนี้เขาเดินเข้ามาด้วย             
ตัวเอง ก็ได้พบกับสายตาของคนเกือบค่อนร้านท่ีมองมาอย่างสงสัย 
ราวกับจะตั้งค�าถามว่า “ไอ้หมอนี่มันเป็นใคร ?” 
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 กอปรกิตติ์เดินมาหยุดอยู่หน้าเคาน์เตอร์โดยเลือกยืนห่าง                 
ออกมานิดหน่อย เผื่อว่ามีใครจะเข้ามาสั่งกาแฟ จะได้แซงเขาไปก่อน                                                                                             
ท่ีท�าอย่างนั้นไม่ได้เป็นเพราะอยากซึมซับบรรยากาศอะไร แต่เขาเพิ่ง
รู้สึกว่าท่ีร้านกาแฟเล็ก ๆ  นี้ มีเมนูให้เลือกมากมายเหลือเกิน เขาเลือก                                                                            
ไม่ได้เสียทีว่าจะสั่งอะไร ไม่ใช่เพราะไม่รู้จักชนิดของกาแฟ แต่เป็น
เพราะเขาไม่รูว่้า กาแฟท่ีเคยฝากน้อง ๆ  ซ้ืออยู่บ่อย ๆ  นัน้ พวกเขาซ้ือ                                                                         
อะไรมาให้กิน
 ชายหนุ ่มไล่นิ้วไปบนอากาศเพ่ือเลือกเมนูบนป้ายเหนือ
เคาน์เตอร์ แต่สุดท้ายก็ยังนึกไม่ออกอยู่ดีว่า กาแฟท่ีกินอยู่ทุกวันนั้น
เป็นเมนูอะไร
 “อ้าว คุณกิตติ์ วันนี้ลงมาเองเลยเหรอคะ ?” 
 น�้าเสียงท่ีคุ้นเคยทักทายเขาจากด้านหลัง เม่ือหันไปมองเห็น
ว่าเป็นใครชายหนุ่มก็ยิ้มกว้างพร้อมเอื้อมแขนไปโอบคนที่เพิ่งมาถึง
 “มาพอดีเลย สั่งกาแฟให้ผมหน่อยสิป้า เอาเหมือนเดิมนะ”
 ป้าแม่บ้านนั่นเอง คงมีใครสักคนฝากเธอลงมาซ้ือกาแฟให้            
กอปรกติติหั์วเราะในใจให้กบัตวัเองอีกครัง้ ท่ีการลงมาสัง่กาแฟของเขา
กลายเป็นเรื่องน่าอัศจรรย์ใจส�าหรับใครบางคน

 “เอสเพรสโซเพ่ิมช็อตได้แล้วค่า” เสียงเล็ก ๆ ท่ีพยายามปั้น
ให้ดูน่ารักท่ีสุด ดังมาจากเคาน์เตอร์พร้อมกับชายตามองมายังหนุ่ม     
ฝ่ายขายสดุหล่ออย่างจงใจ เธอคงหวงัว่าเจ้าของเครือ่งดืม่แก้วนีจ้ะเป็น
คนมารบัมันไปด้วยตวัเอง แต่ป้าแม่บ้านกลบัเป็นคนท่ีรบีกลุกีจุอเข้ามา
หยิบเอาแก้วกาแฟในมือสาววัยแรกรุ่นไปแทน
 “กาแฟได้แล้วค่าคุณกิตติ์ ลงบัญชีไว้เหมือนเดิม หักตอน               
สิ้นเดือนค่า”
 “ขอบคุณครับ ป้าอยากกินเค้กไหม ผมเลี้ยงเอง”
 คนมากอายุแต่ถ่อมตนเป็นที่สุด อาจเพราะด้วยนิสัยหรือด้วย
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สถานะก็ไม่แน่ใจ พยายามปฏเิสธอย่างสดุชีวติเหมือนกบัว่าก�าลงัเผชิญ
กบัเรือ่งราวใหญ่โต ขณะท่ีกอปรกติติพ์ยายามคะย้ันคะยอให้ป้าแม่บ้าน
เลือกเค้กชิ้นใหญ่จากตู้กระจกที่อยู่ใกล้เคาน์เตอร์ คนถูกบังคับจึงกวาด
สายตาไปมาตามชั้นวาง ก็ยังรู้สึกว่าต้องปฏิเสธเสียให้ได้
 “ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณกิตติ์ มันแพง ป้าไม่กล้ากินหรอก                  
ป้าเกรงใจ”
 เขาหยุดชะงักไปวูบหนึ่งกับค�าว่า ‘แพง’ เขาหยีตามองเข้าไป 
ในตู้กระจกหลังเดียวกัน พร้อมกับถามตัวเองด้วยความสงสัยว่า...แพง
ตรงไหน ไม่ได้ราคาเป็นพันเสียหน่อย แต่แม้เขาจะคิดได้อย่างนั้น 
ปฏกิริยิาของคนตรงหน้ากช็ดัเจนเสยีเหลอืเกนิ กอปรกติติจ์งึต้องใช้วิธี
ขอร้องแกมบังคบัว่า ถ้าเธอไม่ยอมเลอืก เขาจะเป็นคนเลอืกขนมให้เอง
 สดุท้าย ป้าแม่บ้านจึงเลอืกเค้กช้ินท่ีถกูท่ีสดุในตูน้ัน้มาหนึง่ชิน้                                                                                
ท้ังท่ีตัวเองไม่รู้จักมันเลยเสียด้วยซ�้าว่าเป็นรสอะไร เธอหยิบเค้กท่ีใส่
กล่องกระดาษมาถอืไว้อย่างเบามือ ทะนถุนอม ราวกบักลวัว่ามันจะแตก
 “เอ่อ คณุกติติค์ะ...” เธอมีอาการอึกอกัเหมือนอยากจะพดูอะไร
 “ไม่ต้องเกรงใจครับ ถือว่าฉลองต�าแหน่งใหม่ให้ผม” เขา
พยายามพูดเพื่อให้คนตรงหน้าสบายใจ
 “ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะ เอ่อ...คือจะเป็นอะไรไหมคะ ถ้าป้าไม่กิน  
แต่จะขอเกบ็ไปให้หลานท่ีบ้าน” คนสงูวยัพดูกบัเขาโดยไม่ยอมละสายตา
จากกล่องกระดาษใบเล็ก ๆ นั้น ประโยคและแววตาของคนตรงหน้า 
ท�าให้ชายหนุ่มรู้สึกอบอุ่นขึ้นมาในใจอย่างบอกไม่ถูก
 “น้องครับ เอาเค้กแบบนี้มาท้ังถาดเลย” แล้วเขาก็เดินไปสั่ง
พนกังานท่ีเคาน์เตอร์อย่างกะทันหัน ท่ามกลางความตกใจของป้าแม่บ้าน
 เค้กก้อนใหญ่ถูกจัดใส่กล่องกระดาษท่ีใหญ่กว่า คราวนี้ป้า               
แม่บ้านยิ่งปฏิเสธเป็นพัลวัน ราวกับว่ามันเป็นเครื่องประดับราคาแพง             
แต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานความดื้อรั้นของชายหนุ่มได้
 “ขอบคุณค่ะคุณกิตติ์ ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ” แม้ป้าแม่บ้านจะ
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มีอายุมากกว่า แต่เธอก็พนมมือไหว้คนตรงหน้าอย่างไม่อายใคร และ
ไม่มีทีท่าเขินอาย เธอน�้าตาคลอเล็ก ๆ จนอีกฝ่ายอยากจะร้องไห้ตาม
กับประโยคต่อมา “หลานป้ามันไม่เคยกินของดี ๆ อย่างนี้หรอกค่ะ”
 วันนี้กอปรกิตติ์ได้ตระหนักว่า ของท่ีเขาคิดว่ามันธรรมดา               
ท่ัว ๆ  ไป จะหยิบจะหาเม่ือไหร่ก็ไม่ใช่เรือ่งยาก แต่ส�าหรบับางครอบครวั 
บางคน มันคือของที่มีราคาเกินเอื้อมยิ่งกว่าบ้าน หรือรถหรูในสายตา
เขาเสียอีก
 ป้าแม่บ้านเดินจากไปแล้ว กอปรกติต์ิเลอืกนัง่ลงท่ีโต๊ะไม้เลก็ ๆ  
มุมในสุดติดกระจก ซึ่งสามารถมองออกไปยังพื้นที่ข้างนอกได้ทั้งหมด 
ชายหนุม่นัง่ทอดอารมณ์เหม่อมองไปท่ัวร้าน กวาดสายตาผ่านกระจกใส
บานใหญ่ของร้านกาแฟ แล้วกส็ะดดุเข้ากบัคนกลุม่เลก็ ๆ  กลุม่หนึง่ท่ีดู
ท่าทางรบีร้อน เมือ่สงัเกตให้ดกีต้็องประหลาดใจมากกว่าเดมิ เพราะคน
กลุม่นัน้ดแูล้วไม่น่าจะใช่พนกังานท่ีนี ่อีกท้ังข้าวของในมือยังพะรงุพะรงั 
แต่สิ่งที่สะดุดตาเขามากที่สุดก็คือ ‘นางร�า’ 
 ด้วยความสงสัย เขาจึงเดินเนียน ๆ ออกไปข้างนอกบริษัท           
ท�าทีว่ามาคุยกับ รปภ. แต่ความจริงแล้วเขาอยากรู้ถึงการมาเยือนของ
กลุม่คนเหล่านัน้มากกว่า ลกึเข้าไปท่ีมมุตกึนัน้ มีศาลใหญ่ประจ�าบรษัิท
ต้ังอยู่ ถดัจากกรอบกระจกของร้านกาแฟไป ตอนนีท่ี้ตรงนัน้เตม็ไปด้วย
กลุม่คนประมาณ 20-30 คน ชายหนุม่รูส้กึแปลกใจมาก เพราะตอนแรก                 
ท่ีเห็นเพียงร่วมสิบคนก็ว่าเยอะแล้ว แต่นี่มันเยอะกว่าเดิมจนไม่อาจ                                                                                
ท�าเป็นไม่สนใจได้จริง ๆ
 “เขามาท�าอะไรกันเยอะแยะครับ มีชุดร�าด้วย” กอปรกิตติ์ถาม 
รปภ.
 “อ๋อ เขามาแก้บนกันครับคุณกิตติ์ มาบ่อยครับ”
 กอปรกติติเ์พิง่จะรูเ้ดีย๋วนีน้ีเ่องว่า ศาลพระพรหมประจ�าบรษัิท
ของเขานั้นศักดิ์สิทธิ์และค่อนข้างมีช่ือในละแวกนี้ จนมีผู้คนมากหน้า
หลายตามาบนบานขอโชคลาภจนต้องตามมาแก้บนกันไม่เว้นวัน             
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ตอนนี้สนามหญ้าเล็ก ๆ ถูกตกแต่งด้วยโต๊ะพับสีแดงสดท่ีผู้แก้บนพก
มาเอง ด้านบนถูกจัดวางด้วยอาหารคาวหวานหลากหลายชนิด ตั้งแต่
หัวหมูไปจนถงึเป็ดย่างและแตงโมแกะสลกั ขณะท่ีนางร�าท่ีนัง่อยูข้่าง ๆ  
รีบจัดแจงแต่งตัวกันจ้าละหว่ัน เพ่ือให้ทันเวลาฤกษ์ส�าหรับการแก้บน 
เว้นแต่เพียงนางหนึ่งที่นั่งพับเพียบรอพร้อมอยู่ก่อนแล้ว
 เสยีงดนตรไีทยค่อย ๆ  บรรเลงให้จงัหวะจากล�าโพงแบบพกพา
ที่ทางทีมงานน่าจะขนย้ายมาเอง นางร�าทั้ง 10 คน ร่ายร�าด้วยความ   
เร่งรีบ ไม่มีความอ่อนช้อยสักเท่าไหร่นัก เว้นแต่นางร�าคนนั้นที่แต่งตัว
เสร็จก่อนใครเพื่อน เธอก้าวเท้าลงจังหวะเหมือนคนอื่น ๆ  จริง แต่ลีลา
กรีดกรายนั้นอ่อนหวานและน่ามองกว่าอีก 9 คนเป็นท่ีสุด ทรวดทรง
องค์เอวสรรีะช่างสวยงาม ส่งให้การฟ้อนร�าในวนันัน้น่ามองและสะกดใจ                                                                         
หากจะให้ต�าหนสิิง่ใดท่ีได้เห็น กค็งจะเป็นใบหน้าท่ีทาแป้งไว้จนขาวเกนิ
พอดีคล้ายกับการพรางหน้าของนางร�าในสมัยโบราณ
 เธอไม่ลืมตา เปลือกตาท้ังสองข้างปิดสนิท แต่กลับก้าวย่าง
ได้อย่างแข็งแรงและมั่นคง จังหวะเพลงเร่งขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงส่งท้าย 
สายตาของกอปรกติติยั์งคงจบัจ้องท่ีนางร�าคนนัน้ หัวใจของเขาเต้นเร็ว
และแรง เทียบเท่าจงัหวะกลองของเพลงบรรเลง ทว่าอยูด่ ีๆ  กร็ูส้กึเจบ็
หน้าอก จนเริม่เวยีนหัว เหมอืนใกล้จะเป็นลม เขาก�าลงัจะล้มลงไป แต่
เสยีงแสบแก้วหูของแม่ค้าผูเ้ป็นคนมาแก้บน กด็งัข้ึนอย่างกะทันหันจน
เขาสะดุ้ง
 “พระพรหมเจ้าขา ลูกช้างมาแก้บนตามสัญญาแล้วเจ้าค่ะ 
อาหารคาวหวานสิบหกอย่าง พวงมาลัยสิบหกพวง และนางร�าเก้านาง              
ตามสัญญาทุกค�าเลยเจ้าค่ะ”
 นางร�า 9 นาง...? กอปรกติติแ์น่ใจว่านบัได้ 10 คน ไม่มีตกหล่น
หรือเกินไปกว่านั้น 
 สตค่ิอย ๆ  เริม่กลบัมาเป็นปกต ิชายหนุม่นัง่ยอง ๆ  ลงบนพืน้หญ้า                                                                                           
หยิบแก้วกาแฟข้ึนมาดูดบรรเทาความวิงเวียน พร้อมกับไล่สายตา        
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กวาดนับนางร�าที่ก�าลังนั่งลงบนพื้นในท่าคุกเข่าเพื่อจบการร�าถวาย 
 สามครั้ง...ท่ีเขานับเรียงตัวจนแน่ใจว่ากลุ่มหญิงสาวตรงหน้า
นั้น มี 10 คน จริง ๆ
 ในท่อนสุดท้ายของเพลง ทุกคนก้มลงกราบลาท้าวมหาพรหม 
ถือเป็นการเสร็จสิ้นการร�าถวายในครั้งนี้ เว้นแต่นางร�าคนนั้นท่ียังคง         
ย่างเท้า กรีดกรายสองมืออย่างอ่อนช้อยและสวยงาม
 ภาพท่ีฉายให้เห็นตรงหน้า...คือนางร�า 9 คน ก้มกราบแทบ             
พืน้หญ้า ในขณะท่ีปะร�าพธิด้ีานหน้าสดุ ยังมนีางร�าอีกหนึง่นางฟ้อนไปมา                                                                                             
อย่างแข็งขัน และความเร็วของท่วงท่าก็เริ่มเร็วขึ้นเรื่อย ๆ กอปรกิตติ์ 
ไม่อาจละสายตาจากนางตรงหน้าได้ ราวกบัเธออยากให้เขามอง เหมือน
บังคับไม่ให้ชายหนุ่มได้กะพริบตาหรือเบือนหน้าหนี 
 ท่ีตรงนัน้ไม่มเีสยีงเพลงบรรเลงอีกต่อไป นอกจากเสยีงหัวใจท่ี
เต้นระรวัแทนเสยีงกลอง จงัหวะของมันถีจ่นแทบจะทะลอุอกมานอกอก
เสียให้ได้ และในจังหวะสุดท้าย สิ่งที่ได้เห็นคือนางร�านางนั้นหยุดอยู่ใน
ท่าพนมมอื ต่อหน้าหนึง่ในสามมหาเทพตามความเช่ือของศาสนาฮนิดู 
เธอหยดุนิง่แล้วถวายความเคารพต่อสิง่ศกัดิส์ทิธิต์รงหน้า ก่อนจะบิดคอ
หันกลบัมามองกอปรกติติด้์วยนยัน์ตาสขีาวล้วนท่ีไร้แวว ล�าคอของเธอ
หันกลับมาจนผิดรูป เอวค่อย ๆ บิดตามมาอย่างช้า ๆ ภาพนั้นท�าให้
ชายหนุม่ไม่สามารถประคองสตไิว้ได้อกีต่อไป ก่อนจบลงด้วยการดบัวบู                                                                            
ของแสงสว่างในคลองสายตา 

 กอปรกิตติ์ตื่นข้ึนมาในห้องพยาบาลของบริษัทช่วงบ่ายแก่ ๆ 
เขามึนงงและยังไม่เข้าใจในสิ่งท่ีเกิดข้ึน เมื่อพยาบาลเวรประจ�าห้อง 
เห็นว่าเขาฟื้นแล้ว ก็รีบเข้ามาดูแลถามไถ่อาการตามหน้าที่
 ‘ลมแดด’ คอือาการท่ีพยาบาลคนสวยบอกว่าเขาเป็น...กค็งจะ
จริง เพราะตรงนั้นอยู่กลางแจ้ง และเขาเองก็ไม่ค่อยได้โดนแดดนาน ๆ  
มากนัก 
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 กอปรกิตต์ิลุกข้ึนล้างหน้าล้างตาเรียกเอาความสดช่ืนก่อนจะ
กลับขึ้นไปที่ออฟฟิศชั้นบน และทันทีที่ขึ้นไปถึง น้อง ๆ ที่ได้ข่าวมา
ก่อนหน้าแล้วก็รีบเข้ามารุมถามอาการอย่างออกหน้าออกตา แม้แต่    
สุพจน์ยังเดินออกมาดูอาการรุ่นน้องคนสนิท ท่ีแม้ว่าตอนนี้จะรู้สึก           
สบายดีแล้ว แต่ใบหน้าของชายหนุ่มยังคงซีดเซียว ไม่มีเลือดฝาดใน
สายตาของคนอื่น ๆ
 สพุจน์บังคบัให้กอปรกติติเ์ลกิงานก่อนเวลาเพ่ือกลบัไปพกัผ่อน 
เขาอิดออดอยู่พกัหนึง่แต่กท็�าตามโดยด ีเพราะยังไม่มีงานอะไรให้ท�าใน
วันนี้อยู่แล้ว 
 ก่อนออกจากบรษัิท เขาเหลยีวไปมองท่ีศาลพระพรหมอีกครัง้                                                                             
แล้วก็ต้องประหลาดใจ เพราะพวกนางร�ายังไม่ได้กลับไปไหน คน             
กลุ่มเดิมก�าลังจัดแจงเก็บข้าวของ กอปรกิตติ์หยุดมองอย่างตั้งใจแล้ว 
กวาดสายตาอย่างเร็ว ๆ ผ่านคนกลุ่มนั้น เพื่อนับจ�านวนนางร�าอีกครั้ง
 “เก้าคน”
 ครั้งนี้เขานับได้น้อยกว่าครั้งท่ีแล้ว ชายหนุ่มชั่งใจอย่างกล้า ๆ                                                                              
กลัว ๆ แต่ความคาใจก็มีมากกว่า จึงตัดสินใจเดินตรงเข้าไปถาม            
คนกลุ่มนั้นในทันที
 “น้องครับ ขอถามอะไรหน่อยได้ไหมครับ ?” กอปรกิตติ์เลือก
ทกันางร�าคนทีอ่ยู่ใกล้ทีสุ่ด ทีต่อนนี้อยู่ในชุดครึ่งท่อนเพราะถอดเครื่อง
ประดับส่วนบนออกไปแล้ว เมื่อเธอหันมาเขาก็อ�้า ๆ อึ้ง ๆ ไม่รู้ว่าจะ
เริ่มประโยคค�าถามอย่างไรดี แต่ก็ต้องถามออกไป แม้ในใจกลัวคนอื่น
จะคิดว่าเขาบ้าก็ตาม “นางร�าอีกคนกลับไปแล้วหรือครับ ?”
 นางร�าคนที่ถูกถาม หันไปนับเพื่อน ๆ  ว่ายังอยู่กันครบหรือไม่ 
แน่นอนว่าค�าตอบคือ “ทุกคนยังอยู่ครบนะคะ”
 นางร�าย้อนถามเขาว่ามีอะไร กอปรกิตติ์จึงเล่าให้ฟัง พร้อม
บอกลักษณะการแต่งหน้าที่แตกต่างจากคนอื่นของนางร�าคนนั้น
 “อีกแล้วเหรอวะแก...” เพือ่นนางร�าอีกคนหนึง่ท่ีนัง่อยู่ใกล้ ๆ  กนั                                                                                      
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หันมาถามด้วยสีหน้าหวาดหวั่น ก่อนท่ีนางร�าคนนั้นจะกลั้นใจ             
บอกกบัชายหนุม่ตรงหน้าตรง ๆ  ว่า พวกเธอมีกนัแค่ 9 คน ไม่มนีางร�า
คนที่ 10 อย่างที่เขาถามถึง แต่ค�าว่า ‘ไม่มี’ นั้น ไม่ใช่ว่าเขาเข้าใจผิด 
เพราะหลายต่อหลายครัง้ท่ีมีคนเข้ามาถามถงึนางร�าคนดงักล่าว เพราะ
การแต่งหน้าที่แปลกประหลาด หาดูได้ยาก ลีลาการร่ายร�าที่อ่อนช้อย
งดงามผิดจากนางร�าคนอื่น ๆ  แม้คนในคณะเองจะไม่มีใครเคยเห็นเธอ
คนนัน้ นอกจากเสยีงลอืเสยีงเล่าอ้างจากผูช้ม แต่กม็เีรือ่งเล่าเรือ่งหนึง่
ที่สืบทอดต่อกันมาในคณะของพวกเธอ
 “คณะนีส้บืทอดศาสตร์กนัมายาวนานตัง้แต่สมยัอยธุยา” นัน่คอื                                                                                  
สิ่งท่ีนางร�าอายุน้อยอธิบาย สิ่งท่ีกอปรกิตต์ิได้เห็นคงจะเป็นเจ้าของ  
หรือไม่ก็คนที่เฝ้า ‘ชฎาครู’ เธอบอกแล้วชี้ไปทางหิ้งบูชาที่มีชฎาเก่า ๆ 
วางตั้งอยู่
 ชายหนุ่มไม่รู้ว่าควรเช่ืออะไร นั่นคือเรื่องจริงหรือไม่ เขาคิด 
ไปเอง หรอืคนในคณะนีพ้ร้อมใจกนัหลอกเขา ก่อนจะเดนิออกมาเพราะ
ไม่รู้ว่าจะถามอะไรต่อ พลันนั้นนางร�าคนเดียวกันก็พูดไล่หลังตามมา
 “หนูว่าพี่เห็นผีแล้วล่ะค่ะ ไปท�าบุญสักหน่อยก็ดีนะคะ”
 ผีบ้าผีบออะไรล่ะ! เขาพูดกับตัวเองในใจ ก่อนจะเดินตรงมาที่
ถนนใหญ่หน้าบรษัิท แม้จะพยายามคดิเข้าข้างตวัเองว่ามนัไม่ใช่เรือ่งจรงิ                                                                                                   
แต่ภาพท่ีเห็นอย่างชัดเจนในตอนนัน้ กบัสหีน้าของน้องนางร�าเม่ือครูท่ี่
ดูตกใจอย่างไม่ใช่อาการเสแสร้ง กแ็ทบจะหาเหตผุลมาหักล้างไม่ได้เลย
ว่าเธอโกหก
 วันนี้เกือบจะจบลงด้วยความอึมครึม แต่แล้วก็มีเสียงสวรรค์
เข้ามาขับไล่ความมืดมนไปจากใจเขาในทันที
 “นัทเลิกงานแล้ว น่าจะไปถึงห้างฯ ไม่เกินหกโมงเย็นค่ะ”
 กอปรกิตติ์ยิ้มให้กับข้อความเสียงท่ีถูกส่งมาในโทรศัพท์ แล้ว
เร่งฝีเท้าให้เร็วขึ้นเพื่อที่จะได้ไปพบแสงสว่างของเขาในยามนี้
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 ใช้เวลาไม่นานนัก กอปรกิตติ์ก็มาถึงห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่อยู่
ใกล้กบัคอนโดมเินยีมของเขา ท่ีนีค่อืท่ีนดัประจ�าของเขากบัเธอ เพราะ
นอกจากจะใกล้ท่ีพกัแล้ว ยังมรีถไฟฟ้าตดัผ่านอกีด้วย เรยีกได้ว่าสะดวก
ส�าหรับการเดินทางเป็นอย่างมาก
 กอปรกิตต์ินั่งรอแฟนสาวอยู่ในร้านกาแฟเหมือนอย่างทุกที 
เพราะรู้ดีว่าอีกฝ่ายงานยุ่งกว่าตนมาก อีกท้ังงานของฝ่ายนั้นก็ไม่ค่อย
จะเป็นเวล�า่เวลาสกัเท่าไหร่ เวลาหกโมงกว่า ๆ  หญงิสาวกเ็ดนิทางมาถงึ
 ทันทีท่ี นทัรกิา เหยียบย่างเข้ามาในร้าน กฉุ็ดให้ทุกสายตาต้อง
เหลียวมองเธออย่างห้ามไม่ได้ ไม่ใช่เพียงเพราะหน้าตา แต่บุคลิกของ
เธอก็โดดเด่นเป็นท่ีน่าสนใจไม่แพ้กนั หญงิสาวร่างบางในชุดเดรสท่ีเป็น
กางเกงเข้ารปู เดนิเข้ามาในร้านกาแฟของห้างใหญ่ ใบหน้าของเธอถกู
ปกปิดด้วยแว่นกนัแดดสดี�าราคาแพง มอืข้างหนึง่ห้ิวกระเป๋าแบรนด์ดงั
ท่ีราคาแพงกว่าแว่นหลายเท่า เธอมองหาชายคนท่ีเธอนัดเอาไว้อย่าง

ตอนท่ี 3
แก้วใบท่ีสำม
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ร้อนใจเพราะรู้ว่าเลยเวลานัดมาแล้ว 
 ชายหนุ่มมีนิสัยข้ีแกล้งจึงยังไม่ส่งสัญญาณบอกต�าแหน่งให้            
คนท่ีก�าลังเดินหา แม้ว่าจะสังเกตเห็นเธอต้ังแต่เดินเข้ามาแล้วก็ตาม 
มาดนางแบบท่ีเธอได้มาจากการท�างานท�าให้เธอดูเหมือนดาราหรือ              
คนดังคนหนึ่ง แต่นั่นก็ยังไม่อาจซ่อนความเป็นเด็กในตัวเธอเอาไว้ได้
มิดนัก เมื่อหญิงสาวมองไม่เห็นคนที่คาดว่าน่าจะมารอก่อนแล้ว เธอก็
รีบร้อนกดโทรศัพท์ส่งข้อความหาคนรัก ก่อนจะหันซ้ายหันขวาอย่าง
ไม่สนใจคนรอบข้างสักเท่าไหร่
 หลังจากแกล้งจนพอใจแล้ว กอปรกิตติ์ก็โผล่หน้าออกมาจาก
มุมหนึ่งของร้าน แล้วเดินออกมาหาหญิงสาวที่ตอนนี้เริ่มจะลนลานจน
น่าสงสาร
 “กิตติ์คะ นัทขอโทษที่มาช้ามากเลย รอนานไหมคะ ?”
 ท่ีจริงแล้วเพิ่งผ่านไปประมาณย่ีสิบนาทีจากเวลานัด แต่เธอ
ก็ท�าเหมือนมันผ่านมาแล้วนับช่ัวโมง นั่นเป็นเพราะเธอรู้นิสัยของ                       
กอปรกติติด์ ีเขาไม่เคยปล่อยให้ใครรอ และไม่ค่อยชอบท่ีจะต้องรอใคร
สักเท่าไหร่ ชายหนุ่มเดินมายิ้มให้หญิงสาวแล้วโอบเอวแทนค�าตอบว่า
ไม่เป็นไร เธอยิ้มอย่างพอใจแล้วซบลงบนไหล่ของเขา  
 “ผมโอบนัทแบบนี้ จะเป็นอะไรหรือเปล่า ?” เขาถามเพื่อ     
ความแน่ใจ
 “อย่าไปสนใจเลยค่ะ รู้แค่ว่านัทชอบก็พอ” หญิงสาวยิ้มหวาน
แล้วซบลงบนไหล่นั้นอีกครั้ง ที่กอปรกิตติ์ต้องถามอย่างนั้นเป็นเพราะ
หน้าท่ีการงานของฝ่ายหญิงเป็นท่ีสนใจในสังคมปัจจุบันอยู่บ้าง แม้จะ
ยังไม่ได้มีชื่อเสียงจนคนมากมายจดจ�าหน้าตาได้ในวงกว้าง แต่เธอก็
เป็นคนหนึ่งที่ท�างานอยู่ในวงการนางแบบและบันเทิง  
 ท้ังสองคนเลือกท่ีจะไปหามื้อเย็นกินในร้านอาหารญ่ีปุ่นซ่ึง
อยู่ในห้างนั้น เธอกับเขาไล่สายตาดูเมนูสลับกับการหยอกล้อกันอย่าง            
สนิทสนมจนพนักงานท่ีมายืนรอรับรายการอาหารอดอมย้ิมตามไม่ได้ 
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ยังไม่ทันท่ีท้ังสองจะได้สั่งอาหาร ชาเขียวร้อน ๆ ก็ถูกน�ามาวางเสิร์ฟ                                                                           
บนโต๊ะอย่างทันท่วงที บริการที่ดีเลิศของร้านนี้คือสิ่งหนึ่งท่ีท�าให้                  
กอปรกิตติ์ประทับใจและกลายเป็นลูกค้าประจ�า 
 หลังจากสั่งอาหารจานหลักท่ีตัวเองชอบมาคนละอย่าง             
และอาหารส�าหรับกินด้วยกันอีกสองสามอย่าง พนักงานรับรายการไป
เรียบร้อยแล้วจึงปล่อยให้คนทั้งสองได้ใช้เวลาร่วมกัน
 “เอ๊ะ เขาลืมเก็บรึเปล่า ?” นัทริกาคิ้วขมวดถามคนตรงหน้า
 “ผมว่าไม่น่าจะใช่นะ” กอปรกติติม์องแก้วชาเขียวตรงหน้าอย่าง
ไม่เข้าใจ
 แก้วชาเขียวร้อนอีกแก้วหนึง่ถกูวางไว้ห่างจากนทัรกิาเลก็น้อย 
ตรงหน้าเก้าอ้ีตัวข้าง ๆ พอดิบพอดี ในครั้งแรกเธอคิดว่าคงจะเป็น
ของลูกค้าคนก่อนท่ีเพิ่งจะกลับออกไปก่อนท่ีพวกเธอจะเข้ามา ขณะท่ี                                                                             
กอปรกิตติ์รู้สึกแปลกใจ เพราะร้านนี้ไม่เคยท�าอะไรผิดพลาดอย่างนี้
มาก่อน อีกท้ังก่อนท่ีจะเลือกนั่งโต๊ะตัวนี้ เขาก็มองดูดีแล้วว่ามันถูก
ท�าความสะอาดจนเรียบร้อยแล้ว 
 กอปรกติติเ์อ้ือมมือไปจบัท่ีแก้วเซรามิกใบนัน้ พบว่ามนัยังร้อน
อยู่ เหมือนเพ่ิงน�ามาเสร์ิฟใหม่ ๆ  เขาใช้มอืกลบัมาจบัท่ีแก้วของตวัเอง
กพ็บว่ามนัมอุีณหภมูิใกล้ ๆ  กนั นัน่แสดงว่าไม่ใช่แก้วของลกูค้าคนเก่า
ท้ังสองคนยังไม่ทันจะได้พูดคุยอะไรกันต่อ เครื่องเคียงท่ีเป็นของแถม
จากทางร้านเมื่อสั่งอาหารก็ถูกน�ามาวางบนโต๊ะจากพนักงานคนเดิม
ที่มารับรายการอาหารไปก่อนหน้านี้
 “น้องครับ ก่อนพวกพี่มานั่งตรงนี้น้องลืมเก็บแก้วหรือเปล่า  
ครับ ?” กอปรกิตติ์ถามอย่างสุภาพ 
 การลืมเคลียร์โต๊ะก่อนรับลูกค้ารายใหม่นั้นถือว่าเป็นเรื่อง
ใหญ่มากส�าหรับร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ท่ีไม่ใช่คนไทยซ้ือแบรนด์          
มาท�า พนักงานเห็นดังนั้นก็แปลกใจ เอ่ยขอโทษก่อนท่ีจะพิสูจน์               
ความจรงิอะไรหลงัจากนัน้ เธอรบีเดนิหายเข้าไปหลงัร้านแล้วไปต�าหนิ
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พนกังานท�าความสะอาดท่ีปล่อยให้เรือ่งนีเ้กดิข้ึน หลงัจากนัน้เดก็หนุม่
อายุไม่น่าเกินยี่สิบปีท่ีคาดว่าน่าจะมาท�าพาร์ตไทม์ก็รีบออกมาเพื่อจะ
เก็บแก้วและท�าความสะอาดโต๊ะให้เรียบร้อยอีกครั้ง แต่ทันทีท่ีเขาจับ
แก้วทรงสูงใบนั้นเขาก็ประหลาดใจแล้ววางมันลงเสียดื้อ ๆ
 เด็กหนุ่มก้มหัวให้ลูกค้าอย่างงก ๆ เงิ่น ๆ ก่อนจะรีบร้อนกลับ
เข้าไปหลังร้านโดยไม่รอให้ทั้งสองคนถามอะไร กอปรกิตติ์เห็นเช่นนั้น
กเ็ริม่ไม่พอใจท่ีร้านก�าลงัท�าให้บรรยากาศมือ้เย็นของเขากบัคนพิเศษมี
ความน่าร�าคาญใจเกดิข้ึน ถ้าในอีกไม่เกนิห้านาทีนี้ไม่มีใครมาจดัการให้
เรียบร้อย เขาคงจะลุกออกจากร้านไปและไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีก

 “อ้าว! ไหนล่ะแก้ว ?” พนักงานรับรายการถามคนท�าความ
สะอาดที่กลับมามือเปล่า
 “พี่ คือมันยังร้อนอยู่เลย ไม่ใช่ว่าเป็นของเพิ่งเสิร์ฟเหรอ            
ผมไม่กล้าเก็บ”
 บทสนทนาท่ีหลังร้านเริ่มคุกรุ ่นจากความกังวลเรื่องความ              
พงึพอใจของลกูค้า แต่เมือ่เดก็ท�าความสะอาดยนืกรานอย่างนัน้ คนเดยีว                                                                                          
ที่จะเรียกมาให้ค�าตอบได้ก็คือคนที่เอาชาไปเสิร์ฟ
 เดก็เสร์ิฟท่ีเอาชาไปวางบนโต๊ะนัน้จึงถกูเรยีกให้มายืนท่ีโต๊ะของ
ลูกค้าทั้งสองก่อนจะโค้งขอโทษอย่างสุภาพ 
 “ทางร้านต้องขอโทษในความไม่สะดวกนะคะ แต่ว่าทางร้าน             
ไม่ได้ลมืเกบ็จรงิ ๆ  ค่ะ” ผูจ้ดัการเป็นคนออกมารบัหน้าด้วยตวัเองเพราะ
จ�ากอปรกิตติ์ได้
 “คอื...ตอนท่ีหนมูองมาจากหลงัร้าน หนเูห็นมากนัสามท่านค่ะ 
กเ็ลยน�าชามาเสร์ิฟสามท่ี” เดก็เสร์ิฟอธบิายพร้อมกบัผายมือไปยังเก้าอ้ี
ข้าง ๆ  นทัรกิา พร้อมบอกว่าเธอเห็นม ี‘คณุผูห้ญิงอกีท่าน’ นัง่อยู่ตรงนี้                                                                             
ซ่ึงใบหน้าของเธอขณะอธิบายนั้นไม่มีแววโกหกหรือการเอาตัวรอด       
แต่อย่างใด
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 “ถ้าลูกค้าอีกท่านกลับไปแล้ว ทางเราขออนุญาตเก็บนะคะ”              
ผู้จัดการเอ่ยก่อนจะเดินอ้อมไปหยิบแก้วเซรามิกใบนั้น แต่นัทริกากลับ
ขัดเอาไว้เสียก่อน
 “ไม่เป็นไรค่ะ ไม่ต้องเก็บก็ได้ ดิฉันรับไว้เอง” นัทริกาบอก               
ผู้จัดการร้านด้วยรอยยิ้ม
 “เอ่อ แต่ว่านัท...” กอปรกิตติ์ก�าลังจะปรามคนตรงหน้า
 “ไม่เป็นไรหรอกค่ะกิตติ์ นัทคอแห้งด้วย ได้เพิ่มอีกแก้วก็ดี              
อย่ามีปัญหากันเลยนะ”
 ทุกอย่างจึงจบลงด้วยดีด้วยความใจดีของนัทริกา นี่เองก็
เป็นอีกจุดหนึ่งท่ีท�าให้กอปรกิตติ์รู้สึกถูกใจหญิงสาวตรงหน้า เธอเป็น                     
หญิงสาวหน้าตาดี อีกทั้งยังมีน�้าใจกับคนรอบข้างอยู่เสมอ
 อาหารม้ือเย็นวันนั้นอร่อยเป็นพิเศษเพราะกอปรกิตติ์ไม่ต้อง
กินคนเดียวอย่างเหงา ๆ เหมือนวันอื่น ๆ แต่เขาไม่ได้สังเกตเลยว่า                 
นทัริกาไม่ได้หยิบเอาแก้วชาใบนัน้มาดืม่เลยสกัครัง้ อีกท้ังเธอยังมสีหีน้า
แปลก ๆ ด้วย
 หลงัอิม่กบัม้ืออาหารเรยีบร้อยแล้ว ท้ังสองกอ็อกมาเดนิเล่นใน
ห้างเพ่ือซ้ือของ มบ้ีางท่ีคนหันมามองนทัรกิาอย่างสงสยัและคุน้หน้า ซ่ึง
มนัก็ไม่ใช่เรือ่งแปลกเพราะเธอกเ็คยไปโผล่อยู่ในโทรทัศน์อยู่หลายครัง้  
 “คืนนี้ไปค้างกับผมไหม ?” กอปรกิตติ์ถามเป็นเชิงเชิญชวน
 “เสยีดายจงัค่ะ พรุง่นีน้ทัมีงานเช้า” เธอท�าเสยีงออดอ้อนคนรกั
อย่างน่าอิจฉาหากใครได้มาเห็น แม้ว่าจะไม่ได้เปิดตัวให้คนอื่น ๆ รับรู้                                                                                    
ถึงความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการ แต่ท้ังสองคนก็มีสัมพันธ์ลึกซ้ึงกัน
มาระยะหนึ่งแล้ว 
 ท้ังสองคนแยกกันตอนใกล้เวลาปิดห้าง กอปรกิตติ์ส่งเธอขึ้น
รถแท็กซ่ีกลับบ้านเหมือนอย่างทุกที แม้ว่ารถจะติดแค่ไหน นัทริกาก็
ยังยินดท่ีีจะเลอืกการเดนิทางด้วยรถส่วนตวัหรอืแท็กซ่ีมากกว่ารถไฟฟ้า
เพราะไม่ชอบเบียดเสียดกับผู้คน
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 เม่ือรถแท็กซ่ีคันนั้นลับตาไป กอปรกิตติ์ก็เดินกลับมาอีก               
ทางหนึ่ง เขาเดินไปเรื่อย ๆ ความวุ ่นวายยามค�่าคืนอย่างนี้เป็น                 
เพื่อนสนิทของเขามานาน การได้เดินทอดอารมณ์ไปกับแวดล้อมท่ี
ไม่รูจ้กับางครัง้มันกท็�าให้สบายใจได้อย่างประหลาด เขาเสยีบหูฟังใส่หู                                                                         
แล้วเปิดเพลงที่ชอบจากโทรศัพท์ เดินเพลิน ๆ จนเข้ามาในซอยหนึ่ง
ที่ไม่คุ้นตา ข้างในนั้นไม่ได้มืดไม่ได้เปลี่ยว อีกทั้งยังมีป้ายโฆษณาขาย
คอนโดมิเนียมขนาดใหญ่วางตั้งอยู่ 
 กอปรกิตติ์เดินตรงเข้าไปในซอยนั้น หวังจะไปดูท�าเลท่ีตั้ง               
คอนโดเผื่อจะซ้ือไว้เก็งก�าไรตามนิสัยของนักลงทุน ในซอยนั้นเป็น                 
ย่านชุมชนท่ียังไม่หมุนไปตามความเรว็ของกรงุเทพมหานคร บ้านเรอืน
ท่ีเป็นตึกแถว ประตูบานเลื่อนเหล็กท่ีดูคุ้นตาในวันท่ีเขายังเด็ก ไม่มี
ใครรูห้รอกว่าความธรรมดาท่ีเราเห็นในวนันีมั้นลดลงอย่างรวดเรว็มาก                                 
แค่ไหน ไม่ต้องรออีกเป็นสิบปี เพียงปีหน้านี้เรายังคาดเดาไม่ได้เลยว่า
ภาพเหล่านี้จะหายไปหรือเปล่า 
 เดนิผ่านเขตชุมชนมาอีกหน่อยกเ็ห็นสงักะสแีนวยาวท่ีกัน้ล้อม
ท่ีดนิสีเ่หลีย่มผนืผ้าขนาดใหญ่เอาไว้ กอปรกติติส์อดส่องสายตาผ่านช่อง
เลก็ ๆ  ของประตเูข้าไปมอง เพราะไม่มยีามหรอืใครให้ถามรายละเอียด
ได้เลยสักคน ข้างในนั้นเร่ิมท�าการถมและปรับท่ีทางแล้ว อีกไม่นาน
คงจะท�าการลงเสาเอกและเริ่มสร้างท่ีอยู่อาศัยส�าหรับคนสมัยใหม่ทาบ
ทับลงบนที่อยู่อาศัยของคนสมัยเก่าที่เริ่มกลายเป็นส่วนน้อยของสังคม
บนแผ่นสงักะสสีงูสเีขียวมเีบอร์โทรและแผนท่ีออฟฟิศเจ้าของโครงการ
เขียนเอาไว้ เขาใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปเก็บไว้แล้วก็หันหลังกลับออกมา
 “ตาย! ตาย!”
 กอปรกติติต์กใจจนหัวใจแทบหยดุเต้น เมือ่เขาหันหน้ากลบัมา                                                                                 
ก็เจอกับผู้ชายเนื้อตัวสกปรกคนหนึ่งนั่งอยู่กับพื้นถัดจากเขาไปไม่ถึง
เมตร ชายสติไม่ดีคนนั้นชี้มาทางเขาแล้วตะโกนค�าเดิม ๆ ซ�้าไปซ�้ามา
เสียงดัง ด้วยค�าเดียวว่า ‘ตาย!’
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 ลักษณะของชายคนนั้นเพียงมองผ่านก็รู ้ว ่าเขาสติไม่สม
ประกอบ กางเกงเก่า ๆ  ขาด ๆ  เปื้อนไปด้วยโคลนและคราบต่าง ๆ  แต่
เสือ้ท่ีใส่นัน้ดแูปลกตาเพราะมันเป็นเสือ้ผ้าทออย่างดท่ีีน่าจะมีราคาแพง 
แต่มันก็ถูกกลบด้วยคราบสกปรก  ผมเผ้าที่ยาวรุงรังยิ่งท�าให้ดูสกปรก
มากข้ึนไปอกี เสือ้ท่ีใส่ไว้เพยีงเพือ่คลมุไม่ได้ตดิกระดมุท�าให้เห็นผวิหนงั
ข้างใน ตลอดท่ัวท้ังแผ่นอกของเขาเต็มไปด้วยยันต์โบราณ อักขระ                                                                                   
หลากหลายรูปแบบถูกสลักไว้เต็มพื้นที่อย่างเป็นระเบียบ และเมื่อมอง
ดูดี ๆ จะเห็นว่าที่แขนของชายคนนั้นก็เต็มไปด้วยรอยสักเช่นกัน
 กอปรกติติพ์ยายามตัง้สตแิละเบ่ียงตวัหลบเพ่ือจะเดนิออกจาก
ตรงนัน้ให้เรว็ท่ีสดุ เพราะสิง่ท่ีน่าขนลกุท่ีสดุไม่ใช่ลกัษณะของชายคนนัน้ 
แต่เป็นสิ่งที่เขาก�าลังท�าอยู่
 ชายสติไม่ดีคนนั้นนั่งอยู่กับพื้นถนนท่ีเต็มไปด้วยขยะและ               
น�้าขัง ข้าง ๆ  นั้นมีกระทงเครื่องเซ่นไหว้ที่ท�าจากใบตองวางอยู่ชุดหนึ่ง 
กะเกณฑ์จากสายตาแล้วมันน่าจะผ่านเวลาการใช้งานมามากกว่าหนึ่ง
วัน ชายคนนั้นหยิบกินอย่างเอร็ดอร่อยจนหกเลอะเทอะไปท่ัวบริเวณ 
สลับกับการตะโกนค�าว่า ‘ตาย!’ ใส่หน้ากอปรกิตติ์อย่างต่อเนื่อง
 อีกนดิเดยีวกอปรกติติก์�าลงัจะพ้นจากบรเิวณนัน้ แต่แล้วชายท่ี
เคยนัง่อยู่บนพ้ืนกลบัลกุพรวดข้ึนมากระโจนใส่เขาโดยไม่ทันตัง้ตวั ชาย
สกปรกคนนั้นคว้าตัวกอปรกิตติ์เอาไว้แล้วยังพูดค�าเดิม ๆ ทั้งกลิ่นและ
ใบหน้าท่ีเข้ามาใกล้จนแทบจะชิดกันท�าให้กอปรกิตติ์อยากจะอาเจียน
ออกมาด้วยความคลื่นไส้ เขาพยายามออกแรงขัดขืนแต่ชายตรงหน้า
กม็แีรงมากเหลอืเกนิ ท้ังท่ีเขาพยายามผลกัอกีคนออกไปแต่ก็ไม่ได้ผล
 “ตาย! มงึจะตาย! มึงอยู่กบัผ!ี มา! กจูะช่วยมึงเอง!” ชายสตไิม่ดี
คนนัน้พดูประโยคท่ีกอปรกติติ์ไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะสือ่อะไรออกมา 
แต่ประโยคนัน้กน่็ากลวัเหลอืเกนิ ย่ิงมาจากปากของคนตรงหน้าแล้วย่ิง
เกินจะทนได้ “โอม นะโมพุทธายะ นะ เคลื่อน โม คลาย...” หลังจาก
ท่ีชายสกปรกคนนั้นพูดจบ เขาก็ปล่อยมือจากกอปรกิตติ์แล้วมาพนม


