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 - คงไม่ได้กลับมาแล้วแหละ แต่ถึงจะกล้ากลับมาท�าอีก                  
ถามจริง...ใครจะดู ?
 - ไม่แน่หรอก คนปากอย่างมันเนี่ย บอกสภาพจิตใจได้ดี                    
เลยนะ มันไม่แคร์ใครมาแต่ไหนแต่ไรนี่
 - แต่เรื่องแบบนี้คงไม่แคร์ไม่ได้มั้ง วงในเมาท์ว่าท่ีเท่ียว                 
หลายแห่งที่ดีลไว้ แคนเซิลงานนางกันหมดแล้ว
 - เดี๋ยว ๆ ...แต่ดราม่าท่ีเกิดกับนางท้ังหมด ต�ารวจออกมา 
บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่านางไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องค้ามนุษย์น่ะ
 - เชื่อได้เหรอ โลกนี้มีอะไรท่ียุติธรรมบ้าง แค่มีชื่อเสียง                   
ซะอย่าง...อยากให้ข่าวออกมาเป็นแบบไหนก็ได้!
 - แต่ท้ังหมดท้ังมวล แค่นางออกมาช้ีแจงด้วยตวัเองกจ็บ ไม่ใช่
ให้ติง่มาตามด่ากนัเองแบบนี ้ตลก และท่ีส�าคญั ท่ีนางไปไล่ตามด่าเมนต์                                                                             
ที่ด่านางก่อนหน้านี้ นั่นก็ไม่น่ารักเลย ควรออกมาขอโทษนะคะ!



8

 - แค่ขอโทษมนัจะไปยากอะไรวะ ถ้ามัน่หน้าต่อไป ปิดเพจเลย
ก็ดี เพจรีวิวมีตั้งเยอะ ไม่ต้องท�าตัวหยาบคายสร้างกระแสเหมือนนาง
ด้วย!
 - บายยย ฌาดาเดย์ ไปตายเถอะ!

…………………….

 เร็วมาก...เร็วเกินไป
	 ฌาดาเดย์มีชวีิตอยู่บนโลกโซเชยีลเพียงสามปีเท่านั้น	เพราะนี่
อาจเป็นวาระสุดท้าย
	 หญิงสาววัยเบญจเพสทุรนทุรายอยู่บนเตียง	 เมียงมองไปท่ัว
เพดานห้อง	แววตาที่ใช้มองล่องลอย	เสียงหวีดร้องของริ้วลมบาดหูจน
เธอต้องกรีดเสียงแห่งความเจ็บปวดผ่านล�าคอระหงนั้น...
 ฌาดา อิทธภิทัร	จะจบชีวติลงแบบนีห้รอื	?	เธอพร�า่ถามตวัเอง																																																																					
น�้าตาพลันไหล	 เสียงสะอ้ืนผุดผ่านริมฝีปากอันสั่นระริก	 ‘ข้อความ															
เหล่านั้น’	 เสมือนอาวุธสังหาร	 เหมือนมีดท่ีแล่เฉือนเนื้อหนังมังสาจน
ฉีกวิน่	คนพวกนัน้คดิอย่างไรกบัเธอ	และมีใครบ้างท่ียังมองเห็นเธอเป็น
มนุษย์คนหนึ่งที่พร้อมจะท�าผิดพลาดและมีข้อบกพร่อง
	 ค�าตอบคือไม่มี...
	 เสยีงโทรศพัท์ดงัสนัน่หวัน่ไหว	มนัเป็นแบบนัน้มาหลายช่ัวโมง
แล้ว	ดเูหมือนเพ่ือนของเธอจะไม่ยอมสิน้สดุความพยายาม	แม้พวกหล่อน																																																																													
จะอยู่กนัคนละทิศา	แยกย้ายไปตามท่ีท�างานซ่ึงต่างล้วนอยู่คนละจงัหวัด
ทั้งสิ้น
 ...ฉันรูว่้าพวกเธอรกัฉัน แต่กแ็ค่นัน้เอง มีแต่พวกเธอแค่นัน้เอง 
ซึ่งมันก็ช่วยอะไรไม่ได้...
	 ฌาดาพลิกตัวอย่างล�าบาก	 แต่พยายามยิ่งยวดท่ีจะก้าวลง																
จากเตียง	 เธอรู้ดีว่าจะไม่อยู่แบบนี้เพื่อท่ีจะหลับใหลไปอีกหน	 เพราะ
ความทรมานอย่างสาหัสคือช่วงเวลาท่ีลืมตาอีกครั้ง...เพื่อพบว่า																																																																							
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ความสุขที่ผ่านมาได้ผันผ่านไปแล้ว
 “ไปที่นั่น ไปสิ...”
	 ฌาดาไม่รูว่้านัน่เป็นเสยีงของใคร	แต่เธอได้ยนิมันชัดมาก	และ
มันไม่ใช่ครั้งแรกท่ีเธอได้ยิน	 น�้าเสียงนั้นคุ้นเคย	 แต่กลับจ�าไม่ได้เลย
ว่าใครเป็นคนพูด	 เหมือนเธอเคยได้ยินจากใคร...จากที่ไหนสักที่	แล้ว																	
เสียงนั้นมีความหมายอะไร	มันเป็นมาอย่างไรในไม่กี่ปีหลังนี้	
	 “ไม่ว่าแกจะเป็นใคร	จะพูดอะไร...ต้องการอะไรก็ช่าง!”	
	 ฌาดาก้าวย่างโคลงเคลง	 หมุนตัวเคว้งคว้างอยู่กลางห้อง	
ตะโกนบอกเสยีงท่ีแว่วมา...ราวกบัว่าเสยีงนัน้ได้ผนกึอยู่ในสดบัของเธอ
ไม่มีวันเสื่อมหาย!
	 “อีกไม่นานฉันก็ไปแล้ว	รออีกนิดเดียว...นิดเดียวเท่านั้น...”
	 เธอบอกเสียงท่ีแว่วอยู่ในหู	 และไม่ช้าก็พาตัวเองก้าวออกมา
จากห้อง	 เหตุการณ์ช่วงนั้นรวดเร็วเท่ากะพริบตาเดียว	 เธอรู้สึกตัว																		
อีกครั้ง...ก็มายืนอยู่บนดาดฟ้าตึกเสียแล้ว
	 คอนโดมิเนยีมสงูระฟ้า	ลมหนาวยามพดัมาราวกบัเขม็นบัร้อย																																																																													
พุง่เข้าแทงท่ิม	นีอ่าจเป็นสถานท่ีสดุท้ายท่ีเธอจะ	‘รวีวิ’	ให้คนท้ังประเทศ
ได้รู	้ว่ากว่าท่ีเธอจะเดนิทางมาถงึจุดนีไ้ด้...เธอต้องแลกกบัความพยายาม
แค่ไหน	 แลกกับเสียงก่นด่าไปเท่าไหร่	 และอะไรท่ีเธอได้รับกลับมา
บ้าง...
	 สมาร์ตโฟนถกูยกข้ึนประจนัหน้า	ตัง้ท่าอย่างคล่องแคล่วว่องไว
เสมือนตอนท่ีเธอถ่าย	VLOG	 ก่อนท่ีระบบกล้องหน้าจะเปิด	 ภาพบน	
หน้าจอสะท้อนให้เห็นใบหน้าของหญิงสาวผู้น่ารังเกียจท่ีสุดคนหนึ่ง												
แห่งปี
	 “ไงพวกมึง	กูเอง...”
	 นั่นเป็นค�าทักทายท่ีเธอใช้กับคนท้ังประเทศ...และเป็นมา															
แบบนั้นเสมอ
	 “ฌาดาเดย์คลปินี.้..พวกมึงต้องแชร์กนัให้เยอะ	ๆ 	เลยนะ	กรููว่้า
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พวกมึงเกลียดกูมาก	แต่กูไม่แคร์หรอก	กูไม่ได้ท�าอะไรผิด	และกูก�าลัง
จะไปแล้ว...”
	 แม้ใบหน้าสวยคมจะพยายามเผยความเข้มแข็งผ่านรอยย้ิม	แต่
ฌาดาเกลยีดสิง่หนึง่สิง่เดยีวท่ีมนัก�าลงัฟ้องความโศกเศร้าชัดเจน	สิง่นัน้
คอืแววตา...ท่ีเปลีย่นเธอให้กลายเป็นคนแพ้อย่างไม่น่าให้อภยั	เธอไม่ควร
เป็นแบบนี้เลย...
	 ในท่ีสดุหญิงสาวกมี็น�า้ตา	และความจรงิก�าลงัปรากฏอยู่ในคลปิ
ที่ก�าลังถูกบันทึก
	 “มนัเหนือ่ยมากเลยนะ	การเป็นใครสกัคนท่ีอยากจะมีแต่คนรัก
เนี่ย...”	 ฌาดาปล่อยเสียงโฮสะอื้น	 แต่ก็ขืนฝ่ามือให้ถือสมาร์ตโฟนให้
นิง่ท่ีสดุอย่างมอือาชีพ	เธอท�าได้ดเีหมือนทุกครัง้ท่ีเคยท�า	“ช่างเถอะ...																																																																																			
นีไ่ม่ใช่คลปิระบายอารมณ์สกัหน่อย	กพูาพวกมึงมาดสูถานท่ี	‘สดุท้าย’...
ที่กูจะรีวิว”
	 ลมแรงยามใกล้ค�่า	 เมฆด�าก่อเกิดพยัพฝน	อีกไม่นานที่ตรงนี้
คงจะเปียกปอนน่าอดสู	แต่หญิงสาวก็รู้...ว่าเธอจะไม่รอให้ถึงเวลานั้น
	 “ท่ีนีค่อืดาดฟ้าคอนโดฯ	กเูอง	‘อิมพีเรยีล	ปรนิเซส	เรสซิเดนซ์’	
มงึคงตกใจล่ะส	ิอดตีพนกังานออฟฟิศไร้ญาตอิย่างก	ูจะมีท่ีพกัท่ีแสนสขุ
สบายได้	ทั้งหมดนี้ที่กูได้รับ	ก็เพราะพวกมึงเลยนะ”
	 แต่ละก้าวนัน้แสนทรมาน...ยามกระแสพดัผ่าน	และทัศนยีภาพ
ชวนหวาดเสยีว	ฌาดากวาดสายตามองไปรอบ	ๆ 	พยายามฝืนย้ิมให้กบั
ทุกสิ่งที่เห็น	 อีกไม่ช้าร่างบาง	 ๆ	 ของเธอจะร่วงไปลงจุมพิตกับผิวพื้น
เบื้องล่าง	และเธอหวังว่านั่นจะเป็นความกลัวครั้งสุดท้าย
	 “ดาดฟ้านี่ถ้าอากาศดี	 ๆ	 คงเหมาะแก่การถ่ายรูปมาก	 ๆ																						
กูแนะน�าให้พวกมึงข้ึนมาบนนี้ถ้ามึงจะข้ึนมาได้	 มันสวยมากนะมึง																		
เป็นท่ีถ่ายรปูช้ันดเีลยล่ะ	แล้วก.็..นบัตัง้แต่วนันี้ไป	มนัอาจจะกลายเป็น
สถานที่ต้องห้าม	ให้พวกมึงได้ขึ้นมาลองของ...เพราะที่นี่จะเป็นที่ตาย
ของกู”
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	 ยินเสียงหวีดร้องของแรงลม...เธอทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้ว...
	 “สุดท้ายละนะ...กูมีอีกสิ่งที่อยากบอก”
	 ฌาดาหันกลบัไปยิม้สูก้ล้อง	น�า้ตาหยาดสดุท้ายไหลนองอาบแก้ม
	 “กูรักพวกมึงทุกคน”
	 ระบบกล้องถูกปิด	 ไม่ช้าสมาร์ตโฟนในมือก็ถูกโยนลงพื้น	
เจ้าของเครื่องหลุบมองมันไม่นาน	 ความกล้าหาญสุดท้ายก็พุ่งทะยาน
เข้ามา...ตอบรับความต้องการของเธอ
 ฌาดาก้าวไปสู่ขอบระเบียงดาดฟ้า มุ่งหน้าสู่ทริปสุดท้ายที่เธอ
ต้องการจะไป



บทที่ 1 

ผู้ร่วมทริปสุดท้ำย
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 รวิชญ์ วางเอกสารผลประกอบการลงอย่างท้อแท้ ความสิน้หวัง                                                                            
กลายเป็นค�าตอบของความตั้งใจเดียวในชีวิต	 เป้าหมายเลือนรางดุจ
หมอกฝัน	และเริม่เห็นบาดแผลในวันข้างหน้า...บาดแผลท่ีอาจเกดิจาก
ความสุขสุดท้ายของชีวิต
	 แม้ใคร	 ๆ	 จะเคยชื่นชมให้เขาได้ยินว่า...เขาเป็นคนมีอนาคต															
มกีจิการเป็นของตวัเองตัง้แต่อายุย่ีสบิต้น	ๆ 	เท่านัน้	แถมกจิการของเขา																																																																																
เกีย่วข้องกบัอสงัหาฯ	แม้จะไม่ได้ใหญ่โตนกั	เป็นกจิการท่ีพกัขนาดย่อม	
แต่มูลค่าของมันก็มากเกินกว่าท่ีเขาจะหามาได้ด้วยน�้าพักน�้าแรงของ	
ตัวเอง
	 เพราะราคาของมัน...คือเกือบท้ังหมดของเงินมรดกจาก																
คนเป็นแม่	ซ่ึงท่านเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อหลายปีก่อน
 “มึงเล่าให้กฟัูงหน่อยไม่ได้เหรอวะ ว่าท�าไม ‘บูตกิโฮเทล’ ถงึเป็น                                                                             
ความฝันของมึง”
	 เสียงเพื่อนสนิทแว่วมาในความคิด	และมักจะมาในช่วงเวลาที่
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รวิชญ์สิ้นหวังกับความฝันของเขาเสมอ
	 สามแห่ง...บูตกิโฮเทลท่ีรวชิญ์เป็นเจ้าของกจิการมีอยู่สามแห่ง
	 บูตกิโฮเทล	คอืโรงแรมท่ีดดัแปลงจากอาคารขนาดเลก็หรอืจาก
ที่พ�านักซึ่งเคยถูกเรียกว่า	‘บ้าน’	น�ามาตกแต่งเพิ่มเติมตามสไตล์ผู้เป็น
เจ้าของ	รวิชญ์เห็นความน่าหลงใหลของธุรกิจนี้	เพราะมันแตกต่างไป
จากโรงแรมเชน	หรือโรงแรมขนาดใหญ่ที่มีไว้พ�านัก	แต่บูติกโฮเทลคือ
สถานท่ีซ่ึงผู้พักอาศัยจะได้ค้นพบประสบการณ์ช้ินใหม่	 ท้ังจากตัวเอง	
และทั้งจากรสนิยมของผู้เป็นเจ้าของด้วย
	 มันคือความฝันอันสวยงามของเขา	 และความฝันนี้มีมูลค่าท่ี
จะต้องแลกมา
	 กว่าเขาจะได้มาซ่ึงบ้านท้ังสามหลงั	และรโีนเวทจนมนักลายเป็น																																																																																
บูตกิโฮเทลสไตล์ท่ีแตกต่างกนั	ตามสภาพโครงสร้างของบ้านท่ีเขาได้มา	
เขาต้องแลกกับการจากไปของแม่...เมื่อย่ิงคิดถึงข้อนี้แล้ว	 รวิชญ์ย่ิง
เสียใจที่อาจท�าให้คนเป็นแม่ผิดหวัง
	 เสียงโทรศัพท์ดึงให้หลุดออกจากความเครียด	 แต่ก็น�าไปสู	่				
ความตึงเครียดชิ้นใหม่	ทันทีที่เขาได้รู้เรื่องจากคนในสาย
	 “วิชญ์คะ	 มีเด็กมาย่ืนเรื่องขอลาออกอีกคนแล้ว	 เอายังไงต่อ	
คะ	?”
	 คนในสายคือ	บราณี	หล่อนเคยเป็นเพื่อนรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย
เดยีวกบัรวชิญ์	แต่ตอนนีห้ล่อนเข้ามารบัหน้าท่ีเป็นผูจ้ดัการบูตกิโฮเทล
ให้รวชิญ์ท้ังสามแห่ง	เงนิเดอืนของหล่อนจดัว่าอยู่ในระดบัท่ีไม่เป็นธรรม
นัก	 แต่หล่อนเป็นคนเสนอตัวเลขเหล่านั้นเอง	 และการอุทิศตัวท�างาน	
ให้กับรวิชญ์	หล่อนมีเหตุผลทางใจมากกว่าเงินค่าตอบแทน
	 รวิชญ์รู ้เหตุผลของหล่อนตลอดมา...แต่เขาไม่อาจยอมรับ
สถานะเกินเพื่อนกับบราณีได้
	 เพราะหัวใจของเขา...อยู่ที่ใครบางคน...คนที่เขาไม่เคยลืม
	 “ลาออกอีกคน...ที่ไหนเหรอครับ	?”



15

	 “ท่าจีนค่ะ”
	 บารณีหมายถึง	Ravich de Tha Chin (รวิชญ์ เดอ ท่าจีน)      
บูติกโฮเทลแห่งแรกในชีวิตของรวิชญ์
	 “ท่ีนัน่อกีแล้วเหรอ	แสดงว่าคงเหลอืพนกังานไม่กีค่น...วคีก่อน
เพิ่งออกไปสองคนใช่มั้ยครับ	?”
	 “ค่ะ...”	บราณตีอบรบัเสยีงแผ่ว	ขณะท่ีพยายามเสนอความเห็น																																																																									
กึ่งกังวล	 “วิชญ์คะ	 แต่อีกสองท่ี	 บัวว่าอีกไม่ช้าก็ต้องเจอสถานการณ์
เดียวกัน	วิชญ์อย่าโกรธนะถ้าบัวจะออกความเห็นตรง	ๆ”
	 รวิชญ์หัวเราะแผ่วเบา	ท้ังท่ีความจรงิแล้วไม่ได้อยู่ในอารมณ์ขัน
	 “ผมเคยโกรธพี่บัวด้วยเหรอ	พูดมาเถอะครับ”
	 “พีแ่ค่เป็นห่วงวิชญ์ค่ะ	คือ...พ่ีคดิว่าพีรู่ว่้าวชิญ์จะท�ายังไงต่อไป”
	 รวิชญ์ยิ้มให้กับค�าพูดนั้น
	 “วิชญ์คงจะสู้ต่อ	คงบอกให้บัวประกาศหาพนักงานใหม่”
	 “ผมดีใจท่ีพ่ีบัวรู้ใจผมนะครับ	 แต่สิ่งท่ีพ่ีบัวอยากจะบอกผม															
พี่ไม่เห็นด้วยใช่ไหม	?”
	 คนในสายอึกอักเล็กน้อย	แต่ก็ตัดสินใจพูดกับเขาตรง	ๆ
	 “ค่ะ	พี่กลัววิชญ์จะเจ็บตัวมากไปกว่านี้”
	 “พี่อยากให้ผมหยุด	อยากให้ผมยอมแพ้แล้วใช่มั้ยครับ	?”
	 “วิชญ์	พี่ไม่เคยดูถูกวิชญ์เลยนะ”
	 “อย่าซีเรียสเลยครับพี่	 ผมรู้ว่าที่พี่บัวพูด	 เพราะพี่เป็นห่วงผม	
พี่กลัวว่าผมจะหมดตัวเพราะความฝันลม	ๆ	แล้ง	ๆ	นี้”
	 คนในสายถอนใจอย่างไม่อาจจะเก็บกลั้นความรู้สึกจริงได้
	 “ไม่ใช่แค่วิชญ์หรอกนะคะท่ีก�าลังแย่	 เศรษฐกิจตอนนี้ท�า																					
ผู้ประกอบการแย่ตาม	ๆ	กันไปหมด	แถมรัฐก็ห่วยแตกสิ้นดี	เราไม่ใช่
เศรษฐีที่อยู่ใน	1%	ของประเทศนี้ด้วย”
	 “ผมเองก็ก�าลังพยายามหาทางออกอยู่ครับ”
	 “วิชญ์คะ	ไหน	ๆ	พี่ก็พูดแล้ว	ขอออกความเห็นอีกสักนิดนะ...
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ถ้าเกิดวิชญ์ยังอยากจะสู้ต่อไป	 พ่ีแนะน�าได้ม้ัยคะ	 เราลองลดจ�านวน
สาขา	ให้เหลือแค่...”
	 “ถ้าผมตั้งใจจะท�าต่อ	มันจะต้องอยู่ครบทั้งสามที่”
	 นั่นเป็นค�าตอบท่ีเด็ดขาด	 และรวิชญ์ชิงตอบเพราะรู้ว่าบราณี
ก�าลังจะพูดอะไรกับเขา
	 “ข...ขอโทษค่ะวิชญ์”
	 “ผมรู้นะครับว่าพี่บัวเป็นห่วง	แต่ถึงยังไง...สถานการณ์ตอนนี้
ส�าหรับผม	แม้มันจะแย่	แต่ก็ยังไม่ที่สุดส�าหรับชีวิตผม	ผมยังไปต่อได้	
ถ้าเรายังอยู่ด้วยกัน	ผมหวังว่าพี่บัวจะสู้ไปกับผมนะ”
	 หลังจากนั้นไม่ถึงนาทีรวิชญ์ก็วางสาย	 กลับมาจ่อมจมอยู่กับ																																																																					
ความฝันเจ้าปัญหาของตัวเองตามล�าพัง	 แม้จะบอกใครต่อใครว่า															
‘อย่าเพิง่ยอมแพ้’	แต่จู	่ๆ 	ความรูส้กึท้อแท้ก็โรมรนัเข้ามาเม่ือความเงยีบ
ครอบง�า
 ...อย่าเพิ่งท้อแท้ไปน่า...พักผ่อนสักนิดเถอะ วิชญ์...
	 เขาบอกตวัเองแบบนัน้	ก่อนจะไพล่นกึถงึสถานท่ีพกัผ่อนท่ีใกล้
ที่สุดส�าหรับเขา	ณ	ตอนนี้	สถานที่ที่มองได้สุดสายตา	ไร้ขอบเขตกั้น	
สถานท่ีซ่ึงอาจปรากฏทางออกจากความฝันเจ้าปัญหาท่ีเขาก�าลงัเผชิญ
อยู่...
	 ณ	ที่แห่งนั้น...บนชั้นดาดฟ้า...
 
 หากใครสักคนเคยเลือกท่ีจะเปลี่ยนใจ...ในช่วงเวลาท่ีชีวิต               
สายเกินกว่าจะมีสิทธิ์เลือกทางใดทางอื่น
	 ก็คงจะเป็นเช่นเดียวกับเธอ	 ที่ก่อนหน้านี้เธอเลือกที่จะตาย...
และเธอเลือกที่นี่เป็นที่ตายด้วยซ�้า
	 ชวิีตนีม้นัยากเกนิกว่าจะอยู่	เธอนกึไม่ออกด้วยซ�า้ว่าจะก้าวผ่าน
สายตาแต่ละคนบนพื้นดินเดียวกันไปได้อย่างไร	 และแม้รู้สึกเช่นนั้น	
เธอก็ยังตั้งค�าถามว่า	 ‘ฉันท�าอะไรผิด	?’	ก่อนจะพบค�าตอบด้วยตัวเอง
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ว่า	‘ไม่เลย’
	 โลกใบนี้ไม่ยุติธรรมส�าหรับใครท้ังนั้น	 วันหนึ่งอาจประสบ
ความส�าเร็จ	 มีผู้คนรักใคร่	 ฌาดาจ�าได้ว่าทุกครั้งท่ีโพสต์สิ่งใดก็ตาม												
ลงไปในเพจ	ฌาดาเดย์	 เพียงเสี้ยวนาทียอดไลก์ก็เริ่มออกตัววิ่ง	 การ
แจ้งเตือนไม่หยุดยั้งจนบางครั้งระบบรวน
	 ไม่ถงึหนึง่นาทีต่อจากนัน้โพสต์ของเธอกจ็ะกลายเป็นวงสนทนา
ย่อม	ๆ	ผ่านไปสักชั่วโมงก็จะกลายเป็นวงสนทนาขนาดใหญ่
 - พี่เอิงกินข้าวหรือยังคะ ?
 - พี่เอิงจะอัปคลิปลงเมื่อไหร่ ?
 - พี่เอิงรักษาสุขภาพด้วยนะครับ เดินทางปลอดภัยครับ
	 หลายครัง้ท่ีได้อ่านข้อความเหล่านัน้	เธอย้ิมให้กบัมัน	ตวัอกัษร
พวกนี้มีค่าพอ	 ๆ	 กับรายได้ท่ีเธอได้รับในแต่ละคลิป	 จากพนักงาน
ออฟฟิศท่ีชีวิตไม่น่าจะสวยหรมูากไปกว่ารปูร่างหน้าตา	แต่ค�าพดูค�าจา										
ที่โผงผางผิดผู้หญิงในแบบเรียน	กลับกลายเป็นความน่าสนใจ	และเธอ
ได้กลายเป็นผู้หญิงปากร้ายหน้าสวยท่ีมีอิทธิพลระดับหนึ่งในวงการ	
Content Creator
 “พวกมึงแฮปปี้กันมั้ยคะ คลิปนี้กูรื่นเริงสุด ๆ ไปเลย แต่กูว่า
ต้องเหนื่อยพี่โจ้ตอนตัดต่อแน่ เอางี้ เพื่อการให้ก�าลังใจกูและทีมงาน
นะเว้ย ช่วยกดไลก์ กดแชร์ หรือใครท่ีดูอยู่ในยูทูบ กรุณาสละก�าลัง                               
กดติดตามกูหน่อยนะ จึ๊กเดียว อีดอก ยากป้ะ ? เอาเป็นว่าคลิปนี้                                                      
ชอบไม่ชอบยังไงก็บอกกันเข้ามานะ แล้วอยากให้อีเอิงไปไหนอีก                                
ก็พูดคุยเข้ามาท่ีเพจฌาดาเดย์นะจ๊ะ คลิปนี้ไปละนะ ซียา!”
	 จากรอยยิ้มในวันนั้น	แปรผันเป็นรอยน�้าตาในวันนี้
 “กูแปลกใจนะ กูพูดอะไรกลับไม่มีใครเชื่อ อีพวกเกรียน
คีย์บอร์ดกรุณาเก็บสันดานไว้ใช้กับพ่อแม่มึงค่ะ อีดอก ท�าเป็นพหูสูต 
มึงเห็นหรือไงว่ากูเป็นเอเยนต์พาคนไปขาย เลิกมโนค่ะอีเห้ีย แค่กู                       
เดินสายถ่ายคลิปแต่ละท่ี กูก็แทบจะไม่มีเวลาว่างอยู่แล้ว (หลุบมอง               
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คอมเมนต์) อีคนเนีย้ะ ท่ีเมนต์มาเนีย่ อีปารณีา! ถ้ามึงไม่หยุดแต่งเรือ่ง
นะ มึงไปเจอกับกูที่ศาล มึงไม่มีหูฟังเหรอ ต�ารวจยืนยันแล้วว่ากูไม่ได้
มีส่วนเกี่ยวข้อง กูไม่ได้เกี่ยวเห้ียอะไรเลย กูแค่ไปรับส่งเพื่อนกู มัน                                                                                
เมาหนักมึงเข้าใจม้ัย เออ...ดีนะ ตอนกูท�ารายการดี ๆ พวกเห้ียนี่                 
ไม่เคยเห็นหัว แต่พอกูล้มนิดเดียว ถ่อมาจากไหนเป็นพันเป็นหมื่น มา
ถล่มด่าก ูเอาให้สนกุละกนัอพีวกเห้ีย ใช้สนัดานพวกมงึให้เตม็ท่ีไปเลย!”
	 เหตกุารณ์เหล่านัน้น�าพาเธอมาสูท่ี่นี	่ดาดฟ้าของคอนโดมิเนยีม
หรู	 ท่ีพ�านักท่ีเธอใช้หยาดเหงื่อแรงกายจากการถ่ายท�ารายการให้																		
‘ฌาดาเดย์’	มามากกว่า	100	คลิป	
	 ทุกอย่างท่ีสัง่สมมาท้ังหมด...พงัทลายลงเพยีงเพราะเหตกุารณ์
ท่ีเพือ่นสนทิเสยีชีวติ	แม้ความจรงิเธอจะไม่มส่ีวนเกีย่วข้องกบัคดนีัน้เลย	
แต่ความชงัของคน...ส่งผลให้เธอกลายเป็นเหยือ่	และยากเกนิกว่าท่ีจะ
กลับมาตั้งหลักได้ในเร็ววันนี้
	 เธอเหนื่อยเกินกว่าจะมีชีวิตอยู่	จึงขึ้นมาสู่ที่นี่...
	 ทว่าความตั้งใจกลับกลายเป็นความหวาดกลัว	ความกล้าหาญ
ท่ีจะจากโลกนี้ไปเพียงล�าพัง	 กลับกลายเป็นความพรั่นพรึงจากเสียงท่ี
ก้องอยู่ในหู!
 “ไปที่นั่น! ไปที่นั่นสิ!”
	 เสียงฟ้าร้องน่ากลัว	
	 แต่นั่นไม่ใช่สิ่งท่ีสร้างความกลัวให้กับฌาดา...เท่ากับเสียง																
กรีดร้องในโสตสดับจากใครสักคน!
 “ไปที่นั่นสิ ไปสิ!”
	 ฌาดาแน่ใจว่าไม่ได้หูแว่ว	นั่นเป็นเสียงที่ถ่ายถ้อยค�าสั่งที่ชวน
ตระหนกที่สุดในชีวิตของเธอ	 เสียงนั้นสะท้อนอยู่ในสดับ	 แต่อานุภาพ
ของมันเหมอืนกมัปนาทไปท่ัวฟ้า	จนเธอต้องหวดีเสยีงลัน่ออกมาอย่าง
ทรมานสุดแสน
	 ครั้นฝ่าเท้าจะก้าวหนี	 แต่ลมแรงท่ีประกาศจากฟากฟ้าว่า																		
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อีกไม่ช้าพายุจะเยี่ยมเยือน	มันขืนร่างเธอไว้	ไม่ให้ก้าวกลับไปที่ประตู
 ...ฉันจะไม่ตายที่นี่ ไม่แล้ว ไม่เอาแบบนี้!...
	 เธอเปลี่ยนใจแล้ว...แต่ดูเหมือนโชคชะตาจะไม่ยอมท�าตาม																		
ใจเธอ!
 “ไปที่นั่น!”
	 “มงึเป็นใคร!	ต้องการอะไร	?!”	ฌาดาระเบิดเสยีงก้อง	“ชวีติฉัน
พังขนาดนี้	แกยังจะเอาอะไรกับฉันอีก!”
 “ไป!” เสียงในหูร้องบอกเธอ “เธอต้องไปที่นั่น!”
	 เวิ้งฟ้าน่ากลัว	 กับแนวรั้วท่ีกั้นความเป็นและความตายบนชั้น
ดาดฟ้า	เสยีงท่ีสัง่ให้เธอ	‘ไปท่ีนัน่’	...ราวกบับางสิง่	‘ต้องการ’	ให้กระโดด
ลงไป	และนอกเหนือไปจากความกลัวที่ก�าลังโรมรัน	เธอตัดสินใจเลือก
ทางเดินในเสี้ยวนาทีสุดท้าย
	 “กูไม่ไป!”	ฌาดาแผดเสียงตอบ
	 กระแสลมแรงราวกับมือท่ีมองไม่เห็นปัดร่างของเธอจนล้ม	
เกลือกกลิ้งไปตามพื้นอันเฉียบเย็น	และเสียงร้องที่ยังคงโหยหวนอยู่ใน
ห้องหู
	 “ออกไปจากชีวิตกูเดี๋ยวนี้!”	เธอตะโกนไล่เสียงปริศนานั้น
	 ฌาดาไม่ได้รู้สึกไปเอง	แต่มวลลมที่มิอาจเห็นรูป	ทว่าเหมือน
มันกลายเป็นมือที่ฉุดลากข้อเท้าของเธออยู่	ฌาดาหวีดเสียงให้คนช่วย	
เม่ือร่างกายท่ีควรจะเป็นของเธอ...กลบัมอิาจควบคมุและต่อต้านอ�านาจ
ประหลาดที่ก�าลังจะฉุดคร่า
	 แรงกระชากส่งผลให้ร่างท่ีล้มกลิง้ดีดตวัข้ึนมา	หน้าอกกระแทก
เข้าที่ราวระเบียง	 จนสายตาทอดเห็นความสูงอันน่าหวาดเสียวจากชั้น
ดาดฟ้า
	 ฌาดากรีดร้องเหมือนคนบ้า	 เมื่อร่างของเธอประชิดเข้าหา
ความตาย!
	 และแล้วฝนห่าใหญ่ก็โปรยสายลงมา...
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	 “ช่วย...ฉัน...ด้วย...”
	 เปล่าประโยชน์ที่จะขอความเมตตาจากใคร	 เธอเองที่เลือกมา
ที่นี่...
	 ก่อนท่ีร่างกายจะสิน้สติ	ก่อนท่ีร่างนีจ้ะร่วงหล่นลงไปแตกสลาย	
วูบหนึ่งที่เธอไม่อาจเห็นได้ชัดเจนว่า	‘ใคร’	...
	 ใครกันที่ปรากฏตัวเบื้องหลัง	?	...แล้วกระชากร่างของเธอไป
	 ก่อนที่สติทั้งดวงจะดับวูบ...
 “คุณ! คุณเป็นอะไรหรือเปล่า ?! คุณ! คุณครับ!”



บทที่ 2

ค�ำคน
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 เขารู้จักผู้หญิงคนน้ี นับต้ังแต่วันน้ัน...
	 เธอเมาไม่ได้สติ	 และท�าในสิ่งท่ีไม่สมควรท�าซึ่งผิดกฎหมาย	
นัน่คอืการขับรถ	และการกระท�าของเธอกส่็งผลกระทบมาถงึเขา	แม้จะ	
ไม่ได้สร้างความเดอืดร้อนอะไรมากนกั	แต่มนักน่็าหงดุหงดิกบัการรู้จกั
ใครสักคนด้วยเรื่องท�านองนั้น
	 รวิชญ์เพ่ิงไปรับรถมาจากอู่ซ่อมเม่ือไม่นานมานี้	 หลังจากถูก
เธอขับรถมาเบียด	แล้วเฉี่ยวเอาสีกราบรถข้างนั้นไปเกือบแถบ
	 เขาไม่ได้เรียกร้องค่าเสียหายจากเธอ	 จนภายหลังจากนั้น																
เขาเองก็แอบมานั่งคิด	ว่านิสัยยอมคนง่ายและรักความสงบสุขมันเป็น
จุดอ่อนในชีวิตของเขาหรือเปล่า	เพราะเมื่อรู้ว่าเธอคนนั้นคือใคร	เขาก็
เช่ือว่าเธอน่าจะมเีงนิเพียงพอท่ีจะชดใช้ค่าเสยีหายให้เขาได้อย่างสบาย	
รวิชญ์ไม่ได้เสียดายเงินก้อนนั้น	 แต่เสียดายท่ีไม่ได้ให้บทเรียนกับเธอ
มากกว่า
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	 ยังไม่ได้ให้บทเรียน...กลับต้องกลายเป็นรับภาระเพราะเธอ															
อีกหน!
	 คอนโดมิเนียมหรูถูกกล่อมด้วยแสงสีส้มแดง	 เป็นบรรยากาศ
สลัว	 ๆ	 อุ่นอยู่ในความรู้สึกปนเหงา	 มันเป็นบรรยากาศท่ีรวิชญ์ชอบ	
สงบ...ปลอดภัย...ปราศจากความวุ่นวายเมื่อแสงไฟฉายฉาบทาบทา
สรรพสิ่ง	ทุกอย่างในห้องดูเป็นมิตรส�าหรับเขา...
	 เว้นก็แต่หญิงสาวบนโซฟาตัวนั้น
	 เมือ่ไม่กีน่าทีก่อนหน้านีเ้อง	รวชิญ์ตัง้ใจจะเดนิข้ึนไปสบูบุหรีบ่น
ช้ันดาดฟ้า	เขาชอบท่ีนัน่	มนักว้างขวางและดเูป็นอิสระมากกว่าระเบียง
ห้องนอนของเขาเสียอีก	 การได้มองเห็นทัศนียภาพของเมืองแบบ																																																																															
360	 องศา	 มันท�าให้เขาคิดอะไรออก	 โดยเฉพาะทางออกของมรสุม
ชีวิตในแต่ละครั้ง
	 แต่เพราะความโง่เขลา	 ท้ังท่ีรู้ว่าพายุก�าลังจะมา	 ก็ยังดันทุรัง															
ข้ึนลิฟต์ไปหาความวุ่นวาย	 ร้ายกว่าพายุท่ีต้องเจอ	 คือผู้หญิงคนนี้ท่ี
ก�าลังตกอยู่ในสถานการณ์ชวนตระหนก	รวิชญ์ไม่แน่ใจว่าเธอก�าลังท�า
อะไรตอนนัน้	แต่ดจูากไกล	ๆ 	ท่ีช่องประต	ูเหมอืนเขาจะตาฝาดไปเอง...													
ที่เห็นเธอราวกับถูกใครสักคน	‘ฉุดกระชาก’	อยู่ใกล้ราวระเบียง
	 ตอนน้ันเขาหายใจไม่ท่ัวท้อง	 และแน่ใจว่าหากสติของเขา																		
ไม่กลับคืน	 ให้เร่งเท้าตรงเข้าไปช่วยเธอคนนี้	 บางที...เขาอาจจะ																							
กลายเป็นพยานคนเดียวในเหตุโศกนาฏกรรมของผู้หญิงคนนี้แล้ว																															
ก็เป็นได้...
 ...บ้าเอ๊ย...เจอกันทีไรมีแต่เรื่อง รถเพิ่งซ่อมมาแท้ ๆ นี่ฉัน
เกือบจะซวยเพราะเธออีกแล้วเหรอ ?...
	 รวิชญ์ ไม่คิดว่านี่จะเป็นเรื่องของพรหมลิขิต	 แต่มันคือ																						
ชะตากรรมมากกว่า!	 และตอนนี้เขาไม่รู ้ว่าจะต้องท�าอย่างไรต่อไป																		
จะลงไปถามรีเซปช่ันเรื่องห้องพักของเธอดีไหม	 จะท�าอย่างไรถ้าเธอ	
ไม่ฟ้ืน	เขาควรรบีเรยีกรถพยาบาลเลยดีหรอืเปล่า	หรอืจะปล่อยให้นอน
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ห่มผ้าขณะที่เนื้อตัวเธอยังฉ�่าชุ่มไปด้วยฝน
	 “ช่วย...ด้วย...”
	 รวิชญ์ไม่ได้หูแว่ว	 แต่นั่นเป็นเสียงเธอจริง	 ๆ	 ในท่ีสุดเธอก็													
เปล่งเสียงให้รู้ว่ายังมีลมหายใจอยู่	 ชายหนุ่มลุกจากเบาะนั่ง	 สืบเท้า
เข้าไปนั่งลงใกล้	ๆ	แล้วเรียกเธอ
	 “คุณ	เป็นไงบ้าง	?”
	 แล้วหญงิสาวก็ลืมตา	ท่าทางอ่อนระโหย	แต่แล้วก็พรวดพราด
ขยับตัว	นั่งประกอบความตื่นตกใจ
	 “คุณ	ใจเย็นก่อน	อย่าเพิ่งรีบร้อน”
	 “อ...โอ๊ย...”	 หญิงสาวร้องโอด	 สองมือเลื่อนข้ึนป้องใบหน้า													
และดวงตาที่พร่ามัวและแสบแสง	“ฉัน...อยู่ที่ไหน	?”
	 “ห้องผม	เอ่อ...ผมอยู่คอนโดเดียวกับคุณ”
	 “อ่อ...”	 เธอยังนั่งหลับตา	 วางใบหน้าคมสวยอยู่ในฝ่ามือ																
“คุณช่วยฉันไว้เหรอคะ	?”
	 “ช่วย	?”	 รวิชญ์ถามทวน	 คิ้วเข้มขมวดมุ่น	 ฟ้องว่าไม่เข้าใจ	
“หมายถึงอะไรครับ	เกิดอะไรขึ้นกับคุณ	?”
	 หญิงสาวนัง่นิง่	ลมืตากะพรบิช้า	ๆ 	ในฝ่ามอืท่ีป้องอยู่	เธอก�าลงั
ครุ่นคิด
	 “ฉัน...ไม่แน่ใจ”	 แล้วเธอก็ยกหน้าข้ึนมองชายหนุ่ม	 ซ่ึงยังนั่ง
อยู่กับพื้น	“คุณเห็นอะไรหรือเปล่าคะ	?”
	 “ผมก็ไม่แน่ใจ...”	รวิชญ์พูดตามตรง	“แต่ผมรู้สึกว่ามันมีอะไร
ผิดปกติ”
	 เธอพยักหน้าช้า	ๆ	ราวกับเข้าใจเขา	
	 “ถึงยังไงฉันก็ขอบคุณนะคะ”
	 “คุณบอกว่าผม	‘ช่วย’	แปลว่า...คุณก�าลังเจออะไรอยู่	?”
	 “ฉัน...ก�าลังรักษาตัว”
	 เป็นค�าตอบท่ีท�าเอารวิชญ์ตาโพลงข้ึนเล็กน้อย	 ไพล่นึกไปถึง


