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บทที่ 1

ทุ่งดอกไม้กลายเป็นทะเลเพลิง

สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก...
คุณอาจจะรู้จักฉันบ้างไม่มากก็น้อย อย่างน้อยต้องเคยได้ยินชื่อฉัน
บ้างล่ะ ไม่เคย? ว้าว! ชีวิตคุณคงมีสาระมาก ไม่ค่อยว่างอ่านเรื่องซุบซิบ
เม้าท์มอยกันตามอินเตอร์เน็ตเท่าไหร่สินะ อะไรนะ!? ไม่ค่อยอยากยุ่ง
เรื่องชาวบ้าน!? จ้า เชื่อจ้าาา
ฉันเป็นใครงั้นเหรอ ค�ำถามนี้คุณเก็บไว้ก่อนดีกว่า ตอนแรกฉันก็ว่า
จะเฉลยไปเลยอยูห่ รอกนะ แต่คดิ ดูอกี ทีแล้วฉันอยากให้คณ
ุ ลองมองเรือ่ งนี้
อย่างเป็นกลาง อย่าพยายามคิดว่าใครเป็นคนเล่า คุณจะได้รบั ฟังข้อมูลและ
รับรู้โดยปราศจากอคติใดๆ
ท�ำใจได้แล้วรึยัง พร้อมจะฟังมั้ย คุณตื่นเต้นรึเปล่า ฉันตื่นเต้นมาก
เลยล่ะ เรื่องราวที่เกิดขึ้นจากนี้ไปอาจจะฟังดูเลอะเทอะ เหลือเชื่อ เข้าใจ
ได้ยาก คุณอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลของพวกเราในการกระท�ำสิ่งต่างๆ แต่ก็
อย่างว่า บางอย่างทีค่ ณ
ุ ท�ำในชีวติ คุณยังไม่เข้าใจตัวคุณเองเลย จะคาดหวัง
ให้เข้าใจคนอื่นทุกเรื่องได้ยังไง จริงมั้ย
เรื่องราวที่คุณจะได้อ่านเป็นเรื่องราวของ 'แก๊งดอกไม้' ใช่ คุณอ่าน
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ไม่ผิด ฉันรู้ว่าชื่อมันน่าข�ำ แต่ใครๆ ก็เรียกเราด้วยชื่อนี้ มันเริ่มมาจาก
พันทิวาใช้รูปโพรไฟล์ ในโปรแกรมแชตเป็นรูปดอกกุหลาบตอนสมัยเรียน
มหาวิทยาลัย หลังจากนัน้ สมาชิกคนอืน่ ๆ ในกลุม่ ก็พากันเปลีย่ นรูปโพรไฟล์
เป็นดอกไม้ตามทีพ่ นั ทิวาเลือกให้ และแน่นอนว่าแต่ละคนเองก็ชอบดอกไม้
เหล่านั้นด้วย มีนาเป็นดอกลาเวนเดอร์ สรัสวดีเป็นดอกลิลลี่ เมธาชาเป็น
ดอกคาร์เนชั่น และรูปของธิดาวัลย์คือดอกกล้วยไม้
นั่นแหละ จึงเป็นที่มาของชื่อกลุ่มเรา
จากวันนัน้ ก็ผา่ นมาเกือบสิบปีแล้วทีท่ งั้ หมดยังคงเกาะกลุม่ เป็นเพือ่ นรัก
กัน ในบรรดาเพือ่ นร่วมรุน่ ทีย่ งั คบกันอยู่ กลุม่ ของเรามีมติ รภาพแน่นแฟ้น
ทีส่ ดุ แน่นจนอึดอัด อยากอ้วกเลยล่ะ
เข้าเรื่องเลยละกัน เรื่องราวทั้งหมดมันอาจจะเริ่มมานานมากแล้ว
เพียงแต่ไม่เคยมีใครสังเกตเห็น แต่ฉนั เห็น ฉันรูว้ า่ หายนะจริงๆ แล้วเริม่ จาก
จุดไหน เพียงแต่การจะเริม่ เล่าจุดนัน้ จ�ำเป็นต้องย้อนกลับไปไกลมาก ดังนัน้
ฉันจึงขอเริม่ เล่าจากเหตุการณ์ทเี่ พิง่ เกิดขึน้ เมือ่ ไม่นานมานีแ้ ทนละกัน ส่วน
เหตุการณ์กอ่ นหน้า ฉันเชือ่ ว่าคุณจะได้ร...
ู้ ในไม่ชา้ ก็เร็วนีแ่ หละ
ระเบิดลูกแรก ในงานแต่งของพันทิวา
นับวันการจัดงานแต่งงานเริ่มกลายเป็นเครื่องมืออวดความร�่ำรวย
หรูหรา ฟุม่ เฟือย มากกว่าจะเป็นประเพณีทสี่ งั คมยึดถือปฏิบตั ิ ว่ามัย้ ? ไม่วา่
จะดารา ไฮโซ คนดังสาขาไหน ต่างก็ควักกระเป๋าทุม่ เงินแทบหมดบัญชีเพือ่
เนรมิตความงดงามอลังการราวกับชิงถ้วยรางวัล งานไหนที่ใหญ่โตหรูหรา
จะถูกสัมภาษณ์ ถ่ายภาพลงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นเกียรติแก่
วงศ์ตระกูลบ่าวสาว เพราะดูเหมือนสังคมส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับมูลค่า
ของงานมากกว่าความรัก ความทรงจ�ำดีๆ ในช่วงเวลาอันแสนศักดิส์ ทิ ธิ์
แต่ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีงานแต่งงานเลิศหรูมากมายเพียงใด เชื่อเถอะว่า
ไม่มีงานมงคลสมรสงานไหนสร้างความน่าจดจ�ำได้เท่างานแต่งของ แพร
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พันทิวา ตันติวชิ า
คืนวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ คือคืนที่หลายคนก่นด่าการจราจร
ในกรุงเทพมหานคร เพราะนอกจากจะเป็นคืนวันเงินเดือนออกในบางบริษทั
อย่างทีเ่ หล่ามนุษย์เงินเดือนรอคอยแล้ว ยังเป็นวันทีก่ นิ เนสบุค๊ ควรบันทึกไว้วา่
รถติดนานทีส่ ดุ เท่าที่ไทยเป็นประเทศมา
ไหนจะรถของนักท่องราตรีไปทองหล่อ เอกมัย อาร์ซีเอ ข้าวสาร
และคืนนี้ยังเป็นคืนส�ำคัญของอัยการสาวสวยดาวรุ่งจากตระกูลเนติ
เก่าแก่ กับลูกชายคนเดียวของรัฐมนตรีกลาโหม และภูรีนัทก็เป็นว่าที่
นักการเมืองคนใหม่ของพรรคเพียงประชา
กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแขกที่มาร่วมงานคือแขกพ่อแม่บ่าวสาว
มากกว่าจะเป็นเพื่อนบ่าวสาวเอง พ่อของพันทิวาคืออดีตผู้พิพากษาชื่อดัง
ในขณะทีพ่ อ่ ของภูรนี ทั เจ้าบ่าวของเธอก็เป็นถึงรัฐมนตรีกลาโหม จึงไม่นา่
แปลกใจหากประธานในพิธีจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน
ถ้าคุณได้รับเชิญมางานนี้ด้วยน่าจะยังจ�ำบรรยากาศได้ ห้องบอลรูม
ที่ใหญ่ทสี่ ดุ ของโรงแรมเรซิเดนซ์ คองคอร์ด ตกแต่งด้วยดอกไม้สขี าวสลับ
แดงเลือดหมูขบั ให้ทงั้ ห้องดูหรูหรา เสียงเปียโนดังคลอ เสียงชนแก้วแชมเปญ
และไวน์ดงั เป็นระยะๆ แทบไม่มีใครในงานเป็นตัวของตัวเอง ทุกคนเสแสร้ง
แกล้งยิม้ หัวเราะในสิง่ ทีพ่ วกเขาไม่ได้ขำ� พ่นพูดถ้อยค�ำสรรเสริญ อวยพร
ให้กนั และกันทัง้ ทีแ่ ววตาไม่ได้สอื่ ออกมาเช่นนัน้ ควรจะเรียกงานนีว้ า่ ปาร์ตี้
หน้ากากมากกว่างานแต่ง
พ่อแม่ของพันทิวาและภูรีนัทผลัดกันรับแขกที่ตัวเองจ�ำชื่อไม่ได้
ยกมือไหว้ทักทายอดีตรัฐมนตรีจากแต่ละช่วงสมัย แสร้งหัวเราะเมื่อ
ใครสักคนเล่นตลกมุกเก่า พ่อของพันทิวาถือโอกาสใช้งานนีค้ ยุ ธุรกิจบางอย่าง
อย่างผิดกฎหมาย ในขณะทีพ่ อ่ ของภูรนี ทั ก�ำลังเตรียมสุนทรพจน์เพือ่ กล่าว
เปิดตัวลูกชายในฐานะผูล้ งสมัครเป็นสมาชิกวุฒสิ ภาสมัยหน้า
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งานนีจ้ งึ เต็มไปด้วยผลประโยชน์ของทัง้ สองฝ่าย การเกีย่ วดองระหว่าง
ตระกูลนักการเมืองและตระกูลเนติอนั ยิง่ ใหญ่ จึงกลายเป็นงานรวมตัวผูท้ รง
อิทธิพลในแวดวงต่างๆ ได้ไม่ยาก
เห็นมั้ยว่าฉันพูดไม่ผิด งานนี้มันปาร์ตี้หน้ากากชัดๆ
เวลาผ่านไปไม่นาน พิธกี รก็ประกาศเรียกชือ่ บ่าวสาวเข้าพิธี ทัว่ ทัง้ ห้อง
เงียบกริบ ไฟถูกหรีล่ ง พลันปรากฏร่างของบ่าวสาวขึน้ หน้าประตูทางเข้า
พันทิวางดงามไร้ทต่ี ใิ นชุดเจ้าสาวทีเ่ นรมิตโดยห้องเสือ้ ชือ่ ดังจากฝรัง่ เศส
เดินเคียงคูม่ ากับภูรนี ทั เจ้าบ่าวหนุม่ ผูเ้ ป็นเจ้าของรอยยิม้ สังหารหัวใจสาวๆ
ทัง้ คูก่ มุ มือกัน เดินผ่านพรมสีแดงเลือดหมูโรยด้วยกลีบกุหลาบสีขาว ฝีมอื
การโปรยของเพือ่ นเจ้าสาวทัง้ สี่
มีนา สรัสวดี เมธาชา และธิดาวัลย์ ยืนโปรยดอกไม้อยูบ่ นพรมแดง
หน้าประตูทางเข้า พวกเธอทัง้ สีส่ วมชุดเพือ่ นเจ้าสาวสีไวน์แดงทีต่ ดั มาจาก
ผ้าม้วนเดียวกัน
ทั้งสี่ยิ้มกว้างให้เพื่อนสนิทผู้เป็นเจ้าสาวที่ก�ำลังเดินผ่าน พันทิวา
ดูงดงามราวเจ้าหญิง โครงหน้ารูปหัวใจ ตาโตเรียวยาว ริมฝีปากเล็กเป็น
กระจับ เทวดาคงใช้เวลานานพอสมควรถึงจะสามารถปั้นใบหน้าของเธอ
ให้สวยสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี้ ยิง่ ยิม้ ยิง่ ท�ำให้ใบหน้าของเธอมีเสน่ห์ ดวงตา
แวววาวเป็นประกายอย่างมีความสุข
งานแต่งงานนีเ้ ป็นข้อพิสจู น์ถงึ ชีวติ ทีส่ มบูรณ์แบบ เพียบพร้อมไปด้วย
ทุกอย่างของพันทิวา เธอเป็นผูห้ ญิงสวยที่ใครเห็นก็ลมุ่ หลง เกิดมาบนบ่อเงิน
บ่อทองทีข่ ดุ โดยพ่อแม่ เรียนจบจากคณะนิตศิ าสตร์มหาวิทยาลัยชือ่ ดังด้วย
เกียรตินยิ มอันดับหนึง่ สอบบรรจุเป็นอัยการได้ตงั้ แต่อายุยงั น้อย มีแฟนหนุม่
รูปหล่อที่อนาคตไกลในแวดวงการเมือง ภาพลักษณ์ของเธอคือสาวสังคม
ผูส้ ง่างามดุจราชินบี นบัลลังก์
แต่ใครเล่าจะรูว้ า่ ภายใต้พรมสีแดงเลือดหมูทเี่ ธอเดินอยูน่ นั้ เต็มไปด้วย
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เศษขยะเน่าเฟะเพียงไร
พิธีกรกล่าวทักทายเจ้าบ่าวเจ้าสาวบนเวทีตามสคริปต์ ในช่วงนี้
เหล่าเพื่อนเจ้าสาวทั้งสี่ต่างก็เดินไปสแตนด์บายข้างเวทีเพื่อเตรียมพานใส่
พวงมาลัยให้ประธานพิธีสวมให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว
"วันนี้ดูคุณภูตื่นเต้นมากเลยนะครับ" พิธีกรเอ่ยถามเจ้าบ่าว
"ตืน่ เต้นสิครับ เพราะผมก�ำลังแต่งงานกับผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ดุ ในชีวติ และ
ทีส่ ำ� คัญ ผมรักเขามาก จะไม่มอี ะไรพรากเราสองคนไปจากกันได้หรอกครับ"
ภูรนี ทั ยิม้ กว้างพลางหันมองเจ้าสาว เรียกเสียงปรบมือและเสียงเป่าปากวีด้ วิว่
จากผูม้ าร่วมงาน
"หลายท่านคงรูอ้ ยูแ่ ล้วว่าคุณภูและคุณแพรคบกันมาหลายปี แต่นอ้ ยคน
ทีจ่ ะรูว้ า่ ทัง้ คูค่ บกันมาตัง้ แต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย เป็นความรักทีย่ าวนาน
เลยทีเดียวครับ ทุกคนคงอยากทราบว่าพวกเขาพบกันได้อย่างไร เราไปรูจ้ กั
พวกเขาพร้อมกันเลยดีกว่า"
พิธีกรหันไปพยักหน้าให้ทีมงานเปิดวิดีโอพรีเซนเทชั่น
จอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ถูกดึงลงมากลางเวที แล้ววิดีโอก็เริ่มเล่น
พรีเซนเทชั่นนี้เองที่สร้างความประทับใจให้คนในงาน ท�ำให้พวกเขา
จดจ�ำเรื่องนี้...ไปจนตาย
พันทิวาฉีกยิม้ รอ จ�ำได้ดวี า่ กว่าจะถ่ายท�ำวิดโี อตัวนีเ้ สร็จ เธอเสียเหงือ่ กับ
การแสร้งท�ำเป็นวิง่ ไล่จบั กับภูรนี ทั ริมชายทะเลไปมากเท่าไหร่ ราคาค่าจ้างท�ำ
ก็มากพอทีจ่ ะเปิดร้านกาแฟเล็กๆ ได้ ทุกสิง่ ทุกอย่างถูกเนรมิตเพือ่ ให้ได้ภาพ
อย่างทีเ่ ธอต้องการ
เรื่องราวที่เธอแต่งขึ้นใหม่คือเธอกับเขาเจอกันครั้งแรกตอนที่ ไป
ค่ายอาสาปลูกป่าชายเลน เหล่าเพือ่ นเจ้าสาวทัง้ สีข่ องเธอช่วยกันคิด เพราะ
คงให้ทกุ คนรูค้ วามจริงไม่ได้วา่ เธอและเจ้าบ่าวพบกันทีผ่ บั ข้างมหาวิทยาลัย
แต่วิดีโอที่เปิดขึ้นมาไม่ได้มีภาพทะเล ไม่ได้มีภาพเธอและภูรีนัท

Page ����������.indd 11

20/11/2560 BE 11:15

วงกตดอกไม้
12

วิ่งไล่จับกัน แต่เป็นภาพห้องนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งขึ้นมาแทน
"อ๊าาา...อ๊าาา เยส...เยส...แรงอีก แรงอีก...เยส อ่าาา"
เสียงของพันทิวาดังลัน่ ล�ำโพงพร้อมกับภาพเคลือ่ นไหว แม้จะเป็นวิดโี อ
ทีม่ หี น้าเธออยู่ แต่กลับไม่ใช่เรือ่ งราวทีเ่ ธอแต่งไว้ กลับกลายเป็นภาพพันทิวา
ในร่างเปลือยเปล่าก�ำลังโก้งโค้งอยู่บนเตียง ด้านหลังคือผู้ชายต่างชาติ
ร่างใหญ่กระแทกบัน้ ท้ายเธออย่างรุนแรง หน้าตาพันทิวาบ่งบอกถึงความสุข
ไร้รอ่ งรอยการถูกบังคับขืนใจ
และมีผู้ชายอีก...สอง...ไม่ใช่สิ...สามคนก�ำลังร่วมวงด้วย
มีนาเป็นคนแรกที่รู้สึกตัว เธอรีบวิ่งไปยังห้องควบคุมด้านหลังเวที
แล้วดึงแฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพิวเตอร์ แต่ไม่มอี ะไรเกิดขึน้ ภาพพันทิวา
ยังคงปรากฏอยู่บนหน้าจอ เพราะพนักงานดึงไฟล์ลงบนเดสก์ท็อปและ
เปิดจากคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ใช่จากแฟลชไดรฟ์!!
"อ๊าาา แรงอีก แรงอีก อย่างนั้นแหละ เข้ามาเลย ลึกๆ"
พันทิวาในวิดีโอก�ำลังอ้าขากว้าง เผยให้เห็นส่วนสงวน โน้มตัวไป
จูบปากผูช้ ายคนหนึง่ อย่างเมามัน อีกสองคนก็กำ� ลังสาละวนอยูก่ บั หน้าอก
ของเธอ ส่วนผู้ชายอีกคนก�ำลังกระแทกส่วนแข็งของเขาใส่หว่างขาของ
พันทิวา
สรัสวดี เมธาชา และธิดาวัลย์รีบวิ่งตามมา มีนากดให้โปรแกรม
หยุดเล่น แต่ดูเหมือนโปรแกรมจะค้าง เพราะภาพยังคงฉายอยู่เช่นเดิม
เสียงแขกเริ่มดังฮือฮา
บนจอโปรเจ็กเตอร์ ผูช้ ายร่างใหญ่ผวิ ด�ำซึง่ เป็นคนทีห่ า้ ยืน่ อวัยวะเพศ
ทีแ่ ข็งตัวแล้วมาด้านหน้าของพันทิวา พันทิวาในวิดโี อหัวเราะชอบใจท่ามกลาง
เสียงร้องอย่างตกใจของบรรดาคุณหญิงในงาน
เมธาชาตัดสินใจเดินไปกระชากสายเชือ่ มโปรเจ็กเตอร์ออก ท�ำให้ภาพ
ในจอดับวูบไปทันที
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สิ่งที่ดับตามไป คือแววตาของพันทิวา
ภูรีนัทปล่อยมือจากเจ้าสาวของเขา
ทัง้ ห้องเงียบลง มีเพียงเสียงซุบซิบดังเบาๆ มีนาวิง่ ขึน้ เวทีเพือ่ พุง่ ตรง
ไปหาพันทิวา
นาทีที่ได้เห็นสีหน้าพันทิวา เธออ่านใจเพื่อนสนิทได้เลยว่าพันทิวา
คิดได้แค่ประโยคเดียวในหัว
ชีวิตของเธอ จบสิ้นลงแล้ว
ความลับ...เป็นสิ่งอันตรายที่สุด
เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว...ก็ยากที่จะควบคุมให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่
ส�ำหรับแก๊งดอกไม้ ทีเ่ ดียวทีค่ วามลับจะยังคงอยูไ่ ด้ คือในสมองเท่านัน้ !
และใครก็ตามทีท่ ำ� ให้มนั หลุดออกมาเพ่นพ่าน จะไม่ได้รบั การให้อภัย
เด็ดขาด ไม่วา่ จะกรณีใดๆ
"ฉันลบไปหมดแล้วจริงๆ!"
เมธาชาตะโกนบอกทุกคน
"แล้วมันไปอยู่ในงานได้ไง!" มีนาบีบแขนเพื่อนสนิท
เมธาชาดึงแขนตัวเองกลับ ไม่เกรงกลัวมีนา ในบรรดาห้าคน เมธาชา
ขึน้ ชือ่ เรือ่ งไม่ยอมคนทีส่ ดุ เธอเป็นสาวมัน่ ตาคมเฉีย่ ว ดูเซ็กซี่ ริมฝีปาก
รูปกระจับ มีไฝเม็ดเล็กเหนือริมฝีปากด้านขวา และซอยผมสัน้ แบบบ็อบเท
"ฉันก็ไม่รู้ ฉันเห็นมันพร้อมแกนี่แหละ แต่ฉันสาบานได้ ฉันลบไป
หมดแล้ว ตั้งแต่วันที่เราสัญญากันวันนั้น"
มีนาเม้มปากแน่น เธอเป็นสาวหน้ากลม แต่กระนัน้ จมูกที่โด่งก็ทำ� ให้
ใบหน้าเธอดูเก๋ไก๋ ริมฝีปากรูปกระจับ ผมสีน�้ำตาลอ่อนถูกรวบไปข้างหลัง
เหมือนไม่ได้ตั้งใจ ดวงตากลมตอนนี้ก�ำลังแสดงอาการหงุดหงิดออกมา
อย่างเห็นได้ชดั
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เธอหันไปมองเพือ่ นอีกสองคนทีก่ ำ� ลังนัง่ อยูบ่ นเก้าอี้โซฟา สรัสวดีและ
ธิดาวัลย์
ทั้งหมดขึ้นมารอบนห้องพักของโรงแรมที่เปิดไว้ให้เพื่อนเจ้าสาวพัก
และแต่งตัว ข้าวของจึงยังกระจัดกระจายไร้การเก็บ โดยเฉพาะหลังเหตุการณ์
ทีน่ า่ จดจ�ำในงานเมือ่ สักครู่
อย่างทีฉ่ นั เล่าให้ฟงั ในตอนต้นว่าแขกในงานประกอบด้วยใครบ้าง ดังนัน้
เรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ จึงส่งผลให้งานพังไม่มชี นิ้ ดี มีนาแทบไม่อยากคิดว่าพ่อแม่ของ
พันทิวาจะเก็บเศษใบหน้าทีแ่ ตกร้าวกลับมาต่อใหม่ได้อย่างไร แขกทัง้ หมด
พากันทยอยกลับ พวกเธอต้องรีบพาพันทิวาขึน้ มาพักบนห้องเพราะเจ้าสาว
อยู่ในอาการช็อก ไม่สามารถตอบค�ำถามใครได้ จึงไม่ได้เห็นว่าพ่อแม่ของ
บ่าวสาวจัดการเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ อย่างไร
ภูรีนัทขังตัวเองอยู่ในห้องและไม่ยอมเจอพันทิวาเลย
แต่ฉนั ว่าต่อให้ภรู นี ทั อยากเจอ ก็ใช่วา่ พันทิวาพร้อมจะเจอ เธอเอาแต่
นั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวในสุด เงียบมาสิบห้านาทีแล้วในขณะที่มีนาไล่ถาม
เพื่อนทุกคนถึงที่มาของวิดีโอนั้นอยู่
"มีใครมีคลิปนี้อีก" มีนาหันมาทางสรัสวดีและธิดาวัลย์
สรัสวดีคือสาวโครงหน้ารูปไข่ ตาคม คิ้วเข้ม สวยหวานแบบไทย
ตัวผอมเล็กและมักจะตืน่ กลัวอยูเ่ สมอ จึงเป็นเรือ่ งปกติมากถ้าสรัสวดีจะตัวสัน่
และดูจะสติหลุดทีส่ ดุ ในเวลาแบบนี้
"ไม่ใช่ฉันนะ ฉันไม่มีนะแก ฉันลบไปหมดแล้ว" สรัสวดีพูดวนไปมา
มีนาเลิกสนใจเพื่อนขี้กลัว หันมาทางธิดาวัลย์ที่เงียบที่สุด
"แล้วแกล่ะ"
ธิดาวัลย์เม้มริมฝีปาก เธอเป็นสาวฉลาด หน้าเรียว ตาเรียว ริมฝีปาก
อวบอิ่ม เวลาปกติเธอเป็นผู้หญิงที่สามารถจะน่ารักและดูเป็นผู้ใหญ่ได้
ในเวลาเดียวกัน แต่เวลาที่ไม่ปกติเธอจะกลายเป็นคนเงียบ เจ้าความลับ
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เหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลา ตอนนี้ก็เช่นกัน
"เราก็มกี นั ทุกคนนัน่ แหละ" เธอตอบค�ำถาม แต่มนี ารูส้ กึ ว่ายังไม่พอ
สาวเจ้ากอดอก คาดคัน้ ค�ำตอบต่อ
"แต่เราตกลงกันแล้วว่าเราต้องลบคลิปนั้น"
"ฉันก็ลบไง แกก็เห็นตอนฉันลบ" ธิดาวัลย์ว่าต่อ
มีนานิ่งเงียบ ก่อนที่เมธาชาจะพูดขึ้น
"แล้วแกได้ท�ำส�ำเนาไว้มั้ย ก๊อปปี้ไว้ตรงไหนรึเปล่า"
ธิดาวัลย์หันมองเมธาชาแทน
"ไม่มี ฉันจะก๊อปไปท�ำไมวะ" ธิดาวัลย์ถามพร้อมถอนหายใจ
"แกอาจจะอยากแก้แค้น" จู่ๆ พันทิวาที่เงียบที่สุดในห้องก็พูดขึ้น
ทุกสายตาหันไปมองพันทิวาที่นั่งอยู่ในชุดเจ้าสาวบนโซฟาริมสุด
"แก้แค้นฉันเรื่องวินไง"
"ฉันจะท�ำแบบนั้นไปท�ำไม" ธิดาวัลย์เลิกคิ้วใส่
"แกโกรธฉัน ฉันรู้ แกยังคิดว่าฉันเป็นต้นเหตุทที่ ำ� ให้นอ้ งชายแกเป็น
แบบนี"้ สายตาของพันทิวาเริม่ ฉายแววน่ากลัวเมือ่ พูดถึงเรือ่ งนี้
"ฉันไม่ได้คิดแบบนั้น!"
"แล้วแกว่ามันน่าจะเป็นฝีมือใครล่ะ" พันทิวาพูดด้วยเสียงสงบนิ่ง
ไร้อารมณ์
"ฉันไม่ได้ทำ� !" ธิดาวัลย์ลกุ ขึน้ ตะโกน "แล้วเรือ่ งวิน ฉันก็ไม่โทษแกเลย
มันไม่ใช่ความผิดแก แกไม่ได้เป็นคนขับรถชนวินนี"่
"แต่แกก็ยังคิดว่าต้นเหตุมาจากฉัน แกยังแค้นฉันอยู่..."
"ฉันไม่ได้แค้นแก เลิกใส่ความฉันสักที!"
เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น ขัดจังหวะการทะเลาะของสองสาว
เมธาชาเดินไปเปิดประตู แล้วผู้ชายสองคนก็ก้าวเข้ามา คนหนึ่งคือ
เจ้าของออร์แกไนซ์ที่ก�ำลังตามหาคนท�ำในครั้งนี้
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"คุณแพรครับ นี่คือฝ่ายเทคนิคที่เป็นคนรับแฟลชไดรฟ์อันนั้นมา"
พันทิวาเลือ่ นสายตามายังชายร่างอ้วนในชุดสูทสีดำ� ทีม่ ที า่ ทางตืน่ กลัว
"แพรเป็นคนเอาแฟลชไดรฟ์พรีเซนเทชัน่ ไปให้พเี่ องใช่มยั้ คะ" พันทิวา
เอ่ยถาม
ชายร่างอ้วนพยักหน้า
"ใช่ครับ"
"แล้วท�ำไมพี่ไม่เปิดอันที่แพรเอาไปให้ แต่กลับเปิดอีกอัน" พันทิวา
ถามต่อโดยที่อารมณ์ยังคงสงบนิ่ง
"คือว่า...ก่อนงานจะเริ่ม มีคนเอาแฟลชไดรฟ์อันนี้มาให้ บอกว่า
คุณแพรขอเปลี่ยนรูปข้างใน แล้วก็เอาแฟลชไดรฟ์อันเก่ากลับไป ผมเลย
เปิดอันใหม่ครับ"
เมื่อชายร่างอ้วนพูดจบ สาวๆ ในห้องก็มองหน้ากัน
"แต่เราเทสต์อนั ทีถ่ กู ต้องแล้วนีค่ ะ ท�ำไมถึงเลือกเปิดอีกอัน" เมธาชา
ย่นคิว้
"ตอนที่เทสต์ มีรูปช่วงหลังๆ ที่คุณแพรบ่นว่าอยากให้เปลี่ยน ผมก็
นึกว่าคุณแพรเอาไปเปลีย่ นมาแล้ว ผมขอโทษครับ" ชายอ้วนคนนัน้ ก้มหน้าลง
ด้วยความส�ำนึกผิดที่ตัวเองสะเพร่า
"แต่พี่ควรจะตรวจเช็กคลิปก่อนที่จะฉายลงจอไม่ใช่เหรอคะ ท�ำไม
ถึงได้ชุ่ยขนาดนี้" มีนาที่เงียบไปครู่ใหญ่ถอนหายใจ
"มันคือความผิดของพวกผมเอง ขอโทษครับ" เจ้าของออร์แกไนซ์
ยกมือไหว้พันทิวา
"การขอโทษมันช่วยย้อนเวลาให้แพรได้รึเปล่าล่ะคะ" พันทิวาถาม
พร้อมรอยยิ้ม
ทั้งห้องเงียบไปหนึ่งอึดใจ
ฉันขอเตือนคุณหนึ่งอย่าง การที่พันทิวายิ้มขึ้นมาได้ในสถานการณ์
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แบบนี้ บอกได้เลยว่าไม่เคยมีเรื่องดี
"ถ้าช่วยอะไรแพรไม่ได้ก็ช่วยพาสารร่างตัวเองออกไปจากห้องแพร
ด้วยค่ะ" น�ำ้ เสียงเย็นยะเยือกเท่าอุณหภูมศิ นู ย์องศาถูกเปล่งออกมาจากปาก
ของพันทิวา
"แพรไม่ชอบหายใจร่วมกับคนแบบนี้" พันทิวาหุบยิ้มลง แล้วจึง
ถอนหายใจ "แพรคิดว่าการจ้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพด้วยราคาสูงขนาดนี้
น่าจะได้งานทีส่ ร้างความประทับใจได้ และก็จริงด้วยค่ะ แพรประทับใจมาก..."
พันทิวาเชิดหน้าขึ้น มองชายอ้วนด้วยหางตา นี่คือสายตาปกติของ
พันทิวา และมันท�ำให้คนที่ถูกมองแบบนั้นรู้สึกต้อยต�่ำไปโดยปริยาย
"พีพ่ สิ จู น์ให้แพรเห็นแล้วว่าพนักงานระดับล่าง ยังไงก็ตอ้ งรับใช้เขาไป
อยูว่ นั ยังค�ำ่ คนแบบพี่ไม่มที างเจริญไปมากกว่านีห้ รอกค่ะ"
ชายร่างอ้วนเหมือนจะหายใจติดขัด ก้มหน้ามองพืน้ ด้วยน�ำ้ ตาคลอเบ้า
"ออกไปได้แล้วค่ะ ทุเรศ"
สิน้ ค�ำพูดของพันทิวา มีนาก็รบี เดินไปหาเจ้าของออร์แกไนซ์ กระซิบ
ให้รบี พาชายร่างอ้วนออกไปจากห้อง ก่อนพันทิวาจะพ่นถ้อยค�ำท�ำร้ายจิตใจ
ไปมากกว่านี้
"อ้อ อีกหนึ่งค�ำถามก่อนไปค่ะ พอจะจ�ำได้มั้ยคะว่าใครเป็นคนยื่น
แฟลชไดรฟ์อันใหม่ให้พี่" ธิดาวัลย์ลุกขึ้นมาถาม ก่อนที่ชายทั้งสองคนจะ
ออกจากห้องไป
ชายร่างอ้วนเงยหน้าที่ดวงตามีน�้ำตาคลอเบ้า มองหน้ามีนา ก่อนจะ
หันไปมองเมธาชา ธิดาวัลย์ แล้วจึงมาหยุดที่สรัสวดี
"เพื่อนเจ้าสาวนี่แหละครับ"
ทุกคนนิ่งเงียบไปทันที
ฉันจ�ำความรู้สึกตอนนั้นได้ดี ทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงหายใจ
"ผมไม่ได้เงยหน้ามอง แต่จำ� สีชดุ ได้ สีไวน์แดง และทีข่ อ้ มือมีกำ� ไล
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ดอกไม้ผกู อยู่ คนทีเ่ อาแฟลชไดรฟ์อนั ใหม่มาให้ผมคือหนึง่ ในเพือ่ นเจ้าสาว
นีแ่ หละครับ"
นาทีนั้น ทุกคนก้มลงมองก�ำไลดอกไม้ สัญลักษณ์ของเพื่อนเจ้าสาว
ที่ข้อมือตัวเอง
ฉันรูส้ กึ เหมือนตัวเองได้ยนิ เสียงฟ้าผ่าดังขึน้ ก้องหู แต่เปล่าเลย ไม่มี
ฝนตก ไม่มฟี า้ ร้องฟ้าผ่าใดๆ ทัง้ นัน้
เพราะมันไม่ใช่เสียงฟ้าผ่า แต่เป็นเสียงความสัมพันธ์ในกลุม่ เพือ่ นรัก
ของฉัน...ก�ำลังแตกหัก
ห้องเงียบอยู่นานหลั
งจากชายสองคนนั
(ติดตามอ่
านต่อได้ในฉบั้นบออกไป
เต็ม)
มีนาเดินไปนั่งข้างพันทิวา จ้องมองเพื่อนเรียงคน ไล่ตั้งแต่เมธาชา
ธิดาวัลย์ และสรัสวดี เมธาชาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นสายตาของมีนา
"มีน แกมองแบบนี้คงไม่ได้จะจับผิดพวกฉันหรอกใช่มั้ย"
"แกก็ได้ยนิ เขาบอกเองว่าเพือ่ นเจ้าสาวเป็นคนเอาไปให้" มีนาเถียงขึน้
"นั่นมันก็รวมแกด้วยไง แกก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ" เมธาชาเถียงกลับ
มีนาย่นคิ้ว
"ฉันไม่ทำ� อย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว นีม่ นั งานแต่งไอ้แพรนะ ฉันจะท�ำไปท�ำไม"
"ไม่มีใครในนี้มีเหตุผลต้องท�ำทั้งนั้นแหละ ฉันว่าไอ้อ้วนนั่นอาจจะ
จ�ำผิด" สรัสวดีส่ายหน้าไปมา
"แต่ทั้งงานมีแค่พวกเราที่ใส่ชุดสีนี้นะ" มีนาลุกขึ้นยืนกอดอก
เมธาชาเห็นแล้วอดหัวเสียไม่ได้ เดินออกมาประจันหน้ากับมีนา
"แกเลิกท�ำนิสัยแบบนี้ได้มั้ย อย่างน้อยก็วันนี้เถอะ เลิกจับผิดคนอื่น
เขาสักที"
มีนาอ้าปากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงียบลง
"แต่ฉนั เห็นด้วยกับมีน สารภาพมาเถอะ ฉันอยากรูว้ า่ ฝีมอื ใคร" พันทิวา
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