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บทที่ 1

ใกล้ปลายปีงานของสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และอาชญาวิทยาแห่งชาติ
ดูเหมือนจะเบาลง คุณหมอบุษบงกชรู้สึกว่าตารางการท�ำงานของตัวเอง
ไม่แน่นมากนัก เธอจึงมีเวลาส่วนตัวหลังเลิกงานมากกว่าช่วงที่ผ่านมา
หญิงสาวให้รางวัลกับตัวเองเป็นการมาช็อปปิ้งตามล�ำพัง ชีวิตการเป็น
แพทย์ชันสูตรศพดูเหมือนจะขีดชีวิตส่วนตัวให้กับเธอไปด้วย การท�ำงาน
เกือบสิบปีหลังจากจบแพทย์เป็นช่วงเวลาที่เธออยู่กับงานมากกว่าการมี
สังคม เมื่อรู้ตัวอีกทีเพื่อนๆ สมัยมัธยมก็มีครอบครัวกันไปหมดแล้ว ทิ้งให้
เธอกลายเป็นสาวโสดเพียงล�ำพัง แต่ก็นับว่าโชคดีที่สาวโสดคนนี้มีเงินใน
กระเป๋ามากพอที่จะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นความสุขส่วนตัวได้แม้จะขาด
เพื่อนข้างกาย
สักพักถุงช็อปปิ้งก็เริ่มล้นมือ รองเท้าผ้าใบที่อุตส่าห์เปลี่ยนมาเพื่อให้
สะดวกกับการเดินซื้อของดูเหมือนจะไม่ค่อยช่วยให้การเดินมีความสุข
อีกต่อไป ยิง่ เมือ่ นาฬิกาข้อมือบอกเวลาสองทุม่ ห้านาที บุษบงกชก็ตดั สินใจ
ว่าควรหาร้านอาหารนั่งเพื่อรับประทานอาหารค�่ำและพักเท้ากับข้อมือไป
พร้อมๆ กัน หญิงสาวเดินตรงไปยังส่วนกลางของห้างสรรพสินค้าซึง่ จัดเป็น
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โซนร้านอาหารสไตล์ฝรัง่ หลายๆ ร้านกระจุกอยู่ใกล้กนั แต่ละร้านจะมีอาหาร
จานเดียวกับขนมหวานและเครือ่ งดืม่ ครบครัน จึงไม่จำ� เป็นต้องทานอาหาร
คาวร้านหนึง่ ก่อนจะไปต่อร้านขนมหวานอีกร้านหนึง่ ให้ยงุ่ ยาก หากเธอเลือก
ไปทานตรงโซนนั้นเธอก็จะสามารถนั่งได้นานและเลือกทานอาหารได้
หลากหลายครบเซ็ต
บุษบงกชเลือกร้านอาหารอิตาเลียน เธอเคยมาทานที่ร้านนี้สองครั้ง
และประทับใจกับการบริการทุกครั้ง เมื่อเธอก้าวเข้าไปในร้านเล็กๆ ซึ่ง
ตกแต่งด้วยไม้โอ๊กและทาสีโทนขาว เขียว และแดงเป็นส่วนใหญ่ พนักงาน
หน้าตาจิ้มลิ้มคนหนึ่งก็เดินเข้ามาทักทายแล้วช่วยเธอเลือกที่นั่ง คุณหมอ
เลือกโต๊ะเล็กซึ่งอยู่ติดกับที่วางกระถางต้นไม้ปลอม อีกฝั่งของทิวกระถาง
เป็นร้านซูชิขนาดเล็กอีกร้านหนึ่ง แต่โชคดีที่ไม่มีใครนั่งอยู่ใกล้โต๊ะของเธอ
เลย พนักงานน�ำเมนูอาหารมาวางไว้บนโต๊ะในขณะทีบ่ ษุ บงกชก�ำลังจัดเรียง
ถุงช็อปปิง้ ของตัวเองไม่ให้เกะกะขวางทางเดินของพนักงานหรือแขกคนอืน่
ทีอ่ าจจะเข้ามาใช้บริการ เมือ่ จัดวางอย่างเป็นระเบียบแล้วเธอจึงหันมาสนใจ
เมนูอาหาร
พนักงานหว่านล้อมให้เธอสั่งอาหารแบบฟูลคอร์สตามที่ร้านได้จัดไว้
บริการ พร้อมกับการันตีว่าทุกอย่างจะอร่อยและพิเศษส�ำหรับหญิงสาว
นับตั้งแต่เครื่องดื่มก่อนมื้อหลักไปจนถึงเครื่องดื่มช่วยย่อยหลังอาหารเลย
ทีเดียว บุษบงกชเริม่ โน้มเอียงไปตามค�ำเชิญชวนของพนักงาน จนในทีส่ ดุ
เธอก็ตัดสินใจสั่งอาหารแบบฟูลคอร์สซึ่งมีเนื้อปลาเป็นอาหารจานหลัก
พนักงานยิม้ รับด้วยรอยยิม้ ทีส่ ดใสแล้วเดินกลับไปทางห้องครัวเล็กๆ หลังร้าน
บุษบงกชถอนใจยาวเพือ่ ทิง้ ความเมือ่ ยล้า หากแต่กม็ คี วามสุขที่ได้ใช้เวลา
หลังเลิกงานอย่างเต็มที่ในรอบหลายเดือนทีเ่ ธอต้องกร�ำงานหนัก
เธอก�ำลังกวาดสายตามองไปทั่วบริเวณร้านค้าและผู้คนที่อยู่รายรอบ
บรรยากาศช่วงปลายปีคกึ คักเป็นพิเศษ ผูค้ นมักออกมาจับจ่ายซือ้ ของขวัญ
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ส�ำหรับตัวเองและครอบครัว แต่ไม่รู้โชคร้ายหรือโชคดีที่สายตาของเธอนั้น
กลับไปสะดุดกับใบหน้าด้านข้างของใครบางคนซึ่งมีทรงจมูกกับสันกราม
ค่อนข้างคุน้ ตา เมือ่ เธอลากสายตาลงมายังไหล่กบั เสือ้ ยืดคอวีสดี ำ� เธอก็ยงิ่
มั่นใจว่าจ�ำคนไม่ผิด
"ตานั่น..."
ริมฝีปากของเขาก�ำลังยิ้ม และเป็นรอยยิ้มที่บุษบงกชไม่เคยเห็น
สัญชาตญาณสัง่ ให้มองตามสายตาของชายคนนัน้ ไปยังหญิงสาวซึง่ นัง่ อยูฝ่ ง่ั
ตรงข้ามของเขา เธอช่างอ่อนเยาว์และดูสดใสร่าเริง เธอก�ำลังส่งรอยยิม้ กว้าง
ให้เขา ดวงตากลมโตพราวระยับคล้ายความสุขก�ำลังเอ่อล้นออกมาจาก
สายตาคูน่ นั้ หัวใจของบุษบงกชหล่นวูบอย่างไม่มสี าเหตุ มือของเธอเริม่ เย็น
เมื่อเครื่องดื่มถูกน�ำมาเสิร์ฟเธอก็เพิ่งรู้ตัวว่าตนเองนั้นก�ำลังกลั้นหายใจ
คุณหมอเงยหน้าขอบใจพนักงานแล้วหันกลับไปมองภาพนัน้ อีกครัง้
หัสยุทธอยู่ในชุดล�ำลองซึ่งบุษบงกชเคยเห็น เขาชอบใส่เสื้อยืดคอวี
สีดำ� กับกางเกงยีนสีเข้ม วันนีเ้ ขาสวมรองเท้าผ้าใบสีขาว น้อยครัง้ มากทีน่ าย
ต�ำรวจหนุ่มใหญ่จะใส่ชุดเครื่องแบบ และครั้งสุดท้ายที่เธอเคยเห็นเขาใน
ชุดเครื่องแบบเต็มยศนั้นก็เป็นวันที่เธอกับเขาเปิดศึกปะทะฝีปากกันใน
ห้องประชุมใหญ่เมือ่ ประมาณสองปีทผี่ า่ นมา
ร้านทีพ่ วกเขานัง่ นัน้ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับร้านอาหารของเธอ มันเป็นร้าน
ทีข่ ายไอศกรีมโฮมเมดซึง่ เหมาะส�ำหรับหนุม่ สาวมานัง่ รับประทานพร้อมกับ
ส่งสายตาหวานเชื่อมให้กันไปด้วย แม้ว่าหัสยุทธจะดูเหมือนเป็นผู้ใหญ่
เกินกว่าที่จะท�ำอย่างนั้น แต่เขาก็ก�ำลังท�ำ...เขาก�ำลังนั่งยิ้ม หัวเราะเบาๆ
และส่งสายตาอบอุน่ ให้กบั เธอคนนัน้ บุษบงกชรูส้ กึ ร้อนรุม่ ในอกทัง้ ทีภ่ าพนัน้
ไม่ได้เกีย่ วข้องกับเธอเลยไม่วา่ จะทางใด คุณหมอพยายามชักสายตากลับมา
สนใจบรรดาข้าวของในถุงช็อปปิง้ ของตัวเอง แต่มนั ก็เป็นแค่ชวั่ ครู่ ไม่กนี่ าที
ต่อมาเธอก็หนั กลับไปจ้องมองหัสยุทธอีก คล้ายกับเขามีแรงดึงดูดให้เธอต้อง
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สนใจ

หัสยุทธพิงแผ่นหลังลงกับโซฟาด้วยท่าทีสบายๆ ขาเหยียดออกเล็กน้อย
เขาเท้าข้อศอกข้างหนึง่ ไว้ทพี่ นักวางแขนของโซฟาแล้วใช้นว้ิ มือลูบคางของ
ตั ว เองในยามที่ ก� ำ ลั ง ใช้ ส มาธิ ฟ ั ง คนที่ นั่ ง ตรงข้ า มเล่ า เรื่ อ งโน้ น เรื่ อ งนี้
ปากน้อยๆ ของหญิงสาวขยับไม่หยุด บุษบงกชจินตนาการไปเองว่าเรือ่ งที่
เธอเล่าให้เขาฟังนั้นต้องเป็นเรื่องที่น่าสนใจจนคนฟังเคลิบเคลิ้ม ไม่เห็น
เหมือนตอนทีเ่ ขาท�ำงานกับเธอเลยสักนิด...ทัง้ ต่อล้อต่อเถียง ประชดประชัน
แถมบางครัง้ ยังท้าทายอีกด้วย แล้วรอยยิม้ แบบนัน้ มันหมายความว่ายังไง
"Antipasto* มาแล้วค่ะ"
"อ๊ะ ค่ะ"
บุษบงกชสะดุ้งนิดๆ เมื่อถูกพนักงานเสิร์ฟขัดจังหวะการแอบมองคน
ทัง้ คู่ในร้านไอศกรีม เมือ่ สิบนาทีกอ่ นเธอยังตืน่ เต้นกับเมนูอาหารทีพ่ นักงาน
แนะน�ำอยูเ่ ลย แต่ตอนนีม้ ะกอกดอง เนยแข็ง กับไส้กรอกเค็มซาลามีในจาน
เล็กๆ ซึง่ เคยเป็นอาหารเรียกน�ำ้ ย่อยทีเ่ ธอโปรดปรานมากแท้ๆ กลับไม่ทำ� ให้
เธอรู้สึกอยากอาหารแม้แต่น้อย
สายตาของคุณหมอไม่สามารถละจากโต๊ะของหัสยุทธได้นานเกิน
สามนาทีแม้เธอจะพยายามมากแค่ไหนก็ตาม ในทรวงอกรับรู้ถึงความ
ร้อนกรุน่ เธอให้คำ� ตอบกับตัวเองว่านัน่ เป็นความอยากรูอ้ ยากเห็นมากกว่า
อย่างอืน่ ขณะนีน้ ายต�ำรวจวัยกลางคนก�ำลังเรียกให้พนักงานเก็บเงิน เขาคง
ก�ำลังจะเสร็จธุระกับสาวน้อยคนนัน้ แล้ว บุษบงกชใช้สอ้ มจิม้ มะกอกดองขึน้
มาและจับตาดูความเคลือ่ นไหวของคนทัง้ สองด้วยใจทีจ่ ดจ่อ
เขาเป็นคนจ่ายเงิน นัน่ ไม่แปลกเพราะเป็นหน้าทีข่ องสุภาพบุรษุ แล้ว
ในจังหวะที่พนักงานเก็บเงินค่าไอศกรีมไปแล้วนั้น หัสยุทธก็ควักเงินจาก
กระเป๋าเงินของเขาออกมาอีกปึกหนึง่ บุษบงกชไม่รวู้ า่ มันเป็นจ�ำนวนเท่าไร
* Antipasto คือ Appetizer หรืออาหารเรียกน�ำ้ ย่อย ซึง่ สามารถเลือกรับประทานได้ทงั้ แบบร้อนและเย็น
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แต่ก็คงจะมากพอสมควร จากนั้นเขาก็ยื่นเงินก้อนนั้นให้หญิงสาวตรงหน้า
เธอชะงักนิดหนึง่ คล้ายกับไม่อยากรับไว้ แต่หสั ยุทธเป็นฝ่ายพยักหน้ายืนยัน
จนในที่สุดเธอก็ยื่นมือน้อยๆ ออกมารับเงินก้อนนั้นไป
ส้อมในมือหล่นลงไปบนจานอาหาร บุษบงกชสะดุ้ง พนักงานรีบเดิน
เข้ามาหาเพื่อสอบถามความไม่สะดวกสบายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้า แต่
บุษบงกชก็ปฏิเสธทันที
"มะ...ไม่เป็นไรค่ะ"
พนักงานพยักหน้ารับแล้วกลับไปยืนประจ�ำทีเ่ ดิม เมือ่ บุษบงกชหันไป
มองคนทัง้ คูอ่ กี ครัง้ ก็เห็นหัสยุทธก�ำลังเลือ่ นเก้าอี้ให้หญิงสาวลุกขึน้ เพิง่ เห็น
เต็มตาตอนนีเ้ องว่าเธอไม่ใช่สาวน้อยอย่างทีค่ ดิ แต่เป็นสาวเต็มตัวในชุดเอีย๊ ม
กระโปรงยีนสีฟา้ กับเสือ้ เชิต้ สีขาวเนือ้ เบาข้างใน เมือ่ ยืนขึน้ ความสูงของเธอ
ก็อาจน้อยกว่าหัสยุทธประมาณสิบเซนติเมตร บุษบงกชกลั้นหายใจเมื่อ
จินตนาการต่อไปว่าเขาจะเดินออกไปพร้อมกับวางมือไว้ที่เอวของเธอ
หรือไม่...
โชคดีทพี่ วกเขาต่างคนต่างเดิน คนแอบมองได้แต่ถอนใจเบาๆ แม้ใน
อกยังไม่คลายความกังวลดีนัก
"อาอยากให้ก้อยคุยกับทางบ้านโน้นบ้างนะ"
หญิงสาวท�ำจมูกย่นก่อนหันกลับมามองหน้าเขา "คุณอาก็รู้ว่าหนูไม่
ชอบ..."
หัสยุทธลอบถอนใจก่อนจะดึงประตูกระจกซึง่ กัน้ ระหว่างพืน้ ทีข่ องห้าง
กับลานจอดรถให้เปิดออก เขาผายมือให้กันตพรเดินออกไปก่อน
"อารู้ แต่การบอกให้พวกเขารู้บ้างก็จะช่วยลดความคลางแคลงสงสัย
ไปได้"
หญิงสาวยักไหล่แล้วหยุดยืนหน้ารถของหัสยุทธ เธอดูไม่กระตือรือร้น
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กับสิ่งที่หัสยุทธอยากให้ท�ำมากนัก
"การบอกเรื่องต่างๆ ก็ยิ่งจะเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นซะมากกว่า
หนูเบื่อความหวังดีจอมปลอมของพวกเขาเต็มทน นี่ถ้าพ่อกับแม่ยังอยู่..."
เมือ่ พูดถึงตอนนีเ้ ธอก็เริม่ ก้มหน้าเพือ่ ซ่อนหยาดน�ำ้ ตาทีก่ ำ� ลังจะรืน้ ขึน้
มาอีกครัง้ หัสยุทธจึงจ�ำเป็นต้องละความพยายามทีจ่ ะพูดถึงเรือ่ งนีอ้ กี เขา
ยืน่ มือใหญ่ไปวางไว้บนศีรษะของเธอ
"เอาล่ะ ตอนนีอ้ าจะไม่บงั คับก็แล้วกัน งัน้ รอเทศกาลส�ำคัญๆ แล้วค่อย
ส่งโปสการ์ดไปให้พวกเขาสักใบ พร้อมกับเล่าเรื่องของก้อยให้เขารู้ดีไหม
อย่างน้อยเรือ่ งจบการศึกษาก็เป็นเรือ่ งทีน่ า่ ยินดีนะ"
กันตพรเงยหน้าขึ้นมาสบตากับเขา น�้ำตาเธอไม่ได้ไหล แค่แววตา
หม่นลงเท่านั้น แต่เมื่อฟังข้อเสนอใหม่ของหัสยุทธเธอก็เริ่มยิ้มออก
"ก็ได้ค่ะ วันปีใหม่หนูจะท�ำอย่างที่คุณอาบอก"
หัสยุทธดึงมือออกแล้วพยักหน้า ยิ้มให้ "งั้นก็ขึ้นรถได้แล้ว อาจะไป
ส่งที่บ้าน"
"ค่ะ"
เมื่อได้ข้อสรุปที่ไม่หักหาญน�้ำใจของตัวเองเกินไปนัก หญิงสาวก็
ตอบแทนชายร่างสูงตรงหน้าด้วยรอยยิม้ ทีส่ ดใสซึง่ ชายหนุม่ คนใดทีไ่ ด้เห็นจะ
ต้องอิจฉาหัสยุทธแน่ๆ เขาพยักหน้าอีกครัง้ เพือ่ ให้เธอขึน้ ไปนัง่ ในรถของเขา
อาหารอิตาเลียนแบบฟูลคอร์สจบลงด้วยความรูส้ กึ ทีบ่ ษุ บงกชแทบจะ
จ�ำรสชาติอะไรไม่ได้เลย เธอจ่ายเงิน เดินถือถุงช็อปปิง้ ออกจากห้างไปขึน้ รถ
แล้วขับรถจนถึงคอนโดมิเนียมโดยมีหน้าตาทีย่ มิ้ แย้มแจ่มใสของหัสยุทธกับ
หญิงสาวคนนัน้ อยู่ในความทรงจ�ำตลอดเวลา มันเป็นความรูส้ กึ ทีต่ ดิ อยู่ในใจ
และอยากรูค้ วามจริงมากกว่าอย่างอืน่ เธอบอกตัวเองเช่นนัน้
เมื่อเข้ามาในห้องเธอก็โยนบรรดาข้าวของลงบนโซฟาแล้วก็นั่งตาม

Page ��������-��� ��� �����.indd 12

3/5/59 15:25

tiara
13

ลงไป อีวี่นิ่งสนิทอยู่บนพรม แบตเตอรี่ของมันคงหมดก่อนที่เธอจะกลับมา
ถึงบ้าน บุษบงกชนั่งกอดอก
"ฉันเจอนายนั่นที่ห้างด้วย"
ไม่มีเสียงใดๆ ตอบกลับมา
"เขามากับผูห้ ญิงคนหนึง่ ท่าทางจะอายุหา่ งกันหลายปี เขายิม้ หัวเราะ
ดูมคี วามสุขมากเลย...ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็เหมือนกัน"
สายตาของคุณหมอจ้องมองไปยังเจ้าอีวี่ที่นิ่งอยู่บนพรม
"อาจจะเป็นญาตินะ" เธอชะงักไปนิด "หรืออาจจะไม่ใช่..."
ความคิดในหัววิง่ วนไปมา ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นค�ำพูดบ้าง และบาง
ส่วนก็ถูกกลืนลงไปในล�ำคอ
"เธอดูสดใสมากเลย ทัง้ ดูสาวดูสวย คุยเก่ง ใครอยูด่ ว้ ยก็คงมีความสุข"
เมื่อเริ่มรู้สึกว่าตัวเองพูดมากเกินไปแล้ว บุษบงกชก็หยุดโดยการกัด
ริมฝีปากของตัวเองเบาๆ เธอพรวดพราดลุกขึ้นยืน
"ช่างมัน ไม่เห็นเกีย่ วอะไรกับเราซักหน่อย มาดูกนั ดีกว่าว่าฉันได้อะไร
มาบ้าง"
คุณหมอเริ่มเปิดถุงกระดาษแล้วดึงเสื้อผ้าออกมาทาบล�ำตัวทีละชิ้น
เธอหมุนตัวไปรอบๆ คล้ายกับก�ำลังอวดเจ้าเครื่องดูดฝุ่นตรงหน้าไปด้วย
วันท�ำงานในส�ำนักงานทีแ่ สนเงียบสงบของหน่วยเจรจาต่อรองในกรณี
เกิดเหตุอาชญากรรม (Negotiation in Crime Unit) เป็นวันทีว่ ฒ
ุ ภิ าศกับ
อาสดาจะเขียนรายงานการปฏิบตั งิ านของต�ำรวจ รวมถึงส�ำนวนการสืบสวน
สอบสวนในคดีทไี่ ด้รบั มอบหมาย ส่วนปารุสก์นนั้ มักจะจัดเก็บข่าวสารส�ำคัญๆ
ทีเ่ ห็นว่ามีประโยชน์ตอ่ การท�ำงานของหน่วยมาใส่แฟ้มของเขาไว้ เพือ่ ทีจ่ ะ
เรียกข้อมูลเหล่านีข้ นึ้ มาใช้งาน หรือในบางครัง้ เจ้าหน้าที่ในทีมก็สามารถขอ
ไปอ่านได้ดว้ ย
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เกือบจะเทีย่ งตรงในอีกไม่กน่ี าที อาสดาขยับตัวเป็นคนแรก เขาหันมอง
ทุกคนในห้อง เห็นไม่มีใครท�ำท่าจะลุกจากเก้าอีก้ ส็ งสัยว่าท�ำไมไม่มีใครหิว
เหมือนตน
"เฮ้ย ไม่กินข้าวกันเหรอ"
ปารุสก์หนั มามองเขาเป็นคนแรก หน้าจอคอมพิวเตอร์ยงั คงค้างอยูท่ ี่
ตัวอักษรภาษาอังกฤษเรียงกันเป็นตับ
"เที่ยงแล้วเหรอพี่"
"ไม่ถึงห้านาทีนี้แหละ น่าแปลกที่นายไม่หิวไอ้รุสก์"
"เออ หิว" ชายร่างกลมลูบท้องตัวเองไปมา "เพิ่งหิวตอนพี่บอกเวลา
นี่แหละ"
"กินอะไรกันดี"
"ถามพี่วุฒิดิ"
วุฒภิ าศได้ยนิ ชือ่ ของตัวเองก็เงยหน้าขึน้ มาจากแฟ้มเอกสาร "ข้าวมันไก่"
"โห..."
ทัง้ สองหนุม่ ทีไ่ ด้ยนิ ค�ำตอบต่างร้องครางขึน้ มาพร้อมกัน เพราะวุฒภิ าศ
แทบจะกินเป็นอย่างเดียว และสามารถกินได้ทกุ มือ้ ไม่วา่ จะเป็นข้าวมันไก่
จากร้านไหนก็ตาม
"เปลี่ยนมั่งเถอะพี่ ผมเบื่อออออ..." ปารุสก์ลากเสียงยาว
วุฒภิ าศยังไม่ได้ให้ทางเลือกใหม่ เขาก้มลงอ่านจดหมายทีถ่ กู ส่งมาจาก
ส่วนกลาง ซึ่งความจริงเป็นจดหมายถึงหัสยุทธที่ผู้ช่วยอย่างเขามีหน้าที่
กลัน่ กรองก่อนจะส่งต่อให้หวั หน้าดู
"หัวหน้าต้องเข้าประชุมพรุ่งนี้เช้า"
"เรื่องอะไรพี่ อย่าบอกนะว่าจะยุบ NIC"
ความกังวลใจของปารุสก์ ไม่พ้นเรื่องนี้ เพราะเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
NIC คนเดียวทีเ่ ป็นพลเรือน ไม่เหมือนคนอืน่ ซึง่ เป็นข้าราชการต�ำรวจ
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"บ้า...ยุบได้ไง พวกเราออกจะเจ๋ง" อาสดาเดินไปหาวุฒิภาศที่โต๊ะ
ท�ำงาน "เรื่องอะไร"
"รับนโยบายจากผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติคนใหม่"
"งานพิธีการ เครื่องแบบเต็มยศ และการทักทายกันด้วยหน้ากาก"
อาสดาสรุป
คราวนีค้ วามกังวลใจของปารุสก์พงุ่ ขึน้ ถึงขีดสุด เขายอมผละจากเก้าอี้
ของตนเพื่อมาสมทบกับเพื่อนร่วมงานทั้งสองด้วยใบหน้าขาวซีด
"เขาอาจจะไม่ต้องการ NIC แล้ว"
"อย่าเพิง่ กังวลน่า นายคิดเหรอว่าหัวหน้าของเราจะยอมง่ายๆ อีกอย่าง
งานของนายก็สำ� คัญมากนะ ข้อมูลต่างๆ ทีน่ ายเก็บไว้ทงั้ เรือ่ งคดี ทัง้ อัตลักษณ์
วิธกี ารของคนร้าย มันส�ำคัญต่อการท�ำงานเชิงรุกของต�ำรวจมาก" อาสดาให้
ก�ำลังใจน้องนุชสุดท้องของทีม
"แต่ขอ้ มูลพวกนีม้ นั เป็นสมบัตขิ องส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาตินะพี่ ผม
แค่มีหน้าที่เก็บ..."
อาสดายิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ "ใส่พาสเวิร์ดไว้สักสิบชั้นสิวะ ดูซิว่า
ใครจะเอาข้อมูลพวกนี้ออกไปใช้ได้ถ้าไม่ใช่นาย"
วุฒิภาศพลอยหัวเราะข�ำกับความคิดของอาสดาไปด้วย แต่ใบหน้า
ของปารุสก์ก็ยังไม่สดใสขึ้น เขาจึงต้องออกโรงปลอบ
"อย่าเพิ่งตีโพยตีพายไปน่ารุสก์ ไว้ใจหัวหน้าเถอะ ดูจากหัวข้อการ
ประชุมที่เขาระบุมา ฉันว่ามันเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการท�ำงาน
มากกว่าการลดงานนะ เขาเรียกหมดเลย ทั้งส่วนของสารวัตรโอบ ทั้งส่วน
แพทย์ชันสูตรศพคดี"
"ถ้าดึงหมอมาคุยด้วยก็ต้องเกี่ยวกับ NIC สิ" อาสดาให้ความเห็น
"ก็คงงั้น อาจจะมีงานใหม่ๆ เพิ่มให้เราก็ได้"
ปารุสก์เริ่มยิ้มออกมาได้ "ผมชอบท�ำงาน"
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"เออ ฉันรู้ แล้วนายยังชอบกินด้วย งั้นเที่ยงนี้จะกินอะไรเดี๋ยวเลี้ยง
ปลอบขวัญเอง" อาสดาลุกขึน้ มาโอบไหล่ของปารุสก์ซงึ่ อยูส่ งู ในระดับใต้รกั แร้
ของนายต�ำรวจพอดี
"ให้ผมเลือกเหรอ" ใบหน้ากลมนั้นยิ้มกว้าง ดวงตาสว่างสดใส
"เออสิ แต่ห้ามแพงมาก ตอนนี้จนอยู่"
"KFC!"
"โธ่เอ๊ย แล้วมันต่างจากข้าวมันไก่ของพี่วุฒิตรงไหนเนี่ย ก็ไก่เหมือน
กัน"
"แต่อันนี้มันไก่มียี่ห้อนะพี่ ผมขอถังใหญ่เลยนะ"
"เออๆๆ งั้นไปกัน ไปพี่วุฒิ"
"ขอเอาเอกสารไปวางบนโต๊ะหัวหน้าก่อน เดีย๋ วตอนบ่ายคงได้กลับมา
อ่าน"
"ประชุมทั้งเช้าเลยนะวันนี้"
"อืม ป่านนี้ทะเลาะกับสารวัตรโอบอยู่มั้ง"
อาสดาพยักหน้าอย่างเข้าใจ ปารุสก์ขอตัวไปปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
ของตนเช่นกัน อาสดามองตามแผ่นหลังอวบกว้างนั้นด้วยแววตาเอ็นดู
ช่วงบ่ายในห้องเรียนรวมของคณะบริหารธุรกิจทีม่ หาวิทยาลัยเอกชน
แห่งหนึง่ ย่านชานเมือง เสียงคุยกันจ้อกแจ้กของนักศึกษาร่วมร้อยคนท�ำให้
บรรยากาศค่อนข้างสับสนวุน่ วาย ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากอาจารย์ประจ�ำวิชาเพิง่ ติดต่อ
เจ้าหน้าทีข่ องคณะให้มาแจ้งแก่นกั ศึกษาว่าจะเข้าสอนช้ากว่าปกติประมาณ
สิบห้านาที และขอให้นกั ศึกษาได้คยุ งานกลุม่ กันไปพลางๆ ก่อน แต่ดเู หมือน
ทุกคนจะไม่ได้สนใจงานกลุม่ กันนัก
นักศึกษาปีหนึง่ ทีเ่ พิง่ สร้างความคุน้ เคยกับเพือ่ นใหม่มาได้เทอมเดียว
ต่างก็จบั กลุม่ กันตามลักษณะนิสยั หรือไลฟ์สไตล์ทคี่ ล้ายกัน คนทีช่ อบเรือ่ ง
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ความสวยความงามก็มักจะอยู่ในกลุ่มที่ชอบแต่งตัว แต่งหน้าสวย และใช้
ข้าวของราคาแพง ส่วนพวกทีย่ งั ติดนิสยั ทโมนจากชัน้ มัธยมปลายอยูก่ จ็ ะมี
ลักษณะทีแ่ ตกต่างจากนักศึกษากลุม่ แรกอย่างสิน้ เชิง นักศึกษาพวกนีม้ กั จะ
จับกลุม่ กันได้ทงั้ เพศชายและหญิง และมักมีเรือ่ งให้สนุกสนานเฮฮากันอยูเ่ สมอ
"เสียงดังจังพวกนั้นน่ะ"
กลุ่มสาวสวยประจ�ำรุ่นหันไปมองค้อนให้ทางกลุ่มที่ส่งเสียงเอะอะ
มะเทิ่งหลังห้อง แล้วหันมารวมหัวกันซุบซิบเหมือนเดิม
"ปีหน้าน่าจะสบายหูกว่านี้ถ้าได้แยกกันเข้าสาขาแล้ว"
"จริง ฉันล่ะเบือ่ พวกไม่มรี สนิยม นี่ไม่ได้เสียงดังแค่ในห้องเรียนรวมนะ
อยู่ที่โรงอาหารก็โฉ่งฉ่างอย่างกับที่บ้านเป็นทุ่งนา ต้องตะโกนคุยกันถึงจะ
ได้ยนิ งัน้ แหละ"
สาวสวยทั้งห้าหัวเราะกันคิกคัก เพราะคนที่ดูเหมือนจะเป็นหัวหน้า
กลุ่มนั้นสรุปภาพลักษณ์ของคนอื่นได้อย่างเจ็บแสบ
"แล้วคริสต์มาสอีฟพวกแกจะไปฉลองที่ไหน"
"ที่เดิม...ฉันต้องไปสโมสรกับพ่อแม่"
"ฉันจะไปฮ่องกงกับพี่มาร์ก" คนพูดท�ำเสียงอ่อนเสียงหวาน
"หา! แล้วแม่แกให้ไปเหรอ!"
หญิงสาวผมสัน้ ซอย ริมฝีปากทาลิปสติกสีนดู้ ไหวไหล่นดิ ๆ "สถานการณ์
มันเปลีย่ นไปแล้วแก แม่ฉนั ไม่วา่ อะไรหรอก จะดีใจซะมากกว่า"
อีกสี่คนมองหน้ากันเลิ่กลั่ก ก่อนอิสริยาภรณ์จะเป็นคนท�ำลายความ
เงียบขึ้นมาก่อน
"อย่าบอกนะว่าเรื่องนั้นจะเป็นความจริง ไอ้สา"
สาลินยี งั คงท�ำหน้าตาไม่ยหี่ ระกับชีวติ "อย่างน้อยคนนีฉ้ นั ก็ชอบ ไม่ได้
ถูกใครบังคับ"
"แล้วแม่แกโอเคเปล่า"
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"เรือ่ งอะไรล่ะ ถ้าเรือ่ งฉัน แม่ก็โอเค แต่เรือ่ งบริษทั ...ฉันไม่รรู้ ายละเอียด
อะไรมาก รูแ้ ค่วา่ มันไม่เหมือนเดิม"
"จะถึงกับล้มละลายไหมวะ"
คราวนี้สาลินีหันมาสบตากับเพื่อนทีละคนก่อนจะให้ค�ำตอบ "ฉันไม่
ยอมล้มง่ายๆ หรอก ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นฉันจะหนีไปเมืองนอก"
ดูเหมือนหญิงสาววัยไม่ถึงยี่สิบปีจะมองโลกง่ายดายไปเสียหมด
อิสริยาภรณ์ลอบเบะปากนิดๆ อยู่หลังกระเป๋าหนังยี่ห้อหรูซึ่งวางไว้บนโต๊ะ
เลกเชอร์
"ฉันไปเข้าห้องน�้ำก่อนดีกว่า"
"ไปด้วยสิ ยายโยเกิร์ต"
อิสริยาภรณ์พยักหน้าให้อรชุมาซึง่ ลุกตามเธอมาติดๆ เมือ่ คนทัง้ คูม่ า
ถึงห้องน�้ำหญิงอิสริยาภรณ์ก็เปิดฉากวิจารณ์เพื่อนร่วมกลุ่มอย่างสนุกปาก
เหมือนเคย
"นี่สามันจนตรอกถึงกับจะต้องขายตัวแล้วเหรอ"
"บ้า...ไอ้สาก็บอกอยู่ว่ามันเต็มใจ คนไปเที่ยวกันไม่ใช่จะไปท�ำเรื่อง
แบบนั้นซักหน่อย"
หญิงสาวผมยาวสีโคล่าซึง่ ดัดเป็นลอนสยายเต็มหลังก�ำลังโพสท่าหน้า
กระจกเพือ่ ถ่ายเซลฟีล่ งอินสตาแกรม เธอเบะปากทันทีเมือ่ ถ่ายภาพเสร็จแล้ว
"แกอย่าใสซื่อหน่อยเลยอร ครอบครัวของพี่มาร์กน่ะเป็นนักการทูต
กันทั้งตระกูล ไอ้สาหวังไกลกว่าการได้ไปช็อปปิ้งที่ฮ่องกงในช่วงวันหยุด
เทศกาลแน่นอน"
อรชุมากอดอก เอนหลังพิงเคาน์เตอร์หินอ่อนหน้ากระจกแล้วมอง
เพื่อนอย่างพินิจ "แกคิดว่าแม่ของไอ้สาเห็นด้วยที่จะให้มันคบกับพี่มาร์ก
เหรอ"
ลิปสติกถูกเติมลงบนเรียวปาก อิสริยาภรณ์ยมิ้ เจ้าเล่ห์ "ซึง่ เรียกง่ายๆ
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ว่าจับ"
อรชุมายกมือขึ้นปิดปาก
"แกลองคิดดูสิ เมื่อตอนต้นปีมันเคยเล่าให้พวกเราฟังว่าแค่ไปเที่ยว
กลางคืนแม่มันยังไม่ยอมให้ผู้ชายไปรับที่บ้านเลย แล้วตอนนี้คืออะไรจ๊ะ...
ไปเที่ยวฮ่องกง ชิ"
"เขาอาจจะไปกันหลายคน"
อิสริยาภรณ์ยักไหล่ "ใครสน มันอยู่ที่ว่าตอนกลางคืนสาลินีนอน
ห้องเดียวกับใครต่างหาก แต่ฉนั บอกเลยนะว่าแผนนีน้ ะ่ จับลูกชายนักการทูต
ไม่ส�ำเร็จหรอก มันตื้นไป แกคิดว่าแม่ของพี่มาร์กจะรับได้เหรอกับผู้หญิง
ที่มาทอดกายให้ลูกชายเขาถึงที่ แถมถ้าขุดลึกๆ ก็จะเจอหนี้ก้อนใหญ่ของ
ตระกูล วงการนี้มันแคบ ใครท�ำอะไรไว้ก็รู้กันหมด"
"เออ ฉันเชือ่ แก เพราะวงการนีม้ นั วงการของแกกับครอบครัว โชคดี
ฉันเป็นแค่ลกู สาวของบริษทั ทัวร์ที่ไม่ตอ้ งรอให้ใครมาขุดคุย้ "
"แต่แกก็รวยจริง ฉันถึงคบไง"
สองสาวหัวเราะเสียงแหลม เงินพาคนทัง้ คูม่ าเจอกัน และอิสริยาภรณ์
ก็เป็นคนสอนให้อรชุมาเข้าสังคมเดียวกันกับเธอ คนทัง้ คู่ใช้กระเป๋าเหมือนกัน
กินอาหารร้านเดียวกัน ช็อปปิง้ ในวันหยุดด้วยกัน และชอบผูช้ ายสไตล์เดียวกัน
"เออ นี่...คริสต์มาสนี้ฉันไปสโมสรกับแกด้วยได้ไหม" อรชุมาถาม
อิสริยาภรณ์แกล้งจับเสือ้ นักศึกษาตัวจิว๋ ให้เข้าที่ คล้ายกับถ่วงเวลาเพือ่
หาค�ำตอบดีๆ มาให้เพือ่ นสาว "เอ่อ..."
"ว่าไงล่ะ ฉันอยากลองไปสโมสรกับแกสักครัง้ นะๆ ให้ฉนั ไปด้วยเถอะ
นะ"
"ฉันยังไม่แน่ใจน่ะว่าเขาจะให้คนนอกเข้าไปรึเปล่า เอาอย่างนี้ ฉันจะ
ลองไปถามพ่อกับแม่ดูก่อน ถ้าท่านพอจะหาทางพาแกเข้าไปด้วยได้แล้ว
ฉันจะบอก โอเคไหม"
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"แลกกับรองเท้าจิมมี ชู"
อิสริยาภรณ์หันขวับไปจ้องหน้าเพื่อน เธอมีจุดอ่อนก็ตรงนี้...ของ
สวยงามที่ได้มาง่ายโดยไม่ตอ้ งลงแรงหามาให้เหนือ่ ยยากย่อมดีทงั้ นัน้ และ
อรชุมาเองก็รู้ว่าหากต้องการจะได้สิ่งใดจากอิสริยาภรณ์ก็ต้องหาของที่เธอ
ต้องการมาแลกเปลี่ยน
"จิมมี ชู?"
"แกอยากได้อยู่ไม่ใช่เหรอ ถ้าแกพาฉันเข้าสโมสรได้ ฉันจะซื้อให้แก
คู่หนึ่ง"
"นี่แกเห็นฉันเป็นคนยังไง แค่รองเท้าฉันซื้อเองได้น่า"
"ไม่เอา...ก็ตามใจ"
อรชุมาท�ำท่าเมินแล้วเดินเข้าห้องน�้ำที่ว่างอยู่ ทันทีที่ประตูปิดลงก็มี
ประตูอกี บานถูกผลักออก มันเป็นห้องริมสุดทีอ่ สิ ริยาภรณ์ก็ไม่ได้สงั เกตเลย
ว่ามีคนอื่นใช้ห้องน�้ำอยู่ก่อน
นักศึกษาสาวรูปร่างอวบ ผิวขาวอมชมพู ผมยาวตรงและหนาถูกรวบ
ไว้เป็นหางม้าแบบง่ายๆ ก�ำลังเดินออกมาจากห้องน�ำ้ ด้วยท่าทีกล้าๆ กลัวๆ
เธอสวมแว่นตากรอบทองและดูเตีย้ กว่าอิสริยาภรณ์เล็กน้อย หญิงสาวสบตา
กับคนที่ยืนอยู่หน้ากระจกแวบหนึ่งก่อนจะหลบสายตาแล้วล้างมือในอ่าง
กระโปรงพลีตท�ำให้สะโพกของเธอดูหนา น่องที่โผล่พน้ ชายกระโปรงออกมา
ก็แน่น เธอสวมรองเท้าผ้าใบแบบหุ้มข้อ นั่นยิ่งท�ำให้ร่างของเธอดูราวกับ
ถูกบีบรัดให้เป็นก้อนกลม เสื้อที่ตัวใหญ่โคร่งช่วยปิดบังเนื้อหนังไม่ให้ใคร
ต้องมาเพ่งพินิจรูปลักษณ์ของเธอมากนัก
"ไม่ได้ยินใช่ไหม"
คนถูกทักสะดุง้ เล็กน้อยก่อนจะหันมาหาคนถาม "เธอพูดกับฉันเหรอ"
"ใช่สิ เอ๊ะ เธอเรียนคณะเดียวกับฉันนี่"
"ชะ...ใช่ แต่คนละห้อง"
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"ช่างเถอะ" อิสริยาภรณ์โบกมือคล้ายกับปัดร�ำคาญ "ฉันถามว่าเมื่อกี้
เธอได้ยินที่ฉันพูดกับเพื่อนรึเปล่า"
"อะไร เธอพูดอะไรเหรอ ฉันไม่ได้ยิน"
คนถูกถามท�ำหน้าเหลอหลา สะบัดหน้าจนปลายหางม้าปัดแผ่นหลัง
ของตนเองไปมา
"ไม่ได้ยินก็ดี"
อรชุมาเปิดประตูห้องน�้ำออกมาพอดีและก�ำลังท�ำหน้างงงวย สงสัย
ว่าเพื่อนรักก�ำลังคุยอยู่กับใครซึ่งเป็นคนที่เธอไม่รู้จักมาก่อน
"อะไรเหรอโยเกิร์ต"
"ไม่มีอะไร"
"ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันไปก่อนนะ อาจารย์อาจจะเข้าห้องแล้วก็ได้"
บุญฑริกพูดเร็วๆ แล้วรีบเดินผ่านหญิงสาวทั้งสองออกจากห้องน�้ำไป
แต่ความสงสัยของอรชุมายังคงอยู่
"อะไรวะแก"
"มันแอบอยู่ในห้องน�้ำ ไม่รู้ได้ยินที่เราพูดรึเปล่า"
"เฮ้ย จริงดิ"
"เออ"
"หน้าคุ้นๆ นะ"
"เรียนคณะเดียวกับเรา เคยเห็นบ่อยในโรงอาหาร จะมีเพื่อนกลุ่ม
เดียวกันที่ชอบแต่งตัวเหมือนพวกบ้านนอกเข้ากรุงไง"
อรชุมาพยายามนึกก่อนจะร้องออกมา "อ๋อ นึกออกแล้ว เคยโดนรุน่ พี่
ให้ออกมาเต้นหน้าสแตนด์เชียร์ตอนงานรับน้องใช่ไหม ทีเ่ ราเคยบอกว่านาง
ผิวเหมือนลูกหมูนะ่ "
"มั้ง ฉันจ�ำรายละเอียดไม่ได้เท่าแกหรอก"
"แล้วแกกังวลอะไรเนี่ย"
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"ไม่รู้มันจะได้ยินเรื่องที่เรานินทาไอ้สารึเปล่าน่ะสิ"
"ได้ยินแล้วไงล่ะ แกคิดว่ามันจะกล้าไปฟ้องไอ้สาเหรอ แค่เดินเฉียด
กลุ่มเรามันยังไม่กล้าเลยมั้ง หรือถ้าจะเอาเราไปนินทากับกลุ่มเพื่อนตัวเอง
แล้วคิดว่าจะท�ำอะไรเราได้เหรอ ใครจะไปเชื่อ ถ้ามีใครมาถามก็แค่ด่ากลับ
คิดมากน่า...ไปเข้าห้องเรียนเถอะ เผื่อพวกนั้นจะเม้าท์อะไรกันต่อ"
ความกังวลของอิสริยาภรณ์อยู่กับเธอแค่ชั่วครู่ ไม่นานมันก็จางหาย
ไปโดยมีรองเท้าจิมมี ชูเข้ามาแทนที่
อีกห้านาทีจะสองทุม่ รถเก๋งคันหรูขบั ผ่านประตูใหญ่ซงึ่ มียามรักษาการณ์
เปิดให้ คนขับพารถเข้ามาจอดหน้าตัวบ้านซึง่ ท�ำด้วยหินอ่อนเกือบทัง้ หลัง
เด็กหนุ่มในชุดนักศึกษาที่ไม่ได้แต่งกายอย่างเรียบร้อยนักก้าวลงจากที่นั่ง
คนขับเพื่อมาเปิดประตูให้สาลินี หญิงสาวขอบคุณด้วยน�้ำเสียงอ่อนหวาน
แล้วก้าวลงจากรถ
"แน่ใจนะคะว่าพี่มาร์กจะไม่เข้าไปในบ้านก่อน"
"ครับ วันนี้อย่าเพิ่งเลยดีกว่า พี่เหนื่อย ฝากสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ด้วย
ก็แล้วกัน"
"ค่ะ ขับรถดีๆ นะคะ แล้วค่อยโทรคุยกัน"
เด็กหนุ่มผิวขาวหน้าตาดีพยักหน้ายิ้มให้แล้วกลับขึ้นรถไป สาลินียืน
มองจนรถของเขาหายลับไปจากสายตาแล้วเธอจึงเดินเข้าไปในตัวบ้านซึ่ง
ขณะนีม้ แี ต่ความเงียบ เด็กสาวรับใช้เดินเข้ามาหาเพือ่ มารับรองเท้า กระเป๋า
และสัมภาระในมือของเธอไปเก็บ สาลินีจึงมีโอกาสถาม
"คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่เหรอ"
"ไม่อยูค่ ะ่ ออกไปท�ำธุระข้างนอก ท่านสัง่ ไว้วา่ ให้คณุ หนูทานข้าวได้เลย
ไม่ตอ้ งรอ"
"ไม่อ่ะ ฉันกินมาแล้ว"
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สาลินีรู้ว่าขณะนี้เกิดความไม่ปกติภายในบ้าน โดยเฉพาะเรื่องธุรกิจ
และเงินทอง ครอบครัวของเธอเคยประสบความส�ำเร็จสูงสุดมาแล้ว และยัง
มัง่ คัง่ เป็นเวลานานหลายปีกบั ธุรกิจผลิตยาสมุนไพรทีข่ ายทัง้ ในประเทศและ
ส่งออกนอกประเทศ แต่แล้วมันก็มวี นั ชะงักเมือ่ เศรษฐกิจตกต�ำ่ บวกกับการ
ขายฝันเรือ่ งสุขภาพทีม่ กี ารโฆษณาเกินจริงไปบ้างนัน้ มันกลับย้อนมาท�ำร้าย
และก�ำลังท�ำลายธุรกิจของครอบครัว เธอรูว้ า่ ในขณะนีพ้ อ่ กับแม่กำ� ลังดิน้ รน
ทุกวิถที าง ในฐานะลูก เธอไม่สามารถท�ำอะไรได้มากกว่าการให้กำ� ลังใจและ
พยายามไม่สร้างปัญหาเพิ่มให้พวกท่านเท่านั้น
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บทที่ 2

เรือโดยสารมาจอดเทียบท่าในตอนใกล้คำ�่ น�ำ้ ในคลองแทบจะเป็นสีดำ�
สนิท สายลมทีก่ ระโชกท�ำให้กลิน่ คาวคละคลุง้ ลอยมากระทบจมูก แต่ชวี ติ ของ
ผูค้ นริมคลองก็ยงั ต้องด�ำเนินต่อไป และการเดินทางด้วยเรือนีก้ ส็ ะดวกทีส่ ดุ
แล้วส�ำหรับปารุสก์ ชายร่างอ้วนแหวกผูค้ นทีย่ นื ขวางทางลงจนออกมาได้ เขา
ก้าวข้ามกราบเรือเพือ่ ขึน้ ไปยืนบนโป๊ะ ปารุสก์กม้ หน้าลงส�ำรวจข้าวของในมือ
ว่าอยูค่ รบดีหรือไม่ ทัง้ กระเป๋าคอมพิวเตอร์ ทัง้ ของกินในถุงพลาสติกต่างก็อยู่
ครบ แล้วเขาก็เดินสวนผูค้ นทีก่ ำ� ลังจะก้าวลงเรือเพือ่ ขึน้ จากท่าไป
ตรงทางเดินริมคลองที่เชื่อมระหว่างท่าเรือกับชุมชนมีรถเข็นขาย
อาหารคาวหวานจอดเรียงรายอยูข่ า้ งทาง ปารุสก์หยุดยืนหน้ารถขายลูกชิน้
ปิง้ แล้วสัง่ ลูกชิน้ เนือ้ ห้าไม้ ยืนรอพ่อค้าจัดใส่ถงุ ไม่นานเขาก็จา่ ยเงินแล้วเดิน
ต่อ พระอาทิตย์ก�ำลังจะตก ปลายขอบท้องฟ้ากลายเป็นสีส้มเข้ม สายลม
ยังคงพัดพากลิ่นคาวของแม่น�้ำมากระทบจมูก ทางเดินริมคลองแม้จะถูก
ลาดด้วยซีเมนต์และมีราวเหล็กกัน้ อยู่ แต่ก็ไม่ได้สะดวกสบายส�ำหรับคนเดิน
ถนนนัก เพราะต้องคอยหลบคนที่เอามอเตอร์ ไซค์กับจักรยานมาขี่บน
ทางเท้าไปด้วย
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เมือ่ เดินต่อมาเรือ่ ยๆ ข้างทางเดินฝัง่ หนึง่ จะเป็นบ้านไม้ทปี่ ลูกเรียงกัน
เป็นทิวแถว ผูค้ นมักเรียกตรงนีว้ า่ ชุมชนริมแม่นำ�้ เจ้าพระยา มันเป็นชุมชน
ทีต่ งั้ อยูไ่ ม่ไกลจากกลางเมืองหลวงมากนักแต่กลับมีวถิ ชี มุ ชนทีแ่ ตกต่างจาก
คนในเมืองมากมาย ทัง้ เรือ่ งเศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อม คนแถบนี้
ส่วนใหญ่เป็นพวกหาเช้ากินค�ำ่ เป็นคนใช้แรงงานในเมืองหลวง บางคนต่อสู้
ชีวิตในโลกที่สุจริต แต่บางคนก็พ่ายแพ้กับชะตากรรม จ�ำต้องเดินไปใน
หนทางทีข่ ดั ต่อกฎหมาย ปารุสก์ยา้ ยมาอยู่ในชุมชนแห่งนี้ได้พกั ใหญ่ หลัง
จากทีเ่ ขาสูญเสียครอบครัวไปในชุมชนแออัดเดิม
บ้านไม้หลังเล็กมีลกั ษณะคล้ายกล่อง บ้านทุกหลังจะมีรวั้ เป็นไม้ระแนง
โปร่งบ้างหรือเป็นสังกะสีบา้ งเพือ่ บังสายตาผูค้ นทีเ่ ดินไปมา และยังเป็นการ
ประกาศอาณาเขตเล็กๆ ของตน แม้มันจะไม่ได้ช่วยอะไรมากนัก หากจะมี
ใครสักคนคิดปีนรั้วเหล่านี้ พวกเขาก็คงปีนเข้าไปในบ้านได้อย่างง่ายดาย
บ้านของปารุสก์เป็นบ้านหลังทีเ่ จ็ดทีป่ ลูกอยูห่ า่ งจากท่าเรือ แต่เมือ่ เดิน
มาถึงบ้านหลังทีห่ า้ ชายหนุม่ ก็หยุดยืนหน้าบ้านซึง่ มีการประดับตกแต่งบริเวณ
รัว้ ไว้อย่างสวยงามทีส่ ดุ ภายในชุมชนแห่งนี้ ด้านข้างของซุม้ ประตูมตี น้ เล็บ
มือนางปลูกไว้ กิง่ ของมันถูกดัดให้พนั เข้ากับด้านข้างประตูรวั้ ดอกเล็บมือ
นางช่อใหญ่จงึ ตกลงมาระทีศ่ รี ษะของคนทีจ่ ะเดินเข้าออกจากประตูบา้ นพอ
ดิบพอดี ทันทีทปี่ ารุสก์หยุดยืน สุนขั ตัวหนึง่ ก็โถมเข้าหารัว้ ไม้ระแนงโปร่ง
แล้วเห่าเสียงดังลัน่ ชายหนุม่ ยิม้ ออกมาบางๆ
"แกรอฉัน ฉันรู้ มาๆ" ชายหนุ่มทิ้งตัวลงนั่งยองๆ กับพื้น เอากระเป๋า
คอมพิวเตอร์พงิ กับสะโพกของตัวเองไว้เพือ่ ใช้มอื ดึงไม้เสียบลูกชิน้ ออกจาก
ถุงพลาสติก "เอาไปเลย...เด็กดี"
สุนขั แสนรูแ้ ลบลิน้ เลียปากของตัวเอง รอจังหวะที่ไม้เสียบลูกชิน้ ถูกยืน่
มาตรงหน้า มันกัดเบาๆ แล้วดึงทัง้ ไม้ให้หลุดจากมือของปารุสก์ ชายหนุม่
หัวเราะชอบใจกับความใจร้อนของมัน
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"เจ้าพริกช้าๆ เดี๋ยวไม้ต�ำคอหรอก"
"ไอ้พริก เห่าอะไรวะ" เสียงเรียกที่ดังมาจากในตัวบ้านท�ำให้ปารุสก์
สะดุ้งเล็กน้อย "อ้าว รุสก์หรอกเหรอ"
"ครับอาต้อย ผมเอาลูกชิ้นมาฝากเจ้าพริกน่ะ"
ชายร่างใหญ่ ผมสองสีมสี ขี าวประปรายแต่ตดั สัน้ ดูสะอาดสะอ้าน และ
มีพงุ ใหญ่กว่าปารุสก์เดินออกมาทีห่ น้าประตูบา้ น เขานุง่ ผ้าขาวม้าผืนเดียว
ท่าทางเหมือนคนทีเ่ พิง่ อาบน�ำ้ เสร็จ เมือ่ เห็นความสัมพันธ์ระหว่างชายหนุม่
กับสุนัขที่ตนเลี้ยงไว้แล้วก็นึกข�ำ
"เออ ไอ้พริกนีม่ นั เห็นแก่กนิ แล้วคนก็เข้าถูกทางเลยเป็นเพือ่ นกันได้
ไม่อย่างนั้นตอนนี้คงยังวิ่งไล่กัดก้นกันอยู่"
"แหะๆ มันก็ต้องมีการเรียนรู้เพื่อเอาตัวรอดกันบ้างครับอา แล้วนี่อา
ไม่ไปท�ำงานเหรอ"
"ก�ำลังจะไป วันนี้เข้ากะดึก ยังไงอาฝากเดินมาดูบ้านบ้างนะ"
"ได้ครับ เดี๋ยวค�่ำๆ ผมจะมาดูให้ แล้วนี่น้องบุ้งยังไม่กลับเหรอ"
"ยัง เห็นว่าจะท�ำรายงานกับเพื่อน ก็ห่วงเขานี่แหละ"
"อาไม่ตอ้ งห่วง เดีย๋ วผมมาเช็กดูวา่ น้องกลับมาบ้าน ปิดประตูหน้าต่าง
เรียบร้อยแล้วผมจะส่งข้อความไปบอก อาจะได้สบายใจ"
ชายวัยห้าสิบเศษยิ้มนิดๆ "ขอบใจรุสก์มากนะ ถ้าไม่ได้รุสก์อาก็แย่
เหมือนกัน"
"ไม่ต้องขอบใจผมหรอกครับ เรารู้จักกันมานานจนเหมือนเป็นคนใน
ครอบครัวเดียวกันไปแล้ว"
เขาพยักหน้าเห็นด้วย "เอ้อ วันนี้อาท�ำหมูหวานทิ้งไว้ให้เจ้าบุ้ง รุสก์
แบ่งไปกินด้วยสิ ชอบไหมหมูหวานน่ะ"
"ชอบครับ" เขายิม้ กว้าง แล้วต้องละสายตาจากเจ้าของบ้านเมือ่ มีองุ้ เท้า
อุน่ ๆ ยืน่ ออกมาสะกิดหัวเข่าของเขาเพือ่ ขอลูกชิน้ อีกไม้ "กินเร็วจังเจ้าพริก!"
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สาธรหัวเราะเสียงดัง "งั้นรอก่อน เดี๋ยวอาแบ่งใส่ถุงให้"
ขณะที่เจ้าของบ้านหมุนตัวเดินกลับไป ปารุสก์ก็ก�ำลังเสียลูกชิ้นไม้ที่
สองให้เจ้าพริกด้วยความจ�ำยอม
สองทุม่ ตรงเป็นเวลาทีส่ โมสรธัญญาลักษณ์จะเสิรฟ์ อาหารค�ำ่ บริเวณ
ห้องโถงใหญ่ภายในเรือนกระจกถูกประดับและตกแต่งไว้อย่างสวยงามเพื่อ
ต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึง ตรงด้านหน้าเวทีซึ่ง
ถูกยกพืน้ สูงมีตน้ คริสต์มาสขนาดใหญ่ตง้ั อยู่ ไฟประดับส่องแสงระยิบระยับ
คล้ายแสงของหิ่งห้อย ส่วนตรงกึ่งกลางห้องเป็นโต๊ะรูปเกือกม้าส�ำหรับวาง
อาหารคาวหวาน โต๊ะรับประทานอาหารซึ่งปูผ้าสีขาวสะอาดตาไว้นั้นถูกตั้ง
ไว้อย่างมีระเบียบทั่วห้อง มีทั้งโต๊ะขนาดใหญ่ส�ำหรับครอบครัว และโต๊ะ
ขนาดเล็กส�ำหรับคนที่มาเป็นคู่
อีกประมาณสิบห้านาทีจะสองทุ่ม ห้องครัวจึงมีสภาพคล้ายกับ
สนามรบเพราะมันทั้งร้อนอบอ้าว วุ่นวายไปด้วยผู้คน และมีเสียงอึกทึกซึ่ง
เกิดจากการที่พ่อครัวกับลูกมือของเขาต้องเร่งท�ำอาหารเพื่อให้ทันเวลาที่
สมาชิกของสโมสรจะมานั่งประจ�ำที่ สาธรซึ่งเป็นพ่อครัวที่เพิ่งได้เลื่อน
ต�ำแหน่งขึ้นมาเป็นพ่อครัวออเดิฟนั้นก็เป็นหนึ่งในผู้คนที่อยู่กลางสนามรบ
ในค�่ำคืนนี้ด้วย
อาหารเรียกน�้ำย่อยค�่ำนี้มีพายชิ้นเล็กสอดไส้เนื้อ ไก่ และกุ้งท�ำเป็น
ออเดิฟของคาวขนาดพอดีคำ� ซึง่ จะท�ำให้แขกไม่อมิ่ จนเกินไปและพร้อมจะ
รับซุปต่อได้ หน้าที่อีกอย่างของพ่อครัวคือการค�ำนวณปริมาณอาหารไว้ให้
เพียงพอกับแขกที่ลงทะเบียนไว้ด้วย สาธรสั่งให้ลูกมือเตรียมแป้งพายไว้
แล้วเป็นคนลงมือปรุงไส้ต่างๆ ด้วยตัวเองก่อนที่จะน�ำมาประกบกันแล้วน�ำ
ไปอบ หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟเข้ามาขานเวลาให้คนในครัวรู้เป็นครั้งสุดท้าย
โทรศัพท์มือถือซึ่งถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเล็กๆ ด้านหน้าผ้ากันเปื้อนของสาธร
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สั่นเป็นจังหวะพอดี เขาสั่งให้ลูกมือน�ำพายถาดสุดท้ายออกจากเตาอบแล้ว
รีบล้วงมือถือขึ้นมาดูข้อความ เมื่อเห็นข้อความที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอเขา
ก็สบายใจ...
'หนูถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะ ก�ำลังจะทานข้าว พี่รุสก์มาทักทายแล้ว
ก็กลับไปแล้ว เจ้าพริกหลับสบายอยู่หน้าประตู ท�ำงานให้สนุกนะคะ หนูรัก
พ่อค่ะ'
สาธรเก็บโทรศัพท์มอื ถือแล้วเดินไปทีอ่ า่ งล้างมือ เขาสัง่ งานลูกมือเป็น
ครั้งสุดท้ายก่อนจะออกไปพบแขกประจ�ำของสโมสรในห้องรับประทาน
อาหาร
"จัดใส่ถาดให้เรียบร้อย อีกห้านาทีเราจะออกไปข้างนอกกัน"
"ครับ"
เสียงขานรับดังมาจากทัว่ มุมห้อง ทุกคนเร่งมือเป็นครัง้ สุดท้าย พ่อครัว
ออเดิฟเดินตรวจทานความสะอาดและความเรียบร้อยของถาดอาหารซึง่ จะ
ถูกล�ำเลียงออกไปพร้อมกับเขา หน้าทีต่ อ่ ไปของสาธรก็คอื การน�ำอาหารเหล่า
นี้ไปเสิร์ฟยังโต๊ะบุฟเฟ่ต์ จากนั้นเขาจะต้องทักทายและแนะน�ำตัวกับแขก
พร้อมทัง้ รายงานว่าออเดิฟประจ�ำค�ำ่ คืนนีม้ อี ะไรบ้าง หลังจากนัน้ ก็จะปล่อย
ให้เป็นหน้าทีข่ องพ่อครัวซุปต่อไป แต่กว่าจะเสร็จงานจริงๆ ก็ราวหนึง่ นาฬิกา
ของวันใหม่เพราะพนักงานในห้องครัวทุกคนต้องช่วยกันเก็บล้างและท�ำความ
สะอาด แม้วา่ ต�ำแหน่งของเขาจะสูงจนไม่ตอ้ งลงไปล้างภาชนะต่างๆ ด้วย
ตัวเองแล้วก็ตาม แต่สาธรก็มหี น้าทีต่ รวจสภาพของห้องครัวว่าทุกอย่างจะ
เรียบร้อยดีเพื่อเตรียมให้พ่อครัวซึ่งมีหน้าที่ในตอนกลางวันนั้นสามารถมา
ท�ำงานของพวกเขาต่อไปได้
กว่าจะมาถึงวันนี้เขาต้องเป็นเด็กล้างจานมาก่อน พยายามถีบตัวเอง
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ให้สูงด้วยก�ำลัง ความมุมานะพยายาม และยอมเสียสละเวลาส่วนตัวเพื่อ
ฝึกฝนตนเอง ทั้งนี้เพื่อต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตของ
ลูกสาวคนเดียวที่เขามี บุญฑริกต้องมีอนาคตที่ดีและไม่ล�ำบากเหมือนเขา
ยิง่ ลูกเป็นผูห้ ญิงด้วยแล้วความห่วงใยทีส่ าธรมีตอ่ เธอนัน้ ย่อมมากขึน้ ไปอีก
ลูกสาวที่ไม่มแี ม่เป็นความ 'ขาด' ทีเ่ ขาไม่สามารถหาสิง่ ใดมาทดแทนให้เธอ
ได้ เขาจึงพยายามทุกวิถที างทีจ่ ะตอบสนองความต้องการของลูกเพือ่ ให้เธอ
เป็นผูห้ ญิงทีม่ คี วามสุขทีส่ ดุ โชคดีทลี่ กู สาวของเขาใฝ่ดี ไม่เคยน�ำเรือ่ งร้อนใจ
อะไรมาให้ เขาจึงเป็นพ่อที่มีความสุขมากที่สุดในเวลานี้
เวลาสองทุ่มไม่เหมาะที่จะเป็นเวลาอาหารค�่ำ แต่บุญฑริกไม่ได้ใส่ใจ
ตารางชีวติ ของเธอเสียสมดุลไปนานแล้วจนเธอเองก็จำ� ไม่ได้วา่ มันเริม่ ตัง้ แต่
เมือ่ ไร เธอมีบดิ าเป็นพ่อครัว เพราะฉะนัน้ ชีวติ ของเธอไม่เคยอดอยากเรือ่ ง
อาหารการกิน แม้จะไม่ได้กินอาหารหรูหราราคาแพงทุกมื้อ แต่ชีวิตของ
เธอก็ห่างไกลจากค�ำว่าอดอยากมากนัก หญิงสาวเปิดตู้กับข้าว ในนั้นมีหมู
หวานอยูพ่ นู จาน โน้ตบนกระดาษใบเล็กเขียนด้วยลายมือของพ่อบอกว่ามัน
เป็นอาหารค�่ำของเธอ บนเตายังมีหม้อแกงเผ็ดตั้งอยู่อีก พ่อสั่งไว้ว่าให้เธอ
อุ่นมันก่อนกินด้วย
บุญฑริกจัดเตรียมอาหารค�ำ่ ส�ำหรับตัวเองแล้วยกใส่ถาดมาตัง้ ไว้หน้า
จอคอมพิวเตอร์ซงึ่ อยูห่ น้าห้องนอนของตัวเอง นักศึกษาปีหนึง่ มีการบ้านและ
รายงานทีจ่ ะต้องท�ำมากมาย แต่กย็ งั มีเวลาพอส�ำหรับท่องโลกอินเตอร์เน็ต
ด้วย เธอเปิดเครือ่ งแล้วรอให้ระบบปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ทำ� งาน ระหว่าง
นัน้ ก็ตกั อาหารเข้าปากไปด้วย การไม่มพี อ่ หรือแม่อยูด่ ว้ ยในตอนนีก้ ม็ ขี อ้ ดี
อยูอ่ ย่าง นัน่ คือไม่มีใครว่ากล่าวตักเตือนทีเ่ ธอน�ำอาหารมาทานในขณะจ้อง
หน้าจอคอมพิวเตอร์ไปด้วย
"ไหนดูซิ อาทิตย์นี้มีหนังอะไรเข้าใหม่ จะได้ชวนพวกนั้นไปดู"
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เธอเลือกทีจ่ ะเข้าไปในเว็บไซต์ซงึ่ เป็นแหล่งรวมข้อมูลความสนใจของ
วัยรุ่นไทยในปัจจุบัน หน้าจอนั้นบรรจุแบนเนอร์เรื่องราวต่างๆ ซึ่งน่าสนใจ
ไว้เต็ม มันก�ำลังกะพริบเพื่อเชิญชวนให้คนที่เข้ามากดเข้าไปดู ส่วนใหญ่
บุญฑริกมักเลือกห้องภาพยนตร์ อาหารการกิน เพลง รวมถึงหนังสือนิยาย
และการ์ตูน นั่นเป็นไลฟ์สไตล์ที่เด็กวัยรุ่นร่างกลมชอบมากเป็นพิเศษ เธอ
ใช้เวลากับห้องต่างๆ เหล่านี้จนอาหารในจานหมดลงอย่างไม่รู้ตัว
"ไม่มีเรื่องอะไรน่าสนใจเลยแฮะ"
เมือ่ สิง่ ทีต่ อ้ งการไม่ทำ� ให้เธอจดจ่อกับมันได้ ความสนใจก็ถกู ดึงไปยัง
ทีอ่ นื่ ปกติแล้วห้องทีเ่ กีย่ วกับการแต่งตัว แฟชัน่ หรือการแต่งหน้าไม่ได้เป็น
สิ่งที่สาวน้อยสนใจเลย แต่เมื่อไม่มีอะไรน่าสนใจดู บางทีการได้เห็นของ
สวยๆ งามๆ ก็อาจจะช่วยฆ่าเวลาได้ บุญฑริกนึกถึงเพือ่ นนักศึกษาทีเ่ ธอไป
เจอในห้องน�้ำของมหาวิทยาลัย พวกนั้นสวย เป็นสาวเต็มตัวและดูมีเสน่ห์
ทั้งที่เรียนปีเดียวกับเธอแท้ๆ โลกของพวกนั้นมีจิมมี ชู ซึ่งมันคืออะไรเธอ
ยังไม่รู้จักเลยด้วยซ�้ำ บุญฑริกจึงอยากลองท�ำความรู้จักกับสิ่งเหล่านั้นดู
อย่างน้อยก็เป็นการเปิดโลกใบใหม่ที่ไม่เคยสนใจมาก่อน...
หลังจากไปยื่นหน้าเรียกหาบุญฑริกที่หน้าบ้านเพื่อตรวจตราความ
เรียบร้อยแล้ว ปารุสก์ก็กลับมาใช้ชีวิตส่วนตัวในบ้านหลังเล็กๆ คล้ายกล่อง
ของเขาตามล�ำพัง ภายในบ้าน นอกจากห้องน�้ำแล้วก็มีห้องอเนกประสงค์
ส�ำหรับใช้งานทุกอย่างอยู่เพียงห้องเดียว แต่เขาใช้ฉากไม้มากั้นเพื่อแบ่ง
พื้นที่ใช้สอยให้เป็นสัดส่วน เตียงนอนจึงหลบอยู่ตรงมุมห้องด้านซ้าย ส่วน
ครัวก็อยูม่ มุ ด้านขวา ปกติเขาไม่ได้ทำ� อาหารรับประทานเองจึงไม่ตอ้ งกังวล
กับการใช้เตานัก มีแค่เตาอบไมโครเวฟกับกระทะไฟฟ้าก็สามารถใช้ชวี ติ อยู่
ได้อย่างสบาย
แต่สว่ นทีเ่ ขารักมากทีส่ ดุ นัน้ เป็นห้องท�ำงานขนาดเล็กทีม่ คี อมพิวเตอร์
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ตัง้ โต๊ะหนึง่ ตัวกับพืน้ ทีว่ างโน้ตบุก๊ อีกหนึง่ เครือ่ ง เขาจัดมันไว้บริเวณกึง่ กลาง
ของห้องเลยทีเดียว เปิดประตูบา้ นเข้ามาด้านในก็จะเห็นพืน้ ทีท่ ำ� งานส่วนนี้
ทันที แม้มนั จะไม่หรูหราหรือใหญ่โตเท่าที่ NIC แต่มนั ก็เป็นทัง้ ชีวติ ของเขา
ปารุสก์เติบโตมากับพ่อแม่จนถึงอายุยสี่ บิ ปี หากวันนัน้ ไม่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ชุมชนแออัด วันนี้พ่อกับแม่ของเขาก็คงจะยังมีชีวิตอยู่
ด้วยหน้าทีแ่ ละความเคยชินชายหนุม่ จะเปิดโทรศัพท์มอื ถือของตนเอง
ไว้ตลอดเวลา มันมีประโยชน์ส�ำหรับการท�ำงานกับ NIC เพราะในสัญญา
ว่าจ้างนัน้ เขาจ�ำเป็นจะต้องสามารถติดต่อได้ตลอดยีส่ บิ สีช่ วั่ โมง นอกจากนัน้
มันยังเป็นประโยชน์ส�ำหรับสาธรด้วย เพราะเขาฝากลูกสาวคนเดียวให้
ปารุสก์ชว่ ยดูแลในยามทีเ่ ขาต้องไปท�ำงานกะดึก คนทัง้ สองครอบครัวดูแล
และช่วยเหลือกันมาตลอดหลังจากทีผ่ า่ นเหตุการณ์เพลิงไหม้บา้ นมาด้วยกัน
ตอนนั้นยังไม่มี NIC และเขาก็ก�ำลังจะเรียนจบด้านคอมพิวเตอร์จาก
วิทยาลัยเทคนิคด้วยคะแนนสูงสุดในภาควิชา ทุกอย่างก�ำลังจะไปด้วยดี พ่อ
กับแม่ก�ำลังจะมีเขาเป็นที่พึ่งในยามแก่เฒ่า แต่มันก็ต้องพังทลายลงด้วย
เพลิงไหม้ครัง้ ใหญ่ทเี่ กิดจากการเผาไล่ที่ ปารุสก์รจู้ กั ความยุตธิ รรมตอนนัน้
เองว่ามันมีอยู่จริงหากมีคนหยิบยื่นให้ แต่ถ้าไม่มีใครใส่ใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น
ความยุตธิ รรมก็เป็นเพียงแค่ความรูส้ กึ คนวางเพลิงครัง้ นัน้ ถูกจับด�ำเนินคดี
แต่คนบงการกลับยังลอยนวล มีคนพูดว่าในบัน้ ปลายชีวติ ของเขาคนนัน้ ป่วย
ถึงขั้นเป็นอัมพาต ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ แต่นั่นก็ยังไม่สาสมกับความเจ็บ
ปวดและความตายที่คนในชุมชนแออัดต้องเผชิญ เขาไม่เรียกร้องหาความ
ยุตธิ รรมอีก แต่เขาสัญญากับตัวเองว่าหากมีโอกาสเขาจะต้องเป็นผูห้ ยิบยืน่
ความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบให้จงได้
ปารุสก์เหลือตัวคนเดียว สาธรยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในฐานะที่เป็น
คนในชุมชนเดียวกันและประสบชะตากรรมเหมือนกัน จนกระทั่งพวกเขา
ได้ยา้ ยเข้ามาอยู่ในชุมชนริมแม่นำ�้ เจ้าพระยาแห่งนี้ หากไม่มสี าธรและไม่มี
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งานเบ็ดเตล็ดทีเ่ ขารับท�ำทุกอย่างในตอนนัน้ ป่านนีป้ ารุสก์อาจจะกลายเป็น
คนเร่ร่อนไปแล้วก็ได้ เขาส�ำนึกบุญคุณของสาธรเสมอ ไม่ใช่ญาติก็เหมือน
ญาติ หากมีอะไรที่พอจะช่วยเหลือสาธรได้เขาก็จะท�ำ
เสียงโทรศัพท์มือถือของปารุสก์ดังขึ้นเป็นเพลงธีมภาพยนตร์ ไซไฟ
อวกาศเรือ่ งหนึง่ ชายหนุม่ ขยับตัวเร็วเพราะนัน่ เป็นสัญญาณว่าสายเรียกเข้า
เป็นของเจ้านาย
"ครับเจ้านาย มีอะไรให้ผมรับใช้ครับ"
ปารุสก์เป็นคนเดียวในหน่วย NIC ที่เรียกหัสยุทธว่าเจ้านาย อาจเป็น
เพราะเขาเป็นพลเรือนคนเดียวทีอ่ ยู่ในหน่วยงานนี้ นอกจากเขาแล้วทุกคน
ต่างก็เรียกหัสยุทธว่าหัวหน้าทั้งนั้น
"มีเรื่องรบกวนหน่อยรุสก์"
"เยอะๆ ก็ได้ครับ คดีรึเปล่า" ท้ายประโยคนั้นน�้ำเสียงเปลี่ยนเป็น
กระตือรือร้นขึ้น
"เปล่าๆ เรื่องประชุมพรุ่งนี้เช้าของผมน่ะ ผมต้องการตัวเลขบางตัวที่
จะต้องตอบค�ำถามท่าน ผบ.ตร. นายพอจะช่วยรวบรวมให้หน่อยได้ไหม"
"ได้สิครับ เจ้านายต้องการอะไรว่ามาเลย"
หัสยุทธพูดถึงข้อมูลทีเ่ ป็นตัวเลขซึง่ เกีย่ วกับประวัตกิ ารท�ำงานในช่วง
ปีที่ผ่านมาของ NIC ปารุสก์จดบันทึกสั้นๆ ไว้ในกระดาษ
"ครับ แล้วเจ้านายต้องการกี่โมง"
"ประชุมเก้าโมงเช้า รายงานต้องอยู่บนโต๊ะก่อนแปดโมงครึ่ง ผมจะ
ขออ่านก่อนเข้าห้องประชุม"
"รับทราบครับ ไม่เกินแปดโมงครึ่งรายงานจะวางอยู่บนโต๊ะครับผม"
"ขอบใจมาก นี่อยู่ไหนเนี่ย"
"อยู่บ้านแล้วครับ เจ้านายล่ะ"
"ก�ำลังจะกลับบ้านเหมือนกัน"
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"ครับ งั้นเดินทางปลอดภัย ราตรีสวัสดิ์ครับ"
"ขอบใจ"
หัสยุทธวางสายลงแล้ว ปารุสก์ยังติดค้างกับค�ำตอบของเจ้านายอยู่
หน่อยเมือ่ ได้ยนิ ว่าเขายังไม่ถงึ บ้านในเวลาเกือบสามทุม่ แบบนี้ เขาเคยได้ยนิ
เรื่องผู้หญิงสาวคนหนึ่งของหัสยุทธ แต่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน อาสดาเคย
เล่าให้ฟังคร่าวๆ ว่าเธอเป็นผู้หญิงอีกคนที่เจ้านายของเขาแคร์ ชายหนุ่ม
สะบัดหน้าเพื่อไล่ความคิดฟุ้งซ่านนั้นออกไปเมื่อเห็นว่ามันไม่ใช่เรื่องของ
ตัวเอง
"ท�ำงานๆๆ"
ข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการท�ำงานของ NIC ไม่ได้ถูกเก็บไว้ใน
คอมพิวเตอร์ที่ห้องท�ำงานของหน่วยเท่านั้น แต่ปารุสก์ยังมีข้อมูลเหล่านั้น
เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ส่วนตัวอีกด้วย การเรียกขึ้นมาใช้งานจึงไม่ยุ่งยาก
ส�ำหรับเขา
เช้าวันใหม่กบั ข้อมูลทีถ่ กู จัดเตรียมไว้บนโต๊ะท�ำงานของหัสยุทธ เขา
จ�ำเป็นต้องเข้ามาทีห่ น่วยเช้ากว่าปกติพร้อมกับชุดเครือ่ งแบบเต็มยศเพือ่ รับ
ข้อมูลเหล่านัน้ อาสดายิม้ รับตัง้ แต่เห็นหัวหน้าของเขาเดินหน้าตูมเข้ามา
"ยิ้มอะไรไอ้อาส"
นายต�ำรวจหนุ่มยังยิ้มค้างอยู่ "หล่อครับ"
"ร้อน"
หัสยุทธรีบหยิบแฟ้มขึน้ มาเปิดดู เขานัง่ ลงบนเก้าอีพ้ ร้อมกับทีล่ กู น้อง
ทัง้ สามลุกขึน้ จากเก้าอีข้ องตนแล้วเดินมายังโต๊ะของหัวหน้าหน่วยพร้อมกัน
"ลากเก้าอี้มาด้วย"
หัสยุทธสั่งในขณะที่ยังก้มหน้าอ่านรายงานในมือ ทั้งวุฒิภาศ อาสดา
และปารุสก์ตา่ งก็หนั กลับไปลากเก้าอีข้ องตัวเองมาตัง้ ไว้หน้าโต๊ะท�ำงานของ
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เขา ทุกคนรอให้หัสยุทธตั้งค�ำถาม แต่นายต�ำรวจผู้เป็นหัวหน้ากลับเล่าสิ่ง
ที่เขาเข้าประชุมเมื่อวานให้ฟังก่อน
"เมือ่ วานการประชุมกลุม่ ย่อยของหัวหน้าหน่วยสืบสวนสอบสวนทุกทีม
มีการสรุปจ�ำนวนคดีทอี่ ยู่ในมือของแต่ละทีมแล้วต้องบอกว่าสถานการณ์นา่
เป็นห่วง"
"เยอะมากเลยเหรอครับ" วุฒิภาศถาม
"ใช่ ต�ำรวจเป็นหน่วยงานแรกในกระบวนการยุตธิ รรม ถ้าคดีคงั่ ค้างอยู่
ทีเ่ รานานเกินไป กระบวนการยุตธิ รรมทัง้ หมดก็จะพลอยล่าช้าไปด้วย"
"ผมคิดว่างานนี้ NIC ต้องโดนเพ่งเล็งแน่เลย" อาสดาพูดบ้าง
"ก็ไม่เชิงเพ่งเล็ง โดนกระแหนะกระแหนมากกว่า"
"อ้าว งั้นก็เลวร้ายกว่านะครับ"
หัสยุทธเลิกคิว้ สีหน้าไม่บอกอะไรมากนัก "ทีมอืน่ เห็นว่า NIC ไม่ได้มี
ภารกิจทีแ่ น่นเกินไป พวกเราควรจะรับคดีของหน่วยสืบสวนมาท�ำมากกว่านี้
ซึ่งผมก็เถียงไม่ได้น่ะนะ ก็แค่แก้ตัวว่าเท่าที่ผ่านมาเราท�ำตามค�ำสั่งของ
ผบ.ตร. คนก่อน ทีต่ อ้ งการท�ำให้หน่วยนีแ้ ข็งแกร่งและสามารถแก้ไขปัญหา
ฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว แต่ตอนนี้ดูเหมือนแรงกระเพื่อมภายในส�ำนักงาน
ต�ำรวจแห่งชาติจะเปลีย่ นไป แม้ผมจะนัง่ ต�ำแหน่งหัวหน้าของ NIC แต่โดย
หน้าทีแ่ ล้วผมคือต�ำรวจของหน่วยสืบสวนสอบสวนเหมือนกัน"
"งั้นวันนี้ที่หัวหน้าจะเข้าประชุมกับท่าน ผบ.ตร. ก็อาจจะมีการ
เปลีย่ นแปลงใช่ไหมครับ"
วุฒภิ าศสรุป ซึง่ สิง่ นีท้ ำ� ให้ปารุสก์หนั ไปมองหน้าลูกพีด่ ว้ ยความกังวล
"ใช่ ผมเลยมาบอกพวกคุณไว้กอ่ น ให้เตรียมใจรับสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ "
สีหน้าของปารุสก์เริ่มสลด อาสดาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็น เขานั่งอยู่
กึง่ กลางระหว่างวุฒภิ าศกับปารุสก์พอดี นายต�ำรวจหนุม่ จึงใช้แขนข้างหนึง่
โอบไหล่ของปารุสก์ไว้
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"อย่าเพิ่งกังวลน่า"
"ท�ำไม...รุสก์กังวลอะไร" หัสยุทธถามเสียงเย็น
"คือเจ้ารุสก์กงั วลว่า NIC จะถูกยุบ แล้วเขาจะถูกไล่ออกจากงานน่ะครับ"
หัสยุทธพยักหน้ากับค�ำตอบที่ได้รบั จากวุฒภิ าศ เขาวางแฟ้มในมือลง
บนโต๊ะแล้วหันไปมองใบหน้าอวบอ้วนของปารุสก์ตรงๆ ด้วยสายตาค่อนข้าง
เอ็นดู
"นายอย่าเพิ่งกังวล NIC ไม่ถูกยุบไปง่ายๆ หรอก แม้ว่าเราจะถูกก่อ
ตั้งขึ้นมาในสภาวการณ์ที่ไม่ปกติ แต่ก็มีความส�ำคัญมากพอที่ยังคงต้องมี
หน่วยงานนี้ต่อไป อีกอย่างหน่วยสืบสวนสอบสวนเองก็เห็นว่างานของเรา
เป็นภาระส�ำหรับเขาด้วยซ�ำ้ ไป แล้วใครจะอยากรับเอาไปดูแลต่อล่ะ ทีส่ ำ� คัญ
งบประมาณประจ�ำปีทลี่ งมาในหน่วยของเราก็ยงั ไม่ถกู ตัด...นายยังมีงานท�ำ
ยังมีต�ำแหน่งเจ้าพนักงานพิเศษอยู่น่ารุสก์"
ปารุสก์ยมิ้ น้อยๆ กับค�ำสัญญาของเจ้านาย แล้วรีบพยักหน้ารับ "ครับ"
"ดังนัน้ เพือ่ ลดความตึงเครียดระหว่างเพือ่ นร่วมงานในทีมสืบสวน ผม
จึงจ�ำเป็นต้องรับคดีอนื่ ๆ ที่ไม่เกีย่ วข้องกับ NIC โดยตรงมาให้พวกเราท�ำด้วย
แต่จะเป็นในเรือ่ งของการติดตามคดีทยี่ งั หาข้อสรุปไม่ได้และไม่เร่งด่วนมาก
นัก งานใช้สมองมากใช้กำ� ลังน้อยน่ะ โอเคไหม"
"ครับ" ทั้งสามคนรับปากพร้อมกัน
"ดี แล้วถ้าวันนี้ท่าน ผบ.ตร. มีค�ำสั่งอะไรเพิ่มเติมผมจะกลับมาเล่า
ให้พวกเราฟังก็แล้วกัน จะขึ้นไปรอบนตึกล่ะ"
หัสยุทธลุกขึน้ ยืน มือคว้ารายงานทีล่ กู น้องต่างจัดเตรียมไว้ให้ไปด้วย
แล้วจู่ๆ อาสดาก็พูดขึ้นก่อนที่หัสยุทธจะเดินพ้นโต๊ะท�ำงานของตัวเอง
"เห็นชื่อคุณหมอบุษเข้าด้วยใช่ไหมครับ"
หัสยุทธชะงักเท้า เขาหันมาสบตากับอาสดาด้วยใบหน้าที่เรียบเฉย
"เหรอ งั้นมั้ง"
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"ผมเห็นชื่อครับ" วุฒิภาศบอก "แล้วอย่าทะเลาะกันในห้องประชุมอีก
นะครับ"
หัวหน้าหน่วยไม่พูดอะไร เขาเดินออกจากห้องไปโดยมีสายตาของ
ลูกทีมทั้งสามมองตามพร้อมรอยยิ้มที่มุมปาก
"พวกพีค่ ดิ ว่าเจ้านายจะกิก๊ กัก๊ กับหมอบุษจริงเหรอ ผมเห็นแกก็ทำ� มึนๆ
อึนๆ อย่างนีท้ กุ ทีเวลาเราพูดถึง ไม่เห็นจะรูส้ กึ เลยว่าแกจะมีอะไรพิเศษ"
"โห ไอ้รุสก์...นี่นายยังไม่รู้จักเจ้านายของตัวเองดี ถ้าไม่ชอบป่านนี้
พวกเราโดนเตะไปแล้วที่ไปล้อแกอย่างนั้นน่ะ"
"จริงอ่ะ" ปารุสก์ยังไม่ยอมเชื่อ
วุฒภิ าศลากเก้าอีข้ องตัวเองกลับมาที่โต๊ะท�ำงาน เขาหัวเราะหึๆ ก่อน
บอก "อาจจะยังไม่รตู้ วั แต่กต็ อ้ งคิดอะไรบ้างแหละ เพราะนอกจากหมอบุษ
แล้วก็ยังไม่เคยเห็นว่าจะมีผู้หญิงคนไหนอีก"
"แล้วคนนั้นล่ะ คนที่พี่อาสเคยเล่าให้ผมฟัง"
วุฒิภาศกับอาสดามองหน้ากันไปมาก่อนวุฒิภาศจะส่ายหน้าแล้วหา
ค�ำตอบให้ปารุสก์
"ความสัมพันธ์ของสองคนนั้นมันพิเศษก็จริง แต่มันไม่ใช่เรื่องชู้สาว
หรอกนะ พี่คิดว่าหัวหน้าเราวางเธอไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ใช่เรื่องโรแมนติก
หรอก"
ดูเหมือนวุฒิภาศจะไม่ต้องการเจาะลึกลงไปในความสัมพันธ์ระหว่าง
หัสยุทธกับกันตพรมากนัก หรือบางทีตวั เขาเองนัน่ แหละทีย่ งั ไม่เข้าใจว่าแท้
ที่จริงแล้วความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่นั้นคืออะไรกันแน่
หัสยุทธขึน้ ลิฟต์ไปยังห้องประชุมชัน้ บนสุดของอาคารส�ำนักงานต�ำรวจ
แห่งชาติ เหลือเวลาก่อนเข้าประชุมราวสิบห้านาที เขาจะใช้เวลานี้อ่าน
รายงานอีกครัง้ ทัง้ ทีย่ งั ไม่รวู้ า่ ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติคนใหม่จะพูดคุย
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ถึงเรือ่ งอะไรบ้าง แต่เขาจ�ำเป็นจะต้องเตรียมตัวไว้ อย่างน้อยวันนีก้ ต็ อ้ งมี
เรือ่ งของ NIC เพราะรายชือ่ ผูเ้ ข้าประชุมท�ำให้เขาคิดเช่นนัน้
ทันทีที่ออกจากลิฟต์ นายต�ำรวจวัยสี่สิบปีก็เห็นแผ่นหลังที่คุ้นเคย
โอบเกียรติกำ� ลังยืนคุยกับใครบางคนหน้าห้องประชุม โดยมีเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ
อีกสองนายยืนอยูห่ น้าโต๊ะอาหารว่างไม่ไกลนัก แล้วหนึง่ ในนัน้ ก็ตะโกนเรียก
เขา
"หัส..."
หัสยุทธหันไปยิม้ ให้คนเรียก แล้วทัง้ โอบเกียรติกบั คูส่ นทนาของเขาก็
หันมามองเช่นกัน หัสยุทธเพิง่ เห็นตอนนีเ้ องว่าโอบเกียรติยนื คุยกับใคร แต่
ยังไม่ทันได้ทักทายเขาก็จ�ำเป็นต้องเบนสายตาไปหาคนที่เรียกเขาก่อน
"สวัสดีครับพี่"
"หวัดดี มาคุยกันหน่อย ไม่เจอกันนาน"
หัสยุทธเดินผ่านโอบเกียรติกับคุณหมอบุษบงกชไปโดยที่ไม่ได้แวะ
ทักทาย บุษบงกชรีบเบนสายตากลับมาที่คู่สนทนาของเธอเช่นเดิม
"เมื่อกี้สารวัตรว่าอะไรนะคะ"
"ผมพูดถึงเรื่องที่ประชุมเมื่อวานน่ะครับ"
"อ๋อ ใช่...สารวัตรบอกว่าหน่วยงานของเราอาจจะต้องร่วมมือกันมาก
ขึ้น"
"ครับ เมื่อวานทีมของหน่วยสืบสวนสอบสวนทั้งหมดได้สรุปจ�ำนวน
คดีที่คั่งค้างอยู่ แล้วก็มีการพูดถึงการขอความร่วมมือไปยังสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ฯ ของคุณหมอด้วย"
บุษบงกชยิ้มน้อยๆ "ค่ะ"
"ต่อไป NIC อาจจะไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่ขอความช่วยเหลือจาก
คุณหมอได้ แต่ทีมสืบสวนของผมก็สามารถเข้าพบและพูดคุยขอความ
ร่วมมือจากคุณหมอได้เหมือนกัน"
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โอบเกียรติทอดเสียงหวานพร้อมกับส่งสายตาละมุนมาให้ ปกติแล้ว
เขาไม่มีเวลาใส่ใจกับคุณหมอนิติเวชคนนี้ ด้วยหน้าที่ที่ไม่ได้ข้องเกี่ยวกัน
มากนัก นานๆ ครั้งจึงมีโอกาสได้พบกัน หากไม่มีคนใกล้ตัวมาสะกิดเตือน
เขาก็คงไม่ได้สนใจ แต่ตอนนีท้ กุ อย่างก�ำลังจะเปลีย่ นไป เขาเริม่ มองเห็นใน
สิ่งที่คนอื่นเคยพูดให้เขาฟัง บุษบงกชเป็นผู้หญิงยุคใหม่ที่ฉลาด แถมเก่ง
เรื่องงาน หน้าตาบุคลิกก็ดี แล้วยังมีอธั ยาศัยใจคอที่ดีด้วย และทีส่ �ำคัญเขา
มีโอกาสที่จะท�ำความรู้จักเธอมากขึ้นแล้วในเวลานี้
น�้ำเสียงอ่อนกับสายตาหวานเชื่อมของโอบเกียรตินั้นเหมือนถูก
ดูดหายไปในอากาศ เพราะบุษบงกชยังไม่สามารถรับความรูส้ กึ จากเขาได้
สมาธิของเธอมันดับๆ ติดๆ ตัง้ แต่ทเี่ ห็นหัสยุทธปรากฏตัวขึน้ ทีห่ น้าลิฟต์แล้ว
ความทรงจ�ำในวันนัน้ แล่นขึน้ มาในหัวเธออย่างรวดเร็ว รอยยิม้ แสนหวานกับ
สาวน้อยน่ารักยิง่ ตอกย�ำ้ ให้เธอจดจ�ำค�ำ่ คืนนัน้ ได้อย่างแม่นย�ำ โอบเกียรติจงึ
เป็นได้แค่เพียงเพือ่ นคุยทีส่ ามารถดึงความสนใจเธอได้บา้ งไม่ได้บา้ งเท่านัน้
เอง
ยังไม่ทันที่เธอจะตอบอะไรโอบเกียรติ เจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่จัดการ
ประชุมในวันนี้ก็ออกมาเชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนเข้าไปในห้องเพื่อรอ
ประธาน หัสยุทธเพิ่งมีโอกาสหันมาสบตากับบุษบงกชและโอบเกียรติ เขา
แค่ยักคิ้วให้เพื่อนร่วมงานและผงกศีรษะให้คุณหมอนิดๆ เท่านั้น
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีเจ้าหน้าที่ต�ำรวจหกนายกับแพทย์จาก
โรงพยาบาลต�ำรวจและสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ฯ รวมกันอีกห้าคน ทุกคน
ต่างก็คนุ้ หน้าคุน้ ตากันเป็นอย่างดีเพราะท�ำงานร่วมกันมานานพอสมควรแล้ว
และแต่ละคนก็ใส่หมวกหลายใบ* แม้จะมีสงั กัดของตนทีช่ ดั เจนแต่กม็ กั ถูก
ดึงตัวให้มาท�ำงานในต�ำแหน่งพิเศษด้านต่างๆ อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น
* ใส่หมวกหลายใบ หมายถึงมีหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบอยูห่ ลายต�ำแหน่ง
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หมอบุษบงกชเองซึ่งเป็นแพทย์นิติเวชของรัฐ แต่ก็ต้องมาช่วยงานของ
ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติด้วย เนื่องจากประเทศของเรามีผู้เชี่ยวชาญทาง
ด้านนีจ้ ำ� นวนจ�ำกัด แพทย์ทจี่ บมาด้วยทุนของรัฐบาลนัน้ ถึงแม้จะมีสงั กัดที่
ชัดเจน แต่ก็จ�ำเป็นจะต้องท�ำหน้าที่รับใช้หลวงด้วยกันทั้งนั้น หากมีการ
ร้องขอจากทางรัฐก็ไม่สามารถปฏิเสธได้
ยิ่งในช่วงที่กระบวนการยุติธรรมต้องการการท�ำงานที่รวดเร็วและมี
ความน่าเชือ่ ถือสูง แพทย์นติ เิ วชที่ไม่ได้สงั กัดโรงพยาบาลต�ำรวจจึงถูกเชิญ
มาเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำหรือข้อสรุปในคดีต่างๆ ที่ต้อง
คลี่คลายโดยต�ำรวจสืบสวนสอบสวน เมื่อ NIC ถือก�ำเนิดขึ้นและท�ำงานมา
ได้สักระยะ ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติคนก่อนจึงเห็นว่าควรเชิญแพทย์
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากสถาบันนิตวิ ทิ ยาศาสตร์และอาชญาวิทยาแห่งชาติมาท�ำงาน
ร่วมกัน บุษบงกชจึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับ NIC นับตั้งแต่ตอนนั้น
แต่การท�ำงานในช่วงแรกก็ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป เมื่อกระบวนการคิด
และวิธีการท�ำงานของต�ำรวจกับแพทย์ในบางเรื่องนั้นไม่เป็นไปในท�ำนอง
เดียวกัน บุษบงกชกับหัสยุทธจึงเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาอย่างต่อเนื่อง และ
พวกเขาก็เคยทะเลาะกันต่อหน้าผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติคนก่อนในที่
ประชุมมาแล้วด้วย นัน่ จึงเป็นทีม่ าว่าท�ำไมวุฒภิ าศจึงเป็นห่วงนักว่าวันนีจ้ ะ
เกิดเหตุการณ์ซ�้ำรอยเดิมขึ้นอีก
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมนัง่ ประจ�ำทีข่ องตนตามชือ่ หน่วยงานซึง่ ถูกวางป้ายไว้
กลายเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำ� รวจนั่งฟากหนึ่งของโต๊ะ ส่วนคณะแพทย์ก็นั่งฝั่ง
ตรงข้ามประจันหน้ากัน บุษบงกชนึกขอบคุณโชคชะตาที่ไม่บงั คับให้เธอต้อง
นัง่ ตรงข้ามกับหัสยุทธ เขานัง่ ถัดออกไปทางหัวโต๊ะสองต�ำแหน่ง ส่วนเธอนัน้
นัง่ อยูต่ รงข้ามกับโอบเกียรติพอดี บุคคลทีน่ งั่ อยูข่ า้ งเธอเป็นอาจารย์หมอจาก
โรงพยาบาลต�ำรวจซึ่งเธอเคยพบเขาหลายครั้งและท่านยังเป็นผู้อาวุโสกว่า
บุษบงกชจึงจ�ำเป็นต้องทักทายและชวนนายแพทย์ท่านนั้นพูดคุยก่อนใน
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ระหว่างทีย่ งั ไม่เริม่ การประชุม จนกระทัง่ ผูบ้ ญั ชาการต�ำรวจแห่งชาติเดินเข้า
มาพร้อมกับเลขานุการของเขา โอกาสที่เธอจะได้คิดเรื่องส่วนตัวก็ไม่มีอีก
ต่อไป
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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