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บทที่ 1

การที่มารดามาหาเธอถึงคอนโดมิเนียมในเช้าวันเสาร์อย่างนี้ไม่ใช่
เรื่องปกติแน่ บุษบงกชยังนอนอยู่เลยในตอนที่เสียงกริ่งหน้าห้องดังขึ้น
พิมพ์กมลเข้ามานั่งรอที่โซฟาในห้องรับแขกแล้วไล่ให้ลูกสาวไปล้างหน้า
ล้างตาก่อนที่จะพูดคุยกัน คุณหมอปฏิบัติตามค�ำสั่งแล้วมานั่งลงตรงหน้า
แม่ทั้งชุดนอน หน้าเนียนใสไร้เครื่องส�ำอาง และผมที่ขมวดไว้เป็นจุกตรง
กลางศีรษะท�ำให้เธอยิ่งดูอ่อนเยาว์
"คุณแม่มอี ะไรคะ ท�ำไมมาแต่เช้า แล้วมาคนเดียวเหรอ คุณพ่อไม่มา
ด้วย?"
สีหน้าของพิมพ์กมลไม่สู้ดีนัก คล้ายมีเรื่องไม่สบายใจอยู่ "พ่อมาส่ง
แล้วไปหาเพื่อนฝูงของเขาต่อ"
บุษบงกชพยักหน้าอย่างเข้าใจ "คุณแม่ยังไม่บอกเลยว่ามาหาบุษ
มีเรื่องอะไร"
"ก็ไม่ได้มีอะไร แค่มาดู"
"มาดู? ดูอะไรคะ ดูบุษ ดูห้อง หรือดูอะไร"
"ก็ทกุ อย่างนัน่ แหละ นีย่ งั ไม่รตู้ วั อีกเหรอว่าท�ำให้ทกุ คนเป็นห่วงแค่ไหน"
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บุษบงกชใช้นิ้วชี้ที่หน้าอกของตัวเอง "บุษเหรอคะ"
"ใช่สิ ไหนจะเรื่องที่มีข่าวในโทรทัศน์ เรื่องที่จู่ๆ ก็ไม่ไปกินข้าวกับ
ครอบครัว กลับวิ่งไปห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลต�ำรวจซะก่อน ถ้าลูกมี
ค�ำอธิบายดีๆ ให้พ่อกับแม่ วันนี้แม่คงไม่ต้องมานั่งอยู่ที่นี่หรอก"
ความจริงพิมพ์กมลไม่ได้บอกเหตุผลทั้งหมด ท่านไม่ได้พูดเรื่องที่
ธีรวุฒิพบข้อความของ HY ในโทรศัพท์มือถือของลูกสาว ซึ่งข้อความนั้น
ส่อไปในทางที่ท�ำให้คนเป็นแม่คิดว่าเขาและเธอใช้เวลาอยู่ด้วยกันในคืน
วันศุกร์ ดังนั้นเช้าวันเสาร์อย่างวันนี้พิมพ์กมลจึงต้องบุกมาให้เห็นกับตาว่า
ลูกสาวตัวดีไม่ได้ซุกซ่อนใครไว้ในห้องส่วนตัวของเธอ
"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง" บุษบงกชเหน็บปอยผมที่หล่นลงมาข้างแก้มไว้
หลังใบหู คล้ายกับพยายามถ่วงเวลาเพือ่ หาค�ำพูดดีๆ มาอธิบาย "คืออย่างนี้
ค่ะ ทีห่ นูไม่พดู ก็เพราะไม่มอี ะไรส�ำคัญมากพอ อีกอย่างมันก็ผา่ นไปแล้วด้วย"
เธอพูดด้วยน�้ำเสียงลอยๆ ในห้วงค�ำนึงคิดไปถึงช่วงเวลาที่หัสยุทธ
ยังนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ยามที่เธอไปเยี่ยมเขาก็จะเห็นพยาบาล
ส่วนตัวคอยดูแลอยู่ นั่นเป็นเหตุผลว่าท�ำไมเธอจึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้อีก
'ขอโทษค่ะทีห่ นูเข้าใจผิดมาตัง้ แต่แรกว่าคุณหมอเป็นหมอเจ้าของไข้
ของคุณอา'
'ไม่เป็นไรค่ะ'
'แล้วความจริง เอ่อ...คุณหมอเป็นอะไรกับคุณอาคะ'
'เอ่อ...เป็น...เป็นเพื่อนร่วมงานค่ะ เราเป็นเพื่อนร่วมงานกัน'
'อ๋อ' เธอยิม้ หวาน ท�ำให้ใบหน้าสวยนัน้ ยิง่ ดูสวยขึน้ ไปอีก 'ถ้าอย่างนัน้
คุณหมอไม่ตอ้ งห่วงหรอกค่ะ ก้อยจะดูแลคุณอาเป็นอย่างดี คุณป้าดาวของ
คุณอาฝากให้ก้อยช่วยดูแลแทนแล้ว ไม่ต้องรบกวนคุณหมอแล้วค่ะ'
'ค่ะ'
...เธอจ�ำได้ว่าตัวเองยิ้ม...
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พิมพ์กมลจ้องใบหน้าของลูกสาวทีเ่ อาแต่หลบสายตา "มีอะไรก็คยุ กับ
แม่ได้นะ"
เธอส่ายหน้าเร็วๆ "ไม่มีจริงๆ ค่ะ ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ"
อาการยักไหล่ ผายมือ แล้วแสร้งยิ้มนั้นไม่ใช่ครั้งแรกที่บุษบงกชเคย
ท�ำ แต่เธอท�ำจนติดเป็นนิสยั ซึง่ คนในครอบครัวอ่านภาษากายนีอ้ อกว่าเธอ
แกล้งท�ำเป็นเหมือนว่าทุกอย่างมันโอเค
"ตามใจ...ที่แม่มาเพราะเป็นห่วงนะ แต่ถ้าไม่อยากพูดก็ไม่เป็นไร
ครอบครัวน่ะมีไว้เพื่ออยู่ข้างเราในยามทีร่ ู้สึกว่าชีวติ มันไม่ปกติหรือมันยาก
ล�ำบากเกินกว่าทีเ่ ราจะผ่านมันไปคนเดียวได้ แต่ในเมือ่ ลูกว่ามันปกติแล้วก็
แสดงว่าลูกสามารถจัดการมันด้วยตัวเองได้ เอาเป็นว่าถ้าต้องการแม่เมือ่ ไหร่
ก็บอกแล้วกัน"
คนเป็นแม่มกั มีวธิ หี รือค�ำพูดทีท่ ำ� ให้เรารูส้ กึ ผิดเสมอ ครัง้ นีก้ เ็ หมือนกัน
พิมพ์กมลท�ำราวกับว่าไปนัง่ ค้นอยู่ในใจของลูกสาวคนเล็ก แต่กฉ็ ลาดพอทีจ่ ะ
ถอยออกมาเพื่อรอดูปฏิกิริยาของบุษบงกชก่อน คุณหมอลอบถอนใจแล้ว
เปลีย่ นเรือ่ งพูดทันที
"วันนี้เราไปช็อปปิ้งแล้วก็กินข้าวกลางวันกันตามประสาสาวๆ ดีไหม
คะคุณแม่ ไม่ตอ้ งบอกให้คณ
ุ พ่อมารับหรอก เดีย๋ วบุษขับรถพาคุณแม่ไปส่ง
บ้านเอง"
"ก็ได้"
บุษบงกชร้องเย่แล้วขอตัวไปจัดการธุระส่วนตัว พิมพ์กมลมองตาม
ลูกสาวของตนไปแล้วอดคิดไม่ได้ว่าลูกชายกับลูกสาวของเธอนั้นน่าจะเอา
นิสยั มาสลับกันถึงจะเหมาะ ธีรวุฒเิ ป็นคนตรง ชอบบอกความรูส้ กึ มากกว่า
บุษบงกช อาจจะด้วยความเป็นผู้ชายที่ชอบให้เรื่องทุกอย่างคลี่คลายไป
มากกว่าค้างคาราคาซัง แต่บุษบงกชนั้นมักเลือกที่จะเก็บเรื่องราวต่างๆ ไว้
ภายในใจ ยิ่งออกมาอยู่ตัวคนเดียวยิ่งน่าเป็นห่วง เธอกลัวว่าสักวันมันจะ
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ระเบิดออกมาโดยที่ไม่ได้ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือลูกสาวเลย
ชายเจ้าของห้องไม่ได้ใช้นาฬิกาปลุกมาหลายวันแล้ว นับตัง้ แต่ออกจาก
โรงพยาบาล หัสยุทธพักฟืน้ อยูใ่ นห้องนอนของเขาเป็นส่วนใหญ่ แม้จะสามารถ
ลุก นัง่ ยืน เดินได้ แต่ดเู หมือนละอองดาวจะไม่ตอ้ งการให้เขาออกแรงท�ำ
สิง่ ใดเลยนอกจากนอนเฉยๆ บนเตียง แสงส่องลอดผ่านม่านหน้าต่างเข้ามา
ถึงเตียงนอน นายต�ำรวจร่างใหญ่กึ่งนั่งกึ่งนอนมองชายผ้าม่านพลิ้วไหว
พะเยิบพะยาบตามแรงลม แต่เขาไม่ได้คดิ ถึงผ้าม่าน เขาคิดถึงบุษบงกช
เขารูส้ กึ ว่าเธอหลบหน้าเขา เพราะหลังจากวันทีอ่ อกไปท�ำงานด้วยกัน
เธอก็หายหน้าไป มีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่เขาได้ยินเสียงของเธอก�ำลังคุย
กับหมอเจ้าของไข้ในห้องพักฟื้น แต่ตอนนั้นเขายังซมเพราะพิษไข้อยู่จึง
ไม่สามารถลืมตาขึน้ มามองหรือพูดคุยกับใครได้ แล้วนับตัง้ แต่นนั้ จนกระทัง่
ออกจากโรงพยาบาล บุษบงกชก็ไม่ตดิ ต่อมาอีกเลย นับว่าเป็นเรือ่ งทีแ่ ปลก
มากส�ำหรับคนที่ยอมลางานเพื่อพาเขาไปเข้าร่วมการสอบปากค�ำคนร้าย
ทีส่ ำ� นักงานต�ำรวจแห่งชาติ แต่เขาจะเอาสิทธิอ์ ะไรไปถามถึงพฤติกรรมของ
เธอ ในเมื่อความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับเขาก็ยังไม่ชัดเจน ไม่มีเหตุผลเลย
ที่เขาจะถามเธอว่า...ท�ำไมถึงไม่มาเยี่ยมเยียนอาการป่วยของเขาอีก
เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้ง หัสยุทธหันหน้าไปมองตรงประตู ยัง
ไม่ทันจะอนุญาตประตูก็ถูกเปิดออกช้าๆ พร้อมใบหน้าของหญิงสาวคนที่
เขาไม่คิดว่าจะได้เจอในเวลานี้ หัสยุทธมัวแต่อึ้ง...
"ขออนุญาตเข้าไปนะคะ"
เขาพยักหน้าโดยอัตโนมัติแม้จะยังมึนงงอยู่ "มาได้ยังไงเนี่ย"
แขกที่ไม่ได้รับเชิญยิ้มกว้าง ในมือของเธอมีถาดอาหารอยู่ด้วย "ก็มา
แท็กซี่ค่ะ"
"กวนนะเรา"
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หัสยุทธขยับลุกขึ้นนั่งตัวตรง กันตพรรีบเดินอ้อมปลายเตียงแล้วน�ำ
ถาดอาหารไปวางไว้ทโี่ ต๊ะหัวเตียง จากนัน้ ก็ชว่ ยจัดหมอนด้านหลังของหัสยุทธ
เพื่อให้เขาพิงได้สบายขึ้น
"เรียบร้อย" เธอยิม้ กว้างอย่างภาคภูมิใจในการดูแลคนป่วยของตัวเอง
"ว่ายังไง ท�ำไมถึงมาตั้งแต่เช้า"
"ก็เอาอาหารมาเยี่ยมคนป่วยสิคะ คุณอาออกจากโรงพยาบาลมา
สองสามวันแล้ว ก้อยยังไม่มีเวลามาเยี่ยมเลย พอถึงวันหยุดก็ต้องมา
ท�ำหน้าที่พยาบาลจ�ำเป็นสักหน่อย"
"ไม่ตอ้ งหรอกน่า อาหายดีแล้ว ลงไปทานอาหารข้างล่างได้แล้วด้วย"
กันตพรหลิ่วตามองด้วยความไม่เชื่อในค�ำพูดนั้น "แล้วท�ำไมคุณป้า
ถึงบอกว่าคุณอายังเจ็บอยู่ล่ะคะ นี่ก็อนุญาตให้ก้อยยกข้าวต้มมาให้บนห้อง
ด้วย"
หัสยุทธยิ้มมุมปาก เขารู้ดีว่าการบอกละอองดาวว่าเขาหายดีแล้วนั้น
ไม่ทำ� ให้หญิงชราเชือ่ ได้เลย นายต�ำรวจหนุม่ ใหญ่จงึ ตัดบทไปพูดเรือ่ งอาหาร
แทน
"แล้วนี่ท�ำเองเลยเหรอ"
"ใช่ค่ะ โทรมาถามคุณป้าตั้งแต่เมื่อคืน แล้วก็ลุกมาต้มข้าวต้มตอน
เช้ามืด คุณอาต้องทานให้หมดนะ ไม่อย่างนั้นก้อยจะเสียใจ"
"โอเค หวังว่าท้องคงไม่เสียนะ"
สาวน้อยค้อนให้วงใหญ่กอ่ นจะหยิบโต๊ะญีป่ นุ่ ขนาดเล็กมากางให้บนเตียง
จากนัน้ ก็วางถาดอาหารลงตรงหน้าหัสยุทธ กุง้ ตัวใหญ่ทอี่ ยู่ในชามข้าวต้มดู
น่ารับประทาน
"หน้าตาดี กลิ่นใช้ได้"
"อยู่แล้ว ก้อยเป็นแม่ศรีเรือนนะ"
"อย่าเพิ่งโม้ ต้องลองชิมก่อน"
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"ลองเลยค่ะ"
กันตพรหย่อนตัวลงนัง่ ตรงปลายเท้าของหัสยุทธ เธอเฝ้ามองปฏิกริ ยิ า
ของคนป่วยด้วยแววตาใสแจ๋ว ในใจลุน้ ให้เขาชืน่ ชอบรสชาติอาหารทีเ่ ธอท�ำ
เมื่อคนป่วยตักอาหารค�ำแรกเข้าปากหญิงสาวก็ถามทันที
"เป็นยังไงคะ"
หัสยุทธแกล้งท�ำหน้าเหยเก
"แย่ขนาดนัน้ เลยเหรอคะ ก้อยลองชิมแล้ว...มันก็ไม่แย่มากหรอกนะ"
นายต�ำรวจหัวเราะเบาๆ "ล้อเล่น...อร่อย ใช้ได้"
"โธ่ คุณอาล่ะก็ ก้อยลุ้นแทบแย่ งั้นทานให้หมดนะคะ"
เขายิ้มแล้วพยักหน้ารับค�ำ หัสยุทธใช้งานมือขวาได้ดีขึ้น แต่ก็ยัง
ไม่สมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากเริ่มปวดหรือเมื่อยมากๆ เขาก็จะเปลี่ยนมา
ใช้มือซ้ายแทน กันตพรเห็นอาการของเขาแล้วก็อาสาช่วย
"ให้ก้อยป้อนไหมคะ"
"ไม่ต้องหรอก อาจะได้ฝึกใช้งานได้ทั้งสองมือ"
"ตอนนี้อยู่กันแค่สองคนไม่ต้องท�ำเป็นเก่งหรอกค่ะ ไม่มีใครมาเห็น
สักหน่อย สารวัตรจะอ่อนแอบ้างก็ไม่เป็นไรหรอก รับรองว่าก้อยจะไม่เอา
เรื่องนี้ไปบอกใคร"
หัสยุทธหัวเราะอีกครั้ง "แสบจริงๆ นะเรา"
"งั้นเดี๋ยวก้อยลงไปเอาน�้ำมาให้นะคะ"
หัสยุทธยกมือขึน้ ห้าม "ไม่ตอ้ ง ก้อยลงไปรอข้างล่างเถอะ ไม่ตอ้ งขึน้ มา
แล้ว ไว้อากินเสร็จอาจะเอาถาดลงไปเก็บแล้วไปดืม่ น�ำ้ ด้วย"
"ไม่เป็นไรค่ะ ก้อยไม่ได้ล�ำบาก เดี๋ยวบริการให้จะดีกว่า"
"เอ่อ พอดีถุงยาของอาอยูข่ า้ งล่างน่ะ ต้องกินยาหลังอาหาร อีกอย่าง
อาอยากลงไปหาเจ้าเดือนเสี้ยวด้วย ไม่เห็นหน้ามันมาหลายวันแล้ว"
เส้นบางๆ ถูกขีดขึ้นอีกครั้ง และทุกครั้งกันตพรก็รับรู้ได้ทันทีที่เขา
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เริ่มจ�ำกัดพื้นที่ของเธอให้อยู่ในขอบเขตที่ชัดเจน หญิงสาวยิ้มเจื่อนก่อนจะ
พยักหน้ายอมรับค�ำพูดทั้งหมดนั้น มันมีความมั่นคงในความต้องการของ
เขาเพื่อบังคับให้เธอยอมรับและปฏิบัติอยู่เสมอ หัสยุทธเป็นทั้งผู้มีพระคุณ
เป็นผู้ปกครอง และเป็นคนใกล้ชิดทางจิตใจที่เธอสามารถพูดคุยกับเขาได้
ทุกเรื่อง เธอไม่อยากสูญเสียเขาไป ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตาม หากไม่มีเขา
เธอก็คงมีชีวิตอยู่ต่อไปไม่ได้แน่
กันตพรเดินช้าๆ ไปทีป่ ระตูหอ้ ง เธอหันมาสบตากับเขาอีกครัง้ หัสยุทธ
ยิ้มแล้วพยักหน้าให้เป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เธอก�ำลังท�ำนั้นถูกต้องที่สุดแล้ว
จากนั้นหญิงสาวก็ปิดประตูห้องนอนแล้วเดินลงบันไดไปเงียบๆ หัสยุทธ
ถอนหายใจอย่างโล่งอกแล้วเริม่ กินข้าวต้มอีกครัง้
ภายในพื้นที่หนึ่งไร่ย่านชานกรุง ผู้คนมากหน้าหลายตามักวนเวียน
เข้าออกเพราะต่างก็มีธุรกิจเกี่ยวข้องกับผู้เป็นเจ้าของบ้านทั้งสิ้น ตัวบ้าน
สองชัน้ สภาพใหม่จนน่าจะเรียกได้วา่ เป็นคฤหาสน์หลังนีถ้ กู ปลูกไว้กงึ่ กลาง
ทีด่ นิ ซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของวิกานดากับแม่และลูกของเธอ ส่วนเรือนด้านข้าง
มีไว้ส�ำหรับลูกจ้างกับแขกที่มาพักชั่วคราว แล้วยังมีห้องโถงใหญ่ซึ่งปลูก
แยกออกมาไว้สำ� หรับจัดกิจกรรมและเตรียมงานประกวดอีกด้วย อาชีพของ
วิกานดาเป็นอาชีพเฉพาะที่คนมักไม่ค่อยรู้จัก หรืออาจจะไม่รู้ว่ามันก็
สามารถเป็นอาชีพได้ เธอมีหน้าทีห่ าหญิงสาวเพือ่ ส่งเข้าประกวดความงาม
ในรายการต่างๆ ทั่วประเทศ และรายได้ของเธอนั้นก็มาจากการท�ำธุรกิจ
ประเภทนีท้ งั้ สิน้ ดังนัน้ ภายในรัว้ บ้านจึงเปรียบเหมือนสถานทีเ่ พาะบ่มผูเ้ ข้า
ประกวดเพือ่ ให้พร้อมส�ำหรับการแข่งขัน บางคนใช้ชวี ติ อยู่ในนีค้ ล้ายกับบ้าน
ของตน แถมยังเรียกวิกานดาว่าแม่อีกด้วย
"แล้วนังนกมันจะไปเที่ยวกี่วัน"
หญิงสูงวัย รูปร่างอ้วน แต่ใบหน้ายังมีเค้าความงามหลงเหลืออยูบ่ า้ ง

Page ��������-��� ��� �����.indd 13

30/3/60 10:31

เจรจาต่อ-ตาย ตอน ริษยา
14

เอ่ ย ปากถามขึ้ น ในขณะที่ ก�ำลั ง นอนเหยี ย ดยาวดู โ ทรทั ศ น์ เ ครื่ อ งใหญ่
เฟอร์นิเจอร์ในบ้านบางชิ้นดูไม่เข้ากับสภาพของคฤหาสน์นัก คล้ายกับว่า
มันเป็นของเก่าทีถ่ กู ย้ายเข้ามาเพราะเจ้าของทิง้ มันไม่ลง คนเป็นลูกซึง่ ก�ำลัง
ควบคุมให้เด็กรับใช้ขัดถูถ้วยรางวัลในตู้กระจกอยู่นั้นจ�ำต้องละความสนใจ
แล้วหันมาตอบ
"สักสองอาทิตย์นะ เห็นว่าอย่างนั้น"
"ปล่อยไปกับใคร ใกล้งานใหญ่ตอ้ งระวังตัวหน่อย อย่าให้มนั เล่นไอ้อะไร
นะ โซช่งโซเชียลอะไรนัน่ นัก เดีย๋ วลงรูปอะไรไม่ดคี นจะว่าเอาได้ เห็นตัวอย่าง
มาเยอะต้องรู้จักดูคนอื่นไว้บ้าง" มารศรีต้องการพูดมากกว่าต้องการจะได้
ค�ำตอบ
"มันรู้น่าแม่ ฉันก็เตือนมันแล้วว่าอย่าถ่ายรูปตัวเอง ในโซเชียลมันก็
ไม่ได้ใช้ชื่อจริง ไม่มีใครรู้หรอก"
มงกุฎในตู้กระจกดูเป็นประกายวิบวับยามต้องกับแสงจากหลอดไฟ
เด็กรับใช้ต่างด้าวที่ดูแล้วอายุน่าจะไม่เกินยี่สิบปีพยายามท�ำทุกอย่างอย่าง
เบามือ แต่ก็อดกลัวคนที่ยืนคุมอยู่ไม่ได้ เพราะหากท�ำอะไรไม่ถูกใจก็จะถูก
ฟาดเดี๋ยวนั้น
"เบาๆ อีกล้วย! ถ้ามันเสียหายแกจะมีปัญญาหามาใช้มั้ย!"
เท่าทันความคิดเสียงตวาดก็ดังลั่นพร้อมกับโดนตบศีรษะไปผัวะหนึ่ง
เด็กสาวยิง่ ลนลานมากขึน้ กว่าเดิม มือบางสัน่ เทาค่อยๆ บรรจงวางมงกุฎที่
มีอายุหลายสิบปีลงบนหมอนใบเล็กทีส่ งั่ ท�ำพิเศษโดยใช้ผา้ ก�ำมะหยีส่ นี ำ�้ เงิน
เข้มเย็บเป็นปลอก มารศรีกวาดสายตามามองแล้วออกค�ำสัง่
"มันหมองแล้วนะ ตามช่างมาท�ำความสะอาดบ้างสิ เผื่อนังนกมันได้
เป็นมิสไทยแลนด์แล้วโทรทัศน์ขอมาท�ำข่าว จะได้เอาไว้อวดคนอื่นเขาได้"
"จ้า นีฉ่ นั ก็วา่ จะตามช่างทองมาท�ำความสะอาดเครือ่ งประดับเหมือนกัน
แต่ตวั เองนีแ่ หละทีไ่ ม่วา่ งมาคอยนัง่ คุมงาน เอาไว้อกี สักสามสีว่ นั นะแม่"
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"อื้ม"
วิกานดาหันไปจิกใช้คนงานอีกครั้ง "พอแล้ว ไปนวดให้คุณยายโน่น
มือหนักตีนหนักอย่างนี้ท�ำงานละเอียดแล้วฉิบหายหมด ไปเลยไป"
เด็กกล้วยคลานเข้าไปหามารศรีแล้วนัง่ คุกเข่าข้างตัง่ มือบางและหยาบ
กร้านเพราะต้องกร�ำงานหนักมาตัง้ แต่เล็กเริม่ บีบนวดทีข่ าอย่างเบามือ อย่าง
น้อยมารศรีก็ไม่ตวาดเสียงดังเท่าลูกสาวของนาง เด็กสาวลอบถอนหายใจ
การทีเ่ พิง่ เข้ามาท�ำงานได้ไม่กเี่ ดือนท�ำให้ยงั ไม่รใู้ จเจ้านายภายในบ้านทุกคน
นัก ต้องอาศัยความอดทน รูห้ ลบเป็นปีก รูห้ ลีกเป็นหาง หากจะลาออกไป
ท�ำงานอย่างอืน่ นัน้ ไม่มที างเป็นไปได้เลย เพราะนายหน้าทีพ่ าตัวเธอมาจาก
พม่านั้นยึดหนังสือเดินทางไว้หมดแล้ว สิ่งเดียวที่ท�ำได้คือก้มหน้าก้มตา
ท�ำงานชดใช้หนีส้ นิ ทีม่ อี ยู่ให้หมด
บ้านทรงไทยประยุกต์ของทหารระดับนายพลใกล้เกษียณท่านหนึ่ง
ร่มรื่นอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่และสนามหญ้าในย่านสุขุมวิท บ้านหลังนี้
อบอุ่นไปด้วยญาติมิตรและเพื่อนสนิทในสังคมเดียวกันที่มาเยี่ยมเยียน
ไม่ขาดสาย บารมีของผู้เป็นเจ้าของแผ่กว้างไปถึงลูกน้องและครอบครัวจึง
ท�ำให้ดิษนันท์กับจันทรลักษณ์เป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมข้าราชการ
ระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจันทรลักษณ์นั้นเคยเป็นมิสไทยแลนด์มาก่อน
เธอจึงมีชื่อเสียงเฉพาะตัว ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ภริยาของท่านนายพล เธอมี
ความรู้ในด้านความงาม แถมยังเคยเป็นที่ปรึกษาของกองประกวดระดับ
ประเทศอีกด้วย
แม้ดษิ นันท์จะชืน่ ชมและยอมรับงานของภรรยา แต่เขาก็ไม่ได้ตอ้ งการ
ให้ลูกสาวคนเดียวต้องเดินบนเส้นทางเดียวกับแม่มากนัก เพราะเห็นว่ามี
แต่จะเปลืองตัวและอาจจะต้องเสือ่ มเสียชือ่ เสียงหากเกิดเรือ่ งไม่ดไี ม่งามขึน้
แต่สงิ่ นีก้ ย็ งั เป็นเรือ่ งทีต่ อ้ งถกเถียงกับจันทรลักษณ์อยูไ่ ม่นอ้ ย เพราะคนเป็น
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แม่นนั้ เลีย้ งลูกมาด้วยตัวเอง นางอยากเห็นภักดิอรเป็นผูห้ ญิงทีส่ วยทีส่ ดุ ใน
ประเทศตามอย่างทีต่ นเองเคยเป็น และในยุคสมัยทีเ่ ปลีย่ นไปมิสไทยแลนด์
นัน้ มีบทบาทอย่างมากในวงสังคม ลูกสาวของนางอาจมีโอกาสสร้างชือ่ เสียง
ระดับโลกเลยด้วยซ�ำ้ ไป หากเธอสามารถบ่มเพาะภักดิอรให้มคี วามสามารถ
โดดเด่นครบทุกด้าน
"จะเอาจริงเหรอเนี่ยคุณ"
ดิษนันท์ถามขึน้ ในขณะทีส่ ายตายังคงไล่อา่ นตัวหนังสือบนหน้ากระดาษ
หนังสือพิมพ์ จันทรลักษณ์ซงึ่ ก�ำลังแกะเปลือกส้มอยูน่ นั้ ยิม้ น้อยๆ ก่อนจะวาง
กลีบส้มลงบนจานแก้วด้านหน้าสามี
"จริงสิคะ ปีนแี้ หละก�ำลังดีเลย ลูกเพิรล์ ก�ำลังจะเรียนจบ หากได้ตำ� แหน่ง
ปีหน้าก็มเี วลาปฏิบตั ภิ ารกิจตลอดทัง้ ปี พอลงจากต�ำแหน่งก็ไปเรียนปริญญาโท
ทีเ่ มืองนอกต่อได้ เห็นไหมคะ ทุกอย่างลงตัว"
คนเป็นสามีถอนใจเล็กๆ "น่าเป็นห่วงไหมล่ะ ผมไม่อยากให้ลูกใส่ชุด
ว่ายน�้ำเดินไปเดินมาให้คนทั่วประเทศดูหรอกนะ"
"โถ คุณคะ อะไรจะหัวโบราณขนาดนั้น สมัยฉันประกวดก็ใส่กางเกง
ขาสั้นกุดนะ"
"ก็นั่นไง ผมถึงชอบ"
คนตอบหัวเราะคิกคัก คุณนายจึงตบไปที่หน้าขาของสามีเบาๆ
"หวงลูกก็ยอมรับมาสิ"
"หวงสิ สวยได้แม่อย่างนั้นใครจะไม่หวง"
"ไม่ตอ้ งห่วงหรอกค่ะ เพิรล์ จะได้รบั การดูแลจากมืออาชีพด้านความงาม
ทุกแขนงในเมืองไทย รับรองไม่มเี รือ่ งเสียหายแน่นอน ตอนนีว้ งการประกวด
เขาไปไกลกว่าสมัยของฉันมากนะคะ ทัง้ รายได้ ทัง้ ชือ่ เสียง เกียรติยศ ทุกอย่าง
จะหลัง่ ไหลเข้ามาหาลูกสาวของเราไม่หยุด เด็กสาวทีม่ าจากครอบครัวดี การ
ศึกษาดี ประวัตไิ ม่ดา่ งพร้อยอย่างลูกเรา รับรองว่าเป็นทีส่ นใจของสือ่ มวลชน
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ตัง้ แต่วนั สมัครแน่ คุณเชือ่ มือฉันเถอะ วงการนีเ้ ป็นของฉัน ฉันไม่ยอมให้ลกู
แพ้ใครแน่"
"จ้าๆๆ อดีตมิสไทยแลนด์คนสวย และคุณแม่ยังสาว"
ค�ำชมนั้นท�ำให้จันทรลักษณ์เขินจนต้องตบหน้าขาของสามีอีกครั้ง
"ว่าแต่ไปไหนซะล่ะวันนี้ลูกสาวของคุณ"
"ไปเที่ยวกับเพื่อนค่ะ เดี๋ยวก็คงกลับ คุณก็อย่าเพิ่งพูดอะไรกับลูกนะ
เรื่องนี้ เดี๋ยวฉันจัดการเอง"
"ผมจะพูดอะไรได้ คนเป็นใหญ่ในบ้านนี้คือคุณนี่นา"
ดิษนันท์กย็ อมจันทรลักษณ์ดงั เช่นทุกครัง้ ทุกเรือ่ งทีผ่ า่ นมา เพราะรูด้ วี า่
ขัดใจไปก็ไม่มปี ระโยชน์ ยังไงจันทรลักษณ์กต็ อ้ งท�ำตามความฝันของตนให้
ส�ำเร็จจงได้
ในห้องประชุมของโรงแรมซึง่ สามารถบรรจุผเู้ ข้าร่วมประชุมได้ประมาณ
ยีส่ บิ คนรอบโต๊ะรูปเกือกม้านัน้ มีบรรยากาศค่อนข้างเป็นมิตร ผูม้ เี กียรติตา่ ง
แต่งกายด้วยอาภรณ์ชนั้ เลิศ รวมถึงเครือ่ งประดับของพวกเขาด้วย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ คนทีน่ งั่ เป็นประธานอยูห่ วั โต๊ะนัน้ ดูโดดเด่นสะดุดตากว่าใครทุกคนกับ
ทรงผมทรงฟาร่า* สีนำ�้ ตาลแดง พิจารณาจากรูปลักษณ์แล้วเธอน่าจะมีอายุ
ย่างเข้าวัยใกล้เกษียณ แต่กลับยังชอบแต่งหน้าจัดและพยายามแต่งตัวให้ดู
อ่อนกว่าวัยมาก ริมฝีปากสีแดงเลือดนกนัน้ ยิง่ ท�ำให้เครือ่ งหน้าและศีรษะแทบ
จะกลายเป็นทะเลเพลิง
ส่วนคนทีน่ งั่ อยู่ในทีป่ ระชุมก็มสี หี น้าทีอ่ มิ่ เอิบไปด้วยการฉีดโบท็อกซ์
และการดึงผิวหน้าให้เต่งตึงไม่แตกต่างกัน บางคนแม้ปากกับแก้มจะแย้มยิม้
ได้ล�ำบาก แต่ดวงตาก็พยายามฉายความสดใสให้ผู้ร่วมโต๊ะได้ทราบว่าเธอ
* มาจากชื่อนักแสดงสาวชาวอเมริกัน Farrah Fawcett (ค.ศ. 1947-2009) จุดเด่นของทรงนี้คือการดัดผมให้เป็น
ลอนโค้งทั้งศีรษะ ซึ่งกลายเป็นทรงผมที่ได้รับความนิยมมากในหมู่นางงามทั่วโลก
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ก�ำลังมีความสุขกับการประชุมในวันนี้ คุณหญิงสัตตกมลผู้เป็นประธาน
เริม่ กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมประชุมก่อนทีจ่ ะมีการโยนไม้ตอ่
"...ส่วนวันเวลาและสถานที่รับสมัครก็จะตรงกับปีที่แล้วนะคะ เพื่อให้
จดจ�ำง่ายและกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบตั ิในอนาคต ซึง่ ในวันนัน้ ทางทีมงาน
ของคุณปุ๋มจะดูแลความเรียบร้อยทุกอย่างให้เรา"
คุณหญิงหันไปยิม้ ให้สภุ าพสตรีขา้ มเพศคนหนึง่ ซึง่ นัง่ อยูท่ างด้านซ้าย
มือของตน เขายิ้มรับแล้วก้มศีรษะให้ทุกคนรอบโต๊ะอย่างอ่อนน้อม รูปร่าง
ทีอ่ วบอ้วนและชุดคลุมทีร่ มุ่ ร่ามกรุยกรายนัน้ ท�ำให้เขาดูเหมือนนกขนาดใหญ่
ที่ก�ำลังสยายปีกอวดผู้คน
"คุณปุม๋ รายงานความคืบหน้าเลยไหมคะ ในฐานะผูด้ ำ� เนินการจัดงาน
อย่างเป็นทางการ"
น�้ำเสียงกระเซ้าเย้าแหย่เป็นไปอย่างเป็นกันเองท�ำให้บรรยากาศยิ่ง
เป็นมิตรขึน้ ไปอีก คนถูกเชิญให้พดู ขยับตัวเพือ่ เปิดไมโครโฟนด้านหน้าของ
ตัวเองก่อนกระแอมเบาๆ
"อ่ะแฮ่ม ประทานโทษค่ะ เอ่อ ก่อนอื่นปุ๋มต้องกราบขอบพระคุณ
คุณหญิงสัตตกมลทีก่ รุณาเลือกให้บริษทั ของปุม๋ ดูแลการประกวดมิสไทยแลนด์
ในครัง้ นีน้ ะคะ"
คุณหญิงโบกมือเป็นพัลวัน "มติที่ประชุมค่า ไม่ใช่พี่คนเดียว"
แล้วเสียงหัวเราะก็ดังขึ้นพร้อมกันอย่างมีจริต ปานเนตรหรือปุ๋มก็
โปรยยิ้มอย่างมีเสน่ห์อีกครั้งไปทั่วโต๊ะแล้วจึงพูดต่อ
"นัน่ แหละค่ะ ต้องขอบพระคุณทุกท่านในทีน่ จี้ ริงๆ" เขายกมือไหว้กราด
ไปรอบห้อง "ในส่วนของปุม๋ นะคะ ปีนจี้ ะต้องเป็นการประกวดมิสไทยแลนด์
ที่สวยงามและน่าจดจ�ำอีกปีอย่างแน่นอนค่ะ ปุ๋มได้เซ็นสัญญากับเจ้าของ
แบรนด์เครื่องส�ำอางและชุดว่ายน�้ำระดับเอเชียที่เหมาะกับหุ่นของสาวไทย
เราเรียบร้อยแล้วค่ะ ซึ่งผลิตภัณฑ์หลักทั้งสองอย่างนี้จะมีงานเปิดตัวกับ
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สื่อมวลชนภายในสัปดาห์หน้าก่อนการรับสมัครนะคะ ปุ๋มมีวิดีโอตัวอย่าง
เครือ่ งส�ำอางกับชุดว่ายน�ำ้ มาน�ำเสนอ เชิญทุกท่านดูทจี่ อภาพด้านหน้าเลย
ค่ะ"
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนต่างขยับเก้าอี้เพื่อหันหน้าเข้าหาจอภาพ
ด้านหน้าห้องประชุม ปานเนตรดีดนิ้วเป็นสัญญาณให้ผู้ช่วยของเขาหรี่
แสงไฟในห้องลงแล้วเริ่มเปิดวิดีโอ ตลอดเวลาที่มีการฉายภาพโฆษณานั้น
เขาก็เฝ้าสังเกตสีหน้าของทุกคนไปด้วย ดูเหมือนยี่ห้อเครื่องส�ำอางและ
ชุดว่ายน�้ำจะเป็นที่ถูกใจคณะกรรมการเป็นอย่างมาก เมื่อวิดีโอจบลงไฟใน
ห้องก็สว่างขึ้นอีกครั้ง
"เป็นยังไงบ้างคะ ถูกใจไหมคะ"
เสียงกล่าวชมดังขึน้ พร้อมๆ กันทัว่ ทัง้ ห้อง ปานเนตรจึงรุกต่อ "คราวนี้
ก็เป็นเรือ่ งของรองเท้าส้นสูงทีเ่ หล่านางงามจะใส่ขนึ้ บนเวที อย่างทีท่ กุ ท่าน
ทราบกันแล้วว่าแบรนด์เดิมทีเ่ ราเคยใช้บริการนัน้ มีปญั หาค่อนข้างจุกจิก"
คนพูดแอบเห็นประธานในที่ประชุมถอนใจพร้อมกับพยักหน้ารับ
"ปุม๋ พยายามติดต่อแบรนด์ในระดับเดียวกันกับแบรนด์เดิมอยูส่ องสาม
บริษัท และคิดว่าที่นี่น่าจะลงตัวที่สุดค่ะ"
ปานเนตรก้มหน้าลงข้างเก้าอี้ที่ตนนั่งแล้วหยิบกล่องรองเท้าขึ้นมา
"ขออนุญาตวางบนโต๊ะนะคะ จะได้มองเห็นทั่วกัน"
"เชิญค่ะคุณปุ๋ม วางเลย เราไม่ถือสาหรอก"
"ค่ะ" ปานเนตรยิม้ ให้คณุ หญิงสัตตกมล จากนัน้ ก็เปิดกล่องรองเท้าออก
เขาหยิบรองเท้าส้นสูงสีสนั สดใสออกมา ซึง่ ตัดเย็บโดยใช้หนังสองชิน้ สองสี
ประกบเข้ากันอย่างมีชนั้ เชิง เมือ่ ทุกคนเห็นต่างก็รอ้ งว้าวเบาๆ "สวยไหมคะ"
รองเท้าคูน่ นั้ ถูกแยกข้างแล้วส่งต่อให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมฝัง่ ซ้ายและขวา
ได้ชมใกล้ๆ ไปพร้อมกัน ปานเนตรค่อนข้างพอใจในปฏิกิริยาความตื่นเต้น
เหล่านั้น
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"แบรนด์นี้ก�ำลังจะท�ำการตลาดในห้างสรรพสินค้าระดับกลางถึงสูง
ภายในปีนี้ค่ะ พอปุ๋มติดต่อเข้าไปเขาจึงสนใจที่จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์
ให้การประกวดระดับประเทศของเรา"
"เข้ากับคอนเซ็ปต์ปีนี้ของเราด้วยนะคะที่ต้องการเน้นความสดใส"
ศศิวิมล หนึ่งในคณะกรรมการของกองประกวดพูดขึ้น
"ถูกต้องค่ะ บริษัทได้ส่งแคตตาล็อกมาให้ดูด้วย ดีไซน์เขาค่อนข้างดี
มีรสนิยม"
"แล้วใส่สบายไหมคุณปุ๋ม พื้นต้องไม่ลื่นด้วยนะ"
"ใส่สบายค่ะ รับรองเลย"
รองเท้าทัง้ สองข้างถูกส่งไปจนถึงมือของสัตตกมล คุณหญิงวางมันไว้
ตรงหน้าแล้วพิจารณาอย่างถ้วนถี่ ในใจค่อนข้างเป็นกังวลเพราะไม่เคยเห็น
หรือได้ยนิ ชือ่ เสียงของแบรนด์นมี้ าก่อน แต่ดว้ ยความไว้วางใจออร์แกไนเซอร์
มือทองกับเวลาของการท�ำงานทีก่ ระชัน้ เข้ามาจนแทบไม่มเี วลาหายใจ คุณหญิง
จึงต้องกลัน้ ใจบอกกับตัวเองว่าเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ ต้องรูจ้ กั ปล่อยผ่านไปบ้าง
ไม่อย่างนัน้ งานใหญ่กอ็ าจจะล่มได้
หลังเลิกการประชุมปานเนตรต้องรอส่งคุณหญิงสัตตกมลและคณะ
กรรมการทุกท่านออกจากห้องประชุมเสียก่อน ตนจึงมีเวลาหายใจได้สะดวก
ขึน้ หน่อย หญิงข้ามเพศวัยสีส่ บิ เศษทิง้ น�ำ้ หนักตัวกว่าแปดสิบกิโลกรัมลงบน
เก้าอีพ้ ร้อมกับยกมือขึน้ ลูบใบหน้าทีแ่ ต่งไว้อย่างประณีตนัน้ ด้วยความลืมตัว
จากนัน้ ไม่นานเด็กหนุม่ หน้าตาดีรปู ร่างผอมในวัยใกล้ยสี่ บิ ห้าปีคนหนึง่ ก็เดิน
เข้ามาในห้องประชุมที่เกือบร้างผู้คนแล้วร้องทัก
"ยังไม่เสร็จอีกเหรอพี่"
"เสร็จแล้ว" ปานเนตรตอบกระชาก "เหนื่อยแทบขาดใจ"
บุรินทร์ยิ้มมุมปากแล้วเดินเข้ามานั่งใกล้ๆ "เป็นไงล่ะ เขาพอใจไหม"
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"อืม้ ก็ดี แต่ยงั ต้องท�ำงานอีกเยอะ เธอก็ตอ้ งช่วยพีด่ ว้ ยนะอ๊อด นีเ่ ป็น
งานใหญ่ จะล้มหรือจะยืนขึ้นได้ก็ขึ้นอยู่กับงานนี้แหละ"
"ช่วยอยูแ่ ล้ว งานดีมแี ต่สาวๆ" เขาหัวเราะอย่างอารมณ์ดจี นคนฟังค้อน
ให้วงใหญ่
"อย่าท�ำอะไรรุ่มร่ามนะพี่ขอ..."
"ไม่หรอกน่า เห็นผมรักสนุกอย่างนี้ แต่ผมก็รหู้ รอกน่าว่าอะไรควรหรือ
ไม่ควร ผมชอบเงินก้อนโตไม่ชอบเก็บเบีย้ ใต้ถนุ ร้าน"
สัปดาห์ต่อมา...
ไฟในโรงภาพยนตร์ส่องสว่างขึ้นทีละแถว ผู้คนเริ่มลุกขึ้นยืน รอยยิ้ม
ยังคงเปื้อนใบหน้าและติดค้างอยู่ที่ริมฝีปากของบุษบงกช พจนีย์ตัดสินใจ
ถูกที่เลือกชมหนังเรื่องนี้ และคุณหมอก็รู้สึกขอบคุณที่เพื่อนร่วมงานชวน
เธอมาดูดว้ ยในวันหยุดสุดสัปดาห์ ดีกว่าจมจ่อมอยู่ในคอนโดมิเนียมคนเดียว
พร้อมกับความคิดที่วิ่งวนในหัว บุษบงกชขยับตัวลุกขึ้นยืนพร้อมกับคว้า
แก้วน�ำ้ อัดลมขึน้ มาถือไว้ พจนียท์ ำ� ตามแล้วทัง้ คูก่ เ็ ริม่ เดินออกจากแถวทีน่ งั่
ตามคนอื่นๆ ไป
"คุณหมออยากท�ำอะไรอีกไหมคะ" พจนีย์ถามขึ้นในตอนที่ทั้งคู่เดิน
พ้นโรงภาพยนตร์แล้ว "เราเพิ่งกินข้าวก่อนเข้าไปดูหนัง งั้นไปกินขนมหรือ
ไอศกรีมไหมคะ"
บุษบงกชยังไม่ตอบ เธอท�ำสีหน้าครุ่นคิด แต่ก็ยังแฝงไปด้วยรอยยิ้ม
เพื่อไม่ให้คนที่อยู่ด้วยเป็นกังวล
"หรืออยากไปร้านหนังสือ" เมื่อยังไม่ได้ค�ำตอบพจนีย์ก็ไม่ลดละ "ไป
ช็อปปิ้ง ซื้อกระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องส�ำอาง"
"พอแล้วๆ วันนี้พจตามใจพี่มาทั้งวันแล้ว เราน่ะกลับบ้านไปเถอะ ยัง
ต้องดูแลคนอีกตั้งหลายคนไม่ใช่เหรอ"
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"แต่..."
"ไปเถอะน่า พี่อยู่คนเดียวได้ ว่าจะเข้าไปซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ต
ก่อนกลับ"
"ให้พจไปช่วยถือของไหมคะ"
"ไม่ต้องหรอก พี่ไปคนเดียวได้"
พจนีย์หยุดเดินแล้วคว้ามือของบุษบงกชข้างหนึ่งมากุมไว้หลวมๆ
"พจไม่รหู้ รอกนะคะว่าหมอมีปญั หาอะไร แต่ถา้ มีอะไรให้พจช่วยบอกได้เลย
นะคะ พจยินดี"
"จ้า ความจริงพี่ก็ไม่ได้เป็นอะไรหรอก อาจจะเครียดนิดหน่อย รอให้
เวลามันผ่านไปเดีย๋ วพีก่ ห็ ายเอง พจไม่ตอ้ งเป็นห่วง วันนี้ได้หวั เราะตัง้ เยอะ
ขอบใจนะที่ชวนมาดูหนัง"
"ยินดีค่ะ"
"งั้นกลับบ้านเถอะ พี่ซื้อของอีกนิดหน่อยก็จะกลับเหมือนกัน"
"โอเคค่ะ ถ้าถึงบ้านแล้วส่งข้อความบอกพจด้วยนะคะ จะได้ไม่ต้อง
เป็นห่วง"
"จ้ะ"
บุษบงกชโบกมือลาเพื่อนร่วมงานที่แสนน่ารักของเธอ ค�ำพูดของ
พจนีย์ก่อนจากกันนั้นท�ำให้เธออดคิดถึงใครบางคนไม่ได้
เมือ่ แยกจากพจนียแ์ ล้ว บุษบงกชก็เดินลงบันไดเลือ่ นของห้างสรรพสินค้า
เพือ่ ตรงไปยังชัน้ ล่างสุด ฝัง่ ซูเปอร์มาร์เก็ตมีคนใช้บริการมากกว่าส่วนห้างและ
โรงภาพยนตร์ การได้เห็นผู้คนเดินกันขวักไขว่ท�ำให้ความเหงาหรืออะไร
บางอย่างที่ยังคั่งค้างอยู่ ในใจนั้นถูกลืมไปได้ชั่วคราว คุณหมอเริ่มรู้สึก
เพลิดเพลินกับการเข็นรถและเดินดูสนิ ค้าบนชัน้ วาง
"หรือจะลองท�ำอาหารเช้าง่ายๆ ดูนะ"
เธอบ่นพึมพ�ำกับตัวเองเมือ่ เดินอยูห่ น้าชัน้ วางปลาทูนา่ กระป๋อง หางตา
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เห็นมีคนก�ำลังเข็นรถเดินใกล้เข้ามา คุณหมอจึงขยับรถเข็นของตนให้ชิด
ชัน้ วางมากขึน้ เพือ่ หลีกทางให้ลกู ค้าคนอืน่ เดินผ่านทางเดินนัน้ ไปได้สะดวก
แต่เหตุการณ์กลับไม่เป็นอย่างทีค่ ดิ เมือ่ หนึง่ ในนัน้ เป็นฝ่ายทักเธอขึน้ มาก่อน
"คุณหมอ...คุณหมอบุษบงกชรึเปล่าคะ"
เสียงทีย่ งั ไม่คอ่ ยคุน้ ชินนักแต่ออ่ นโยนน่าฟังท�ำให้บษุ บงกชเบนสายตา
จากอาหารกระป๋องไปทางต้นเสียงนั้น ทันทีที่เห็นคนทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้ หัวใจ
ของเธอก็กระตุก เพราะไม่คดิ เลยว่าจะเจอทัง้ สองคนทีน่ ี่ คุณหมอรีบยกมือ
ไหว้
"สวัสดีค่ะคุณป้า เรียกบุษเฉยๆ ก็ได้ค่ะ"
ละอองดาวรับไหว้แล้วยิม้ กว้างให้ จากนัน้ ก็เป็นโอกาสทีห่ ญิงสาวอีกคน
ซึง่ ยืนอยูข่ า้ งกายเธอได้ทกั ทายบ้าง
"สวัสดีค่ะคุณหมอ ไม่คิดเลยว่าจะพบคุณหมอที่นี่"
บุษบงกชรับไหว้กนั ตพรแล้วยิม้ ให้ เธอยังดูสวยสดใส มองแล้วสบายตา
เหมือนเช่นเคย ยิง่ ใส่ชดุ สบายๆ ในวันหยุดยิง่ ท�ำให้เธอดูราวกับเด็กมัธยม
คุณหมอเห็นอากัปกิรยิ าทีเ่ ดินคล้องแขนกันมากับละอองดาวแล้วก็ทำ� ให้รสู้ กึ
ว่าคนทัง้ คูค่ งสนิทสนมกันไม่นอ้ ย
"เช่นกันค่ะ มาซื้อของเหมือนกันเหรอคะ"
"ค่ะ ก้อยพาคุณป้ามาซือ้ ของใช้เข้าบ้าน คุณอาไม่คอ่ ยว่างน่ะค่ะ แล้ว
บ้านคุณหมออยูแ่ ถวนีเ้ หรอคะ" เธอพูดด้วยน�ำ้ เสียงเรียบพร้อมรอยยิม้ น้อยๆ
"เปล่าค่ะ พอดีมาดูหนังกับเพื่อนแล้วเพิ่งแยกกันเมื่อสักครู่นี่เอง"
"ไม่ได้เจอคุณหมอเลยตั้งแต่วันนั้นที่เราเจอกันในโรงพยาบาล คุณ
หมอสบายดีนะคะ" ละอองดาวถามแล้วพลอยยิ้มกับค�ำตอบรับเพียงสั้นๆ
ของบุษบงกช "คนป่วยก็หายดีแล้วค่ะ วันนี้ก็ไปเข้ายิมอะไรของเขาแล้ว
บอกว่าต้องฟิตร่างกายใหม่ เออ...แล้วนี่ตาหัสได้ขอบคุณคุณหมอรึยังที่
เข้ามาเป็นธุระดูแลเรื่องโรงพยาบาลกับการรักษาพยาบาลให้ตั้งแต่แรก
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ป้าเองก็ยังไม่ได้ตอบแทนอะไรคุณหมอเลย"
"ไม่ต้องหรอกค่ะ"
"ไม่ได้สคิ ะ อย่างน้อยก็นา่ จะได้ทานข้าวด้วยกันสักมือ้ เอ้อ วันนีว้ า่ งไหม
ล่ะคะ ไปทานข้าวทีบ่ า้ นของป้ากันไหมคะ ทานกันหลายๆ คนสนุกดีนะ"
"มะ...ไม่รบกวนดีกว่าค่ะ พอดีว่าเย็นนี้มีนัดกับที่บ้านเหมือนกันค่ะ"
บุษบงกชโกหกแล้วรีบก้มหน้าทันที เธอไม่อยากให้ผู้หญิงทั้งสองคน
จับอาการพิรุธของตัวเองได้
"อ้อ อย่างนั้นเหรอคะ น่าเสียดาย ไว้โอกาสหน้าก็แล้วกันนะคะ"
คุณหมอไม่ตอบรับ เธอเพียงแค่อมยิม้ จากนัน้ ก็บอกลากัน ตลอดเวลา
ของการสนทนากับละอองดาว บุษบงกชไม่ได้เหลือบมองใบหน้าของกันตพร
เลย ปกติเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเอง แต่ท�ำไมครั้งนี้เธอกลับรู้สึกว่าก�ำลัง
พ่ายแพ้ให้แก่เด็กสาวคนหนึง่ อย่างหมดหนทางสู้ ความรูส้ กึ ด้อยกว่าท�ำให้
เธอจมดิ่งอยู่กับความเศร้าซึมเพิ่มขึ้นอีกจนไม่อยากจะเดินดูข้าวของใน
ซูเปอร์มาร์เก็ตอีกต่อไป หลังจากบอกลาคนทัง้ คู่ บุษบงกชจึงน�ำรถเข็นไป
เก็บไว้ทเี่ ดิมแล้วเดินออกจากห้างไป
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บทที่ 2

อีกประมาณหนึ่งชั่วโมงจะถึงเวลาเปิดกิจกรรมการรับสมัครสาวงาม
เพือ่ เข้าประกวดมิสไทยแลนด์ประจ�ำปีนี้ ปานเนตรวิง่ วุน่ ตัง้ แต่สนี่ าฬิกาเพือ่
เข้ามาดูความเรียบร้อยของสถานทีจ่ ดั งานและเตรียมการต้อนรับสือ่ มวลชน
ที่จะเข้ามาเก็บภาพบรรยากาศในวันนี้ โรงแรมที่ ใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับ
รับสมัครผู้เข้าประกวดนั้นมีการเตรียมการค่อนข้างดี เพราะปีที่ผ่านมาก็
ได้รบั เป็นเจ้าภาพในกิจกรรมนีม้ าก่อนจึงมีประสบการณ์อยู่ และการร่วมมือ
กับทีมงานของปานเนตรก็ท�ำให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างค่อนข้างราบรื่น
ด้านหน้าห้องโถงมีนักข่าวกลุ่มใหญ่รอที่จะเข้ามาด้านใน ซึ่งได้มีการ
จัดเวทีขนาดเล็กไว้ ส่วนด้านข้างของห้องเป็นโต๊ะรับสมัครผู้เข้าประกวด
ปานเนตรจัดให้หญิงสาวที่จะเข้ามาสมัครในวันนี้ไปรออยู่อีกห้องหนึ่งก่อน
เพราะเขาต้องการให้มีพิธีเปิดงานเล็กๆ บนเวที แล้วปล่อยให้ผู้สื่อข่าวได้
สัมภาษณ์คณุ หญิงสัตตกมลกับคณะกรรมการผูจ้ ดั การประกวดเสียก่อน หาก
ทุกอย่างเป็นไปตามก�ำหนดการทีป่ านเนตรได้จดั การไว้ ภาพทีอ่ อกสือ่ ไปก็
จะสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย
"อ๊อด อ๊อด...มาทางนี้หน่อย"
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ปานเนตรเรียกหาบุรินทร์ซึ่งเป็นเหมือนมือขวาของเขา ชายหนุ่มก็
วิ่งวุ่นไม่ต่างกัน เมื่อได้ยินเสียงเรียกเขาก็รีบวิ่งเหยาะๆ ตรงมายังต้นเสียง
"ครับ ว่าไงพี่"
"อีกสิบนาทีก็ไปเชิญเจ้าหน้าที่รับสมัครผู้เข้าประกวดมานั่งประจ�ำที่
ได้เลยนะ อย่าให้นวยนาดมาก ส่วนพี่จะเป็นคนไปเชิญคุณหญิงและคณะ
กรรมการมานั่งรอด้านหน้าเวทีเอง"
"ครับ ได้ครับ"
"ทุกอย่างตามเวลานะ หากมีปัญหาต้องรีบติดต่อพี่ทันที"
"ครับ พี่ไปดูแลตัวเองก่อนไหม เดีย๋ วทางนีผ้ มจัดการเอง พิธกี รในงาน
ก็มารออยูด่ า้ นหลังเวทีแล้ว"
"โอเค ขอไปผัดแป้งหน่อย พยายามสือ่ สารกับคนด้านหน้าห้องเป็นระยะ
นะ ให้ในห้องเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเชิญนักข่าวเข้ามา ตัง้ นาฬิกาให้ตรงกัน
หน่อยซิ"
ปานเนตรยกนาฬิกาข้อมือเรือนทองของตนให้บรุ นิ ทร์ดู ชายหนุม่ เป็น
ฝ่ายปรับของตัวเองให้ตรงกับผู้เป็นเจ้านาย
"เรียบร้อยครับ ผมไปประสานงานเรือ่ งเครือ่ งเสียงด้านหลังเวทีกอ่ นนะ"
"ไปเถอะ"
เมือ่ แยกย้ายกันแล้วปานเนตรก็เดินไปทางด้านหลังโต๊ะรับสมัครผูเ้ ข้า
ประกวด ตรงนัน้ มีแผ่นป้ายโฆษณาของกองประกวดตัง้ อยูเ่ พือ่ บังประตูเล็กๆ
ซึ่งเป็นทางออกไปยังด้านหลังห้องโถง เมื่อเขาผลักประตูออกไปก็จะเป็น
ทางเดินขนาดไม่ใหญ่นักที่สามารถมุ่งไปยังห้องน�้ำและห้องแต่งตัวได้
ปานเนตรก�ำลังจะเดินผ่านห้องแต่งตัวห้องหนึ่งซึ่งจัดไว้ส�ำหรับ
เป็นห้องพักผ่อนของนักข่าว ตอนแรกเขาไม่คิดว่าจะมีคนอยู่ด้านในเพราะ
ใกล้เวลางานเริ่มเข้าไปทุกที นักข่าวทุกส�ำนักก็น่าจะไปออกันที่ด้านหน้า
ห้องโถงเรียบร้อยแล้ว แต่มนั ไม่เป็นเช่นนัน้ เมือ่ เสียงเล็กๆ สองเสียงซึง่ ก�ำลัง
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ถกเถียงกันอยู่ดังลอดออกมาจากบานประตูที่แง้มไว้ บทสนทนานั้นท�ำให้
ปานเนตรหันไปให้ความสนใจเมื่อมีชื่อของอดีตมิสไทยแลนด์รวมอยู่ด้วย
"คุณจันทรลักษณ์ตัดสินใจส่งลูกสาวลงปีนี้จริงๆ เหรอ"
"จริง คอนเฟิรม์ จากเจ้าของสถาบันเสริมความงามย่านสุขมุ วิท นางพา
คุณหนูภกั ดิอรไปเข้าคอร์สเรียบร้อยแล้ว"
"อุ๊ตะ! แล้วเขารู้รึเปล่าว่าปีนี้ต้องเจอใคร"
"นั่นน่ะสิ นี่ถ้ารู้ว่าโจทก์เก่าส่งมวยลงสนามด้วยคงสนุกแน่"
"จะมีดราม่ามั้ยแกว่า"
เสียงหัวเราะคิกคักยิ่งท�ำให้ปานเนตรต้องเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ
"จะเหลือเรอะ สมัยแม่เผ็ดซะขนาดนั้น สมัยลูกก็น่าจะเผ็ดในระดับ
เดียวกัน เผลอๆ อาจจะสนุกกว่า นีฉ่ นั คงไม่รเู้ รือ่ งหรอกหาก บ.ก. ข่าวไม่เล่า
ให้ฟงั ก่อนมาทีน่ วี่ า่ รุน่ แม่เคยแสบกันแค่ไหน"
"ถ้าเกิดเหตุการณ์แบบเดียวกันในปีนี้อีกนะ รับรองว่าได้ลงข่าวของ
ส�ำนักข่าวต่างประเทศแน่ อ้อ เพราะแบบนีด้ ว้ ยใช่ไหม ปีนคี้ ณ
ุ จันทรลักษณ์
ถึงไม่ได้เป็นที่ปรึกษาของกองประกวดเหมือนทุกปี"
"ก็คงท�ำนองนั้น ถ้าลูกสมัครลงแข่งขันแล้วแม่ยังมีต�ำแหน่งในกอง
ประกวดอีกคนก็คงครหากันแย่"
เสียงก้นแก้วกาแฟถูกวางลงบนจานรองท�ำให้ปานเนตรรีบขยับตัวห่าง
จากประตู คนด้านในคงก�ำลังจะออกจากห้องแล้ว ปานเนตรแกล้งเดินต่อไป
ช้าๆ เสียงบานประตูถกู เปิดออกกว้างและเสียงฝีเท้าของคนทีก่ ำ� ลังเคลือ่ นไหว
ดังอยูท่ างด้านหลังของเขาจริง ชือ่ จันทรลักษณ์ทำ� ให้ปานเนตรสนใจ เพราะ
เขาก็ได้ขา่ วแว่วๆ มาเหมือนกันว่าปีนจี้ ะมีอดีตมิสไทยแลนด์สง่ ลูกสาวของ
เธอเข้าประกวด แต่เรือ่ งโจทก์เก่าอะไรนัน่ ปานเนตรไม่เคยได้ยนิ มาก่อน
อีกสิบห้านาทีจะเป็นเวลาสิบนาฬิกา ออร์แกไนเซอร์ยกมือขึ้นเป็น
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สัญญาณให้ทีมงานของเขาซึ่งยืนประจ�ำที่อยู่ตรงประตูทางเข้าห้องโถงเปิด
ประตูบานใหญ่ออกกว้างพร้อมๆ กัน แล้วในวินาทีถดั มาช่างภาพ สือ่ มวลชน
จากหนังสือพิมพ์ เว็บไซต์ออนไลน์ และนิตยสารต่างๆ ก็กรูกนั เข้ามาภายใน
ห้อง เจ้าหน้าที่พยายามต้อนให้พวกเขาเดินไปยังบริเวณด้านหน้าเวทีก่อน
เพราะหลังจากนี้อีกไม่นานพิธีกรจะเริ่มด�ำเนินรายการ
นักข่าวจับจองพื้นที่เพื่อตั้งกล้องวิดีโอของตน บางคนถ่ายภาพ
คุณหญิงสัตตกมล ศศิวิมล และคณะกรรมการท่านอื่นๆ ซึ่งนั่งบนโซฟา
ด้านหน้าเวทีไปพลางก่อน แสงไฟดวงใหญ่ที่ห้อยอยู่บนเพดานส่องไป
กระทบตัวหนังสือบนแบ็กดร็อปซึ่งเป็นพื้นหลังของเวที กล้องเกือบทุกตัว
ก�ำลังบันทึกภาพนิ่งกันอยู่ แล้วเมื่อถึงเวลาพิธีกรทั้งชายและหญิงก็เดิน
ออกมาจากทางด้านหลังของเวทีพร้อมกับการกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ
ผู้ทรงเกียรติและผู้สื่อข่าวทุกคน
ปานเนตรถอนหายใจได้จงั หวะหนึง่ ทุกอย่างก�ำลังด�ำเนินไปตามแผนงาน
ทีไ่ ด้วางไว้ ไม่มอี ะไรติดขัด และตอนนีพ้ ธิ กี รก็เชิญให้คณุ หญิงสัตตกมลขึน้ ไป
กล่าวเปิดงานบนโพเดียม ในระหว่างนัน้ ปานเนตรก็กระซิบลงไปในเครือ่ งมือ
สือ่ สารระหว่างเขากับบุรนิ ทร์
"คุณหญิงพูดจบแล้วให้พิธีกรคุมงานให้อยู่นะ อย่าเพิ่งให้มีการถาม
ตอบระหว่างคุณหญิงกับนักข่าว"
"ครับพี่"
ไฮไลต์ของงานในวันนี้นอกจากจะเป็นภาพพิธีเปิดการรับสมัครผู้เข้า
ประกวดอย่างเป็นทางการแล้ว บรรยากาศในระหว่างที่สาวงามเดินเข้ามา
ในห้องโถงเพื่อกรอกใบสมัครก็เป็นสิ่งที่ส�ำคัญ ปานเนตรอยากให้ทุกอย่าง
ดูตระการตา สวยงาม และเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่างทีส่ ดุ ดังนัน้ การกรูกนั
เข้าไปเพื่อยื่นไมค์สัมภาษณ์คนนั้นคนนี้ของนักข่าวจึงเป็นเรื่องที่เขารับ
ไม่ได้ แต่ปานเนตรก็คิดเผื่อไว้หมดแล้วว่านักข่าวต้องอยากที่จะสัมภาษณ์
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คุณหญิงสัตตกมลแน่ เขาจึงเปิดห้องรับรองอีกห้องไว้เพื่อการนี้แล้ว
ทันทีที่การกล่าวเปิดงานของท่านประธานได้สิ้นสุดลง พิธีกรก็เชิญ
คุณหญิงและคณะกรรมการทุกคนเดินขึ้นไปบนเวทีเพื่อให้ผู้สื่อข่าวได้
เก็บภาพไว้พร้อมกัน ในตอนนี้ปานเนตรหันมาให้ความสนใจกับเจ้าหน้าที่
บริเวณโต๊ะรับสมัครผู้เข้าประกวด เขาเดินไปแตะไหล่ให้ก�ำลังใจเจ้าหน้าที่
เหล่านั้นแล้วบอกพวกเขาว่าอีกไม่นานจะปล่อยผู้เข้าสมัครให้เข้ามาใน
ห้องโถง
"พี่ปุ๋ม"
"ว่าไงอ๊อด"
"เดี๋ยวผมจะบอกให้พิธีกรเชิญคณะกรรมการไปพักก่อนนะ"
"จ้ะ ให้คนพาผู้ใหญ่ไปที่ห้องรับรองเลย พอทุกคนออกไปหมดแล้ว
ถึงค่อยเริ่มงานช่วงที่สอง"
"ครับ"
เสียงจากเครื่องมือสื่อสารเงียบไปแล้ว ปานเนตรกวาดสายตามอง
ความเรียบร้อยหน้าโต๊ะรับสมัครซึ่งมีเจ้าหน้าที่ประจ�ำอยู่สามคน ผ้าปูโต๊ะ
สีขาวที่ถูกจับจีบทิ้งน�้ำหนักลงบนพื้นพรมอย่างสวยงาม ช่อดอกไม้บนโต๊ะ
ก็ดูหรูหรา อีกไม่กี่นาทีแสงไฟก็จะถูกสาดส่องมาที่นี่แล้ว
"พี่ปุ๋ม!"
เสียงเรียกที่ดังขึ้นแบบไม่มีปี่มีขลุ่ย แถมน�้ำเสียงยังร้อนรนนิดๆ นั่น
ท�ำให้ปานเนตรสะดุ้ง
"อะไร มีปัญหาอะไร"
"มีนักข่าวส่วนหนึ่งอยากจะออกไปสัมภาษณ์คุณหญิงตอนนี้เลย
ได้ไหมอ่ะ"
"เยอะมั้ย ถ้าเยอะมากจะไม่ดีนะ เดี๋ยวเหลือคนท�ำข่าวในห้องน้อย
เสียบรรยากาศหมด"
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"ไม่รู้สิ"
"เอาอย่างนี้ บอกให้พธิ กี รประกาศไปเลยว่าขอเวลาพักให้คณ
ุ หญิงกับ
คณะกรรมการสักครูก่ อ่ น แล้วบอกว่าอีกไม่นานโต๊ะรับสมัครผูเ้ ข้าประกวดจะ
เปิดแล้ว พีอ่ ยากให้ดงึ ความสนใจของนักข่าวมาตรงนีก้ อ่ น แต่ถา้ มีนกั ข่าว
คนไหนสนใจจะสัมภาษณ์คณ
ุ หญิงจริงก็ขอให้รอก่อน แล้วพีจ่ ะเป็นคนพาไป
ห้องรับรองเอง จัดการได้มยั้ "
"ได้ครับ เอาเป็นว่ายังไม่ให้นักข่าวออกจากห้องโถงก่อนนะ"
"ใช่ๆ"
บุรนิ ทร์ทำ� หน้าทีข่ องเขาได้ดี เมือ่ คณะของคุณหญิงออกจากห้องโถง
ไปแล้ว พิธกี รก็ดำ� เนินรายการต่อ นักข่าวเมือ่ ได้ทราบว่าผูส้ มัครเข้าประกวด
ก�ำลังจะเดินเข้ามาในห้องโถงเป็นล�ำดับถัดมา พวกเขาก็ขยับตัวออกจาก
ด้านหน้าเวทีเพือ่ ไปจับจองพืน้ ที่ใหม่ทจี่ ะสามารถจับภาพของผูส้ มัครเหล่านัน้
ได้ถนัด
เกิดความวุ่นวายเพียงเล็กน้อยในตอนที่นักข่าวก�ำลังเตรียมตัว แต่
ปานเนตรก็ไม่เคร่งเครียดนัก เพราะทุกอย่างยังอยูภ่ ายใต้การควบคุม บุรนิ ทร์
เดินออกจากด้านหลังเวทีแล้วมากระซิบเขาใกล้ๆ
"มีนกั ข่าวประมาณสามหรือสีค่ นจะขอสัมภาษณ์คณุ หญิงครับพี่ มาจาก
นิตยสารผูห้ ญิงกับหนังสือพิมพ์"
"อืม้ ไม่เยอะเท่าไร เอาอย่างนี้ ถ้าเขามาถามอีกครัง้ อ๊อดก็แยกนักข่าว
กลุม่ นัน้ ออกมาเลย แล้วประสานงานกับคนทีป่ ระกบคุณหญิงอยู่ ถ้าผูใ้ หญ่
พร้อมให้สมั ภาษณ์เมือ่ ไหร่พจี่ ะเป็นคนพานักข่าวเข้าไปในห้องรับรองเอง"
"ได้ครับ" เขาท�ำท่าตะเบ๊ะแล้ววิ่งเหยาะๆ ออกไป
แล้วในจังหวะนั้นก็มีเสียงของเจ้าหน้าที่หน้าห้องโถงติดต่อปานเนตร
เข้ามาเพื่อแจ้งว่าทุกอย่างพร้อมจะด�ำเนินการต่อแล้ว
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"โอเค ปล่อยผู้เข้าสมัครเข้ามาเลย ข้างในพร้อมแล้ว"
แสงไฟในห้องโถงเปลี่ยนจากการโฟกัสที่หน้าเวทีมายังโต๊ะรับสมัคร
ผูเ้ ข้าประกวดตัวยาว เจ้าหน้าทีซ่ งึ่ อยู่ในชุดสูทสีสภุ าพต่างก็มีใบหน้ายิม้ แย้ม
แจ่มใส แสงแฟลชจากผูส้ อื่ ข่าวกะพริบถีจ่ นแสบตาไปหมด แล้วในนาทีตอ่ มา
ประตูห้องโถงก็ถูกเปิดขึ้นอีกครั้ง กล้องวิดีโอและกล้องถ่ายรูปหันไปทาง
เดียวกันเพื่อจับภาพผู้สมัครเข้าประกวดกลุ่มแรกที่ก�ำลังจะเดินเข้ามา
ปานเนตรชอบปฏิกิริยาของสื่อมวลชนที่ก�ำลังยิงแฟลชใส่สาวงามที่
เพิ่งเดินพ้นบานประตูเข้ามาด้านใน หญิงสาวสูงโปร่งในชุดสูทสีเรียบหวาน
นักศึกษาสาว และสาวสวยมาดเท่ที่สวมกางเกงผ้าขาบานเดินเข้ามาเป็น
ชุดแรก ใบหน้าของพวกเธอถูกแต่งแต้มอย่างประณีต ในมือของทุกคน
มี เอกสารประกอบการสมัครติดมาด้วย แม้จะดูประหม่าเล็กน้อยแต่
พวกเธอก็สามารถเดินฝ่าช่างภาพเข้ามาถึงโต๊ะรับสมัครได้อย่างงามสง่า
ท�ำให้ออร์แกไนเซอร์มือทองถึงกับยิ้มกว้าง ไม่มีอะไรที่เกินการคาดเดา
เกือบทุกอย่างถูกเตรียมการมาแล้วล่วงหน้า ทุกคนรูห้ น้าทีข่ องตัวเองดีและ
ก�ำลังท�ำการแสดงอย่างสุดความสามารถ ภาพทีส่ อื่ ได้ไปในวันนีต้ อ้ งออกมา
ดีที่สุด
ทีมงานของปานเนตรอีกกลุ่มมีหน้าที่บันทึกภาพการรับสมัครผู้เข้า
ประกวดมิสไทยแลนด์เก็บไว้ให้หัวหน้าของพวกเขาได้ดู ทั้งนี้เพื่อหา
จุดบกพร่องและเก็บไว้เป็นเครดิตในการท�ำงานของตนเองอีกด้วย เมื่อ
ทุกอย่างลงตัวแล้วปานเนตรก็เพียงรอให้บุรินทร์ส่งสัญญาณมาว่านักข่าว
พร้อมจะเข้าพบคุณหญิงสัตตกมลเมื่อไร จังหวะที่ก�ำลังจะเรียกหาคนของ
ตนอยูน่ นั้ ตรงประตูทางเข้าก็มเี สียงฮือฮาดังขึน้ มา ปานเนตรจึงต้องหยุดยืน
แล้วหลบอยูด่ า้ นข้างของเวทีกอ่ น เขาเห็นทีมถ่ายวิดโี อของตนก็ขยับเข้าไป
บันทึกภาพด้วย
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สตรีวยั กลางคนท่านหนึง่ อยู่ในชุดผ้าไหมสีปกี แมลงทับ ใบหน้าถูกแต่ง
ไว้อย่างดี ผมสีดำ� ขลับรวบไว้เป็นมวยดูสภุ าพเรียบร้อย โดยมีเครือ่ งประดับ
เป็นมุกทัง้ สร้อยคอ ต่างหู ข้อมือ และหัวแหวน เธอเป็นบุคคลทีท่ กุ คนก�ำลัง
ให้ความสนใจอยู่ ไม่ใช่เธอคนเดียวที่ดูโดดเด่นเท่านั้น แต่หญิงสาวที่เดิน
ตามมาทางด้านหลังก็สามารถดึงสายตาของช่างภาพและนักข่าวได้มากมาย
เช่นกัน
"ใครน่ะ" ปานเนตรพึมพ�ำ
"อ่ะฮ้า มาแล้ว เจ้าแม่วงการนางงาม"
บุรินทร์มาตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ เขามาทันตอบค�ำถามที่ค้างคาใจของ
ปานเนตรพอดี
"เธอรู้จักเหรอ"
"คุยกับเด็กของโรงแรมมาน่ะ เขาว่าทุกปีจะมีเจ้าแม่แห่งวงการที่จะ
ท�ำหน้าที่ส่งเด็กของตัวเองเข้าประกวด"
"อ้อ เคยได้ยนิ เหมือนกัน เป็นแบบแม่เล้าน่ะนะ? แต่ยงั ไม่เคยเห็นหน้า
ชัดๆ"
"โหย แรง..." บุรนิ ทร์หวั เราะหึๆ "แต่เด็กทีเ่ ดินตามหลังมาก็แจ่มจริงๆ"
บุรนิ ทร์กบั ปานเนตรก�ำลังมองไปทีจ่ ดุ เดียวกัน หญิงสาวขายาว ปลีนอ่ ง
สวยเรียบตึงราวล�ำเทียนก�ำลังย่างก้าวอย่างมัน่ ใจบนรองเท้าส้นเข็ม ชุดสูท
กระโปรงสีกลีบบัวเข้ารูปเพิม่ ความอ่อนหวานของใบหน้าให้สวยหวานขึน้ ไป
อีก แถมยังขับผิวพรรณให้ผอ่ งนวลอีกด้วย ปานเนตรยังบอกไม่ได้วา่ จมูกของ
เธอได้รปู สวยจากการศัลยกรรมหรือไม่ เพราะจากระยะห่างแล้วมันดูสวยและ
พอเหมาะพอเจาะกับรูปหน้ามาก ซึง่ เป็นไปได้ยากว่าจะเห็นใครมีเครือ่ งหน้า
ได้รปู สมบูรณ์เช่นนี้ หากมันเกิดจากการศัลยกรรมก็ตอ้ งยอมรับว่าศัลยแพทย์
ท่านนัน้ มีมอื เทวดาแท้ๆ
"พี่พานักข่าวไปพบคุณหญิงได้แล้ว ผมให้พวกเขารออยู่ที่ประตู
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ด้านหลังเวที"
บุรนิ ทร์พดู สิง่ ทีเ่ ขาต้องการจะบอกในขณะทีส่ ายตายังคงจับจ้องอยูก่ บั
หญิงสาวคนเดิม
"เช็ดน�้ำลายด้วย"
ปานเนตรตวัดสายตาให้ผชู้ ว่ ยแล้วหมุนตัวไปยังจุดทีบ่ รุ นิ ทร์บอก เขา
ไม่ได้ตื่นเต้นกับของสวยๆ งามๆ เหมือนชายแท้ทั่วไป สิ่งที่เขาสนใจก็คือ
ท�ำอย่างไรงานนี้จะท�ำเงินให้เขาได้มากที่สุดเท่านั้นเอง
มีนกั ข่าวสีค่ นเดินตามปานเนตรเข้าไปในห้องรับรองซึง่ คุณหญิงสัตตกมล
กับคณะกรรมการอีกสองท่านนัง่ รออยูแ่ ล้ว ห้องรับรองนัน้ เป็นกึง่ ๆ ห้องแต่งหน้า
แต่งตัวของแขกผูม้ เี กียรติดว้ ย ในตอนทีท่ กุ คนไปถึงคุณหญิงสัตตกมลก็เพิง่
โบกมือไล่ชา่ งแต่งหน้าของตนให้ถอยออกไป ปานเนตรแจ้งกับผูใ้ หญ่สนั้ ๆ ว่า
นักข่าวเหล่านีม้ าจากส�ำนักใดบ้างและต้องการซักถามเรือ่ งอะไร จากนัน้ ก็ถอย
ออกมายืนคุมเชิงอยูห่ า่ งๆ ปล่อยให้ผสู้ อื่ ข่าวได้ทำ� งานกันสะดวก แต่ในระหว่าง
นัน้ เขาก็แอบฟังบทสนทนาไปด้วย
"ปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะ" นักข่าวสาวคนหนึ่งถามขึ้น
"ทีเ่ ห็นชัดเจนก็คอื เรามีการเปลีย่ นออร์แกไนเซอร์ซงึ่ ท�ำหน้าทีด่ แู ลการ
ประกวดค่ะ" คุณหญิงเบนสายตาไปหาปานเนตรแล้วยิม้ ให้ "คุณปานเนตรซึง่
ยืนอยูต่ รงนั้นท�ำหน้าทีจ่ ดั การงานปีนี้ให้กองประกวด ทุกคนคงเห็นแล้วว่า
ทุกอย่างราบรืน่ และสวยงามใช่ไหมคะ"
ปานเนตรยิ้มกว้างเมื่อเห็นว่าทุกคนเออออไปกับคุณหญิงด้วย
"แสดงว่ากองประกวดมีเรือ่ งผิดใจกับออร์แกไนเซอร์เจ้าเก่าจริงใช่ไหม
คะ"
เรือ่ งของปีกอ่ นก�ำลังจะถูกขุดคุย้ ขึน้ มาอีก ซึง่ สัตตกมลไม่ยอมให้เป็น
เช่นนั้น เธอจึงรีบเบี่ยงประเด็น
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"อย่าถามเลยค่ะ พี่ไม่อยากพาดพิงถึง เอาเป็นว่าทางเราไม่อยาก
ร่วมงานกับเขาอีกแล้วล่ะค่ะ"
ปานเนตรมีสหี น้าเคร่งเครียดขึน้ ...หากไม่มวี นั นัน้ เขาคงไม่มโี อกาส
มายืนที่นี่ในเวลานี้
"งั้นถามเรื่องความคาดหวังของกองประกวดกับผู้สมัครชิงต�ำแหน่ง
มิสไทยแลนด์ในปีนี้ได้ไหมครับ"
"ค�ำถามแบบนีน้ า่ ตอบกว่า แต่พจี่ ะให้คณุ ศิ คณะกรรมการอีกท่านหนึง่
ของเราเป็นคนตอบแล้วกันนะคะ"
ไมค์บันทึกเสียงถูกย้ายไปจ่อหน้าคนที่ถูกเรียกว่า 'คุณศิ' ซึ่งนั่งอยู่
ฝั่งขวามือของคุณหญิง เธอพยักหน้ารับแล้วเริ่มตอบค�ำถามของนักข่าว
"ปีนคี้ วามคาดหวังของเราเป็นไปในทางเดียวกันกับการประกวดนางงาม
จักรวาลค่ะ เราต้องการให้..."
เสียงของกรรมการท่านนั้นค่อยๆ เงียบหายไปจากการรับรู้ของ
ปานเนตร แต่เหตุการณ์เมื่อปีก่อนก�ำลังย้อนกลับเข้ามาในความทรงจ�ำ
ของเขา...
...มิสไทยแลนด์ผู้อื้อฉาว
...ความพยายามปกปิดข่าวที่เกิดขึ้นจากสื่อมวลชน
...ผู้ดูแลมิสไทยแลนด์ฆ่าตัวตายหลังยกเลิกสัญญาทั้งหมดกับกอง
ประกวด
"คุณปุ๋มคะ...คุณปุ๋ม!"
ปานเนตรสะดุง้ เล็กน้อยแล้วรีบขานรับเสียงเรียกของคุณหญิงสัตตกมล
"คะ? คุณหญิง"
"มานี่หน่อยสิจ๊ะ ช่วยตอบค�ำถามเรื่องการตระเตรียมงานหน่อย"
"ได้ค่ะ"
ปานเนตรพยายามปัดความคิดเรือ่ งในอดีตออกจากสมองอย่างรวดเร็ว
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เขามีชวี ติ ใหม่แล้ว และไม่พร้อมทีจ่ ะล้มลงตอนนีด้ ว้ ย
หลังจากงานแถลงข่าวและรับสมัครสาวงามเพือ่ การประกวดมิสไทยแลนด์
ประจ�ำปีเสร็จสิน้ ลงไปในช่วงบ่ายของวัน พนักงานของโรงแรมก็รบี จัดห้องโถง
ใหม่เพื่อใช้เป็นสถานที่ส�ำหรับจัดงานแต่งงานในค�่ำคืนนี้ ด้วยความเป็น
มืออาชีพบวกกับเม็ดเงินมหาศาลที่ทุ่มลงไปของคู่บ่าวสาว เจ้าหน้าที่ของ
โรงแรมกับนักจัดการงานแต่งก็สามารถเนรมิตงานได้เสร็จทันเวลา ถึงเวลา
สิบแปดนาฬิกาตรงบ่าวสาวก็ลงมาจากห้องสวีตเพือ่ รอรับแขกเหรือ่ ทีห่ น้างาน
เรียบร้อยแล้ว
จากแบ็กดร็อปที่เป็นงานการประกวดความงามเปลี่ยนเป็นชื่อของ
คู่บ่าวสาว ดอกไม้สดและดอกไม้ประดิษฐ์ถูกใช้ในงานนี้มากมาย และ
เมื่อเวลาผ่านไปราวครึ่งชั่วโมงคนในห้องโถงก็เพิ่มจ�ำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว
งานเลีย้ งเป็นแบบค็อกเทล ผูค้ นส่วนใหญ่จงึ เดินไปมาระหว่างบาร์เครือ่ งดืม่
กับโต๊ะของว่าง มีโต๊ะส�ำหรับรับประทานอาหารอยู่บ้างส�ำหรับเจ้าภาพและ
แขกสูงวัย บุษบงกชในชุดราตรีสั้นสีฟ้าอ่อนซ่อนตัวอยู่ข้างแจกันดอกไม้
ทรงสูงตรงด้านข้างของห้องโถง เธอหันไปสบตากับบุคคลหนึง่ ซึง่ ไม่ได้ทำ� ให้
ตนเองแปลกใจนัก เพราะก่อนหน้านี้มารดาได้บอกเธอล่วงหน้าไว้แล้ว
โอบเกียรติกำ� ลังยิม้ กว้าง ในมือของเขามีแก้วไวน์ตดิ มาด้วย ชุดสูทหรู
ถูกตัดเย็บอย่างประณีตเข้ารูปท�ำให้รา่ งใหญ่นนั้ ดูหล่อเหลาสะดุดตา บวกกับ
ใบหน้าที่ดูเข้มเป็นเอกลักษณ์ยิ่งท�ำให้เขาดูเป็นหนุ่มใหญ่ที่น่าค้นหา นาย
ต�ำรวจนอกเครือ่ งแบบในเวลานีเ้ หมือนรูปสลักหินอ่อนของนักรบในยามทีเ่ ดิน
เข้ามาหาเธอ
"สวัสดีครับ"
"สวัสดีค่ะ คุณแม่บอกแล้วว่าคุณจะมา"
โอบเกียรติหยุดยืนตรงหน้าเธอแล้วยักคิ้วให้ "แต่ก็ไม่หนีนี่นะ"
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บุษบงกชแค่นยิ้มเพราะรู้แล้วว่าถูกเหน็บเข้าให้ "ท�ำไมต้องหนีคะ ฉัน
ไม่ได้ท�ำอะไรผิดสักหน่อย"
"ก็ปกติเวลาทีค่ ณ
ุ แม่ของผมบอกว่าจะเจอคุณหมอทีไร ผมเดาได้ทกุ ที
ว่าสุดท้ายก็จะไม่ได้เจอ แล้วส่วนใหญ่ผมก็เดาถูกซะด้วย"
งานแต่งคืนนี้ไม่ใช่งานแรกที่พิมพ์กมลชวนเธอมาออกงานด้วย แต่
ส่วนใหญ่เธอมักเอาภาระหน้าที่เป็นข้ออ้างเพื่อที่จะไม่ต้องมา บุษบงกช
ก้มหน้าลงมองแก้วไวน์ในมือของตัวเอง
"เหมือนแมวกับหนูเลยนะคะ...แล้วคุณผิดหวังรึเปล่า"
คุณหมอเงยหน้าขึน้ สบตากับเขา โอบเกียรติยงั ไม่ตอบ เขายกไวน์ขนึ้
จิบแล้วหันหลังกลับไปมองยังเวทีซึ่งตอนนี้พิธีกรก�ำลังเริ่มด�ำเนินรายการ
อีกไม่นานคงมีการเชิญให้แขกเหรื่อร่วมกันดื่มอวยพรให้แก่คู่บ่าวสาว
"ก็ไม่เชิง...อาจเป็นเพราะผมยังไม่ได้หวังมากก็ได้"
บุษบงกชได้ยนิ แล้วก็ยมิ้ ออกมา บางอย่างในตัวโอบเกียรติกท็ ำ� ให้เธอ
ชอบเขาได้เหมือนกัน อย่างน้อยเขาก็เป็นสุภาพบุรุษที่เปิดเผยและไม่รุก
มากเกินไปจนท�ำให้เธอรู้สึกอึดอัด
"ฉันทนคุณแม่รบเร้าไม่ได้คะ่ อีกอย่างก็รจู้ กั กับเจ้าสาวมาหลายปีแล้ว
ด้วย"
"ผมสิไม่รู้จักใครเลย แต่คืนนี้ต้องมาท�ำหน้าที่คนขับรถให้คุณแม่"
"ฉันพบท่านแล้วค่ะ เมื่อสักครู่นี้เอง"
บุษบงกชรูด้ วี า่ ทุกอย่างถูกเตรียมการไว้หมดแล้ว เรือ่ งสนุกของผูใ้ หญ่
วัยเกษียณจะมีอะไรยิ่งไปกว่าการหาคู่ให้ลูกหลานอีกเล่า แม้กระทั่งตอนนี้
เธอก็รู้สึกว่าถูกสายตาหลายคู่จ้องมองอยู่
"อ้อ คุณหมอทราบรึยังครับว่าไอ้หัสกลับมาท�ำงานได้แล้วนะ"
"เหรอคะ"
เธอรับค�ำเสียงเรียบๆ จนท�ำให้โอบเกียรติสงสัย เขาก้มหน้าลงไปมอง
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เธอเพราะอยากเห็นสายตาที่ค่อนข้างเหม่อลอยคู่นั้น
"ทราบแล้วเหรอครับ"
บุษบงกชส่ายหน้า "ฉันไม่ได้ข่าวเลยค่ะ งานที่สถาบันยุ่งมากด้วย"
โอบเกียรติพยักหน้าติดกันหลายครั้ง รู้สึกถึงความไม่ปกติบางอย่าง
ระหว่างหัสยุทธกับบุษบงกช คล้ายกับเธอไม่ตอ้ งการพูดถึงเขา ทัง้ ทีค่ รัง้ สุดท้าย
ทีม่ โี อกาสเห็นคนทัง้ คูอ่ ยูด่ ว้ ยกันนัน้ โอบเกียรติรสู้ กึ ว่าความสัมพันธ์ยงั ค่อนข้าง
จะเป็นไปในทิศทางทีด่ มี ากๆ อยูเ่ ลย จากนัน้ คนทัง้ คูก่ ห็ นั ไปสนใจรายการ
บนเวทีแทน แม้จะยืนอยู่ใกล้กนั แต่ก็ไม่ได้พดู คุยอะไรกันอีก ท�ำเอาผูใ้ หญ่ที่
นัง่ อยู่ในโต๊ะพิเศษห่างออกไปพอสมควรนัน้ ค่อนข้างผิดหวัง...
จนกระทัง่ โอบเกียรติกบั บุษบงกชยกแก้วในมือขึน้ เพือ่ ดืม่ ฉลองให้กบั
คูบ่ า่ วสาวพร้อมกับทุกคนในงาน แล้วหลังจากนัน้ ไม่นานคุณหมอก็เป็นฝ่าย
หันมาถามนายต�ำรวจหนุม่ ใหญ่กอ่ น
"สารวัตรรู้จักครอบครัวของคุณหัสยุทธไหมคะ"
โอบเกียรติท�ำหน้างงนิดๆ ที่เธอชวนคุยเรื่องนี้ "ครอบครัวไอ้หัสเหรอ
ครับ ก็เห็นจะมีแต่คุณป้าของมันคนเดียว"
"คนเดียวเหรอคะ"
"ครับ มันอยู่กับป้า แล้วคุณหมอจะถามถึงใครล่ะ"
"เอ่อ ฉันเคยเจอหลานสาวของเขาที่โรงพยาบาลน่ะค่ะ"
"หลาน? ไอ้หัสเนี่ยนะมีหลาน ผมนึกไม่ออกแฮะ แล้วอายุประมาณ
เท่าไรครับ"
"โตเป็นสาวแล้วค่ะ สวยเชียว"
คราวนี้โอบเกียรติงงจนจับต้นชนปลายไม่ถกู เขาไม่เคยรูว้ า่ หัสยุทธมี
พีน่ อ้ ง ยิง่ หลานด้วยแล้วยิง่ ไม่เคยได้ยนิ "เอ๋? ไม่นะ ผมไม่เคยได้ยนิ ว่ามันมี
หลาน แล้วไอ้หสั มันแนะน�ำว่าเป็นหลานเหรอครับ ถ้าเป็นสาวแถมสวยด้วย
นีค่ งไม่ใช่หลานในไส้แล้วมัง้ ครับ"
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"เปล่าค่ะ เธอเรียกคุณหัสยุทธว่าคุณอา"
โอบเกียรติส่ายหน้าแล้วยิ้ม "ขอโทษที ผมไม่ทราบจริงๆ ครับ เดี๋ยว
ถ้าเจอมันผมจะถามให้แล้วกัน"
เมือ่ ได้ยนิ ดังนัน้ บุษบงกชก็ผวาคว้าข้อมือข้างทีเ่ ขาถือแก้วไวน์ไว้ทนั ที
"อย่าค่ะ ไม่ต้องถามหรอกค่ะ ฉันไม่ได้อยากรู้มากขนาดนั้น"
นายต�ำรวจค่อนข้างตกใจทีเ่ ธอมีปฏิกริ ยิ าเช่นนี้ เขาจึงอดจ้องหน้าเธอ
ไม่ได้ เมือ่ บุษบงกชรวบรวมสติได้แล้วก็รบี ปล่อยข้อมือของโอบเกียรติทนั ที
"ขะ...ขอโทษค่ะ"
"ไม่เป็นไรครับ"
เขายกแก้วไวน์ขนึ้ จิบอีกครัง้ มีบางอย่างเกิดขึน้ และมันเกีย่ วข้องกับ
ความรู้สึกของบุษบงกชที่มีต่อหัสยุทธอย่างแน่นอน เพราะมันท�ำให้เธอ
เปลี่ยนไป บุษบงกชดูประหม่าและไม่เป็นตัวของตัวเองเอาเสียเลย
เคยมัย้ ...ทีร่ สู้ กึ ว่ามีบางอย่างผิดปกติ แต่ก็ไม่รวู้ า่ สาเหตุมนั เกิดมาจาก
อะไรกันแน่
ตอนนี้เขาก�ำลังตกอยู่ในสถานการณ์นั้น...
หัสยุทธนุง่ ผ้าเช็ดตัวผืนเดียวยืนอยูห่ น้ากระจกในห้องน�ำ้ หยดน�ำ้ ยังเกาะ
พราวที่หัวไหล่หนา รอยแผลเป็นจากกระสุนปืนที่ถากไปนั้นยังทิ้งร่องรอย
ให้คดิ ถึงมันอยู่ เขาสะบัดน�ำ้ ทีห่ ยดลงมาตรงปลายเส้นผมอย่างร�ำคาญแล้ว
ยกมือขึน้ ลูบฝ้าบนกระจก การกลับไปท�ำงานไม่ได้ทำ� ให้ความรูส้ กึ เป็นกังวล
ถึงบุษบงกชหายไปเลย มันรังแต่จะท�ำให้คดิ ถึงเธอ และยังคิดไม่ออกด้วยว่า
อะไรท�ำให้เธอเงียบหายไป
รอยแผลเป็นที่สะท้อนในเงาของกระจกดึงให้เขากลับไปวันที่ตนเอง
ก�ำลังนัง่ อยูบ่ นรถเข็น วันนัน้ แม้จะเป็นวันทีเ่ ขารูส้ กึ ว่าร่างกายอ่อนแอมากทีส่ ดุ
แต่หวั ใจกลับรูส้ กึ ตรงกันข้าม สายตาทีห่ ว่ งใย มือบางทีแ่ ตะตามเนือ้ ตัว และ
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น�ำ้ เสียงทีค่ อยถามด้วยความเป็นกังวลนัน้ ท�ำให้เขารูส้ กึ ว่าตัวเองเป็นคนส�ำคัญ
ซึ่งมันแตกต่างจากในเวลานี้อย่างสิ้นเชิง หัสยุทธก�ำลังรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้ง
ทัง้ ทีจ่ ริงเขายังไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ ของใครหรืออะไรเลย มันช่างเจ็บปวดโดย
ไม่มเี หตุผลจริงๆ
...ใช่ ความรักไม่มีเหตุผล
มันมาได้ก็จากไปได้
และบางทีมันมาโดยที่เราไม่ได้เตรียมตัว
แล้วก็จากไปโดยที่เรายังไม่ทันได้อนุญาต
นั่นแหละความรัก...
หัสยุทธถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วดึงผ้าขนหนูผนื เล็กออกมาจากตูข้ า้ ง
กระจก เขาขยีผ้ า้ ผืนนัน้ แรงๆ บนศีรษะแล้วคลุมมันไว้ ชายผ้าปิดบังใบหน้า
ไว้เกือบครึ่ง ดวงตาที่หลุบต�่ำลงไม่สามารถอธิบายความรู้สึกของหนุ่มใหญ่
ได้ว่าเขาก�ำลังคิดอะไร
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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