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บทนำ�

หลังจากพนักงานคิดเงินค่าสินค้าให้เสร็จเรียบร้อย 'รสรมัย' ยังคง
เผลอยืนนิ่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์แคชเชียร์ของร้านสะดวกซื้อ ตามองเขม็ง
ตรงชั้นวาง 'ผลิตภัณฑ์เพื่อการมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัยและดีขึ้น' ด้วย
ความสนใจใคร่รเู้ ป็นพิเศษ เพือ่ เชือ่ มโยงข้อมูลกับเนือ้ หานิยายรักเรือ่ งใหม่
ทีต่ วั เองก�ำลังเขียนค้างไว้อย่างลืมตัว เธอนึกอัศจรรย์ใจในความหลากหลาย
ตรงหน้า พลางสงสัยว่าแต่ละอันแต่ละอย่างมันคืออะไรบ้าง และมีสรรพคุณ
เช่นไร...
ระหว่างที่ใจลอยด้วยความคิดเรื่อยเปื่อย มือเธอเผลอเอื้อมไปหยิบ
ขวดเจลหล่อลืน่ สีสนั แสบตาขวดหนึง่ มาอ่านฉลากและพิจารณาเงียบๆ ด้วย
ท่าทีตั้งอกตั้งใจ
"ถ้าเสร็จแล้วก็ช่วยหลีกทางด้วยครับ"
ค�ำเตือนดังขึน้ ขัดอารมณ์ พลันดึงหญิงสาวออกจากภวังค์ เมือ่ หันไป
มองเพื่อจะขอโทษและหลีกทางให้ ดวงตาเธอก็ต้องเบิกกว้างขึ้นทันควัน
ด้วยความตกใจอย่างยิ่ง
"คุณเด็ด..."
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จริงๆ แล้ว 'ภราเดช' นับเป็นคนที่เธอรู้จักอย่างผิวเผินเหลือเกิน แต่
สถานการณ์ระหว่างเขากับเธอตอนนี้เรียกได้ว่า 'เขา' คือหนึ่งในตัวปัญหา
ที่สุดในชีวิตเลยทีเดียว เป็นคนที่เธอไม่อยากเจอหน้าที่สุดด้วย โชคดีที่เห็น
หน้าเขาแล้วเธอยังสามารถควบคุมสติตวั เองได้โดยไม่เผลอออกอาการขวัญ
ผวาจนรีบเผ่นหนีอย่างหัวซุกหัวซุนซึ่งๆ หน้า
"รอเดี๋ยวละกันนะคะ พอดียังเลือกไม่เสร็จ" รสรมัยกลั้นใจพูดออกไป
ด้วยท่าทีสงบเรียบเฉย ตรงกันข้ามกับความปั่นป่วนวุ่นวายในใจ
เธอไม่แน่ ใจเหมือนกันว่าตัวเองก�ำลังคิดอะไรอยู่ อาจเป็นเพราะ
สายตาที่แฝงแววเหยียดหยาม สีหน้าที่เจือไว้ซึ่งอาการดูแคลน หรือท่าทีที่
เต็มไปด้วยการตัดสินอย่างกล่าวหาของเขา ดังนัน้ แทนทีจ่ ะรีบน�ำ 'ผลิตภัณฑ์
เพือ่ การมีเพศสัมพันธ์ทปี่ ลอดภัยและดีขนึ้ ' กลับคืนชัน้ วางด้วยอาการร้อนตัว
เธอกลับเชิดหน้าและคว้าถุงยางอนามัยนานาชนิดร่วมสิบกล่อง รวมทัง้ ขวด
เจลหล่อลื่นสีแสบทรวงอีกสองขวดไปกองบนเคาน์เตอร์ เอ่ยปากกับ
พนักงานด้วยท่าทีมาดมั่นว่า...
"คิดเงินด้วยค่ะ"
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บทที่ 1

ความหวัง

รสรมัยยอมรับว่าการที่แม่บอกความลับเกี่ยวกับพ่อให้เธอรู้ตอนแม่
รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคหัวใจ ก่อนจะเสียชีวิตไปเมื่อหกเดือน
ก่อน นับเป็นเหตุผลส�ำคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้สาวน้อยวัยสิบเจ็ดปีซึ่ง
ไม่เคยเดินทางออกนอกจังหวัดบ้านเกิดมาก่อนเลยอย่างเธอตัดสินใจเข้า
กรุงเทพฯ เพื่อหางานท�ำ หลังจากส�ำเร็จการศึกษาในหลักสูตรศิลปกรรม
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพในจังหวัดบ้านเกิด
แทนที่จะหางานท�ำใกล้บ้านอย่างที่ตากับยายตั้งความหวังเอาไว้
'ขอโทษที่แม่ไม่เคยบอกเรื่องพ่อกับหนูเลย'
ตอนนั้นแม่เล่าพร้อมกับมอบภาพถ่ายของพ่อที่เขียนชื่อก�ำกับไว้
หลังภาพด้วยว่า... ชัชพงศ์ เลิศศรันย์!
'ถึงพ่อเขาจะทิ้งเราไป แต่รมัยอย่าไปโกรธเกลียดเขาเลยนะลูก
บาปกรรม ยังไงเขาก็เป็นพ่อ แค่อย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาก็พอ เขาคงมี
ครอบครัวใหม่ไปนานแล้ว ทีแ่ ม่บอกเพราะอยากให้รมัยได้รไู้ ว้เท่านัน้ ว่าพ่อ
ของหนูเป็นใคร...'
ตากับยายฝากฝังรสรมัยไว้กับ 'น้าพุด' หรือ 'ผุสดี' ญาติสนิทคนหนึ่ง
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ที่ ใช้นามสกุลเดียวกันกับเธอ ผุสดีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยอยู่ ในย่าน
พลุกพล่านทีส่ ภาพแวดล้อมค่อนข้างดีระดับหนึง่ กิจการจึงด�ำเนินไปได้สวย
หล่อนเต็มใจให้รสรมัยมาพักอยู่ด้วยที่ห้องเช่าในอพาร์ตเมนต์ ใกล้ๆ ร้าน
แต่มีข้อแม้ว่าหลานสาวต้องมาช่วยงานที่ร้านด้วยเนื่องจากก�ำลังขาด
แรงงาน วันเสาร์อาทิตย์ที่สามีของหล่อนมาจากต่างจังหวัด รสรมัยก็ต้อง
ไปนอนค้างที่ร้านแทน ไม่เช่นนั้นก็ต้องยอมจ่ายค่าเช่าห้องเองต่างหาก
รสรมัยตอบตกลงตามเงือ่ นไขทุกข้อของผุสดี จริงๆ เธอก็ตงั้ ใจจะพัก
อยู่กับผุสดีก่อนแค่ช่วงแรก แล้วค่อยหาทางขยับขยายในภายหลังเมื่อ
รวบรวมเงินมาตัง้ ตัวได้สกั ก้อน แต่นผี่ า่ นมาแล้วถึงสามเดือน เธอก็ยงั ท�ำใจ
ย้ายออกไปเช่าห้องเองตามล�ำพังไม่ได้อยู่ดี เงินเดือนที่ได้จากร้านผุสดี
ส�ำหรับเธอแล้วถือว่าไม่น้อย แต่ก็ไม่มากพอส�ำหรับการใช้ชีวิตตามใจ
ตัวเองได้ในเมืองหลวง
"ขอโทษจริงๆ นะรมัย ที่ท�ำให้ต้องล�ำบากแบบนี้ พอถึงวันเสาร์ทีไร
เป็นต้องเก็บของไปค้างคืนที่ร้าน"
รสรมัยที่ก�ำลังเก็บข้าวของส่วนตัวลงกระเป๋าสัมภาระหันไปยิ้มให้
น้าสาวทีน่ งั่ จิบกาแฟอยูต่ รงโต๊ะกินข้าวแวบหนึง่ เธอกับน้าสาวก�ำลังเตรียม
ตัวออกไปเปิดร้านเสริมสวยด้วยกัน วันนี้สามีของผุสดีที่ท�ำงานอยู่ต่าง
จังหวัดจะมาถึงห้องพักในช่วงบ่าย
"แค่นี้ไม่ล�ำบากหรอกน้าพุด ร้านน้าพุดกว้างขวาง หนูอยู่ได้สบาย
จริงๆ แล้วหนูสิต้องเกรงใจที่มารบกวนตั้งนาน"
"ยายเขาก็บอกน้าแล้ว ว่าถึงจะคุยเก่งเข้ากับคนง่าย แต่หนูชอบอยู่
เงียบๆ แบบเป็นส่วนตัวมากกว่า แต่ล�ำพังเงินเดือนที่ร้านแค่นี้ไปเช่าห้อง
อยู่เองมันก็สิ้นเปลืองเปล่าๆ ถ้าพอทนไหวก็อยู่ด้วยกันไปก่อน จะล�ำบาก
หน่อยก็แค่เสาร์อาทิตย์"
"น้าพุดอย่าคิดมาก หนูอยู่ได้ ไม่มีปัญหาอะไร" ตลอดเวลาที่ผ่านมา
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ภาวะจ�ำเป็นท�ำให้เธอท�ำใจยอมรับสถานการณ์เช่นนี้ได้ แม้วา่ ในใจจะโหยหา
ความเป็นส่วนตัวมากแค่ไหนก็ตาม
"แล้วสืบหาพ่อไปถึงไหนแล้ว ได้อะไรคืบหน้าบ้างไหม" น้าสาวถามไถ่
ด้วยน�้ำเสียงเรียบเรื่อยอย่างไม่ได้ใส่ใจนัก
"ยังเลยค่ะ" เธอตอบพลางส่ายหน้าเบาๆ คนฟังเลยได้แต่มองอย่าง
เวทนาพลางถอนใจ
ตามประสาคนช่างพูดทีเ่ ก็บความลับอะไรไม่คอ่ ยอยู่ ท�ำให้รสรมัยบอก
เล่าให้ผสุ ดีฟงั มาตลอดเกีย่ วกับเรือ่ งพ่อ ผูเ้ ป็นน้าก็ได้แต่ให้กำ� ลังใจ บอกว่า
อย่าไปตั้งความหวังอะไรมาก พร้อมกับเคยเตือนด้วยว่า
'แม่เขาก็บอกนีว่ า่ อย่าไปยุง่ กับพ่อ เขามีครอบครัวใหม่แล้ว มีเมียใหม่
ลูกใหม่ เราไปเจอก็จะไปสร้างปัญหาให้เขาเปล่าๆ ปล่อยให้เขามีชีวิต
ของเขา เราก็ใช้ชีวิตของเราไปดีกว่านะรมัย'
แม้ค�ำพูดดังกล่าวจะท�ำให้เจ็บปวด แต่รสรมัยก็เข้าใจถึงความหวังดี
ของแม่กบั น้าสาว เธอเป็นเด็กทีเ่ กิดมาจากความไม่ตงั้ ใจของพ่อกับแม่ เป็น
ลูกที่พ่อไม่เคยรู้ว่ามีตัวตนอยู่บนโลก การปรากฏตัวให้เขารับรู้ตอนนี้จึงนับ
เป็นการสร้างปัญหามากกว่าจะเป็นเรื่องดีงาม ทว่าถึงกระนั้นเธอก็ยังอยาก
พบและอยากรู้จักพ่อของตัวเองบ้างสักครั้ง
จากการค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตด้วยชื่อของพ่อที่อยู่หลังรูปถ่าย
ท�ำให้เธอทราบคร่าวๆ แล้วว่าพ่อท�ำงานอยู่ที่ไหน แต่ที่ผ่านมาเธอไปที่นั่น
มาแล้วสิบกว่าหนก็ไม่เคยเห็นพ่อเลยสักครั้ง หรือบางทีอาจจะเคยเจอแล้ว
แต่เธอจ�ำพ่อไม่ได้
เนื่องจากชัชพงศ์แต่งงานมีครอบครัวกับผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเป็น
เจ้าของธุรกิจคลินิกเสริมความงามที่มีชื่อเสียงระดับต้นๆ ของประเทศ
ดังนั้นรสรมัยจึงหาข้อมูลของพ่อได้ง่ายกว่าที่คิด ภรรยาของพ่อมีภาพข่าว
ปรากฏในอินเตอร์เน็ตอยูไ่ ม่นอ้ ย ท�ำให้มรี ปู พ่อของเธอตอนออกงานสังคม
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ด้วยกันติดมาด้วยเสมอ เธอเดาเอาว่าพ่อกับภรรยาน่าจะประจ�ำอยู่ที่
ส�ำนักงานใหญ่ของธุรกิจเสริมความงามดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่ ในอาคารชื่อ
'เอ็กซ์พีเรียนซ์ทาวเวอร์' หรืออย่างน้อยพ่อก็น่าจะเข้าไปท�ำงานที่นั่นบ้าง
เป็นครัง้ คราว ดังนัน้ ตัง้ แต่เริม่ คุน้ เคยกับเมืองหลวงเธอจึงหาโอกาสไปเยือน
แถวนั้นมาแล้วหลายครั้ง
"แล้วถ้าเจอพ่อ หนูจะบอกเขาว่าไง คิดว่าเขาจะยอมรับแล้วส่งเสียเรา
บ้างไหม"
"หนูก็ไม่รเู้ หมือนกันว่าเจอกันแล้วจะพูดอะไรกับเขา แต่คงไม่ขอเงิน"
เธอแค่อยากให้พ่อรู้ว่าเธอมีตัวตนอยู่เท่านั้น
"แต่เขารวยมากไม่ใช่เหรอ เราอยากเรียนต่อ อย่างน้อยขอให้เขา
ช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบ้าง จะได้เรียนจบไวๆ มาหางานดีๆ ท�ำ"
"หนูไม่ได้หยิ่งนะน้าพุด แต่ขืนโผล่ไปเรียกร้องให้เขารับผิดชอบหรือ
อะไรแบบนั้น ทั้งที่แม่ก็สั่งไว้แล้วว่าอย่าไปยุ่งกับเขา แม่คงโกรธแย่เลย"
"นี่นะไม่หยิ่ง" ผุสดีปรายตาค้อนพลางถอนใจอีกเฮือก "มัวแต่มารอ
เงินจากหวย เมื่อไหร่มันจะได้ สู้เจอพ่อแล้วขอเขาไปเลยง่ายกว่า"
"ไม่มีทาง หนูลุ้นหวยรัฐบาลงวดละคู่ เดือนละสองงวดสบายใจกว่า"
"เรานีท่ า่ จะเหมือนพีท่ พิ ย์มากนะรมัย จนจะแย่อยูแ่ ล้วก็ยงั ใจแข็ง แต่
ก็ดีอย่าง ฝ่ายโน้นเขาจะได้ไม่ดูถูกเอา"
ผุสดีเป็นลูกพี่ลูกน้องกับพรทิพย์...แม่ของรสรมัย แต่หล่อนไม่ได้
เรียนดีตั้งแต่เด็กอย่างพรทิพย์ จึงเลือกเรียนเป็นช่างเสริมสวยตั้งแต่จบชั้น
มัธยม ในขณะที่พรทิพย์มีโอกาสเรียนต่อจนจบมหาวิทยาลัย แต่ชีวิตที่น่า
จะไปได้ไกลของพรทิพย์กลับมีอันต้องมาสะดุด เมื่อหล่อนตั้งครรภ์ตอนที่
ใกล้จะเรียนจบ ต้องคลอดและเลี้ยงดูลูกสาวตามล�ำพังโดยไม่มีสามี
"พอเกิดเรื่อง แม่เราเขาก็เข้มแข็ง ใจเด็ด ยอมรับสภาพได้ทุกอย่าง
เป็นน้าคงจะหาทางไปลากตัวผู้ชายมารับผิดชอบทันทีหลังจากลูกคลอด"
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รสรมัยฟังแล้วได้แต่ยมิ้ ขืน่ เธอรูด้ วี า่ ลึกๆ แล้วแม่ไม่ได้เข้มแข็งอย่าง
ที่ใครๆ เห็น แม่เจ็บปวดกับความผิดพลาด เสียดายอนาคต และเก็บกด
ความทุกข์ทรมานเอาไว้ในใจมาตลอด ยิ่งไม่เคยระบายออกมาบาดแผล
ในใจก็ยิ่งร้าวระบมจนส่งผลเสียต่อสุขภาพมากขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุดก็ต้อง
จากไปก่อนวัยอันควร สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเธอจะไม่โทษหรือประณามใคร
ทั้งสิ้น แม่เองก็ไม่เคยสอนให้เธอเกลียดชังพ่อ แต่ถึงกระนั้น...เธอก็จะเก็บ
บทเรียนของแม่ไว้ย�้ำเตือนตัวเองตลอดไป!
บ่ายวันอาทิตย์รสรมัยออกจากร้าน 'ผุสดีบิวตี้แอนด์ซาลอน' ที่หยุด
ท�ำการ เพื่อนั่งมอเตอร์ ไซค์รับจ้างไปยังอาคารเอ็กซ์พีเรียนซ์ การนึกถึง
สถานที่แห่งนั้นในช่วงเวลาที่ว่างจัดกลายเป็นนิสัยประจ�ำตัวเธอไปเสียแล้ว
รสรมัยลงทุนเลือกนัง่ ร้านอาหารค่อนข้างหรูภายในตึก ในใจคิดว่าหาก
ชัชพงศ์จะทานอาหารในตึกนี้ก็คงเลือกร้านแบบมีรสนิยมและราคาสูง
แทนที่จะเป็นร้านธรรมดาถูกๆ อย่างที่เธอเองคุ้นเคย ระหว่างที่นั่งละเลียด
อาหารจานเดียวราคาถูกทีส่ ดุ ในเมนูอยูน่ นั้ รสรมัยก็สอดส่ายสายตาไปรอบ
ตัวเงียบๆ อย่างไม่เร่งร้อน เธออยากพบหน้าพ่อแทบขาดใจก็จริง แต่เตือน
ตัวเองเสมอว่าอย่าถึงกับทุรนทุรายหรือเร่งร้อนเกินไป หากมีวาสนาต่อกัน
แล้วไซร้ สักวันก็คงได้เจอเอง...
อาคารแห่งนีเ้ ป็นห้างสรรพสินค้ากึง่ ศูนย์การแพทย์ทมี่ คี วามเชีย่ วชาญ
และทันสมัย จึงเป็นที่ตั้งของสถานประกอบการด้านสุขภาพและความงาม
มากมายหลายแขนง รวมไปถึ ง หนึ่ ง ในสาขาใหญ่ ข อง 'ภั ท ราคลิ นิ ก '
สถานเสริมความงามชื่อดังที่ 'ภัทรนันท์ ชยากร' ภรรยาของชัชพงศ์เป็น
เจ้าของอยู่
ขณะก�ำลังนั่งเหม่อมองไปรอบตัวด้วยอาการกึ่งๆ ใจลอย รสรมัยก็
ต้องตกใจเมือ่ สัญญาณเตือนอัคคีภยั ในอาคารส่งเสียงกรีดร้องขึน้ เธอได้แต่
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นัง่ หันรีหนั ขวางด้วยความมึนงงอยูช่ วั่ ขณะหนึง่ จนกระทัง่ เห็นคนอืน่ ๆ เริม่
พากันวิ่งพล่านจนวุ่นไปหมด พร้อมกับเสียงร้องโหวกเหวกที่จับใจความได้
ชัดเจนแค่ค�ำว่า 'ไฟไหม้' ในที่สุดเธอจึงตั้งสติได้และลุกพรวดขึ้น มองหา
ป้ายทางหนีไฟ
ท่ามกลางความสับสนอลหม่าน รสรมัยจ�ำได้แค่วา่ ตัวเองอยูส่ งู ขึน้ มา
จากชั้นที่มีทางออกเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแค่หนึ่งชั้น แต่ไม่ทัน
ได้สังเกตอย่างอื่นเอาไว้เลย จึงได้แต่วิ่งตามคนอื่นๆ ไปอย่างไร้จุดหมาย
ทั้งมึนงงและหวาดกลัว เธอถูกผู้คนที่ก�ำลังตื่นตระหนกวิ่งชนกระแทกและ
เบียดเสียดอย่างหนัก กระทั่งถูกยันจนตกบันได ผู้คนผลักดันกันจนหลาย
คนรุมเหยียบและล้มทับเธออย่างชุลมุน หญิงสาวเจ็บระบมไปหมดแต่ก็
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลย จนในที่สุดสติของเธอก็ดับวูบไป
รสรมัยมารู้สึกตัวเต็มที่อีกครั้งบนเตียงของโรงพยาบาล ผุสดียืนมอง
เธอด้วยสายตาเป็นห่วงกังวลอยู่ข้างเตียง จากนั้นก็ค่อยๆ ช่วยเธอทบทวน
ความทรงจ�ำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนเป็นเหตุให้เธอต้องมานอนพัก
รักษาตัวอยู่ที่นี่
"เรื่องไฟไหม้ไม่ได้ร้ายแรงอะไร ต้นเพลิงอยู่ที่ร้านอาหารชั้นล่าง
ไม่กี่นาทีเขาก็ควบคุมเพลิงได้ เสียหายแค่ในครัวของร้านที่ว่าแค่นั้น คน
ตกใจควันกับเสียงเตือนก็เลยพากันวิง่ หนีตายยกใหญ่ แต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บ
จนต้องเข้าโรงพยาบาลนอกจากหนูคนเดียว"
ผุสดีหยิบนามบัตรใบหนึง่ ให้เธอ บอกว่าผูช้ ายทีพ่ าเธอมาส่งโรงพยาบาล
และโทรศัพท์แจ้งเรื่องกับหล่อนเป็นคนให้ไว้
"ดูเหมือนเขาจะเป็นเจ้าของสถานที่ บอกว่าจะจัดการเรื่องค่ารักษา
พยาบาลให้เราทุกอย่าง แล้วเขาจะมาเยี่ยมใหม่ นี่ต้องรีบกลับไปจัดการ
เรื่องไฟไหม้ พอน้ามาถึงเขาก็ไปเลย"
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'ภราเดช ชยากร' รสรมัยอ่านชื่อที่ปรากฏบนนามบัตรอย่างไม่ได้คิด
อะไรในตอนแรก กระทั่งเมื่อนึกสะดุดตรงนามสกุลจนถึงกับขนลุกซู่ไป
ทั้งตัว นามสกุลเดียวกับภัทรนันท์...ภรรยาของชัชพงศ์!
แต่ แ ล้ ว ภราเดชก็ ไ ม่ ไ ด้ ม าเยี่ ย มเลยจนกระทั่ ง วั น ที่ เ ธอออกจาก
โรงพยาบาล แต่มคี นของเขาเอากระเช้าเครือ่ งดืม่ บ�ำรุงสุขภาพแวะมาเยีย่ ม
อยู่สองหน นอกจากข้อเท้าแพลงและมีอาการฟกช�้ำบวมในส่วนต่างๆ
ทั่วทั้งร่างกายแล้วก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมาก เมื่อผ่านการตรวจร่างกาย
อย่างถีถ่ ว้ นและนอนรอดูอาการจนแน่ใจว่าทุกอย่างเป็นปกติ ศีรษะไม่ได้รบั
ความกระทบกระเทือน ไม่มีกระดูกหัก และไม่มีการฉีกขาดของกล้ามเนื้อ
หมอจึงให้เธอกลับบ้านได้
รสรมัยรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่ง เพราะตั้งแต่เห็นนามบัตรใบนั้นของ
ภราเดช เธอก็เกิดความหวังลมๆ แล้งๆ อย่างฟุ้งซ่านว่าพ่อของเธออาจจะ
มาเยี่ยมบ้าง ในเมื่อเมียพ่อเป็นญาติกับเจ้าของอาคาร แม้จะรู้ว่ามันเป็น
ความคิดที่เหลวไหลไร้เหตุผลสิ้นดี หากเธอก็อดไม่ได้ที่จะตั้งความหวัง
แต่แล้วความหวังเธอก็ตอ้ งดับไป เมือ่ ผุสดีพาเธอออกจากโรงพยาบาล
และกลับถึงห้องพักทีอ่ พาร์ตเมนต์ในทีส่ ดุ คิดในแง่ด...
ี อย่างน้อยเธอก็ยงั มี
โชคที่ไม่โดนเหยียบจนตายคาที่ เป็นผีเฝ้าอาคารอยู่ที่นั่น ได้เห็นหน้าพ่อ
ตอนตัวเองเป็นแค่ดวงวิญญาณลอยไปลอยมา
"รมัย น้าว่าหนูเลิกตามหาพ่อเถอะ ดูสเิ นีย่ ยังไม่ทนั ไรก็เกือบเอาชีวติ
ไปทิง้ ถ้าตากับยายรูเ้ ข้าคงบังคับให้หนูกลับบ้านทันทีแน่ ดวงเรามันอาจจะ
ไม่สมพงศ์กับพ่อก็ได้ ดวงเมียใหม่เขาคงแรงกว่า เลยข่มเราจนได้เรื่อง
แบบนี้"
คนฟังหัวเราะเสียงขืน่ มองรอยช�ำ้ บนแขนทีย่ งั ไม่จางหายไป "พ่อเขา
จะรูเ้ รือ่ งหนูบา้ งไหมน้าพุด เขาจะมีการแจ้งรายชือ่ ผูบ้ าดเจ็บให้ทราบไปถึง
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พ่อรึเปล่า"
"คงไม่หรอกมั้ง คุณคนที่พาหนูมาโรงพยาบาลเขาก็ดูรีบๆ จัดการ
อะไรเสร็จแล้วก็ไปเลย ถ้าพ่อเราเขาไม่ได้มีส่วนรับผิดอะไรโดยตรงก็คง
ไม่ได้เห็นชื่อเราหรอก ท�ำไม คิดว่าเขาจะจ�ำนามสกุลแม่เราได้รึไง"
"..."
"ถึงจ�ำได้เขาก็คงไม่เอะใจ หรือสนใจไยดีอะไรหรอกรมัยเอ๊ย คนเรา
นามสกุลซ�ำ้ กันมีตงั้ มากมาย เขาทิง้ แม่เรามาตัง้ แต่เรายังไม่เกิด เขาอาจจะ
ลืมทุกอย่างหมดแล้ว"
ก็คงจะจริงอย่างที่น้าบอก แต่รสรมัยก็ไม่อาจเลิกหวังไปได้ง่ายๆ เธอ
ยังคงแวะเวียนไปทีอ่ าคารเอ็กซ์พเี รียนซ์แห่งนัน้ อยูเ่ ป็นระยะ จนกระทัง่ ผ่าน
ไปสามเดือนนับจากวันทีเ่ กิดเหตุเพลิงไหม้ ในวันเกิดครบรอบสิบแปดปี เธอ
ก็ตัดสินใจไปฉลองวันเกิดให้ตัวเองที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในอาคารนั้น
รสรมัยอาจจะมีท่าทีเป็นมิตรและเข้ากับผู้คนได้ค่อนข้างง่าย แต่เธอ
กลับมีปัญหาในการที่จะตัดสินใจคบใครสักคนเป็นเพื่อนอย่างจริงจัง ยิ่งถ้า
เป็นเพศตรงข้าม เธอมักเกิดอคติและหวาดระแวงไปก่อนตั้งแต่ยงั ไม่ทนั ได้
รู้จักกัน ซึ่งเป็นผลมาจากความทุกข์ทรมานในการตั้งครรภ์อย่างไม่พึง
ประสงค์ของผู้เป็นแม่ แล้วต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกเพียงล�ำพังโดยที่คนเป็น
สามีไม่เคยรับรู้ แม่อาจไม่ได้พยายามกรอกหูเธอด้วยค�ำพูดในแง่ร้ายใดๆ
แต่จิตใจที่ระทมหม่นหมองของแม่ก็ถ่ายทอดสู่ความรู้สึกนึกคิดของเธอมา
โดยตลอด
ดังนัน้ ด้วยความทีค่ บคนยาก การอยูก่ รุงเทพฯ เป็นเวลากว่าหกเดือน
ที่ผ่านมาจึงท�ำให้เธอไม่มีเพื่อนใหม่ที่สนิทพอจะชวนไปฉลองวันเกิด
ด้วยกันได้เลย
ทว่าวันเกิดที่โดดเดี่ยวในปีนี้ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก เพราะอย่างน้อย
ของขวัญวันเกิดที่เธอได้รับในวันครบรอบสิบแปดปีก็คือการบังเอิญได้พบ
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กับชายวัยกลางคนหน้าตาคุน้ ๆ คนหนึง่ ทีน่ งั่ ทานอาหารโต๊ะถัดไปตรงหน้า
เธอ หญิงสาวมั่นใจหลังจากจ้องมองเขาได้แค่ไม่กี่อึดใจว่าเขาต้องเป็นคน
ทีเ่ ธอใฝ่ฝนั จะได้เห็นหน้าค่าตามากทีส่ ดุ ในโลกคนนัน้ แน่นอน คนทีว่ นเวียน
อยู่ในความคิดของเธอแทบทุกลมหายใจเข้าออก... พ่อ!
แม้จะเพิ่งเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรก หลังจากเคยเห็นแต่รูปถ่ายกับ
ภาพข่าวทางอินเตอร์เน็ต หากรสรมัยก็สะดุดตาทันทีตั้งแต่อีกฝ่ายเดิน
เข้ามาภายในร้านพร้อมผู้ชายอีกคนหนึ่ง พ่อเป็นคนรูปร่างสมส่วนด้วย
ความสูงที่น่าจะเกินกว่าร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรเล็กน้อย ดูภูมิฐานด้วย
เสื้อเชิ้ตสีอ่อนกับกางเกงขายาวสีเข้ม ผิวขาว มีใบหน้าคมคายที่เหมือนมี
รอยยิ้มเป็นมิตรฉาบระบายบนใบหน้าเป็นนิจ ยิ่งเมื่อได้ยินคนที่มาด้วยกัน
เอ่ยปากเรียกเขาว่า 'คุณชัช' ก็ยงิ่ มัน่ ใจมากขึน้ ว่าอีกฝ่ายคือคนทีเ่ ธอ 'เชือ่ ว่า'
เป็นพ่อของเธอจริงๆ
หญิงสาวใจเต้นแรงด้วยความคาดหวังและดีใจเป็นล้นพ้น เธอเผลอ
จ้องหน้าจนเขารู้สึกและมองมาที่เธอหลายครั้ง เขาท�ำคิ้วขมวดเล็กน้อยใน
ตอนแรก ก่อนจะท�ำท่าเหมือนเคืองร�ำคาญ จนกระทั่งเรียกเก็บเงินและลุก
ออกไปจากร้าน
รสรมัยที่เรียกคิดเงินเตรียมไว้ก่อนแล้วรีบลุกพรวดขึ้นเดินตาม
ออกไป แต่จนแล้วจนรอดอีกฝ่ายก็ไม่มีทีท่าว่าจะแยกจากคนที่มาด้วยกัน
เธอจึงตัดสินใจปรีเ่ ข้าไปหาเรือ่ งคุยด้วยเพราะกลัวว่าจะคลาดกันไปเสียก่อน
"ขอโทษนะคะ คุณเป็น...ญาติหรือหุ้นส่วนกับเจ้าของตึกนี้ใช่รึเปล่า
คะ"
ชัชพงศ์กบั เพือ่ นของเขาชะงักฝีเท้าหันไปมองเด็กสาวท่าทางกะโปโล
ที่อยู่ๆ ก็เข้ามาทักด้วยค�ำถามแปลกๆ
"มีอะไรครับ" ชัชพงศ์ถามด้วยท่าทางระวังตัว อาการตืน่ ๆ ทีพ่ ยายาม
เก็บซ่อนไว้ของคนตรงหน้าไม่อาจรอดพ้นสายตาเขา เธอดูประหม่าและ
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ร้อนรนอย่างน่าพิศวง มันไม่ใช่ความเขินอายแบบธรรมดา แต่เป็นอาการ
หวั่นวิตกต่ออะไรสักอย่างที่เขาเองก็ไม่อาจเข้าใจ
"หนู...คือหนูเป็นคนที่ได้รับบาดเจ็บตอนที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ที่นี่เมื่อ
สามเดือนที่แล้ว"
คนฟังหันมองหน้ากันวูบหนึ่ง ก่อนจะสบตาเธออย่างค้นคว้า "แล้วยัง
ไงครับ"
"เอ่อ หนูจะมาขอค่าเสียหายน่ะค่ะ ตอนนัน้ นอกจากค่ารักษาพยาบาล
หนูก็ไม่ได้รับค่าชดเชยอะไรเลยสักบาท ทั้งที่ไปท�ำงานไม่ได้เป็นอาทิตย์"
"เหตุการณ์มันผ่านมาตั้งสามเดือนแล้วนี่!" ชัชพงศ์อุทานอย่าง
ประหลาดใจ
"คือ...เป็นเพราะหนูต้องหยุดงานตอนนั้น เลยมามีปัญหาเรื่องเงิน
ตอนนี้ไงคะ"
"อย่างนั้นหรือ"
ชัชพงศ์พมึ พ�ำด้วยสีหน้าเหมือนไม่คอ่ ยยอมรับในเหตุผลของเธอ ติด
จะร�ำคาญกึ่งดูแคลนด้วยซ�้ำ
"แล้วทางนี้ไม่ได้ติดต่ออะไรไปเลยหรือไงหลังจากตอนนั้น"
"คุณภราเดชให้นามบัตรไว้ แต่ว่าหนูไม่เคยโทรไป"
"งั้นก็โทรหาภราเดชเองแล้วกัน บริษัทผมเช่าพื้นที่ท�ำการอยู่ในตึกนี้
ก็จริง แต่ไม่ได้มีส่วนรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องพวกนั้น"
"แต่คุณเป็นญาติคุณภราเดชไม่ใช่หรือคะ"
"ยังไง...เรื่องนี้คุณคงต้องติดต่อฝ่ายอาคาร"
ชัชพงศ์ยืนกรานเลี่ยงๆ ในใจนึกสงสัยอย่างยิ่งว่าเด็กคนนี้รู้จักเขาได้
อย่างไร แล้วเหตุใดจึงเลือกมาเจรจากับเขาแทนที่จะโทรศัพท์ถึงภราเดช
โดยตรง แต่ถึงกระนั้นเขาก็ ไม่คิดจะสนใจอะไรนัก ดูจากการที่เธอนั่ง
จ้องหน้าเขาเป็นชัว่ โมงตอนเจอกันโดยบังเอิญในร้านอาหารเมือ่ ครู่ ก็ทำ� ให้
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รู้สึกไม่ไว้ใจแต่แรกอยู่แล้ว ตัวเขาเคยมีประสบการณ์โดนเด็กสาวๆ แม้แต่
นักศึกษามหาวิทยาลัยหาเรื่องเข้ามาตีสนิทหวังคบหาเพื่อจะให้เขาเลี้ยงดู
แต่เขาก็ไม่เคยคิดจะสนใจผูห้ ญิงประเภทนี้ เขาอาจจะชอบมองสาวสวยด้วย
ความพึงใจตามประสาผู้ชาย หากก็ไม่เคยนอกใจภรรยาแม้แต่ครั้งเดียว
แต่สงิ่ ทีย่ งิ่ ชวนให้สนเท่หส์ ำ� หรับเขาก็คอื เด็กสาวคนนีด้ ูไม่เหมือนสาว
น้อยเจนโลกแสนสวยพริ้มเพราที่เคยเข้ามาตอแยเขาแบบที่ผ่านๆ มาเลย
นอกจากเธอจะดูสดใสด้วยดวงหน้าหมดจดทีค่ อ่ นข้างธรรมดาแล้ว ยังไม่ได้
พยายามแต่งเนือ้ แต่งตัวให้ดเู ป็นผูห้ ญิงเซ็กซีแ่ บบทีผ่ ชู้ ายทุกคนต้องหันมา
มองอีกด้วย เธอแต่งกายแบบวัยรุ่นแนวสตรีตด้วยชุดแบบสบายๆ เสื้อยืด
แขนยาวเก๋ไก๋กบั กางเกงยีนเข้ารูปแลดูรดั กุม ผมหยักศกทรงประบ่าสีนำ�้ ตาล
เข้มปล่อยไว้ให้ดยู งุ่ นิดๆ อย่างเป็นธรรมชาติ หน้าตาที่ไม่ได้ตกแต่งดูเรียบๆ
ค่อนข้างจืด ยกเว้นโครงหน้าเรียวได้รูปสวย กับจมูกโด่งเป็นสันบนใบหน้า
เธอที่ดึงดูดสายตาเขาเป็นพิเศษ โดยรวมแล้วเธออาจจะดูมีเสน่ห์น่าสนใจ
หากก็ไม่มีเค้าของความเป็นเด็กสาวใจแตกที่ต้องการหาผู้ชายสูงวัยมา
ส่งเสียเลยแม้แต่นิดเดียว บางทีเขาคงอายุมากเกินกว่าจะสามารถตีความ
พฤติกรรมเด็กสมัยนี้แล้วก็ได้
"หนูขอนามบัตรคุณไว้ไม่ได้หรือคะ"
การทู่ซี้ของเธอท�ำให้ชัชพงศ์มีสีหน้าเหมือนไม่สบอารมณ์ชัดเจนขึ้น
ในขณะที่เพื่อนเขาเริ่มยิ้มอย่างมีเลศนัยด้วยความคิดอกุศล
"ขอโทษนะ ผมยืนยันว่าคุณต้องไปติดต่อภราเดชเอง ไม่ก็ฝ่าย
นิติบุคคลของอาคาร เพราะผมไม่เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้จริงๆ"
ว่าแล้วเขาก็รีบผละไปทันทีโดยไม่เหลียวแลเธออีก รสรมัยมองตาม
ไปเงียบๆ ทั้งที่ใจเต้นแรงด้วยความรู้สึกแปลกประหลาดยากจะบรรยาย
เห็นได้ชัดว่าสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกช่างไม่มีผลอะไรกับชัชพงศ์เลย
สักนิดเดียว การได้มองหน้าของเขาใกล้ๆ ท�ำให้รสรมัยอดคิดเข้าข้างตัวเอง
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ไม่ได้ว่าตนมีหลายๆ ส่วนที่ละม้ายคล้ายคลึงกับผู้เป็นพ่ออย่างเห็นได้ชัด
โดยเฉพาะจมูกโด่งเป็นสันของเขาที่แทบจะถอดแบบมาจากพิมพ์เดียวกัน
กับจมูกบนใบหน้าเธอ
รสรมัยบอกไม่ถูกว่าการได้พบกับพ่อในวันนี้ท�ำให้เธอรู้สึกดีใจหรือ
เสียใจมากกว่ากัน แต่ก็พยายามคิดเสียว่าผลออกมาแบบนี้ก็ยังดีกว่าคว้า
น�ำ้ เหลวอย่างทีผ่ า่ นๆ มา แม้ปฏิกริ ยิ าในทางลบของเขาจะท�ำให้เธอทัง้ โกรธ
น้อยใจ เสียความรู้สึก และเสียความมั่นใจอย่างมาก แต่อย่างน้อยเธอก็มี
โอกาสได้พบและพูดคุยกับพ่อบังเกิดเกล้าแล้วในที่สุด ถึงเขาจะไม่รู้ว่าเธอ
เป็นใครก็ตาม
ก่อนหน้านีเ้ ธออาจจะยังมัน่ ใจได้ไม่เต็มร้อยว่าเขาคือพ่อ แต่นาทีที่ได้
เห็นหน้าเขาใกล้ๆ นั้น ท�ำให้เธอเชื่อแน่ว่าคนคนนี้คือพ่อของเธอจริงๆ
หลังจากนั้นเธอก็พยายามท�ำใจให้สงบ แล้วพาตัวเองเดินฆ่าเวลาไป
เรื่อยๆ ภายในเอ็กซ์พีเรียนซ์ทาวเวอร์ ส�ำรวจทุกซอกมุมเท่าที่ทางอาคาร
จะให้บคุ คลภายนอกเข้าถึงได้ จนกระทัง่ เจอประกาศรับสมัครงานตรงบอร์ด
ของอาคาร มีสถานเสริมความงามแห่งหนึ่งที่ชื่อ 'Kareena Eyebrows' ซึ่ง
ให้บริการเกี่ยวกับเรื่องการเสริมสวยคิ้ว แจ้งรับสมัครพนักงานเอาไว้ โดยมี
อัตราเงินเดือนค่อนข้างสูงส�ำหรับเธอ
รสรมัยจดรายละเอียดก่อนจะเดินย้อนกลับไปยังที่ตั้งของสถานเสริม
ความงามดังกล่าวที่เพิ่งเดินผ่านมาเมื่อครู่นี้ บอกตัวเองว่าจะกลับมายื่น
เอกสารสมัครงานโดยเร็วที่สุด แต่ครั้นเมื่อผุสดีรู้เรื่องเข้าก็คัดค้าน บ่นว่า
ยังไม่อยากให้เธอลาออกจากร้านตอนนี้
"ตั้งแต่หนูมาอยู่ด้วยที่ร้าน ลูกค้าเขาก็ชมเรื่องแวกซ์คิ้วกันใหญ่
น้าสอนให้แท้ๆ แต่ไม่ทันไรเรากลับเก่งกว่าน้าอีก ทุกวันนี้มีลูกค้าใหม่เข้า
ร้านก็เพราะฝีมอื แวกซ์ควิ้ ของหนูทงั้ นัน้ แล้วหลายคนเขามาท�ำผมออกงาน
ที่น่ีก็เพราะจะมาให้หนูแต่งหน้าโดยเฉพาะ ตอนนี้ลูกค้าเอาไปลือกระฉ่อน
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ทัว่ แล้วว่าร้านน้าแต่งหน้าสวยระดับช่างมืออาชีพค่าตัวแพงๆ ถ้าหนูลาออก
ไปแล้วใครจะช่วยน้าล่ะรมัย"
ตอนนีม้ ลี กู ค้ามาใช้บริการทีร่ า้ นเพิม่ ขึน้ มากเพราะค�ำเล่าลือเรือ่ งการ
แวกซ์ควิ้ และฝีมอื แต่งหน้าของรสรมัย ท�ำให้เดือนหลังๆ มานีผ้ สุ ดีตดั สินใจ
ให้เปอร์เซ็นต์ค่าแรงเพิ่มแก่รสรมัยอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยกว่าเก่า ด้วย
เหตุนี้เธอจึงเก็บเงินได้เป็นกอบเป็นก�ำมากขึ้น
"ตั้งแต่วันจันทร์หนูจะเริ่มสอนเทคนิคต่างๆ ให้พี่พิมแบบละเอียดยิบ
เลย พี่พิมเองก็พอท�ำได้บ้างแล้ว พอหนูออกแกจะได้ท�ำแทน"
"เรื่องแวกซ์คิ้วมันก็พอจะสอนกันได้นะ แต่เรื่องแต่งหน้านี่ลูกค้ามา
ไม่เจอหนูคงบ่นหูชาไปอีกนานแน่ๆ"
"หนูขอโทษจริงๆ นะคะน้าพุด"
"นี่ใจคอจะไม่ยอมตัดใจเรือ่ งพ่อแน่ใช่ไหม คิดว่าไปท�ำงานทีน่ ั่นจะได้
เจอเขาบ่อยๆ รึไงกัน"
"..."
"แต่ถึงเจอเขาแล้วมันจะได้อะไรขึ้นมาฮึรมัย"
"หนูก็ไม่รู้เหมือนกัน"
"ท�ำไมไม่ท�ำงานเก็บเงินแล้วตั้งหน้าตั้งตาเรียนต่อให้จบ เรื่องพ่อลืม
มันไปก่อน"
รสรมัยหลบตาเงียบๆ
"เด็กเอ๊ย" ผุสดีบ่นพลางถอนหายใจยาว
"บางทีร้านท�ำคิ้วนั่นอาจจะไม่รับหนูเข้าท�ำงานก็ได้ ถ้าเขาไม่รับ หนู
ก็จะอยู่กับน้าพุดต่อจนเรียนจบนั่นแหละ"
"เอาเถอะ จะเอายังไงก็แล้วแต่หนูละกัน บางทีย้ายไปท�ำงานร้านท�ำ
คิ้วนั่นหนูอาจจะเก็บเงินได้มากกว่าก็ได้ หนูเก่งเรื่องออกแบบคิ้วอยู่แล้ว
เผลอๆ ถ้าโชคดีอาจจะมีโอกาสได้เป็นช่างสักคิ้วที่นั่น คงหาเงินได้หลาย
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ตังค์ขึ้นเยอะ"
"ก็หวังว่าหนูจะมีโชคกับใครเขาบ้างนะน้าพุด" รสรมัยร�ำพึงเบาๆ
"แล้วจะบอกตากับยายยังไง ย้ายไปอยู่คนเดียวตากับยายจะห่วงแย่"
"เดี๋ยวหนูจะพูดกับแกเองค่ะ หนูมาอยู่กรุงเทพฯ ตั้งหลายเดือน
ตายายคงพอท�ำใจได้บ้างแล้วถ้าต้องย้ายไปอยู่เองตอนนี้ จริงๆ ตายาย
เกรงใจน้าพุดมากนะคะที่หนูมารบกวนแบบนี้"
"เอาเถอะ ถ้าจะย้ายไปจริงๆ ค่อยว่ากันอีกที แต่ถ้าไปแล้วอยู่ไม่ได้ก็
กลับมาหาน้าได้เสมอ อย่าคิดมากเรื่องรบกงรบกวนอะไรเลย"
รสรมัยรู้สึกขอบคุณผุสดีอย่างสุดซึ้ง แต่หนนี้เธอหวังว่าตัวเองจะ
โชคดีได้รับโอกาสใหม่ๆ ในชีวิตสักครั้ง คนอย่างเธอเกิดมาไม่เคยพึ่ง
โชคชะตา เพราะไม่เคยมีดวงเรื่องนี้ อยากได้อะไรก็ต้องลงมือท�ำเอาเอง
ทั้งนั้น แม่บอกเสมอว่าไม่มีใครได้ดีเพราะโชคช่วย อยากได้สิ่งใดก็ต้อง
แสวงหาด้วยความพยายามและความสามารถเป็นหลัก ทว่าคราวนี้เธอขอ
แค่โอกาสในก้าวแรก ขอแค่ได้เข้าท�ำงานทีค่ ารีนาก่อน แล้วหลังจากนัน้ เธอ
จะใช้ความพยายามไขว่คว้าสิ่งที่ต้องการมาให้ได้เอง
อีกสิง่ หนึง่ ทีแ่ ม่เคยเตือนเธออยูเ่ สมอก็คอื ไม่วา่ ท�ำอะไรอย่าใช้อารมณ์
ให้ใช้สติและเหตุผลเป็นหลัก รสรมัยจดจ�ำค�ำสั่งสอนนั้นไม่เคยลืม คนที่มี
อารมณ์อ่อนไหวแบบเธออาจจะมีเผลอตัวไปบ้างบางครั้ง แต่เธอจะไม่ยอม
ประมาทจนเกิดเรือ่ งผิดพลาดขึน้ ในชีวติ เป็นอันขาด เธอรูด้ วี า่ ทีแ่ ม่พร�ำ่ สอน
มาตลอด เป็นเพราะไม่อยากให้เธอมีจุดจบแบบเดียวกันกับหล่อน
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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