บทน�ำ

คนสวยไม่ปลื้ม

เจ้าของรถกระบะบุโรทั่งที่สนิมเกาะเขรอะไปทั่วทั้งคันรีบเบรกรถ

อย่างกะทันหัน เมื่อจู่ๆ รถปอร์เช่ คาเยนน์ เอส ไฮบริดสีเขียวเมทัลลิกพุ่งออก
มาจากซอยอย่างไม่สนใจใคร ราวกับว่าถนนเป็นของตัวเองเพียงคนเดียว
“ให้ตายสิ! ขับอย่างกับเจ้าถนนแบบนี้ ซื้อใบขับขี่มาหรือยังไงกัน”
ภคินทร์ พิทักษ์ศิลป์ สบถออกมาอย่างหัวเสีย ก่อนจะเลื่อนกระจก
หน้าต่างลงและชะโงกหัวลงไปดูสภาพรถของตัวเอง เมื่อเห็นรถเก่าคันโปรด
ไม่เป็นอะไร นอกจากหน้ารถคันหรูเกือบจะแนบสนิทกับด้านข้างของตัวรถ
ของเขาราวกับริมฝีปากทีก่ ำ� ลังประทับจูบ จนท�ำให้เขาไม่สามารถเปิดประตูรถ
ออกไปได้
เขาขยับตัวปัดที่บังแดดที่ตกห้อยลงมากลับขึ้นไป เงาสะท้อนจาก
กระจกท�ำให้เห็นรอยจ�้ำแดงปืน้ ยาวบนหน้าผาก  มแี ผลถลอกพร้อมเลือดซิบๆ
ที่เหนือคิ้วดกหนา พอเอานิ้วแตะดูก็ไม่มีเลือดซึมออกมาอีก เขาเอามือกดไล่
เบาๆ บนอกแน่นๆ ใต้เสื้อยืดโปโลสีขาวหมองๆ และเขรอะไปด้วยจาระบีด�ำๆ
แรงกระแทกกับพวงมาลัยก�ำลังเริ่มออกอาการ
“ดีนะที่เจ็บแค่นี้”
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อดใจแป้วไม่ได้ว่าหากคนขับเบรกช้ากว่านี้ หรือไม่ยอมเบรกเลย
คงต้องปะทะด้านที่เขานั่งอยู่เต็มๆ ชายหนุ่มส�ำรวจหน้าตัวเองอีกครั้งเพื่อให้
แน่ใจว่าไม่มีบาดแผลตรงไหนอีก ก่อนหันกลับมาเพ่งมองรถคันหรูที่กระจก
ด้านหน้าติดฟิล์มเข้มจนมองแทบไม่เห็นคนข้างใน อีกฝ่ายยังไม่มีทีท่าว่าจะ
ลงมาหรือจะขยับเขยื้อนรถของตัวเอง ชายหนุ่มตัดสินใจไม่ยอมเลื่อนรถออก
เช่นกัน
ถึงไม่ได้บาดเจ็บมากมาย แต่เขาก็ไม่ใช่คนผิด อย่างน้อยเจ้าของรถ
คันนี้ก็ควรจะลงมารับผิดชอบต่อการกระท�ำของตัวเอง ชายหนุ่มเคาะนิ้วกับ
พวงมาลัย เขาใจเย็นมากพอทีจ่ ะรอให้ฝา่ ยนัน้ ลงมาหา ไม่วา่ จะเป็นผูห้ ญิงหรือ
ผู้ชาย
ครู่หนึ่งประตูฝั่งคนขับของรถคันนั้นก็ค่อยๆ เปิดออก ปลีน่องเรียว
ขาวและรองเท้าฝังเพชรทีด่ แู ล้วราคาแสนแพงค่อยๆ โผล่ออกมา ภคินทร์เผลอ
เลิกคิ้วสูงจนรู้สึกเจ็บไปทั้งหน้าผาก
“โอ๊ย...อืม...ผู้หญิง!”
ชายหนุม่ ได้แต่แค่นหัวเราะอย่างเอือมระอา  เมือ่ รูว้ า่ คูก่ รณีของเขา
เป็นเพศใด ใบหน้าคมเข้มที่มีไรเคราจางๆ ขบกรามแน่น เมื่อมองเห็นคูก่ รณี
สาวขาสวยชักขากลับเข้าไปในรถอีก  เหมือนกับว่าเจ้าหล่อนยังท�ำอะไรค้างอยู่
ในนั้น
โชคดีที่ซอยใหญ่ที่เขาขับรถมานี้เดินรถทางเดียว เป็นเส้นทางลัด
เขตชานเมือง และเป็นช่วงสาย นานๆ จะมีรถผ่านมาสักคัน ไม่เช่นนั้นป่านนี้
รถคงติดเป็นแถวยาวเหยียด
ภคินทร์เอนหลังพิงเบาะรถที่มีรอยปริ นิ้วเคาะพวงมาลัยรอคอย
อย่างใจเย็น  ครัน้ เหลือบตากลับไปยังเจ้าของรถคันหรูอกี ครัง้ ก็ตอ้ งกะพริบตา
ปริบๆ คราวนี้เจ้าหล่อนออกมายืนกอดอก ใต้วงแขนหนีบกระเป๋าและมอง
มายังเขาผ่านแว่นตาด�ำอันโต ราวกับชั่งใจว่าจะท�ำอย่างไรต่อ เมื่อเห็นเขา
ไม่ยอมขยับรถหรือลงมาจากรถ แม่สาวผิวขาวอมชมพู ผมยาวหยิกหยักศก
สีน�้ำตาลเข้มในชุดผ้ามันสีแดงกลีบกุหลาบก็เดินตรงมายังรถเขาด้วยท่าทาง
เชิดๆ
ดวงหน้าเรียวยาวรูปไข่ที่ซ่อนอยู่ภายใต้แว่นสีด� ำอันโตซึ่งบดบัง
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ใบหน้าเล็กๆ ไปเสียครึ่งหน้านั้น ท�ำให้เขาเห็นแต่ปลายคางโค้งสวย ริมฝีปาก
สีแดงสด ปากของหล่อนดูโดดเด่นเย้ายวนจนภคินทร์ไม่อาจหันหน้าหนีไปไหน
ง่ายๆ น้อยคนทีจ่ ะทาปากสีจดั จ้านแล้วดูดี มองแล้วชวนให้นกึ ถึงกุหลาบแดง
ยามต้องแสงตะวัน
ภคินทร์กะพริบตาเรียกสติให้กลับคืนมาอีกครั้ง เมื่อมีเสียงปึงปัง
หลายครั้งที่ประตูรถ แม่สาวสวยในชุดเจ้าแม่พระเพลิงยื่นแขนยาวสุดเอื้อม
ราวกับเป็นแม่นาคใช้กระเป๋ามาเคาะเรียก ทั้งๆ ที่กระจกรถก็เปิดอยู่ เหมือน
ไม่อยากเข้ามาใกล้มากนัก
“เจ็บหนักหรือไงถึงลงมาไม่ได้น่ะ”
เมื่อเห็นหน้าสวยๆ ราวกับเทพธิดามาอยู่ใกล้ขนาดนี้ เขาก็เกือบ
เคลิ้มไปอีกรอบ แต่เสียงหวานๆ ที่ได้ยินมันกลับไม่น่าฟังเอาเสียเลย ไม่ใช่
แค่ขบั รถเป็นเจ้าถนน แต่น�้ำเสียงก็ยงั เป็นนักเลงโตประหนึง่ เจ้าพ่อมาเฟีย เอ๊ะ
เจ้าแม่มาเฟียสิ แต่กิริยาท่าทางแบบนี้เหมาะที่จะเป็นมาเฟียเจ้าแม่ข้างถนน
มากกว่า
“ก็คณ
ุ เบรกเสียชิดขนาดนี้ ผมจะเปิดประตูลงไปยังไงกัน แล้วเคาะ
อย่างนีจ้ ะให้ประตูมนั หลุดหรือครับคุณ ไอ้แก่คนั นีม้ นั ไม่ใช่ปอร์เช่ ถ้าเสียหาย
มากกว่าที่เป็นอยู่ คุณมีปัญญาหาประตูรถรุ่นนี้มาใช้คืนผมหรือเปล่า”
น�้ำเสียงแข็งกร้าวถามกลับไปห้วนๆ เจ้าหล่อนค่อยๆ ถอดแว่นตา
อันโตออก พร้อมกับเชิดหน้าขึ้นแล้วมองเขาเพียงหางตา
“ฮึ! รถจะเอาไปทิ้งอยู่แล้วท�ำไมฉันต้องเสียเวลาหาอะไหล่ให้นาย
ด้วย รถทีม่ แี ต่สนิมเขรอะอย่างนี้ เลอะเสื้อฉันขึ้นมา มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยนะ
รู้ไหมชุดนี้เท่าไร”
เจ้าแม่ทขี่ บั รถราวกับใช้ถนนเป็นพืน้ ทีส่ ว่ นตัวของตนเองแหวขึน้ มา
ภคินทร์กวาดตามองอีกฝ่าย เนินอกขาวนวลนัน้ ดึงดูดสายตาเขาเหลือเกิน มัน
ไม่ใช่นิสัยของเขา แต่เมื่อมีผู้หญิงใส่เสื้อคอลึก ผิวนวลสวยมาอยู่ใกล้ๆ ผู้ชาย
หน้าไหนก็ยากจะเมินหนีไปง่ายๆ
“มองอะไร ไร้มารยาท”
“อ้าว! ผมก็ดชู ดุ ของคุณเพือ่ ประเมินค่าเสียหายยังไงล่ะ ถ้าหากมัน
เปื้อนขึ้นมาจริงๆ ราคามันจะสักเท่าไรกัน มากสุดก็คงจะสักสองสามร้อยมั้ง
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ดูแล้วใช้ผ้าไม่เยอะเลยนี่ครับ คอเสื้อลึก กระโปรงก็สั้นขนาดนี้”
“คนอย่างนายจะไปรู้จักแฟชั่นอะไร ท่าทางแบบนี้ รถเก่าๆ อย่างนี้
วันๆ ก็คงอยูก่ บั อูซ่ อ่ มรถ หรือไม่กค็ งจะก�ำลังเอารถบุโรทัง่ ไปถอดเป็นเศษเหล็ก
ชั่งกิโลขาย”
“อยู่กับอู่ซ่อมรถ...ถอดเศษเหล็กจากรถไปชั่งกิโลขาย?”
ภคินทร์พมึ พ�ำทวนประโยคกลับไปกลับมาอย่างงงๆ พลางนึกขันอยู่
ในใจ นี่เจ้าหล่อนประเมินเขาด้วยสภาพที่เห็นหรือนี่
“เฮ้อ! ในฐานะที่นายคงไม่ได้ออกไปเปิดหูเปิดตาที่ไหน และไม่รู้
อะไรเอาเสียเลย ฉันจะบอกให้เอาบุญก็ได้ว่าชุดนี้น่ะราคาเป็นหมื่นๆ ต่อไป
นายจะได้ระวังเวลาเห็นใครใส่ชดุ แบบนี.้ ..ดีแล้วทีน่ ายไม่ได้ลงมา เพราะทัง้ รถ
ก็สนิมเขรอะอย่างนี้ แล้วยังไอ้สีด�ำๆ ที่เลอะเทอะเปรอะไปทั้งตัวนายอีก อย่า
เผลอไปเลอะใส่ใครเข้าล่ะ”
ชายหนุ่มอ้าปากค้าง แม่เทพธิดามาเฟียพูดราวกับปรารถนาดี ยัง
ไม่ทันที่เขาจะพูดอะไร เจ้าหล่อนก็รีบส่งเสียงแหวขึ้นมาอีก
“ขยับรถของนายสิ เลือ่ นรถออก ฉันรีบ ชนก็ไม่ได้ชน ขวางอยูไ่ ด้ ฉัน
จะได้ไปเสียที”
เสียงสั่งประกาศิตดั่งนางพญานั้นท�ำให้ภคินทร์ต้องยืดตัวขึ้น มือ
ลูบคางทีม่ ไี รเคราเขียวไปมาอย่างครุน่ คิด สายตายังคงจ้องแม่เทพธิดามาเฟีย
นักเลงโตเขม็ง
“คุณขับรถไม่ดูทางเลย ผมวิ่งทางตรง ไฟให้สัญญาณเลี้ยวคุณก็
ไม่เปิด ประมาทแบบนี้สักวันได้ไปนอนโรงพยาบาลแน่”
“ไม่ต้องมาอบรม ฉันสอบผ่านและได้ใบขับขี่อย่างถูกต้อง ฉันเบรก
ทัน รถก็ไม่ได้ชนตรงไหน อย่างฉันน่ะไม่ธรรมดานะ ฉันขับรถเป็นมาตัง้ แต่อายุ
สิบห้า ฉันรู้ดี เอาละ ทีนี้เลื่อนรถไปได้หรือยัง ฉันรีบ”
น�้ำเสียงแข็งๆ อวดตัวเน้นค�ำว่ารีบอีกครั้ง ไม่แม้แต่จะขอโทษใน
สิ่งที่เกิดขึ้น ท�ำให้ภคินทร์จ้องอีกฝ่ายด้วยสายตาเหนื่อยหน่ายแกมไว้อาลัย
“เอาไงก็ว่ามา ฉันไม่อยากเสียเวลานาน ตรงนี้มันร้อน ฝุ่นก็เยอะ”
หน้าตาขึงขังและมือขาวๆ ทีโ่ บกไปมาแทนพัดนัน้ ท�ำให้ภคินทร์ตอ้ ง
ค่อยๆ หลุบตาลง นึกอยากเอาชนะผูห้ ญิงท่าทางแบบนีข้ นึ้ มาทันที เขาเปลีย่ น
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น�้ำเสียง เหมือนจะแกล้งโอดโอยมากกว่าที่รู้สึกเจ็บจริงๆ
“แต่ผมเจ็บ...”
หญิงสาวขยับตัวชะโงกมาดูหน้าเขาใกล้ๆ
“หัวกระแทกแค่นี้ เลือดก็ไม่ได้สาด ประคบน�้ำอุ่นทายาก็หาย มี
ที่ไหนอีก ขาแข้งฉีกหรือไง หรือคุณจะเรียกร้องอะไรมากกว่านี้”
“ผมไม่ได้เรียกร้องอะไรไปมากกว่าสิ่งที่ถูกต้อง”
“ถูกต้อง?”
หล่อนอุทานเสียงสูง ตัง้ ค�ำถามอย่างประหลาดใจ ทัง้ ๆ ทีใ่ ครมาเห็น
ก็ดูออกทันทีว่าใครผิด เธอก้มหน้ามามองเขาอีกครั้ง
“ว่าแล้วเชียว ดีนะเมือ่ ครูย่ งั หากระเป๋าเงินเจอ ฉันมีเงินสดอยูเ่ ท่านี้
แหละ เอาไป”
แม่สาวปากแดงเอ่ยเท่านั้น แล้วหยิบธนบัตรใบละพันออกมาจาก
กระเป๋าประมาณห้าหกใบยัดใส่มือภคินทร์ เขามองอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็มองหน้า
อีกฝ่าย
ผู้หญิงคนนี้สวยแต่รูปจูบไม่หอมเอาซะจริงๆ หน้าสวย หุ่นสวย แต่
พูดจาไม่ รื่นหูสักค�ำ ท�ำใหญ่โตราวกับเจ้าแม่ แถมยังชอบดูถูกคน คิดแค่ใช้
เงินแก้ปญ
ั หา เป็นน้องเป็นนุง่ เขาจะจับพาดตักแล้วตีสงั่ สอนเสียให้เข็ด ชะรอย
ว่าตัง้ แต่ลมื ตามาดูโลกนัน้   หล่อนคงจะไม่เคยโดนขัดใจ  หน้าตาออกจะน่าเอ็นดู
ขนาดนี้ เขาคิดไม่ผิด หล่อนสมควรจะได้ฉายานี้ เป็นเทพธิดามาเฟียจริงๆ
คนทั้งบางคงจะประคบประหงมเอาใจกันสุดๆ ดูจากรถและอุปกรณ์เสริม
ความงามแต่ละอย่างแล้ว คงจะรวยมาก ไม่ใช่รวยธรรมดา
“ได้เงินไปแล้วก็ถอยรถไปสิ”
“การที่ผมจะถอยรถไปไม่ใช่เรื่องยาก คุณท�ำได้ง่ายๆ แค่ขอโทษที่
ท�ำให้รถของเราเกือบชนกันแล้วกลับขึน้ รถไปก็เท่านัน้ หรือคุณจะต้องให้เรียก
ประกัน”
“จะเรียกท�ำไม รถไม่ได้ชนสักหน่อย ตกลงจะไม่ถอยใช่ไหม”
“อะไรของคุณนี่ คุณคิดว่าค�ำขอโทษแบบนี้มัน...”
“น้อยไปเหรอ อุ๊ย! ไม่ทันแล้ว”
เสียงสาวสวยเอ่ยเท่านัน้ ก็ออกอาการกระสับกระส่าย  เมือ่ ได้ยนิ เสียง
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โทรศัพท์ดังมาจากกระเป๋า
“งั้นเอานี่ไป นายคนเก็บขยะ!”
เสียงฉุนๆ พร้อมกับแหวนวงจิ๋วที่ประดับเพชรเม็ดเล็กถูกหย่อนลง
มาก่อนทีเ่ ธอจะวิง่ กลับเข้าไปในรถ แล้วบีบแตรถีย่ บิ ภคินทร์จอ้ งไปยังเจ้าของ
รถปอร์เช่อย่างงงๆ แต่เขาก็ต้องตัดสินใจขยับรถ เมื่อมีเสียงแตรไล่มาจาก
ด้านหลัง พอหันไปก็ต้องตกใจเมื่อเห็นรถจอดรออยู่ห้าหกคัน
ทันทีที่รถของเขาเคลื่อนพ้นทาง เจ้าของรถปอร์เช่ที่รออยู่แล้วก็
ออกตัวอ้อมรถเขาไปทันที  แต่ยงั ไม่ทนั ทีเ่ ขาจะขับรถออกไป  ซอยทีร่ ถของหล่อน
เพิ่งจะออกไปก็มีรถเฟอร์รารี่แซงปราดตามกวดไล่ไปราวกับอยู่ในสนามแข่ง
ภคินทร์ออกรถมาอย่างงงๆ มือหนาโยนเงินไปที่หน้ารถ แล้วหมุนแหวนวงจิ๋ว
ไปมา
“แหวนนี่นะ ท�ำอย่างกับมันไม่มีราคาอย่างนั้นแหละ”
ภคินทร์เอ่ยเท่านัน้ ก็ขบั รถต่อไปยังอูเ่ จ้าประจ�ำของครอบครัว  ซงึ่ อยู่
ไม่ห่างจากซอยที่เกิดเหตุสักเท่าไร อันที่จริงแล้วเจ้าของอู่จะให้ลูกน้องมารับ
รถก็ได้ แต่เนือ่ งจากว่าเจ้าแก่คนั นีเ้ ป็นรถคันแรกของครอบครัว เขาจึงไม่อยาก
ให้ใครขับ และพามันมาซ่อมด้วยตัวเอง หวังว่าอีกหนึ่งเดือนข้างหน้ามันจะมี
สภาพเหมือนของเดิมมากที่สุด
ภคินทร์ยืนคุยกับเจ้าของอู่สักพักก็เดินออกไปโซนห้องรับแขก เมื่อ
เข้าไปด้านใน ชายวัยกลางคนที่นั่งรออยู่ก็รีบลุกขึ้น
“เรียบร้อยแล้วลุงหมึก ได้เวลาเอาสนิมออกเสียเลย หวังว่ามันจะ
กลับมาใช้ได้เหมือนใหม่เลยนะ”
“ผมก็หวังว่ามันจะเป็นแบบนัน้ ครับ คุณคินทร์เล่นซ่อมเองจนเปรอะ
ไปทัง้ ตัว ให้ตามอูม่ าลากก็ไม่เอา ผมนัง่ รอเสียใจหายใจคว�ำ่ กลัวว่ามันจะเสีย
กลางทาง ถึงได้มาช้าอย่างนี้”
ค�ำพูดนัน้ ท�ำให้ภคินทร์ชะงัก จากนัน้ ก็เสยผมและโคลงศีรษะไปมา
“เจอมาเฟียเจ้าแม่ถนนนิดหน่อยน่ะลุง กลับบ้านกันเถอะครับ”
ลุงหมึกขมวดคิว้ หนวดกระตุกอย่างสงสัย แต่ไม่เอ่ยถามอะไรทีเ่ ป็น
เรื่องส่วนตัวของเจ้านาย เขามองร่างสูงของเจ้านายที่เดินหมุนแหวนวงเล็กๆ
ในมือ แค่รู้สึกข้องใจว่าเป็นแหวนของใคร แล้วไปท�ำอีท่าไหนถึงเจอมาเฟีย
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เจ้าแม่ถนนได้ เดาว่าคงไปเจอใครขับรถกวนประสาทเข้าให้ เพียงแต่อดเก็บ
ไปคิดต่อเรื่องแหวนไม่ได้
ปกตินอกเหนือจากงานแล้วคุณคินทร์เคยสนใจเครือ่ งประดับผูห้ ญิง
ที่ไหน แล้วลุงหมึกก็ต้องโคลงศีรษะไปมาอย่างงงๆ เมื่อคุณภคินทร์บุตรชาย
หัวแก้วหัวแหวน ทายาทเพียงคนเดียวของเจ้าของร้านขายเพชรและกิจการ
โรงแรมหรู ดันเอาแหวนวงเล็กจิ๋วยัดลงไปที่นิ้วก้อยของตน แต่มันก็ใส่ได้แค่
เพียงข้อนิ้วเท่านั้น เพราะว่าแหวนมันเล็กมากนั่นเอง
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1
ลงแข่ง

“ฉันเริม่ หมดอารมณ์จะขับรถแล้ว แม่โทร.มาตามให้กลับบ้าน...

แล้วก็มีอีกหลายๆ เรื่องต้องไปท�ำ วันนี้พอแค่นี้นะ”
น�ำ้ เสียงของเจ้าของรถปอร์เช่ดจู ะไม่คอ่ ยสบอารมณ์พอๆ กับสีหน้า
เพราพิลาศปดเพือ่ หาทางเลิกจากกิจกรรม แต่ชว่ ยไม่ได้ มันหมดอารมณ์จริงๆ
เธอเกือบจะกดปุม่ ปิดเสียงจากโทรศัพท์ แต่กร็ งั้ นิว้ เรียวๆ ของตัวเองไว้เสียก่อน
เอาเถอะ เธอยังพอเหลืออารมณ์ให้แทนไทอีกขีดสองขีด ในฐานะ
ผู้ชายที่อยู่ในโอวาทของเธอ แม้จะไม่มีสิ่งอื่นใดที่น่าสนใจกว่านี้ก็ตาม
“คุณเพรา คงไม่ใช่ผมที่ท�ำให้คุณอารมณ์เสียตอนเช้าๆ แบบนี้นะ
ตอนเลี้ยวเข้าซอยลัด ผมนึกว่าจะพลัดหลงกับคุณแล้ว”
“ไปพัฒนาการขับรถของนายแล้วกัน...เสียดายเฟอร์รารี.่ ..แค่นแี้ ล้ว
กันนะแทนไท”
“คุณเพรา เดี๋ยวก่อน แล้วคุณจะไป...”
คราวนีเ้ ธอตัดสายจริงๆ หญิงสาวยักไหล่ เหยียดริมฝีปาก เหลือบตา
มองกระจกหลัง ก่อนเหยียบคันเร่งพารถคู่ใจทะยานเบียดขวาออกไปบนถนน
อย่างรวดเร็ว คราวนี้จ้างให้เฟอร์รารี่ก็ไม่มีวันตามทัน...
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จะว่าไปแล้วคนที่ท�ำให้เธอไร้อารมณ์ หมดสนุกกับการขับรถใน
วันนีน้ า่ จะเป็นชายหนุม่ กับรถบุโรทัง่ สนิมเขรอะคันนัน้ ทีเ่ หมือนท�ำกิจการเก็บ
เศษเหล็กเก็บขยะขาย ถ้าไม่มาขวางหน้ารถของเธอ เธอคงหายไปไกลโพ้น
ชนิดคนขับรถฝีมือห่วยแตกอย่างแทนไทไม่มีวันตามทัน พอนึกแวบขึ้นมา
ใบหน้าเข้มและไรเคราแบบนัน้ ก็ผดุ ขึน้ มาอย่างรวดเร็วทันที เพราพิลาศเหลือบ
ตาลงมองเรียวนิ้วของตน
นี่เธอนึกบ้าอะไรนะ ถึงถอดแหวนวงนั้นให้เขาไปง่ายๆ ถึงเธอจะ
ขับรถออกมาจากซอยก็ตาม แต่เธอเบรกรถแล้ว เขาต่างหากที่จอดขวางทาง
เธอ ชนก็ไม่ได้ชนสักหน่อย แถมยังต้องให้เธอลงไปสัมผัสกับรถพรรค์นั้นอีก
แหวนวงนั้น...เพราพิลาศถอนใจ คงเพราะจิตใต้สำ� นึกหาทางเอา
แหวนวงนัน้ ออกไปนานแล้ว เธอถึงได้รบี ร้อนถอดอย่างง่ายดาย อย่างน้อยมัน
ก็ไม่มวี นั มาท�ำให้เธอนึกถึงพ่อของเธอได้อกี มันเป็นครัง้ สุดท้ายกับแหวนวงนัน้
ที่พ่อไม่ได้คิดจะพูดกับเธออีกเลย ซึ่งเธอไม่เคยเข้าใจเลยว่าเพราะเหตุใด แต่
มันจะมีคา่ อะไร แค่แหวนวงเล็กๆ รางวัลพิเศษทีค่ นให้ไม่ได้คดิ ว่ามันจะพิเศษ
อะไร...ช่างมันเถอะ ไม่เห็นก็ดีเหมือนกัน เหมือนที่เธอแทบจะไม่ได้เห็นหน้า
พ่ออีกเลยในช่วงหลังๆ แม้ลึกๆ ในใจจะเสียดายแหวนอยู่บ้างก็ตาม
หญิงสาวเหยียบคันเร่ง เบีย่ งซ้าย เบีย่ งขวา ราวกับจะขับไล่อารมณ์
ที่กรุ่นๆ ในใจออกไป แล้วเสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น เธอเพิ่งรู้สึกตัวว่าวันนี้
วาจาเธอศักดิ์สิทธิ์ดีแท้…
“ลูกเพรา หนูว่างไหมวันนี้ แวะเข้ามาคุยกับแม่ที่ท�ำงานหน่อย”
“แม่มีอะไรหรือคะ ด่วนมากแค่ไหน หนูรถติดอยู่บนถนน คนละ
ซีกโลกกับออฟฟิศแม่เลย”
“เออ...กร็ บี พอประมาณ ถ้าหนูไม่มธี รุ ะทีไ่ หนก็แวะเข้ามาหน่อย มา
กินกลางวันกับแม่ก็ได้”
จะว่าไปเธอเคยมีธรุ ะอะไรกับเขาทีไ่ หนล่ะ แม่เธอก็รดู้ ี แค่ไม่รวู้ า่ เธอ
ไปท�ำอะไรอยู่ที่ไหนเพราะเธอไม่ได้กลับบ้านมาสองสามวัน แม่ก็เลยอยากรู้
น่ะสิว่าเธออยู่ส่วนไหนของโลก ดูท่าวันนี้จะไม่มีอะไรให้เธออารมณ์ดีอย่าง
ที่เธอตั้งใจไว้เลย
“งั้นเดี๋ยวเจอกันค่ะ หนูจะรีบเข้าไป”
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เธอกดตัดสาย ก่อนเหยียบคันเร่งและเบนรถออกจากถนนสายนีท้ นั ที

เสียงอึกทึกด้านหน้าล็อบบี้ส�ำนักงานของมารดาท�ำให้เพราพิลาศ

หยุดชะงักเมื่อเดินเข้ามาจากทางด้านหลัง เธอได้ยินเสียงเอะอะโวยวายของ
ผูช้ ายทีจ่ บั ความได้ไม่ชดั นัก มีพนักงานรักษาความปลอดภัยและกลุม่ นักข่าว
ออกันเป็นกลุม่ ใหญ่ เธอพยายามเดินเลีย่ งผูค้ นไปทางลิฟต์ หรือว่าวันนีแ้ ม่ของ
เธอจะมีปัญหา หญิงสาวขมวดคิ้วเล็กน้อย ก่อนขยับแว่นกันแดดให้กระชับ
เธอรูส้ กึ ร�ำคาญมากกว่าอยากรูอ้ ยากเห็นเพราะคุน้ กับเรือ่ งพวกนีแ้ ล้ว  บอ่ ยครัง้
ที่ลูกค้ามาโวยวายหรือไม่ก็ประท้วงเรื่องที่ดินร้อยแปด
ครอบครัวของเธอตัง้ แต่รนุ่ คุณทวดท�ำธุรกิจจัดสรรและพัฒนาทีด่ นิ
รับเหมาก่อสร้างตึกสูงระฟ้า อาคารส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า บ้านจัดสรร
คอนโดฯ รวมๆ แล้วก็นานกว่าเจ็ดสิบปี เรียกได้ว่าหากเอ่ยถึงชื่อพีพีแอล
ดีเวลอปเมนต์ ธุรกิจหลักส�ำคัญของตระกูลเพียงกระจ่าง คนแทบทุกวงการ
ย่อมรูจ้ กั   เพราะมีชอื่ เสียงด้านผลงานและยิง่ ใหญ่ตดิ อันดับหนึง่ ทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ แม่ของเธอกุมบังเหียนธุรกิจต่อมาเป็นรุน่ ทีส่ าม และพยายาม
จะให้เธอสืบต่อเป็นรุ่นที่สี่ แต่เหมือนจะไร้ผล เพราะส�ำหรับเธอแล้ว เรื่องการ
ท�ำธุรกิจไม่เคยมีอยู่ในหัวมาแต่ไหนแต่ไร เธอชอบชีวิตอิสระ ไม่ชอบชีวิตที่มี
แต่งาน งาน และงาน หากแต่เหมือนค�ำสาปของตระกูล ทีต่ ระกูลนีม้ ผี สู้ บื สาย
เพียงคนเดียวและเป็นผู้หญิงเท่านั้น
“แม่มปี ญ
ั หาแก้ไม่ตกหรือคะ ถึงตามหนูมากินข้าวด้วย” เพราพิลาศ
ทักผูเ้ ป็นมารดา ก่อนทรุดตัวลงนัง่ บนโซฟาตัวยาว เธอค่อยๆ เลือ่ นแว่นกันแดด
ขึ้นไปบนศีรษะ พลางมองภาพบนจอโทรทัศน์ด้านตรงข้าม มากกว่าจะสนใจ
มารดาของตนอย่างจริงจัง						
“หนูไม่กลับบ้านสองวัน แม่กค็ ดิ ถึงหนูสิจ๊ะ”
ผิดกับคุณพริ้มเพรา มารดาของเธอ ที่เมื่อเห็นลูกสาวคนเดียวก็รีบ
ตรงเข้ามากอดและหอม เหมือนเธอยังเป็นลูกสาวตัวน้อยๆ
“หนูกไ็ ปขับรถดูทที่ นี่ นั่ ทีน่ อี่ ย่างทีแ่ ม่ฝากไว้คะ่ นัน่ งานของหนูไม่ใช่
หรือคะ”
“แล้วมีที่ไหนน่าสนใจบ้างไหมจ๊ะ”
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หญิงสาวท�ำหน้าเหนื่อยใจ จริงๆ แล้วถ้าเอ่ยเรื่องงาน แม่จะสนใจ
มันมากกว่าที่จะคิดถึงเธอว่าไปตกทุกข์ได้ยาก หรือไปส�ำเริงส�ำราญที่ไหน
“พอมีค่ะ ไว้หนูจะเขียนบอกทางให้เหมือนเคย...แล้วนี่พ่อไม่อยู่
หรือคะ เดินผ่านมาเห็นไฟปิดมืด”
“ไปต่างจังหวัดจ้ะ มีโครงการรีโนเวทตึกที่...”
“คงจะที่เชียงรายเหมือนเคย” เพราพิลาศดักคอมารดา เธอรู้ดีว่า
เชียงรายก็ไม่ต่างจากสาขาย่อยที่พ่อประจ�ำอยู่ หญิงสาวเบ้หน้า เมื่อมองเห็น
ผู้เป็นแม่ท�ำหน้าอึดอัด เธอจึงเสเปลี่ยนเรื่อง
“ข้างล่างมีเรื่องอีกแล้วหรือคะ เรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าที่แม่ปวดหัว มี
เรื่องประท้วงเรื่องที่ดินอีกหรือไงคะ”
“อืม เอ่อ...ไม่ใช่หรอก ไม่เกี่ยวกับเรื่องที่ดิน มันเป็นเรื่องงานที่เรา
เป็นสปอนเซอร์อยู่”
“เอ๋? อ้อ” จากที่สงสัยก็เปลี่ยนเป็นเข้าใจในทันที เมื่อเห็นภาพที่
ปรากฏอยู่บนจอโทรทัศน์
“ก็...เอ่อ...งานประกวดยอดพธูไทย...”
คุณพริ้มเพราหมายถึงการประกวดนางงามที่บริษัทพีพีแอลเป็น
สปอนเซอร์การประกวดมาหลายปีดว้ ยน�้ำเสียงเหนือ่ ยอ่อนมากกว่าเอ่ยถึงเรือ่ ง
ของพ่อเสียอีก
“มีนางงามคนหนึง่ ทีเ่ ราเป็นสปอนเซอร์ท�ำผิดสัญญา  มสี ามีอยูแ่ ล้ว
ยังมาเข้าประกวด นี่ก็ให้ท�ำเรื่องถอนตัวไปแล้ว แต่สามีเขายังจะมาเรียกร้อง
โวยวาย หาว่าทางเราต่างหากที่ท�ำผิดข้อตกลง เห็นว่าจะเรียกร้องค่าเสียหาย
อะไรนีล่ ะ ว่าเมียเขาถูกหลอกมาประกวด เขานึกว่าถ่ายโฆษณา ประชาสัมพันธ์
ธรรมดา”
“อ้อ...ถึงว่า หนูนึกว่าคนมาประท้วงเรื่องที่ดินซะอีก”
“ทีนี้ทางเราก็ต้องวุ่นวายหาคนมาแทน เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับ
หลายๆ เรื่อง แล้วมันก็เป็นงานโฆษณาที่ทางเราจ่ายเงินต่อเนื่องไปแล้วด้วย
รอบคัดเลือกก็ผ่านไปแล้ว ออกอากาศโฆษณาไปแล้ว...”
ผู้เป็นมารดาถอนใจ สีหน้าดูเคร่งเครียดมากขึ้นกว่าเดิม
“ทางคณะกรรมการกองประกวดก็อนุญาตให้สิทธิ์เราเป็นพิเศษ
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หาคนมาแทนให้ทนั ภายในวันพรุง่ นี้  แต่ฝา่ ยประชาสัมพันธ์ของเรายังหาคนที่
เหมาะสมมาแทนทีไ่ ม่ได้  แล้วฝ่ายบริหารหลายฝ่ายต่างก็เห็นชอบกัน...เอ่อ...
อยากจะ...”
“อยากจะให้หนูประกวดแทนใช่ไหมคะ”
เพราพิลาศถอนใจพลางส่ายหน้า หญิงสาวลุกขึ้นจากโซฟาด้วย
สีหน้าบึ้งตึง ก่อนขยับเข้าไปทางจอโทรทัศน์ที่มีภาพแนะน�ำผู้เข้าประกวดที่
ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบ
“อีกแล้วหรือคะ”
หญิงสาวท�ำเสียงประชด นึกไปสมัยเรียน แม่ชอบสนับสนุนให้เธอ
ขึน้ ประกวดเวทีเพียงเพือ่ เหตุผลทางธุรกิจ หาช่องทางประชาสัมพันธ์ให้บริษทั
มากกว่าจะเห็นเธอเป็นคนสวยจริงๆ
“ช่วยบริษทั อีกทีเถอะนะ แม่ขดั ใจฝ่ายบริหารคนอืน่ ๆ ไม่ได้จริงๆ ถือ
เสียว่าเป็นอีกงานของหนูที่ต้องท�ำ”
เพราพิลาศหน้าคว�่ำ ตั้งใจว่าจะปฏิเสธเสียงแข็งกับคราวนี้ เธอจะ
ไม่ยอมตามใจมารดาอีกต่อไป แต่ภาพของผูเ้ ข้าประกวดในจอคนถัดมาก็ทำ� ให้
เธอเบิกตากว้าง เดินเข้าไปใกล้โทรทัศน์อีกอย่างลืมตัว
“แม่รู้ว่าหนูไม่ชอบการประกวด แต่หนูก็มีต�ำแหน่งตั้งหลายเวที”
หญิงสาวไม่ได้สนใจสิ่งที่มารดาพูดต่อยืดยาว เธอรีบมองหารีโมต
เร่งเสียงเปิดให้ดังขึ้นทันที
“สวัสดีค่ะ เพียงขวัญ วงศ์ธรรม อายุยี่สิบเอ็ดปี ชื่อเล่นน้องขวัญค่ะ
จบปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์การทูต ที่ตั้งใจเข้าประกวด ก็เพื่อเรียนรู้ หา
ประสบการณ์ ก่อนรอสอบเข้าท�ำงานกระทรวงต่างประเทศ ตั้งใจอยากจะ
พิสูจน์ความสามารถของตัวเอง เผยแพร่วัฒนธรรมของไทย งานอดิเรก...”
เป็นมารดาที่รู้สึกตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชั่วพริบตา เมื่อลูกสาวหัน
ขวับกลับมา ใบหน้าที่บูดบึ้งอารมณ์เสียเมื่อครู่ เปลี่ยนเป็นยิ้มหวานราวกับ
นางงามจักรวาล
“แม่คะ แม่ไม่ต้องพูดอะไรต่อ...หนูตกลงค่ะ หนูจะเข้าประกวด หนู
จะลงแข่ง หนูจะเอาต�ำแหน่งกลับมาให้แม่และบริษัทค่ะ”
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2
เป้าหมาย

“สวัสดีครับคุณหญิง”

เสียงทักทายของชายหนุ่มท�ำให้คุณหญิงจุฑารัตน์ ธาราสวัสดิ์
นายกสมาคมยอดพธูไทยคนปัจจุบันต้องละสายตาหันกลับมาจากการชม
ทิวทัศน์ของสวนในโรงแรม รอยยิ้มของคนตรงหน้าท�ำให้น�้ำเสียงของเธอดูจะ
ตื่นเต้นขึ้นในทันที		
“นัง่ เลย ภคินทร์ กาแฟหรือชาดีละ่ นัง่ คุยกันง่ายๆ ตรงนีเ้ ลยแล้วกัน
นะ”
“ครับ”
ชายหนุ่มหันไปพยักหน้ากับบริกรหนุ่มที่ยืนรออยู่ข้างๆ เหมือนรู้กัน
เป็นอย่างดีว่าเขาต้องการอะไร ชั่วเวลาไม่นาน กาแฟร้อนในถ้วยใบใหญ่ก็ถูก
ยกมาเสิร์ฟ
“ไม่ได้เจอเธอนานมาก กี่ปีเข้าไปแล้วล่ะนี่”
“น่าจะนานมากครับ เหมือนจ�ำได้ว่าตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่เคย
พาผมไปงานเลีย้ งทีบ่ า้ นคุณหญิง ตอนเรียนจบมาใหม่ๆ ยังไม่ได้ไปท�ำงานอยู่
ที่เมืองนอกเลย”
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“นัน่ สินะ ตอนงานศพของทัง้ สองคน ฉันก็ตอ้ งอยูโ่ รงพยาบาลเสียนี่
ท่านนายพลเลยไปแทนคนเดียว นานมากจนเธอเป็นหนุ่มใหญ่แล้ว แทบจ�ำ
ไม่ได้ทีเดียวเชียว”
ภคินทร์ยิ้มบางๆ อดสะท้อนใจไม่ได้เมื่อนึกย้อนความทรงจ�ำเมื่อ
สิบปีก่อนที่พ่อกับแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปพร้อมกัน
“คุณหญิงยังดูสดใสแข็งแรงดีนะครับ”
“ก็ออดๆ แอดๆ ตามประสาคนวัยหกสิบกว่าอย่างนี้ละ นี่ก็ภาวนา
ให้ไม่ต้องท�ำบายพาสอีกรอบแล้วกัน”
“แล้วท่านนายพลภาณุละ่ ครับเป็นอย่างไรบ้าง  คงแข็งแรงดีเช่นกัน
นะครับ”
เหมือนจะไปสะกิดต่อมอะไรบางอย่างของคุณหญิงจุฑารัตน์  ทำ� ให้
หน้านวลนัน้ ตึงขึน้ ก่อนจะพยายามปัน้ หน้าเก็บกิรยิ าไว้ แต่นำ�้ เสียงก็ยงั ไม่วาย
ประชดประชันอยู่ดี
“รายนั้นออกรอบทุกเช้า ทั้งเดินทั้งตี ท�ำตัวอย่างกับคนหนุ่มๆ ทั้งที่
อีกไม่นานก็จะเจ็ดสิบอยู่รอมร่อ”
“มีโอกาสผมคงต้องไปเยี่ยมท่านบ้าง”
“ต้องไปออกรอบถึงเจอ ไปที่บ้านกว่าท่านจะกลับ...ก็ดึกโขนั่นละ”
น�ำ้ เสียงนัน้ เหมือนเบือ่ หน่ายเต็มที  คราวนีค้ ณ
ุ หญิงจุฑารัตน์เหมือน
จะเปลี่ยนเรื่อง ไม่อยากพูดถึงสามีของตัวเองอีกต่อไป
“แล้วนี่เธอก็มาดูกิจการทั้งหมดแทนคุณก้องเกียรติเลยสินะ”
“ก็ไม่เชิงครับ ไม่ทั้งหมด เพียงแต่ย้ายจากฝ่ายตลาดต่างประเทศ
กลับมาประจ�ำส่วนงานบริหารแทนคุณอาก้องเกียรติที่รับผิดชอบอยู่ ตอนนี้
ท่านอยากเกษียณกลับไปดูแลเฉพาะรีสอร์ตมากกว่า อีกอย่างท่านคิดว่าผม
ตะลอนท�ำงานอยู่นอกประเทศนานเกินไปแล้ว”
ชายหนุม่ พูดข�ำๆ เมือ่ นึกถึงผูเ้ ป็นอาเขยของตัวเอง จะว่าไปเขาก็เริม่
เบื่อชีวิตที่ท�ำงานอยู่กับตลาดกับลูกค้าต่างประเทศแล้วจริงๆ
“คุณก้องเกียรติกช็ ว่ ยสนับสนุนกิจการของสมาคมนีส้ มาคมโน้นมา
ตลอด ไม่เคยขาด โดยเฉพาะงานประกวดยอดพธูไทยที่จัดขึ้นทุกปี”
“ท่านบอกว่าท�ำตามค�ำสัง่ ของคุณแม่นะ่ ครับ  เป็นสิง่ ทีค่ ณ
ุ แม่ตงั้ ใจ
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เอาไว้ ท่านอยากมีส่วนร่วมในกิจกรรมทุกอย่างของคุณหญิง ไม่ว่าคุณหญิง
จะเป็นนายกสมาคมใดๆ ก็ตาม”
“ฉันละคิดถึงน้องเอมจริงๆ เสียดายคนท�ำงานเก่งๆ มาก…อืม แต่ก็
ดีใจที่เธอมาช่วยสืบสานงานต่อ...ยังไงฝากดูแลการประกวดครั้งนี้ด้วยนะ”
“ครับ ผมเองก็อยากเรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในประเทศให้มากขึ้น...นี่
แวะไปดูก่อนเข้ามาหาคุณหญิง ทุกอย่างก็เป็นไปตามก�ำหนดการเรียบร้อยดี
ช่วงเช้านี่ก็รอบรรดานางงามมารายงานตัว จากนั้นก็สัมภาษณ์ ส่วนภาคบ่าย
ก็ประกาศผลรอบสอง มีแถลงข่าว ซ้อมขึ้นเวที เดินแบบ ส่วนภาคค�่ำงาน
ดินเนอร์เปิดงาน กับแขกผูม้ เี กียรติ และกรรมการก็ไม่นา่ มีปญ
ั หาอะไร”
“เห็นตามแผนงานแล้ว ทุกอย่างดูดีมากกว่าทุกครั้ง สาวๆ ได้ทำ�
กิจกรรมเยอะมาก สมกับความตั้งใจของกลุ่มผู้ก่อตั้งสมาคม ได้เห็นบทบาท
เพื่อสังคมของผู้หญิงรุ่นใหม่ๆ มากขึ้น มีคุณค่ามากขึ้น”
คุณหญิงจุฑารัตน์อมยิ้มอย่างพอใจ ก่อนยกถ้วยชาขึ้นดื่ม
“ยิง่ ได้เธอมาช่วยเป็นคนจัดการประกวดครัง้ นี้ โรงแรมก็อยูใ่ นความ
ดูแลของเธอทั้งหมด คงไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง หนักหน่อยนะ...”
ใบหน้าคมเข้มยิม้ บางๆ แม้ลกึ ๆ เขาจะหวัน่ ใจกับงานใหญ่งานแรก
ในเมืองไทยอยู่บ้าง แต่เขาก็มั่นใจว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงอย่างคุณหญิงว่า
และแน่นอนที่สุดมือท�ำงานอย่างเขา ภคินทร์ พิทักษ์ศิลป์ ก็แทบจะไม่เคยมี
งานใดไม่ประสบความส�ำเร็จ หรือถึงจะมีปัญหาเขาก็แก้ไขมันได้ส�ำเร็จลุล่วง
ก่อนเป็นปัญหาอยู่ดี
“แล้วเย็นนี้คุณก้องเกียรติจะมาด้วยไหม”
“ไม่ครับ ตอนนี้คุณอาอยู่ที่รีสอร์ต เตรียมการอยู่ทางโน้น คอยรอ
รับผู้เข้ารอบยี่สิบคนสุดท้าย”
“งัน้ งานนีก้ ค็ งไม่ได้เจอกัน...งานสัมมนาภริยานายทหารทีซ่ านฟราน
ก็ดันมาตรงกันพอดี นี่พอกล่าวเปิดงานขอบคุณแล้ว ก็ต้องรีบขึ้นเครื่องเลย
เสียดายไม่ได้อยู่ร่วมกับงานประกวดครั้งนี้”
“รับรองครับ ผมจะดูแลและท�ำทุกอย่างให้งานออกมาสมบูรณ์ทสี่ ดุ ”
“ได้ฟังอย่างนี้ก็ยินดี ขอบใจมากนะ...อ่า นั่นยายไหมมาตามแล้วสิ
เพือ่ ไม่ตอ้ งเสียเวลาเดินทางอีก เลยให้นดั ประชุมกับภริยานายทหารในไทยซะ
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ที่นี่เลย ฉันคงต้องขอตัวไปก่อนละ...โชคดีนะภคินทร์”
คุณหญิงลุกจากที่นั่งเมื่อเลขาฯ ส่วนตัวของเธอมายืนรอ ชายหนุ่ม
ลุกขึ้นส่งผู้สูงวัยเดินเข้าไปในส่วนของโรงแรม พร้อมยกมือรับไหว้เลขาฯ
“เอ่อคุณภคินทร์คะ...ไหมอยากถามให้แน่ใจอีกรอบว่าคุณภคินทร์
ยังยืนยันให้ไหมปิดทีมงานกับนักข่าวอีกหรือเปล่าคะ กรรมการบางท่านด้วย
เมือ่ กีม้ ใี ครหลายคนถามไหมว่าผูจ้ ดั การกองประกวดครัง้ นีเ้ ป็นใคร  ไม่เคยเห็น
หน้ามาก่อน”
“บอกอย่างเดิมตามที่ตกลงกันไว้นั่นแหละครับ ผมก็แค่คนจาก
บริษัทรับจัดงานที่สปอนเซอร์ส่งมา มันช่วยท�ำให้ผมท�ำงานง่ายขึ้น สะดวก
ขึ้นเยอะ ไม่ต้องมานั่งล�ำบากใจ อึดอัดกันเองด้วย”
ใบหน้าเข้มยิ้มพราย มุ่งมั่นเหมือนอย่างค�ำตอบ ไม่มีใครรู้จักเขา
มากนัก ส่วนใหญ่กิจการทั้งหมดของพรีม่าเพอร์เฟ็กต์ก็ยังอยู่ภายใต้ชื่อการ
บริหารของอาก้องเกียรติ เขาไม่ใช่คนแวดวงไฮโซ ไม่ได้ท�ำงานเพื่อหวังจะมา
ออกหน้าในงานสังคม การเป็นคนท�ำงานอยู่เบื้องหลังท�ำให้เขารู้สึกสนุก มี
ความสุขกับการท�ำงานได้อย่างเต็มที่ และสิ่งส�ำคัญที่สุด เขาเองก็ไม่อยาก
อึดอัดเวลาท�ำงาน  อย่างน้อยทีส่ ดุ ก็มเี พียงคนไม่กคี่ นเท่านัน้ ทีร่ ดู้ วี า่ เขาคือใคร
เลขาฯ ของคุณหญิงยิม้ ตอบ ทิง้ ท้ายอย่างสบายใจ ก่อนรีบสาวเท้าตามเจ้านาย
ของตัวเองไป
“ถ้าคุณภคินทร์ยังยืนยันเหมือนเดิม ไหมจะได้เดินทางไปอเมริกา
อย่างสบายใจค่ะ โดยเฉพาะเวลานักข่าวถาม คงไม่ตอ้ งห่วงอะไรอีกแล้ว...งัน้
ไหมขอตัวตามคุณหญิงเข้าประชุมก่อน...ขอให้สนุกกับการท�ำงานนะคะ”
ไป”

“แม่คะ ท�ำไมแม่ต้องไปต้องสปาก่อนไปงาน หนูต่างหากที่ต้อง

เสียงกระฟัดกระเฟียดบ่งบอกถึงอารมณ์ของคนพูดได้เป็นอย่างดี
เพราพิลาศหน้าง�ำ้ เป็นม้าหมากรุก ตัง้ แต่ถกู ปลุกให้ตนื่ แต่เช้ามืด และถูกบังคับ
ให้ขึ้นรถ
“ก็หนูต้องไปรายงานตัวตอนเก้าโมง สัมภาษณ์รอบสอง แม่ให้
ตารางรายการหนูไปตั้งแต่อัดวิดีโอกันเสร็จ แล้ววันนี้จะมีเวลาไปท�ำสปาได้
ชนิดาภา 21

ที่ไหนกัน”

“ท�ำไมต้องรายงานตัว ต้องมีสัมภาษณ์ อะไรกันนักกันหนา จริงๆ
แค่เดินๆ บนเวทีตอนกลางคืนแค่นนั้ ก็พอแล้ว ความสวยมันต้องสวยอยูต่ ลอด
เวลาอยู่แล้ว ไม่ใช่มาตัดสินความสวยกันแค่ค�ำพูด แค่สมอง...สมองของหนู
ยังไม่ตื่นนอนเลยด้วยซ�้ำ”
คุณพริ้มเพราหัวเราะเบาๆ ก่อนโอบตัวบุตรสาวสุดที่รักเป็นการ
เอาใจ
“แม่ถงึ ไม่อยากให้หนูตนื่ เช้ามากกว่านีไ้ ง  นกี่ เ็ กือบจะแปดโมงแล้ว
จริงๆ หนูควรจะต้องอยู่ที่โรงแรมแล้วนะ...ลูกน่ะสวยตลอดเวลาอยู่แล้ว สวย
ทัง้ ข้างนอก ข้างใน ยังไงการประกวดเราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกติกาของเขานะจ๊ะ”
“ก็คนรถบ้านนีข้ บั รถช้าอย่างกับเต่าคลานกันทุกคน  หนูวา่ ยังไงก็ไป
ไม่ทันหรอกเก้าโมง ไปร้านสปากับแม่ก่อนดีกว่า แล้วค่อยไปขึ้นเวทีตอนเย็น
เลย”
เสียงแขวะอย่างคนเจ้าอารมณ์ท�ำเอาคนขับด้านหน้าสะอึกเล็กๆ
แต่ก็คุ้นชินกับอารมณ์ที่เหวี่ยงรอบทิศทางของเจ้านายสาวเป็นอย่างดี แต่ก็
นัน่ แหละรถติดๆ ตอนเช้าแบบนี้ ต่อให้เป็นปอร์เช่ตดิ ปีกก็ยากทีจ่ ะฝ่าไปได้ แต่
อย่างน้อย  โรงแรมเดอะพรีมา่ ริมแม่น�้ำเจ้าพระยาทีเ่ ป็นเป้าหมายการเดินทาง
ก็คงใช้เวลาไม่เกินสิบนาที หากผ่านถนนเส้นนี้ไปได้
“ไม่ได้หรอก ลูกเพราต้องไป ลูกต้องไปเตรียมตัว แล้วก็มกี จิ กรรมที่
ต้องท�ำอีกเยอะเลย...อย่าท�ำหน้าแบบนัน้ สิจะ๊ เดีย๋ วริว้ รอยก็เพิม่ ขึน้ หรอก จริงๆ
ลูกไม่ตอ้ งไปท�ำอะไรเพิม่ มาก แค่นกี้ ส็ วยเข้ารอบได้สบายๆ อยูแ่ ล้ว แม่จะคอย
เชียร์อยู่ข้างล่างตอนงานเลี้ยงเย็นนี้”
“ถ้าเข้ารอบได้สบายๆ ท�ำไมหนูต้องไปสัมภาษณ์ให้มันเหนื่อย
วุ่นวายด้วย จริงๆ ถ้าไม่ใช่...เอ่อ...เพราะยาย...อืม...เพราะบริษัท เพราะแม่
หนูก็คงไม่มาเข้าประกวดให้เสียเวลาของหนูหรอก”			
“จริงๆ แม่รนู้ ะว่าหนูยอมประกวดเพราะอะไร ยังไงแม่กอ็ ยากให้หนู
เก็บอารมณ์ เก็บมารยาทมากกว่านี้ ถ้าเจอเด็กคนนัน้ หรือใครก็ตาม ตลอดเวลา
ที่อยู่ในกองประกวดแม่ไม่อยากให้หนูท�ำอะไรให้เสียชื่อเสียงของตัวเอง”
แม่ของเธอเลือกใช้ค�ำพูดได้ดี แน่ละ เธอคงไม่ลดคุณค่าของตัวเอง
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ไปตบตีลกู อีกคนของพ่อเธอเหมือนละครโทรทัศน์อจิ ฉาริษยาแน่ๆ จริงๆ เธอก็
แค่อยากเห็น อยากดูความเป็นไปของเด็กคนนั้น ท�ำไมถึงได้เป็นลูกที่แสนรัก
ของพ่อที่ให้ความส�ำคัญมากกว่าตัวเธอซึ่งก็เป็นลูกคนแรก เป็นลูกของแม่ที่
แสนดี แสนสวย เก่ง และร�่ำรวยล้นฟ้า ไม่ใช่แค่ลกู ของผูห้ ญิงชาวเขา ชาวดอย
ชาวบ้านที่เป็นแค่ครูบ้านนอกธรรมดาๆ เธอรู้สึกเสมอว่าพ่อของเธอไม่เคยรัก
เธอเลยสักนิดเดียว...
“หนูไม่ไปท�ำอะไรเขาหรอก ก็แค่อยากเห็นอยากรู้ความเป็นไป”
การประกวดไม่ใช่เป้าหมายใหญ่ของเธอ  สงิ่ ทีพ่ ดู ออกไปต่างหากที่
เป็นความจริง มันคงไม่มีโอกาสวิเศษที่ไหนอีกแล้วที่จะได้เห็น ได้รู้จักตัวตน
และแสดงความสามารถให้ได้เห็นว่าใครกันแน่ทเี่ ป็นลูกทีด่ ที สี่ ดุ   เธอต้องพิสจู น์
ให้พอ่ เห็นให้ได้วา่ เธอเหนือกว่าเด็กผูห้ ญิงคนนัน้ และทัง้ หมดทีท่ ำ� ไปส่วนหนึง่
ก็เพื่อแม่ของเธอด้วยเหมือนกัน 		
“หนูก็แค่อยากให้พ่อภูมิใจบ้าง ถ้าหนูทำ� ส�ำเร็จ...ถึงหนูจะไม่ใจดี
ใจเย็นเท่าแม่ หนูก็อยากให้พ่อรู้สึกบ้างก็แค่นั้น”
ร่างเพรียวยักไหล่พร้อมเบ้หน้าเหมือนไม่ยี่หระ แต่น�้ำเสียงและ
สายตาที่ทอดมองออกไปไกลนอกรถ เหมือนจะเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นจะ
เอาชนะที่แฝงไปด้วยการประชด
“เอาละ แค่ลูกเพราท�ำทุกอย่างให้ดีที่สุด เป็นอย่างที่ลูกเป็น แค่นั้น
แม่ก็ภูมิใจแล้ว ไม่ต้องไปสนใจหรือแคร์ใครที่ไหนอีก แม่บอกเสมอใช่ไหม...
ลูกยังจ�ำได้ใช่ไหม”
ผู้เป็นมารดากระชับวงแขนให้แน่นขึ้น โน้มศีรษะของบุตรสาวมา
แนบอกเหมือนทีท่ ำ� ทุกครัง้ เวลาปลอบใจ และให้ก�ำลังใจทัง้ ตัวของเธอเองและ
ลูกน้อย
“ค่ะ แม่ให้คิดเสมอว่าหนูมีแม่เพียงคนเดียว...หนูจะท�ำให้ดีที่สุด
อย่างที่แม่ต้องการค่ะ”
มันเป็นค�ำตอบทีเ่ หมือนเดิมทุกครัง้   ทเี่ ธอไม่เคยมีวนั เข้าใจจริงๆ เลย
ก็ตามว่าท�ำไมแม่ของเธอต้องทน  ตอ้ งยอมกับสิง่ ทีพ่ อ่ ของเธอท�ำมาตลอด และ
เหมือนสอนเธอให้รู้สึกแบบนี้เช่นเดียวกัน แต่ เพราพิลาศ เพียงกระจ่าง ก็มีวิธี
ของเธออยู่เสมอ ไม่ว่าสิ่งต่างๆ รอบตัวจะมี กฎ กติกา มารยาทอย่างไร และที่
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แน่ๆ หากเธอตั้งใจลงมือท�ำสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมต้องส�ำเร็จอย่างแน่นอน...

หนึง่ ชัว่ โมงผ่านไป หลังจากเพราพิลาศรายงานตัวทีก่ องประกวด

อย่างฉิวเฉียดเกือบจะเป็นคนท้ายๆ กรอกเอกสารค�ำถามปึกใหญ่ราวกับ
ข้อสอบในมหาวิทยาลัย และผ่านการสัมภาษณ์รอบสองกับกรรมการทัง้ ห้าคน
เป็นที่เรียบร้อย หญิงสาวก็ก้าวออกมาจากห้องสัมภาษณ์ด้วยอาการอ่อนล้า
เบื่อหน่าย และพร้อมที่จะออกอาการเต็มที่ เธอเดินย�่ำเท้ากลับไปกลับมาบน
พรมหน้าห้องอย่างไม่รู้ว่าจะท�ำอะไรต่อดี หญิงสาวมองดูผู้เข้าประกวดที่นั่ง
รอเรียงแถวบ้าง จับกลุ่มอยู่กับผู้ปกครองบ้าง และเมื่อเดินเลี่ยงไปที่ระเบียง
เหล็กดัด เธอก็อดไม่ได้จะชะโงกหน้าลงไปมองทีล่ อ็ บบีด้ า้ นล่าง ช่างกล้องวิดโี อ
กองทัพนักข่าวต่างจับกลุม่ เตรียมพร้อมกันอยูเ่ ต็มไปหมดเช่นกัน หน้าทีป่ น้ั เพือ่
รักษามารยาทตามที่ออกปากไว้กับมารดาก็เริ่มลดลงไปเรื่อยๆ
เธอหันกลับมา พยายามสอดส่ายสายตามองหาเป้าหมายอีกครั้ง
เหมือนตอนที่ก้าวเข้ามายังโรงแรมนี้ แต่เหมือนจะไม่มีวี่แวว หรือว่าเธอมอง
หาไม่เจอเอง
“นีย่ งั ต้องรออีกกีช่ วั่ โมงคะกว่าจะประกาศผล” เพราพิลาศคว้าแขน
เด็กสาวในชุดนักศึกษาทีม่ ปี า้ ยสตาฟฟ์กองประกวดคล้องคอเดินผ่านหน้าเธอ
มาสอบถาม
“อีกสองชั่วโมงค่ะ คุณยังไม่ได้รับใบตารางงานของวันนี้หรือคะ”
เด็กสาวยิม้ ให้แล้วถามอย่างมีไมตรี ก่อนจะเปิดแฟ้มในมือ แล้วส่ง
แผ่นกระดาษให้กบั เพราพิลาศ  แต่กต็ อ้ งหน้ากร่อยทันทีเมือ่ เพราพิลาศกระตุก
รับออกไปจากมือ  กอ่ นจับมันยัดใส่กระเป๋าหนังหรูใบโตอย่างรวดเร็วโดยไม่ได้
สนใจมันเลย
“แล้วนี่ต้องรออยู่ตรงนี้ตลอดสองชั่วโมงเลยเหรอ ฉันไปไหนๆ ก่อน
แล้วค่อยกลับมาฟังผลอีกทีได้ไหม”
“ได้คะ่ แต่เฉพาะในบริเวณโรงแรมนีเ้ ท่านัน้ นะคะ เผือ่ มีการแจ้งหรือ
เปลีย่ นแปลงอะไร ไม่งนั้ คุณอาจจะพลาดประกาศต่างๆ ถ้าออกไปไหนไกลๆ”
“แล้วกองประกวดไม่โทร.แจ้งโทร.ตามหรือไง”
น�ำ้ เสียงห้วนสะบัดแข็งๆ ของเพราพิลาศท�ำเอาเด็กสาวหน้าตึงเพิม่
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ขึ้นอีก ก่อนตอบห้วนๆ กลับไปไม่แพ้กัน
“ก็โทร.นะคะ แต่เราก็กลัว เผือ่ มีอะไรผิดพลาด อยูแ่ ถวๆ นีใ้ นโรงแรม
ตามตัวกันง่ายกว่าค่ะ ไม่มีใครอยากเสียสิทธิ์ของตัวเองหรอกนะคะ เพราะถ้า
ไม่มารายงานตัวในเวลาที่ก�ำหนด เราก็จะเรียกอันดับส�ำรองเข้ามาแทน”
“โอ้! ช่างกติกาเยอะแยะมากมายเสียจริง”
“รางวัลเป็นล้านนี่คะ ได้มาง่ายๆ ก็คงไม่ใช่การประกวดแล้วละ...
ขอตัวก่อนนะคะ”
เด็กสาวเดินจากไปแล้วโดยทิง้ ค�ำพูดทีท่ ำ� ให้เพราพิลาศต้องย่นหน้า
อย่างหงุดหงิด เธอขยับเท้าอย่างขัดใจ
‘ใครจะสนใจเงินล้าน หรือของรางวัลก็ตามแต่ มันไม่ใช่เราอย่าง
แน่นอน’
หญิงสาวล้วงแว่นตากรอบโตออกมาสวมอย่างคุ้นเคย จากนั้นก็
ยืดตัว เชิดหน้า สมองที่ยังไม่ตื่นดีเริ่มเจิดจรัสเปล่งประกาย...
“เอาไว้ก่อนเถอะแม่เพียงขวัญคนส�ำคัญ เธอกับฉันยังไงก็ต้องเจอ
กันแน่ แต่ตอนนี้ฉันต้องหาอะไรท�ำที่ดีกว่ามานั่งแกร่วเป็นไม้แขวนเสื้อแขวน
ชุดโหลแผงลอยข้างถนนอยู่แถวนี้”

“ก รีด๊ ดดดด คิดถึงคุณน้องเพราสุดๆ เลยค่ะ ดีใจจังเลยทีโ่ ทร.หา

พีฮ่ เิ ดโกะ” เสียงกรีดร้องดีใจสุดๆ ก่อนทีก่ ะเทยสาวร่างยักษ์ยงั ไม่ได้แปลงเพศ
จะเดินนวยนาดลากกระเป๋าประจ�ำตัวใบเขือ่ งเหมือนกระเป๋าเสือ้ ผ้ามาไว้ขา้ งๆ
โซฟา แล้วปรี่เข้าไปโอบไหล่ หอมเรือนผมของร่างที่ก�ำลังนอนคว�่ำให้นวด
ประหนึ่งไม่ได้เจอะเจอกันมาแสนนาน
“ฮิเดโกะ?”
เสียงอูอ้ ดี้ งั มาจากเตียงนวดสปาแบบเจาะหน้า  การได้หลับไปหนึง่
ตืน่ ในขณะนวดช่างเป็นความสุขของเธออย่างมากมาย  หลังจากทีเ่ มือ่ ยล้าจาก
การขับรถทางไกลมาตั้งแต่เมื่อวานนี้
“ตอนนี้ถ้าเป็นไปได้ เวลาที่อยู่หน้าคนอื่นเรียกฮิเดโกะนะคะ พี่ปุ่น
เปลี่ยนชื่อเป็นฮิเดโกะแล้ว”
“เมือ่ เดือนก่อนโน้นเหมือนให้เพราเรียกพีป่ นุ่ ว่าจีวอนตามอย่างดารา
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เกาหลีไม่ใช่เหรอคะ นึกไงมาเป็นฮิเดโกะล่ะคะ”
“พี่ปุ่นเบื่อจีวอนแล้วค่ะ...ตอนนี้ต้องเป็นฮิเดโกะของโกโบริ คู่กรรม
ก�ำลังฮิตน่ะค่ะ”
เพราพิลาศอมยิ้ม นึกไปไกลถึงอนาคตว่าช่างแต่งหน้าคนเก่งของ
เธอจะเปลี่ยนชื่อให้เรียกเป็นคนดังใครที่ไหนอีก
“ช่างเถอะ จะเป็นอะไร เรียกอะไรก็ชา่ ง ยังไงก็เป็นพีป่ นุ่ ทีน่ า่ รักของ
คุณน้องเพราเสมอ”
น�้ำเสียงออดอ้อนช่วงท้ายและท่าทางกรีดกรายของกะเทยสาว
ในร่างยักษ์ ขณะเดินส�ำรวจพิจารณาไปรอบๆ ห้องท�ำเอาพนักงานนวดสาว
สองคนถึงกับอมยิ้ม สบตากันแล้วก้มหน้ากลั้นหัวเราะอย่างเต็มที่
“โห ทีน่ สี่ วยมากเลยนะคะ ต้องเป็นห้องทีแ่ พงสุดๆ หรูสดุ ๆ เลย แล้ว
นี่คุณน้องเพรามีงานเลี้ยงที่นี่หรือคะ ถึงโทร.ตามพี่ฮิเดโกะมาแต่งหน้าท�ำผม”
“ดีใจที่มาอย่างรวดเร็วนะคะ มันฉุกเฉิน ปุบปับจริงๆ” เพราพิลาศ
ยกแขนชีไ้ ปทีส่ ายรัดข้อมือหมายเลขการประกวดทีว่ างไว้บนเคาน์เตอร์บาร์ถดั
ออกไป
“อ๊าย นี่อะไรคะ อย่าบอกนะคะว่า...ป้ายเลขสิบเอ็ด...เอ หรือว่า
คุณน้องเพราเข้าประกวดนางงาม พีเ่ ห็นนักข่าว ผูค้ นชุลมุนวุน่ วายเต็มโรงแรม
ไปหมด”
“ไม่ผดิ ค่ะพีป่ นุ่ ตามนัน้ แหละ เพราต้องมาประกวดยอดพธูไทยตาม
ค�ำสั่งของแม่ ของบริษัท”
หญิงสาวลุกขึ้นนั่ง น�้ำเสียงเบื่อหน่าย เมื่อการนวดของกองทัพ
พนักงานจากห้องสปาของโรงแรมซึ่งถูกเรียก ขึ้นมาบริการพิเศษเสร็จสิ้นลง
แม้ฝีมือการนวดจะไม่เท่าสปาร้านหรูทเี่ ธอและแม่ใช้บริการเป็นประจ�ำ แต่ก็
ดีที่สุดเท่าที่เธอหาได้ในเวลาอันจ�ำกัดในตอนนี้
ข้อส�ำคัญกลิน่ หอมของครีมนวดและเทียนหอมทีจ่ ดั มามันท�ำให้เธอ
รู้สึกผ่อนคลาย และสดชื่นขึ้นมากทีเดียว
“ต๊ายๆ ๆ มาส์กหน้าอย่างนี้เขาห้ามพูดนะคะนี่”
พี่ปุ่นท�ำเสียงตกใจเมื่อเห็นเพราพิลาศเต็มๆ เธอเอื้อมไปหยิบป้าย
หมายเลขสายรัดข้อมือ  กอ่ นจะเดินไปหยิบกระเป๋าสตางค์ในห้องนอนออกมา
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แล้วส่งทิปให้บรรดาพนักงานนวดที่ก�ำลังเก็บอุปกรณ์และเตียงนวดเฉพาะกิจ
ที่ขนขึ้นมา
“แล้วนี่ทางกองประกวดเขายอมให้คุณน้องเพราขึ้นมาท�ำอะไรอยู่
บนนี้หรือคะ”
“ยอมไม่ยอมเพราก็อยูบ่ นนีแ้ ล้ว...ขีเ้ กียจรอข้างล่าง น่าเบือ่ ออก เปิด
ห้องนอนรอสบายกว่า อีกอย่างท�ำอะไรก็เป็นส่วนตัวดี”
“อ่างอาบน�้ำเรียบร้อยแล้วนะคะ...เชิญคุณค่ะ”
“เดีย๋ วอาบน�ำ้ เสร็จพีป่ นุ่ ...ฮิเดโกะแต่งหน้าท�ำผมให้เพราด้วยนะคะ
เอ่อ ฝากดูพแี่ ป้งให้ดว้ ยค่ะ เดีย๋ วคงเอาชุดมาส่ง...ถ้าหิวพีป่ นุ่ โทร.สัง่ อาหารได้
ตามสบายเลยนะคะ สั่งสลัดผักให้เพราด้วย เพรามีเวลาเหลือไม่ถึงชั่วโมงก็
ต้องกลับลงไปข้างล่างแล้ว”

“ตามครบทั้งยี่สิบคนไหมครับ”

ภคินทร์เอ่ยปากถามพี่เลี้ยงของกองประกวดทันที หลังจากเธอคุย
กับเจ้าหน้าที่หน้าประจ�ำเคาน์เตอร์แผนกต้อนรับของโรงแรมเสร็จเรียบร้อย
เขาจ�ำได้ว่าเธอท�ำหน้าที่รับผิดชอบให้ตามบรรดานางงามผู้เข้ารอบต่อไป
“เกือบแล้วค่ะ หลายคนรออยู่หน้าห้องอยู่แล้ว ขาดอีกสามสี่คน
อิ๋วตามเจอตัวแล้วก�ำลังมา คนส�ำรองด้วยค่ะ แต่มีอยู่คนหนึ่ง โทร.ไปแล้ว
ไม่ยอมรับสาย นี่ก็ส่งข้อความไปแล้ว ก�ำลังจะให้ทางโรงแรมประกาศตามหา
ให้อีกทางค่ะ”
ชายหนุ่มพยักหน้า รับแฟ้มเอกสารจากเจ้าหน้าที่มาพลิกอ่านและ
ดูภาพต่างๆ ที่อยู่ในเอกสาร แล้วผู้เข้าประกวดหมายเลขสิบเอ็ดก็ท�ำภคินทร์
ต้องประหลาดใจ เขาจ�ำหน้าของเธอได้ ถึงแม้จะไม่มแี ว่นตาอันโตบดบังก็ตาม
แต่รูปร่างอย่างนี้ เขาจ�ำได้อย่างแม่นย�ำ
ภคินทร์อยากหัวเราะให้ลั่นโรงแรม  รู้สึกเหมือนโลกใบนี้ช่างแคบ
เสียเหลือเกิน
“เพราพิลาศ เพียงกระจ่าง...อะไรกันนี่ สงสัยชอบเดินสายประกวด
ล่ารางวัลอย่างนี้เองหรือนี่ ประวัติต�ำแหน่งถึงได้ยาวเหยียดจนเป็นหางว่าว...
เป็นดาวมหาวิทยาลัย...มิสวาเลนไทน์...ซานตา ลีนา สวยอันดับหนึ่งของ
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มหาวิทยาลัยสามปีซ้อน...นางนพมาศ...รับบทเป็นนางบุษบาจากละครเวที
เรื่องอิเหนาของมหาวิทยาลัย...”
“ชื่อ เพราพิลาศ เพียงกระจ่าง หรือคะ”
เจ้าหน้าทีแ่ ผนกต้อนรับทวนชือ่ กับเจ้าหน้าทีก่ องประกวดในทันทีที่
อ่านกระดาษข้อความที่จะให้ประกาศเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
“ดูเหมือนว่าเราจะมีแขกเข้าพักชื่อนี้นะคะ เธออยู่ที่ห้องเพนต์เฮาส์
ค่ะ”
“อะไรนะ!”
ภคินทร์หันขวับ รีบขยับเข้ามาใกล้เคาน์เตอร์ทันที นี่เขาฟังอะไร
ผิดไปหรือเปล่า
“คือเมื่อสองชั่วโมงก่อนมีแขกเข้าเช็กอินชื่อนี้ค่ะ ดิฉันไม่ทราบว่า
เป็นผู้เข้าประกวด เธอขอเปิดห้องพัก แต่ห้องเต็มหมดแล้ว ที่เหลืออยู่คือ
พวกเพนต์เฮาส์ แต่เธอก็รดู บัตรเครดิตจ่าย ผ่านเรียบร้อยนะคะ ดิฉนั ก็เลยเปิด
ห้องให้ตามปกติ...เอ่อ...จะให้โทร.ตามแทนประกาศไหมคะ”
“ไม่เป็นไรครับ ขอบคุณมาก ถ้างั้นเดี๋ยวผมจัดการต่อเอง”
ชายหนุม่ บอกเจ้าหน้าทีโ่ รงแรม  กอ่ นหันกลับไปบอกต่อกับเจ้าหน้าที่
กองประกวดอีกครั้ง
“คุณกลับเข้างานไปรอคนที่ยังมาไม่ถึงแล้วกัน”
เขาเหลือบตาดูนาฬิกาด้านหลังเคาน์เตอร์ เหลือเวลาอีกไม่ถึงครึ่ง
ชั่วโมงการประกาศผลจะเริ่มแล้ว เรื่องแม่คนนี้เขาควรจะจัดการด้วยตัวเอง
น่าจะเหมาะกว่า
“เหลือเชื่อ สุดยอดจริงๆ เปิดห้องโรงแรมคอย แถมห้องเพนต์เฮาส์
อีกด้วย” ภคินทร์บ่นพึมพ�ำขณะกดลิฟต์ขึ้นไปยังห้องพัก เขาส่ายหัว ขบกราม
แน่น จะโมโหหรือจะข�ำเจ้าหล่อนดี นี่โชคชะตาลิขิตน�ำพาให้เขาได้มาพบกับ
แม่เทพธิดามาเฟียเจ้าถนนอีกครั้งหรืออย่างไร แถมยังผ่านเข้ารอบยี่สิบคน
สุดท้ายแบบนี้ เขาเริ่มรู้สึกว่าคงต้องลุยปะทะ ปวดหัวกับเจ้าหล่อนอีกตลอด
สองสามอาทิตย์นี้อย่างแน่นอน
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3
สวยกว่านี้มีอีกไหม

ทันทีที่ประตูไม้บานหนาเปิดออก และเมื่อภคินทร์ก้าวเข้าไป เขา

ก็ต้องรู้สึกประหลาดใจกับกลิ่นหอมที่อบอวลอยู่เต็มห้อง แต่ที่ประหลาดใจ
มากกว่าก็คือเสื้อผ้าหลายชุดที่กองอยู่บนโซฟาตัวยาวส�ำหรับนั่งพักผ่อนริม
หน้าต่าง และยังมีบนราวแขวนอีกสามราว ซึง่ กินพืน้ ทีด่ า้ นหน้าของห้องรับแขก
ไปเกือบครึ่ง รวมทั้งหญิงสาวที่ก�ำลังเปิดประตูให้เขาในขณะนี้
“ผมเป็นผู้จัดการกองประกวด เพราพิลาศ เพียงกระจ่าง อยู่ที่นี่
ใช่ไหม”
“ค่ะ แต่น้องเพราก�ำลังท�ำผมอยู่ในห้องนอน”
“งั้นคุณไปบอกเธอว่า เธอมีเวลาไม่ถึงสิบนาที ให้ลงไปรายงานตัว
ข้างล่างทันที”
“สิบนาทีไม่พอหรอกค่ะ เธอเพิ่งขึ้นมาจากแช่นม...”
“แช่นม!” ชายหนุ่มเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
หญิงสาวหัวเราะเบาๆ พลางโบกมือรีบแก้ตัวพัลวัน “เอ่อหมายถึง
แช่น�้ำนม น�้ำร้อนน่ะค่ะ นี่ก็ก�ำลังท�ำผม เธอยังไม่ได้เลือกชุด ยังไม่ได้แต่งตัว
แต่งแล้วก็ต้องเติมหน้าอีก แล้วก็ต้อง...”
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ภคินทร์รู้สึกปวดหัวหนึบ เขาถอนใจและส่ายหน้าอย่างระอา เขา
ไม่คดิ ว่าจะได้ยนิ เรือ่ งแบบนีใ้ นเวลานี้ ชายหนุม่ ขบกรามแน่นตัง้ สติใหม่อกี ครัง้
“แล้วคุณเป็นใครกันนี่”
“แป้งร�่ำ สไตลิสต์จากห้องเสื้อชิญญาดาค่ะ น้องเพราตามฉันมา
จัดเสื้อผ้าให้เธอ”
“โอ้ สไตลิสต์ ตามมาจัดเสื้อผ้า แช่นม ท�ำผม แต่งหน้า มันอะไรกัน
นี.่ ..ท�ำไมต้องหาเสือ้ ผ้าใหม่  เธอไม่ได้บอกคุณหรือไงว่ากองประกวดมีทกุ อย่าง
ให้เธออยู่แล้ว...มันอะไรกันนักกันหนา...ห้องนี้อีกด้วย”
“ฉันก็ไม่ทราบนะคะ ฉันท�ำตามหน้าที่ของฉันเท่านั้น”
หญิงสาวจากห้องเสื้อกอดอกเชิดหน้าใส่นำ�้ เสียงเริ่มเขียวกลับบ้าง
เมื่อภคินทร์ใส่เธอแบบไม่ยั้งแถมน�้ำเสียงยังไม่เป็นมิตรเอาเสียเลย
“เธอไม่ได้บอกคุณหรือไง ว่านี่มันงานประกวดนางงาม ไม่ใช่มา
แต่งตัวดารา นางแบบ ถ่ายแฟชั่น หรือจัดเสื้อผ้า เล่นเกมแต่งตัวตุ๊กตาให้กับ
เด็กไร้เดียงสา...ให้ตายสิ!”
“บอกสิ! แล้วไง...ก็เขาต้องการคนที่สวยที่สุดไม่ใช่เหรอ ฉันก็ก�ำลัง
เตรียมตัวให้สวยที่สุดอยู่นี่ไง”
เสียงใหม่ดงั ลอดออกมาจากห้องนอนทีเ่ ปิดประตูคา้ งไว้  ทำ� ให้ภคินทร์
ต้องละความสนใจจากสไตลิสต์สาว  เมือ่ ร่างเพรียวของเพราพิลาศก้าวออกมา
ชายหนุ่มก็รีบตรงรี่เข้าไปหาเธอทันที
“คุณมีเวลาเตรียมตัวมาก่อนแล้ว แต่ตอนนี้คุณอยู่ในระหว่างการ
ประกวด นี่คุณไม่รู้เรื่องอะไรหรือไง เห็นประวัติการประกวดก็ผ่านมาตั้งหลาย
เวที”
“รู้สิ! ก็มันเป็นเวลาพักของฉันไม่ใช่เหรอไง กว่าการประกวดจะ
ประกาศผลก็ตอนบ่าย นี่...นี่ไง ฉันมีตั้งสองแผ่น อ่านออก เข้าใจ และรู้เรื่องดี
นะ”
เพราพิลาศแทบเต้นเร่าๆ เธอเดินเลยไปหยิบแผ่นกระดาษตาราง
เวลางานทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะกลางห้องรับแขกซึง่ เธอให้ฮเิ ดโกะและพีแ่ ป้งไว้ ก่อน
เดินมาปะใส่หน้าภคินทร์ เล่นเอาสองสาวตกใจไปตามๆ กัน แต่ก็คุ้นชินกับ
กิรยิ าอาการของเพราพิลาศเป็นอย่างดี ใครท�ำให้โกรธได้เสียทีไ่ หน เธอไม่มวี นั
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ยอมแพ้ ต้องหาอะไรมาพิสูจน์สิ่งที่ตัวเองท�ำให้ได้
แม้ฮิเดโกะจะตกใจ แต่ก็ตื่นตาจนอดเพ้อพึมพ�ำข้างๆ หูแป้งไม่ได้
“หล่อจังเลย ไรเคราแบบนีไ้ ด้ใจอ่ะ หล่ออย่างกับเทพบุตรลงมาจาก
สรวงสวรรค์...หุ่นแบบนี้ อ่า อกนั่น ถ้าแบะเสื้อออกมาต้องน่าฟัดแน่ๆ เลย”
“พี่ฮิเดโกะเก็บอาการหน่อยค่ะ ก�ำลังระทึกขวัญแท้ๆ นี่เราจะโดน
เฉดหัวออกไปหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย”
“เออนัน่ สิเนอะ แต่คณ
ุ เพราซะอย่าง สวยเลิศปานเทพธิดา เชือ่ เหอะ
ผู้จัดการกองขึ้นมาตามเองแบบนี้ รับรองว่าเข้ารอบสุดท้ายแน่ๆ ”
ชายหนุ่มจับกระดาษไว้ก่อนที่มันจะร่วงไปถึงพื้น กลิ่นหอมในห้อง
เหมือนไม่ได้ชว่ ยดับอารมณ์ใดๆ เขารูส้ กึ โมโหมากกว่าเดิม และมองร่างท้าทาย
ที่ยืนอยู่ตรงหน้า เธออยู่ในเสื้อคลุมอาบน�้ำของโรงแรม เชิดหน้าไม่ต่างจาก
วันที่เขาเห็นเธอบนถนนแม้แต่น้อย นี่เธอคงจ�ำเขาไม่ได้แน่ๆ...
“หลังจากสัมภาษณ์เสร็จให้รอสองชัว่ โมง บวกเวลาพักทานกลางวัน
ท�ำกิจธุระส่วนตัวตามสบาย พร้อมฟังประกาศผลที่ห้องประชุมเวลาบ่ายโมง
ตรง” เพราพิลาศเอ่ยต่ออย่างไม่มียั้ง เธอท่องจ�ำมันได้อย่างแม่นย�ำ จริงๆ เธอ
ก็จ�ำมันได้ตั้งแต่แม่ให้เธออ่านเอกสารตอนอัดคลิปเมื่อวานแล้ว ว่าแต่ผู้ชาย
คนนี้เป็นใคร ท�ำไมเธอเหมือนคุ้นๆ เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่นั่นแหละ ส�ำหรับ
คนไม่น่าให้ความสนใจเธอก็ไม่เคยเก็บมาจ�ำให้มันรกสมอง
“และนี่มันก็เพิ่งเที่ยงกว่า ยังไม่บ่ายโมงด้วยซ�้ำ”
“มันเลยเที่ยงกว่า เที่ยงครึ่งแล้ว คุณคิดจะไปตรงเวลาพอดีหรือไง
คุณควรต้องไปรอเตรียมตัวก่อนเวลา”
“ไม่ได้บอกไว้สักหน่อย ฉันมีอะไรท�ำตั้งเยอะแยะ เรื่องอะไรฉันจะ
ต้องไปคอยให้เสียเวลาด้วย แล้วนีก่ ย็ งั เป็นเวลาส่วนตัวตามสบายของฉัน ฉัน
ก�ำลังเตรียมตัวอย่างที่เขียนไว้ให้ปฏิบัติ อีกอย่างก็ยังไม่มีใครโทร.มาตาม”
“เขาโทร.มาหลายรอบแล้ว ทัง้ โทร.ทัง้ เมสเสจ คุณมัวแต่แช่...เอ่อ...
บ�ำรุงความงามอยูล่ ะมัง้ จะได้ยนิ อะไรทีไ่ หนกัน” ภคินทรร์ บี เปลีย่ นค�ำพูดของ
ตัวเอง อดไม่ได้ที่จะเผลอเหลือบมองช่วงบนของเสื้อคลุมสีครีมตัวนั้น ก่อนรีบ
ละสายตากลับมามองดวงหน้านั้นแทน
ดวงตาคมวาวคู่สวยนั้นเหมือนจะไม่มีวันยอมแพ้ ใบหน้านวลใสที่
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ไร้เครือ่ งส�ำอางใดๆ ท�ำให้เขารูส้ กึ ว่าเธอช่างสวยมากมาย สวยแปลกตาอย่าง
หาใครเทียบไม่ได้ สวยมากกว่าครัง้ แรกทีเ่ ห็นเสียอีก...แต่กเ็ ป็นความสวยงามแค่
ภายนอกจริงๆ
“ไม่มีเสียงโทรศัพท์เลย ทุกคนเป็นพยานได้...”
สองสาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆ พร้อมใจพยักหน้าหงึกๆ โดยไม่ได้นัดหมาย
เพราพิลาศเหลียวซ้ายเหลียวขวาหาโทรศัพท์ของตัวเอง  มนั วางอยู่
บนเคาน์เตอร์ข้างๆ สายรัดข้อมือหมายเลขเข้าประกวด เธอตรงเข้าไปหยิบ
โทรศัพท์ แล้วนึกขึ้นได้ว่าเธอปิดเสียงไว้ตอนสัมภาษณ์ แล้วลืมเปิดกลับ เธอ
เดินเชิดหน้ากลับไปหาเขา จุดนี้จุดเดียวที่เธอจะยอมรับผิด
“เอ่อ ฉันลืมเปิดเสียงเลยไม่ได้สังเกต”
“ว่าไปยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกัน ห้องนี้ สาวสองคนนี้ และ
อะไรต่ออะไรอีก มันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะเป็น”
“นี่คุณเป็นผู้จัดการกอง หรือเป็นคนตรวจสอบความผิดหาเรื่องตัด
คะแนนฉันกันแน่ อะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็น...ฉันท�ำตามกฎทุกข้อ ไม่มีข้อไหน
บอกว่าห้ามพักในห้องพักของโรงแรม อันนีฉ้ นั ถามเจ้าหน้าทีก่ องประกวดแล้ว
ว่าฉันจะอยูส่ ว่ นไหน ท�ำอะไรก็ได้ แค่ขอให้อยูใ่ นโรงแรม ไม่ให้ออกไปไหนไกล
และฉันก็ไม่คดิ จะออกไปตอนแดดเปรีย้ งๆ ด้วย” หญิงสาวหยุดพูดเพือ่ หายใจ
ชั่วขณะ เธอก้าวมาเผชิญหน้ากับเขา มองใบหน้าของเขาเต็มๆ ตา พยายาม
นึกให้ออกว่าเธอกับเขาเคยเจอกันทีไ่ หน และข้อส�ำคัญเสียงกร้าวๆ แบบนีเ้ ธอ
มั่นใจว่าเคยได้ยินมาก่อนแล้วอย่างแน่นอน
“ส่วนเรื่องการมีพี่เลี้ยง สไตลิสต์ ช่างแต่งหน้า ช่างท�ำผมส่วนตัว ก็
ไม่ได้มีข้อไหนระบุ หรือพูดถึงไว้เหมือนกัน ฉันอ่านเอกสารทั้งหมดมาอย่างดี
แล้ว”
ชายหนุ่มขบกรามแน่น
ให้ตายเถอะ นี่เธอเรียนจบทนายความหรือไร เหตุผลแก้ต่างที่เธอ
ว่ามาเขาแทบหาอะไรมาค้านเธอไม่ได้ด้วยซ�้ำ เพราะเขาเองก็อ่านและปรับ
กติกาบางข้อให้เหมาะสมใหม่จนแทบจะท่องได้ทกุ ข้อเช่นกัน  เจ้าหล่อนนีช่ า่ ง
ร้ายไดใ้ จจริงๆ
“มันไม่มกี จ็ ริง แต่คณ
ุ ควรจะมีมารยาทมีจริยธรรมบ้าง คุณท�ำแบบ
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เห็นแก่ตัวอย่างนี้ไม่คิดว่าเป็นการเอาเปรียบผู้เข้าประกวดคนอื่นหรือไง”
“ไม่เลย! ถ้าสิ่งนั้นไม่ได้ผิดกติกา แต่เพื่อให้ความงามของผู้เข้า
ประกวดสมบูรณ์ขึ้น...งั้นอย่างนี้ดีไหมคะ เพื่อให้แฟร์กันทุกคน พี่ฮิเดโกะช่วย
โทร.ตามเพือ่ นพีค่ นทีว่ า่ งๆ มาช่วยแต่งหน้าท�ำผมให้คนอื่นๆ ด้วย ค่าใช้จ่าย
เดี๋ยวเพราจัดการเอง เสื้อผ้าก็ด้วย ชุดไหนที่เพราไม่ได้เลือกพี่แป้งก็เอาไปให้
นางงามคนอื่นเขาใช้แล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาขนกลับ”
ภคินทร์ถึงกับชะงัก ไม่คิดว่าเธอจะเลือกใช้วิธีแบบนี้อีก คงเหมือน
แหวนเพชรวงนัน้ นีถ่ า้ เธอไม่รวยล้นฟ้าจะมีใครทีไ่ หนบ้าบอได้เท่านี้ ในประวัติ
ก็ไม่ได้ระบุวา่ ท�ำงานท�ำการอะไรเป็นเรือ่ งเป็นราว ก็คงอาศัยเงินทองจากทีบ่ า้ น
แต่ใช้เงินแบบไม่ยงั้ คิด ไร้สติแบบนี้ อนาคตคงมีแต่วอดวาย ถ้าเป็นน้องเป็นนุง่
เขาคงต้องจับเข้าห้องและขังเอาไว้สักสองสามเดือน หรือสองสามปีถึงจะล้าง
หัวสมองใส่ความคิดให้เธอใหม่ได้ส�ำเร็จ เขาอยากจะใช้อ�ำนาจส่วนตัวเป็น
กรรมการรอบนีเ้ สียเอง แล้วตัดคะแนนให้เธอไม่ตอ้ งเข้ารอบด้วยซ�้ำไป แต่กอ่ น
ทีส่ งครามจะยืดเยือ้ ฮิเดโกะก็เอาตัวเข้าเสียบตรงกลางเสียก่อน แถมถือโอกาส
เอนตัวเบียดไปหาภคินทร์มากกว่าเสียด้วย
“เอาละค่ะ พอเถอะ ฮิเดโกะว่า คุณคนหล่อกับคุณน้องเพราหยุด
เถียงกันเถอะนะคะ เวลาไม่รอใคร คุณคนหล่อก็รอสักครู่ ให้พวกเราปรุงโฉม
เทพธิดาก่อนนะคะ ยิ่งเสียเวลาเราจะท�ำงานกันไม่ทัน”
ภคินทร์ถอนใจ กลิ่นหอมในห้องแรงขึ้นตามแรงของเครื่องปรับ
อากาศ เหมือนพยายามช่วยให้เขาผ่อนคลาย ชายหนุม่ เหลือบตามองนาฬิกา
ข้อมือ เสียเวลาไปนานโขกับการต่อปากต่อค�ำกับเจ้าหล่อน วันนี้เขาจะปล่อย
เธอไปก่อน
“สิบนาที ผมให้เวลาได้เท่านั้น ก่อนที่คุณจะโดนตัดสิทธิ์”
“สิบนาทีไม่ทนั หรอก แต่งหน้า แต่งตัวอีก นีก่ เ็ สียเวลากันไปตัง้ หลาย
นาทีแล้ว”
พี่ปุ่นถือโอกาสชะโงกหน้าส่ายนิ้วไปมาอยู่ใกล้ๆ หน้าของภคินทร์
พยายามส่งสายตาขอความเห็นใจเต็มที่
“เพราจะลงตอนบ่ายโมงตรง จนกว่าจะเสร็จทุกอย่าง ห้องประชุมก็
อยู่ที่นี่ ไม่ต้องเดินทางไกลเสียเวลา อีกอย่างมันก็เป็นแค่การประกวดนางงาม
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ประชาสัมพันธ์หาทุนเข้ามูลนิธิ ไม่ใช่ประกวดนางงามอินเตอร์ระดับโลก ระดับ
จักรวาลเสียที่ไหน”
ภคินทร์แทบอยากกลั้นใจตายกับความคิดแบบนี้ หล่อนไม่สมควร
มาประกวดเสียด้วยซ�้ำ เทพธิดางั้นหรือ ผู้หญิงแบบนี้ถึงจะสวยหยาดเยิ้มเหิน
ลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้า สวยทีส่ ุดในสามโลก แต่ภายในแทบจะไม่มีความงาม
ใดๆ เอาเสียเลย อย่างนี้สมควรจะโดนเด็ดปีกแล้วส่งลงไปอยู่ในนรกน่าจะ
เหมาะสมกว่า
“พอค่ะ มาเข้าห้อง น้องแป้งเอาชุดมาเร็ว”
ฮิเดโกะกวักมือเรียกสไตลิสต์ แล้วคว้าข้อมือลากเพราพิลาศกลับ
เข้าห้องนอน ดวงหน้าใสเชิดขึ้น เหลียวกลับไปอย่างไม่อยากยอมแพ้ ความ
ทรงจ�ำเหมือนกระจ่างชัดขึ้นมาทันที
“ฉันนึกออกแล้ว! นายมันคนเก็บเศษเหล็กกับรถบุโรทั่งคันนั้น
นั่นเอง”
ในที่สุดเธอก็นึกออก ภคินทร์ควรจะดีใจหรือโมโหดี เขาขบกราม
แน่น นับหนึ่งถึงสิบในใจอย่างรวดเร็ว ก่อนกลั้นใจพูดออกไป
“อีกไม่เกินสิบห้านาที ไม่ว่าจะเสร็จหรือไม่เสร็จผมจะนั่งรออยู่ที่นี่
แล้วเราทั้งหมดจะลงไปพร้อมกัน”

ก ว่าทุกอย่างในห้องประชุมจะลงตัวก็เลยเวลาบ่ายโมงไปเล็กน้อย

เล่นเอาเพราพิลาศหน้าคว�่ำมองภคินทร์ราวจะกินเลือดกินเนื้อตลอดเวลาที่
เขามองมาทางเธอ หญิงสาวถูกบังคับจับให้นั่งเป็นตุ๊กตาอยู่แถวหน้าของ
ห้องประชุม  โดยทีฮ่ เิ ดโกะและแป้งร�่ำถูกแยกให้ไปนัง่ อยูด่ า้ นหลังรวมกับกลุม่
ของผู้มาเชียร์ให้ก�ำลังใจนางงามของตน
การประกาศผลผ่านไปอย่างรวดเร็ว และแน่นอนหมายเลขสิบเอ็ด
ก็เป็นหนึ่งในผู้เข้ารอบ เช่นเดียวกับหมายเลขแปด เพราพิลาศมองตามไม่
วางตาเมือ่ เด็กสาวคนนัน้ ถูกประกาศชือ่ เป็นคนสุดท้าย  แล้วเดินออกมาสมทบ
กับผูเ้ ข้ารอบคนอืน่ ๆ บนเวที โดยยืนต่อแถวถัดจากเธอไปสองคน ส่วนคนอืน่ ๆ
หญิงสาวแทบไม่ใส่ใจมองด้วยซ�้ำ เธอแทบไม่เห็นความสวยความงามในใครๆ
เลย
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เพียงขวัญดูสดใสราวกับเด็กสาววัยรุน่   ทงั้ ๆ ทีท่ งั้ สองวัยห่างกันเพียง
แค่ปีเดียว รอยยิ้มและสายตาที่ส่งผ่านมาหาเธอโดยเฉพาะ ท�ำให้เพราพิลาศ
รู้สึกใจเต้นแรงอย่างบอกไม่ถูก มันมากยิ่งกว่าได้มายืนอยู่หน้าเวทีในตอนนี้
เธอพยายามคิดว่าจะเปิดฉากกับเพียงขวัญอย่างไรดี เมื่อต้องเผชิญหน้ากัน
เพียงล�ำพัง
ภารกิจของเธอในครั้งนี้เริ่มต้นแล้ว...
“ก็แค่สวยเรียบๆ ไม่เห็นจะโดดเด่นอะไรเลย” หญิงสาวบอกกับ
ตัวเอง แต่ทแี่ น่ๆ เธอยังมั่นใจในความสวยของตัวเองและหลายๆ สิ่งที่เธอมี
เหนือผู้หญิงคนนั้น

มีการมอบรางวัลเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าล้อลากใบใหญ่และใบเล็ก

สองใบ เพราพิลาศเบ้หน้าพลางยิ้มกร่อยๆ มันเป็นเสื้อผ้าและเครื่องส�ำอาง
ที่นางงามเข้ารอบจะต้องใช้ตลอดระยะเวลาการประกวด มีการถ่ายรูปเพียง
เล็กน้อยเพื่อเก็บไว้ใช้ส�ำหรับการประชาสัมพันธ์ ส่วนการแถลงข่าวอย่างเป็น
ทางการอีกครั้งจะอยู่ถัดจากนี้ไปอีกสองชั่วโมง
“พี่ชื่อหัทยานะคะ เป็นผู้ช่วยผู้จัดการกองประกวด นี่เป็นกุญแจ
ห้องพัก เดี๋ยวพี่เลี้ยงจะไปหาและแจ้งชื่อจับคู่กันนะคะว่าใครได้พักอยู่กับใคร
ทุกคนมีเวลาพักผ่อนและเตรียมตัว ใส่เสื้อผ้าเซ็ตเอตามป้ายในถุงพลาสติก
แล้วลงมาร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในเวลาสี่โมงเย็น ขอให้ทุกคน
ตรงเวลา เพราะเราต้องซ้อมต�ำแหน่งจุดยืนและเดินบนเวทีอกี ส่วนชุดกลางคืน
พี่เลี้ยงจะไปแจกให้ตอนซ้อมเสร็จ แล้วจะแจ้งก�ำหนดการต่อไปค่ะ”
“สวัสดีค่ะ คุณเพรา ดีใจจังเลยที่ได้เจอกัน ขวัญอยากเจอคุณเพรา
มานานแล้ว ไม่คิดว่าจะได้เจอกันที่นี่”
เพียงขวัญรีบแทรกตัวผ่านบรรดานางงามคนอื่นๆ ซึ่งก�ำลังจับกลุ่ม
รอพี่เลี้ยงประกาศเรียกชื่อขึ้นห้องพัก แล้วมายกมือไหว้ เล่นเอาเพราพิลาศ
ตกใจจนลืมรับไหว้ เธอนึกไม่ถึงว่าเธอเองจะเป็นฝ่ายถูกจู่โจมแบบนี้
พีเ่ ลีย้ งการประกวดทัง้ ห้าคนเรียกผูเ้ ข้าประกวดตามกลุม่ ของตนเพือ่
แนะน�ำตัว พร้อมทั้งแจกเอกสารตารางซ้อมส�ำหรับงานคืนนี้ เพราพิลาศได้
โอกาสเดินเลีย่ งออกไปอีกด้านหนึง่ ของกลุม่   แต่เพียงขวัญก็ยงั ไม่วายเดินตาม
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มาประชิด แถมเกาะแขนเธอ หัวเราะดีใจ จนหญิงสาวต้องปรายตาคมๆ จิก
ลงบนเรียวนิ้วที่อยู่บนแขนเธอ
“ดีจังเลยนะคะที่ได้อยู่กลุ่มเดียวกัน แถมยังได้พักอยู่ห้องเดียวกับ
คุณเพราอีก”
ท่าทีของน้องสาวต่างมารดาทีร่ า่ เริงตืน่ เต้นอย่างจริงใจ  เพราพิลาศ
จึงต้องจุกอีกรอบ นึกหาค�ำพูดไม่ออก เลยได้แต่ปน้ั หน้า และคิดอยูใ่ นใจเท่านัน้
“โอ๊ย! ช่างพูดซะจริงแม่คนนี้”
เพราพิลาศรับเอกสารจากหัทยาเพื่อหวังหลุดพ้นจากการเกาะกุม
แต่เหมือนเพียงขวัญจะไม่รู้สึกอะไรเอาเสียเลย
“ได้กุญแจแล้วค่ะ รีบไปเข้าห้องแต่งตัวกันเถอะ ขวัญมีอะไรอยาก
คุยกับคุณเพราเยอะเลย”
“ฉันมีห้องของฉันแล้ว” เพราพิลาศโพล่งออกไปแบบนั้น เสียงของ
เธอไม่เบาเลย  เล่นเอาทัง้ เหล่าผูป้ ระกวดและพีเ่ ลีย้ งทุกคนต่างพร้อมใจหันมา
มองเธอกันเป็นตาเดียว เพียงขวัญได้แต่ทำ� หน้างุนงง และยิ่งงงหนักขึ้นเมื่อ
เห็นหญิงสาวลากกระเป๋าออกไปทางประตูทางออกห้องประชุมโดยไม่รอเธอ
หรือคนอื่นๆ ในกลุ่ม
“หมายเลขสิบเอ็ดคุณจะไปไหนหรือคะ รอไปพร้อมๆ กันสิคะ”
ผู้ช่วยผู้จัดการกองประกวดที่ชื่อหัทยารีบเดินตามเพราพิลาศ ใน
ฐานะพี่เลี้ยงนางงามของกลุ่มนี้ ท่าทางเธอจะอาวุโสสุด เพียงขวัญและผู้เข้า
ประกวดอีกสามคนของกลุม่ นีต้ ามมาติดๆ เพราพิลาศไม่ได้สนใจหยุดเดิน ไม่มี
เสียงใดเข้าหูเธอเลยเสียด้วยซ�้ำ
“นี่คุณ รอไปพร้อมๆ กันสิคะ คุณจะไปไหนคนเดียวได้ไงกัน อย่าง
น้อยคุณก็ต้องอยู่กับบัดดี้ร่วมห้อง เอ๊ะ! หมายเลขสิบเอ็ดเรียกให้หยุดก่อน
ไม่ได้ยินหรือคะ” หัทยาก้าวเท้าตามมาพร้อมกับตัดสินใจคว้าแขน
เพราพิลาศหยุดในทันทีพร้อมหันกลับมาด้วยสายตาพิฆาต
“รอก่อนสิคะ ทางนี้ยังไม่เรียบร้อยดีเลย”
“ฉันไม่ชอบเสียเวลารอใคร แล้วก็ชอบอยู่คนเดียว ฉันมาประกวด
นางงามนะคะ ไม่จ�ำเป็นต้องมีเพื่อนร่วมห้อง อีกอย่างฉันชื่อเพราพิลาศ คุณ
ไม่เรียกชื่อ ฉันจะรู้ได้ไงว่าคุณก�ำลังเรียกใคร”
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เพราพิลาศเชิดหน้าอย่างไม่สะทกสะท้าน ท่ามกลางนางงามคนอืน่ ๆ
ที่กรูตามมามุงต่างอ้าปากหวอไปตามๆ กัน
“โห แรงจัง”
“คนนีใ้ ช่ไหมทีเ่ ขาว่าเข้ามาแทนคนทีเ่ ข้ารอบห้าสิบคนแล้วมีปญ
ั หา
ต้องถอนตัวไปน่ะ”
“ใช่ๆ เข้ารอบมายี่สิบคนได้อีกนะนี่ เด็กเส้นแน่ๆ เลยแบบนี้”
เสียงของเหล่านางงามซุบซิบกันไม่ได้เบาเลย มันเข้าหูเพราพิลาศ
เต็มๆ จนเธอต้องกอดอก หงุดหงิด ร�ำคาญอย่างสุดๆ เธอยืดตัว เชิดหน้าใส่
สาดสายตาพิฆาตไปรอบห้อง ก่อนมาหยุดที่หัทยาอีกครั้ง
“ฉันไม่ต้องการเสียเวลา ตามตารางในเอกสารนี่เป็นเวลาส่วนตัว
ของฉัน ก่อนรวมกลุ่มกันอีกทีก็ตอนสี่โมง คุณพูดเมื่อกี้เองหรือไม่ใช่คะ”
เพราพิลาศยังใช้ขอ้ อ้างเดิม  เสียงแข็งดังจนคนทัง้ ห้องได้ยนิ กันหมด
เล่นเอาหัทยาหน้าตึง พูดอะไรไม่ออก ฮิเดโกะกับแป้งร�่ำรีบตรงเข้ามาแยกตัว
เพราพิลาศให้ออกห่าง  กอ่ นทีห่ ญิงสาวจะของขึน้ มากกว่าเดิม  ขณะทีเ่ ห็นภคินทร์
เดินเข้ามาใกล้ๆ
“คุณเพรา...”
เพียงขวัญได้แต่เอ่ยชื่อพึมพ�ำ หน้าจ๋อยอีกรอบ ไม่คิดเหมือนกันว่า
เพราพิลาศจะแรงกับคนแปลกหน้าได้ขนาดนี  ้ พอ่ ของเธอไม่เห็นเคยบอกสักค�ำ
ก่อนที่หัทยาจะตอบโต้ต่อให้เป็นเรื่องมากกว่าเดิม ภคินทร์ก็ตัดบท
ใส่หน้าเพราพิลาศทันที
“ตอนนี้คุณเป็นผู้เข้าประกวดเต็มตัวแล้ว ขอความกรุณาท�ำตาม
กฎ กติกา ธรรมเนียมปฏิบตั ขิ องนางงาม อยูใ่ นค�ำสัง่ ของพีเ่ ลีย้ ง ฟังค�ำแนะน�ำ
ของทีมงานทุกคนด้วย...”
ภคินทร์เอ่ยเสียงดัง ตั้งใจให้ทุกคนได้ยิน ก่อนกระซิบเบาๆ ต่อข้าง
ตัวเธอ มีเพียงฮิเดโกะและแป้งร�ำ่ เท่านัน้ ทีไ่ ด้ยนิ เขายังไม่อยากให้เธอเสียหน้า
หรือกลายเป็นเรื่องเม้าธ์เพิ่มมากไปกว่านี้ ดีไม่ดีเรื่องตรงนี้อาจจบเร็วเกินไป
มันเพิ่งจะเริ่มต้น เขายังอยากจะเด็ดปีกเทพธิดาอย่างเธอต่อ...
“ผมยังไม่ได้ชำ� ระความของเดิม ถ้าคุณคิดจะมีปญ
ั หาเพิม่ ขึน้ อีก ผม
จะท�ำหน้าที่ตัดคะแนนรายงานส่งคณะกรรมการ ตัดไปเรื่อยๆ จนถึงตัดสิทธิ์
ชนิดาภา 37

ให้คุณออกจากการประกวด”
ดวงตาคู่นั้นจ้องกลับอย่างไม่สะทกสะท้าน ไม่เคยมีใครกล้าออก
ค�ำสั่งกับเธอและกล่าวหาเธอได้มากขนาดนี้ เพราพิลาศแทบเต้นเร่าๆ กัด
ริมฝีปากแน่น
“ใจเย็นๆ นะคะน้องเพรา  อย่ามีปญ
ั หากับทีมงานคณะกรรมการเลย
เขาท�ำอะไรเราก็ได้ทั้งนั้น”
“ใช่ค่ะ ถ้าขืนโดนตัดคะแนนไม่สนุกนะคะ เสียหายหลายแสนเลย
คุณน้องเพราท�ำใจให้สบายๆ อย่าเครียด เดี๋ยวความสวยลดลง”
แป้งร�ำ่ และฮิเดโกะกระซิบเบาๆ พยายามให้เธอลดโทสะลง ฮิเดโกะ
เองก็พยายามหันมาสบสายตาวิงวอนกับภคินทร์เป็นพิเศษ
“คุณน้องเพราก็แค่เครียดจากการประกวด อาจหงุดหงิดบ้าง ยังไง
ก็เห็นใจเธอนะคะ”
ตาวาวๆ หันขวับมาใส่ฮิเดโกะ คนพูดหน้าจืด รู้ตัวอยู่เหมือนกันว่า
ไม่ควรพูดค�ำว่าเห็นใจเธอออกไป หญิงสาวหน้าง�ำ้ ก่อนเชิดหน้ามองเลยไป
ทางเพียงขวัญที่ยืนอยู่ข้างๆ หัทยา
“เอาเถอะ อีตาเศษเหล็ก เป้าหมายฉันมันใหญ่กว่าการประกวด
นางงามกิ๊กก๊อกแบบนี้นัก ฉันจะยอมก็ได้ แต่คอยดูเถอะ ฉันต้องเอาคืนอย่าง
สาสมทีเดียว...แม่หนูผพี วกนัน้ ด้วย” หญิงสาวได้แต่เข่นเขีย้ วเคีย้ วฟันบ่นพร้อม
อาฆาตอยู่ในใจ ก่อนหาทางเปลี่ยนเรื่อง เปลี่ยนสีหน้า และแสดงท่าทางเป็น
นางเอกในทันที
เธอลดน�ำ้ เสียงลง ฉีกยิม้ กระจายไปทัว่ ห้อง โดยเฉพาะกับหัทยา แต่
ก็ยังไม่วายทิ้งหางตาไปทางภคินทร์อยู่ดี
“งั้นรีบๆ กันหน่อยเถอะนะคะ ฉันอยากไปเข้าห้องน�้ำเต็มที ปวด
มาก...แล้วฉันก็เข้าห้องน�้ำนาน ถ้าช้าแล้วอย่ามาเร่งอีกแล้วกัน”
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