บทนำ�

เมื่อชีวิตคุณบัดซบแล้ว
แต่...คุณกลับพบว่ามันยังบัดซบได้อีก!

เ สียงโทรศัพท์ท่ีสั่นครืดคราดอยู่บนโซฟาไม่ใช่เพียงแค่

เรียกความสนใจ แต่ยงั เรียกเสียงถอนหายใจจากความเบือ่ หน่าย
ของณฉัตรได้อกี ด้วย
ชายหนุ่ มมองชื่อที่ปรากฏอยู่ บนหน้าจอสมาร์ตโฟนแลว้ ก็
ถอนหายใจอีกระลอก
จะไม่รบั ก็ไม่ได้...
“ครับพีแ่ อ๋ว” ชายหนุ่มกรอกเสียงทีเ่ ต็มไปด้วยความเบือ่ หน่าย
ปนร�ำคาญ ไม่คดิ จะเก็บซ่อนความรู้สกึ ใดๆ ทัง้ สิ้น ณฉัตรไม่เห็น
ความจ�ำเป็ นทีจ่ ะต้องท�ำแบบนัน้
“ดูคลิปสัมฯ ของจีจ้ หี รือยัง”
ค�ำ ถามของพี่แ อ๋ว ท�ำ ให ณ
้ ฉัต รนึ ก ย้อ นไปถึง คลิป วิดี โ อ
สัมภาษณ์ทเ่ี ขาเพิง่ เปิ ดฟังไปเมือ่ ไม่ก่ชี ั่วโมงก่อนหน้านี้ บางถ ้อยค�ำ
ทีไ่ ด้ยินยังฝังชัดในสมองอยูเ่ ลย และนัน่ ก็เป็ นสาเหตุทท่ี ำ� ให ้มุมปาก
ของณฉัตรบิดเป็ นรอยยิ้ม
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...รอยยิ้มเหยียดหยัน
‘จี้ว่ า เรื ่อ งรี เ ทิ ร น์ คงไม่ มีโ อกาสแล ว้ มัง้ คะ ฉัต รเขาก็ ดู จ ะ
มูฟออนก่อนทีเ่ ราสองคนจะเลิกกันแล ้วด้วยซ�ำ’้ จิรวลัยตอบค�ำถาม
ของบรรดาสือ่ มวลชนด้วยสีหน้าทีบ่ ่งบอกว่าเจ้าตัวเศร้าหมอง แต่
ณฉัตรรู.้ ..ว่าหล่อนไม่ได้รู้สกึ อย่างนัน้ จริงๆ หรอก
จิร วลัย เป็ น ถึง นางเอกเบอร์ต น้ ของช่ อ ง เรื่อ งตีห น้า เศร้า
ให ้คนดูเป็ นเรื่องถนัดของหล่อนอยู่แล ้ว
‘แปลว่าจบไม่ดี?’
‘ก็ไม่ถงึ ขนาดนัน้ หรอกค่ะ’
‘แล ้วแบบนี้จะมีปญ
ั หาเวลาท�ำงานร่วมกันไหมคะ’
‘จี้วา่ ทัง้ จี้และฉัตรต่างก็เป็ นมืออาชีพมากพอ เรือ่ งการท�ำงาน
ร่วมกันไม่เป็ นปัญหาหรอกค่ะ’
ณฉัตรแบะปากให้กบั ค�ำตอบที่แสนจะนางเอ๊กนางเอกของ
จิร วลัย ลองมาถามเขาดู ไ หมล่ ะ เขาก็ ค งตอบไปท�ำ นองที่ว่ า
‘ร่วมงานน่ะร่วมได้ แต่ถ ้าเลือกได้กเ็ ลือกทีจ่ ะไม่ร่วมงานกันดีกว่า’
‘แล ว้ เรื ่อ งที ่ฉัต รไปเกี ่ย วข อ้ งกับ การฆาตกรรม จี้ ท ราบ
รายละเอียดหรือเปล่า พอจะบอกได้ไหมคะ’
‘จี้ไม่ทราบเลยค่ ะว่าท�ำไมฉัตรถึงได้เขา้ ไปอยู่ในเหตุการณ์
เลวร้ายแบบนัน้ ได้ จี้ไม่คิดว่าฉัตรจะท�ำเรือ่ งแบบนัน้ ได้จริงๆ’
‘เห็นว่าตอนนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากค�ำเพิม่ เติม ในฐานะ
คนเคยรู้สกึ ดีต่อกัน จี้ได้มกี ารให ้ก�ำลังใจฉัตรบ ้างไหมคะ’
จิรวลัยพยักหน้าน้อยๆ มือขา้ งหนึ่งยกขึ้นมากรีดปลายนิ้ว
ตรงหางตาประหนึ่งว่าหล่อนรู้สกึ กับเรื่องนี้เสียจนน�ำ้ ตาซึม ก่อนจะ
เงยหน้าขึ้นมาตอบค�ำถามของบรรดานักข่าวอีกครัง้
‘จี้โทร.หาฉัตรแล ้วค่ะ  แต่ฉตั รไม่ยอมรับสายเลย  สง่ ข ้อความไป
ก็ไม่อ่าน คงก�ำลังยุ่งๆ เรือ่ งใหป้ ากค�ำกับต�ำรวจอยู่ แต่ จ้ ีก็ฝาก
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ก�ำลังใจผ่านพีแ่ อ๋วผู้จดั การไปแลว้ นะคะ เดี๋ยวกลับถึงคอนโดฯ
ก็วา่ จะลองโทร.หาฉัตรอีกรอบ อย่างน้อยๆ ฉัตรก็จะได้รูว้ า่ จี้ยงั อยู่
ตรงนี้ไม่ได้ท้ งิ ไปไหน ถ ้าฉัตรหันมา...ฉัตรก็จะเห็นจี้เสมอ’
“ฟังแลว้ ครับ” ณฉัตรดึงสมาธิใหก้ ลับมาอยู่กบั เหตุการณ์
ปัจจุบนั เขาตอบค�ำถามทีพ่ แ่ี อ๋วถามเขาเมือ่ ครู่ด ้วยน�ำ้ เสียงเรียบเฉย
ทว่าความเยาะหยันยังเกลือ่ นอยูบ่ นใบหน้าคมสัน “ก็ตอบสมกับเป็ น
นางเอกดี”
จิรวลัยควรจะได้รบั รางวัลนักแสดงดีเด่นแห่งปี แสดงเก่ ง
เหลือเกิน ไม่วา่ จะอยู่ต่อหน้ากล ้องตัวไหน
เฮอะ! โทร.หาเขาอย่างนัน้ เหรอ ณฉัตรไม่ยกั รู้ว่าจิรวลัย
โทร.หาเขาหรือว่าส่งข ้อความมา เขาไม่ได้รบั การติดต่อจากหญิงสาว
แม ้แต่ครัง้ เดียวตัง้ แต่ทเ่ี ลิกรากัน จิรวลัยตอแหลใส่นกั ข่าวอีกแล ้ว
แต่อนั ทีจ่ ริงก็ดแี ล ้วละทีห่ ล่อนไม่ตดิ ต่อมา เขาจะได้ไม่ตอ้ งเสียเวลา
บล็อกเบอร์โทรศัพท์ให้ยุ่งยาก!
“นี่ฉตั รไม่ได้ฟงั จนจบใช่ไหม” คนปลายสายถามกลับมาด้วย
น�ำ้ เสียงติดจะร้อนรน
“เปล่าครับ ฟังแล ้วคลืน่ ไส ้ ก็เลยเลิกฟังดีกว่า”
“โอ๊ย! ฉัตรนี่นะ ไม่รจู้ กั ฟังให ้จบ”
“มีอ ะไรน่ า ฟัง งัน้ หรือ ครับ ” ณฉัต รถามกลับ ด้ว ยน�ำ้ เสีย ง
เบื่อหน่ าย เขาว่าเขาฟังจิรวลัยโป้ ปดมดเท็จมานานเกินพอแลว้
ยังจะต้องให ้ทนฟังอะไรอีก
“ไม่ใช่เรือ่ งน่าฟังหรอก แต่กเ็ ป็ นเรือ่ งทีฉ่ ตั รควรฟัง จี้ดนั หลุด
ออกไปน่ ะสิว่าช่องจะถอดฉัตรออกจากละครที่ตอ้ งเล่นคู่ กนั ทีน้ ี
แฟนคลับก็ออกมาทวีตกันสนัน่ กดดันให ้ช่องรีบตัดสินใจก่อนละคร
จะเปิ ดกล ้อง เพราะไม่อยากให้จจี ้ ตี อ้ งมาแปดเปื้ อนเพราะฉัตร!”
“แล ว้ ทางผู้ใ หญ่ ว่ า ไงบ า้ งครับ ” ณฉัต รถามด้ว ยน�ำ้ เสีย ง
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ที่ไม่ต่างจากเดิม บ่งบอกว่าเขาไม่ได้เป็ นเดือดเป็ นร้อนกับเรื่องนี้
สักเท่าไร
“จะว่าไงล่ะ ก็เรียกฉัตรเข ้าไปพบน่ะสิ”
ณฉัตรถอนหายใจอีกหน เป็ นการถอนหายใจด้วยความ
เบื่อหน่ ายเหมือนครัง้ ก่ อนๆ ใหต้ ายสิ! ดู เหมือนว่าวันนี้เขาจะ
ถอนหายใจมากเกินไปหน่อยแล ้ว
“ไม่ไปได้ไหมครับพีแ่ อ๋ว จะถอดผมก็ถอดเลย ไม่ตอ้ งลีลา”
“เขา้ ไปคุยสักหน่ อยดีไหม เผื่ออะไรมันจะไม่เลวร้ายอย่าง
ทีค่ ดิ ”
“ผมว่าชีวติ ผมมันเลวร้ายขัน้ สุดแล ้วนะครับ พีแ่ อ๋วท�ำใจเถอะ
ต่อให ้ผมหลุดจากการเป็ นผู ้ต้องสงสัย แต่กระแสสังคมก็คงประณาม
ผมอยู่ดี ผมคิดเอาไว้ตงั้ แต่แรกอยู่แลว้ ว่ายังไงก็คงไม่รอดหรอก
พีแ่ อ๋วคุยกับทางช่องได้เลยว่าให ้หาพระเอกใหม่ อะไรทีม่ นั เข ้าส่วน
ของการผิดสัญญาก็แจ้งค่าปรับมาใหผ้ มก็แล ้วกัน ส่วนพีแ่ อ๋วก็เอา
เวลาไปปัน้ เด็กใหม่ดกี ว่า ผมคงท�ำเงินให้พไ่ี ม่ได้แล ้วแหละ”
“พูดอะไรอย่างนัน้ ล่ะฉัตร”
“ก็พดู ไปตามเนื้อผ ้า หรือพีค่ ดิ ว่าช่องจะอยากจ้างผมต่อ”
ตอนแรกที่ณฉัตรออกมาประกาศว่าเลิกรากับจิรวลัย คู่จ้ นิ
ทีผ่ นั ตัวมาเป็ นคู่จริงซึง่ คบหากันในฐานะแฟนมายาวนานเกือบหา้ ปี
ก็โดนกระแสแฟนคลับถล่มแทบแย่แล ้ว นี่จู่ๆ ชายหนุ่มดันไปอยู่
ในเหตุการณ์ฆาตกรรม แถมสถานการณ์ยงั บ่งชี้ไปในทิศทางที่ว่า
ณฉัตรเป็ นฆาตกรเข ้าไปอีก พอเป็ นแบบนี้สปอนเซอร์กถ็ อนโฆษณา
กันรัวๆ นิตยสารขอเปลีย่ นตัวนายแบบ งานอีเวนต์กโ็ ดนแคนเซิล
ละครที่กำ� ลังจะเซ็นสัญญาก็ถูกระงับ ส่วนละครเรื่องที่กำ� ลังจะ
เปิ ดกล ้องในอีกสองสัปดาห์ก.็ ..ก�ำลังจะถอดณฉัตรออกจากการเป็ น
พระเอก
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ความซวยอะไรมัน จะกระหน�ำ่ มาพร้อ มกัน ขนาดนี้ นี่ ย งั
ไม่นบั กระแสสังคมที่รุมประณามทัง้ ที่ยงั ไม่ได้ขอ้ สรุปอีกต่างหาก
พวกนักเลงคียบ์ อร์ดนี่ก็เหลือเกินจริงๆ สรรหาค�ำด่าได้หยาบคาย
เหลือเกิน เล่นเอาผู ้ชายทีถ่ อื ได้วา่ ภูมติ า้ นทานแข็งแกร่งอย่างณฉัตร
ยังต้องปิ ดคอมเมนต์อนิ สตาแกรมหนี
คนเรานี่ก็นะ...ตัดสินกันทัง้ ทีย่ งั ไม่มหี ลักฐานด้วยซ�ำ้ ไม่ได้
นึกถึงจิตใจของคนทีต่ อ้ งมาโดนคนไม่รู้จกั สาดพ่นความเกลียดชัง
ใส่บ ้างเลย นี่ถา้ ณฉัตรเป็ นคนประเภททีใ่ หค้ ่ากับค�ำพูดของคนอื่น
มากกว่านี้ ไม่แน่วา่ เขาอาจจะเครียดถึงขัน้ ตรอมใจไปแล ้วก็ได้
“น้อ งฉัต ร...” พี่แ อ๋ว ทอดเสีย งอ่ อ นมาตามสายโทรศัพ ท์
อดเป็ นห่วงความรู้สกึ ของคนทีอ่ ยู่ในความดูแลของตนมาเป็ นสิบปี
ไม่ได้
“ไม่ตอ้ งมาท�ำสุ ้มเสียงเป็ นห่วงเป็ นใยแบบนัน้ ผมโอเค”
“ท�ำแบบนี้เหมือนพีท่ ้งิ ฉัตรเอาไว ้กลางทางเลย”
ณฉัตรหัวเราะเบาๆ นับเป็ นเสียงหัวเราะครัง้ แรกในรอบ
สัปดาห์เลยก็วา่ ได้
“อย่าดึงดราม่าได้ไหม ผมไม่ได้เป็ นอะไรจริงๆ เรื่องทีเ่ จออยู่
ก็ไ ม่ใ ช่ ว่า จะรับ มือ ไม่ไ ด้เ สีย หน่ อ ย อัน ที่จ ริง ไม่มีง านแบบนี้ ก็ดี
เหมือนกัน เดีย๋ วเคลียร์เรื่องกับทางต�ำรวจเสร็จ ผมก็ถอื โอกาส
ไปพักร้อนด้วยเลย”
“พักร้อน? ทีไ่ หน”
“ขอไม่บอกนะครับ ช่วงนี้ผมอยากได้ความเป็ นส่วนตัวจริงๆ”
ไม่ใช่ กลัวว่าพี่แอ๋วจะมารบกวนหรือลากตัวกลับไปท�ำงานหรอก
แต่กลัวว่าพีแ่ อ๋วจะไปหลุดปากบอกใครเข ้าน่ะสิ
...พีแ่ อ๋วซะด้วย!
“อย่าท�ำให้พเ่ี ป็ นห่วงน่าฉัตร”
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“ผมดูเหมือนคนทีจ่ ะดูแลตัวเองไม่ได้หรือไงครับ”
“ไม่ใช่แบบนัน้ เสียหน่อย”
“หรือกลัวผมจะคิดสัน้ ”
ณฉัตรแน่ ใจว่าค�ำถามนี้คงไปจี้ใจพีแ่ อ๋วเขา้ รายนัน้ เงียบไป
อึดใจหนึ่งก่อนจะยอมรับเสียงอ่อย
“ก็สถานการณ์ของฉัตรในตอนนี้มนั ท�ำใหพ้ เ่ี ป็ นกังวลว่าฉัตร
จะท�ำอะไรลงไปโดยทีต่ วั เองก็ไม่รตู้ วั ”
“ผมไม่ใช่คนแบบนัน้ ” พูดแลว้ ณฉัตรก็ถอนหายใจออกมา
เฮือกหนึ่ง ครัง้ ที่เท่าไรของวันแลว้ นะ “ผมแค่ อยากไปพักผ่อน
เงียบๆ จริงๆ ครับ พีแ่ อ๋วก็รูว้ า่ ช่วงนี้ผมโดนทึ้งจากทัง้ นักข่าวแล ้วก็
แฟนคลับ ผมต้องการความสงบสุขในชีวติ บ ้าง”
“นี่คงไม่ได้คดิ จะไปบวชหรอกใช่ไหม”
ณฉัตรถึงกับข�ำลั่นเลยคราวนี้ “ยังครับ ยังไม่อยากไปเป็ น
มารศาสนา”
“งัน้ พี่ก็ค่อยโล่งใจขึ้นมาหน่ อย ถา้ จะให้ดีก็ส่งข่าวพี่หน่ อย
ก็แล ้วกัน”
“จะพยายามครับ” ณฉัตรยังไม่รบั ปากเสียทีเดียว อย่างทีบ่ อก
ว่าเขาต้องการความสงบสุขในชีวติ ไม่ได้อยากให้ใครรูจ้ ริงๆ ว่าเขา
ท�ำอะไรอยู่ทไ่ี หน ไม่อยากให้มใี ครตามเขาเจอ
หลายเดือ นมานี้ ชีวิต เขาค่ อ นข า้ งพลิก ไปจากหน้า มือ ไปสู่
หลัง เท า้ จากซู เ ปอร์ส ตาร์ด าวรุ่ ง ตัว ท็อ ปของช่ อ งก็ ก ลายเป็ น
พระเอกดาวร่วงทีก่ ารงานถดถอยหนีหายหลังจากทีป่ ระกาศเลิกรา
กับคู่จ้ นิ คู่จริงอย่างจิรวลัย แถมเขายังรูจ้ กั กับเหยือ่ ในคดีฆาตกรรม
เมื่อสองสัปดาห์ก่อน ซ�ำ้ ร้ายยังพบหลักฐานที่โยงมาถึงเขาอยู่กบั
คนตาย! เขาก็เลยต้องกลายมาเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยอันดับหนึ่ง ซวยจริงๆ
เลย!
10 นับตั้งแต่มีคุณ

นอกจากหวิดจะโดนถีบส่งออกจากวงการบันเทิง ณฉัตร
ยังต้องต่อสู้กบั กระแสสังคมทีร่ ุมประณามว่าเขาเป็ นพระเอกใจโฉด
หน้าตาดีแต่กลับอ�ำมหิตผิดมนุษย์มนา
แหม...อยากจะถามนักว่าพวกทีเ่ อาแต่ก่นด่ากล่าวหาคนอื่น
ทัง้ ทีไ่ ม่รูว้ ่าเรื่องจริงมันเป็ นมาอย่างไรนี่มคี วามเป็ นมนุ ษย์กนั สูงส่ง
สักแค่ ไหนเชียว แต่พูดไปก็ไม่ต่างจากเทน�ำ้ มันราดลงบนกองไฟ
ยิ่งจะท�ำใหก้ ระแสตีกลับเขามากขึ้นเป็ นเท่าตัว ณฉัตรก็เลยเลือก
ทีจ่ ะเงียบเอาไว้ดกี ว่า ล�ำพังแค่น้ ีกป็ วดหัวมากพออยู่แล ้ว
เพราะโลกของเขามันวุ่นวายแบบนี้ ชายหนุ่ มเลยคิดว่าการ
โดนยกเลิกงานกะทันหันมันก็มขี อ้ ดีอยู่ เหมือนกัน อย่ างน้อยๆ
เขาก็จะได้หยุดพักจริงๆ จังๆ อย่างทีไ่ ม่ได้ทำ� มานานแล ้ว ใช้เวลา
กับตัวเองโดยทีไ่ ม่มสี ายตาจากคนในสังคมจ้องมอง
แล ้วทีส่ ำ� คัญ...จะได้มเี วลาไปสืบสาวราวเรือ่ งให้มนั รูก้ นั ไปเลย
ว่ า ใครหน้า ไหนที่ม นั ชัก น�ำ ให เ้ ขาไปโผล่ อ ยู่ ใ นสถานที่เ กิ ด เหตุ
ฆาตกรรมจนดูเหมือนว่าเขาเป็ นฆาตกร
ณฉัต รไม่ คิ ด จะปล่อ ยให้ต วั เองตกเป็ น จ�ำ เลยของสัง คม
ไปตลอดชีวติ หรอก อย่างไรเขาก็ตอ้ งลากตัวผู้รา้ ยตัวจริงออกมา
สู่สายตาประชาชีให้ได้!
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พระเอกดาวร่วงและดวงซวย

ตัง้ แต่ กลับมาจากอังกฤษร่ วมเดือน วันนี้เป็ นวันแรก

ที่ศิศิราได้ออกมาตะลอนนอกบา้ น ตัง้ ใจว่าจะไปเดินหาซื้อต้นไม ้
เสียหน่ อย พอดีกบั ที่วจิ ิตราเพื่อนสนิทมาท�ำงานที่เชียงรายพอดี
เธอก็เลยถือโอกาสนี้ชอ็ ปปิ้ งพร้อมๆ กับอัปเดตข่าวคราวของเพือ่ น
ไปด้วย
ล่าสุดเห็นไอ้ววิ โพสต์คร�ำ่ ครวญถึงผัวมโนของมันในเฟซบุก๊
จะเป็ นจะตายให้ได้ทงั้ ทีผ่ ูช้ ายคนนัน้ ก็ไม่ได้เป็ นญาติทางใดกับมัน
วิถตี ่งิ ก็แบบนี้แหละนะ เขาเจ็บ ก็เจ็บไปกับเขาด้วย
“ไงคะเพือ่ น ช่วงนี้หม่นเศร้าอะไรนักหนา ฉันเห็นแกพร�ำ่ เพ ้อ
จะเป็ นจะตายทุกวัน ณฉัตรผัวแกเขาก็พ ้นจากการเป็ นผูต้ อ้ งสงสัย
แล ้วไม่ใช่หรือไง”
แน่นอนว่าผัวในทีน่ ้ ีย่อมไม่ได้แปลว่าสามี แต่หมายถึงผูช้ าย
(ในทีว)ี ที่เพื่อนชอบ วิจิตราชอบผู ช้ ายคนไหนก็เหมาว่าเป็ นผัว
ไปหมดนั่นละ
12 นับตั้งแต่มีคุณ

ล่า สุ ด เพื่อ นก็ชีชำ�้ เพราะว่า ณฉัต ร เมน1 อัน ดับ หนึ่ ง ในใจ
ดันเข ้าไปพัวพันกับคดีฆาตกรรมปริศนาทีก่ ำ� ลังโด่งดังอยู่ในตอนนี้
เท่าทีศ่ ศิ ริ าไล่อา่ นสรุปก็ได้ความว่ามีผู ้หญิงคนหนึ่งถูกท�ำร้ายร่างกาย
จนตาย แลว้ คนร้ายก็น�ำศพไปยัดไว้ในตู เ้ ย็นเพื่อไม่ใหส้ ่ งกลิ่น
ทีพ่ ระเอกหนุ่มชือ่ ดังอย่างณฉัตรเข ้าไปเกี่ยวข ้องเพราะเขาเคยมีขา่ ว
กับผูห้ ญิงที่ตาย มิหน�ำซ�ำ้ ตอนที่ตำ� รวจเจอศพ ในมือของหล่อน
ยังก�ำแหวนวงหนึ่งเอาไว้อกี ต่างหาก
...มันเป็ นแหวนของแบรนด์ท่ีฉตั รเคยเป็ นพรีเซนเตอร์น่ะ
พิเ ศษกว่า วงอื่น ตรงที่ท างแบรนด์ทำ� ขึ้น มาให ณ
้ ฉัต รโดยเฉพาะ
มันมีช่อื ของพระเอกหนุ่มสลักอยู่บนนัน้ ด้วย
“เฮ้อ...” วิจิตราถอนหายใจยาว ความทุกข์ของคนเป็ นติ่ง
ก็คือการเห็นเมนตัวเองต้องเผชิญกับเรื่องไม่ดี ใจมันพลอยจะพัง
ตามเขาไปด้วย “พน้ จากการเป็ นผูต้ อ้ งสงสัยแล ้วก็จริง แต่ตำ� รวจ
ยังหาตัวคนก่อเหตุไม่ได้ คดีน้ กี เ็ ลยกลายเป็ นคดีมมุ ด�ำ2 ใครต่อใคร
ก็เลยยังไม่เลิกสงสัยว่าแท ้จริงแล ้วฉัตรเป็ นฆาตกร”
“เดีย๋ วต�ำรวจก็หาตัวคนร้ายได้น่า” ศิศิราปลอบใจเพือ่ น
“ผ่านมาเป็ นอาทิตย์แล ้วยังไม่เห็นมีอะไรคืบหน้า ฉัตรของฉัน
ก็ตอ้ งโดนด่าอยู่แบบนี้ แล ้วคนทีด่ ่านี่เคยเป็ นแฟนคลับเขามาก่อน
ด้วยซ�ำ้ อะไรกันอะ สถานการณ์แบบนี้ตอ้ งคอยให ้ก�ำลังใจสิ ฉันว่า
ฉัตรต้องเสียใจมากๆ แน่เลย ล�ำพังงานหด อีเวนต์หายก็แย่พอแล ้ว
นี่แฟนคลับตัวเองแท ้ๆ ยังไม่เชื่อว่าเขาไม่ได้ทำ� อะ”
“ต่างคนก็ต่างความคิดน่ ะแก ฉันว่าแกอย่าเอาใจไปผูกกับ
เมน (Main) ตามพจนานุ กรมไทย-อังกฤษแล้วจะแปลว่าส�ำคัญทีส่ ุด แต่ในทีน่ ้ีหมายถึงศิลปิ น
ทีเ่ ราชอบมากทีส่ ดุ หรือเรียกอีกอย่างว่า ‘เมนหลัก’ นอกจากนี้ยงั มีตำ� แหน่ง ‘รอง’ หมายถึงศิลปิ น
ทีช่ อบรองลงมา หรือ ‘เหนือเมน’ หมายถึง ศิลปิ นคนทีด่ งึ ความสนใจไปจากเมนได้ในบางครัง้
บางคราว
2
คดีทห่ี าผูก้ ระท�ำความผิดไม่ได้
1
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คนอืน่ ให ้มากนักเลย แกจะเครียดเองเสียเปล่าๆ”
ศิศริ าไม่ได้อะไรกับณฉัตร เธอไม่ได้รจู้ กั เขา เขาจะเป็ นอย่างไร
มันก็เรื่องของเขา ห่วงก็แต่ เพื่อนเธอเนี่ย วิจิตราดู จะเป็ นเดือด
เป็ นร้อนกับสิง่ ทีณ
่ ฉัตรต้องเจอมากเหลือเกิน เข ้าใจแหละนะว่ารัก
ว่าชอบ แต่มนั ต้องขนาดนี้เลยหรือไงกัน
“ก็มนั หยุดเศร้าไม่ได้นห่ี ว่า ฉัตรน่ะเมนฉันเลยนะเว ้ย การทีเ่ ขา
ต้องมาหายหน้าหายตาไปเพราะเรือ่ งแบบนี้มนั ไม่ดเี ลยอะ ไม่ดมี ากๆ
แล ้วเจอกระแสสังคมกระหน�ำ่ เขา้ ไปแบบนี้ ใจเขาจะเป็ นยังไงบา้ ง
ก็ไม่รู้ โอ๊ย...แค่คดิ อีววิ ก็ปวดใจแล ้วเนี่ย”
ศิศิราไม่แน่ใจนักว่าเพือ่ นเธอแสดงออกเวอร์เกินไปหรือเปล่า
เธอเองก็ไม่ใช่ สายปลื้มดาราเสียด้วย ก็เลยเขา้ ไม่ถึงความรู้สึก
ของเพือ่ น ถึงอย่างนัน้ หญิงสาวก็รูว้ า่ เธอไม่ควรจะไปซ�ำ้ เติมให ้เพือ่ น
ต้องปวดใจไปมากกว่าเดิม
“งัน้ ในฐานะที่แกติ่งเขามานาน แล ้วแกก็เป็ นคนที่เชื่อว่าเขา
ไม่ได้เกี่ยวขอ้ งกับการฆาตกรรมจริงๆ แกก็ใหก้ ำ� ลังใจเขาต่ อไป
ก็เหมือนทีแ่ กเคยท�ำตลอดมาไง”
“ฉันอยากท�ำได้มากกว่านี้จงั เลยอะ แกว่าฉันควรจะท�ำไงดี
ไปสืบเรื่องนี้เลยดีไหม ลากตัวผูร้ า้ ยตัวจริงออกมาให้ได้ ฉัตรจะได้
พ ้นจากการเป็ นผู้ตอ้ งสงสัยอย่างไร้ข ้อกังขา”
“สติค่ะ!” ศิศิราดีดนิ้วตรงหน้าเพือ่ นดังเป๊ าะ “แกคิดว่าตัวเอง
เป็ นใคร โคนันยอดนักสืบเหรอ นี่...ถา้ บทสรุปของเรื่องนี้มนั เป็ น
แบบนี้แกก็ตอ้ งยอมรับที่มนั เป็ นแบบนี้ ฉัตรของแกเขาก็แก้ต่าง
ให ต้ วั เองแล ว้ แกคิ ด ว่ า คนที่ต อ้ งเข า้ ไปพัว พัน กับ เรื่ อ งรุ น แรง
ขนาดนัน้ เขาจะไม่สู ้เพือ่ ตัวเองจนเต็มทีห่ รือไง เขาตกเป็ นผู ้ต้องสงสัย
เขาก็ทำ� ให้ตวั เองพน้ จากสถานะนัน้ มาแลว้ ส่วนแก...แกเป็ นติ่ง
สิ่งที่แกท�ำได้ก็คือสนับสนุ นเมนของแกต่อไป หรือไม่ก็...มองหา
14 นับตั้งแต่มีคุณ

ผู ้ชายคนใหม่มาแทนทีเ่ ขาดีไหม”
วิจติ ราสะบัดหน้าพรืด “ไม่มที าง ฉันน่ะยกต�ำแหน่งนัมเบอร์วนั
ในหัวใจของฉันให้ฉตั รไปแล ้ว ไม่มที างให้ใครมาแทนทีห่ รอกย่ะ”
ศิ ศิรายิ้มใหก้ บั ท่ าทางขึงขังของเพื่อน ทว่าสายตาก็ไม่ได้
แสดงออกว่าเชื่อค�ำพูดของวิจติ ราเลยสักนิด
ก็...ค�ำพูดแบบนี้เธอได้ยนิ มาตัง้ หลายครัง้ แล ้ว ตัง้ แต่มธั ยม
มหาวิทยาลัย จนตอนนี้เรียนจบมีงานท�ำ วิจิตราก็ยงั พูดแบบนี้
อยู่ อีก พูดแล ว้ ก็ไม่เห็นจะท�ำอย่ างที่พูดเลยสักครัง้ ไอ้วิว ก็ย งั
เปลีย่ นเมนเป็ นว่าเล่นตามวาระและโอกาสอยู่ดี
ศิศิราคิดว่าครัง้ นี้ก็คงไม่ต่างกัน ถึงอย่างนัน้ ก็ยงั พยักหน้า
เออออไปกับค�ำพูดของเพือ่ น
...ก็เหมือนทีท่ ำ� มาตลอดเวลาทีไ่ ด้ยนิ ประโยคแบบนี้น่ีละ
“จ้า แล ้วฉันจะคอยดู”

ว่ ากันตามตรง ณฉัตรไม่ค่อยชอบช่วงเวลาที่ตวั เองว่าง

จนไม่มอี ะไรท�ำแบบนี้สกั เท่าไร เขาเคยเผชิญสถานการณ์แบบนี้
มาแล ว้ หนหนึ่ ง ในช่ ว งที่ มีโ รคระบาดโควิด 3 ตอนนั้น รัฐ บาล
มีมาตรการใหช้ ะลอการถ่ายท�ำละครและภาพยนตร์ออกไปจนกว่า
สถานการณ์โรคระบาดจะคลีค่ ลาย พออยู่ในช่วงล็อกดาวน์ เขา
ก็แทบไม่ได้ออกจากคอนโดฯ ไปไหนเหมือนกัน
แต่ตอนนัน้ ก็ไม่ได้รสู้ กึ เซ็งเท่ากับตอนนี้
อาจเป็ นเพราะบริบทมันต่างกันด้วยมัง้ ตอนนัน้ เขาไม่ตอ้ ง
ท�ำงานเพราะความจ�ำเป็ น ส่วนตอนนี้...เขาไม่ได้ทำ� งาน เพราะ
โรคโควิด-19 คือ โรคติดต่อซึ่งเกิดจากไวรัสโคโรนาชนิดทีม่ กี ารค้นพบล่าสุด ซึ่งมีการระบาด
ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนในเดือนธันวาคมปี ค.ศ. 2019 และได้มกี ารระบาดใหญ่ในหลายประเทศ
ทัว่ โลก
3
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ไม่มงี านให้ทำ� อย่างไรล่ะ
“ดวงซวยมันเป็ นแบบนี้น่ีเองเนอะกวิ้น” ณฉัตรก้มหน้าลงไป
บ่นกับเจ้าหมาคอร์ก้ ีท่เี ขาหอบหิ้วมันมาถึงเชียงรายด้วย มือก็ผูก
เปลผา้ ฝ้ ายทีเ่ พิง่ ซื้อมากับต้นเสาไปพลาง ไม่นึกมาก่อนเหมือนกัน
ว่าชีวติ จะมีโมเมนต์แบบนี้ดว้ ย
บ ้านหลังนี้เป็ นบ ้านไม ้ยกพื้นแบบมีใต้ถนุ เดิมเป็ นของแม่เขา
แต่พอณฉัตรโตมาหน่อย แม่กโ็ อนทัง้ บ ้านทัง้ ทีด่ นิ ให ้เขา ชายหนุ่ม
เคยมาที่น่ีแค่ ครัง้ เดียวตอนช่วงที่โอนบา้ นนั่นละ ที่น่ีไม่มใี ครอยู่
พอแม่แต่งงานก็ย ้ายไปอยูก่ บั พ่อทีก่ รุงเทพฯ บ ้านหลังนี้กเ็ รียกได้วา่
แทบจะทิ้งร้าง ณฉัตรไม่เคยคิดแวะเวียนมาทีน่ ่ีเลย ไม่มธี ุระอะไร
ใหต้ อ้ งมา จนกระทั่งเขามองหาความสงบสุขให้ชวี ติ ณฉัตรก็เลย
นึกถึงบ ้านหลังนี้ข้นึ มา
สัปดาห์แรกที่อยู่ท่ีน่ีเขาวุ่นวายกับการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์
ในบา้ น ของเก่าถา้ ขายไม่ได้ก็บริจาคหรือไม่ก็ท้ งิ ก๊อกน�ำ้ บางอัน
เปิ ดใช้ไปครัง้ สองครัง้ ก็รวั่ ต้องเปลีย่ นใหม่ ทีน้ เี ขาก็เลยคิดว่าไหนๆ
เปลีย่ นแล ้วก็เปลีย่ นมันทัง้ บ ้าน ไม่อย่างนัน้ ก็เวียนกันพังอยู่น่ีละ
คนเคยสบายมาทัง้ ชีวติ แทบอยากจะหอบเสื้อผ ้ากลับกรุงเทพฯ
ติดก็ตรงทีไ่ ม่อยากไปเจอความวุน่ วายทีค่ งจะรอเขาอยู่เพียบ
ทัง้ นักข่าว ทัง้ ผู ้คน มีแต่คนรอซ�ำ้ เติมเขาทัง้ นัน้
งัน้ อยู่ ม นั ที่น่ี ก็ ไ ด้ ไม่ ส ะดวกสบายกาย แต่ อ ย่ า งน้อ ยๆ
ก็สบายใจกว่า...มัง้ ?
ครืด ครืด ครืด
ณฉัตรเหลือบตาไปมองโทรศัพท์ทส่ี นั่ ครืดคราดอยูต่ รงบันได
ใช่...เขาเป็ นคนวางมันไว ้ตรงนัน้ เองละ ก็ถ ้าไม่วางตรงนัน้ ก็ไม่มที อ่ี น่ื
ใหว้ างแล ้ว ใต้ถนุ โล่งไม่มอี ะไรเสียขนาดนี้ ถา้ ไม่วางไวต้ รงบันได
ก็ตอ้ งวางบนพื้นนั่นละ
16 นับตั้งแต่มีคุณ

สายเรีย กเข า้ จาก ‘ป้ าหนอม’ ท�ำ ให ณ
้ ฉัต รตัด สิน ใจที่จ ะ
ไม่ปล่อยให้โทรศัพท์ของตัวเองสั่นอยู่แบบนัน้ เขาดึงเชือกทีผ่ ูกกับ
เสาจนแน่น จากนัน้ ก็เดินไปหยิบโทรศัพท์มากดรับสาย
“ครับป้ าหนอม”
ป้ าถนอมเป็ นทัง้ แม่บา้ นและแม่นมของเขา ป้ าท�ำงานรับใช้
แม่เขาตัง้ แต่ทา่ นย้ายไปอยูก่ รุงเทพฯ เลี้ยงเขามาตัง้ แต่เขาเกิดนัน่ ละ
ณฉัตรก็เลยนับถือป้ าถนอมเหมือนเป็ นแม่อกี คน
“เป็ นไงบ ้างคะคุณฉัตร อยู่ทน่ี ู่นสบายดีไหม”
ณฉัตรหัวเราะน�ำไปก่อน ค�ำถามของป้ าถนอมเป็ นค�ำถามง่ายๆ
ซิมพลีๆ แต่ตอบยากเหมือนกันแฮะ
“แรกๆ ก็ลำ� บากหน่ อยครับ แต่ ตอนนี้ก็สบายขึ้นมาแลว้ ”
ไม่ได้สะดวกเท่ากับตอนที่เขาอยู่กรุงเทพฯ เทียบกันไม่ได้เลยละ
แต่เอาเถอะ...ณฉัตรถือว่าให ้คะแนนความสงบก็แล ้วกัน
“ขาดเหลืออะไรไหมคะ ถา้ คุณฉัตรต้องการอะไรบอกป้ า
เลยนะ เดีย๋ วป้ าจะโทร.ให ้ญาติๆ เข ้าไปดูแล”
“ไม่ตอ้ งหรอกครับ” ณฉัตรรีบห ้าม เพราะแบบนี้ไงเขาถึงต้อง
จัดการอะไรเองโดยไม่รบกวนป้ าหนอม กลัวแกจะโทร.ไปสั่งให ้
พรรคพวกมาช่วยจัดแจง “ผมจัดการอะไรๆ เข ้าทีเ่ ข ้าทางหมดแล ้ว
ไม่รบกวนใครแล ้วละครับ ผมเองก็อยากอยูเ่ งียบๆ ด้วย ป้ าหนอม
ก็อย่าลืมทีต่ กลงไว้กบั ผมนะครับ อย่าบอกใครว่าผมมาอยู่ทน่ี ่ี”
“ค่ะ ไม่บอกค่ะไม่บอก เมือ่ วานคุณท่านมาถามป้ าว่าได้ตดิ ต่อ
กับคุณฉัตรบา้ งหรือเปล่า ป้ าก็ไม่ได้บอกนะคะว่าคุณฉัตรไปอยู่
แม่สาย”
คุณท่านที่ป้าถนอมพูดถึงก็พ่อของณฉัตรนั่นละ พ่อแทๆ้
ทีไ่ ม่ได้เชื่อสนิทใจนักว่าเขาเป็ นผู ้บริสุทธิ์
หึ! ชีวติ มีข้นึ มีลงน่ะนะ บางทีมนั ก็ห่าเหวแบบสุดๆ ไปเลย
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เหมือนกัน
“ขอบคุ ณ ครับ กับ อากิ จ หรื อ คนอื่น ๆ แม ก้ ระทั่ ง พี่แ อ๋ว
ผูจ้ ดั การผมก็ห ้ามบอกนะครับ” ณฉัตรต้องย�ำ้ ก็เพราะอยากให ้แน่ใจ
ว่าป้ าถนอมจะไม่หลุดปากพูดออกไปจริงๆ
อุตส่าห์หลบมาไกลถึงแม่สาย มาอยู่เงียบเชียบนอกเมือง
ห่ างไกลความเจริญขนาดนี้แลว้ ก็ไม่อยากใหน้ กั ข่าวหรือว่าใคร
ตามมาเจอ
“ป้ าไม่บอกใครหรอกค่ะ เอ้อ...แต่วา่ คุณฉัตรคะ พรุ่งนี้จะมี
คนเข ้าไปทีบ่ ้านคุณฉัตรนะคะ”
“มาทีบ่ ้าน? แม่สายเนี่ยนะ”
“ใช่ค่ะ พอดีคณ
ุ เขาฝากของเอาไว้ทห่ี ้องเก็บของตรงใต้ถุนบ ้าน
เขาฝากไว้กบั แม่คุณฉัตรน่ ะค่ ะ นี่เขาเพิ่งโทร.มาบอกป้ าว่าพรุ่งนี้
จะเขา้ ไปเอาของ เขามีกุญแจหอ้ งเก็บของอยู่ แลว้ ค่ ะ คุณฉัตร
ก็ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายอะไร เขาจะขนของออกไปเอง”
ณฉัตรนิ่วหน้ากับโทรศัพท์ “มีกญ
ุ แจ? แม่ให ้เขาไว ้เหรอครับ
แล ้วในห ้องเก็บของมีข ้าวของส�ำคัญอย่างอืน่ หรือเปล่า เขาจะไม่ขโมย
อะไรไปใช่ไหม”
“โอ๊ย...ไม่ขโมยหรอกค่ ะ บา้ นเขาออกจะรวย แลว้ ในหอ้ ง
เก็บของก็มแี ต่ของของเขาแหละค่ะ ส่วนกุญแจทีล่ อ็ กอยูก่ เ็ ป็ นกุญแจ
ทีค่ ุณเขาซื้อมาล็อกเองค่ะ”
“ท�ำเหมือนเป็ นบ ้านตัวเองเลยเนอะ” ณฉัตรอดบ่นไม่ได้
“บา้ นเขาสนิทกับคุณแม่ของคุณฉัตรค่ ะ ตอนเด็กๆ เขาก็
วิง่ เล่นอยูท่ บ่ี ้านนัน้ บ่อย เห็นคุณแม่คณ
ุ ฉัตรบอกว่าทีด่ นิ ผืนข ้างๆ กัน
ก็ของเขานั่นแหละค่ ะ ปลูกบา้ นหลังเล็กๆ เอาไวแ้ ต่ ก็ไม่ค่อยได้
มาอยู่ เพราะครอบครัว นัน้ เขาเป็ นเจ้าของไร่ กาแฟ แต่ ก็อยู่ใน
ละแวกนัน้ แหละค่ะ”
18 นับตั้งแต่มีคุณ

“ไร่ประภากรณ์อะไรนั่นหรือเปล่าครับ”
“ใช่ ค่ะ ไร่ นนั้ นั่นแหละ แหม...ป้ าก็นึกชื่อไม่ออก ติดอยู่
ทีป่ ลายลิ้น ว่าแต่คุณฉัตรแวะไปเทีย่ วมาแล ้วเหรอคะ”
“เปล่าหรอกครับ” เขาไม่โผล่ไปในสถานที่ท่ีดูแลว้ ว่าจะมี
คนรู้จกั เขาหรอก ไม่อยากตกเป็ นเป้ าสายตาแลว้ ก็ข้ ปี ากคนน่ ะ
“ผมขับรถผ่าน เห็นป้ ายทางเข ้าใหญ่โต”
“ไร่กาแฟใหญ่ท่สี ุดในเชียงรายแล ้วละค่ะ ถา้ คุณฉัตรเบือ่ ๆ
ก็แวะเข ้าไปได้ มีรา้ นกาแฟแล ้วก็เปิ ดใหเ้ ข ้าไปชมในส่วนของพื้นที่
ปลูกกาแฟด้วย”
“แนะน�ำขนาดนี้ ได้ค่านายหน้าไหมครับเนี่ย”
“โธ่ คุณฉัตรน่ะ ป้ าก็แค่กลัวว่าคุณฉัตรจะเหงา”
“ไม่เหงาหรอกครับ มีกวิ้นอยู่เป็ นเพื่อนไง แลว้ ผมก็หอบ
หนังสือมาเพียบเลย เอาไว ้อ่านแก้เบือ่ เอ้อ...แล ้วเรือ่ งคนทีจ่ ะเข ้ามา
เอาของพรุ่งนี้ ป้ าหนอมได้บอกเขาหรือเปล่าว่าผมอยู่ทน่ี ่ี”
“ป้ าบอกว่ามีคนอยูค่ ะ่ แต่ไม่ได้บอกว่าเป็ นคุณฉัตร ถ ้าคุณฉัตร
ไม่อยากให ้เขารูก้ ไ็ ม่ตอ้ งลงไปตอนทีเ่ ขาเข ้ามาทีบ่ ้านนะคะ”
“เขาจะไม่วา่ ใช่ไหมทีผ่ มไม่ลงไปไยดีเขาน่ะ”
“ไม่หรอกค่ ะ ป้ าบอกเขาแลว้ ว่าคุณฉัตรต้องการความเป็ น
ส่วนตัว เขาเองก็ไม่ได้อยากจะรบกวนอะไรด้วย แค่จะเข ้ามาเอาของ
ทีฝ่ ากไว้กเ็ ท่านัน้ ละค่ะ”
“ดีแ ล ว้ ครับ ขอบคุ ณ ป้ าหนอมมากนะครับ ที่บ อกเขาไป
แบบนัน้ ”
ณฉัต รไม่อ ยากให้ใครรู ว้ ่า เขาอยู่ ท่ีน่ี รู ว้ ่า อยู่ ท่ีแ ม่ส ายน่ ะ
ไม่เท่าไรหรอก อ�ำเภอไม่ใช่เล็ก แต่ถา้ รูว้ ่าเขามาพักอยู่ทน่ี ่ี ทีบ่ า้ น
ของแม่เขาแล ้วดันปากโป้ งไปจนถึงหูนกั ข่าวละก็...เขาเซ็งตายเลย
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นานแลว้ ที่ศิศิราไม่ได้มาเดินหาของกินที่ตลาดกลางคืน

แบบนี้ นานเท่ากับระยะเวลาทีเ่ ธอไปอยูอ่ งั กฤษนัน่ ละ พอได้กลับมา
แล ้วบรรยากาศเดิมๆ ก็ซ่านเข ้ามาในความรู้สกึ พาใหห้ วนย้อนไป
นึกถึงสมัยเป็ นวัยรุ่น เธอมาฝากทอ้ งไว ้แถวนี้แทบทุกวันจนแม่คา้
จ�ำหน้าได้แล ้ว
จะว่าไป...ตอนนี้กย็ งั จ�ำได้อยู่นั่นละ
“คุณหนาว! คุณลมหนาวใช่ก่อ ปิ ก๊ มาแล ้วกา ปิ ก๊ มาตัง้ แต่
เมือ่ ใดเจ้า”
ศิศิราส่งยิ้มหวานใหแ้ ม่คา้ เย็นตาโฟเจ้าประจ�ำของเธอ ตอบ
ค�ำถามด้วยน�ำ้ เสียงสดใสเป็ นมิตร
“กลับมาได้เดือนกว่าๆ แล ้วค่ะ พ่อกับแม่เพิง่ จะยอมปล่อย
ใหห้ นาวออกมาจากบา้ น” พูดแลว้ ก็หวั เราะออกมาเบาๆ เธอน่ ะ
โดนกัก ตัว อยู่ บ า้ นนานกว่ า ตอนอยู่ ใ นขัน้ ตอนของรัฐ เสี ย อี ก
“ของหนาวเอาเหมือนเดิมนะคะ บะหมีเ่ ย็นตาโฟต้มย�ำแห ้ง”
“วันนี้รอนานหน่อยนะเจ้า มีลูกค้ามาสัง่ กลับบ ้านไว ้เพียบเลย”
“รอได้จ ้ะ ยังไงเย็นตาโฟป้ าแจ่มก็คมุ ้ ค่ากับการรอคอยอยูแ่ ล ้ว
ว่าแต่...วันนี้เจ๊เพลินไม่อยู่หรือคะ” หญิงสาวเอ่ยถามถึงลูกสาวของ
ป้ าแจ่มทีป่ กติมกั จะอยู่ช่วยแม่ขายของ
“อยู่เจ้า อยู่ทกุ วันนั่นแหละ มันว่าไปซื้อสม้ ต�ำ เดีย๋ วก็คงมา
ถ ้าเจอหน้าคุณหนาวคงจะเม ้าธ์ไฟแลบน่าดู”
ศิศิรายิ้มแล ้วก็ไม่ได้วา่ อะไรอีก ก็เป็ นทีร่ ู้กนั ทั่วทัง้ แม่สายว่า
เจ๊เพลินลูกสาวป้ าแจ่มเป็ นขาเม ้าธ์ตวั แม่ในอ�ำเภอ นี่ถ ้าใครจะมีนดั
ทีไ่ หนแล ้วบังเอิญผ่านมาเห็นเจ๊เพลินอยู่ในระยะการมองเห็นให้รบี
หลบเจ๊เพลินก่อนเลย ไม่อย่างนัน้ เจ๊แกเข ้ามาชวนคุยจนอาจจะท�ำให ้
ลืมเวลานัดไปเลยก็ได้
หญิงสาวเดินเข ้าด้านในร้าน ตักน�ำ้ แข็งใส่แก้วให้ตวั เองแล ้วก็
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เลือ กนั่ ง โต๊ะ ที่อ ยู่ ใ กล้ก บั รถเข็น เมื่อ ก่ อ นศิ ศิ ร าก็ ช อบนั่ ง ตรงนี้
เผือ่ ว่ามีขา่ วสารอะไรอัปเดต ป้ าแจ่มแกก็จะหันมาเล่าให้ฟงั สลับกับ
ท�ำก๋วยเตีย๋ วไปด้วย
วันนี้ไม่ต่างจากเมือ่ ก่อนเลย...
“คุณหนาวเจ้า แล ้วตอนนี้คณ
ุ หนาวอยูท่ ไ่ี ร่หรือว่ามาอยูท่ บ่ี ้าน
กลางสวนเจ้า” ป้ าแจ่มถามทัง้ ทีม่ อื ก็ยงั ลวกเส ้นลวกผักไปพลาง
“หนาวก็ไปๆ มาๆ แหละค่ะ แต่วา่ ตอนนี้อยู่ทบ่ี ้านกลางสวน
มากกว่า” บ ้านกลางสวนทีว่ า่ นี่เป็ นบ ้านทีอ่ ยูแ่ ยกออกมาจากอาณาเขต
ไร่กาแฟของครอบครัวเธอ ทีด่ นิ ผืนนี้ก็อยู่ตดิ ๆ กันนั่นละ แต่มนั
อยูล่ กึ มาทางด้านหลัง เงียบสงบเหมาะกับการท�ำงานของเธอมากกว่า
ก่อนหน้านี้ท่ดี นิ ผืนนัน้ ก็เป็ นที่ดนิ เปล่าๆ ที่พ่อกับแม่ซ้ อื ทิ้ง
เอาไวเ้ ฉยๆ เพิ่งมาปลูกบา้ นหลังเล็กๆ ตอนเธอเรียนชัน้ ประถม
แล ้วก็ปรับปรุงพื้นทีร่ อบบริเวณใหร้ ่มรื่นขึ้น ถึงได้เรียกกันติดปาก
ว่าบ ้านกลางสวน เพราะบ ้านหลังนัน้ มีสวนต้นไม ้ล ้อมรอบนี่ละ
“แล ้วคุณหนาวมาอยู่คนเดียวเลยก่อ”
“ก็ตอ้ งอยู่คนเดียวสิคะ ป้ าแจ่มจะให ้หนาวอยู่กบั ใคร”
บ ้านกลางสวนเป็ นสถานทีว่ ง่ิ เล่นพักผ่อนในวัยเด็กก็จริง แต่
พอเธอโตจนขึ้นชัน้ มัธยมก็แทบจะถูกปล่อยทิ้งร้างเอาไวแ้ บบนัน้
จนกระทั่งศิศิราเรียนจบปริญญาตรีก็เลยขออนุ มตั ิงบจากคุณพ่อ
ไปรีโนเวตบ ้านหลังนัน้ รวมถึงต่อเติมจนไม่เหลือเค้าเดิม หญิงสาว
ลงทัง้ แรงกายและแรงใจไปกับการปรับปรุงบ ้านหลังนัน้ จนตอนนี้
คนในครอบครัวก็ถอื ว่าบ ้านหลังนัน้ เป็ นของเธอไปโดยปริยายแล ้ว
“ป้ าก็นึกว่าคุณขุนจะมาอยู่เป็ นเพือ่ นคุณหนาวเสียอีก”
คุณขุนที่ป้าแจ่มพูดถึงก็คือศิขริน พี่ชายฝาแฝดของศิศิรา
ได้ช่ือ ว่า เป็ น พี่ช าย คนก็ เ ลยมัก จะคิด ว่า ต้อ งหวงน้อ งสาว แต่
ความจริงแลว้ ศิขรินเกิดก่ อนเพียงแค่ ไม่ก่ีนาทีเท่านัน้ แลว้ ด้วย
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ความทีเ่ ป็ นแฝดชายหญิง ถึงตอนเด็กจะสนิทสนมกันมากแค่ไหน
แต่พอเข ้าสู่ช่วงวัยรุ่นต่างคนก็ต่างไปมีเพือ่ นของตัวเอง ศิศิราเรียน
หอ้ งเดียวกับพี่ชายฝาแฝดก็จริง แต่ ศิขรินก็มีกลุ่มเพื่อนผู ช้ าย
ของเขา ส่วนเธอคบแลว้ ก็ไปไหนมาไหนกับเพือ่ นผูห้ ญิงมากกว่า
ยิ่งพอตอนเรียนมหาวิทยาลัยก็ถอื ว่าเป็ นช่ วงที่แยกกันไปใช้ชีวติ
ความสนิทสนมแบบในวัยเด็กก็พลอยลดลงไปเป็ นเรื่องธรรมดา
อย่างไรก็ตาม ศิศิรารู้ว่าศิขรินยังเป็ นห่วงเธอในฐานะพีช่ าย
เขาห่วง แต่ ไม่ได้หวง รู ว้ ่าเธอดู แลตัวเองได้ และไม่ว่าเธอจะมี
เพือ่ นใหม่กค่ี นก็ตาม ศิขรินก็ยงั เป็ นคนทีเ่ ธอสามารถพูดคุยปรึกษา
เขาได้ในทุกๆ เรื่องอยู่ดี
“ขุนก็ตอ้ งเฝ้ าไร่สคิ ะ”
ครอบครัวของศิศิราท�ำธุ รกิจไร่กาแฟครบวงจร ทัง้ ส่งออก
เมล็ ด กาแฟ มี ร า้ นกาแฟซึ่ ง ขายแฟรนไชส์ไ ปทั่ ว ประเทศ
ขณะเดียวกันก็เปิ ดพื้นทีบ่ างส่วนในไร่ใหเ้ ป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วและ
ทัศนศึกษา แน่ นอนว่ากิจการใหญ่โตแบบนี้ก็ตอ้ งมีคนคอยดู แล
ศิศิราโชคดีทศ่ี ิขรินเป็ นเรี่ยวแรงหลักในการดูแลกิจการของทีบ่ า้ น
เธอถึงได้มเี วลาไปเรียนในสาขาวิชาทีเ่ ธอชอบ
“แล ้วไม่มใี ครมาอยู่เป็ นเพือ่ นคุณหนาวเลยก่อเจ้า”
“ไม่มหี รอกค่ ะ ทุกคนก็อยู่ท่ีไร่ กนั หมด หนาวเองก็อยาก
ท�ำงานเงียบๆ คนเดียวด้วย ถึงได้มานอนทีบ่ ้านกลางสวนนีแ่ หละค่ะ”
“งัน้ คุณหนาวก็ตอ้ งระวังตัวให้ดนี ะเจ้า”
“ระวังอะไรเหรอแม่” ไม่ใช่เสียงของศิศิรา แต่เป็ นน�ำ้ เสียง
ของเพลิน ตาที่เ ดิน ถือ จานส ม้ ต�ำ กลับ มาพอดี พอหล่อ นเห็น ว่า
ลูกค้าทีน่ งั่ อยูใ่ นร้านเป็ นใครก็ทำ� ตาโต ปรีเ่ ข ้าไปนัง่ ร่วมโต๊ะด้วยทันที
“คุณหนาว! ไม่เจอกันตัง้ นาน สวยขึ้นนะคะเนี่ย”
ศิศริ ายิ้มรับค�ำชมจนแก้มปริ “เจ๊เพลินก็สวยขึ้นเหมือนกันค่ะ”
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“อุย๊ ! คุณหนาวปากหวาน ชมแบบนี้เจ๊เขินนะเนี่ย เอ่อ...ว่าแต่
เมือ่ กี้คุยอะไรกับแม่อะ ระวังอะไรกันเหรอ” เจ๊เพลินก็เป็ นแบบนี้
เสมอนัน่ แหละ คุยเรือ่ งนี้อยูแ่ ป๊ บๆ ก็เปลีย่ นประเด็นได้รวดเร็วฉับไว
ราวกับว่าเจ๊แกกลัวว่าจะคุยได้ไม่ครบทุกเรื่อง
“ก็เรื่องดาราทีช่ ่อื ฉัตรไงล่ะ”
“ฉัตร? ณฉัตรน่ ะเหรอคะ” ศิศิราไม่แปลกใจหรอกทีไ่ ด้ยนิ
ชื่อนี้ ก็เรื่องของเขาออกจะดังสนั่นโซเชียลออกปานนัน้
“คุ ณ หนาวรู ้ จ กั ใช่ ไ หมคะ โอ๊ย ...เจ๊ล ะเสีย ด๊า ยเสีย ดาย
หน้าหล่อๆ ไม่น่าไปท�ำตัวแบบนัน้ เลย เจ๊น่ะดูละครเขาแทบทุกเรือ่ ง
แต่กด็ นั ไปเป็ นฆาตกรเสียได้ เจ๊น่ีสาปส่งแทบไม่ทนั เลย”
“ก็ไหนว่าเขาหลุดจากการเป็ นผู้ต้องสงสัยแล ้วไม่ใช่เหรอคะ”
ท�ำไมเพลินตาถึงได้พดู ออกมาเต็มปากเต็มค�ำว่าเขาเป็ นฆาตกรล่ะ
“จะไม่ห ลุด ได้ย งั ไงล่ะ คะ ก็คุ ณ อาที่เ ป็ น นายต�ำ รวจใหญ่
มาดู แลคดีดว้ ยตัวเองขนาดนัน้ ไม่เหลือหลักฐานอะไรให้มดั ตัว
หรอกค่ะ นี่คงจ่ายเงินใหญ้ าติคนตายไปเยอะเหมือนกัน ทางนัน้
ถึงได้เงียบกริบเหมือนไม่ตดิ ใจอะไร” เพลินตาพูดแล ้วก็หนั ไปสะกิด
แม่ตวั เอง “เออนี่แม่ เขาว่ากันว่าผูห้ ญิงคนที่ตายอะก�ำลังทอ้ งอยู่
ด้วยนะ แต่ไม่เห็นต�ำรวจแถลงผลชันสูตรเลย”
“ทอ้ งด้วยเรอะ” นี่ถา้ ไม่ตดิ ว่าต้องท�ำก๋วยเตีย๋ วใหล้ ูกค้าทีส่ ั่ง
เอาไว ้ ป้ าแจ่มคงจะวางกระบวยแล ้วมานั่งจับเข่าเม ้าธ์ดว้ ยกันแล ้ว
“ลูกณฉัตรก่อ”
“ก็คงจะใช่แหละแม่ เพราะก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดเรือ่ ง พวกซุบซิบ
ดาราก็แอบถ่ายตอนทีฉ่ ตั รไปไหนมาไหนกับผูห้ ญิงคนนี้อยู่บ่อยๆ
คงมีซมั ติงกันอย่างทีเ่ ขาเม ้าธ์กนั นั่นละ”
“นี่ฆ่าได้แม ้กระทั่งคนท ้องคนไส ้เลยเหรอเนี่ย”
“กลัวว่าคนจะรูห้ รือเปล่าว่าท�ำผู ้หญิงท ้อง เลยชิงฆ่าเสียก่อน”
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ศิ ศิรานั่งฟังสองแม่ลูกวิเคราะห์กนั ราวกับเป็ นผู เ้ กี่ยวขอ้ ง
ในเหตุการณ์ดว้ ยความรูส้ กึ ทีบ่ อกไม่ถกู เธออ่านมาแต่สรุปข่าวจาก
ส�ำนักข่าวทีด่ ูเชือ่ ถือได้ ไม่เคยไปไล่อา่ นคอมเมนต์หรือความคิดเห็น
ของคนอื่นๆ ก็เลยไม่รูว้ ่าคนทั่วไปพูดถึงเรื่องนี้ในแง่มมุ ใดบา้ ง
คาดไม่ถงึ เลยนะว่าจะกลายเป็ นเรื่องร้ายแรงขนาดนี้ไปได้
จริงไม่จริงแค่ไหนก็ไม่รูเ้ หมือนกันแฮะ
“คุณหนาว คุณหนาวต้องระวังตัวก่ อเจ้า ยิ่งสวยๆ แบบ
คุณหนาวยิง่ ต้องระวัง คนเรานี่มนั ก็ฮูห้ น้าบ่ฮู้ใจ๋นะเจ้า เห็นหล่อๆ
แบบนัน้ แต่ดนั ฆ่าคนตายอย่างเลือดเย็น คุณหนาวต้องระวังนะเจ้า”
แค่ประโยคเมือ่ กี้ป้าแจ่มก็บอกให ้เธอระวังไปตัง้ สามรอบแล ้ว
เป็ นห่วงน่ ะเธอรู ้ แต่ น่ีพูดอย่างกับว่าภัยอันตรายอยู่ใกล้ตวั เธอ
อย่างนัน้ ละ
“ป้ าแจ่มให ้หนาวระวังอะไรคะเนีย่ ดาราทีช่ อ่ื ณฉัตรน่ะเหรอคะ”
“ใช่เจ้า”
“หนาวจะไปเจอเขาได้ยงั ไงล่ะคะ”
เพลินตาหันมาจ้องหน้าเธอตาโต “นี่คณ
ุ หนาวยังไม่รใู้ ช่ไหมคะ
ว่าฉัตรอยู่ทแ่ี ม่สาย”
“คะ?” ณฉัตรเนี่ยนะอยู่ทแ่ี ม่สาย
“เจ๊วา่ เขาคงหนีนกั ข่าวมากบดานค่ะ เขาอยูท่ แ่ี ม่สายนีแ่ หละค่ะ
คุ ณ หนาว แต่ ไ ม่รู ว้ ่า เขาพัก อยู่ ท่ีไ หนนะคะ เจ๊ล องไปถามๆ ดู
ก็ไม่มใี ครรู ้ คงเป็ นโรงแรมหรือรีสอร์ตทีไ่ หนสักทีน่ ่ีละ”
“เขาแค่มาเทีย่ วหรือเปล่าคะ”
“ไม่ใช่หรอกค่ะ แม่คา้ แถวนี้พูดกันว่าเขามาซื้อข ้าวกินทุกวัน
มาอยู่เป็ นอาทิตย์แล ้วค่ะ เผลอๆ จะอยู่จนกว่ากระแสข่าวจะซา”
ป้ าแจ่มยกชามเย็นตาโฟมาเสิรฟ์ ให้ศิศิรา ไม่วายส�ำทับลูกค้า
ประจ�ำทีต่ นเห็นมาตัง้ แต่ยงั เป็ นวัยรุ่นอีกรอบ
24 นับตั้งแต่มีคุณ

“ป้ าถึง ได้บ อกไงคะว่า คุ ณ หนาวต้อ งระวัง ตัว คนอะไร้. ..
ท�ำผิดมาจะอัน้ แต่กลับใช้ชวี ติ ราวกับไม่มอี ะหยังเกิดขึ้น คนแบบนี้
น่ากลัวแต๊ๆ เลยนะเจ้า”
“หนาวคงไม่ เ จอเขาหรอกค่ ะ ” ศิ ศิ ร าพู ด ไปอย่ า งที่ใ จคิ ด
บา้ นกลางสวนของเธอไม่ได้อยู่ใกลต้ ลาด แลว้ ที่ดนิ ตรงนัน้ ก็เป็ น
ทีส่ ่วนบุคคล ถ ้าไม่ได้รบั อนุญาตก็ไม่มใี ครเข ้ามายุ่มย่ามอยู่แล ้ว
“แต่ ย งั ไงก็ ต อ้ งระวัง นะคะ คุ ณ หนาวเป็ น ผู ห้ ญิง อยู่ บ า้ น
คนเดียวยังไงก็อนั ตราย ใครมาเคาะเรียกกลางค�ำ่ กลางคืนนี่อย่า
เปิ ดบา้ นเชียวนะคะ ให้โทร.บอกคนที่ไร่หรือไม่ก็โทร.แจ้งต�ำรวจ
ไปเลย” เจ๊เพลินตาไม่วายเตือนอีกคน
“แล ้วระหว่างทีร่ อให้มคี นมา หนาวก็ตอ้ งสวดมนต์ใช่ไหมคะ
เพราะไม่รูว้ า่ จริงๆ แล ้วทีม่ าเรียกอยู่กลางดึก เป็ นผีหรือว่าเป็ นคน”
“โธ่...คุณหนาว อย่าท�ำเป็ นเล่นนะเจ้า ป้ าเป็ นห่วงแต๊ๆ เน้อ”
“ก็หนาวไม่อยากใหเ้ ครียด หนาวน่ะดูแลตัวเองได้นะ ไม่งนั้
พ่อคงไม่ยอมปล่อยให้ไปเรียนทีอ่ งั กฤษคนเดียวหรอกค่ะ” ศิศิรา
ดู แลตัวเองมาจนชิน ก็เลยไม่ได้รู้สกึ ว่าการอยู่บา้ นคนเดียวเป็ น
เรื่องน่ากลัวอย่างทีป่ ้ าแจ่มกับเพลินตาก�ำลังจินตนาการ “แต่หนาว
จะระวังตัวนะคะ ไม่ตอ้ งห่วงหรอกค่ ะ ถา้ มีใครมาท�ำอะไรหนาว
พ่อกับขุนเอาตายแน่!”
ศิศิราตอบรับความหวังดีของป้ าแจ่มกับเพลินตาเอาไวอ้ ย่าง
ครึ่งๆ กลางๆ เพื่อไม่ใหพ้ วกเขาเป็ นห่วงมากนัก แต่ จะใหเ้ ธอ
กลับไปใช้ชีวติ อยู่แต่ ในไร่ มนั ก็ไม่ใช่ วถิ ีของเธออีกนั่นละ ศิ ศิรา
ต้องการความสงบส�ำหรับช่วงเวลาการท�ำงานของเธอ แลว้ ก็ไม่มี
ทีไ่ หนทีเ่ หมาะไปกว่าบ ้านกลางสวนอีกแล ้ว
ตอนนี้ไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าณฉัตรเป็ นอย่างที่ป้าแจ่ มกับเพลินตา
เดากันไปต่ างๆ นานาหรือเปล่า ถา้ ว่ากันตามที่ต ำ� รวจแถลงข่าว
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เขาก็ถอื ว่าเป็ นผูบ้ ริสุทธิ์นะ แต่ใครจะรู.้ ..สุดทา้ ยเขาก็อาจจะใช้เงิน
ใช้เส ้นสายอย่างทีล่ อื ๆ กันเพือ่ ให ้ตัวเองพ ้นผิดก็ได้
อย่ า งไรก็ ต าม ศิ ศิ ร าคิด ว่า เรื่อ งนี้ ไ ม่เ กี่ย วกับ เธออยู่ แ ล ว้
ไม่ยากเลยทีจ่ ะปัดเรื่องของผู ้ชายทีเ่ ธอไม่ได้รจู้ กั ออกจากสมอง
เอ...ว่าแต่ ไอ้วิวมันจะอยากรู้ไหมน้าว่าณฉัตรอยู่ท่ีแม่สาย
นี่ถ ้าเพือ่ นเธอรู ้ เผลอๆ มันคงจะรีบกดซื้อตั๋วเครื่องบินมาเชียงราย
อีกรอบอย่างไวเลย
เดีย๋ วกลับบ ้านแล ้วโทร.ไปเล่าให้มนั ฟังหน่อยดีกว่า
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2

เจอตัวจริง

เอาเขา้ จริงณฉัตรก็ทนเมินเฉยไม่ได้ ถึงจะบอกว่าไม่สนใจ

แล ้วก็จะไม่ลงไปต้อนรับในฐานะเจ้าบ ้านทีด่ ี แต่เขาก็อดไม่ได้ทจ่ี ะ
แอบเปิ ดม่านดูอยู่ดี
สิง่ ทีเ่ ห็นก็ดูจะเหนือความคาดหมายเขาอยู่นิดหนึ่ง
ณฉัตรจินตนาการว่าการเข ้ามาขนของจากห ้องเก็บของในบ ้าน
ของเขาคงจะมีแรงงานผูช้ ายหลายคนเพือ่ ความสะดวกและรวดเร็ว
แค่เปิ ดประตูห ้องเก็บของ ยกของไปใส่ท ้ายรถกระบะ ให ้เวลาเต็มที่
สักชัว่ โมงสองชัว่ โมงก็น่าจะเรียบร้อย ทว่าทีท่ ำ� ให ้เขาต้องสนใจทัง้ ที่
ไม่อยากจะสน เพราะณฉัตรได้ยนิ เสียงกุกกักตรงใต้ถนุ บ ้านตัง้ แต่
เก้าโมงเช้า จนตอนนี้ปาเข ้าไปเกือบเทีย่ งก็ยงั ไม่มวี แ่ี ววว่าจะได้ยนิ
เสียงรถกระบะทีจ่ อดอยู่ขบั ออกไป
พอแง ้มม่านดู ถึงได้รู้ว่าไม่ได้มแี รงงานชายอย่างทีเ่ ขาคิดว่า
ควรจะมี ที่เ ห็นก็มีเพียงผู ห้ ญิงรู ปร่ างบอบบางก�ำลังแบกผ า้ ใบ
วาดภาพขนาดใหญ่ไปใส่ทา้ ยรถกระบะ ท่าทางของเธอดูทุลกั ทุเล
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พอควร ยิ่งพอเห็นเธอลากลังไม้ใบใหญ่ ออกมาพน้ ชายคาบา้ น
ณฉัตรก็อดสงสัยไม่ได้วา่ หญิงสาวจะยกมันขึ้นท ้ายรถไหวได้อย่างไร
‘ถ ้าไม่ช่วยจะดูเป็ นคนใจด�ำไหมวะ’
ชายหนุ่มถอนหายใจยาวเหยียด อ่อนใจให้กบั ความใจอ่อน
ของตัวเอง นอนฟังพอดแคสต์กด็ อี ยูแ่ ล ้ว ไม่น่าอยากรูอ้ ยากเห็นเลย
ณฉัตรเปิ ดประตูบา้ น เจ้าเพนกวินมันวิง่ น�ำเขาลงมา คงจะ
อยากออกไปวิง่ เล่นเป็ นทุนเดิมอยู่แลว้ ด้วย แต่พอเห็นว่าในบา้ น
มีคนอืน่ มันก็ออกอาการตื่นกลัวเล็กน้อย ทว่าพอหญิงสาวหันมา
เห็นมันเธอก็ย้ มิ ให้มนั ก่ อน แถมยอบตัวลงนั่งยองๆ แลว้ ดีดนิ้ว
เรียกมันเสียอีก
เห็นแบบนี้เพนกวินมันก็รบี วิง่ ไปผูกมิตรทันที
ณฉัตรได้แต่โคลงศีรษะ ไม่ตอ้ งสงสัยเลยว่าถา้ ใหเ้ พนกวิน
ท�ำหน้าทีห่ มาเฝ้ าบ ้านแล ้วจะเป็ นอย่างไร
ก็ถ ้าจะเป็ นมิตรกับคนทัว่ ไปขนาดนี้ นอกจากโจรจะขโมยของ
ไปหมดบ ้านแล ้ว คงจะหิ้วมันกลับไปด้วยแหงเลย
“มีอะไรให ้ช่วยไหมครับ” ณฉัตรรูส้ กึ ขบขันอยู่เหมือนกันทีเ่ ขา
เอ่ยปากไถ่ถามด้วยมารยาทของเจ้าบา้ นทีด่ ี ทัง้ ทีใ่ นความเป็ นจริง
เขาปล่อยให ้หญิงสาวช่วยเหลือตัวเองมาร่วมสามชัว่ โมงแล ้ว “ดืม่ น�ำ้
หน่อยไหม”
“ขอบคุณค่ ะ” หญิงสาวยกแขนขึ้นมาปาดเหงื่อตรงไรผม
อีกมือก็ย่ืนมารับขวดน�ำ้ จากชายหนุ่ ม ทว่าพอได้เห็นใบหน้าของ
อีกฝ่ ายเต็มตา เธอก็ชะงักไปชั่วขณะ
อากัปกิริยาเพียงแค่ นน้ั ก็เพียงพอแลว้ ที่จะท�ำใหณ้ ฉัตรรู ว้ ่า
ผูห้ ญิงคนนี้รู้จกั เขา แต่ก็นะ...น้อยคนในประเทศละมัง้ ทีจ่ ะไม่รู้จกั
ณฉัตร พัชรธานินทร์
“รู้จกั ผมใช่ไหม” ถึงจะมั่นใจว่าหญิงสาวจ�ำเขาได้ แต่ณฉัตร
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ก็ถามให ้แน่ใจอยู่ดี
“ฉัตร...ณฉัตรใช่ไหมคะ” เคยเห็นแต่ในรูปเพราะไอ้ววิ มันขยัน
แชร์ผ่านหน้าไทม์ไลน์ ได้มาเจอตัวจริงก็คราวนี้
‘หล่อกว่าในรู ปอีก...’
‘หล่อกว่าในรู ปสักแปดเท่าเห็นจะได้!’
“ครับ” เขาพยักหน้าเบาๆ ก่อนจะหันมองไปยังหอ้ งเก็บของ
ในนัน้ ยังเหลือสมบัตทิ ย่ี งั ไม่ได้ขนออกมาอีกเพียบเลย “ผมจะช่วย
คุณยกของพวกนี้ โดยมีข ้อแลกเปลีย่ น”
“...” ศิศริ าไม่แน่ใจนักว่าชายหนุ่มต้องการอะไร บอกตามตรง
ว่าเธอยังช็อกอยู่นิดๆ ทีเ่ จอณฉัตรทีน่ ่ี
ป้ าหนอมบอกเธอแล ้วละว่ามีคนมาอยูท่ บ่ี ้าน แต่เธอก็ไม่นกึ ว่า
จะเป็ นณฉัตร นึกไม่ถงึ จริงๆ ว่าเขาจะมาอยู่ทน่ี ่ีได้
ได้ไงอะ หรือว่าเป็ นเพราะกฎของแรงดึงดูด เป็ นเพราะช่วงนี้
เธอเสพข่าวของณฉัตรมากไปงัน้ เหรอ หรือว่าเป็ นเพราะคนรอบตัว
ทัง้ วิจิตรา ป้ าแจ่ม แลว้ ก็เพลินตาขยันพูดเรื่องณฉัตรใหเ้ ธอฟัง
สงสัยจะพูดถึงเขาบ่อยเกินไปสินะ แรงดึงดูดของโลกก็เลยท�ำงาน
กลายเป็ นว่าณฉัตรตัวเป็ นๆ มายืนอยูต่ ่อหน้าเธอในตอนนี้แล ้วจริงๆ
อะไรมันจะขนาดนัน้ ทัง้ ทีเ่ ธอกับเขาเป็ นคนทีไ่ ม่น่าจะมาอยู่
ในวงโคจรของกันและกันเลยด้วยซ�ำ้
“อย่าบอกใครว่าผมอยู่ทน่ี ่ี...ทีบ่ ้านหลังนี้”
ข ้อแลกเปลีย่ นของณฉัตรไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย ศิศิรา
คิดว่าเธอท�ำได้อยู่แลว้ เธอไม่ใช่คนปากโป้ งเสียหน่ อย อ้อ...แต่
เมือ่ คืนเธอดันบอกวิจติ ราไปแล ้วว่าณฉัตรอยู่ทแ่ี ม่สาย อันนัน้ เธอ
พูดไปก่อนทีเ่ ขาจะยืน่ ข ้อเสนอ ก็ถอื ว่าไม่เกี่ยวแล ้วกันเนอะ
“ได้สคิ ะ ฉันไม่บอกใครหรอก” หญิงสาวเปิ ดขวดน�ำ้ ทีก่ ล ้า
ดืม่ ก็เพราะว่าเกลียวล็อกของมันยังแน่นสนิท น�ำ้ ขวดนี้ไม่ได้ถูกเปิ ด
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มาก่อนแน่นอน
จะว่าเธอระแวงเขาก็ได้นะ โดนป้ าแจ่มกับเจ๊เพลินไซโคมา
ขนาดนัน้ เป็ นใครไม่ระแวงบ ้างล่ะ
“ขอบคุณครับ”
ณฉัตรเดินเขา้ ไปในหอ้ งเก็บของ กวาดสายตาไปรอบหอ้ ง
เพื่อประเมินว่าน่ าจะต้องใช้เวลาอีกสักเท่ าไรในการเคลื่อนย้าย
ข ้าวของพวกนี้
นี่กใ็ กล ้จะได้เวลาอาหารกลางวันแล ้ว เริ่มหิวแล ้วด้วย
“คุณจะเอาไปทัง้ หมดนี่เลยใช่ไหม”
ศิศิราพยักหน้ารับทัง้ ทีย่ งั ดูดน�ำ้ อยู่
“เจ้า นายคุ ณ ปล่อ ยให ค้ ุ ณ มาขนของพวกนี้ ค นเดีย ว โดย
ไม่ส่งคนอื่นมาช่วยเลยงัน้ เหรอ ท�ำไมเขาถึงคิดว่าผูห้ ญิงตัวเล็กๆ
อย่างคุณจะขนของพวกนี้ไหวกัน”
ค�ำพูดของณฉัตรเป็ นประโยคค�ำถามก็จริง แต่ศิศิรารู้สกึ ว่า
เขาบ่นกับตัวเองมากกว่า
ทว่าสิง่ ทีส่ ะดุดความคิดของเธอคืออะไรรูไ้ หม...
ณฉัตรคิดว่าเธอเป็ นคนใช้น่ะสิ! เขาคิดแบบนัน้ แน่ นอนละ
เพราะเขาพูดค�ำว่าเจ้านายขึ้นมา ศิศิรามีเจ้านายทีไ่ หนกัน ไม่มใี คร
สั่งใหเ้ ธอมาขนขา้ วของพวกนี้ทงั้ นัน้ แหละ เพราะว่าของที่อยู่ใน
หอ้ งเก็บของทุกชิ้นเป็ นของเธอ เธอก็แค่ มาหยิบของของตัวเอง
ไม่ได้ถกู ใครไหว ้วานหรือใช้งานเสียหน่อย
ว่าแล ้วศิศิราก็กม้ หน้ามองสารร่างของตัวเอง...
โอเคๆ ยอมรับก็ได้ว่าเสื้อผ ้าทีเ่ ธอสวมใส่อยู่มนั ชวนให้คดิ ว่า
เธอเป็ นเพียงลูกจ้าง ไม่ใช่เจ้านาย เสื้อยืดสีเทาที่ใส่จนเปื่ อยกับ
กางเกงเลทีเ่ ก่าพอกัน รวมถึงรองเทา้ แตะอีหนีบมันท�ำใหเ้ ธอดูแย่
แต่แหม...ก็วนั นี้เธอตัง้ ใจมาขนของนี่ คิดเอาไว้ว่าคงจะต้องเปื้ อน
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ทัง้ ฝุ่นทัง้ เหงือ่ จะใหเ้ ธอแต่งตัวสวยมาแบกหามหรือไง ชุดสวยๆ
ก็เลอะหมดน่ะสิ
เอาเถอะ! ณฉัตรจะเข ้าใจว่าเธอเป็ นอะไรก็เรื่องของเขาเถอะ
เดีย๋ วขนของหมดนี่แล ้วก็คงไม่ได้เจอกันอีก
“ฉันท�ำคนเดียวค่ะ คิดว่าท�ำไหว” ถึงชายหนุ่มจะพูดเหมือน
บ่นกับตัวเอง แต่อย่างไรมันก็เป็ นประโยคค�ำถาม ศิศิราก็ตอบเขา
ไปตามมารยาทเท่านัน้
ท�ำไมเธอถึงต้องมาขนข ้าวของพวกนี้เองน่ะเหรอ ก็เพราะว่า
ศิศิราไม่คดิ จะให้ใครช่วยตัง้ แต่แรกอยูแ่ ล ้ว กะว่าค่อยๆ ขนไปก็ได้
อย่างไรคงไม่เกินวันนี้หรอก แต่บางอย่างมันก็หนักมากจริงๆ เลย
ทุล กั ทุเ ลไปหน่ อ ย แล ว้ แขนเธอก็ เ ริ่ ม ล า้ แล ว้ ด้ว ย แถมยัง หิว
อีกต่างหาก
“คุณกินอะไรหรือยังคะ”
“หืม?” ณฉัตรเบนสายตากลับไปหาคนตัง้ ค�ำถามแว่บหนึ่ง
เขาหอบผา้ ใบส�ำหรับวาดภาพออกมาตัง้ ใหญ่ เดินเอาไปวางไว ้
ท ้ายกระบะรถด้วยท่าทางปกติราวกับไม่ได้กำ� ลังยกของหนักอยู่
“ฉันยกของพวกนี้มาตัง้ แต่ เช้า นี่ก็จะเที่ยงแลว้ ค่ ะ กะว่า
จะออกไปหาอะไรกินเพิม่ พลังเสียหน่อย คุณจะไปด้วยกันไหมคะ”
ศิศิราถามเพราะเห็นว่าเขาลงมาช่ วยเธอขนของหรอกนะ เธอจะ
ตัดช่องน้อยแต่พอตัวก็คงไม่ดี เดีย๋ วเขาจะหาว่าเธอแล ้งน�ำ้ ใจ
“คุณไปหาอะไรกิน แลว้ ก็ซ้ อื มาฝากผมก็แลว้ กัน” ณฉัตร
ไม่อยากออกไปไหน เขาปรากฏตัวสู่สายตาสาธารณชนทีไรก็ได้ยนิ
เสียงซุบซิบตามหลังให้รำ� คาญใจอยู่เรื่อย
เรื่องทีพ่ ดู กันก็ไม่พ ้นเรื่องทีเ่ ป็ นประเด็นอยู่ตอนนี้หรอก...
‘หน้าตาก็ดี แต่จติ ใจอ�ำมหิตแต๊ๆ เลย’
‘นอกใจ๋แฟนว่าแย่แลว้ ก๋า นี ถ่ ึงกับฆ่ าคน จะด่ าว่าเหี้ยยัง
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สงสารตัวเหี้ยเลยนะเจ้า’
‘เป็ นคนรวยนีด่ ีแต๊ๆ เลยเนาะ ท�ำผิดก็บต่ อ้ งติดคุก’
แต่ละอย่างทีว่ า่ กันไป หาดีไม่ได้เลย แล ้วคิดว่าเขาจะอยาก
โผล่หน้าไปเจอผูค้ นหรือไงล่ะ ถึงอย่างนัน้ ณฉัตรก็เลีย่ งไปตลอด
ไม่ได้อยู่ดี คนมันต้องกินน่ะนะ ไม่กนิ ก็อดตาย ฉะนัน้ การออกไป
ตลาดก็เลยเป็ นเรื่องที่ชายหนุ่ มไม่อาจหนีพน้ แต่ ก็พยายามไป
ใหน้ อ้ ยครัง้ มากเท่าที่จะท�ำได้ อาศัยว่าซื้อน�ำ้ กับอาหารส�ำเร็จรู ป
มาตุนเอาไว ้เยอะๆ หน่อย
แต่กน็ ั่นละ...ใครจะอยากกินของไม่อร่อยทุกวัน
อันทีจ่ ริงทีแ่ ม่สายก็มบี ริการเดลิเวรีนะ แต่ทน่ี ่ีอยู่ไกลตลาด
พอสมควร พอค�ำนวณค่าส่งแล ้วบางทีกแ็ พงยิง่ กว่าค่าอาหารเสียอีก
แต่นั่นก็ไม่ได้เป็ นปัญหาเท่ากับตอนทีต่ อ้ งบอกเสน้ ทางใหพ้ นักงาน
ส่งอาหารทราบหรอก ถึงจะค�ำนวณเสน้ ทางด้วยจีพเี อส แต่ มนั
ก็ยงั มีบางจุดที่ชวนงง แลว้ ณฉัตรเองก็ไม่ใช่ คนพื้นที่ มันก็เลย
กลายเป็ นเรื่องยากทีเ่ ขาจะสือ่ สารเรื่องเส ้นทางให ้เข ้าใจตรงกัน
ล�ำ บากล�ำ บนเหลือ เกิน ชีวิต ณฉัต รคิด ว่า นี่ เ ป็ น จุด ต�ำ่ สุ ด
ในชีวติ ของเขาแล ้วละ
“ฉัน ว่ า จะไปซื้ อ ผัด ไทยตรงปากทางก่ อ นถึ ง ถนนใหญ่
คุณกินได้ใช่ไหมคะ” ร้านผัดไทยทีศ่ ิศิราพูดถึงน่าจะเป็ นร้านอาหาร
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ แล ้วในละแวกนี้ เมือ่ ก่อนเธอก็ฝากท ้องไว้กบั ร้านนี้บอ่ ยๆ
“ครับ ผมกินได้ทกุ อย่าง” ณฉัตรปัดภวังค์ความคิดเมือ่ ครู่
ทิ้งไป ทุ่มสมาธิไปกับการจัดระเบียบขา้ วของบนทา้ ยรถกระบะ
เพื่อ หาพื้น ที่ใ ห ว้ ่ า งพอส�ำ หรับ ของที่ย งั เหลือ อยู่ ใ นห อ้ งเก็ บ ของ
“ผมว่ารอบเดียวไม่น่าจะขนไปหมด แลว้ ไหนๆ คุณก็จะออกไป
ซื้อของกินอยู่แลว้ เอาของไปไว้ท่บี า้ นก่ อนสักรอบไหม หรือคุณ
จะขับรถทีม่ ขี องอยู่เต็มท ้ายกระบะออกไปซื้อผัดไทย”
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ศิ ศิ ร าคิ ด ตามค�ำ พู ด ของณฉัต ร จริ ง อย่ า งที่เ ขาว่ า นั่ น ละ
ขา้ วของที่เธอฝากเอาไวเ้ ยอะเกินกว่าที่จะขนได้หมดในรอบเดียว
แล ้วเธอก็ไม่อยากจะขับรถออกไปโดยทีม่ ขี ้าวของเต็มท ้ายรถแบบนี้
ด้วย ศิศิราห่วงว่าจะไปโดนอะไรเลอะเข ้า
แต่จะให ้ขนของลงก่อนรอบหนึ่ง ก็เกรงว่าจะต้องใช้เวลานาน
ถ ้าจะให ้เร็ว...ก็คงต้องมีณฉัตรช่วย
ทว่าจะให ้เขาไปทีบ่ ้านเธองัน้ หรือ
‘คุณหนาวต้องระวังตัว’
น�ำ้ เสียงที่เต็มไปด้วยความกังวลของป้ าแจ่ มยังก้องอยู่ใน
โสตประสาท มันช่ วยไม่ได้ท่ศี ิศิราจะหวาดระแวงขึ้นมา ใครจะ
ไปคิดเล่าว่าณฉัตรจะโผล่มาอยู่ใกล้ตวั เธอมากขนาดนี้ บ ้านของเธอ
กับบ ้านหลังนี้อยูห่ า่ งกันในระยะทีส่ ายตามองเห็นเลยนะ ใกล ้ขนาดนัน้
เลยละ
“ถา้ อย่างนัน้ รอบนี้ก็เอาไปเท่านี้ก่อนแลว้ กันค่ ะ เดีย๋ วฉัน
เอาของลงแล ้วค่อยออกไปซื้อผัดไทย”
“ผมต้องไปช่วยคุณถูกไหม”
“ก็...” คงต้องเป็ นอย่างนัน้ ถา้ เขาไม่อยากกินมื้อกลางวัน
ตอนบ่ายสามโมงน่ะนะ “แล ้วแต่คุณจะกรุณาค่ะ”
ศิศิรารู้ว่านี่อาจจะเป็ นการประมาทเรื่องความปลอดภัยของ
ตัวเองจนเกินไป เธอไม่ควรไว้ใจผูช้ ายที่เคยตกเป็ นผูต้ อ้ งสงสัย
ในคดีฆาตกรรมมากขนาดนี้ แต่เอาตรงๆ เลยนะ บ ้านเธออยู่ห่าง
จากตรงนี้ไม่ถงึ สองกิโลเมตร ไม่ตอ้ งกดจีพเี อส ไม่ตอ้ งรอค�ำเชิญ
ณฉัตรก็โผล่ไปทีน่ ั่นได้อยู่ดี
แลว้ อีกอย่าง...ศิศิราก็ไม่คิดจะเชิญณฉัตรเขา้ บา้ นอยู่แลว้
แค่อยากได้แรงเขาไปช่วยขนของลงจากรถเท่านัน้ เอง
“ผมก็คงต้องช่วยคุณนั่นละ” ก็ดนั โผล่มาช่วยแล ้วนี่ แถมยัง
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ฝากเธอซื้ออาหารเขา้ ไปอีก จู่ๆ จะใหเ้ ดินกลับขึ้นบา้ นก็คงจะดู
ใจจืดใจด�ำเกินไปเสียหน่อย “ไปกันเลยไหม”
ชายหนุ่ มดันฝาทา้ ยกระบะปิ ด พอเห็นว่าอีกฝ่ ายพยักหน้า
ให ้ค�ำตอบ เขาก็เหวีย่ งตัวขึ้นไปนั่งอยู่บนขอบกระบะทันที
ศิศริ าแปลกใจไม่นอ้ ยทีเ่ ห็นภาพนัน้ บอกตามตรงว่าเธอไม่คดิ
ว่าคนที่เป็ นถึงพระเอกละครจะเอาตัวไปนั่งอยู่บนทา้ ยรถปิ กอัพ
แบบนี้ แต่ก็ดีแลว้ ละ เธอกับเขาแทบจะไม่รู้จกั กัน ใหเ้ ขามานั่ง
ในห ้องโดยสารด้วยกันก็จะกลายเป็ นว่าเกิดบรรยากาศอึดอัดขึ้นมา
เสียเปล่าๆ ถึงจะเป็ นระยะทางแค่สนั้ ๆ ก็เถอะ
พอคิ ด แบบนี้ แ ล ว้ ศิ ศิ ร าก็ เ ลยเปิ ด ประตู ข้ ึน ไปนั่ ง ประจ�ำ
ต�ำแหน่งคนขับ ตอนทีส่ ตาร์ตรถก็อดนึกไปถึงคนทีน่ งั่ อยูท่ ้ายกระบะ
ไม่ได้ ถา้ ว่ากันตามความเป็ นจริงทีเ่ กิดขึ้น ไม่เอาเรื่องข่าวทีล่ อื กัน
ปากต่ อปากแบบไม่มหี ลักฐานมาพูด ณฉัตรก็ถอื เป็ นเพื่อนบา้ น
ทีม่ นี ำ�้ ใจอยู่ประมาณหนึ่ง เขาไม่จำ� เป็ นต้องช่วยเธอขนของพวกนี้
ก็ได้ แต่เขาก็เสนอตัวมาช่วยโดยทีเ่ ธอก็ไม่ได้รอ้ งขอสักค�ำเดียว
อืม...นี่ตกลงว่าแท ้จริงแล ้วพระเอกหนุ่มคนนี้เป็ นคนแบบไหน
กันแน่นะ

บ า้ นของคนอมตาประภากรณ์ต่างจากบา้ นที่ณฉัตรพัก

อยู่มาก ประเมินจากสายตาแลว้ ขนาดของบา้ นอาจจะพอๆ กัน
แต่วา่ การออกแบบต่างกันลิบ บ ้านหลังนี้ไม่ได้เป็ นบ ้านยกพื้นมีใต้ถุน
แบบบ ้านของแม่เขา แต่เป็ นบ ้านสองชัน้ สไตล์โมเดิรน์ มินมิ ลั ตัวบ ้าน
ทาสีขาวเกือบทัง้ หลัง ใช้ไม้โอ๊กตกแต่ งใหพ้ อมีลูกเล่นไม่จืดชืด
จนเกินไป หน้าบ ้านเป็ นประตูกระจกบานใหญ่ ด้านบนก็กรุกระจก
เหมือนกัน ทว่าณฉัตรมองไม่เห็นด้านในอยู่ดีเพราะเจ้าของบา้ น
ปิ ดม่านไว ้
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แล ้วชายหนุ่มก็ไม่ได้ถกู เชิญให ้เข ้าบ ้านด้วย...
“คุณช่วยยกของเข ้าในไว้ในนี้ทนี ะคะ”
‘ในนี้’ ทีศ่ ิศิราพูดถึงก็คอื ห ้องก่อปูนทีแ่ ยกออกมาจากตัวบ ้าน
ซึ่งก่ อสร้างด้วยสไตล์เดียวกัน เป็ นหอ้ งชัน้ เดียวแต่ ว่าหลังคาสู ง
กรุกระจกเกือบรอบด้าน ดูเหมือนพวกคอฟฟี่ เฮาส์สไตล์มจู ทิ ก่ี ำ� ลัง
เป็ นทีน่ ิยมในสมัยนี้
จนกระทั่งณฉัตรก้าวเทา้ เขา้ ไป ชายหนุ่ มถึงได้รู้ว่าด้านใน
เป็ น...อืม...จะเรียกว่าอะไรดีล่ะ จะว่าแกลเลอรี่ก็ไม่เชิง เหมือน
ห อ้ งท�ำ งานศิ ล ปะของเจ้า ของบ า้ นมากกว่ า มุม ด้า นในสุ ด เป็ น
ชัน้ ไม้โอ๊กยาว มีขวดสีตงั้ อยู่เรียงราย รอบบริเวณก็เป็ นอุปกรณ์
ส�ำหรับใช้วาดภาพ ส่วนอีกฝัง่ มีโต๊ะเตี้ยๆ ท�ำมาจากไม ้แบบเดียวกัน
ทีพ่ ้นื ใกล ้ๆ มีพรมทีน่ ่าจะถักจากผักตบชวาแผ่นใหญ่วางอยู่ คงเป็ น
โต๊ะส�ำหรับนั่งวาดภาพละมัง้ นอกจากนี้ก็ยงั มีขา้ วของอื่นๆ ซึ่ง
ณฉัตรไม่รูว้ า่ เป็ นอะไรวางอยู่ระเกะระกะ มันถูกคลุมไว ้ด้วยผา้ ดิบ
สีขาว ดูเหมือนว่าเจ้าของบา้ นคงเพิง่ คิดจะเข ้ามาปัดฝุ่นเพือ่ ใช้งาน
ห ้องนี้ กลิน่ อับยังจางในอากาศอยู่เลย
“ให ้ผมวางอะไรไว ้ตรงไหนบ ้างครับ”
ศิศิรากวาดตามองหาพื้นทีว่ า่ งใน ‘ห ้องท�ำงาน’ ของเธอ แล ้ว
ก็ช้ ีไปยังฝั่งที่ดูจะมีพ้ นื ที่มากที่สุด “คุณเอาวางรวมๆ ไวต้ รงนัน้
ได้เลยค่ะ”
ณฉัต รท�ำ ตามอย่ า งไม่ มีอิด ออด เขาไม่ ไ ด้ ซ กั ถามอะไร
เกีย่ วกับตัวเธอหรือว่าใครทีน่ ่ี ไม่ชวนคุยเรือ่ งใดๆ ก็ตามแต่ ศิศิรา
คิดว่าเขาคงไม่อยากสร้างความสนิทสนม แล ้วทีเ่ ขาไม่แสดงอาการ
อยากรู อ้ ยากเห็นออกมา คงเป็ นเพราะเขาเองก็ไม่อยากใหเ้ ธอ
ไปละลาบละล ้วงเรื่องของเขาเหมือนกัน
ในเมื่อเขาเคารพความเป็ นส่วนตัวของเธอ ศิศิราก็เคารพ
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ความเป็ นส่วนตัวของเขา หญิงสาวยกของลงจากทา้ ยรถกระบะ
เงียบๆ เอาของเข ้าไปวางด้านใน แล ้วก็เดินกลับออกมาใหม่
ทัง้ คู่ ขนของท่ามกลางเสียงลมเสียงนก ไร้คำ� พูดจา ได้แต่
เดินสวนกันไปมาอยู่แบบนัน้ จนกระทั่งยกของออกมาจนเกลี้ยง
ท ้ายรถกระบะ
เอาละ ทีน้ ีศิศิราก็จะไปส่งเขาไว้ทบ่ี า้ น แล ้วเธอก็จะออกไป
ซื้อผัดไทยมาเติมพลัง จากนัน้ ค่อยเริ่มขนของรอบบ่ายกันอีกหน
เชื่อว่ามันคงเป็ นการขนของกันแบบเงียบงันเหมือนเมือ่ ครู่น้ ี
นั่นละ
จะว่าแปลกก็แปลกอยู่นิดๆ ทัง้ ทีณ
่ ฉัตรเองก็ดูไม่ได้อยากจะ
สุ งสิงอะไรกับใคร แต่ เขาก็ยงั สละเวลามาช่ วยเธอ เอ...หรือว่า
จริงๆ แลว้ เขาไม่ได้มีน�ำ้ ใจอะไร แต่ รำ� คาญที่เธอไปวุ่นวายอยู่
ใต้ถนุ บ ้านเขาตัง้ ครึ่งค่อนวัน
ต้องใช่แน่ๆ เลย ณฉัตรคิดว่าถ ้าเขายอมช่วยเธอเสียหน่อย
เธอก็จะได้ไม่ตอ้ งไปวุน่ วายทีบ่ ้านของเขา อืม...เป็ นเพราะเหตุผลนี้
แหงเลยทีท่ ำ� ให ้เขาลงมาจากบ ้าน
แต่จะเพราะอะไรก็ตามเถอะ ทุ่นแรงเธอไปได้ ศิศิราก็พอใจ
แล ้ว
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3

ผูกปิ่นโต

ศิศิราคิดผิดถนัดว่าการขนของรอบบ่ายมันจะอยู่ท่ามกลาง

ความเงียบ ณฉัตรไม่ได้เอาแต่ยกของเหมือนกับว่าลืมปากเอาไว ้
บนบ ้านเหมือนในตอนแรก เขาเป็ นฝ่ ายเปิ ดบทสนทนากับเธอก่อน
ด้วยซ�ำ้
“เจ้าของบ ้านนัน้ เขาอยู่ทน่ี ั่นตลอดเลยหรือเปล่า”
ณฉัตรไม่ได้รูเ้ ลยว่าเจ้าของบา้ นที่เขาพูดถึงก็คือคนที่กำ� ลัง
แบกขาตัง้ วาดภาพไปใส่ทา้ ยรถกระบะอยู่ในตอนนี้ ศิศิรายกแขน
ขึ้นปาดเหงือ่ ทีไ่ หลเป็ นทาง อากาศในยามบ่ายร้อนกว่าตอนเช้ามาก
เล่นเอาเหงือ่ ท่วมตัวเลย
“ก็อยู่เกือบตลอดนั่นแหละค่ะ” ศิศิราไม่แน่ ใจเหมือนกันว่า
ณฉัตรอยากรูไ้ ปท�ำไม แต่คดิ ว่าเดีย๋ วคงรู ้ เขาคงไม่ถามขึ้นมาลอยๆ
โดยไม่มเี หตุผลหรอกมัง้
“แล ้วปกติเขากินอะไรทีไ่ หน”
“คะ?”
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“เวลากินข ้าวน่ะ ท�ำกินเอง คุณเป็ นคนท�ำให้กนิ หรือว่าเขา
ออกไปหาอะไรกินข ้างนอก”
ศิศิรานิ่วหน้า เริ่มไม่เขา้ ใจแลว้ ว่าณฉัตรจะอยากรู้ไปท�ำไม
ถึงอย่างนัน้ เธอก็ยอมตอบค�ำถามของเขา
“ฉัน ท�ำ ค่ ะ แต่ บ างทีก็อ อกไปกิน ที่อ่ืน บ า้ ง คุ ณ ถามท�ำ ไม
เหรอคะ”
“ผมมีปญ
ั หาเกี่ยวกับเรื่องอาหารการกินน่ ะ คิดว่าน่ าจะพอ
รบกวนคุณได้...ไหม”
“ยังไงคะ” ศิ ศิราหรี่ตามองเขา ไม่เขา้ ใจจริงๆ ว่าณฉัตร
ต้องการอะไร
“ไหนๆ คุณเองก็ต ้องท�ำอาหารให ้เจ้านายคุณอยูแ่ ล ้ว คุณก็แค่
ท�ำเผื่ออีกที่หนึ่งส�ำหรับผม แลว้ ก็ช่วยเอามาส่งให้ที่นี่ได้ไหมครับ
ถา้ วันไหนที่ตอ้ งไปซื้ออาหารจากขา้ งนอก ก็ช่วยซื้อเผื่อผมหน่ อย
คุณคิดเงินผมมาได้เลย จะคิดเป็ นรายวัน รายสัปดาห์ หรือว่า
รายเดือนก็ได้ทงั้ นัน้ ”
เดีย๋ วก่อนนะ! นี่เธอไปตกลงรับปากเขาตัง้ แต่เมือ่ ไรกัน
“คุณจะให้ฉนั ท�ำอาหารมาส่งให ้คุณ...ทุกมื้อ อย่างนัน้ หรือคะ”
บ ้าน่า! นี่เขาเห็นเธอเป็ นอะไรกัน
“ครับ หรือว่าคุณต้องปรึกษาเจ้านายคุณก่อน”
ศิศิราไม่ตอ้ งปรึกษาใครทัง้ นัน้ ละ เธออยู่บ ้านคนเดียว ไม่มี
เจ้านายทีเ่ ขาก�ำลังพูดถึง นีณ
่ ฉัตรเข ้าใจว่าเธอเป็ นคนรับใช้จริงๆ สินะ
ถึงได้คดิ จะจ้างให ้เธอท�ำอาหารมาส่งเขาทุกวันน่ะ
“แต่แค่ทำ� อาหารเพิม่ ขึ้นมาอีกทีเ่ ดียวเอง เจ้านายคุณคงไม่วา่
หรอกมัง้ ” ณฉัตรเห็นอีกฝ่ ายเงียบไปก็พดู ขึ้นมาอีกหน คราวนี้เขาใช้
น�ำ้ เสียงทีอ่ ่อนลงกว่าเดิมนิดหนึ่ง เผือ่ ว่าเธอจะเห็นใจเขาขึ้นมาบ ้าง
“ผมไม่อยากกินอาหารส�ำเร็จรูปแช่แข็งทุกวันหรอกนะ”
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เรื่อ งที่ว่ า ณฉัต รอาจจะท�ำ อาหารไม่ เ ป็ น นัน้ ศิ ศิ ร าก็ พ อจะ
เข ้าใจได้อยู่หรอก แต่อย่างน้อยๆ ถึงท�ำไม่เป็ น แต่เขาก็ตอ้ งหาซื้อ
เป็ นใช่ไหมล่ะ
“คุณเองก็มรี ถนี่คะ ท�ำไมถึงไม่ออกไปหาอะไรกินที่ตลาด
ล่ะคะ”
“เอาตามตรงเลยนะ ผมไม่อยากโผล่หน้าออกไปเจอใคร
ในช่วงนี้น่ะ ถา้ คุณรู้จกั ผม ก็คงรูว้ ่าผมมีข่าวที่ไม่ค่อยดีนกั แล ้ว
สังคมก็โจมตีผมเหลือเกิน เดินไปทีไ่ หนก็โดนด่า นี่ถา้ ตอนนี้เป็ น
หน้าทุเรียน ผมว่าผมคงได้เปลือกทุเรียนกลับบ ้านมาเต็มเลย”
ศิศิราก็เห็นใจเขาอยู่หรอก แต่มนั ก็ไม่ใช่ว่าความเห็นใจนัน้
จะต้องท�ำให ้เธอท�ำอาหารให ้เขากินทุกวันไหมล่ะ
“คุ ณ จะให้ ฉัน ท�ำ อาหารแล ว้ เอาไปส่ ง ให ค้ ุ ณ ทุ ก มื้อ เลย
น่ะเหรอคะ”
สะดวกณฉัตร แต่ลำ� บากเธอนี่สิ
“หรือ ถ า้ คุ ณ ไม่ อ ยากเสีย เวลามา ผมเป็ น คนไปเอาก็ ได้”
อย่างไรก็ดีกว่าต้องไปได้ยินเสียงซุบซิบนินทาของแม่คา้ ที่ตลาด
อยู่แล ้ว
“แล ้วถา้ ฉันไม่ตกลงล่ะคะ” ศิศิราไม่อยากหาเรื่องให้ตวั เอง
ล�ำบากเพิม่ ขึ้น ถ ้ารับปากเขาก็ไม่ต่างจากรับเอาภาระเข ้ามา
“ผมเขา้ ใจนะว่าเรื่องนี้คงจะไปเพิ่มความยุ่งยากให้กบั ชีวติ
ของคุณ” ณฉัตรเดาถึงสาเหตุทห่ี ญิงสาวบ่ายเบีย่ ง เขาเชื่อว่าตัวเอง
เดาไม่ผิดด้วย “แต่ ผมก็ไม่ได้จะใหค้ ุณท�ำงานนี้ฟรีๆ นอกจาก
ผมจะจ่ายค่ าวัตถุดิบอาหารแลว้ ผมยังจะจ่ายค่ าจ้างใหค้ ุณด้วย
ผมจ่ายล่วงหน้าเลยก็ได้นะ เป็ นสัปดาห์กแ็ ล ้วกัน เท่าไรดี...สามพัน
พอไหม หรือว่าห ้าพัน”
“เดีย๋ วก่ อนนะ! ฉันยังไม่ได้รบั ปากเลยค่ ะ” จู่ ๆ ก็มาพูด
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เรือ่ งเงิน คิดว่าเงินแค่นนั้ จะพอซื้อลูกสาวมหาเศรษฐีใหญ่ในเชียงราย
ได้หรือไงกัน ศิขรินจ้างเธอนอนอยู่บา้ นเฉยๆ ตลอดสัปดาห์ยงั
จ่ายแพงกว่านี้เลย
“สรุปว่าคุณจะปฏิเสธ?”
ศิศิราพยักหน้าแทนค�ำตอบ
“ทัง้ ที่ ผ มก็ เ พิ่ ง มี น�้ำ ใจช่ ว ยคุ ณ ขนของเนี่ ย นะ ทัง้ หนัก
ทัง้ เหนื่อย ทัง้ ร้อนเลยนะคุณ”
“ฉันก็ไม่ได้ขอให ้คุณช่วยหรือเปล่า” จู่ๆ จะมาล�ำเลิกบุญคุณ
กันแบบนี้ได้อย่างไร
“เพราะโลกนี้มนั มีสง่ิ ทีเ่ รียกว่า ‘น�ำ้ ใจ’ อยู่ไงครับ ผมมีนำ�้ ใจ
มาช่วยคุณยกของพวกนัน้ โดยที่คุณไม่ได้เอ่ยปากขอ จะว่าท�ำไป
เพราะมีเรื่องอยากรบกวนคุณก็ได้ แต่เอาเถอะ...ถา้ เรื่องที่ผมขอ
มันไปสร้างความล�ำบากใจใหค้ ุณก็ไม่เป็ นไร คุณไม่ตอ้ งตกลงก็ได้
ผมจะได้จ�ำเอาไว้ว่าคุณน่ะ...ไม่มนี ำ�้ ใจ”
ศิศิราเบิกตามองหน้าคนที่กระแทกถอ้ ยค�ำสี่พยางค์สุดทา้ ย
ใส่หน้าเธอ วิจติ ราบอกว่าณฉัตรเป็ นพระเอก แต่ทำ� ไมศิศิรากลับ
รูส้ กึ ว่าเขาเป็ นตัวร้ายชัดๆ เลย มาว่าเธอแบบนี้ได้อย่างไรกัน
“คุณว่าฉัน!”
“ผมพูดไปตามเนื้อผา้ ” ณฉัตรไหวไหล่เบาๆ ไม่อนาทรต่อ
สายตาเขียวปัดของอีกฝ่ ายเลยสักนิด “คุณไม่มนี ำ�้ ใจกับผมจริงๆ นี่”
ศิศิราเมม้ ปากแน่ น ตาบา้ นี่! ย�ำ้ ไม่เลิกไม่รา นี่ถา้ เกิดเขารู ้
ขึ้นมาว่าเธอคือ ศิศิรา อมตาประภากรณ์ เขาจะเที่ยวไปพูดให ้
ใครต่อใครรูก้ นั ทั่วเลยหรือเปล่าเนี่ยว่าคนบ ้านนี้แล ้งน�ำ้ ใจ
ไม่ได้หรอก ยอมใหเ้ ป็ นอย่างนัน้ ไม่ได้! ถา้ เกิดแม่รูว้ ่าเธอ
ไปท�ำใจด�ำใส่ใครคงบ่นไปสามวันแปดวันเลย โทษฐานที่ท ำ� ให ้
อมตาประภากรณ์เสียชื่อ
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“โอเคๆ เลิกพูดได้แล ้วว่าฉันไม่มนี ำ�้ ใจ ฉันตกลงยอมให ้คุณ
ผูกปิ่ นโตก็ได้”

ใบหน้าของศิศิรายังร้อนผ่าวไม่หายทัง้ ที่ประเด็นสนทนา

เมือ่ ครู่กผ็ ่านมากว่าครึ่งชั่วโมงแล ้ว
“โอ๊ย! หยุดคิดได้แล ้วน่า” หญิงสาวบอกกับตัวเอง พยายาม
ทุ่มความสนใจไปกับการจัดข ้าวของภายในหอ้ งใหเ้ ข ้าทีเ่ ข ้าทาง แต่
ดูเหมือนเธอจะยังวุ่นวายกับงานตรงหน้าไม่มากพอ สมองมันเลย
พลอยจะวกไปนึ ก ถึง บทสนทนาระหว่า งเธอกับ ณฉัต รเมื่อ ครู่ น้ ี
อยู่เรื่อยเลย
“...ฉันตกลงยอมใหค้ ณ
ุ ผูกปิ น่ โตก็ได้”
ตอนที่เธอพูดประโยคนี้ออกไป ณฉัตรถึงกับส�ำลักน�ำ้ ลาย
ตัวเอง ตอนแรกศิศิราก็ไม่เข ้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น จนกระทัง่ ชายหนุ่ม
ขยายความ...
“ผูกปิ น่ โต?”
“ก็คณ
ุ จะจ้างให้ฉนั ท�ำอาหารไปส่งให ้คุณนีค่ ะ  เรียกว่าผูกปิ น่ โต
ก็ถกู แล ้วไหม”
“มันก็ถูก” ณฉัตรพูดเหมือนแบ่งรับแบ่งสู ้ “แต่ผมไม่ค่อย
ได้ยินคนพู ดถึงค�ำว่าผู กปิ ่นโตในแง่ ทีค่ วามหมายตรงตัวแบบนี้
สักเท่าไรน่ะ”
“แล ้วมันมีความหมายในแง่อนื ่ อีกด้วยหรือคะ”
ณฉัตรพยักหน้า สีหน้าของเขาคลา้ ยจะประหลาดใจนิดๆ
ชายหนุ่ มอ้าปากเหมือนจะพูด แล ้วก็หุบลงราวกับไม่แน่ ใจว่าควร
จะบอกใหเ้ ธอรู้ดหี รือเปล่า แต่คดิ ๆ แล ้วหญิงสาวก็ควรจะรู้นั่นละ
เธอจะได้ไม่เทีย่ วไปพูดแบบนี้กบั ใครทีไ่ หนอีก
“ก็...เวลาทีผ่ ู ช้ ายเขาตกลงทีจ่ ะส่งเสียเลี้ยงดูผูห้ ญิงสักคน
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โดยแลกกับการให ้เธอมาเป็ นคู่นอน  เขาก็ใช้ค�ำว่าผูกปิ น่ โตเหมือนกัน”
ศิศิราได้ยนิ แบบนัน้ ก็อา้ ปากค้าง เธอรูว้ ่าเรื่องอย่างทีณ
่ ฉัตร
ก�ำลังพูดถึงน่ะมันมีอยู่ถมเถ แต่กไ็ ม่รูว้ า่ คนอืน่ เขาเรียกกันแบบนัน้
“คุณ ก็ อ ย่ า เที ่ย วไปพู ด กับ ใครว่ า ผมไปผู ก ปิ ่น โตกับ คุณ
เดีย๋ วคนเขาจะเข ้าใจว่าคุณเป็ นปิ น่ โตของผมเข ้าจริงๆ”
ทีน้ ศี ิศิราเข ้าใจแล ้วว่า ‘ปิ่ นโต’ ทีณ
่ ฉัตรพูดถึงมันมีความหมาย
ว่าอะไร
“อ้อ...แล ้วก็อย่าไปพูดค�ำนี้กบั ผูช้ ายคนอืน่ ทีไ่ หนล่ะ เพราะ
เขาคงจะไม่คิดว่าคุณหมายถึงปิ น่ โตใส่อาหาร แต่เป็ น...” ณฉัตร
มองหญิงสาวตัง้ แต่หวั จดเท ้าด้วยสายตากรุม้ กริ่มอย่างจงใจทีจ่ ะให ้
อีกฝ่ ายรู้จกั ค�ำว่าผูกปิ่ นโตในอีกความหมายหนึ่ง
“เข ้าใจแล ้วค่ะ ไม่ตอ้ งพูดแล ้ว”
ศิศิราสะบัดศีรษะไล่ความคิดออกจากหัว หลังจากทีต่ ดั จบ
บทสนทนาเรื่อง ‘ผู กปิ่ นโต’ เอาไวเ้ ท่านัน้ ณฉัตรไม่ได้เย้าแหย่
อะไรเธออีกก็จริง แต่สายตาทีเ่ ขาใช้มองเธอในตอนนัน้ ยังท�ำให ้เธอ
ร้อนวูบวาบจนถึงตอนนี้
ถึงอย่างนัน้ หญิงสาวก็รวู้ า่ ณฉัตรไม่ได้มเี จตนาจะจาบจ้วงอะไร
เธอ เขาบอกเขาเตือนด้วยความหวังดีดว้ ยซ�ำ้
แต่ท่อี ายไม่หายก็คือความไม่รูเ้ รื่องของตัวเองนี่ละ แหม...
ก็เธอไม่เคยเจออะไรในลักษณะนี้มาก่ อน แลว้ ไปอยู่องั กฤษมา
ตัง้ สองปี เธอจะไม่รูค้ วามหมายสแลงของภาษาไทยบางค�ำทีไ่ ม่ค่อย
ถูกเอามาพูดก็ไม่เห็นจะแปลกเลยจริงไหม
‘ฮื้อ...แต่กอ็ ายอยู่ดีนั่นละ อายโว ้ย!’

ศิ ศิ ราตกลงรับเงินจากณฉัตรสัปดาห์ละหนึ่ งพันบาท

เขายืนยันจะใหเ้ พิ่มเพราะกลัวว่าจะไม่เพียงพอ แต่ เธอบอกว่า
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อาหารทีเ่ ธอท�ำไม่ได้เลิศหรู เธอท�ำอะไรเขาก็ตอ้ งกินแบบนัน้ แล ้ว
เผลอๆ ถา้ วันไหนเธอขี้เกียจ เขาก็อาจจะต้องกินผัดมาม่าหรือไม่
ก็ยำ� ปลากระป๋ อง
“แล ้วปกติเขากินเยอะไหมนะ” ศิศิรายกมือขึ้นมาเกาศีรษะ
เบาๆ ระหว่างทีก่ ำ� ลังตวงข ้าวสารเพือ่ จะน�ำไปหุง เมือ่ วานนี้กถ็ ามไป
แค่วา่ เขากินอะไรได้บ ้างไม่ได้บ ้าง แต่ไม่รูว้ า่ เขากินมากน้อยแค่ไหน
จะว่าไปตัวเขาก็สูงพอๆ กับศิขริน กล ้ามเกลิ้มอะไรเธอก็เห็น
ว่ามี แต่ศิขรินบึ้กกว่าตามประสาคนทีท่ ำ� งานในไร่
อืม...ณฉัตรเป็ นดารานี่นะ พวกนี้ตอ้ งคุมน�ำ้ หนัก เพราะ
ถา้ อ้วนนิดอ้วนหน่อยก็จะเห็นชัดเวลาเขา้ กล ้องใช่ไหม งัน้ เขาก็คง
ไม่กนิ จุเหมือนพีช่ ายฝาแฝดของเธอหรอกมัง้ งัน้ ให ้เขากินเท่ากับเธอ
ก็แล ้วกัน
อันที่จริงศิศิรามีเบอร์โทรศัพท์ของณฉัตรด้วย เขาใหเ้ ธอ
เมมเบอร์เขาเอาไว ้ เผือ่ ว่าวันไหนทีเ่ ธอติดขัดไม่สามารถท�ำอาหาร
ไปส่งใหเ้ ขาได้ก็ใหเ้ ธอส่งขอ้ ความไปบอกเขาก่ อน จะได้ไม่ตอ้ ง
หิ้วท ้องรอเก้อ
“แกงฮังเลนี่น่าจะกินเป็ นมัง้ พูดเองนี่นาว่ากินได้ทุกอย่าง”
ศิศิราพูดกับตัวเองขณะเปิ ดดูวตั ถุดบิ ในตูเ้ ย็น เธอไม่ใช่แฟนคลับ
ของณฉัตรอย่างวิจิตราถึงจะรู ว้ ่าชายหนุ่ มชอบอะไรไม่ชอบอะไร
แน่นอนว่าเธอคงไม่โทร.ไปถามเพือ่ นด้วย ขืนถามไปมันก็ตอ้ งสงสัย
น่ะสิวา่ เธอจะอยากรูข้ ้อมูลของณฉัตรไปท�ำไม
ศิศิรารับปากชายหนุ่มไปแล ้วว่าจะไม่บอกใครว่าเขาพักอยู่ทน่ี ่ี
ฉะนัน้ เพือ่ เป็ นการป้ องกันไม่ให้ตวั เองหลุดปากพูดเรือ่ งนี้ เธอก็ตอ้ ง
ไม่โทร.ไปหาวิจติ รา
หญิงสาวตัดสินใจท�ำเมนู ท่เี ธออยากกิน ไม่ใส่ใจว่าณฉัตร
จะชอบหรือไม่ชอบ ในเมือ่ เขามาขอใหเ้ ธอท�ำอาหารเพิม่ ขึ้นมาอีก
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ที่หนึ่งเผื่อเขา เธอก็จะท�ำแค่ นนั้ ไม่เห็นต้องสนใจเลยว่าเขาจะ
อยากกินอะไร แค่น้ กี ว็ นุ่ วายมากพอแล ้ว ท�ำอาหารเพิม่ ขึ้นเท่ากับว่า
เธอต้องหาซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นจากเดิม มิหน�ำซ�ำ้ ยังต้องขี่เวสป้ า
เอาอาหารไปส่งให ้เขาทีบ่ ้านวันละครัง้ อีก
ศิศิราตัดสินใจว่าเธอจะเอาอาหารไปส่งใหเ้ ขาเอง ไม่ใช่ ว่า
อยากบริการอะไรหรอกนะ แต่ไม่อยากให ้เขาเป็ นฝ่ ายมาทีน่ ่ี ตอนนี้
ณฉัตรเข ้าใจว่าเธอไม่ได้อยูบ่ ้านคนเดียว แต่อยูก่ บั เจ้านาย ซึง่ ศิศริ า
ก็ปล่อยใหเ้ ขาเขา้ ใจผิดไปแบบนัน้ แหละดีแลว้ ถา้ เขารู ว้ ่าเธออยู่
คนเดียว เธออาจจะไม่ปลอดภัยจากเขา...หรือเปล่า
แหม...ก็ไม่ได้อยากจะกล่าวหาว่าเขาเป็ นคนไม่ดีหรอกนะ
แต่ทต่ี อ้ งระแวงขนาดนี้ก็เพราะประวัติทไ่ี ม่ค่อยจะดีของเขานั่นละ
แล ว้ ยิ่ง มาฟัง คนนู น้ คนนี้ ใ นตลาดพู ด ถึง เขาอีก เธอก็ ต อ้ งกลัว
เป็ นธรรมดาน่ะสิ
นี่ดีนะว่าศิขรินมาตรวจสอบความปลอดภัยของบา้ นหลังนี้
เอาไว้ตงั้ แต่ตอนทีก่ ่อสร้างแล ้วว่าไม่มที างทีใ่ ครจะบุกรุกเข ้ามาง่ายๆ
ในยามวิกาล ไม่งนั้ ตอนกลางคืนเธอคงจะนอนหลับได้ไม่สนิท
ลองมาเป็ นเธอดู สิ มีผูต้ อ้ งสงสัยในคดีฆาตกรรมมาเป็ น
เพือ่ นบ ้าน เป็ นใครจะไม่หลอนบ ้าง

“ผ มให ค้ ุ ณ ท�ำ อาหารเผื่อ ผมเพิ่ม มาอีก ที่ห นึ่ ง ใช่ ไ หม

คุณเอาไปอีกพัน แล ้วก็ทำ� เพิม่ เป็ นสองทีเ่ ลย” ณฉัตรควักแบงก์พนั
ส่งให้ศิศิราในเช้าอีกวันตอนทีเ่ ธอท�ำอาหารไปส่งให ้เขา
นับ มื้อ นี้ ด ว้ ยก็ เ ป็ น มื้อ ที่ส่ีแ ล ว้ ที่ศิ ศิ ร าต้อ งมาส่ ง อาหารให ้
ชายหนุ่ ม เขาก็ไม่ได้มคี อมเมนต์ติชมอะไรเรื่องรสชาติอาหารนะ
แต่ถงึ จะไม่ถกู ปากบ่นไปก็เท่านัน้ ละ เธอก็ทำ� ได้แต่แบบนี้อยู่ดี
“สองที?่ คุณไม่ได้อยู่ทน่ี ่ีคนเดียวหรอกเหรอคะ”
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“ผมอยู่คนเดียว”
“อ้าว! แลว้ คุณจะให้ฉนั ท�ำเผื่อใครอีกล่ะ” ศิศิราไม่ได้จะ
ละลาบละล ้วงอยากรูเ้ รื่องส่วนตัวของณฉัตร แต่ทเ่ี ธอถาม เพราะ
เธอต้องเป็ นคนท�ำอาหารไงล่ะ ท�ำเยอะขึ้นก็ตอ้ งเตรียมของเพิม่ ขึ้น
มันเหนื่อยนะเข ้าใจไหม
“ท�ำให ้ผมนี่แหละ”
“คะ?”
“ก็คุณท�ำมาน้อย ผมกินไม่อ่มิ เมือ่ วานผมกินขา้ วที่คุณท�ำ
แลว้ ก็ตอ้ งไปเวฟอาหารแช่แข็งกินอีกกล่อง” แน่ นอนว่าที่ณฉัตร
จ้างศิศิราใหท้ ำ� อาหารมาส่งก็เพราะไม่อยากจะฝากชีวติ ไว้กบั อาหาร
แช่แข็ง ฉะนัน้ เธอก็ควรจะได้รูว้ า่ อาหารทีเ่ ธอท�ำมามันไม่อยู่ท ้องเขา
เอาเสียเลย “ฉะนัน้ คุณก็รบั เงินนี่ไป แล ้วก็ทำ� ช่วยท�ำอาหารให้มนั
เยอะๆ หน่อย กินไม่อม่ิ นี่มนั ทรมานนะคุณ”
ศิศริ ามองเงินทีณ
่ ฉัตรยัดใส่มอื เธอด้วยความรูส้ กึ ทีบ่ อกไม่ถกู
จะว่า รู้สึก ผิด ก็ ใ ช่ แต่ ล กึ ๆ แล ว้ ก็ แ อบขบขัน กับ ท่ า ทางของเขา
อยู่เหมือนกัน
“คุ ณ บอกฉัน ก็ ได้ว่าไม่อ่ิม ฉัน ไม่รู ว้ ่า คุ ณ จะกิน มากน้อ ย
แค่ไหนนี่คะ เห็นว่าเป็ นดารา ต้องดูแลหุน่ คงกินไม่เยอะ ฉันก็เลย
ไม่ได้ทำ� เผือ่ คุณเยอะ”
“คุ ณ ครับ ผมน่ ะ ดาราตกกระป๋ อ ง ไม่มีใ ครจ้า งงานแล ว้
ไม่ตอ้ งไวห้ ุ่นอะไรทัง้ นัน้ ละ” ณฉัตรพูดไปอย่างนัน้ เอง เรื่องการ
ดูแลตัวเองไม่ใช่เรื่องที่คนแบบเขาจะปล่อยผ่าน แต่เรื่องที่อาหาร
มันกินไม่พออิม่ นัน้ เป็ นเรื่องจริง เขาต้องกินเยอะกว่านี้ อาหารเท่า
แมวดมแค่นนั้ มันแทบจะไม่ได้ให้พลังงานอะไรกับเขามากมายเลย
กินเข ้าไปแค่นนั้ แล ้วจะเอาเรีย่ วแรงทีไ่ หนไปออกก�ำลังกาย มิหน�ำซ�ำ้
จะยิง่ หิวจนต้องไปหาขนมจุบจิบกิน สรุปว่าจะอ้วนก็เพราะแบบนี้นล่ี ะ
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“คุณเอาเงินคุณคืนไปเถอะค่ะ” ศิศิรายืน่ ธนบัตรคืนเขา “เดีย๋ ว
ฉันจะท�ำให ้คุณเยอะขึ้นก็แล ้วกัน แต่ไม่คดิ เงินเพิม่ หรอกค่ะ”
“ถ ้าต้องท�ำเยอะขึ้น คุณก็ควรจะรับเงินไปด้วย เพราะวัตถุดบิ
มันก็ตอ้ งใช้มากขึ้นไม่ใช่หรือ ไหนจะค่าน�ำ้ มันรถทีค่ ุณต้องขับเอา
อาหารมาส่งผมอีก”
“ไม่เป็ นไรหรอกค่ะ”
“ไม่เป็ นไรไม่ได้”
“คุณเอาเงินคืนไปเถอะน่ า” ศิศิราควา้ มือเขาแลว้ ก็ยดั เงิน
คืนให้ไป “คุณพูดว่าคุณเป็ นดาราตกกระป๋ องนี่ ไม่มงี านท�ำแบบนี้
ก็คงล�ำบากน่ าดู รายได้คุ ณก็คงหดหายไปเยอะเลยถูกไหมคะ
คุณเก็บเงินของคุณเอาไวเ้ ถอะ ประหยัดเอาหน่ อย จะได้ไม่ตอ้ ง
ล�ำบากในวันหน้าก็แล ้วกันเนอะ”
ณฉัตรมองอีกฝ่ ายตาปริบๆ เกิดมาจนป่ านนี้ก็ไม่คิดว่าจะ
มีใครมาเห็นใจว่าเขาจะมีเงินไม่พอใช้ ว่าแลว้ ก็อยากจะวิ่งขึ้นไป
ส่องกระจกเสียตอนนี้เลย...
นี่เขาดูเหมือนคนตกอับขนาดนัน้ เลยเหรอวะ
“คิดซะว่าเป็ นน�ำ้ ใจเล็กๆ น้อยๆ จากคนบ ้านใกล้เรือนเคียง
ก็ได้ค่ะ แค่ ทำ� อาหารเพิ่มขึ้นอีกนิด ไม่ได้ส้ นิ เปลืองเท่าไรหรอก
คุณจะได้เก็บเงินของคุณเอาไว้ใช้ในยามจ�ำเป็ นนะคะ”
จะบอกว่าศิศิราเห็นใจเขาก็ได้ นั่นก็ส่วนหนึ่ง แต่อกี เหตุผล
ที่ห ญิง สาวท�ำ ดีก บั ณฉัต รก็ เ พราะว่า เขาจะได้ส�ำนึกเอาไว้ว่า เธอ
เป็ น คนที่ดีต่ อ เขา เผื่อ ว่า เขาเกิด เป็ น ฆาตกรที่ฆ่ า ผู ห้ ญิง คนนัน้
ขึ้นมาจริงๆ อย่างทีใ่ ครต่อใครสันนิษฐานและกล่าวหา อย่างน้อยๆ
ณฉัตรก็จะได้จดจ�ำไว้ว่าอย่างน้อยเธอก็มนี ำ�้ ใจกับเขา จะมาฆ่าแกง
คนที่ส่งขา้ วส่งน�ำ้ ใหเ้ ขาทุกวันแบบนี้มนั ก็โหดเหี้ยมผิดมนุ ษย์มนา
เกินไปหน่อยใช่ไหม
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ณฉัตรคงไม่ทำ� แบบนัน้ หรอกมัง้
...ก็ภาวนาให ้เขาไม่ทำ� ละนะ
ไม่ส.ิ ..เธอควรภาวนาใหส้ ุดทา้ ยแล ้วเขาไม่ใช่ฆาตกร แต่เป็ น
ผู ้บริสุทธิ์ทด่ี นั ซวยถูกโยงเข ้าไปเกี่ยวข ้องกับเรื่องนัน้ จะดีกว่า
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