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หญิงสาวร่างระหงในชดุสทูสีเทาท่ีก้าวเข้ามาในลิฟต์เป็น

คนสุดท้ายก่อนท่ีประตูจะปิด เรียกสายตาสุริยะท่ีเข้าไปก่อนให้
เหล่มอง ชายหนุ่มมองอย่างสนใจ หัวคิว้ขมวดเล็กน้อยอย่าง
สงสัย เม่ือเห็นหลายคนท่ีน่าจะเป็นพนักงานของบริษัทเพราะ
คล้องบตัรพนกังานยกมือไหว้หญิงสาว ซึง่เจ้าตวัเพียงพยกัหน้า
รับก่อนจะยืนตรงหน้าเชิด ไม่พดูไม่จากบัใคร  

ใคร? สริุยะถามตนเองในใจ หล่อนควรจะเป็นใครสักคน
ท่ีส าคัญในบริษัท ไม่อย่างนัน้พนักงานเหล่านีค้งไม่ท าความ
เคารพ และท่าทางท่ีดเูชิดหยิ่งคล้ายไม่ต้องการเสวนากบัใครนัน่
ด้วย หากหล่อนเป็นพนักงานธรรมดาคงไม่มีท่าทางราวกับ
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นางพญาเช่นนี ้
ทัง้ รูป ร่างหน้าตาท่ีสวยสะดุดตา และท่าทางการ

ปฏิสมัพนัธ์ของหล่อนกบัพนกังานในบริษัท เรียกความสนใจของ
สริุยะให้แอบ ‘สแกน’ หล่อน  

หญิงสาวมีใบหน้ารูปไข่ ผมสีด าสนิทถูกรัดแน่นเป็นมวย
ต ่าด้านหลงั เปิดเผยใบหน้าเรียว หน้าผากกลมกลึง คิว้เรียวโค้ง
รับกับดวงตากลมโตท่ีแต้มสีสันโทนสุภาพอย่างประณีต ล้อม
กรอบด้วยขนตายาวงอนอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่ใช่ ‘แผงกนัสาด’ 
อย่างท่ีรพัฒน์ลูกพ่ีลูกน้องของเขาชอบเรียกขนตาปลอมของ 
สาว ๆ สมยันี ้หญิงสาวมีจมกูท่ีโด่งสวย สวยเสียจนเขาไม่แน่ใจ
ว่าพ่อแม่ให้มาหรือหมอจากคลินิกเสริมความงามท่ีไหนเนรมิต
ให้กนัแน่ และท่ีโดดเด่นจนท าให้เขาแทบละสายตาไปจากหล่อน
ไม่ได้ก็คือริมฝีปากอิ่มรูปกระจบัซึง่แต่งแต้มด้วยลิปสติกสีแดงสด 
ดเูซก็ซีร้่อนแรงอย่างเหลือเกินในสายตาเขา 

ราวกับรู้ว่าก าลังถูกแอบมอง หญิงสาวปรายตามาทาง
เขา สริุยะยิม้ให้เม่ือสายตาสบกัน แต่แม้ว่าจะเป็นรอยยิม้ท่ีแสน
สุภาพ แต่เขาก็ได้รับใบหน้าบึง้ตึงตอบกลับมา ก่อนจะสะบัด
พรืดหันไปทางอ่ืน คล้ายกับว่าเขาบังอาจยิม้ให้หล่อน และ
ใบหน้าท่ีเชิดน้อย ๆ ในตอนแรกนัน้ บดันีย้ิ่งเชิดสูงขึน้ไปอีก จน
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เขากลวัเจ้าหล่อนจะคอเคล็ด 
ชายหนุ่มอมยิม้ อารมณ์ดีขึน้มาอย่างประหลาด อารมณ์

อันเห่ียวเฉาเพราะความหมดอาลัยตายอยากเม่ือต้องละทิง้
ความฝันมาช่วยบิดาท างานชุ่มช่ืนขึน้เล็กน้อยเม่ือได้พบเจอบาง
สิ่งบางอย่างท่ีถกูใจตัง้แต่วนัแรกเช่นนี ้

สริุยะไม่เดือดร้อนท่ีหญิงสาวเมินมองไปจากเขา ออกจะ
ถกูใจเสียด้วยซ า้เพราะนัน่หมายความว่าเขาจะมองหล่อนได้โดย
ไม่ต้องกลวัว่าจะถกูสะบดัหน้าใส่อีก 

ชายหนุ่มมองปลายคางท่ีเชิดขึน้นัน้อย่างอารมณ์ดี ก่อน
จะลากสายตาผ่านล าคอระหง พบว่าหล่อนสวมส ร้อย
ทองค าขาวเส้นเล็ก จีพ้ลอยสีชมพูรูปหยดน า้วางอยู่เหนือขอบ
เสือ้เกาะอกตวัในเล็กน้อย เสือ้สูทตวันอกตดัเย็บเข้ารูปอวดเอว
คอดสวย กระโปรงทรงสอบแนบไปตามสรีระความยาวพอดีเข่า 
สริุยะหายใจขดัเม่ือสายตาปะทะกบัสะโพกผายกลมกลงึ ท่ีแม้จะ
อยู่ภายในกระโปรงท่ีดูเหมือนจะเรียบร้อยแต่เซ็กซี่เหลือใจใน
สายตาเขา ผู้ชายหลาย ๆ คนอาจจะชอบมองผู้หญิงตรงหน้าอก 
แต่ส าหรับเขา ก้นและขาสวย ๆ นัน่จดุไฟในตวัเขาได้เสมอ 

ลิฟต์หยุดลงก่อนจะถึงชัน้ท่ีเขาต้องการ ชายหนุ่มลอบ
ถอนหายใจอย่างเสียดายเล็กน้อยเม่ือหญิงสาวท่ีเขาถูกใจและ
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แอบมองก้าวออกไปพร้อมพนกังานคนอ่ืนอีกสามส่ีคน ชัน้เจ็ด...
ชายหนุ่มจดจ าชัน้ของอาคารท่ีหญิงสาวก้าวออกไปไว้ในใจ ขณะ
มองตามแผ่นหลงัระหงตัง้ตรง จงัหวะก้าวย่างดมูัน่คง แม้จะอยู่
บนรองเท้าส้นสูงแหลมปร๊ีดท่ีคะเนด้วยสายตาแล้วไม่น่าจะต ่า
กว่าสามนิว้ ซึง่ส่งให้ร่างท่ีสงูอยู่แล้วสงูขึน้ไปอีก หากเดินเคียงกนั
กบัเขา หล่อนคงเตีย้กว่าเขาไม่เท่าไร ทัง้ ๆ ท่ีเขาก็ถือว่าค่อนข้าง
สงูกว่าคนทัว่ไป 

ประตูลิฟต์ปิดลงอีกครัง้ กัน้สายตาเขาจากหญิงสาวท่ี
พอใจ ชายหนุ่มตัง้ใจแน่วแน่ว่าเขาจะต้องตามหาหล่อนให้พบจน
ได้พดูคยุกนัอย่างจริงจงัให้ได้ เพราะรู้ใจตนเองดีว่าพอใจหล่อน
เพียงใดแม้จะเพิง่ได้พบเพียงแวบเดียวก็ตาม สริุยะไม่เช่ือเร่ืองรัก
แรกพบ แต่ก็คิดว่าไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะได้เจอคนท่ีรู้สกึว่าใช่ ถกูอก
ถูกใจไปเสียทุกอย่าง เพราะฉะนัน้แม้ว่าจะไม่ใช่รักแรกพบ แต่
เขาจะไม่ปล่อยให้โอกาสท่ีจะได้ท าความรู้จกักันให้มากขึน้หลดุ
มือ! 

 
ดาราวดีถอนหายใจโล่งอกหลงัจากท่ีออกจากลิฟต์มาได้ 

จริง ๆ แล้วยงัไม่ถึงชัน้ท่ีท างานของหล่อน แต่จ าเป็นต้องออกมา
ก่อนเพราะไม่ต้องการเป็นเปา้สายตาของคนท่ีหล่อนรู้ว่าเขาแอบ
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มองหล่อน แม้ว่าหล่อนจะไม่ได้หนัหน้าไปทางเขาก็ตาม  
เขาเป็นใคร! หญิงสาวคิดอย่างเคืองขุ่น ไม่เคยมีใครใน

บริษัทแห่งนีก้ล้ามองหล่อนด้วยสายตาแบบผู้ ชายคนนัน้มอง 
สายตาท่ีแสดงความพงึพอใจอย่างเปิดเผย ตลอดเวลาสิบปีท่ีมา
ท างานท่ีบริษัทแห่งนี ้ทุกคนให้ความเคารพหล่อนตามฐานะ 
แทบไม่มีใครกล้าสบตากับหล่อนตรง ๆ ด้วยซ า้ อย่าว่าแต่มอง
ด้วยสายตาอย่างผู้ชายคนนัน้มองเลย 

ดาราวดีเดาว่าเขาต้องไม่ใช่พนักงานใหม่ท่ีเพิ่งเร่ิมงาน
วนันีแ้น่ เพราะรายช่ือและวนัเร่ิมงานของพนกังานใหม่ทุกคนใน
บริษัทนีจ้ะต้องผ่านตาหล่อน และวันนีก็้ไม่มีพนักงานใหม่เร่ิม
งานสกัคน หากจะให้เดาจากการแต่งตวัของเขาท่ีใส่สูทท างาน
เสียเรียบร้อย หญิงสาวคิดว่าเขาอาจจะเป็นพนกังานขายมาจาก
ไหนสักแห่ง หล่อนเชิดหน้าขึน้เม่ือคิดเช่นนัน้ หากเขาต้องมา
ติดต่ออะไรกบัหล่อน เขาจะไม่มีแม้แต่โอกาสได้กล่าวทกัทาย! 

หญิงสาวยกมือขึน้ดูเวลาท่ีนาฬิกาข้อมือ พบว่ายงัเหลือ
เวลาราวคร่ึงชั่วโมงก่อนท่ีจะต้องออกไปพบตัวแทนของลูกค้า
ท่ีมาจากต่างประเทศกับ ‘ท่านประธาน’ จึงตัดสินใจลงไปหา
กาแฟด่ืมในร้านอาหารท่ีอยู่ชัน้สองของอาคารส านกังาน 

จริง ๆ แล้วนดัหมายวนันีเ้ป็นนดัท่ีค่อนข้างกะทนัหนั ท่าน
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เพิ่งโทรศพัท์บอกหล่อนในระหว่างท่ีเดินทางมาท างานน่ีเอง แต่
ดาราวดีก็ไม่ปริปากบ่น ออกไปพบลกูค้ากบัท่าน น่าจะสนกุกว่า
เป็นพ่ีเลีย้งลกูชายของท่านเป็นไหน ๆ  

ดาราวดีนึกถึงบทสนทนากบัท่านเม่ือสามเดือนก่อน เม่ือ
อยู่ ๆ ท่านก็มาบอกให้หล่อนท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการให้ลูกชาย
ของท่าน ซึ่งก าลังจะกลับมารับต าแหน่งกรรมการผู้ จัดการ 
หลงัจากท่ีเท่ียวเล่นอยู่ต่างประเทศหลายปีหลงัเรียนจบ  

‘คณุลงุจะลดต าแหน่งดาวหรือคะ’ หล่อนแกล้งเย้า  
หล่อนเป็นเลขานุการของท่านทินกร เบญจธนากุล 

ประธานกรรมการบริหารหรือซี อีโอของบริษัทแห่งนี  ้ตาม
ต าแหน่งแล้วหล่อนเป็นหวัหน้าของทีมเลขานุการทัง้บริษัท เม่ือ
ต้องไปท าหน้าท่ีเลขานุการให้กับคนท่ีต าแหน่งต ่ากว่าท่าน ก็
เหมือนหล่อนถกูลดต าแหน่งลงไปด้วย   

‘พดูอะไรยงังัน้ ดาวก็ยงัเป็นเลขาฯ ลงุเหมือนเดิม แค่ช่วย
ลงไปเป็นพ่ีเลีย้งให้น้องหน่อย ตะวนัไม่เคยท างาน ลงุไม่ไว้ใจให้
ใครสอนงานให้นอกจากดาว’  

ดาราวดีลอบถอนใจ หล่อนไม่อยากท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้ง
ให้ลูกชายคณุลงุสกันิด เพราะตลอดระยะเวลาหลายปีท่ีท างาน
กับท่านมา หล่อนได้ยินเร่ืองราวของตะวนัลกูชายท่านมาตลอด 
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ซึง่เป็นเร่ืองราวท่ีไม่ใช่ในแง่ดีเอาเสียเลย 
คณุลงุกบัคณุปา้มกัพดูถึงลกูชายคนเดียวท่ีถกูส่งไปเรียน

ต่างประเทศตัง้แต่เด็ก และไม่ยอมกลบัมาท างานท าการแม้จะ
เรียนจนจบปริญญาโทมาหลายปีแล้วมาตลอด ซึง่ดเูหมือนว่าใน
ท่ีสุดเขาก็ยอมกลับมา หลังจากท่ีปล่อยให้บิดามารดารออยู่
หลายปี และเม่ือท่านขอร้องแบบนี ้ก็ดเูหมือนว่าหล่อนจะปฏิเสธ
คณุลงุไม่ได้  

วนันีเ้ป็นวนัแรกท่ีลูกชายท่านจะมาเร่ิมงาน หญิงสาวไม่
ต่ืนเต้นดีใจกับหน้าท่ีใหม่เลยสกันิด เม่ือคุณลุงโทรศพัท์มาบอก
ให้ออกไปพบลูกค้ากับท่าน หล่อนจึงยินดียิ่งนัก ท่ีจะได้เล่ือน
เวลาของการต้องเป็นพ่ีเลีย้งให้ลกูชายคณุลงุไปอีกนิด แม้จะแค่
คร่ึงวนัก็ยงัดี 

หญิงสาวใช้เวลาจัดการกาแฟไม่นาน เม่ือมองเวลาอีก
ครัง้เห็นว่าใกล้ถึงเวลาออกเดินทาง จึงหยิบโทรศพัท์มือถือขึน้มา
กดหมายเลขหาท่าน  

“ดาวรออยู่ ท่ีรถนะคะคุณลุง ” หล่อนบอกเม่ือผู้ เ ป็น
เจ้านายรับสาย  

“ไมข่ึน้มาทกัทายเจ้าตะวนัก่อนหรือ” 
“ไม่ละค่ะ วนันีด้าวสาย ถ้าต้องขึน้ไปเจอตะวนัก่อนจะยิ่ง
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เสียเวลา กลับมาค่อยเจอก็ได้น่ีคะ ดาวต้องท างานกับเขาอีก
นาน” 

“เอา ๆ ยงังัน้ก็ได้ งัน้เด๋ียวเจอกนัท่ีรถนะ บอกให้บญุเพิ่ม
เอารถออกมารอหน้าตึกได้เลย” ท่านบอกแล้ววางสายไป
หลงัจากท่ีหล่อนรับค า 

ดาราวดีนึกขอบคณุท่านท่ีไม่เซ้าซีห้รือบงัคบัให้หล่อนขึน้
ไปพบกบัลกูชายของท่านก่อน หญิงสาวยิม้กบัตนเอง รู้สึกดีท่ีไม่
ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน คุณลุงก็ยังคงเป็นคุณลุงท่ีน่ารัก
และดีกบัหล่อนเสมอ 

 
อารมณ์ดี ๆ ในตอนอยู่ในลิฟต์ถูกท าลายลงโดยสิน้เชิง

หลงัได้รับโทรศพัท์จากบิดา วนันีเ้ลขานกุารท่ีบิดาจดัหาไว้เพ่ือให้
สอนงานเขายงัไม่ว่าง เขาต้องรอไปก่อน 

ชายหนุ่มทรุดตวันัง่หลงัโต๊ะท างานด้วยอารมณ์ขุ่นมวั เขา
อตุส่าห์ต่ืนมาแต่เช้า เพ่ือมารับต าแหน่งใหม่ท่ีพ่อบังคบัขู่เข็ญจน
เขาต้องทิง้ชีวิตและความฝันท่ีต่างประเทศ กลบัมาท างานตาม
หน้าท่ีลกูชายคนเดียวของท่านประธาน ทินกร เบญจธนากลุ แต่
แล้วพอเขามาถึงด้วยความตัง้ใจมาท างานเต็มท่ี กลบัต้องมาเก้อ
เพราะเลขาฯ ท่ีจะสอนงานเขายงัไม่ว่าง!  
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สุ ริยะนึกถึ งตอนเล่ า ใ ห้ แพทหรือรพัฒน์ น้องชาย
ลูกพ่ีลูกน้องของเขาฟังว่าใครจะมาท าหน้าท่ีเป็นเลขานุการเขา 
ฝ่ายนัน้ท าหน้าหวาดเกรงท่ีไม่รู้เกรงจริงหรือแกล้งท า เม่ือรู้ว่า
ดาราวดีเลขานุการของพ่อจะมาเป็นเลขาฯ ของเขา ซึ่งไม่ใช่แค่
เลขาฯ ธรรมดา แต่ท าหน้าท่ีเป็นพ่ีเลีย้งสอนงานให้เขาด้วย 
เพราะบิดาของเขาบอกว่า เลขานกุารของท่านรู้ทกุเร่ืองทกุแผนก
ในบริษัทแห่งนี ้จึงไม่มีใครเหมาะสมท่ีจะมาสอนงานเขาเท่ากบั
หล่อน  

‘ท่าทางคุณลุงเอาจริง ถึงกับส่งเจ้าป้าให้พ่ีตะวันเลย ’ 
รพฒัน์ว่าเช่นนัน้เม่ือรู้ว่าบิดาเตรียมดาราวดีไว้สอนงานเขา 

‘เจ้าป้า... ’ ชายหนุ่มทวนค า คิว้ขมวดน้อย ๆ เดาว่า
เลขานุการของบิดาคงมีช่ือฉายาท่ีคนในบริษัทเรียกลับหลัง
เช่นนัน้กระมงั 

‘ก็เจ้าป้าดาราวดี เลขาฯ คุณลุงไง แค่คิดก็สยองแทนพ่ี
ตะวนัแล้ว’ รพฒัน์ท าท่ากลวัหวัหดแบบเวอร์ ๆ ท าให้สริุยะมีอคติ
กบัผู้ ท่ีถกูกล่าวถึง แม้จะยงัไม่ได้เจอกนัก็ตาม  

‘เขาจะท าอะไรพ่ีได้วะ พ่ีเป็นเจ้านายเขานะเว้ย’  
‘ต้องสมัผสัเองฮะ แล้วจะรู้’ 
‘จะแค่ไหนกนัเชียว’ ชายหนุ่มว่าอย่างไม่เช่ือถือ  
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‘เหมือนอาจารย์ฝ่ายปกครองอะพ่ีตะวนั เวลาพ่ีดาวมอง
ด้วยหางตา หน้าเชิด ๆ พดูเสียงเย็น ๆ เน้น ๆ นะ เสียวโคตร’  

คนท่ีไม่ เคยมีอาจารย์ ฝ่ายปกครองเพราะเ รียนท่ี
ต่างประเทศมาตลอดเพียงยกัไหล่ ไม่เช่ือถือค าพดูของรพฒัน์นกั 
เพราะฝ่ายนัน้เหมือนจะแสดงออกเกินจริงมากกว่าพดูความจริง 
ตอนนัน้เขาคิดว่าหล่อนจะแค่ไหนกันเชียว ก็แค่เลขานุการแก่ ๆ 
ท่ีท างานกับพ่อมานานปี แต่ตอนนีเ้ขารู้แล้วว่าเจ้าหล่อนไม่
ธรรมดา ก็เขาเป็นเจ้านาย มีต าแหน่งเป็นถึงกรรมการผู้ จัดการ 
แต่ต้องมานัง่หง่าวอยู่น่ีเพราะเจ้าหล่อนผู้ เป็นเลขาฯ ไม่ว่าง!  

สริุยะคว้าโทรศพัท์บนโต๊ะขึน้มากดสายหาคนคนเดียวใน
บริษัทท่ีเขาสนิทสนม ก่อนจะกรอกเสียงลงไปเม่ือได้ยินเสียง
รับสาย 

“แพท ยุ่งอยู่หรือเปล่า ขึน้มาน่ีหน่อยซิ”  
“อะไรกนัพ่ีตะวนั ท างานวนัแรกก็อู้แล้วหรือครับ” ผู้ มีศกัดิ์

เป็นน้องเย้ามาตามสายด้วยน า้เสียงอารมณ์ดี ชายหนุ่มจึงตอบ
กลบัเสียงหนกัอย่างระบายอารมณ์ 

“อู้ บ้าอะไร เจ้าป้าของนายไม่ว่าง ปล่อยให้พ่ีนัง่ว่างงาน
อยู่เน่ีย”  

“อ้าว นั่นไง ผมบอกแล้วว่าเจ้าป้าไม่ธรรมดา มีท่ีไหน 
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เลขาฯ ไม่ว่าง ปล่อยเจ้านายนัง่รอ” ผู้ เป็นน้องพดูกลัว้หวัเราะ ยิ่ง
ท าให้สริุยะหงดุหงิดขึน้ไปอีก 

“ไม่ต้องตอกย า้ไอ้แพท ขึน้มาน่ีเลย” ชายหนุ่มบอกแล้ว
วางสายโดยไม่รอว่าอีกฝ่ายจะว่าอย่างไร  

รอไม่นานประตหู้องท างานท่ีเปิดอยู่ก็ถกูเคาะเบา ๆ ก่อน
ท่ีรพฒัน์จะย่ืนหน้าเข้ามาพร้อมรอยยิม้กว้างขวาง สุริยะท ามือ
เป็นสญัญาณอนญุาตให้เข้ามาในห้องได้ 

“สวัสดีครับ ท่านกรรมการผู้ จัดการ มีอะไรให้ผมรับใช้
ครับ” รพฒัน์ทกัทายเป็นงานเป็นการอย่างท่ีรู้ว่าแกล้งท า 

“ชัน้เจ็ดน่ีแผนกอะไรวะแพท” ชายหนุ่มถาม 
ความหงุดหงิดท่ีบิดาท าเหมือนการมาท างานของเขา

ไม่ใช่เร่ืองท่ีต้องให้ความส าคญั เลขานกุารของท่านว่างตอนไหน
ค่อยมาสอนงานเขาก็ได้ ท าให้ความตัง้ใจท างานท่ีหอบมาจาก
บ้านหายไปจากความคิดของชายหนุ่มจนหมด เขานึกถึงหญิง
สาวท่ีพบในลิฟต์แล้วคิดว่าไหน ๆ ตอนนีก็้ต้องรอเลขาฯ ป้าแก่
ของพ่อกลับมาจากธุระข้างนอก เขาจึงอยากใช้เวลานีต้ามหา
หล่อน อยากกรู้ว่าหล่อนเป็นใคร ท าหน้าท่ีอะไรในบริษัทนี ้ 

“ชัน้เจ็ดดูเหมือนจะแผนกบัญชีนะครับพ่ีตะวัน” รพฒัน์
ตอบพลางเลิกคิว้มองเขาก่อนจะถาม “มีอะไรหรือเปล่าครับ”  
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“เปล่า...ไม่มีอะไร” เขาตอบแล้วหร่ีตาน้อย ๆ ขณะ
ครุ่นคิด ก่อนเงยหน้าขึน้บอกคนท่ียืนอยู่หน้าโต๊ะท างานของเขา 
“ไหน ๆ ก็อยู่ว่าง ๆ นายพาฉันไปแนะน าให้พนกังานของเรารู้จกั
หน่อยสิ”  

“อยู่ว่าง ๆ น่ะพ่ี แต่ผมน่ะไม่ได้ว่างนะครับ น่ีก็ทิง้งาน
ขึน้มา อีกอย่าง หน้าท่ีนีร้อเจ้าปา้มาท าดีกว่าไหม ผมไม่ใช่เลขาฯ 
พ่ีนะ” 

“อย่าโยกโย้ไอ้แพท ตามต าแหน่งฉันเป็นเจ้านายแก และ
ฉันสั่งให้แกพาฉันไปเย่ียมแต่ละแผนกของบริษัทเรา ถ้าฉันยัง
ไม่ได้เจอหน้าพนกังานครบทกุคน แกไม่ต้องกลบัไปท างาน”  

“เอางีเ้ลยหรือพ่ีตะวนั น่าเกลียดว่ะ มาท างานวนัแรกก็บ้า
อ านาจแล้ว” ผู้ เป็นน้องบ่นอย่างไม่จริงจงันกั ชายหนุ่มเพียงยิม้
มมุปากแล้วลกุขึน้สวมเสือ้สทูตวันอกท่ีพาดไว้กบัพนกัเก้าอี ้แล้ว
ผายมือท าท่าให้น้องชายเป็นฝ่ายเดินน า 

“ไปชัน้เจ็ดก่อนละกัน” สุริยะบอกเม่ือก้าวเข้าไปในลิฟต์
เรียบร้อย  

รพฒัน์หร่ีตามอง “มีอะไรท่ีชัน้เจ็ดหรือครับพี่ตะวนั”  
“แล้วนายคิดว่ามีอะไรล่ะ” สุริยะถามอย่างท้าทาย ไม่

หลบสายตาสงสยัของน้องชายท่ีมองมา  
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รพฒัน์ท าหน้าครุ่นคิดสกัครู่ก่อนจะส่ายหน้า 
“ก็ไม่มีอะไรน่ีนา” รพัฒน์ว่าพลางเกาศีรษะ ท่าทางไม่

เข้าใจ 
 
ชัน้เจ็ดเป็นชัน้ท่ีตัง้ของแผนกบัญชีอย่างท่ีรพัฒน์บอก 

ตอนแรกชายหนุ่มคิดว่าผู้หญิงคนนัน้อาจจะเป็นหัวหน้าแผนก
บัญชี จึงมีพนักงานท าความเคารพในตอนท่ีอยู่ในลิฟต์ แต่ใน
ตอนท่ีรพัฒน์แนะน าหัวหน้าแผนกบัญชีให้เขารู้จักนัน้กลับ
กลายเป็นหญิงวยักลางคนร่างท้วม ห่างไกลกับหญิงสาวรูปร่าง
สงูระหงท่ีเขาเห็นเม่ือเช้าลิบลบั  

เพราะบอกน้องชายว่าเขาอยากท าความรู้จกักบัทกุแผนก
ในบริษัท ท าให้เช้านัน้สริุยะต้องเดินไปตามชัน้ต่าง ๆ เพ่ือทกัทาย
พนักงาน แนะน าตนเอง พูดคุยกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ท่ีไม่ว่า
เขาจะสอดส่ายสายตาอย่างไร ก็ไม่เห็นหญิงสาวท่ีเขาต้องการ
พบแม้แต่เงา  

“แน่ใจนะว่าครบทกุแผนกแล้ว” สริุยะถามรพฒัน์เม่ือเข้า
ไปในห้องท างานของผู้ เป็นน้องชาย หลงัจากท่ีรพฒัน์บอกว่าพา
เขาเข้าไปแนะน าตวัเองครบทกุแผนกแล้ว 

“แน่ใจสิ พ่ีตะวนัหาอะไรเน่ีย ท่าทางแปลก ๆ”  



  โ ร ส | 17 

 

 

“เปล่า ไม่ได้หาอะไร นายท างานไปเถอะ เดี๋ยวกลางวนันี ้
กินข้าวด้วยกันนะ คุณพ่อให้ฉันมาท างานแต่ตัวเองหายจ้อย
เลยว่ะ” ชายหนุ่มบอกน้องชายอย่างเซ็ง ๆ ก่อนจะเดินกลับ
ออกไปขึน้ลิฟต์เพ่ือไปยงัห้องท างานของตน  

เม่ือกลับมาอยู่ตามล าพงัอีกครัง้ ความคิดของสุริยะยัง
วนเวียนอยู่กับหญิงสาวท่ีเขาพบในลิฟต์เม่ือเช้า เ จ้าหล่อน
หายไปไหนกัน หรือว่าหล่อนจะไม่ได้ท างานท่ีน่ี แต่แล้วก็ปัด
ความคิดนัน้ทิง้ไป เขามั่นใจว่าหล่อนต้องท างานในบริษัทของ
บิดาเขา แต่อาจจะมาจากส านกังานสาขาต่างจงัหวดัก็ได้ 

เม่ือคิดเช่นนัน้สุริยะก็พยายามก าจดัความค านึงถึงหญิง
สาวทิง้ไป หากหล่อนไม่ได้ท างานอยู่ท่ีเดียวกันก็คงยากท่ีจะท า
ความรู้จกั ถึงจะพอใจหล่อนตัง้แต่แรกเห็น แต่หากปัจจยัหลาย
อย่างไม่เอือ้เขาก็ไม่คิดจะเสียเวลา 

ชายหนุ่มหยิบแฟ้มเอกสารท่ีวางอยู่บนโต๊ะขึน้มาอ่าน 
เป็นเอกสารท่ีบิดาของเขาให้เลขานกุารเอามาวางไว้ให้เม่ือเช้านี ้
เอกสารในแฟ้มเหล่านัน้เป็นข้อมูลเก่ียวกับบริษัทของตระกูล 
ธุรกิจท่ีบรรพบรุุษสร้างมา และเขาก็มีหน้าท่ีท่ีจะต้องพาบริษัทให้
ก้าวเดินไปข้างหน้า ไม่ใช่เจ๊งในรุ่นของเขาอย่างท่ีบิดาพดูกรอกหู
อยู่บ่อย ๆ  
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พ่อไม่เคยเช่ือมั่นในตวัเขาเลย แม้เขาจะมีธุรกิจของเขา
เองท่ีต่างประเทศ พ่อก็มองว่าเป็นธุรกิจเล็ก ๆ ก๊ิกก๊อก เทียบ
ไม่ได้เลยกับธุรกิจก่อสร้างท่ีมีโครงการเมกะโพรเจกต์หลาย ๆ 
โครงการในมือของพ่อ เขาก็ไม่เถียงว่าธุรกิจของเขาเล็กน้อยมาก
เม่ือเทียบกบัธุรกิจของบิดา แต่เขาก็ภาคภมูิใจท่ีได้สร้างทกุอย่าง
ขึน้มาด้วยสมองและสองมือของตน ความภาคภูมิใจท่ีธุรกิจ
ขนาดยักษ์ของตระกูลท่ีเขารับมาในฐานะทายาทรุ่นต่อไปให้
ไม่ได้  

‘หมดเวลาสนุกกับชีวิตแล้วใช่ไหมวะไอ้ตะวนั’ ชายหนุ่ม
ถามตนเองในใจ รู้สึกใจหายท่ีต้องละทิง้ชีวิตท่ีต่างประเทศมา 
งานท่ีเป็นความฝัน ช่วยเติมเต็มหวัใจ และยงัอิ่มท้อง แม้จะเป็น
ธุรกิจเล็ก ๆ แต่เขาก็ไม่ได้กดัก้อนเกลือกิน เขาได้ท างานท่ีรักและ
ยังเลีย้งตัวเองได้ มีคนไม่มากนักหรอกท่ีจะได้ทัง้สองอย่าง แต่
ตอนนีเ้ขากลบัต้องหยดุเดินตามความฝันของคนหนุ่มในวยัเพียง
ย่ีสิบแปดปีเท่านัน้ แต่จะท าอย่างไรได้ แม้เขาจะพยายามหลีก
หนีหน้าท่ีในการเข้ามาด าเนินธุรกิจต่อจากบิดาเพียงใด เขาก็คง
ท าได้เพียงเท่าท่ีผ่านมา เพราะในท่ีสุดแล้วเขาก็รู้ตวัดีว่า เขาไม่
สามารถหนัหลงัไม่ดดู าดดีูบิดาท่ีมีแต่จะแก่ตวัลงทกุวนัไปได้ 

เม่ือถึงเวลาพกัเท่ียงชายหนุ่มออกไปรับประทานอาหาร
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กลางวันพร้อมกับรพฒัน์อย่างท่ีได้บอกผู้ มีศกัดิ์เป็นน้องไว้ เขา
กลบัเข้ามายงัอาคารส านกังานในเวลาเลยบ่ายโมงเพียงเล็กน้อย 
และทนัทีท่ีเดินไปถึงหน้าห้องท างานของตน เขาก็กลอกตาอย่าง
สดุเซง็ เม่ือได้ยินเสียงบิดาพดูกบัใครบางคนอยู่ภายใน 

“ตะวนัไม่อยู่ หายหวัไปไหนของมนั อย่าบอกนะว่าแค่วนั
แรกก็หนีงานเสียแล้ว”  

“อยู่น่ีครับพ่อ” ชายหนุ่มส่งเสียงพร้อมกับเดินเข้าไปใน
ห้อง  

เสียงของชายหนุ่มเรียกให้คนทัง้สองหนัมาทางเขา สริุยะ
ยิม้ให้บิดาก่อนจะเล่ือนสายตาไปยังอีกคนท่ียืนอยู่ไม่ห่างจาก
ท่าน ก่อนท่ีดวงตาจะเบิกกว้างเม่ือสบตากับคนท่ีดวงตาเบิกโต
ไม่แพ้กนัเม่ือมองเห็นเขาเต็มตา  

“คุณ!” สองหนุ่มสาวประสานเสียงอุทานอย่างไม่ได้นัด
หมาย  
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ทินกรมองสองหนุ่มสาวท่ีอทุานขึน้พร้อมกนัแล้วขมวดคิว้
นิด ๆ ก่อนจะถามโดยไม่เจาะจงว่าถามใคร 

“น่ีรู้จกักนัแล้วหรือสองคนนี”้  
“ไม่ค่ะ” ดาราวดีตอบทันที ในขณะท่ีอีกคนเพียงมอง

หล่อนนิ่ง ๆ นิ่งเสียจนหล่อนอึดอดั เขาไม่พดูไม่จา แต่สายตาจบั
จ้องอยู่ท่ีใบหน้าหล่อน ริมฝีปากยกยิม้น้อย ๆ สายตาฉายแววพงึ
พอใจอย่างท่ีเขามองหล่อนในตอนท่ีอยู่ในลิฟต์ซึ่งดาราวดีไม่
ชอบเอาเสียเลย 

“หนูดาว น่ีเจ้าตะวันลูกชายลุง เคยเจอกันตัง้แต่เจ้าน่ี   
เด็ก ๆ คงจ ากนัไม่ได้แล้วมัง้” ในขณะท่ีก าลงัอยากสะบดัหน้าใส่
สายตาระยิบระยับของคนท่ียังเงียบ คุณลุงก็หันมาบอกหล่อน 
จากนัน้ก็หนัไปหาเขา “ตะวนั น่ีพ่ีดาว ดาราวดี ลกูสาวคณุอาทร
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งกลด พ่ีเขาเป็นเลขาฯ พ่อ และตอนนีก็้จะช่วยแกท าความเข้าใจ
กบังาน”  

“ยินดีท่ีได้รู้จักและร่วมงานกันครับดาว” สุริยะทักทาย
หล่อนด้วยน า้เสียงสภุาพ  

แม้น า้เสียงของเขาจะฟังดสูภุาพ แต่สายตาของเขาท่ีมอง
หล่อนนัน้กลับไม่ไปในทางเดียวกัน เขาไม่ได้มองหล่อนด้วย
ความสภุาพเรียบร้อยอย่างเสียงท่ีเปล่งออกมา สายตาเขาไม่ได้
มองเห็นหล่อนเป็น ‘พ่ีดาว’ อย่างท่ีคุณลุงแนะน าเลย แต่มันมี
ความท้าทายหรือล้อเลียนบางอย่างอย่างท่ีหล่อนก็อธิบายไม่ถกู
อยู่ในนัน้ ซึ่งดาราวดีไม่ชอบเอาเสียเลย และนัน่จึงท าให้หล่อน
เชิดหน้าขึน้ มองเขาด้วยหางตา สร้างก าแพงท่ีหล่อนใช้กันผู้คน
ให้ออกห่างอย่างได้ผลมาตลอดระยะเวลาสิบปีกันเขาออกจาก
หล่อน แม้จะเป็นลกูชายคณุลงุ แต่ในเม่ือเขาไม่มองหล่อนอย่าง
เป็นพ่ีเช่นท่ีลูกพ่ีลูกน้องของเขาอย่างรพฒัน์มอง หล่อนก็จะไม่
มองเขาเป็นน้องอย่างท่ีคณุลงุต้องการเช่นกนั  

“ยงัไงลงุฝากน้องด้วยนะลกู ถ้ามนัดือ้หรือหวัทึบจนสอน
อะไรก็ไม่เข้าใจ ลงุให้สิทธ์ิจดัการได้ตามแต่จะเห็นสมควร” 

“ค่ะ...คณุลงุ” ดาราวดีตอบรับเสียงเบา หนัหน้าไปฝืนยิม้
ให้คนเอ่ยฝากฝัง  
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“ท าตวัดี ๆ นะตะวนั ตัง้ใจศึกษางาน พ่อเช่ือว่าแกท าได้” 
ท่านบอกแล้วเดินออกไปจากห้อง ทิง้สองคนในห้องให้อยู่ตาม
ล าพงัด้วยอารมณ์ท่ีต่างกนัลิบลบั 

สริุยะนัน้ในอกในใจแทบจะโห่ร้องเม่ือคนท่ีเขาตัดใจแล้ว
ว่าคงไม่มีโอกาสท าความรู้จักกลับเข้ามาปรากฏกายในห้อง
ท างานของเขา ใครจะไปคิดว่าเจ้าป้าท่ีเขาตัง้แง่ตัง้แต่ยงัไม่เจอ
ตัว จะกลับกลายมาเป็นหญิงสาวสะพร่ัง สวยถูกใจ และฮ็อต
ทะลปุรอทเช่นนี ้ 

ชายหนุ่มถูกใจหล่อนตัง้แต่ครัง้แรกท่ีพบ และเม่ือโอกาส
ลอยเข้ามาใส่มือแบบไม่ต้องพยายามเสียขนาดนี ้ไม่มีทางท่ีเขา
จะไม่คว้าไว้ เขาไม่ต้องไปตามหาหล่อนท่ีไหนเลย หล่อนคือ
เลขานุการท่ีจะท างานอยู่กับเขาตลอดเวลาน่ีเอง บางทีฟ้า
อาจจะเห็นใจท่ีเขาต้องทิง้งานท่ีรักและบริษัทท่ีสร้างทุกอย่าง
ขึน้มาด้วยตนเองแล้วกลับมาช่วยพ่อท างานท่ีเมืองไทย จึงส่ง
ดาราวดีมาชดเชยให้เขากระมงั 

ในขณะท่ีชายหนุ่มดีใจหนกัหนากับการได้พบเจอกันอีก
ครัง้ หญิงสาวท่ีเพิ่งจะทราบว่าผู้ชายท่ีหล่อนไม่ถูกชะตาในลิฟต์
เม่ือเช้านี ้เป็นคนเดียวกบัคนท่ีหล่อนจะต้องท างานด้วยไปอย่าง
น้อยก็ระยะหนึ่ง กลบัรู้สึกราวกับถูกบงัคับให้กลืนยาขม หล่อน
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ไม่ชอบเขาในฐานะ ‘ตะวนั’ ลกูชายคณุลงุ ตัง้แต่ได้ยินกิตติศพัท์
ความไม่เอาไหนของเขา แล้วในตอนท่ีได้พบกันอย่างบังเอิญใน
ลิฟต์เม่ือเช้านี ้ เขาก็ท าให้หล่อนไม่ถูกชะตาเพราะสายตาและ
ท่าทางท่ีเขามองหล่อน แล้วน่ีหล่อนต้องมาท าหน้าท่ีเป็น
เลขานกุารของเขา เป็นพ่ีเลีย้งช่วยสอนงานให้เขาตามค าขอของ
คณุลงุ แค่คิดก็ท าเอาดาราวดีถอนหายใจยาวทีเดียว 

หญิงสาวปรายตามองเขาท่ีเดินอ้อมไปนั่งลงหลังโต๊ะ
ท างาน เขาจ้องหล่อนไม่วางตา ตาเป็นประกายวิบวับ มีว่ีแวว
ล้อเลียนอย่างท่ีดาราวดีเกลียด หล่อนสะบดัหน้าใส่เขาแล้วเดิน
ไปนั่งหลังโต๊ะท างานของตน พยายามแสดงออกอย่างเป็นมือ
อาชีพ แม้ในใจจะอยากกรีดร้องเหมือนเด็ก ๆ เม่ือต้องท าอะไรท่ี
ขดัใจตน แต่หล่อนไม่ใช่เด็กแล้ว จงึท าอย่างท่ีคิดไม่ได้ 

“ดาว” เสียงเขาเรียกท าให้หญิงสาวเงยหน้าขึน้ถลึงตาใส่ 
ก่อนจะบอกเสียงเย็น 

“เรียกดิฉนัว่าดาราวดี” 
“ดาราวดียาวไป เรียกดาวน่ีละกันเองดี” ชายหนุ่มว่า    

ยิม้ ๆ ก่อนจะบอก “เรามาตกลงกนัก่อนนะ ก่อนอ่ืน...ผมรู้ว่าพ่อ
แนะน าผมว่าเป็นน้อง แต่ขอร้อง อย่าเรียกผมว่าน้องนะครับ” 

“ไม่ต้องห่วงค่ะ ดิฉันไม่นบัญาติกับใครพร ่าเพร่ือ” หญิง
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สาวบอก เชิดหน้าอย่างไว้ตวั  
“ไม่ใช่อย่างนัน้ ผมหมายความว่าผมไม่อยากเป็นน้อง

คุณ แต่ถ้าเป็นอย่างอ่ืนก็ได้นะครับ” ท้ายประโยคเขาว่ายิม้ ๆ 
อย่างกรุ้มกร่ิม 

ดาราวดีแทบกรีดร้อง หล่อนไม่ชอบท่าทางกรุ้มกร่ิมทีเล่น
ทีจริงอย่างท่ีเขาแสดงออก แต่เม่ือกรีดร้องอย่างท่ีคิดไม่ได้ หล่อน
ก็ท าได้เพียงเม้มปากอย่างข่มอารมณ์ แล้วบอกน า้เสียงเป็นงาน
เป็นการ 

“ท่ีน่ีจริงจังกับปัญหาการคุกคามทางเพศในท่ีท างาน 
ดิฉนัขอเตือนให้คณุระวงัค าพดูค าจามากกว่านี”้  

“ผมมัน่ใจว่าค าพดูของผมไม่ใช่การคกุคามทางเพศ” เขา
ตอบทนัควนั สีหน้าจริงจงั แต่สายตามีความท้าทายอยู่ในที อีก
ทัง้มีประกายของความขบขันระริกอยู่ในนัยน์ตาเขา ดาราวดี
เกลียดสายตาท่ีเหมือนกบัเขาเห็นหล่อนเป็นตวัตลกอย่างท่ีสดุ 

ดาราวดีถอนหายใจ หล่อนรู้สึกได้ว่าสุริยะพยายามกวน
โมโหหล่อน และหล่อนจะไม่ยอมให้เขาสมหวงั หล่อนต้องใจเย็น
มากกว่านี ้สดุท้ายหล่อนก็เอ่ยถามด้วยน า้เสียงราบเรียบ 

“ดฉินัว่าเราเร่ิมงานกนัเลยดีไหมคะ” 
“ผมว่าเราข้ามขัน้ตอนบางอย่างไปนะครับ” 



  โ ร ส | 25 

 

 

“คะ?” ดาราวดีถามพลางเลิกคิว้ ข้ามขัน้ตอนอะไรของ
เขา 

“เรายงัไม่ได้ท าความรู้จกักนัเลย” 
“ไม่จ าเป็นหรอกค่ะ เราเสียเวลากนัมามากแล้ว” ดาราวดี

ว่า ลกุเดินไปยงัชัน้เก็บเอกสารด้านหลงัโต๊ะท างานท่ีชายหนุ่มนัง่
อยู่  แล้วหยิบแฟ้มเอกสารขนาดใหญ่หลายแฟ้มออกมาวาง
ตรงหน้าของเขา 

หญิงสาวเลือกเปิดแฟ้มอันหนึ่ง ก่อนบอกด้วยน า้เสียง
เป็นงานเป็นการ 

“ในแฟม้นีเ้ป็นกฎหมายฉบบัต่าง ๆ ท่ีคณุจ าเป็นต้องรู้”  
“ธุรกิจก่อสร้าง ไม่ใช่ส านกังานทนายความ ท าไมผมต้อง

รู้กฎหมายด้วยล่ะครับ”  
ดาราวดีมองคนพูดด้วยสีหน้าซื่อ ๆ แต่ตาเป็นประกาย

ระยิบระยบันัน่แล้วต้องสูดหายใจลึก พยายามนบัหนึ่งถึงสิบใน
ใจ หล่อนมั่นใจว่าเขาก าลังกวนหล่อนอย่างแน่นอน แต่แม้จะรู้
เช่นนัน้ หล่อนก็พดูตอบไปคล้ายกบัไม่รู้เท่าทนั 

“การก่อสร้าง ไม่ว่าจะสร้างอะไร คุณต้องท าตามท่ี
กฎหมายก าหนด ถ้าคุณไม่รู้กฎหมายแล้วจะท าถูกได้อย่างไร
คะ”  
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“เราก็มีแผนกกฎหมายอยู่แล้ว...” 
ดาราวดีไม่ยอมให้เขาพดูจนจบ หล่อนตวดัสายตาต าหนิ 

ก่อนอธิบายทัง้ ๆ ท่ีรู้ว่าไม่จ าเป็น สุริยะรู้ดี เขาแค่ต้องการกวน
ประสาทหล่อนเท่านัน้  

“คณุเป็นผู้ มีอ านาจลงนามอนมุตัิการก่อสร้าง ผู้ มีอ านาจ
ท่ีต้องรับทัง้ผิดและชอบ หากมีความผิดพลาดเกิดขึน้ไม่ว่าเร่ือง
ใด ๆ คนท่ีต้องรับผิดชอบก็คือคณุ แล้วคณุจะหลบัหหูลบัตาเซ็น
โดยไม่รู้เร่ืองเลยหรือ”  

“เอ่อ...คงไม่ครับ” เขาพูดเสียงอ่อย แต่ยิม้กว้างเหมือน
ถูกใจท่ีถูกหล่อนถามเหมือนเขาเป็นเด็กโง่ ๆ คนหนึ่ง ดาราวดี
ยอมรับว่าไม่เข้าใจเขาเอาเสียเลย สุริยะจะ ‘แกล้งโง่’ กับหล่อน
ท าไม 

“คุณนั่งอ่านและท าความเข้าใจกับแฟ้มนีใ้ห้หมด ถ้ามี
อะไรไม่เข้าใจตรงไหนค่อยถาม” หล่อนบอกแล้วเดินกลับไปยัง
โต๊ะท างานของตน  

โต๊ะท างานของหล่อนถูกจดัวางไว้เป็นกรณีพิเศษ เพราะ
โดยปกติแล้วโต๊ะของเลขานุการจะอยู่หน้าห้อง แต่ คุณลุง
ต้องการให้หล่อนเป็นพ่ีเลีย้งของเขาท่ีต้องจบัตามองตลอดเวลา
ป้องกันการอู้ งาน จึงต้องนั่งท างานอยู่ในห้องเดียวกัน ซึ่งหญิง



  โ ร ส | 27 

 

 

สาวอดคิดไม่ได้ว่า คณุลงุแกล้งหล่อนหรือเปล่า จึงได้ส่งลกูชาย
แสนกวนมานัง่อยู่ในห้องเดียวกนักบัหล่อนเช่นนี ้

 
สริุยะมองตามแผ่นหลงัตัง้ตรงของคนท่ีเดินผละจากหน้า

โต๊ะท างานของเขาไปยงัโต๊ะของหล่อนแล้วอมยิม้ นึกถึงท่าทาง
ตวัดสายตาดุ ๆ และถอนหายใจยาวก่อนตอบค าถามง่ีเง่าของ
เขาแล้วอดเห็นด้วยกับคนท่ีแอบเรียกหล่อนว่าเจ้าป้าลับหลัง
ไม่ได้ เพราะแม้ว่าหล่อนจะสะสวยและเซ็กซี่มากแค่ไหนใน
สายตาเขา แต่หล่อนก็สามารถเป็นเหมือนครูแก่ ๆ ท่ีเข้มงวดได้
โดยไม่เกรงใจรูปร่างหน้าตาของตนเลย แต่แม้ว่าเขาจะเห็นด้วย
ว่าหล่อนคือเจ้าป้า แต่นั่นก็ไม่ท าให้ความพึงพอใจท่ีเขามีต่อ
หล่อนลดลงแม้แต่น้อย 

ชายหนุ่มอดข าตนเองไม่ได้ คงเพราะพอใจและอยาก
เรียกร้องความสนใจจากหล่อนสินะ จึงท าให้เขาท าอะไรเป็นเด็ก 
ๆ ท าตวัเป็นเด็กโง่ท่ีถามค าถามท่ีดาราวดีคงอยากสะบดัหน้าหนี 
และเพราะรู้ว่าหล่อนอยากท าเช่นนัน้แต่ยังสะกดจิตสะกดใจ
ตอบค าถามของเขาได้อย่างสงบก็ท าให้สริุยะนบัถือหล่อน อีกใจ
ก็อยากแกล้งให้หล่อนทนไม่ไหวจนหลุดกร๊ีดใส่เขาออกมา หาก
เป็นเช่นนัน้คงน่าดมูากทีเดียว 
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สริุยะทอดตามองคนนัง่ก้มหน้ากบัเอกสารบนโต๊ะท างาน
ด้วยท่าทางตัง้อกตัง้ใจด้วยความรู้สึกละมนุ แม้จะเพิ่งได้พบกัน
วนัแรก แต่ดาราวดีก็ท าให้เขารู้สึกดีกบัหล่อนได้อย่างประหลาด 
ตอนแรกก็แค่ชอบพอรูปร่างหน้าตาของหล่อน แต่เม่ือได้พดูคุย 
ได้เห็นท่าทางและการรับมือเขาของหล่อน ก็ท าให้เขาประทบัใจ 
อยากท าความรู้จักกับหล่อนให้มากขึน้ แต่ดูแล้วคงไม่ง่ายสัก
เท่าไร เพราะดูหล่อนไม่ค่อยอยากญาติดีกับเขานกั ไม่รู้ว่าบิดา
ขายเขาไว้อย่างไรบ้าง เพราะหากไม่ถูกกรอกด้วยข้อมลูเชิงลบ
ของเขามาก่อน คงไม่ท าให้คนท่ีเพิ่งพบกันวันแรกแสดงท่าทาง
เหลืออดเหลือทนกับเขาได้ขนาดนี ้แต่หากถามว่าเม่ือรู้เช่นนัน้
แล้วเขาจะถอดใจไหม สุริยะตอบได้ทันทีว่าไม่เลย ลงว่าสนใจ
แล้ว เขาก็ต้องลองพยายามดกู่อนจนกว่าจะมัน่ใจว่าเป็นไปไม่ได้
นัน่ละ เขาจงึจะยอมแพ้ 

“ดาวครับ” ก่อนจะทนัรู้ตวั สริุยะก็เรียกหล่อนออกไปเสีย
แล้ว 

ดาราวดีเงยหน้าขึน้จากงาน สายตาท่ีมองเขามีแววต าหนิ 
หล่อนทอดถอนใจอย่างท่ีเขารู้ว่าหล่อนตัง้ใจให้เขารับรู้ ก่อนจะ
ขานรับด้วยน า้เสียงคล้ายไม่อยากคยุกนั 

“คะ”  
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“ท าอะไรอยู่น่ะครับ” ไม่ถามเปล่า สุริยะลุกขึน้จากเก้าอี ้
ของตนแล้วเดินไปนั่งลงยังเก้าอีห้น้าโต๊ะท างานของหล่อน 
ทอดตามองเอกสารบนโต๊ะอย่างสนใจ 

“ท างานค่ะ” 
“ทราบครับ ผมหมายถึงท าอะไร อยากรู้ว่าเลขานกุารของ

ผมต้องท าอะไรบ้าง” 
“คณุไม่จ าเป็นต้องรู้ว่าดิฉนัท าอะไรหรอกค่ะ งานของคณุ

คือต้องรู้ทุกเร่ืองในบริษัท และตอนนีด้ิฉันก็ให้คุณศึกษาข้อ
กฎหมายอยู่ เข้าใจทุกอย่างแล้วหรือคะ ถ้ายงัเชิญกลบัไปท่ีโต๊ะ
ได้แล้วค่ะ” 

“พอ่บอกว่าคณุรู้ทกุเร่ืองในบริษัท...” ชายหนุ่มพดูเปรย ๆ 
กึ่ง ๆ เป็นค าถาม 

“ค่ะ” 
“งัน้ก็สอนมาสิ ท าไมต้องให้ผมอ่านเองด้วยล่ะ”  
“ดิฉันไม่ชอบป้อนอาหารใส่ปากใครค่ะ อีกอย่างคุณจะ

เข้ามาเป็นผู้บริหารท่ีน่ี อย่างน้อย ๆ ก็ต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมี
ศกัยภาพมากพอ ไม่ใช่นัง่อ้าปากรอปอ้นอาหารเป็นลกูนก  

ยิ่งเห็นหล่อนท าหน้าดุและเทศนาเขา สุริยะก็ยิ่งสนุกกับ
การต่อปากต่อค า จงึถามต่อราวกบัฟังภาษาคนไม่รู้เร่ือง 
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“แล้วน่ีเอกสารอะไรครับ” 
ดาราวดีถอนหายใจแล้วเล่ือนงานไปวางไว้ข้าง ๆ ก่อนจะ

เงยหน้าขึน้ตอบ เม่ือเห็นว่าเขาคงไม่ยอมปล่อยให้หล่อนท างาน
อย่างสงบจริง ๆ  

“รายละเอียดโครงการก่อสร้างศนูย์การค้าท่ีลาวค่ะ”  
“คณุท าอะไร” 
“ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนท่ีจะส่งให้ท่าน

ประธานลงนาม” 
“เช่น?”  
“เช่น?” หล่อนถามกลบัพร้อมเลิกคิว้  
“ความถกูต้องของอะไร” ชายหนุ่มขยายความ 
“ทุกอย่างค่ะ ตัง้แต่ภาษา ตัวสะกด ตัวเลขต่าง ๆ ข้อ

กฎหมาย แปลน แบบ ทุกอย่างต้องถูกต้องก่อนท่ีเอกสารจะถกู
ส่งไปหาท่าน”  

“แบบ...คุณอ่านแบบเป็นด้วย” เขาถามอย่างต่ืนเต้น 
ดาราวดีรู้ทกุเร่ืองขนาดท่ีบิดาเขาบอกเช่นนัน้จริงหรือ  

“คณุไม่เข้าใจค าว่า ‘ต้องรู้ทกุอย่าง’ ตรงไหนคะ” ดาราวดี
ถามพลางถอนใจ สีหน้าหล่อนเหมือนกบัร าคาญค าถามปัญญา
อ่อนของเขาเต็มทน แต่ก็ช่วยไม่ได้จริง ๆ ท่ีสุริยะก็สนุกกับการ
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เป็นเจ้าหนจู าไมกบัหล่อน  
สริุยะรู้สึกทึ่งเม่ือรู้ว่าดาราวดีตรวจสอบความถกูต้องของ

เอกสารเหล่านี ้แค่มองด้วยหางตาเขาก็รู้ว่านั่นเป็นแบบพิมพ์
เขียวโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ และเพราะเขาเรียนมา
ทางด้านสถาปัตยกรรมจงึเข้าใจได้โดยง่าย แล้วหล่อนเล่า หล่อน
เรียนจบอะไรมา 

“คุณเรียนจบอะไรมาหรือครับดาว” แค่คิดปากก็ถาม
ออกไปเสียแล้ว 

“จบอะไรไม่ส าคัญหรอกค่ะ ดิฉันท างานนีไ้ด้ก็แล้วกัน 
และตอนนีด้ิฉันก็มีงานต้องท า คุณจะกลบัไปนัง่ท่ีโต๊ะตวัเองได้
หรือยงัคะ” ดาราวดีถามเขาคล้ายก าลงัจะหมดความอดทน  

สริุยะรู้ว่าถึงเวลาต้องถอย แต่ก็ไม่วายต่อรอง 
“เอางี.้..ผมจะกลับไปตัง้ใจท างาน แต่เรามาตกลงกัน

ก่อน” 
ดาราวดีเพียงเลิกคิว้เป็นเชิงรอฟังข้อตกลงของเขาโดยไม่

พดูอะไร 
“ผมจะกลบัไปอ่านเอกสารในแฟ้มนัน้ จะไม่กวนคุณอีก 

แต่คุณต้องเลิกแทนตัวเองว่าดิฉัน เปล่ียนเป็นดาวตกลงไหม
ครับ”  
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“ไม่ตกลงค่ะ” ดาราวดีตอบเร็ว 
“งัน้ผมก็นัง่อยู่น่ี” เขาพดูเหมือนเด็กดือ้ 
“คณุสริุยะ” ดาราวดีเรียกคล้ายคนหมดความอดทน  
“เรียกผมตะวนั”  
“ดิฉันไม่สนใจข้อต่อรองใด ๆ ของคณุทัง้นัน้ เชิญกลบัไป

นัง่ท่ีโต๊ะได้แล้วค่ะ ดิฉันจะท างาน” หญิงสาวบอกแล้วก้มหน้าลง
สนใจกบัเอกสารตรงหน้าโดยไม่สนใจเขาอีก  

สุริยะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนใด ๆ กับการท่ีหญิงสาวเมินใส่
เช่นนัน้ เขานั่งมองหล่อนท างานด้วยความรู้สึกร่ืนรมย์ ใบหน้า
สวยจัดของหล่อนในเวลาท่ีตัง้ใจท างานดูเซ็กซี่เหลือใจ ทุกสิ่ง
อย่างท่ีรวมกันเป็นหล่อนถูกใจเขาตัง้แต่แรกเห็น การแต่งเนือ้
แต่งตวัอย่างมืออาชีพ แม้แต่การแต่งหน้าก็ส่งเสริมให้หล่อนดดีู
ไปเสียหมด เขาชอบผู้หญิงมีสมองซึง่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วย
ตาเปล่า แต่กับเลขานุการของบิดาคนนี ้แค่บุคลิกลักษณะ
ภายนอกของหล่อนก็คล้ายกับจะตะโกนบอกเขาว่าหล่อนมี
มนัสมองอย่างท่ีเขามองหาในผู้หญิงมาโดยตลอด 

ดูเหมือนว่าคนท่ีทนไม่ไหวกลับเป็นคนท่ีท าท่าไม่สนใจ
เขาต่างหาก เม่ือเห็นว่าเขาไม่ยอมจากไปไหนและยงัคงนัง่มอง
หล่อนท างานด้วยท่าทางสบายอกสบายใจ ในท่ีสุดหญิงสาวก็
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เงยหน้าขึน้มาพดูกบัเขาจนได้ 
“คณุสริุยะคะ ดิฉนัขอท างานได้ไหมคะ” หล่อนขอร้องเขา

ด้วยน า้เสียงสุภาพ แต่สีหน้าหล่อนบอกเขาว่าในใจก าลงัเดือด
ปดุ 

“ตามสบายครับ” ชายหนุ่มตอบพลางโบกไม้โบกมือว่า
เขาไม่ถือกบัการท่ีหล่อนจะนัง่ท างานโดยไม่คยุกบัเขา 

“ดิฉันต้องการสมาธิในการท างานค่ะ รบกวนกลบัไปนัง่ท่ี
โต๊ะของคณุได้ไหมคะ” 

“อ้อ...” ชายหนุ่มท าเสียงรับรู้ในล าคอ แต่ไม่ขยบัตวั 
สุริยะอมยิม้เม่ือเห็นดาราวดีปรายตามองพลางเลิกคิว้ 

คล้ายจะถามว่าเขาจะกลบัไปท่ีโต๊ะเขาได้หรือยงั จึงตอแยหล่อน
อีกครัง้   

“งัน้เราก็เร่ิมข้อตกลงของเราได้แล้วใช่ไหมครับ” เขาถาม
อย่างกระตือรือร้น 

ดาราวดีมองหน้าเขาแล้วถอนหายใจยาวคล้ายจะยอม
แพ้ หล่อนคงเห็นแล้วว่าเขาจะไม่ยอมไปไหนจนกว่าจะได้ในสิ่งท่ี
ต้องการ  

“ค่ะ ดิฉันจะเลิกแทนตวัเองว่าดิฉัน เปล่ียนเป็นฉันแทน” 
หล่อนว่า และพดูต่อโดยไม่เปิดโอกาสให้เขาได้ต่อรอง “ถ้าไม่ตก
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ลง ดิฉนัจะออกไปนัง่ท างานท่ีอ่ืน” 
สริุยะพอจะสมัผสัได้ว่าหญิงสาวใกล้จะหมดความอดทน

กับเขาเต็มทีจึงยอมถอย อย่างน้อย ๆ ตอนนีเ้ขาก็ไม่ต้องทนฟัง
หล่อนแทนตัวเองอย่างห่างเหินว่าดิฉันต่อไป ส่วนดาว...รอให้
สนิทสนมกนักว่านีก่้อนก็แล้วกนั 

 
ดาราวดีลอบผ่อนลมหายใจอย่างโล่งอกเม่ือคนท่ีตัง้หน้า

ตัง้ตาก่อกวนยอมลกุขึน้จากเก้าอีห้น้าโต๊ะท างานของหล่อนแล้ว
เดินกลบัไปยงัโต๊ะของเขา แต่แม้เขาจะยอมลกุไปเช่นนัน้หล่อนก็
ยังไม่วางใจ ท าให้ยังไม่มีสมาธิท างานอยู่เช่นเดิมเพราะมัวแต่
ระแวงว่าเขาจะเดินกลบัมาอีก แต่เม่ือเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ยงัไม่มี
ความเคล่ือนไหวจากเขา หล่อนจึงแอบปรายตามองไปยังโต๊ะ
ท างานของเขา แล้วก็อดแปลกใจไม่ได้เม่ือเห็นว่าเขาไม่ได้นัง่จ้อง
หล่อนอยู่อย่างท่ีคิด  แต่ก าลังก้มหน้าให้ความสนใจอยู่กับ
เอกสารในแฟม้ตรงหน้าด้วยท่าทางตัง้อกตัง้ใจ 

ท่าทางเอางานเอาการของชายหนุ่มท่ีตัง้ใจก่อกวนหล่อน
ในตอนแรกท าให้ดาราวดีเกิดค าถามในใจ สริุยะเป็นคนอย่างไร
กันแน่ หล่อนได้ยินคุณลุงกับคุณป้าพร ่าบ่นถึงเขามานานจนไม่
ชอบเขาก่อนท่ีจะได้พบกันด้วยซ า้ การได้พบกันโดยบังเอิญใน
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ลิฟต์เม่ือเช้านีก็้ไม่ได้ท าให้หล่อนรู้สึกดีกับเขา แถมตัง้แต่เร่ิม
ท างานด้วยกนั เขาก็ตัง้ใจก่อกวนหล่อนด้วยค าถามปัญญาอ่อน
ซ า้ ๆ ไม่หยดุ จึงไม่มีอะไรท่ีจะท าให้หล่อนมองเขาในแง่ดีได้เลย 
แต่เม่ือมองเขาในตอนนี ้กลบัท าให้หล่อนรู้สกึว่าเขาเป็นอีกคน ท่ี
ไม่ใช่คนเดียวกบัท่ีหล่อนคิดว่าเขาเป็น  

เด๋ียวก็คงได้รู้...หญิงสาวบอกตัวเองก่อนท่ีจะกลับไปมี
สมาธิกบัเอกสารในมือโดยไม่สนใจคนท่ีนัง่อยู่ท่ีโต๊ะท างานอีกตวั
อีก  

ดาราวดีท างานอย่างมีสมาธิจนลืมเวลา และลืมไปว่า
นอกจากหล่อนแล้วยังมีอีกคนท่ีใช้ห้องท างานร่วมกัน หล่อน
สะดุ้งเม่ือได้ยินเสียงเคาะประต ูและเม่ือเงยหน้าขึน้มองไปยงัต้น
เสียง ก็เห็นคณุลงุเดินเข้ามาในห้องโดยมีรพฒัน์ หลานของท่าน
ท่ีท างานในต าแหน่งผู้จดัการแผนกจดัซือ้เดินตามเข้ามาด้วย  

“คณุลงุ” หล่อนลกุขึน้  
“ไม่ต้องมีพิธีรีตองลกู ดาว เลิกงานแล้ว ลุงมาชวนไปกิน

ข้าว” 
“เออ่...” หล่อนก าลงัจะเอ่ยปฏิเสธ แต่ท่านโบกมือวุ่นวาย  
“เก็บงาน ๆ ไป...ไปหาอะไรกินกัน จะได้ท าความรู้จกักับ

น้องด้วย”  
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ดาราวดีปรายตาไปมอง ‘น้อง’ ก็เห็นเขาท าหน้ากระหยิ่ม
ยิม้ย่อง ดถูกูใจท่ีคณุลงุเข้ามาชวนหล่อนให้ไปรับประทานอาหาร
เย็นด้วยกนั ซึง่หากไม่ใช่คณุลงุ หล่อนไม่มีทางตกลงแน่ 

“คะ่ งัน้ดาวเก็บโต๊ะสกัครู่นะคะ”  
ในขณะท่ีก าลังเดินตามกันออกจากห้องท างานนั่นเอง 

คนท่ีเงียบมาตลอดก็เอ่ยขึน้ 
“ผมขอนัง่รถไปกบัดาวนะครับพอ่”  
“อ้าว...เออ...พ่อก็ลืมไปว่าแกไม่มีรถ แกน่ีน้าบอกให้เอา

รถท่ีบ้านมาใช้สกัคนัก็ไม่ยอม ดาว...ฝากน้องนัง่รถไปด้วยหน่อย
นะลูก เจอกันท่ีร้านก็แล้วกัน” คุณลุงบ่นลูกชายก่อนท่ีจะหันมา
ขออนญุาตเชิงสัง่หล่อน 

“ค่ะ” ดาราวดีจงึต้องรับค า แม้จะไม่เต็มใจนกัก็ตาม 
“แพท ช่วยเอาแฟ้มพวกนีใ้ส่รถแล้วเอาไปส่งท่ีคอนโดฯ 

ให้พ่ีหน่อยนะ” 
สริุยะกระซบิบอกผู้ มีศกัดิ์เป็นน้องแต่ก็ดงัจนคนในห้องได้

ยินกนัทกุคน จากนัน้เขาก็เดินตามหล่อนออกมาจากห้อง โดยมี
เสียงบ่นของรพฒัน์ดงัตามมา  

“สัง่ ๆ บ้าอ านาจฉิบเลยว่ะพี่ตะวนั” 
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บิดาของเขาลงไปขึน้รถหน้าอาคารส านกังานซึง่คนขบัรถ

จอดรออยู่ รพฒัน์หอบแฟ้มงานท่ีเขาขอให้น ากลบัท่ีพกัให้ด้วย
ไปยงัรถยนต์ท่ีจอดไว้ในลานจอดรถในส่วนของผู้บริหาร ในขณะ
ท่ีเขาเดินตามดาราวดีไปยงัรถยนต์ของหล่อนซึง่จอดอยู่ในช่องท่ี
กนัไว้ส าหรับหล่อนในส่วนของผู้บริหารเช่นกนั  

รถบีเอ็มดบัเบิล้ยสีูด าเมทลัลิกคนัใหญ่ท่ีหญิงสาวพาเขา
เดินตรงไปหานัน้ แม้จะไม่ใช่รุ่นใหม่ล่าสุดในปีนี ้แต่ก็ถือว่ายัง
ใหม่ ท าให้สุริยะอดพิจารณาเจ้าของรถอย่างครุ่นคิดไม่ได้ จาก
ลกัษณะท่าทางของหล่อน เคร่ืองประดบับนตวั ตลอดจนรถยนต์
ท่ีหล่อนใช้ บอกเขาว่าหญิงสาวน่าจะมีฐานะดีพอสมควร สุริยะ
อดสงสัยไม่ได้ว่าหล่อนเป็นใครกันแน่ เพราะล าพังเงินเดือน
เลขานกุารท่ีแม้จะไม่น้อย แต่ก็ไม่น่าจะมากจนหล่อนสามารถซือ้
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หาสิ่งของเหล่านีม้าใช้ได้  
“ลูกสาวคุณอาทรงกลด” ค าของบิดาผุดพรายขึน้มาใน

หวั แต่ความทรงจ าเก่ียวกบัคณุอาทรงกลดท่ีบิดาเอ่ยถึงก็ไม่มีอยู่
ในสมองเลย สงสัยต้องจับเข่าคุยกับบิดาว่าหล่อนเป็นใครมา
จากไหน ดทู่าทางท่านจะรักและเอ็นดหูล่อนมากอยู่  

“เชิญค่ะ” ดาราวดีหนัมาบอกเขาเม่ือเดินถึงรถหล่อนแล้ว
และเขายงัรีรออยู่ 

“ครับ” ชายหนุ่มรับค าแล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูฝ่ังท่ีนัง่
ผู้ โดยสาร รอจนหล่อนเข้าไปนัง่ในรถแล้วเขาจึงหย่อนกายลงนัง่ 
ก่อนหนัไปยิม้ให้หล่อน 

แม้จะเป็นรอยยิม้สภุาพแต่ดเูหมือนดาราวดีจะไม่ชอบให้
เขายิม้ให้หล่อนกระมัง เพราะหล่อนไม่ยิม้ตอบ และดูตัง้ใจกับ
การขบัรถโดยไม่หนัมามองเขาเลย 

ถ้าหล่อนหวังว่าการท่ีหล่อนไม่สนใจเขาจะท าให้เขาไม่
สนใจหล่อนก็ต้องผิดหวัง เพราะเม่ือรถยนต์ของหล่อนก าลัง
เคล่ือนท่ีไปอย่างเช่ืองช้าบนท้องถนนในเวลาเร่งด่วน เขาก็หา
เร่ืองตอแยหล่อนจนได้ 

“คุณไม่เบ่ือหรือไงนะท่ีต้องขบัรถบนถนนท่ีรถติดราวกับ
อยู่ในลานจอดรถแบบนี”้  
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“เบ่ือแล้วจะให้ท าอย่างไรคะ” ดาราวดีถามเขาโดยไม่ละ
สายตาจากถนน  

“ใช้รถไฟฟา้สิคณุ”  
ดาราวดีถอนหายใจโดยไม่พดูอะไร คล้ายกบัว่าหล่อนไม่

อยากจะต่อค ากับเขา จากนัน้หล่อนก็ขับรถไปเงียบ ๆ ไม่พูด
อะไรกับเขาเลยราวกับว่าไม่มีเขานัง่มาด้วย สุริยะอมยิม้ ยกมือ
ขึน้วางพาดบนพนกัท่ีนัง่ ซึ่งเลยไปจนถึงท่ีนัง่ของหล่อน มือเขา
จบัอยู่ท่ีท่ีรองศีรษะ แตะโดนผมของหล่อนอย่างท่ีเขาสาบานได้
ว่าไม่ได้ตัง้ใจ แต่สมัผสัของเส้นผมท่ีปลายนิว้ก็ท าให้เขารู้สกึดีจน
ยอมเสียมารยาท ไม่ชกัมือกลบั  

“กรุณานัง่ดี ๆ ด้วยค่ะ” หล่อนบอกเสียงแข็ง 
“ผมก็นัง่ดี ๆ น่ีครับ”  
“เอามือออกไปจากท่ีนัง่ฉนัด้วย” 
สุริยะลอบยิม้กับค าแทนตวัของหล่อน ท่ีแม้ว่าหล่อนจะ

ไม่พอใจเขา แต่หล่อนก็เปล่ียนค าแทนตัวอย่างท่ีรับปาก ท าให้
เขารู้สกึเอ็นดหูล่อนอยู่ไม่น้อย  

“รถมันติด ผมนั่งนานก็เม่ือยเลยต้องยืดแข้งยืดขาบ้าง
เท่านัน้เอง”  

ดาราวดีปรายตามองเขา หล่อนเม้มปากคล้ายข่มจิตข่ม
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ใจ ส่วนสีหน้านัน้ไม่พอใจอย่างชดัเจน ในท่ีสุดชายหนุ่มก็ลดมือ
ลงเพราะเห็นใจหล่อนท่ีคงเครียดกับการขับรถท่ามกลาง
การจราจรท่ีคับคั่งแล้วยังต้องมาเครียดกับเขาอีก แม้จะอยาก
ตอแยหล่อน แต่สริุยะก็รู้ว่าเม่ือไรควรหยดุเช่นกนั  

ใช้เวลาไม่นาน รถยนต์คนัใหญ่ของดาราวดีก็น าเขาและ
หล่อนมาถึงจุดหมาย ท่ีแม้ว่าจะต้องฝ่ารถติดท่ีขยบัเขยือ้นได้ที
ละน้อย ๆ แต่เพราะโรงแรมท่ีจะไปรับประทานอาหารนัน้ตัง้อยู่ไม่
ห่างจากอาคารส านกังานมากนกั จึงไม่ต้องเสียเวลาอยู่บนท้อง
ถนนนานสกัเท่าไร 

เม่ือไปถึงนัน้บิดากับลูกพ่ีลูกน้องของเขารออยู่แล้ว ชาย
หนุ่มเดินตามหญิงสาวไปเงียบ ๆ ไม่ได้พยายามจะท าให้หล่อน
ไม่พอใจอะไรขึน้มาอีก เขาลอบมองหล่อนอยู่บ่อยครัง้ สะโพก
กลมกลึงและเรียวขางามท าให้ถอนสายตาได้อย่างยากล าบาก 
และการเดินตามหล่อนก็ท าให้เขามองได้อย่างสบายใจ 

อาหารมือ้นัน้บิดาของเขาผูกขาดการสนทนาแต่เพียงผู้
เดียว เขาได้รู้จกัดาราวดีมากขึน้ คณุอาทรงกลดคือเพ่ือนรักของ
บิดาท่ีเสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางรถยนต์พร้อมกบัภรรยาของท่าน
หรือมารดาของหญิงสาวในตอนท่ีเขายังเรียนอยู่ ท่ีต่างประเทศ 
และแม้จะมีธุรกิจของตระกูล แต่ดาราวดีก็เลือกท่ีจะมาท างาน
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เป็นเลขานุการให้บิดาของเขาหลังจากบิดาของหล่อนเสียชีวิต 
ย้ายออกมาอาศยัอยู่ในคอนโดมิเนียมกลางกรุงเพียงล าพงั  

“เจ้าตะวนัก็อยู่คอนโดฯ เดียวกบัหนดูาว ยงัไงลงุฝากน้อง
กลบับ้านด้วยนะลกู”  

บิดาเขาบอกกับหญิงสาวด้วยถ้อยค าท่ีท าให้สุริยะแทบ
จะโห่ร้อง หล่อนพักอยู่คอนโดมิเนียมเดียวกันกับเขาอย่างนัน้
หรือ น่ีมนับพุเพสนันิวาสชดั ๆ!  

ดูเหมือนหญิงสาวจะไม่คิดอย่างเขา หล่อนท าหน้าปัน้
ยาก แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธค าขอของบิดาเขา และเม่ืออาหารมือ้นัน้
จบลง สริุยะก็ได้ติดรถไปกบัหญิงสาวสมใจ แต่ก็ไม่ก่อนท่ีเขาจะ
โฉบไปกระซบิกบัผู้ มีศกัดิ์เป็นน้อง  

“ช่วยเอาแฟม้ไปฝากไว้ท่ีล็อบบีให้หน่อยนะแพท” 
“ก็จะติดรถเจ้าป้ากลบัอยู่แล้ว ไม่เอากลบัเองล่ะพ่ีตะวนั” 

รพฒัน์ถามด้วยสีหน้าไม่เข้าใจ 
“เออน่า ไม่สะดวก นายเอากลบัให้หน่อย ไรวะ ใช้นิดใช้

หน่อยมีปัญหา” เขาว่าแล้วเดินจากไปโดยไม่รอฟังค าโอดครวญ
ใด ๆ ของผู้ เป็นน้องชายอีก 

เม่ือขึน้รถได้ชายหนุ่มก็ท าตวัเป็นผู้ โดยสารท่ีดี เขานัง่อยู่
อย่างสงบเสง่ียมโดยไม่ท าอะไรให้คนขบัหงดุหงิดอีก จนเม่ือจอด
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รถท่ีอาคารจอดรถเรียบร้อยและโดยสารลิฟต์จากล็อบบีเพ่ือขึน้สู่
ห้องชดุด้วยกนั ชายหนุ่มก็ส่งยิม้ประจบและขออย่างมีความหวงั
ในตอนท่ีหญิงสาวก าลงัจะก้าวออกจากลิฟต์ เน่ืองจากถึงชัน้ของ
หล่อนก่อน 

“พรุ่งนีผ้มขอติดรถไปท างานด้วยนะครับดาว”  
ดาราวดีไม่ตอบรับหรือปฏิเสธ แต่เดินเชิดหน้าออกจาก

ลิฟต์ไปราวกบัว่าไม่ได้ยินค าขอของเขาเสียอย่างนัน้  
 
สริุยะก าลงัก้าวเท้าออกจากลิฟต์ในชัน้ท่ีพกัของเขาพอดี

ในตอนท่ีรพฒัน์โทรศัพท์มาบอกว่าฝากแฟ้มเอกสารไว้ท่ีล็อบบี
ให้เขาแล้ว 

“ขึน้มาคยุกนัก่อนสิแพท” เขาว่า  
เม่ือผู้ เป็นน้องชายรับค า ชายหนุ่มเดินไปเปิดตู้ เย็นดู

เคร่ืองด่ืม เม่ือเห็นว่าเขามีเบียร์แช่เย็นจดัไว้อยู่หลายกระป๋อง ก็
ไปเปล่ียนเสือ้ผ้าเป็นชดุเสือ้ยืดกางเกงขาสัน้อยู่กบับ้าน ยงัไม่ทนั
เสร็จดีก็ได้ยินเสียงเคาะประต ูเขาตะโกนออกไปบอกให้รอสกัครู่ 
ก่อนท่ีจะรีบจัดการกับตนเองด้วยความรวดเร็ว แล้วก้าวยาว ๆ 
ตรงไปเปิดประต ู

“ขอบใจมากแพท” ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมย่ืนมือไปรับแฟ้ม
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หลายแฟม้ในมือผู้ เป็นน้องชายซึง่เดินตามเขาเข้ามาในห้อง ก่อน
จะหนัไปบอก “รอแป๊บ เอาแฟ้มไปเก็บในออฟฟิศก่อน เบียร์อยู่
ในตู้ เย็น ช่วยตวัเองเลย” 

เม่ือเขากลบัออกมายงัห้องนัง่เล่นอีกครัง้ก็พบว่ารพฒัน์มี
กระป๋องเบียร์ในมือ และย่ืนอีกกระป๋องให้เขา สริุยะย่ืนมือไปรับ
แล้วท าท่าบอกให้ผู้ เป็นน้องชายไปนัง่ท่ีโซฟาด้วยกนั 

“คอนโดฯ กว้างขวางดีนะพ่ีตะวนั แม่บอกว่าพ่ีตะวนัรวย
มาจากอเมริกาเพราะขายหุ้นบริษัทได้มาเยอะหรือ” 

“น้าพิมพ์ก็พดูเวอร์ไป” เขาว่ากลัว้หวัเราะ “ก็พอได้มาซือ้
คอนโดฯ น่ี มอเตอร์ไซค์อีกคนั กับเก็บไว้ใช้ระหว่างรอเงินเดือน
ออกแค่นีแ้หละ” 

“คราวนีก้ลบัมาอยู่ไทยแน่แล้วใช่ไหม” 
“แหงสิ ขายสมบตัิทางนัน้หมดแล้ว กลบัไปอีกก็อดตาย

ละ กลบัมาเกาะพ่อกินดีกว่า” เขาว่า อดประชดไปถึงบิดาไม่ได้ 
ความรู้สึกขมข่ืนลึก ๆ ผุดพรายทุกครัง้ท่ีต้องพดูถึงการตดัสินใจ
ขายหุ้นบริษัทออกแบบท่ีเขาท าร่วมกับเพ่ือน และกิจการก็ก าลงั
ไปได้ดี เป็นกิจการท่ีเขาสร้างขึน้มาด้วยน า้พักน า้แรงและน า
ความภาคภมูิใจมาให้เขาไม่น้อย แต่จ าต้องยอมปล่อยไปเพราะ
ต้องกลบัมาช่วยบิดาท างานในฐานะลกูชายคนเดียวของบิดาท่ีมี
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กิจการท่ียิ่งใหญ่กว่าบริษัทเล็ก ๆ ของเขาเป็นสิบ ๆ เท่า อย่างไร
ธุรกิจท่ีเขาภูมิใจก็เป็นแค่งานเล็ก ๆ ท่ีไม่มีความส าคญัและควร
ขายทิง้เพ่ือมาบริหารบริษัทใหญ่ในสายตาพอ่อยู่ดี 

“อย่างน้อยก็ภูมิใจว่าครัง้หนึ่งเราได้ท าในสิ่งท่ีรักและท า
ได้ดีนะพ่ีตะวนั”  

น า้เสียงของรพฒัน์สะกิดใจชายหนุ่ม เขาหนัไปพิจารณา
สีหน้าคนพดูแล้วรู้สึกว่ารพฒัน์คงมีบางอย่างในใจ จึงเย้าอย่าง
ต้องการให้บรรยากาศดีขึน้ 

“อะไร มีปมเหมือนกนัหรือเรา” 
“พ่ีตะวันว่าคนท่ีเรียนจบแล้วมาท างานในบริษัทญาติ

แบบผม มีอะไรให้ภมูิใจในตวัเองบ้างไหมล่ะ” 
“เอาน่ะ อย่างน้อย ๆ พวกเราก็ถือว่าโชคดีกว่าคนทั่วไป

มากละวะ อย่าคิดมากเลย” เขาว่าพร้อมตบบ่าผู้ มีศกัดิ์เป็นน้อง
หนัก ๆ บอกรพัฒน์ในสิ่งท่ีพร ่ าบอกตนเองเม่ือถึงเวลาท่ีต้อง
ปล่อยมือจากทกุอย่างท่ีมีตามความต้องการของบิดา 

รพัฒน์ยิ ม้ ใ ห้ เขา ฝืน  ๆ  ก่อนจะถามด้วยน า้ เ สี ย ง
กระตือรือร้นคล้ายต้องการเปล่ียนเร่ือง 

“ว่าแต่เป็นไง ท างานวนัแรกสนกุไหมพ่ีตะวนั” 
“ก็ดี ว่าแต่...เจ้าปา้ของแกมีแฟนยงัวะแพท” 
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“หือ? พี่ตะวนั อย่าบอกนะว่า...” 
“เออ” 
“พ่ีตะวนัสนใจเจ้าปา้หรือ” 
“น่าสนไหมล่ะ” 
“อย่าเลยพี่ตะวนั” 
“ท าไมล่ะ หรือเขามีแฟนแล้ว” ถามไปด้วยความใจแป้ว 

น่าเสียดายเหมือนกนัหากว่าดาราวดีจะมีคนรักอยู่แล้ว เขาถกูใจ
หล่อนจริงจัง แม้จะเพิ่งได้พบกันแค่วันเดียว แต่ เขาก็ รู้ว่า
ความชอบพอท่ีเขามีต่อหล่อนไม่ได้ฉาบฉวย หากได้มีโอกาสคบ
หา เขาเช่ือว่าน่าจะพฒันาความสมัพนัธ์ขึน้ไปถึงขัน้คนรักกนัได้ 

“ไม่มีหรอก แต่เจ้าปา้ยีพ่ี้ตะวนัยงักะอะไรดี”  
ค าตอบของรพฒัน์ท าเอาสุริยะแทบหวัทิ่ม เขาพอสมัผสั

ได้ว่าหล่อนไม่ค่อยอยากจะเป็นมิตรกบัเขานกั แต่ถึงขัน้ยีน่ี้เขาไม่
เข้าใจ  

“เขาจะยีอ้ะไรฉนัวะ เพิง่เจอกนัวนันี”้ เขาโวยวาย 
“คณุลงุไง ด่าพี่ตะวนัให้เจ้าป้าฟังมาหลายปีแล้ว” รพฒัน์

บอกกลัว้หวัเราะ 
ได้ยินเช่นนัน้สุริยะก็ได้แต่ปลงอนิจจงั นึกว่าท่ีเจ้าหล่อน

สะบดัหน้าใส่พรืด ๆ เพราะไม่ปลืม้ท่ีเขามองหล่อนในลิฟต์ ไม่ได้
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คิดเลยว่าหล่อนจะไม่ชอบเขามาตัง้แต่ยังไม่ได้เจอกัน เพราะ
บิดาบงัเกิดเกล้าใส่ข้อมลูแง่ลบให้เจ้าหล่อนมาหลายปี 

“โดนสาวเหม็นตัง้แต่ยงัไม่ได้จีบเลย ชีวิตไอ้ตะวนั” ชาย
หนุ่มบ่น ก่อนจะถามน้องชายอย่างมีความหวงั “นายรู้จกัเขาใช่
ไหมแพท ไหนบอกมาซวิ่าต้องท าไงดาวถึงจะสนใจฉนั” 

“น่ีพ่ีตะวนัชอบเจ้าป้าจริง ๆ น่ะ” รพฒัน์ถาม น า้เสียงไม่
เช่ือถือ  

“เออสิวะ น่ีชอบจริง รักจริงหวงัแต่งเลย” เขาบอก ทัง้ ๆ ท่ี
ยงัไม่ได้คิดไปไกลถึงขัน้นัน้ แต่ค าว่า ‘รักจริงหวงัแต่ง’ กลบัพ้นริม
ฝีปากออกมาอย่างง่ายดาย  

“งัน้ก่อนอ่ืนท าให้เจ้าปา้มองพ่ีตะวนัในแง่ดีก่อนดีกว่า” 
“ทนัไหม คุณพ่อเล่นฉันมาหลายปี” ชายหนุ่มอดประชด

ไปถึงบิดาไม่ได้  
“น่า ดีกว่าไม่ได้เร่ิม” ผู้ เป็นน้องชายให้ก าลงัใจ 
“เออ แล้วท าไงเขาถึงจะมองฉันในแง่ดีวะเน่ีย เจอกนัทีไร

แม่คณุสะบดัหน้าใส่ตลอด” 
“พ่ีตะวนัก็เอาการเอางานไง ตัง้ใจเรียนรู้งานจากเจ้าป้า 

ใช้ความใกล้ชิดท่ีได้ท างานด้วยกันท าให้เจ้าป้าเห็นว่าพ่ีตะวัน
เป็นคนดี ตัง้ใจท างาน เจ้าป้าต้องรู้สึกดีกบัพ่ีตะวนัขึน้มาบ้างละ
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น่า” 
ค าแนะน าของผู้ มีศกัดิ์เป็นน้องท าให้สริุยะรู้สึกคล้ายเห็น

แสงสว่างท่ีปลายอุโมงค์ นัน่สินะ เขามีโอกาสได้ท างานใกล้ชิด
กบัหล่อน ได้เจอกนัทุกวนัขนาดนี ้ถ้าเขาจะท าให้หล่อนมองเขา
ในแง่ดีไม่ได้ก็คงต้องพจิารณาตวัเองแล้วละ  

 
เช้านีด้าราวดีเดินออกมาจากห้องชุดของหล่อนด้วยการ

เหลียวมองซ้ายขวา สายตาสอดส่ายมองหาคนท่ีขอติดรถไป
ท างานด้วย เม่ือไม่เห็นใครก็ก้าวเร็ว ๆ ไปยังลิฟต์ หลังกดปุ่ ม
เรียกลิฟต์และยืนรอหล่อนก็ภาวนาอยู่ในใจ ขออย่าให้เขาแอบรอ
หล่อนอยู่ซอกมมุไหน แล้วโผล่ออกมาตามติดหล่อนเข้าลิฟต์ไป
ด้วยเลย จนกระทั่งประตูลิฟต์เปิดออกและหล่อนก้าวเข้าไป
ภายในเพียงล าพงัจึงถอนหายใจโล่งอกท่ีไม่มีใครโผล่มารบกวน
หล่อนตัง้แต่เช้า  

แม้จะเข้าลิฟต์โดยไม่มีใครตามมา แต่ดาราวดีก็ยังไม่
วางใจ เพราะไม่แน่ว่าบางทีเขาอาจจะไปรอหล่อนอยู่ท่ีรถแล้วก็
ได้ แต่เม่ือไปถึงรถแล้วไม่พบใคร หล่อนจึงโล่งอกได้เต็มท่ี เพราะ
วันนีค้งได้ขับรถไปท างานตามล าพงั โดยไม่มีคนรบกวนเป็นท่ี
แน่นอนแล้ว  
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เม่ือมาถึงห้องท างาน ดาราวดีก็ต้องส่ายหน้าเม่ือมองไป
ยงัโต๊ะท างานของคนร่วมห้องแล้วพบเพียงความว่างเปล่า หล่อน
คิดได้อย่างไรกันนะว่าเขาจะรีบต่ืนมาแต่เช้าเพ่ือเดินทางมา
ท างานพร้อมกับหล่อน และเม่ือไม่เห็นเขารออยู่ยังคิดว่าเขา
อาจจะใช้บริการรถไฟฟ้ามาถึงก่อนหล่อนเพราะไม่ต้องผจญรถ
ติดเสียอีกด้วย หล่อนควรจะรู้สิว่าเขาคือตะวนั ลูกชายท่ีคุณลุง
พร ่าบ่นให้ฟังว่าเป็นเด็กไม่เอาไหนมาตลอดเวลาหลายปี  

ดาราวดีถือโอกาสท่ีชายหนุ่มยงัไม่มาท างานจดัการงานท่ี
คั่งค้าง เพราะเม่ือวานกว่าหล่อนจะได้ลงมือท างานก็หลังจาก
กลบัจากไปพบลูกค้า แล้วยงัถูกเขาก่อกวนอยู่นานสองนาน จึง
ท าให้มีงานค้างอยู่ในแฟ้มจ านวนหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเร่ืองไม่ปกติ
ส าหรับหล่อน คิดแล้วก็อดทอดถอนใจไม่ได้ ตัง้แต่เขาปรากฏตวั
เม่ือวานนี ้ชีวิตหล่อนถกูกวนและผิดแผกไปจากเดิมหลายอย่าง
เลยทีเดียว  

เม่ือไม่มีใครคอยตอแยด้วยค าถามปัญญาอ่อนกบัหล่อน 
ท าให้ดาราวดีท างานไปอย่างมีสมาธิ หล่อนจดัการสะสางงานท่ี
คัง่ค้าง แยกเอกสารบางส่วนท่ีตรวจเรียบร้อยแล้วเพ่ือเสนอเซ็น 
และบางส่วนท่ียงัมีข้อผิดพลาดต้องได้รับการแก้ไข หล่อนก็แยก
ไว้ในส่วนท่ีจะส่งคืนให้ทางฝ่ายท่ีส่งมาให้หล่อน โดยได้เขียน
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รายละเอียดสิ่งท่ีจะต้องแก้ไขลงไปในเอกสารด้วยดินสอเป็น   
จุด ๆ เป็นงานท่ีจุกจิกและละเอียด แต่ก็เป็นงานท่ีหล่อนถนัด 
ชอบ และท าอย่างมีความสขุ  

หญิงสาวท างานไปเงียบ ๆ จนแทบจะลืมไปว่ายงัมีอีกคน
ใช้ห้องท างานร่วมกันหากจะไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าเร็ว ๆ ท่ีก้าวเข้า
มาในห้อง 

ดาราวดีเงยหน้ามองเวลาบนนาฬิกาแขวนผนังซึ่งอยู่
ด้านหลังโต๊ะท างานของเขาแล้วส่ายหน้า เกือบสิบนาฬิกาคือ
เวลาท่ีท่านกรรมการผู้จดัการมาถึงท่ีท างาน  

เจริญละ 
สายตาท่ีคนในห้องส่งมาต้อนรับเขาท าให้สุริยะ รู้ว่า

คะแนนเขาติดลบอีกแล้ว แต่จะท าอย่างไรได้ แม้จะตัง้ใจว่าจะ
เอาการเอางานให้หล่อนรู้สึกดีกับเขามากขึน้ แต่เม่ือคืนเขานั่ง
อ่านเอกสารในแฟม้ท่ีให้รพฒัน์เอาใส่รถกลบัไปให้ทัง้คืน เพราะมี
หลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินท่ีเขาต้องเรียนรู้ รู้ตวัอีกทีก็ล่วงเข้า
สู่วนัใหม่ แม้ตอนนัน้จะเกือบถึงเวลาต่ืนแล้วแต่เขาก็ยงัเข้านอน 
เพราะเกรงว่าหากไม่นอนจะท าให้วนันีต้้องมานัง่หลบัโชว์หล่อน 
นัน่จึงท าให้เขาต่ืนสายกว่าปกติ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อการพยายาม
ท าคะแนนของเขาเอาเสียเลย 
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“มีอะไรให้ผมท าบ้างครับวันนี”้ เขาถามหล่อนขณะวาง
แฟม้เอกสารท่ีถือมาด้วยลงบนโต๊ะ แล้วเดินไปนัง่หลงัโต๊ะท างาน 
ท าท่าพร้อมท างานเต็มท่ี  

“ท าความเข้าใจกับเอกสารในแฟ้มพวกนัน้ให้หมดก่อน
ค่ะ” 

“ครับ”  
ดเูหมือนว่าการรับค าง่าย ๆ ของเขาจะท าให้คนสั่งตัง้ตวั

ไม่ทัน เพราะหล่อนเงยหน้ามองเขาด้วยสายตาคล้ายไม่อยาก
เช่ือในสิ่งท่ีได้ยิน สุริยะจึงยิม้ใส่ตาหล่อน ก่อนเปิดแฟ้มท่ีอ่าน
ค้างไว้ก่อนเข้านอนขึน้มาอ่านต่อ ก้มหน้าลงให้ความสนใจกับ
เอกสารโดยไม่ได้สนใจหล่อนอีกต่อไป 

เวลาผ่านไปครู่ใหญ่สุริยะก็ปรายตามองหญิงสาว เห็น
หล่อนนัง่ท างานเงียบ ๆ ด้วยท่าทางมีสมาธิจึงหนักลบัมาหางาน
ของตน จริง ๆ แล้วเขายังอยากตอแยหล่อน แต่เม่ือนึกถึงบท
สนทนากับรพัฒน์เม่ือคืนท าให้เขาต้องท าตัวเป็นคนดี และ
ถึงแม้รพฒัน์จะไม่บอกเขาก็คิดว่าดาราวดีไม่ชอบนักหรอกกับ
การกระท าของเขาเม่ือวาน แต่เพราะการได้เห็นใบหน้าสวยบึง้
ตึงหรือสะบดัใส่ท าให้เขาอารมณ์ดี แต่คงไม่ดีต่อความสัมพันธ์
ในระยะยาวแน่ เขาจงึต้องท าตามท่ีผู้ มีศกัดิ์เป็นน้องแนะน า 
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เม่ือตัง้ใจท าความเข้าใจกบัข้อมลูมากมายในแฟ้ม สริุยะ
ก็มีสมาธิและจมอยู่กับงานโดยไม่ต้องพยายามเลย รู้ตัวอีกทีก็
เม่ือร่างสงูระหงของหญิงสาวท่ีสงูขึน้ไปอีกหลายนิว้ด้วยรองเท้า
ส้นสูงท่ีหล่อนชอบใส่ เดินมาหยุดยืนอยู่หน้าโต๊ะท างาน สุริยะ
เงยหน้าขึน้มองแล้วหลดุรอยยิม้ยินดีออกไปอย่างแทบไม่รู้ตวั   

 “ครับดาว” เขาถาม น า้เสียงอ่อนโยนอย่างท่ีเขายงัแปลก
ใจตวัเองว่าสามารถใช้น า้เสียงแบบนีก้บัใครเขาก็เป็นด้วย 

“เท่ียงแล้วค่ะ ฉนัจะออกไปกินข้าว” หล่อนบอก  
“ผมยงัติดดูตรงนีอี้กนิด รบกวนดาวซือ้ข้าวกล่องเข้ามา

ให้หน่อยได้ไหมครับ” เขาถามอย่างสภุาพ เห็นหล่อนชะงกัไปจน
เขาอดข าไม่ได้ หล่อนคงเตรียมปฏิเสธค าชวนออกไปรับประทาน
อาหารกลางวนัข้างนอกด้วยกนัของเขากระมงั เม่ือถูกเขาขอให้
ซือ้ข้าวกล่องเข้ามาให้ จงึได้ท าหน้าอย่างนัน้  

“คณุจะเอาอะไรคะ” หล่อนถามในท่ีสดุ 
“ผมเห็นข้างตกึมีร้านอาหารตามสัง่ เอากะเพราหมสูบักบั

ไข่ดาวไม่สกุก็ได้ ขอบคณุครับ” เขาบอกแล้วหยิบเงินในกระเป๋า
สตางค์ส่งให้หล่อน หล่อนย่ืนมือมารับเงินและมองเขาอย่าง
พิจารณา สริุยะเพียงยิม้ให้แล้วก้มกลบัลงไปหางานตรงหน้า ไม่
พยายามชวนหล่อนคยุโดยไม่จ าเป็นอย่างท่ีท าเม่ือวาน  
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สริุยะมองตามแผ่นหลงัตัง้ตรงของคนท่ีก าลงัเดินออกไป
จากห้องแล้วยิม้มมุปาก ในใจคิดอย่างหมายมาด 

‘ผมจะท าให้คณุรู้สกึดีกบัผมให้ได้เลยดาว คอยด’ู 
 
เป็นครัง้แรกในชีวิตท่ีดาราวดีมายืนอยู่หน้าร้านอาหาร

ตามสัง่ แม้หล่อนจะท างานท่ีน่ีมาหลายปี และร้านอาหารตามสัง่
แห่งนีก็้ตัง้อยู่ท่ีน่ีตลอดเวลาท่ีหล่อนท างานอยู่ หรืออาจจะอยู่มา
นานกว่าหล่อนด้วยซ า้ แต่หญิงสาวก็ไม่เคยเลยสักครัง้ท่ีจะมา
เป็นลูกค้า หล่อนไม่ได้รังเกียจว่าเป็นแค่อาหารข้างถนน แต่
เพราะชีวิตท่ีถูกเลีย้งมาอย่างท่ีเรียกว่าบนหอคอยงาช้างก็ไม่ผิด
ความจริงสกัเท่าไร ท าให้การรับประทานอาหารข้างทางไม่เคย
อยู่ในสารบบชีวิตของหล่อน  

“เอา...เอ่อ...เอากะเพราหมสูบัราดข้าวไข่ดาวไม่สุกค่ะ” 
ดาราวดีสัง่ตะกกุตะกกั พยายามนึกถึงค าของคนสัง่แล้วพดูตาม
ทุกค า ก่อนจะลอบถอนหายใจโล่งอกเม่ือแม่ค้าท าท่าเข้าใจออ
เดอร์ของหล่อน 

รอไม่นาน ถงุพลาสติกท่ีภายในมีกล่องโฟมบรรจกุะเพรา
หมสูบัราดข้าวโปะไข่ดาวก็ถกูย่ืนมาให้หล่อน หญิงสาวรับมาถือ
ไว้แล้วย่ืนเงินให้กับแม่ค้า รอเงินทอน แล้วจึงเดินกลับไปยัง
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อาคารส านกังาน 
ระหว่างทางหล่อนเห็นรถเข็นขายผลไม้ซึ่งปอกเปลือก

และตัดเป็นชิน้ใหญ่วางในถังกระจก ซึ่งมีน า้แข็งอัดแน่นอยู่
ด้านล่าง จึงหยดุแล้วลอบสงัเกตสาว ๆ ท่ีต่อคิวซือ้กนัอยู่ เม่ือคน
อ่ืน ๆ รับถงุผลไม้แล้วเดินจากไป หล่อนจงึเดินเข้าไปซือ้บ้าง โดย
ชีส้ัง่ท่ีชิน้ผลไม้ในถังอย่างท่ีเห็นคนอ่ืน ๆ สัง่ เพ่ือเป็นของหวาน
ล้างปากให้ชายหนุ่ม หล่อนไม่รู้ว่าเขาชอบกินอะไร จึงสัง่แตงโม
กบัเมล่อนอย่างละชิน้ 

เม่ือกลบัเข้ามายงัห้องท างานอีกครัง้ คนท่ีมีแฟ้มกางอยู่
ตรงหน้ายงัก้มหน้าก้มตาอ่านเอกสารจนหล่อนรู้สกึผิดท่ีจะเข้าไป
รบกวนเขา  

“อ้าว ดาว กลบัมาแล้วหรือครับ” เป็นชายหนุ่มท่ีเงยหน้า
ขึน้มาทัก คงเพราะได้ยินเสียงฝีเท้าของหล่อน แม้จะเดินเบา
เพียงใดก็ตาม 

“ค่ะ น่ีข้าวกลางวันของคุณ” หล่อนบอกพร้อมย่ืนถุงใส่
กล่องข้าวและผลไม้ให้เขา 

“น่ีอะไรครับ” เขาถาม ชีมื้อไปยงัถงุผลไม้ 
“ผลไม้ค่ะ เผ่ือจะแก้เผ็ด” หล่อนบอกแล้วต้องเสหลบตา 

เม่ือเขาเงยหน้าขึน้มายิม้ให้หล่อน ดวงตาเป็นประกายอย่างยินดี 
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“ขอบคณุมากครับดาว แล้ว...ถ้าผมนัง่กินในนีจ้ะรบกวน
คณุไหมครับ”  

เขาถามด้วยท่าทางเกรงอกเกรงใจ จนดาราวดีไม่กล้าใจ
ร้ายกบัเขา หล่อนจงึบอกอนญุาตเสียงอ่อน 

“กินได้ค่ะ เชิญตามสบาย จะให้ฉันไปเอาจานมาให้ไหม
คะ” หล่อนเสนอ ไม่ว่าจะอย่างไรหล่อนก็เป็นเลขานกุารของเขา 
การบริการเขาก็เป็นหน้าท่ีหนึง่ของหล่อนเช่นกนั 

“ไม่เป็นไรครับ ผมกินในกล่องก็ได้ เขาให้ช้อนส้อม
พลาสติกมาด้วยแล้ว”  

“งัน้ตามสบายนะคะ” หล่อนบอก รู้สึกว่าหากสุริยะเป็น
แบบนี ้หล่อนคงไม่ล าบากใจท่ีจะท างานกบัเขาต่อไปนกัหรอก 
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๔ 
 
 

แม้จะได้ยินได้ฟังเร่ืองราวความไม่เอาไหนของสริุยะผ่าน
คุณลุงและคุณป้ามานาน อีกทัง้การพบกันครัง้แรกก็ไม่น่า
ประทับใจนัก แต่หลังจากท่ีเขามีท่าทางเอาการเอางานตลอด
ระยะเวลาหนึ่งเดือนท่ีผ่านมา ท าให้ดาราวดีรู้สึกดีกับชายหนุ่ม
มากขึน้ ไม่รู้สึกหงดุหงิดร าคาญใจกบัสายตาวิบ ๆ วบั ๆ ของเขา
อย่างท่ีเคยรู้สกึในตอนแรก 

ทกุ ๆ เช้า เขาจะมาถึงท่ีท างานก่อนหล่อน ดาราวดีเดาว่า
เขาคงใช้บริการรถไฟฟ้า ซึ่งท าให้ไม่ต้องเสียเวลาบนท้องถนน
อย่างหล่อนท่ีขับรถยนต์มาท างาน เม่ือหล่อนมาถึง มักจะเห็น
ภาพเขานัง่ก้มหน้าตัง้อกตัง้ใจกบัแฟ้มเอกสารท่ีเปิดกางอยู่เสมอ 
และเขามักจะเงยหน้าขึน้มายิม้ให้และกล่าวทักทายกับหล่อน 
สัน้ ๆ ก่อนท่ีจะกลบัไปให้ความสนใจกบังานต่อ 
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เม่ือนั่งอยู่ในห้องท างานด้วยกัน ดาราวดีรู้สึกสบายใจ
มากขึน้เม่ือเขาไม่เอาแต่จ้องหล่อนด้วยดวงตาเป็นประกายวิ
บวับอย่างคนเจ้าเล่ห์ คอยถามค าถามปัญญาอ่อน หรือเอาแต่
มองหล่อนยิม้ ๆ โดยไม่พดูอะไรแต่ท าให้หล่อนรู้สึกอึดอดั ท าให้
หล่อนนัง่ท างานได้อย่างมีสมาธิ และเร่ิมไว้ใจเขามากพอท่ีจะให้
เขาเป็นคนเซน็เอกสารบางอย่างได้บ้างแล้ว 

ทกุมือ้กลางวนั เขาจะออกไปรับประทานอาหารกลางวนั
กับรพฒัน์ ผู้จดัการฝ่ายจดัซือ้ ซึ่งเป็นลูกพ่ีลูกน้องของเขา ชาย
หนุ่มท่ีหล่อนให้ความสนิทสนมมากกว่าใคร ๆ ในบริษัทแห่งนี ้
แต่ก็ไม่ถึงขัน้ออกไปรับประทานอาหารด้วยกัน หล่อนมักจะ
เห็นรพัฒน์กับสุริยะไปรับประทานอาหารท่ีร้านอาหารตามสั่ง
ข้างอาคารส านกังานพร้อม ๆ กบัพนกังานบางส่วนเสมอ สถานท่ี
ซึ่งหล่อนไม่เคยแวะเวียนไปเลย นอกจากครัง้หนึ่งท่ีต้องไปซือ้
ข้าวกล่องให้เขา 

เช้านีก็้เป็นดั่งเช่นทุกเช้า เม่ือดาราวดีเดินเข้าไปในห้อง
ท างาน ก็เห็นชายหนุ่มอยู่ในห้องก่อนอยู่แล้ว เขาเงยหน้าขึน้มา
ยิม้ทกัทาย  

“สวสัดีครับดาว กาแฟหน่อยไหมครับ ผมว่าจะลงไปซือ้” 
เขาถามพร้อม ๆ กบัขยบัตวัลกุขึน้ 
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“เอ่อ...ค่ะ...ขอบคณุค่ะ” ดาราวดีตอบรับ เม่ือเขาพดูดี ๆ 
กบัหล่อน ก็ไม่อยากปฏิเสธให้เสียน า้ใจ  

ยงัไม่ทนัท่ีหล่อนจะได้บอกว่าต้องการกาแฟชนิดใด เขาก็
พดูขึน้เสียก่อน 

“คปัปชูิโน่ไม่ใส่น า้ตาลนะครับ”  
“ค่ะ...ขอบคุณค่ะ” หล่อนพดูซ า้เหมือนแผ่นเสียงตกร่อง 

เขารู้ว่าหล่อนกินกาแฟแบบใด แสดงว่าต้องช่างสังเกตไม่น้อย
ทีเดียว 

“งัน้เด๋ียวผมมานะครับ แล้วก็...สิบโมงมีประชุม ยังไง
รบกวนเตรียมเอกสารไว้ให้ผมด้วยนะ” เขาบอกอย่างสภุาพแล้ว
เดินออกจากห้องไป 

ดาราวดีมองตามแล้วลอบถอนใจ หล่อนรับมือไม่ค่อยถกู
นกักบัการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีของเขา จากท่ีตอนแรกตัง้แง่
กับเขาหล่อนก็เร่ิมไม่แน่ใจว่าหล่อนควรจะญาติดีกับเขาได้หรือ
ยงั บางทีเขาอาจจะเป็นน้องชายท่ีน่ารักได้อย่างท่ีรพฒัน์เป็นก็ได้ 

หญิงสาวบอกตวัเองว่าปล่อยให้เวลาเป็นตวัตดัสิน ขณะ
มองตามแผ่นหลงัของคนตวัสงูจนลบัสายตา  

 
การประชุมวันนีเ้ป็นการประชุมกับบริษัทภายนอก ซึ่ง
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น าเสนองานออกแบบศูนย์การค้าอีกแห่งในจังหวัดภาคเหนือ 
ผู้ เข้าร่วมประชุมเป็นผู้บริหารระดับสูง เพ่ือร่วมกันตัดสินใจ มี
บิดาของเขาเป็นประธาน  

สุริยะต่ืนเต้นกับการเข้าร่วมประชุมวันนีเ้ป็นอย่างมาก 
เพราะทีมสถาปนิกของบริษัทออกแบบชัน้น าของประเทศท่ีเขา
เคยอยากร่วมงานด้วย เข้ามาน าเสนอและให้รายละเอียดของ
โครงการก่อสร้างศนูย์การค้าของบริษัทของบิดา ชายหนุ่มรู้สกึทึ่ง
และยอมรับในความชาญฉลาดของทีมออกแบบของบริษัทในฝัน 
อดคิดไม่ได้ว่าคงจะดีไม่น้อยหากเขาจะเป็นหนึ่งในทีมท่ีก าลัง
น าเสนองานอยู่นี ้แต่รู้ว่าก็เป็นได้เพียงความฝัน เพราะตอนนีเ้ขา
ไม่ได้อยู่ในฐานะของคนรับจ้างออกแบบอย่างท่ีเคยท าแล้ว แต่
อยู่ในฝ่ังของนายทนุท่ีจ้างบริษัทออกแบบนัน้ต่างหาก 

สุริยะอดลอบถอนใจให้กับเส้นทางชีวิตท่ีเปล่ียนไปของ
ตนไม่ได้ ไม่ก่ีเดือนก่อนเขายงัอยู่ในจุดท่ีต้องน าเสนองานให้กบั
ผู้ ว่าจ้างอยู่เลย แต่วันนีเ้ขากลับมายืนอยู่ในอีกต าแหน่งหน้าท่ี
หนึ่ง ท่ีแม้จะไม่อยากท า แต่เขาก็ตัดสินใจท่ีจะท า และทิง้ทุก
อย่างท่ีสร้างขึน้ในต่างประเทศ เพ่ือกลบัมาช่วยบิดาท างาน  

หลงัเรียนจบ เขาร่วมหุ้นกบัเพ่ือนเปิดบริษัทออกแบบและ
รับงานทัว่ไป ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่จะหาได้ และธุรกิจเล็ก ๆ 
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ของเขาก็ไปได้ดี ท าให้เม่ือบิดาขอร้องให้กลบัมาช่วยท างานหลงั
เรียนจบเขาจึงปฏิเสธ และดือ้แพ่งท่ีจะท างานท่ีตวัเองรัก แต่เม่ือ
ได้ท าในสิ่งท่ีรักไประยะหนึ่ง เขาก็รู้ว่าถึงเวลาท่ีต้องกลับมาสู่
ความเป็นจริงของชีวิตท่ีรอเขาอยู่ทางเมืองไทยแล้ว เขาจึงขาย
หุ้ นให้เพ่ือนท่ีเปิดบริษัทร่วมกันแล้วเดินทางกลับมาเข้ารับ
ต าแหน่งผู้บริหารบริษัทของบิดา 

แ ม้จะ เ ป็นถึ งบุตรชายของ เ จ้ าของบ ริ ษัทพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ขนาดยกัษ์ใหญ่ แต่เขาก็ไม่ต้องการได้ช่ือว่าเป็น
ลูกแหง่ท่ีเกาะติดอยู่กับบิดามารดาตลอดเวลา เขาจึงแบ่งเงิน
จ านวนหนึ่งซือ้คอนโดมิเนียมเพ่ือเป็นท่ีพกั ซึง่ตัง้อยู่ติดกบัสถานี
รถไฟฟ้าเพ่ือการเดินทางท่ีสะดวกสบาย และอยู่ไม่ไกลจาก
อาคารส านกังานของบริษัทของบิดามากนกั ซือ้รถจกัรยานยนต์
เพ่ือเป็นยานพาหนะส าหรับเดินทางในเมืองท่ีได้ช่ือว่ารถติดท่ีสดุ
ในโลกอีกคันหนึ่ง ท่ีเหลือก็เก็บไว้เป็นเงินเก็บ และพยายามใช้
เงินอย่างประหยัดจนกว่าเงินเดือนในฐานะกรรมการผู้ จัดการ
บริษัทของเขาจะออก 

สุริยะหลุดจากภวังค์เ ม่ือการน าเสนองานสิน้สุดลง 
หลงัจากนัน้ก็เป็นการพดูคยุในเร่ืองอ่ืน ๆ ท่ีเขาต้องนัง่จดราวกับ
อยู่ในห้องเรียน น่ีไม่ใช่การเข้าร่วมประชุมครัง้แรกของเขา แต่
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ตัง้แต่ครัง้แรกดาราวดีก็ให้เขาจดเองโดยท่ีหล่อนไม่ช่วย โดยให้
เหตผุลว่า เขาจะได้เข้าใจทกุอย่างอย่างถ่องแท้ เพราะหากหล่อน
จดให้ อาจจะท าให้เขาไม่สนใจฟัง เพราะคิดว่ามีคนช่วยจดให้ไป
อ่านทีหลงัได้อยู่แล้ว  

แม้ไม่อยากจะยอมรับ แต่เขาก็ต้องยอมรับว่าการท่ีเขานัง่
ฟัง ท าความเข้าใจ และจดบางอย่างกันลืมก็ท าให้เข้าใจการ
ท างานได้อย่างถ่องแท้จริงอย่างท่ีหล่อนว่า ซึ่งเป็นผลดีต่อการ
ท างานของเขา เพราะในฐานะของผู้ มีอ านาจตดัสินใจและสัง่การ
ในเร่ืองต่าง ๆ แม้เขาจะไม่ต้องลงมือท าเอง แต่เขาก็จ าเป็นต้องรู้
และเข้าใจทุกอย่างจนแจ่มแจ้ง หาไม่คงไม่สามารถตดัสินใจใน
เร่ืองต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้  

ยิ่งได้รู้ได้เห็น เขายิ่งทึ่งกบัความสามารถของบิดา ท่ีท่าน
น าพาบริษัทให้เจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงขนาดนี ้บางขณะชาย
หนุ่มก็อดคิดไม่ได้ ว่าด้วยสมองและสองมือของเขาท่ีมี มนัชาญ
ฉลาดมากพอท่ีจะน าธุรกิจท่ีบิดาสร้างมาไปรอดหรือไม่หนอ และ
คงไม่เฉพาะเขาท่ีกงัขาในความสามารถของตน พนกังานผู้ ใหญ่
ในบริษัทท่ีท างานมานาน มีต าแหน่งในระดับบริหารในแผนก 
ต่าง ๆ ซึง่อย่างไรก็ถือว่าอยู่ใต้การบงัคบับญัชาของเขาก็คงกงัขา
ไม่ต่างกัน และทุกครัง้ท่ีเข้าร่วมประชุมเขาก็สมัผสัความรู้สึกไม่
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เช่ือถือในความสามารถของเขาจากทกุคนได้ และนัน่ท าให้สริุยะ
รู้สึกกดดันไม่น้อย จากท่ีตอนแรกตัง้ใจท างานเพราะอยากให้
ดาราวดีรู้สึกดีกับเขา ก็กลับกลายเป็นว่าเขาตัง้ใจท างานอย่าง
สุดจิตสุดใจ เพราะต้องการพิสูจน์ตัวเองว่า แม้เขาจะเข้ามา
ท างานในต าแหน่งผู้บริหารระดบัสงูเพราะบิดาเป็นเจ้าของบริษัท 
และเขาเองไม่มีประสบการณ์บริหารงานในระดบันีม้าก่อน แต่
สริุยะก็มีความสามารถมากพอท่ีจะท าได้ และท าได้อย่างดีด้วย 

สุริยะเดินกลับไปยังห้องท างานพร้อมดาราวดีหลังจบ
ประชมุ เม่ือถึงห้องก่อนแยกไปยงัโต๊ะท างานของตน ชายหนุ่มขอ
ส าเนาเอกสารงานท่ีทางบริษัทออกแบบน าเสนอไปเพ่ือเอามา
พิจารณาอีกครัง้ และลอบยิม้เม่ือเห็นว่า ‘พ่ีเลีย้ง’ มองเขาอย่าง
พอใจ 

หลงัจากมุ่งมัน่กับการศึกษางานมาเป็นเดือนจนแทบจะ
ลืมจุดหมายเร่ิมต้นของการตัง้ใจท างานไปแล้ว สุริยะก็คิดว่าถึง
เวลาท่ีเขาควรจะได้รับรางวลัจากความพยายามนัน้ให้ช่ืนใจสกั
เล็กน้อย เพ่ือเป็นก าลังใจให้มุ่งมั่นท างานต่อไป เย็นนัน้ขณะ
ดาราวดีก าลงัเก็บโต๊ะท างานเตรียมตวักลบับ้าน เขาก็เดินเข้าไป
หาแล้วเรียกอย่างสภุาพ 

“ดาวครับ”  
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“คะ” ดาราวดีขานรับแล้วเงยหน้าขึน้มองเขา คิว้เรียวเลิก
น้อย ๆ เป็นเชิงถาม 

“วันนีคุ้ณมีนัดท่ีไหนหรือเปล่าครับ” เขาถามไปอย่าง
นัน้เอง จริง ๆ แล้วเขาเช็กมาแล้วว่าเย็นนีห้ล่อนไม่มีธุระท่ีไหน 

“ไม่ค่ะ ฉนัคงกลบัเลย จะติดรถกลบัด้วยหรือคะ”  
สุริยะยิม้เม่ือได้ยินค าถามของหล่อน เม่ือก่อนแค่ขอติด

รถไปด้วยหล่อนก็สะบดัหน้าใส่ ไม่มีเสียละท่ีหล่อนจะถามอย่าง
มีน า้ใจเช่นนี ้แสดงว่าอย่างน้อยในเวลาหนึง่เดือนท่ีผ่านมา เขาก็
ท าให้หล่อนรู้สึกดีกับเขามากขึน้ได้แล้ว และหวงัว่าจะมากพอท่ี
หล่อนจะตกลงในสิ่งท่ีเขาก าลงัจะขอ 

“ไม่เชิงครับ คือ...ผมอยากเลีย้งข้าวดาว ขอบคุณท่ีสอน
งานผมมาครบเดือน ถ้าไม่มีคุณเป็นพ่ีเลีย้ง ผมก็ไม่รู้ว่าจะเป็น
ยงัไงเหมือนกนั” 

“เอ่อ...”  
“ถ้าล าบากใจผมก็เข้าใจ ผมแค่อยากตอบแทนคุณบ้าง

เท่านัน้เอง” เขาท าเสียงน่าสงสาร และดูเหมือนจะได้ผล เพราะ
คนท่ีมีท่าทางอกึอกัในตอนแรก ตอบรับในท่ีสดุ 

“อย่างนัน้ก็ได้ค่ะ”  
หากดาราวดีมีตาทิพย์ หล่อนคงเห็นว่าเขาลิงโลดแค่ไหน 
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แต่เพราะไม่มี หล่อนจงึเห็นเพียงเขายิม้สภุาพ แล้วถามหล่อน  
“ไปรถคณุสะดวกไหมครับ ขอโทษท่ีผมไม่มีรถ”  
“ได้ค่ะ”  
“งัน้เรากินใกล้ ๆ คอนโดฯ ก็แล้วกันนะครับ เผ่ือคุณจะ

อยากรีบกลบั”  
“ได้ค่ะ” หล่อนตอบแล้วยิม้ให้  
จากนัน้ดาราวดีก็หนักลบัไปเก็บของต่อ เลยไม่ได้เห็นว่า

สริุยะยิม้กว้างจนปากแทบจะฉีกถึงใบห!ู 
 
สริุยะนัง่อย่างสงบเสง่ียมในท่ีนัง่ตอนหน้าของรถคนัใหญ่

ของเลขานุการสาว หล่อนให้เขาเป็นคนเลือกสถานท่ีในฐานะท่ี
เขาเป็นเจ้ามือ โดยท่ีไม่ได้รู้ว่าจริง ๆ แล้วเขาเลือกและจองโต๊ะไว้
นานแล้ว 

ขณะท่ีรถก าลงัมุ่งหน้าไปทางท่ีตัง้ของคอนโดมิเนียมแต่
ยงัห่างมากพอท่ีจะมีเวลาเปล่ียนเลนเพื่อกลบัรถไปอีกฝ่ัง สริุยะก็
พดูขึน้ราวกบัปรึกษากบัคนขบั  

“ก าลังจะถึงคอนโดฯ เราเข้าไปเปล่ียนเสือ้ผ้ากันก่อนดี
ไหมครับ” และเม่ือเห็นหล่อนท าท่าคิด เขาก็รีบย า้ “ผมเห็นว่าอยู่
ในชดุท างานมาทัง้วนัแล้วเท่านัน้เอง แต่ถ้าดาวไม่อยากเสียเวลา
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ก็ไม่เป็นไรนะครับ”  
“ก็ดีเหมือนกันค่ะ” ดาราวดีตอบในท่ีสุด ก่อนท่ีหล่อนจะ

หนัไปมองด้านหลงั ขณะท่ีมือก็กดไฟเลีย้วเพ่ือเปล่ียนเลน เลีย้ว
รถกลบัท่ีพกัเพ่ือเปล่ียนเคร่ืองแต่งกายตามใจเขา  

สริุยะท่ีแกล้งท าหน้าซื่อลอบยิม้สมใจ เขาอยากไปกินข้าว
กบัหล่อนประสาหนุ่ม ๆ สาว ๆ ไม่ใช่อย่างเจ้านายกบัเลขานกุาร
อย่างท่ีหล่อนคิดเสียหน่อย  

 
เม่ือกลบัถึงคอนโดมิเนียม ทัง้สองนดัพบกนัอีกครัง้ท่ีล็อบ

บีในอีกหนึ่งชัว่โมงหลงัจากนัน้ ก่อนท่ีจะแยกย้ายเข้าห้องชดุของ
ตนซึง่อยู่กนัคนละชัน้  

สุริยะเป็นฝ่ายเสร็จก่อนและลงมานั่งรอหญิงสาวอยู่ท่ีล็
อบบี ครู่หนึ่งร่างระหงของคนท่ีเขารออยู่ก็เยือ้งย่างออกมาจาก
ลิฟต์ ชายหนุ่มแทบตาค้างเม่ือมองเห็นหล่อนเต็มตา 

หญิงสาวอยู่ในชดุแม็กซี่เดรสแขนกดุ คอเต่า เอวจมัป์ ตวั
กระโปรงบานออก ความยาวกรอมเท้า ชุดท่ียิ่งส่งให้ร่างระหง
ของหล่อนดูระเหิดระหงยิ่งขึน้ไปอีก สีฟ้าพาสเทลของชุดท าให้
หล่อนดอู่อนหวาน แปลกไปจากภาพลกัษณ์เลขานกุารสดุเนีย้บ
ท่ีเขาชินตา ผมท่ีเคยเกล้าเป็นมวยต ่าก็ถูกปล่อยสยายเต็มแผ่น
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หลงัอวดความเงางาม ด้านหน้ารวบขึน้มดัไว้กลางศีรษะ เปิดเผย
ใบหน้าเรียวและหน้าผากกลมกลึง ใบหน้าแต่งแต้มด้วย
เคร่ืองส าอางบางเบา ปากสีนู้ดมนัวาวด้วยลิปกลอสท าให้หล่อน
ดอู่อนเยาว์กว่าท่ีเคย  

 สริุยะถึงกบัทึ่ง ในเวลาแค่หนึ่งชัว่โมง เจ้าหล่อนสามารถ
จดัการตวัเองให้สวยหรูดแูพงได้ขนาดนีเ้ชียวหรือ! 

“ฉันท าให้คณุรอนานหรือเปล่าคะ” ดาราวดีถามเม่ือเดิน
มาถึงหน้าเขา ซึง่ยืนขึน้ในทนัทีท่ีเห็นหล่อนเดินออกมาจากลิฟต์ 

“เปล่าครับ ผมลงมาก่อนเวลา” เขาบอกพลางผายมือเป็น
เชิงเชิญให้หล่อนออกเดิน  

“ถ้าไม่รังเกียจ ให้ผมขับรถให้ไหมครับ” ชายหนุ่มอาสา 
และเป็นครัง้แรกท่ีเขารู้สกึเสียดายท่ีไม่ยอมซือ้รถยนต์ หรือเอารถ
ของท่ีบ้านมาใช้ตามค าแนะน าของบิดา เพราะไม่เคยคิดว่า
จะต้องมาอาศยัรถสาวอย่างนี ้

“ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัขบัเองได้” ดาราวดีตอบ  
สุริยะเพียงยักไหล่ เม่ือหล่อนปฏิเสธเขาก็ไม่เซ้าซี ้และ

เดินไปเปิดประตกู้าวเข้าไปนัง่ท่ีนัง่ฝ่ังผู้ โดยสารแต่โดยดี 
 
ดาราวดีขบัรถถึงจดุหมายซึ่งเป็นโรงแรมท่ีตัง้อยู่บนถนน
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สายเดียวกันกับคอนโดมิเนียมในเวลาไม่นานนกั หลงัจากจอด
รถเรียบร้อย ชายหนุ่มก็พาหล่อนเดินไปยงัห้องอาหารท่ีจัดการ
จองโต๊ะไว้ 

ดาราวดีปรายตามองคนเดินเคียงเม่ือเห็นว่าห้องอาหารท่ี
เขาพาหล่อนไปเป็นห้องอาหารอิตาลีท่ีหล่อนฝากท้องประจ า 

เขารู้...หรือบงัเอิญ?  
บทสนทนาระหว่างมือ้อาหารส่วนใหญ่จะเก่ียวกบังาน ซึง่

เป็นหวัข้อท่ีดาราวดีเต็มใจพดูคุยกับเขา และเม่ือชายหนุ่มถาม
เร่ืองส่วนตวั ซึ่งหล่อนเห็นว่าเป็นเร่ืองทัว่ ๆ ไป ไม่ได้เจาะลึกเข้า
มาในชีวิตหล่อน จึงเต็มใจตอบ โดยไม่รู้สึกว่าถูกคุมคามความ
เป็นส่วนตวัแต่อย่างใด 

“ดาวท างานกบัคณุพ่อมานานแค่ไหนแล้วครับ” เขาถาม
ด้วยท่าทางสบาย ๆ ออกแนวชวนคยุ  

“สิบปีแล้วค่ะ จบโทก็เร่ิมท างานกบัท่านเลย” ตอบไปแล้ว
ดาราวดีก็หน้าเสียเล็กน้อยเม่ือคิดถึงเหตกุารณ์บางอย่างท่ีท าให้
หล่อนตดัสินใจมาท างานกบับิดาของคนตรงหน้า แต่ก่อนท่ีความ
ด ามืดของอารมณ์จะเข้าครอบคลุมความรู้สึกหล่อนจนเสีย
บรรยากาศ ก็รีบสลัดความคิดนัน้ทิง้ไป เร่ืองผ่านมานานจน
หล่อนไม่ควรปล่อยให้ความรู้สึกในตอนนัน้ตามมาท าให้หล่อน
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อ่อนไหวได้อีกแล้ว  
หญิงสาวฝืนยิม้ให้สุริยะเม่ือเห็นเขามองหล่อนอย่าง

พิจารณา หวัคิว้ขมวดนิด ๆ ราวกบัสมัผสัได้ถึงความรู้สกึภายใน
ของหล่อน แม้หล่อนจะเผลอแสดงออกมาแค่แวบเดียวก็ตาม  

ดาราวดีเร่ิมแน่ใจแล้วว่าสริุยะเป็นคนช่างสงัเกต หลงัจาก
ท่ีหลายครัง้หลายหนท่ีเขาแสดงให้หล่อนเห็นว่าเขาไม่ปล่อยให้
เร่ืองเล็ก ๆ น้อย ๆ ผ่านสายตา หรือบางอย่างท่ีเขาท าท่าไม่สนใจ 
ไม่ใส่ใจ แต่เขากลบัเก็บรายละเอียดทกุอย่างได้ดี...ดีมากเสียจน
น่ากลวั 

สริุยะเหมือนภาพปริศนาท่ีท าให้หล่อนไม่กล้าฟันธง ก่อน
รู้จกักัน บิดาของเขาท าให้หล่อนเช่ือว่าเขาเป็นลูกคนรวยไม่เอา
ถ่าน เม่ือพบกันครัง้แรก เขาท าให้หล่อนไม่ถูกชะตากับสีหน้า
และแววตากรุ้มกร่ิมของเขา เม่ือได้ท างานร่วมกนั เขากลบัท าให้
หล่อนเร่ิมกงัขาต่อความคิดของตนท่ีว่าเขาไม่ได้เร่ือง เพราะหนึ่ง
เดือนท่ีผ่านมา เขาได้เร่ืองและเอาเร่ืองมากทีเดียว  

ดาราวดีไม่รู้ว่าตวัตนเร่ืองอ่ืนของเขาเป็นอย่างไรแน่ แต่
หล่อนค่อนข้างแน่ใจ...เม่ือคุณลุงปล่อยมือจากธุรกิจ สุริยะจะ
สามารถน าพาธุรกิจให้ไปต่อได้ เขาไม่ใช่คนโง่อย่างท่ีแกล้ง
แสดงออกในวนัแรก...หล่อนรู้ 
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ความคิดนัน้ท าให้ดาราวดีรู้สกึสบายใจขึน้ เม่ือเขาเข้ามา
รับงานต่อจากคณุลงุเต็มตวั ท่านจะได้พกัผ่อนเสียที  

“ของหวานไหมครับดาว”  
สริุยะถามพร้อมย่ืนเมนขูองหวานให้เรียกดาราวดีให้หลดุ

จากภวังค์ และเพิ่งรู้ตอนนัน้เองว่าบริกรเข้ามายืนอยู่ข้าง ๆ 
หล่อน 

“ไม่ค่ะ ขอบคณุ” หล่อนตอบ  
“งัน้ผมขอด่ืมนะครับ” ชายหนุ่มถามเชิงขออนญุาต 
“ตามสบายค่ะ”  
“คณุล่ะ”  
หล่อนหันไปสั่งเคร่ืองด่ืมกับบริกรโดยไม่ต้องเปิดเมนู 

เพราะมารับประทานอาหารท่ีน่ีบ่อยจนจ าได้หมดแล้วว่าในเมนู
ตรงหน้ามีอาหารและเคร่ืองด่ืมอะไรบ้าง และเม่ือหนักลบัมายงั
คนตรงหน้า ก็ทันได้เห็นรอยยิม้ท่ียังไม่จางไปจากใบหน้า 
โดยเฉพาะสายตาวิบวบัอย่างท่ีเขาใช้มองหล่อนในวนัแรกท่ีพบ
กันนัน่ท าให้ดาราวดีรู้ว่าเขายิม้ เพียงแต่ไม่รู้ว่าเร่ืองอะไรเท่านัน้ 
และนัน่ท าให้หล่อนส่งค้อนไปให้เขาอย่างไม่รู้ตัว และถามด้วย
น า้เสียงท่ีฟังดกูระเง้ากระงอดจนดาราวดีเองยงัตกใจ 

“หวัเราะอะไรคะ” 
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“เปล่าน่ีครับ ผมก็แค่ยิม้เพราะมีความสขุ” เขาว่าแล้วยิม้
ใส่ตาหล่อน 

สุริยะดูอารมณ์ดี ในขณะท่ีดาราวดีเองก็รู้สึกผ่อนคลาย 
และพบว่าการรับประทานอาหารกบัเขาคืนนีอ้อกมาดีกว่าท่ีคาด 
จึงไม่พดูอะไรให้เสียบรรยากาศ และจดัการกบัเคร่ืองด่ืมของตน
เม่ือพนักงานน ามาเสิ ร์ฟให้ จนเม่ือเขาและหล่อนจัดการ
เคร่ืองด่ืมหมดคนละแก้ว หล่อนก็ชวนกลับ ซึ่งสุริยะก็ไม่ได้
อิดออด 

  
เม่ือกลับมาถึงคอนโดมิเนียมและก้าวเข้าไปในลิฟต์กัน

ตามล าพัง ขณะลอบมองหล่อนท่ียืนอยู่ห่างจากเขาในระยะ
สุภาพ สุริยะก็รับรู้ถึงความรู้สึกบางอย่างท่ีท่วมท้น เขาอยากได้
ผู้ หญิงคนนีม้าเป็นแม่ของลูก! ความรู้สึกท่ีรุนแรงจนเม่ือลิฟต์
หยุดลงในชัน้ท่ีเป็นท่ีตัง้ของห้องชุดของหล่อนและหญิงสาว
ท าท่าจะก้าวออกจากลิฟต์ เขาก็ย่ืนมือไปคว้ามือหล่อนไว้อย่าง
ไม่ได้ผ่านการไตร่ตรองใด ๆ  

เขาควรจะรู้ตวัตัง้แต่ตอนท่ีหล่อนหนักลบัมาแล้วปรายตา
มองมือเขาท่ีจบัมือหล่อนอยู่ก่อนแล้ว แต่ความรู้สกึรุนแรงภายใน
ก็สั่งให้เขาย่ืนแขนแข็งแรงไปรัง้เอวหล่อนเข้าหาตัว แล้วฉก
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ใบหน้าวูบลงประกบริมฝีปากกับปากหล่อน บดจูบอย่างท่ีเขา
อยากท ามาตัง้แต่ครัง้แรกท่ีพบกนั  

ตอนนัน้เองท่ีเขารู้ว่าเขาพลาด หลงัจากท่ีหล่อนสะบดัตวั
หลดุและตบเขาจนหน้าหัน หล่อนไม่กรีดร้อง ไม่โวยวาย แต่เชิด
หน้าและเดินตวัตรงออกจากลิฟต์ แต่สิ่งท่ีท าให้สริุยะหวัใจตกไป
อยู่ท่ีตาตุ่มคือ ดวงตากลมโตท่ีมีน า้ตาคลอและมองเขาด้วย
สายตาท่ีราวกบัว่าหล่อนก าลงัมองไส้เดือนกิง้กือ!  
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ความคิดเดียวท่ีดาราวดีมีระหว่างเดินจากลิฟต์มาเข้า
ห้องชดุของตนคือ หล่อนไม่ต้องการปฏิสมัพนัธ์ใด ๆ กบัสริุยะอีก
แล้ว ในระยะเวลาหนึ่งเดือนท่ีได้ร่วมงานกนั เขาท าให้ความรู้สึก
ท่ีหล่อนมีต่อเขาพฒันาไปทางบวกขึน้มากนับจากวันแรกท่ีพบ
กัน แต่แล้วการกระท าในลิฟต์ของเขาในคืนนีก็้ลบล้างทุก
ความรู้สกึในแง่ดีท่ีหล่อนมีให้แก่เขาจนหมดสิน้ 

หญิงสาววางกระเป๋าถือไว้บนโต๊ะหน้าโซฟาแล้วทรุดนั่ง
ลงอย่างอ่อนล้า ในใจถามตนเองซ า้ ๆ หล่อนจะท าอย่างไรดี?  

ความคิดแรกท่ีพุ่งเข้าสู่ความรู้สึกในตอนท่ีถูกสุริยะ
กระท าการอนัเป็นการไม่ให้เกียรติกันอย่างร้ายแรงนัน้คือหล่อน
จะลาออกจากงาน แต่แล้วเม่ือคิดถึงคนท่ีให้งานนีก้ับหล่อน 
ดาราวดีก็ชะงกั 
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คณุลงุ... 
คุณลุงผู้ เป็นทุกสิ่งทุกอย่างของหล่อนนบัแต่บิดามารดา

เสียชีวิต คณุลงุผู้ เปรียบเสมือนคนให้ชีวิตใหม่ เป็นรังอนัอบอุ่นท่ี
โอบอุ้มนกน้อยปีกหกัตกจากรังอย่างหล่อน 

ภาพอดีตฉายเข้ามาในห้วงความคิดราวกับภาพยนตร์ 
ในช่วงเวลาท่ียากล าบาก บิดามารดาประสบอุบตัิเหตุเสียชีวิต
กะทันหัน จากกันไปคนละโลกโดยไม่มีแม้แต่โอกาสได้ร ่าลา มี
เพียงคณุลงุทินกรท่ีอยู่กบัหล่อนในทกุช่วงเวลา  

ท่านเดินทางมาบอกข่าวร้ายกับหล่อนด้วยตนเองถึง
ลอนดอน พาหล่อนเดินทางกลบัไปร่วมงานศพของบิดามารดา 

“ถึงพ่อกับแม่จะไม่อยู่ แต่ดาวยงัมีลุงนะลูก” คือค าพดูท่ี
ท่านพร ่าบอกหล่อน 

หลังบิดามารดาเสียชีวิต ดาราวดีรู้สึกเหมือนเรือท่ีขาด
หางเสือ อีกทัง้ยงัเป็นเรือท่ีต้องต่อสู้ กับคล่ืนลมรุนแรงอย่างท่ีไม่
เคยเกิดขึน้มาก่อน เรือล าน้อยท่ีไร้หางเสือคงถกูคลื่นกลืนหายไป
แล้วหากไม่ได้คณุลงุทินกรช่วยประคองจนถึงฝ่ัง 

หลังงานศพก็ถึงเวลาเปิดพินัยกรรม แล้วดาราวดีก็ช็อก
เม่ือนอกจากพินัยกรรมของหล่อนแล้ว คุณอาแสงแขน้องสาว
ของบิดาก็มีอีกฉบบัเช่นกนั และก็เป็นคณุลงุอีกครัง้ท่ีเข้ามาช่วย
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หล่อนต่อสู้กับคุณอาแสงแข ทีมกฎหมายของท่านท างานอย่าง
ไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย จนในท่ีสดุก็พิสจูน์ได้ว่าพินยักรรมฉบบัของ
คุณอาแสงแขเป็นพินยักรรมปลอม และหล่อนก็ได้รับมรดกจาก
บิดาตามเจตนารมณ์ของท่าน  

ในช่วงเวลานัน้ ถึงแม้หล่อนจะมีคณุย่า แต่คณุอาแสงแข
ก็คือลกูสาวของท่าน ส่วนหล่อนคงเป็นแค่หลานกระมงั ดาราวดี
จึงรู้สึกถึงความไม่เท่าเทียมท่ีหล่อนได้รับจากคณุย่า ต่อให้ท่านรู้
ว่าคุณอาแสงแขท าพินัยกรรมปลอม ก็ดูเหมือนท่านจะไม่โกรธ
คุณอาเท่ากับโกรธคณุลุงท่ีเข้ามา ‘ยุ่ง’ กับเร่ืองราวในครอบครัว
ของคนอ่ืน 

ในตอนท่ีหล่อนเรียนจบ คุณย่าเตรียมทุกอย่างต้อนรับ
หล่อน มีต าแหน่งงานในบริษัทท่ีหล่อนเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่รอให้ไป
ท าท่ามกลางความไม่พอใจของคุณอาแสงแข ว่ากันตามจริง 
ดาราวดีไม่ได้ต่ืนเต้นกับอะไรท่ีรอหล่อนอยู่เลย หล่อนเพียง
ต้องการใครสักคนท่ีจะอยู่กับหล่อนในช่วงเวลาแห่งความ
ภาคภูมิใจในพิธีส าเร็จการศึกษา และในเม่ือบิดามารดาไม่อยู่
แล้วจะมีใครเล่านอกจากคณุย่า 

‘ย่ารอรับเราท่ีบ้านก็แล้วกันนะแม่ดาว  อย่าให้คนแก่
ล าบากเดินทางเลย’ คือค าตอบของคณุย่า ดาราวดีต้องกล า้กลืน
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ความน้อยเนือ้ต ่าใจ ยอมรับว่าในวันแห่งความภูมิใจของหล่อน 
คงมีแต่หล่อนเพียงล าพงั 

ขณะท่ีคิดว่าหล่อนอยู่ตวัคนเดียวในโลก คณุลงุทินกรกบั
คณุปา้กนัยาก็ปรากฏตวัพร้อมดอกไม้แสดงความยินดีช่อใหญ่  

“เซอร์ไพรส์!” ท่านว่า อ้อมแขนอุ่นโอบกอดหล่อน โดยมี
คุณป้าอยู่ข้าง ๆ ทัง้สองท่านใช้เวลาอยู่กับหล่อนอีกสองวนัหลงั
พธีิจบการศกึษา ก่อนจะเดินทางกลบัตามก าหนดของหล่อน 

“ลุงสัญญากับพ่อหนูไว้อย่างไร ลุงไม่มีวันลืม หนูคือลูก
สาวคนหนึ่งของลงุนะลกู” คือค าท่ีท่านบอกกบัหล่อน และท่านก็
ปฏิบตัิกบัหล่อนราวกบัว่าหล่อนคือลกูสาวท่านตลอดมา 

คุณลุงเห็นหล่อนเป็นลูกสาว แต่ลูกชายของท่านไม่มีวัน
เห็นหล่อนเป็นพ่ีสาวเลย... 

ดาราวดีนกึถึงการกระท าของสริุยะในลิฟต์แล้วได้แต่ทอด
ถอนใจยืดยาวอย่างคิดไม่ตก หล่อนได้แต่พมึพ าถามชายท่ีหล่อน
นบัถือเสมอบิดาอีกคน 

“ดาวจะท าอย่างไรดีคะคณุลงุ ดาวจะท าอย่างไรดี” 
 
เช้าวนัจนัทร์สุริยะรีบต่ืนมาท างานแต่เช้า เขาร้อนใจกับ

สิ่งท่ีท าลงไป สายตาของดาราวดีท่ีมองเขา นอกจากจะมีความ
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ชิงชงัรังเกียจ เขายงัเห็นความเจ็บช า้อยู่ในนัน้ ซึง่เป็นสายตาท่ีท า
ให้เขาใจหายจนก้าวขาไม่ออก กว่าจะรู้ตวั ประตูลิฟต์ก็ปิด กัน้
เขาและหล่อนจากกนัเสียแล้ว 

ใจเขาอยากตามไปขอโทษหล่อน แต่สายตาของหล่อนก็
ห้ามเขาไว้ เสียงเล็ก ๆ ในหวัเตือนว่าอย่าท าอะไรบุ่มบ่าม เพราะ
ท่ีเขาท าลงไป ก็ดูเหมือนจะผลักหล่อนให้ถอยห่างจากเขา 
อาจจะห่างยิ่งกว่าตอนเร่ิมต้นเสียด้วยซ า้ 

‘ท าอะไรลงไปวะ ไอ้งัง่เอ๊ย’ ในตอนนัน้สุริยะได้แต่ก่นด่า
ตวัเองในใจ  

เช้านีแ้ม้เขาจะมาท างานแต่เช้าและรอให้หล่อนปรากฏ
ตัว แต่สุริยะก็ยอมรับกับตัวเองว่า เขาไม่คิดว่าหล่อนจะมา
ท างาน บางทีหล่อนอาจจะขอยกเลิกการท างานกับเขาไปแล้วก็
ได้ ตอนนีจ้งึได้แต่นัง่รอ รอว่าหล่อนจะตดัสินโทษเขาอย่างไร  

แต่แล้วสริุยะก็ได้รู้ว่าเขาคิดผิด เพราะเห็นร่างระหงในชดุ
สทูท างานเดินเข้ามาในห้อง ใบหน้างามท่ีแต่งหน้าเข้มกว่าทกุวนั
เชิดสงู หลงัตัง้ตรง และไม่หนัมามองเขาเลยแม้แต่น้อย และท่ีท า
ให้เขาหวิวไหวในอกมากท่ีสุดคือใบหน้าสวยท่ีนิ่งเย็นราวกับใส่
หน้ากากน า้แข็ง! 

เขาต้องใช้ความพยายามแค่ไหนจึงจะละลายน า้แข็งนัน้
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ได้ ชายหนุ่มถามตนเองอย่างทดท้อ  
“สวสัดีครับดาว” เขาทกัทาย  
ดาราวดีปรายตามองเขา ใบหน้าปราศจากรอยยิม้ แต่ก็

ทกัทายกลบั 
“สวสัดีค่ะ”  
หล่อนพูดแค่นัน้แล้วก็เดินตรงไปยังโต๊ะท างานของตน 

เขาเห็นหล่อนนั่งลงตรวจดูเอกสารในถาดเอกสารเข้า คัดแยก
เอกสารออกเป็นหลายกอง ก่อนท่ีจะเอาเอกสารบางส่วนมาวาง
ลงบนโต๊ะท างานของเขา แล้วบอกด้วยน า้เสียงเป็นงานเป็นการ 

“เอกสารพวกนีค้ณุเซน็เองได้แล้วค่ะ”  
ท่าทางไม่รู้ร้อนรู้หนาวของหล่อน ราวกับว่าเร่ืองเม่ือวัน

ศุกร์ท่ีท าให้เขาทุกข์ร้อนและนอนไม่หลับมาสองคืนไม่ได้มี
ความหมายอะไรกับหล่อนเลย แทนท่ีจะท าให้สุริยะโล่งใจท่ี
หล่อนไม่มีท่าทางโกรธขึง้ กลับท าให้เขารู้สึกไม่ชอบใจ หาก
หล่อนท าปัน้ป่ึงหรือโกรธแค้น ก็ยงัดูเหมือนว่าเขามีความหมาย
กับหล่อนบ้าง แต่น่ีหล่อนท าราวกับว่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้ไม่ได้มีผล
อะไรต่อหล่อนเลย ราวกบัว่าหล่อนก็แค่โดนโคลนกระเด็นใส่ เม่ือ
ล้างออกแล้วก็จบกนั  

สุริยะไม่อยากเช่ือเลยว่าการคิดว่าเขาไม่มีความหมาย



  โ ร ส | 77 

 

 

อะไรกับหล่อนเลยจะท าให้เขาเจ็บหนึบในอก เขาไม่อยาก
ยอมรับ ดาราวดีจะไม่รู้สึกอะไรกับเขาจริง ๆ หรือ แล้วสายตา
เจ็บช า้ท่ีหล่อนมองเขาก่อนออกจากลิฟต์ไปนั่นเล่าหมายความ
ว่าอย่างไร หากจูบของเขาไม่มีผลอะไรต่อความรู้สึกของหล่อน
เลยจริง ๆ แล้วสายตาท่ีเต็มไปด้วยความเจ็บปวดนัน้หมายความ
ว่าอย่างไร เขาไม่เช่ือหรอกว่าหล่อนไม่สะทกสะท้านอย่างท่ีก าลงั
แสดงออก เขาไม่เช่ือ และไม่ยอมให้หล่อนท าราวกับเขาไม่มี
ตวัตนแบบนีห้รอก! 

“ดาวครับ” เขาเรียก เห็นหล่อนเงยหน้าขึน้มองเขาพร้อม
เลิกคิว้เป็นเชิงถาม ซึ่งเป็นท่าทางท่ีท าให้เขาต้องกัดฟันกรอด 
พยายามสะกดความน้อยใจท่ีก าลงัพลุ่งพล่านในอก “เร่ืองคืนนัน้
...” 

“เร่ืองไร้สาระ ฉนัลืมไปหมดแล้วค่ะ” 
เขายังพูดไม่ทันจบหล่อนก็ตัดบทเสียงเรียบ ซึ่งสุริยะ

ยอมรับว่าค าพูดของหล่อนคล้ายน า้มันท่ีสาดเข้ากองไฟความ
โกรธท่ีกรุ่นอยู่ภายในจนลกุโพลง  

“เร่ืองไร้สาระงัน้หรือ คุณพูดแบบนีไ้ด้ยังไง ผมเป็นห่วง
ความรู้สึกคุณแทบตาย คิดสารพดัว่าจะหาทางขอโทษยงัไง แต่
คณุบอกว่าเร่ืองไร้สาระอย่างนัน้หรือ” 
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“พดูจบหรือยงัคะ ถ้าจบแล้วฉนัจะกลบัไปท างาน” หล่อน
ว่าแล้วหมนุตวักลบัไปทางโต๊ะท างานของหล่อน 

“ถ้ามนัเป็นเร่ืองไร้สาระ งัน้ผมจูบคณุอีกครัง้คงไม่เป็นไร
สินะ” เขาพูดตามหลัง ซึ่งท าให้หล่อนชะงักเท้าท่ีก าลังจะเดิน
กลบัไปยงัโต๊ะท างาน แล้วหนักลบัมามองขา ตาลกุวาว 

“อย่ามาหยาบคายกบัดิฉนั” หล่อนพดูเสียงเรียบ ไม่ได้ขึน้
เสียงหรือแสดงอารมณ์ แต่สายตาท่ีหล่อนมองเขาก็ดอูนัตรายจน
ท าให้สริุยะสงบปากสงบค า แม้ในใจจะเหมือนกาน า้ท่ีควนัก าลงั
พวยพุง่  

สุริยะพยายามระงบัอารมณ์ พยายามท่ีจะไม่หนัไปมอง
คนท่ีท าให้เขาเจ็บช า้น า้ใจ ซึง่กลบัไปนัง่ท างานอย่างไม่รู้สึกรู้สา
กับเขา ชายหนุ่มพยายามตัง้สมาธิกับงานตรงหน้า แต่แม้จะ
พยายามมากแค่ไหน เขาก็ไม่มีสมาธิเอาเสียเลย เขารู้สึกร้อนรุ่ม 
อยากคยุกบัหล่อนให้รู้เร่ือง แต่ทกุครัง้ท่ีเขาพยายาม หล่อนก็ยิ่ง
ท าให้เขารู้สึกราวกับเป็นเด็กหนุ่มไร้เหตุผลท่ีก าลังคลั่งรัก และ
เขาไม่ รู้จ ริง  ๆ ว่าจะจัดการความความรู้สึกตอนนี  ้และ
ความสมัพนัธ์ท่ีขาดวิ่นกบัหล่อนอย่างไรดี  

 
สามวนัหลงัจากนัน้เป็นช่วงท่ีดาราวดีใช้เวลากบัเขามาก
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ท่ีสุด หล่อนท าราวกับต้องการสอนทุกอย่างท่ีเขาต้องรู้ หล่อน
อธิบายถึงแฟ้มทุกแฟ้ม เอกสารท่ีเก็บอยู่ในตู้ทุกเอกสาร และใน
วนัท่ีส่ี หล่อนก็หอบงานทัง้หมดท่ีอยู่บนโต๊ะของหล่อนมาวางลง
ตรงหน้าเขา 

“งานพวกนีเ้ป็นของคณุทัง้หมด ดิฉนัตรวจความเรียบร้อย
หมดแล้ว เซน็ได้ค่ะ” 

สริุยะสงัเกตได้ว่าหล่อนกลบัมาแทนตวัด้วยค าว่าดิฉันอีก
ครัง้ แต่เขาก็ไม่มีกะจิตกะใจจะทกัท้วงหรือเรียกร้องให้หล่อนให้
ความเป็นกันเองกับเขา ตอนนีช้ายหนุ่มรู้สึกได้ถึงก าแพงท่ี
แข็งแกร่งท่ีกัน้ระหว่างหล่อนและเขา ท่ีแม้จะมองไม่เห็น แต่เขา
สมัผสัได้ และยงัมองไม่เห็นทางท่ีจะท าลายก าแพงนัน้ลงได้เลย 
จงึตดัสินใจพดูถึงแต่เร่ืองงานเท่านัน้ 

“คณุบอกว่าบางอย่างผมอาจจะต้องใช้เวลามากกว่านีถ้ึง
จะสามารถตดัสินใจได้” 

หล่อนแค่ปรายสายตามองแต่ไม่ตอบค า แต่เดินกลบัไป
ยงัโต๊ะท างานของหล่อน หิว้กระเป๋าท่ีวางอยู่ใต้โต๊ะขึน้มาสะพาย 
แล้วหนัมาบอกเขา 

“ดิฉันมีธุระกับท่าน ขอตวันะคะ” หล่อนพดูแค่นัน้แล้วก็
เดินออกไปจากห้อง 
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สริุยะมองตามโดยไม่รู้สกึเอะใจสกันิด... 
ชายหนุ่มก้มลงให้ความสนใจกับเอกสารบนโต๊ะของตน 

คิว้ขมวดนิด ๆ เม่ือเห็นเอกสารอนมุตัิทางการเงินท่ีหญิงสาวเคย
บอกว่าจะต้องเป็นงานของเขา แต่ตอนนีห้ล่อนจะขอให้บิดาของ
เขาดูแลไปก่อน จนกว่าเขาจะเข้าใจการท างานของบริษัท
ทัง้หมดอย่างถ่องแท้ แต่หล่อนกลับยกเอกสารเหล่านีใ้ห้เขา
จดัการ 

หมายความว่าอย่างไร? 
แล้วค าตอบท่ีเขาสงสัยก็ปรากฏขึน้ในรูปของเสียงแผด

ลัน่อย่างโกรธจดัของบิดา 
“ไอ้ตะวนั แกท าอะไรหนดูาว!”  
บิดาของเขาเดินเข้ามาในห้องเป็นพายุบุแคม ปิดประตู

แล้วกดล็อก แล้วจงึแผดเสียงใส่เขา 
“อะไรครับพ่อ ผมท าอะไร” ชายหนุ่มถามอย่างงงวย ไม่

เคยเห็นบิดามีท่าทางโกรธจดัราวกบัจะฆ่าเขาได้ขนาดนีม้าก่อน 
แม้แต่ตอนท่ีเขาปฏิเสธท่ีจะกลบัมาท างานหลงัจากเรียนจบแล้ว
ก็ตาม  

“แกท าอะไรหนดูาว” บิดายงัย า้ค าเดิม ใบหน้าแดงก ่า  
“ดาว...ท าไม ดาวเป็นอะไรครับ” เขาถามอย่างไม่เข้าใจ
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จริง ๆ เขาไม่ได้ท าอะไร ตอนเดินออกจากห้องหล่อนก็ยงัอยู่ดี 
“หนดูาวลาออก!”  
ค าตอบแทบเป็นตะโกนของบิดาท าให้สริุยะถึงกับผดุลกุ

อย่างตกใจ 
“อะไรนะครับพ่อ ดาวท าไมนะ” เขาถามย า้ทัง้ ๆ ท่ีได้ยิน

ชดัเจน 
“หนดูาวมาลาออกกบัฉนั”  
บิดาตอบเสียงเบาลง ก่อนท่ีจะพูดพร้อมจ้องหน้า เขา

เขม็ง “แกท าอะไรไอ้ตะวนั ฉันไม่เช่ือว่าอยู่ดี ๆ หนดูาวจะลาออก 
แกต้องท าอะไรเขาแน่ ๆ”  

“พ่อ...” สุริยะพูดไม่ออก จะปฏิเสธบิดาว่าเขาไม่ได้ท า
อะไรก็พูดได้ไม่เต็มปาก แต่หากจะบอกว่าเขาท าอะไรลงไป ก็
เกรงว่าจะยิ่งท าให้พอ่โกรธจนความดนัพุง่  

“แกท าอะไรหนดูาว!” บิดาคาดคัน้เสียงดงัอีกครัง้ 
“เขาบอกพอ่ว่าไงล่ะครับ ท าไมเขาถึงลาออก” 
“ก็บอกว่ามีแกมาช่วยแล้ว ฉันไม่จ าเป็นต้องมีเขาอีก แต่

ฉันไม่เช่ือ หนูดาวไม่เคยพูดเร่ืองลาออก ตอนรู้ว่าแกจะมา
ช่วยงาน ก็ไม่เคยพดูเร่ืองลาออก มนัต้องมีอะไร ไม่งัน้ไม่ลาออก
ปบุปับแบบนี”้ 
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“แล้วพ่อก็ยอมหรือครับ” ชายหนุ่มถามเสียงเบาหวิว 
หล่อนคงจะโกรธเขามากจริง ๆ ถึงได้ตัดสินใจลาออกจากงานท่ี
ท ามานานเป็นสิบปีเช่นนี ้

“ไม่ยอม แต่ถ้าเขาจะไม่มาท างานจริง ๆ ฉันจะไปบงัคบั
เขาได้ยงัไง โต ๆ กนัแล้ว” บิดาพดูอย่างหวัเสีย 

“ผมขอโทษครับพ่อ เป็นความผิดของผมเอง ผมจะไปคยุ
กบัดาว”  

“ความผิด...แกท าอะไรเขา” บิดาถามเสียงเคร่ง 
“แล้วผมจะบอกพ่อทุกอย่าง ขอให้ผมได้คุยกับดาวก่อน 

ว่าแต่...ดาวไปไหนแล้วครับ” 
“กลบับ้านไปแล้ว” บิดาตอบน า้เสียงสะบดันิด ๆ  
“งัน้ผมขอตวันะครับพอ่ ผมจะไปหาดาวท่ีบ้าน” บอกแล้ว

ก็ชะงกัไป เพิง่นกึได้ว่าเขาไม่รู้ห้องพกัของหล่อน รู้แค่ชัน้ และเขา
คงไม่สามารถไปเคาะห้องทีละห้องเพ่ือหาหล่อนได้ ในท่ีสดุจงึหนั
ไปยิม้แหยให้บิดา “พอ่ครับ” 

“อะไร” 
“ผมไม่รู้ว่าดาวอยู่ห้องไหน”  
“อะไรนะ แกไม่รู้ แกไม่รู้แสดงว่าหนูดาวไม่อยากให้แกรู้ 

เพราะฉะนัน้ฉนัก็จะไม่บอกแก”  
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ค าตอบของบิดาท าเอาสุริยะถึงกับถอนหายใจอย่าง
ผิดหวัง ดูเหมือนว่าพ่อจะรักเจ้าหล่อนมากกว่าเขาซึ่งเป็นลูก   
แท้ ๆ อีกกระมงั  

“พ่อ...แล้วแบบนีผ้มจะไปคยุกบัดาวได้ยงัไงล่ะครับ” เขา
โอด เขามีเบอร์โทรศัพท์ของหล่อน แต่มั่นใจว่าหล่อนคงไม่
ยอมรับโทรศัพท์และยอมรับนัดออกมาเจอกับเขาแน่ ทางท่ีดี
ท่ีสดุคือบกุไปถึงท่ีพกัแบบให้หล่อนปฏิเสธไม่ได้ 

“สารภาพมาก่อนไอ้ตะวนั แกท าอะไร หนดูาวถึงได้โกรธ
ขนาดนี”้ บิดาคาดคัน้อย่างรู้จกัผู้ เป็นลกูชายดี 

“ถ้าผมบอก พ่อต้องบอกผมว่าดาวอยู่ห้องไหน” เขา
ต่อรอง 

“สารภาพมา” ผู้ เป็นบิดาไม่รับปาก อีกทัง้จ้องหน้าเขา
เขม็ง 

สริุยะสบตากบับิดาแล้วถอนหายใจยาวอย่างตดัสินใจได้ 
บอกตอนนีห้รือตอนไหนเขาก็ต้องบอกอยู่ดี ลูกผู้ ชายกล้าท าก็
ต้องกล้ารับ เขาหวังเพียงบิดาจะยอมบอกท่ีอยู่ของหล่อน
หลงัจากท่ีเขาสารภาพ 

“ผมจบูดาว”  
หากบิดาจะเอ็ดตะโร แผดเสียง หรือใช้ค าเรียกเหินห่างว่า
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ฉันกับแก เขายังสบายใจว่าทุกอย่างระหว่างเขากับท่านยัง
เหมือนเดิม แต่เม่ือท่านมองเขาด้วยสายตาผิดหวังและเจ็บช า้
พร้อมกบัพดูเสียงเรียบ นัน่ท าให้เขาเจ็บลกึในอก 

“พอ่ไม่นกึว่าแกจะเลวได้ขนาดนี”้  
ท่านพดูเพียงเท่านัน้ก็หมนุตวัเดินจากไป โดยไม่พดูอะไร

กบัเขาอีกเลย 
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“พ่ีตะวนัท าอะไรพ่ีดาวนะ!” 
รพัฒน์ถามเสียงสูง เม่ือเขาเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึน้

ระหว่างเขากับดาราวดี จนท าให้หล่อนลาออกและท าให้บิดา
โกรธจนไม่มองหน้าเขา 

ผู้ มีศักดิ์เป็นน้องเพิ่งมาถึงท่ีพักของเขา หลังจากท่ีเขา
โทรศพัท์ไปหาด้วยประโยคสัน้ ๆ “มากินเหล้ากันไอ้แพท”  แล้ว
วางสายโดยไม่เปิดโอกาสให้อีกฝ่ายได้ซกัไซ้ใด ๆ 

รพัฒน์มาถึงในเวลาหลังเลิกงานไม่นาน เพราะนั่ง
รถไฟฟ้ามาจึงไม่เสียเวลาไปกับการจราจรยามเย็น สริุยะเตรียม
เคร่ืองด่ืมรออยู่แล้ว วันนีเ้ขาอยากด่ืมอย่างจริงจัง หลังจากท่ี
ไม่ได้ท ามานาน 

“เออ ฉันจบูเขา” เขาตอบค าถามด้วยน า้เสียงเนือย ๆ หวั
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คิว้ขมวดน้อย ๆ หน้ายุ่งเพราะความกงัวล 
“แล้วท าไมต้องไปจูบพ่ีดาววะพ่ีตะวนั พ่ีดาวไม่ใช่ผู้หญิง

อย่างผู้หญิงพวกนัน้ของพ่ีนะ ห่ืนนกัก็เรียกมาสกัคนสิ” 
“เฮ้ย ไอ้แพท ฉันไม่ได้เลวอย่างท่ีแกหรือคุณพ่อคิด ฉัน

จริงจังกับดาว น่ีก็ถือพรหมจรรย์ตัง้แต่เจอเขา ไม่ยุ่งกับใครอีก
เลย” เขาเถียงหวัชนฝา เขาไม่ได้จบูหล่อนสนองความใคร่อย่างท่ี
บิดาและรพฒัน์เข้าใจ 

“อดนานก็เลยห่ืนจนจบัพ่ีดาวจบู?”  
“ไม่ใช่โว้ย” เขาปฏิเสธ และเม่ือน้องชายมองอย่างไม่

เช่ือถือ เขาก็พยายามจะอธิบาย “นายเคยท าอะไรเพราะแรงขบั
จากความรู้สกึภายในไหมวะแพท” 

“แรงขบัทางเพศ?”  
“วะ ไอ้น่ี ก็บอกว่าไม่ใช่ ท่ีฉันจูบดาวมันไม่ใช่ความรู้สึก

ทางเพศหรือความใคร่อะไรทัง้นัน้ ฉันแค่อยากจูบเขา มันเป็น
ความรู้สึกท่ีรุนแรงอยู่ข้างใน แล้วมันก็ท าให้ฉันจูบเขา...อย่าง
ไม่ได้ตัง้ใจ ไม่ได้วางแผน มนัแค่เกิดขึน้” 

“นิยายว่ะพ่ีตะวนั” 
ค าพดูของน้องชายท าให้สริุยะรู้ว่ารพฒัน์ไม่เข้าใจในสิ่งท่ี

เขาก าลังอธิบาย แต่จะว่าไปแล้วเขาเองก็ยังไม่ค่อยเข้าใจสัก
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เท่าไรเลย จงึตดับท 
“เออ นายคงไม่เข้าใจ ช่างมนัเถอะ” 
“ผมเป็นห่วงพ่ีดาวว่ะพ่ีตะวัน” รพัฒน์พึมพ าเสียงเบา 

ใบหน้าแสดงความห่วงใยคนท่ีพดูถึงอย่างเปิดเผย 
“เขาไม่เป็นไรหรอก ตบฉันซะหน้ายงัไม่หายชาเลย แล้วก็

มาสอนงานอย่างไม่สะทกสะท้าน” ท้ายประโยคอดแดกดนัไปถึง
คนท่ีท าท่าราวกบัว่าเร่ืองท่ีเกิดขึน้ไม่มีความหมายใด ๆ กบัหล่อน
เลยไม่ได้  

“พ่ีตะวนั...พ่ีดาวไม่ได้สตรองอย่างภาพท่ีเห็นหรอกนะ ท่ี
เป็นเจ้าป้าในสายตาใคร ๆ คือเกราะป้องกันตัวของพ่ีดาว
ต่างหาก”  

น า้เสียงและสีหน้าจริงจงัของน้องชายท าให้เขาถามเสียง
แผ่ว 

“หมายความว่าไง” 
“ก็หมายความว่า ภาพแข็งแกร่งเย็นชาจนใคร ๆ เรียกลบั

หลังว่าเจ้าป้า ไม่ใช่ตัวตนท่ีแท้จริงของพ่ีดาวไง ท่ีพ่ีดาวต้องท า
เป็นแข็งแกร่ง เย็นชา เชิดหยิ่งเหมือนไม่แคร์ใคร เพราะพ่ีดาวเจอ
มาเยอะต่างหาก”  

“เจออะไรมาเยอะ” สริุยะถามอย่างงงงวย  
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“ชีวิตพ่ีดาวดราม่ายิ่งกว่าละครหลังข่าวอีกพ่ีตะวัน” 
รพฒัน์บอกพลางถอนหายใจ ก่อนจะพดูต่อด้วยน า้เสียงหนกัใจ 
สายตาห่วงกังวลถึงคนท่ีพูดถึง “แล้วยิ่งพ่ีตะวันท าแบบนี ้มัน
ไม่ใช่แค่สะกิดปมนะ แต่มันเหมือนพ่ีตะวันกระทืบปมพ่ีดาว    
แรง ๆ เลยละ น่ีถ้าไม่หนักจริงผมว่าพ่ีดาวไม่มีทางพูดเร่ือง
ลาออกแน่ ใคร ๆ ก็รู้ว่าพ่ีดาวทนได้ทกุอย่างเพ่ือคณุลงุ”  

“ท าไมต้องทนเพ่ือพอ่” เขาถามอย่างไม่เข้าใจจริง ๆ ว่าไป
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้จกัดาราวดีเลย 

“เร่ืองมนัยาว เยอะ และยุ่ง เด๋ียวค่อยเล่าละเอียด เอาเป็น
ว่าหลังจากคุณลุงทรงกลดกับคุณป้าพรรณรายเสีย พ่ีดาวก็มี
เร่ืองกบัน้องสาวคณุลงุทรงกลด จนออกจากบ้านมาอยู่คอนโดฯ 
คนเดียว ออกจากบริษัทของตวัเองมาท างานกบัคณุลุงจนมีข่าว” 
รพฒัน์ชะงักไป คล้ายรู้ตัวว่าพูดมากเกินไป แต่สุริยะไม่ปล่อย
ผ่าน 

“ข่าวอะไรแพท” 
“เอ่อ...ผมว่าพ่ีตะวนัถามคณุลงุเองดีกว่า” รพฒัน์ตอบ ไม่

สบตา 
“ข่าวอะไร บอกมา” สริุยะถามเสียงเข้ม ไม่มีว่ีแววล้อเล่น

ในน า้เสียงเขา และดเูหมือนว่ารพฒัน์จะสมัผสัได้ เพราะในท่ีสดุ



  โ ร ส | 89 

 

 

ก็ตอบออกมาอย่างท่ีเขารู้ว่าไม่เต็มใจ 
“ข่าวว่า...พ่ีดาวเข้าโรงแรมกบัคณุลงุ” 
“อะไรนะ!” สริุยะถามเสียงสงู ตาเบิกโตอย่างตระหนกกบั

เร่ืองท่ีได้ยิน บิดาเขากบัดาราวดีเน่ียนะ!  
“ผมบอกแล้วว่าถามคณุลงุดีกว่า” รพฒัน์พดูเสียงอ่อย สี

หน้ารู้สกึผิด 
“แล้วจริงไหมแพท” 
“ไม่รู้สิ ทัง้คุณลุงทัง้พ่ีดาวไม่มีใครพูดอะไรเลย แต่มันมี

ภาพออกมา” 
สริุยะครางในอก หรือน่ีคือเหตผุลท่ีบิดาดใูห้ความส าคญั

กับดาราวดีมากกว่าเขา หรือคือเหตุผลอันแท้จริงท่ีดาราวดีไม่
ชอบเขา เป็นเพราะหล่อนเป็นผู้หญิงอีกคนของพอ่อย่างนัน้หรือ 

“นายเช่ือไหมแพท” เขาถามเสียงแผ่ว เม่ือรพฒัน์เงยหน้า
ขึน้มามอง จงึถามย า้ “นายเช่ือเร่ืองข่าวนัน่ไหม” 

“เท่าท่ีรู้จกัพ่ีดาวกบัคณุลงุ ผมไม่เช่ือหรอก พ่ีตะวนัคิดว่า
คณุลงุจะท าแบบนัน้ได้หรือ แล้วคณุปา้ก็รักพ่ีดาวยงักบัอะไรดี” 

“แต่ยังไงดาวก็โดนนินทาใช่ไหม” เขาถาม เดาไม่ยาก
หรอก หากมีข่าวแบบนี ้คนท่ีจะโดนหนกัคือผู้หญิงในข่าวอย่าง
ไม่ต้องสงสยั 
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“หนกัเลยละ ถึงได้กลายมาเป็นเจ้าป้าผู้ เย็นชาแบบนีไ้ง 
แล้วคิดดสูิ ขนาดนัน้พ่ีดาวยงัอยู่ แต่น่ีถึงกบัลาออก พ่ีตะวนัก็คิด
ดลูะกนั” 

เขาคิด...คิดมากเชียวละ แม้ว่ารพฒัน์จะบอกว่าเช่ือในตวั
หล่อนและบิดาเขาว่าไม่มีอะไรอย่างท่ีเป็นข่าว และแม้ตวัเขาเอง
ก็เช่ือว่าบิดาไม่มีวันท าอย่างนัน้ แต่ในซอกหลืบลึก ๆ ในห้วง
ความคิด ก็อดท่ีจะเป็นท่ีอยู่ของความคิดแค่ลบไม่ได้ แม้ว่าจะ
บางเบาจนแทบไม่มีน า้หนัก แต่สุริยะก็ปฏิเสธการมีอยู่ของ
ความคิดนัน้ไม่ได้ 

หากข่าวไม่จริง แล้วภาพท่ีออกมาคืออะไร และดูเหมือน
จะมีแต่บิดาของเขาเท่านัน้กระมงัท่ีจะให้ค าตอบได้ คิดเช่นนัน้
สริุยะก็ลกุขึน้ แล้วบอกน้องชายท่ีมองอย่างไม่เข้าใจ 

“นั่งด่ืมคนเดียวไปก่อนนะแพท” ว่าแล้วก็ก้าวไปหยิบ
กญุแจรถจกัรยานยนต์แล้วสาวเท้าไปท่ีประต ู

“อ้าว พ่ีตะวนัจะไปไหน” รพฒัน์ร้องถาม 
“ไปหาพ่อ” เขาตะโกนตอบก่อนจะก้าวเท้าออกจากห้อง

แล้วปิดประตลูงตามหลงั 
 
การเดินทางด้วยรถจักรยานยนต์ท าให้สุริยะมาถึงบ้าน
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หลงัใหญ่ชานเมืองของบิดามารดาในเวลาไม่นานนกั และยงัต้อง
รออยู่ระยะใหญ่ทีเดียวกว่าบิดาจะกลับมาถึงบ้าน ส่วนมารดา
นัน้ไม่ได้อยู่บ้านในตอนท่ีเขาไปถึง จงึมีเพียงแม่บ้านน าเคร่ืองด่ืม
และของว่างมาให้ระหว่างรอ 

เม่ือเห็นรถยนต์ของบิดาเคล่ือนผ่านประตูเข้ามาภายใน
บริเวณบ้าน ชายหนุ่มก็ออกไปยืนรอ  

“สวสัดีครับพอ่” เขายกมือไหว้ เม่ือบิดาเดินเข้ามาภายใน
บ้าน 

“มาท าไม” ผู้ เป็นบิดาถามเสียงขุ่น ดเูหมือนว่าความโกรธ
ขึง้ตัง้แต่เม่ือบ่ายยงัไม่จางหาย แต่เขาไม่สนใจ เพราะเร่ืองท่ีท า
ให้เขามาท่ีน่ี รบกวนจิตใจเขาย่ิงกว่า 

“พ่อนัง่ก่อนสิครับ ด่ืมอะไรไหม ผมจะไปบอกเด็กยกมา
ให้”  

“ไม่ต้อง พดูธุระของแกมา” 
“ผมอยากรู้เร่ืองข่าวของพอ่...กบัดาว” เขาว่าพร้อมสงัเกต

สีหน้าบิดาไปด้วย เขาเห็นท่านตาลกุวาบขึน้มาแวบหนึ่ง ก่อนจะ
ถามเขาด้วยน า้เสียงท่ีคล้ายพยายามข่มให้สงบ 

“แกไปได้ยินอะไรมา” 
“ก็เร่ืองข่าว พอ่รู้ว่าผมพดูเร่ืองอะไร” 



92 | ด า ร า ต ะ ว ัน 

 

 

“ไม่ว่าแกจะไปได้ยินอะไรมา มันไม่ใช่เร่ืองจริง แต่เป็น
การสร้างข่าวใส่ร้าย” บิดาบอกเสียงหนกั 

“ถ้าเป็นการสร้างข่าว แล้วมนัมีภาพได้ยงัไงครับพอ่” 
“ไอ้ตะวนั แกจะบอกว่าพ่อแกท าเร่ืองเลวร้ายแบบนัน้หรือ

ไง” คราวนีน้ า้เสียงบิดาเขาโกรธกรุ่นทีเดียว 
“ผมไม่รู้ ถึงได้มาถามพ่อไงครับ ท าไมถึงมีภาพพ่อกับ

ดาว แล้วใครต้องการใส่ร้าย ใส่ร้ายใคร” 
“เร่ืองมนัยาว และเป็นเร่ืองเก่านานเป็นสิบปีแล้ว และท่ี

ส าคญั มนัไม่ใช่เร่ืองของฉันท่ีจะเอามาเล่า” ค าตอบยืดยาวของ
บิดาคือค าปฏิเสธว่าเขาจะไม่ได้รู้เร่ืองจากปากท่านแน่ 

“แปลว่าพอ่จะไม่บอกผม” 
“แกจะอยากรู้ไปท าไม” 
“ผมชอบดาว อยากได้เขามาเป็นลกูสะใภ้พ่อ ถ้าระหว่าง

พ่อกับดาวมีอะไรอย่างท่ีเป็นข่าวจริง ผมจะได้รู้ว่าควรท ายงัไง” 
เขาบอกด้วยน า้เสียงจริงจงั 

แม้ในใจลึก ๆ เขาจะไม่เช่ือว่าบิดาและดาราวดีจะท า
อย่างนัน้ เขาคิดว่าเขามองคนไม่ผิด ดาราวดีเป็นผู้ หญิงท่ีมี
เกียรติและรักศกัดิ์ศรีเกินกว่าจะท าเช่นนัน้ ส่วนบิดาของเขา ท่าน
คือบิดาเขา ให้อย่างไรเขาก็ไม่อยากเช่ือว่าท่านจะท าเช่นนัน้ได้ 
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แต่ถึงอย่างนัน้ก็ไม่มีอะไรแน่นอนไม่ใช่หรือ บางครัง้คนท่ีเราคิด
ว่ารู้จกัดีท่ีสดุ สดุท้ายแล้วเราแทบไม่รู้จกัเขาเลยก็มีให้เห็นอยู่ถม
ไป 

“หมายความว่าท่ีแกไปจูบเขา จนมาลาออกกับพ่อน่ี
เพราะชอบเขางัน้หรือ” 

“ผมถามพอ่ก่อน” 
ดูเหมือนบิดาเขาจะไม่สนใจจะตอบ แต่ต้องการเทศนา

เขามากกว่า 
“แกโตพอท่ีควรจะรู้ว่าแกจะไปไล่จูบคนท่ีแกชอบไม่ได้

แล้วนะตะวนั” 
“ผมรู้ แต่ถ้าคนท่ีผมจูบไม่ใช่ผู้หญิงของพ่อ ยังไงความ

เสียหายมนัก็ต่างกนั” 
“ดาวเหมือนลูกสาวพ่อ” บิดาเขาบอกน า้เสียงหนักแน่น 

“ไม่มีวนัท่ีพอ่กบัดาวจะท าเร่ืองแบบนัน้” 
“แล้วท าไมมีรูปออกมาล่ะครับ” เขาวกกลบัค าถามเดิม 
บิดาเขาถอนหายใจยาว สีหน้าดูกรุ่นโกรธ ท่านขบกราม

จนขึน้สนัทีเดียว ก่อนจะบอกเขา 
“มันเป็นการสร้างข่าวใส่ร้ายท่ีน่ารังเกียจท่ีสุด และ

เหตุการณ์ท่ีท าให้พวกนัน้ท าภาพออกมาได้ก็เป็นเหตุการณ์ท่ี
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รุนแรงกับดาวมากจนต้องออกจากบ้านมาท างานกับพ่อ แต่มนั
เป็นเร่ืองของดาวท่ีพ่อไม่มีสิทธ์ิเอามาเล่า ถ้าดาวเขาไว้ใจแก สกั
วันเขาคงเล่าให้แกฟังเอง ขอให้แกรู้ไว้แค่ว่า ความสัมพันธ์
ระหว่างพ่อกับดาวเหมือนพ่อกับลูก เม่ือเพ่ือนรักของพ่อไม่อยู่ 
พอ่ก็ดแูลลกูสาวให้แทน” 

สริุยะรู้ว่าเขาเช่ือบิดา แม้ท่านจะไม่มีค าอธิบายว่าเหตใุด
จึงมีรูปของท่านและดาราวดีออกมาได้ แต่เขาก็เช่ือว่าพ่อไม่ได้
โกหก และตอนนีค้วามอยากรู้ของเขากลับไปอยู่ท่ีเหตุการณ์
รุนแรงท่ีท าให้ดาราวดีออกจากบ้านมาท างานกับบิดาเขา
ต่างหาก 

เกิดอะไรขึน้กับลูกสาวคนเดียวของคุณอาทรงกลดจน
ถึงกบัอยู่บ้านไม่ได้เชียวหรือ? 

“ผมอยากรับผิดชอบในสิ่ ง ท่ี เกิดขึ น้ ” เขาบอกบิดา 
พยายามไม่นึกถึงเหตุการณ์รุนแรงท่ีว่านัน้ แต่อยู่กับเหตุการณ์
ปัจจบุนัมากกว่า 

“หมายความว่ายงัไง” 
“ผมอยากคยุกบัดาว อยากขอโทษ ขอโอกาส” 
“โอกาสอะไรของแก เขาไม่สนแกหรอก อีกอย่างดาวเขา

เป็นพ่ีแกด้วย” บิดากล่าวอย่างไร้เย่ือใย  
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“พ่อมีเหตผุลหน่อยสิครับ ท าไมพ่อต้องกีดกนัด้วย ผมยงั
ไม่เคยบอกดาวเลยว่าผมคิดยังไงกับเขา บางทีเขาอาจจะ
พจิารณาผมก็ได้”  

“ฉนับอกได้เลย แกไม่มีหวงั เลิกคิดเถอะ”  
“พ่อครับ ผมไม่เคยขออะไรพ่อเลยตัง้แต่เรียนจบ คราวนี ้

ผมขอ ผมจริงจงักบัดาวนะครับ” เขาหวงัว่าบิดาจะเห็นถึงความ
จริงใจของเขา  

“ค าว่าจริงจังของแกคืออะไรตะวัน แกรู้ใช่ไหมว่าแกจะ
หลอกหนูดาวขึน้เตียงแล้วก็เลิกจริงจังไม่ได้ แกรู้ใช่ไหมว่าหนู
ดาวไม่ใช่ผู้หญิงทัว่ไปท่ีแกจะท าเล่น ๆ”  

“พอ่บอกผมไปแล้วว่าเขาเหมือนลกูสาวพอ่” เขาพดู หน้า
ยุ่ง 

“แกก าลงัจะบอกพ่อว่าแกพร้อมท่ีจะลงหลกัปักฐานแล้ว
งัน้หรือ” บิดาถาม ไม่มีความเช่ือถือใด ๆ ในน า้เสียง  

“การท่ีผมยอมทิง้ทุกอย่างท่ีนู่นกลับมายังไม่พอท่ีจะท า
ให้พอ่คิดว่าผมพร้อมแล้วหรือครับ”  

หลงัค าตอบท่ีเป็นค าถามของเขาท าให้บิดามองเขาอย่าง
พจิารณาอยู่นาน ซึง่สริุยะก็ไม่ได้หลบสายตา เขาต้องการให้บิดา
เห็นว่าเขาจริงจังและจริงใจ เขาโตเป็นผู้ ใหญ่แล้ว เม่ือเขา
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ตดัสินใจกลบัมารับช่วงธุรกิจต่อจากท่านนัน่คือเขาตดัสินใจแล้ว
ว่าชีวิตสนุกสนานของวัยหนุ่มท่ีได้เดินตามฝันได้จบลงแล้ว 
ตอนนีคื้อความเป็นจริงของชีวิต คือการต้องน าพาธุรกิจท่ีบิดา
สร้างมาให้ไปรอด และหากเขาได้พบผู้ หญิงท่ีเขาถูกใจ เขาก็
พร้อมแล้วท่ีจะหยุดท่ีเธอ และตอนนีเ้ขาก็เจอแล้ว แม้ว่าจะยัง
ไม่ใช่ความรัก แต่เขาต้องการเวลาและโอกาสในการพัฒนา
ความสมัพนัธ์  

“เอาละ ฉันจะลองเช่ือแกดูสกัหน แต่บอกไว้ก่อน ถ้าแก
เล่น ๆ กบัหนดูาว ฉนัจะยกบริษัทให้เขา แล้วไล่แกไปเป็นยาม!”  
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ดาราวดีก าลังจัดเสือ้ผ้าใส่กระเป๋าเดินทางใบไม่เล็กนกั 
หล่อนก าลังจะเดินทางไปพกัผ่อนตามท่ีคุณลุงเสนอเม่ือหล่อน
ขอลาออก 

หลงัจากนอนคิดหลายคืน ดาราวดีก็ตดัสินใจได้ว่า หาก
จะไม่ต้องพบเจอกับสุริยะอีก ก็มีทางเดียวคือต้องลาออกจาก
งาน และไปอยู่ท่ีอ่ืนเสีย ซึ่งดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรยุ่งยาก แต่
หล่อนรู้ดีว่า สิ่งท่ียากท่ีสุดคือบอกคณุลุง และเม่ือหล่อนแจ้งกับ
คณุลงุถึงการตดัสินใจของหล่อน ทกุอย่างก็เป็นอย่างท่ีคาด 

‘ลงุไม่ให้หนอูอก’ คือค าแรกท่ีคณุลงุพดูกบัหล่อน 
‘ตอนนีต้ะวนัก็มาช่วยคณุลงุแล้ว ดาวคงไม่จ าเป็นต้องอยู่

ต่อหรอกนะคะ ดาวอยากพกัแล้วค่ะ’ หล่อนอธิบายในสิ่งท่ีไม่ใช่
เหตผุลของการลาออกสกันิด 
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‘ดาว...ลงุรู้จกัหนมูาตัง้แต่เกิด ลงุรู้ว่าหนกู าลงัโกหก บอก
ลงุมาว่าไอ้ตะวนัมนัท าอะไร ลงุจะไปเอาเลือดหวัมนัออก’  

ค าพดูของท่านท าให้หล่อนอดยิม้ไม่ได้ แม้จะเป็นความ
จริงว่าสุริยะคือเหตุผลท่ีท าให้หล่อนตัดสินใจลาออก แต่จะให้
หล่อนบอกท่านว่าเขาท าอะไรหล่อนก็บอกไม่ได้  

‘ดาวรักคุณลุงจังค่ะ’ หล่อนบอกพร้อมกับสวมกอดท่าน 
แนบใบหน้ากบัอ้อมอกท่านอย่างท่ีหล่อนชอบท าเวลาอยู่กันตาม
ล าพงั อ้อมอกอุ่นท่ีให้หล่อนได้พกัพงิเสมอมานบัแต่บิดาจากไป  

‘ถ้ารักลงุก็ต้องอยู่ช่วยน้องนะลกู’ ท่านว่า ยกมือลบูศีรษะ
หล่อนอย่างอ่อนโยน  

ค าพูดของคุณลุงท าให้หล่อนลอบถอนหายใจ สิ่งท่ียาก
ยิ่งกว่าการบอกคุณลุงว่าหล่อนต้องการลาออก คือการต่อสู้กับ
ความรู้สึกผิดในใจตน หล่อนรู้ตวัเสมอว่านกปีกหกัอย่างหล่อน
เป็นหนีบุ้ญคุณรังอุ่น ๆ บนต้นไม้ใหญ่ของคุณลุงมากแค่ไหน 
และตอนนีเ้ม่ือหล่อนต้องการจากไป ก็อาจจะดูเหมือนนกท่ีปีก
กล้าขาแข็งแล้วต้องการโบยบินจากรังท่ีเคยให้ท่ีซุกหวันอน แต่
แม้จะคิดอย่างนัน้ ดาราวดีก็พยายามจะบอกตนเองว่า หล่อนไม่
ผิดท่ีจะจากไป คุณลุงมีลูกชายมาช่วย หล่อนไม่ได้ทิง้คุณลุงไว้
อย่างเดียวดายเสียหน่อย  
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‘ตะวันเป็นคนฉลาด เขาไม่จ าเป็นต้องได้ รับความ
ช่วยเหลือจากดาวหรอกค่ะ’ 

‘ลุงยอมรับว่ามนัไม่โง่ แต่ตะวนัไม่มีประสบการณ์ ถ้าได้
หนชู่วย ลงุจะสบายใจมากกว่า’ 

‘เขาก็ค่อย ๆ สั่งสมประสบการณ์ไปไงคะ ให้ดาวออก
เถอะนะคะคุณลุง ’ หล่อนขอร้องและภาวนาให้คุณลุงตามใจ
หล่อน เพราะรู้ดีว่าหากท่านบอกว่าไม่ หล่อนเองก็จะไม่มีวนัดึง
ดนั เพราะชีวิตหล่อนเป็นของคุณลงุ เป็นมาตัง้แต่เม่ือสิบปีก่อน
แล้ว  

‘หนูจะออกไปไหน ’ ท่านถามพลางมองหล่อนอย่าง
พจิารณา 

‘อาจจะเท่ียว เขียนหนงัสือ ท าอะไรอย่างคนเกษียณแล้ว
เขาท ากนัน่ะค่ะ’  

‘พดูเหมือนคนแก่ อายเุท่าไรกนัน่ะเรา ขีค้ร้านหยุดงานไป
สามวนัแล้วจะคิดถึงออฟฟิศ’ ดาราวดีไม่ตอบ หล่อนได้ยินคุณ
ลงุถอนหายใจ แล้วบอก น า้เสียงปรานี  

‘ลุงไม่รู้ว่าตะวันมันท าอะไรให้หนูไม่พอใจ แต่ลุงขอร้อง 
เก็บไปคิดดี ๆ ว่าอยากลาออกจริงหรือแค่อยากหนีน้อง ดาว...
ตะวนัเป็นลกูชายลงุ หนก็ูเหมือนลกูสาวของลงุ สองคนก็เหมือน
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พ่ีน้องกนั ถ้าน้องท าอะไรให้ไม่พอใจ อภยัให้น้องแล้วเร่ิมกนัใหม่
ได้ไหมลกู’ 

คราวนีก้ลบัเป็นดาราวดีท่ีต้องถอนหายใจ 
‘ดาว...’ 
หล่อนยงัพดูไม่ทนัจบประโยค ท่านก็ขดัขึน้เสียก่อน 
‘อย่าเพิ่งพูดอะไรเลย ลุงขอร้องละ ถ้าหนูไม่อยากเจอ

หน้ามนั จะหยดุงานก่ีวนัก็ได้ ไปเท่ียวพกัผ่อนให้สบายใจ เก็บไป
คิด พร้อมเม่ือไรค่อยกลบัมาบอกลุงว่ายงัยืนยนัจะลาออก หรือ
จะให้อภยัน้องสกัครัง้’ 

‘คะ่’ ในท่ีสดุหล่อนก็ต้องรับค า  
แม้หล่อนจะอยากลาออกเพราะไม่อยากท างานกับสุริยะ

อีกต่อไปแล้ว แต่ดาราวดีก็รู้ตัวดีว่าหล่อนรู้สึกเหมือนเป็นคน
อกตญัญ ูเหมือนนกปีกหกัท่ีเม่ือปีกกล้าขาแข็งก็พยายามจะโบย
บินออกจากรวงรังท่ีเคยเป็นท่ีคุ้ มภัย และมันยากเหลือเกินกับ
การต่อสู้กับความคิดของตน การท าตามค าแนะน าของคุณลุง 
ไปพกัผ่อนสกัพกัเพ่ือให้ห่างจากสริุยะจงึดเูหมือนจะเป็นทางออก
ท่ีดีท่ีสดุในตอนนี ้และหล่อนรู้ว่าในท่ีสดุแล้วหล่อนก็คงทิง้คณุลงุ
ไปไม่ได้ 

เม่ือจดักระเป๋าเสร็จ หญิงสาวก็หิว้ไปวางไว้มมุห้อง ตัง้ใจ
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ว่าจะอาบน า้เตรียมตวันอน วนัรุ่งขึน้หล่อนตัง้ใจจะออกเดินทาง
แต่เช้า แต่เม่ือสายตาเหลือบไปเห็นโทรศัพท์มือถือท่ีวางอยู่บน
โต๊ะหวัเตียง หล่อนก็เดินไปหยิบมากดโทร. ออก  

“สวสัดีค่ะคณุลงุ” ดาราวดีกรอกเสียงลงไปเม่ือได้ยินเสียง
ตอบรับจากปลายสาย หล่อนนิ่งฟังอยู่ครู่ก่อนจะตอบไป  

“ค่ะ...หวัหินค่ะ...พกัท่ีเชอราตัน...คนเดียว...อาทิตย์นึง
ค่ะ” หล่อนนิ่งฟังสลับกับตอบเป็นระยะ หล่อนต้องรายงานให้
ท่านทราบว่าหล่อนจะไปท าอะไรท่ีไหน แม้จะอายขุนาดนีแ้ล้วแต่
คุณลุงก็ดูแลหล่อนมาตัง้แต่บิดามารดาเสียชีวิตไป ดาราวดีจึง
ปฏิบตัิกบัเพ่ือนสนิทของบิดาราวกบัเป็นบิดาของตนอีกคน  

คุณลุงวางสายไปหลังจากซักจนมั่นใจว่าหล่อนจะไป
เท่ียวอย่างปลอดภยัไม่มีอะไรให้ท่านต้องห่วง ดาราวดีรู้สกึอุ่นอยู่
ในอกลกึ ๆ แม้หล่อนจะไม่เป็นท่ีต้องการของญาติ ๆ แม้แต่...คณุ
ย่า... แต่อย่างน้อยหล่อนก็ยงัมีคณุลงุท่ีท าให้หล่อนรู้สกึว่าหล่อน
ไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวในโลก หล่อนยังมีครอบครัวอีกครอบครัว
หนึง่ท่ีอ้าแขนรับหล่อนด้วยความรักท่ีไม่หวงัสิ่งใดตอบแทน 

ดาราวดีตัดสินใจได้ในตอนนัน้โดยไม่ต้อง เก็บไปคิด
ในช่วงท่ีไปพกัผ่อน หล่อนจ าเป็นต้องอภยัให้ ‘น้อง’ เพ่ือคณุลงุผู้
มีพระคณุ ไม่มีทางเลือกอ่ืนเลย 
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หล่อนยังต้องมีสุริยะในชีวิตต่อไป และคงไม่มีทางท่ีจะ
ก าจดัเขาออกไปจากชีวิตได้ง่าย ๆ เพราะเขาคือลกูชายคนเดียว
ของคณุลงุผู้ มีพระคณุของหล่อน หล่อนตดัขาดกบัครอบครัวของ
บิดาแล้ว และจะไม่ตัดขาดกับครอบครัวคุณลุงท่ีอ้าแขนรับ
หล่อนอีก 

ดาราวดีถอนหายใจอย่างปลงตก เอาเถอะ หล่อนจะ
พยายามญาติดีกับเขา และหวงัว่าเม่ือเวลาผ่านไป สุริยะคงจะ
เห็นหล่อนเป็นพ่ีอย่างท่ีเขาควรจะเห็นเสียที 

 
แม้จะตัง้ใจออกเดินทางแต่เช้า แต่เม่ือต่ืนมาแล้วไม่ต้อง

รีบอาบน า้แต่งตวัออกไปท างานดงัเช่นทกุวนั ดาราวดีก็ตดัสินใจ
ท่ีจะใช้ชีวิตอย่างช้า ๆ ในเช้าวนันี ้และออกเดินทางเม่ือพร้อม 

หญิงสาวต้มน า้ชงกาแฟแล้วท าอาหารเช้าง่าย ๆ ก่อนท่ี
จะออกไปนั่งรับประทานท่ีระเบียงหลังห้อง แม้คอนโดมิเนียม
ของหล่อนจะอยู่กลางใจเมือง แต่ทางด้านหลงัของอาคารก็เป็น
พืน้ท่ีสีเขียว ท าให้รู้สึกผ่อนคลายและเพลิดเพลินกับเสียงจิ๊บจับ๊
ของนกท่ีจบัอยู่บนคาคบของต้นไม้ใหญ่ท่ีอยู่ไม่ห่างจากระเบียง
ห้องของหล่อนมากนกั หญิงสาวใช้เวลายาวนานละเลียดอาหาร
เช้าแกล้มกาแฟอย่างช้า ๆ ตาก็ดูหนังสือในมือ กินไปอ่านไป



  โ ร ส | 103 

 

 

อย่างท่ีหล่อนไม่ได้ท ามาช้านาน  
เสร็จจากอาหารเช้าหล่อนก็อาบน า้แต่งตัว ตรวจสอบ

กระเป๋าท่ีจัดไว้ตัง้แต่เม่ือคืนว่าไม่ลืมอะไรแล้วก็เตรียมตัวออก
เดินทาง โดยไม่ลืมส่งข้อความหาคุณลุงว่าหล่อนก าลังจะออก
จากท่ีพกั เพราะท่านก าชบัหนกัหนาว่าหล่อนจะต้องรายงานตวั
ตลอด อย่าหายเงียบไปให้ท่านเป็นห่วง  

ดาราวดีขบัรถไปตามถนนสายหลกัมุ่งลงใต้ จดุหมายอยู่
ท่ีหวัหิน เมืองชายทะเลท่ีอยู่ไม่ห่างจากเมืองหลวงมากนกั หญิง
สาวขับรถไปอย่างไม่เร่งรีบ หล่อนมีเวลาเหลือเฟือจึงขับรถใน
ลักษณะท่ีเรียกว่ากินลมชมวิว และเพราะมัวแต่เพลิดเพลินกับ
ทิวทศัน์สองข้างทาง ท าให้กว่าหล่อนจะรู้ว่ามีบางอย่างไม่ปกติก็
เม่ือรถยนต์แล่นเข้าเขตจงัหวดัสมทุรสาคร  

หญิงสาวสังเกตเห็นรถจักรยานยนต์อย่างท่ีเรียกว่า 
‘บิ๊กไบก์’ สีด าคนัหนึง่แล่นตามหล่อนมา ในตอนแรกก็ยงัไม่แน่ใจ
นกั แต่เม่ือหล่อนลองเร่งเคร่ืองยนต์ให้เร็วขึน้ รถจกัรยานยนต์คนั
ท่ีว่าก็เร่งตาม พอหล่อนลดความเร็ว รถคนันัน้ก็ลดความเร็ว ทิง้
ระยะห่างจากหล่อนราวสองคนัรถ  

เม่ือแน่ใจว่ารถจักรยานยนต์คันใหญ่ท่ีผู้ ขับข่ีอยู่ในชุดสี
ด ามิดชิดขบัตามหล่อน ดาราวดีก็หวัใจกระตกุวูบ ความคิดแรก
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คือหล่อนไม่มีศตัรูท่ีไหน แล้วใครจะตามหล่อนมา หรือว่า...  
ไม่ใช่หรอก...หญิงสาวบอกตวัเอง แม้จะนึกถึงเร่ืองร้ายท่ี

เคยเกิดขึน้เม่ือสิบปีก่อน จนหล่อนต้องทิง้ทุกอย่างท่ีมีแล้วมา
ท างานเป็นเพียงเลขานุการของเพ่ือนรักของบิดา แต่การส่งคน
มาตามท าร้ายหล่อนบนถนนเช่นนีก็้ดูจะอุกอาจและโจ่งแจ้ง
เกินไปจนดาราวดีคิดว่าคนคนนัน้คงไม่ท า แต่อีกใจก็คิด หาก
ไม่ใช่แล้วจะเป็นใครเล่า ใครท่ีตามหล่อนมา และตามมาเพ่ือ
อะไร 

ดาราวดีก่นด่าตนเองอยู่ในใจท่ีไม่สงัเกตเห็นให้เร็วกว่านี ้
หากยังอยู่ในเขตเมือง หล่อนจะจอดรถในจุดท่ีคนพลุกพล่าน
และหวังว่าคนร้ายจะไม่ท าอะไร แต่ตอนนีท่ี้หล่อนออกจากตัว
เมืองมาแล้ว สองข้างทางเป็นนาเกลือเวิง้ว้าง มองเห็นกองเกลือ
เป็นหย่อม ๆ แต่ไม่มีสิ่งมีชีวิตสกัคน หล่อนคงท าได้เพียงเร่งขับ
รถให้เข้าสู่ เขตชุมชนโดยเร็ว ก่อนท่ีคนท่ีตามหล่อนมาจะ
ตดัสินใจลงมือใด ๆ 

ดเูหมือนโชคจะไม่เข้าข้าง เพราะเม่ือหล่อนเร่งเคร่ืองยนต์ 
กลบัได้ยินเสียงบางอย่างระเบิดเสียงดงั และรถสูญเสียการทรง
ตวัแฉลบออกนอกถนน หล่อนต้องตัง้สติและพยายามบงัคบัรถ
ไม่ให้ตกถนน ซึ่งสาเหตุมาจากการท่ีล้อรถข้างหนึ่งของหล่อน
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ยางระเบิด หญิงสาวไม่แน่ใจว่ามนัระเบิดเองหรือคนท่ีตามหล่อน
มาท าให้ระเบิดกนัแน่ แต่ไม่ว่าจะอย่างไร แผนการขบัรถหนีคงใช้
ไม่ได้เสียแล้ว ตอนนีห้ล่อนท าได้เพียงหยุดรถและนั่งนิ่งอยู่
ภายในรถยนต์ท่ีประตทูัง้ส่ีบานปิดล็อกสนิทเท่านัน้ 

แ ล้ ว ก็ เ ป็ น อ ย่ า ง ท่ี คิ ด  เ ม่ื อ ร ถ ห ล่ อ น จ อ ด ส นิ ท 
รถจกัรยานยนต์คนันัน้ก็ตามมาจอดต่อท้ายรถของหล่อน ก่อนท่ี
คนข่ีท่ีหล่อนมองไม่เห็นหน้าเพราะหมวกกนัน็อกใบใหญ่อ าพราง
ไว้จะเดินตรงมายังหล่อน แม้จะเหง่ือกาฬแตกพลั่กด้วยความ
กลวัสดุหวัใจ แต่ดาราวดีก็ย่ืนมือไปเปิดช่องเก็บของหน้ารถ แล้ว
หยิบบางอย่างมาถือไว้มัน่ 

หลังเหตุการณ์ครัง้นัน้ หล่อนเรียนศิลปะป้องกันตวัและ
ยิงปืน และมีปืนพกติดตวัอยู่เสมอ หล่อนสญัญากบัตนเองเอาไว้
ว่า จะไม่ยอมตกเป็นเหย่ือท่ีช่วยตัวเองไม่ได้อย่างท่ีเคยเป็นอีก
แล้ว 

ดาราวดีตัง้สติ พร้อมตัง้รับอะไรก็ตามท่ีก าลงัจะเกิดขึน้ 
หล่อนกระชับปืนในมือมั่นในขณะท่ีคนคนนัน้เคาะกระจกและ
ท าท่าบอกให้หล่อนเปิดประตู หญิงสาวขึน้ล าปืนอย่างช้า ๆ ใน
หัวคิดเพียงว่า หากเขาท าอะไรบุ่มบ่าม หล่อนจะยิงให้ไส้ไหล 
จริง ๆ  
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เ ม่ือเขายังมีท่าทีคุกคาม มือยังเคาะกระจกไม่เลิก     
ดาราวดีจึงยกปืนขึน้ แล้วใช้ปลายกระบอกปืนเคาะเบา ๆ ท่ี
กระจกหน้าต่าง เป็นเชิงบอกให้เขาถอยไป หล่อนไม่ใช่เหย่ือท่ีไร้
พษิสง  

คนในชุดด าชะงกัไปนิดเม่ือมองเห็นปืนในมือหล่อน เขา
ยกสองมือขึน้เสมอไหล่พร้อมกับค่อย ๆ ถอยออกไป แล้วถอด
หมวกกันน็อกออก เผยให้เห็นใบหน้าของคนท่ีท าให้ดาราวดีทัง้
โกรธ โล่งใจ และดีใจในคราวเดียว 

ดาราวดีไม่อยากยอมรับว่าจะมีช่วงเวลาท่ีหล่อนรู้สึกดีใจ
ท่ีได้เห็นหน้าสุริยะ แต่ใบหน้าในหมวกกันน็อกนัน้ก็ท าให้ความ
กลัวท่ีคล้ายกับเกลียวเชือกท่ีพันรอบขัว้หัวใจของหล่อนเขม็ง
คลายออก หญิงสาววางปืนลงบนเบาะท่ีนัง่ผู้ โดยสาร ปลดล็อก 
แล้วเปิดประตกูระโจนใส่คนท่ียืนถือหมวกกนัน็อกอยู่ รุนแรงจน
หมวกหลดุจากมือเขา  

“คนบ้า! รู้ไหมว่าท าอะไรลงไป ฮือ...รู้หรือเปล่า ท าแบบนี ้
ท าไม” หล่อนพร ่ าบ่นทัง้น า้ตา สองมือทุบเขาเป็นพัลวัน ไม่
หลงเหลือคราบหญิงสาวเชิดหยิ่งอย่างท่ีหล่อนวางตวัตลอดมา
เลย 

ชายหนุ่มมีสีหน้าตกใจกับท่าทางของหล่อน แต่ชัว่อึดใจ
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เขาก็ ย่ืนแขนมาโอบหล่อนไว้ทัง้ตัว สองมือจับมือท่ีก าลัง
ประทษุร้ายเขาไว้ไม่ให้เคล่ือนไหวได้ ดาราวดีพยายามดิน้รนให้
หลุดจากการกอดรัดของเขา แต่เขาก็แข็งแรงจนแม้แต่แรงคนท่ี
ก าลงัโมโหอย่างหล่อนยงัสู้ ไม่ได้ ในท่ีสุดหล่อนก็นิ่ง ยอมให้เขา
โอบกอด หไูด้ยินเสียงทุ้มอ่อนโยนบอกอยู่ใกล้ ๆ  

“ดาว ใจเย็น ๆ สงบสติอารมณ์ก่อน” 
“รู้ไหม...รู้ไหมว่าฉันหวัใจเกือบวาย รู้หรือเปล่า!” หล่อน

ยงัต่อว่าไม่เลิก ความกลวัท่ีกัดกินความรู้สึกตัง้แต่รู้ว่ามีคนข่ีรถ
ตาม จนยางรถระเบิดและสญูเสียการทรงตวัแฉลบออกนอกถนน 
จนคนในชุดด าย่างสามขุมมาหาหล่อนท่ีนั่งตัวสั่นอยู่ในรถคน
เดียว ท าให้ดาราวดีระเบิดทุกความรู้สึกออกมาหลังจากท่ีรู้ว่า
หล่อนปลอดภยัแล้ว 

“ผมขอโทษ...” สุริยะพดูด้วยน า้เสียงอ่อนโยนท่ีดาราวดี
ไม่คุ้นหูนัก เขายกมือขึน้เช็ดน า้ตาให้หล่อน ก่อนท่ีจะรัดหล่อน
แน่น ๆ แนบอกเขา ปากก็พร ่าขอโทษขอโพย “ขอโทษครับดาวท่ี
ท าให้ตกใจ คณุเป็นอะไรหรือเปล่า”  

ในขณะท่ีพดูกบัหล่อนสายตาเขาก็ส ารวจหล่อน ก่อนท า
สีหน้าโล่งใจ เขาคงเห็นว่าหล่อนไม่ได้รับบาดเจ็บท่ีไหน แต่เขาไม่
รู้หรอกว่าสติหล่อนแทบจะขาดผึงเพราะความหวาดกลวัอยู่แล้ว 
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ความรู้สึกโล่งใจท่ีว่าเขาไม่ใช่คนร้ายท่ีไหนท าให้ดาราวดียืนนิ่ง 
ยอมให้เขากอดและลูบหลังลูบไหล่ปลอบประโลม ซึมซาบกับ
ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยในอ้อมแขนเขา แต่เม่ือความตกใจ
หายไป ความหวาดกลวัไม่หลงเหลืออยู่ในความรู้สึก ดาราวดีก็
ตวัแข็งท่ือ 

หล่อนไม่ควรยืนน่ิงให้เขาโอบกอดอยู่เช่นนี!้  
คิดได้ดงันัน้ดาราวดีก็สะบดัตวัออกจากอ้อมกอดเขาแล้ว

ถอยห่างอย่างกบัโดนของร้อน  
“ฉนั...ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนพดูตะกกุตะกกั อบัอายกบัการ

กระท าอย่างคนสติแตกของตน กระนัน้เม่ือกลับมาเป็นตัวของ
ตัวเอง หล่อนก็พยายามจะเชิดหน้าอย่างท่ีชอบท ามาตลอด 
เพราะเป็นท่าทางท่ีท าให้ใครต่อใครถอยห่างจากหล่อนได้อย่าง
ชะงดันกั 

แต่ไม่ใช่กบัสริุยะ... 
“ไม่ต้องเชิดก็ได้ อยู่กันแค่สองคน ไม่มีใครมาเห็นหรอ

กว่าคณุกอดผม” 
ค าพูดของเขาท าให้หล่อนหันไปมองค้อน แม้อยากจะ

เถียงใจแทบขาดว่าเขาต่างหากท่ีกอดหล่อน ไม่ใช่หล่อนกอดเขา
อย่างท่ีถกูกล่าวหา แต่ดาราวดีก็ห้ามตนเองไว้ เพราะพดูไปก็เข้า
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ตัวเสียเปล่า ๆ และหลังจากส่งค้อนให้เขาแล้วก็ท าได้เพียงยืน
เชิดหน้าอย่างท าอะไรไม่ถกู เห็นเขามองหล่อนยิม้ ๆ ก่อนจะเดิน
ไปหยิบหมวกกันน็อกท่ีตกอยู่บนพืน้ห่างออกไป แล้วจึงเดิน
กลบัมาหาหล่อน แล้วถามด้วยน า้เสียงเป็นงานเป็นการ  

“รถคณุเป็นอะไรมากไหม”  
“น่าจะแค่ยางระเบิดค่ะ” ดาราวดีตอบ ทอดตามองยาง

รถยนต์ท่ีแฟบติดพืน้ถนนพลางถอนหายใจยาว ฤกษ์ไม่ดีเลย 
หล่อนจะพกัผ่อนอย่างสบายใจได้หรือเปล่าน่ี  

“เด๋ียวผมเปล่ียนล้อให้” เขาอาสาแล้วเดินไปท้ายรถ  
ดาราวดียืนมองคนท่ีอาสาเปล่ียนล้อรถยนต์ให้หล่อน

ด้วยท่าทางคล่องแคล่ว เขาเปิดกระโปรงหลงัแล้วดึงพรมท่ีปูพืน้
ขึน้ เผยให้เห็นล้ออะไหล่รถยนต์ท่ีวางอยู่ เขายกออกมาวางบน
พืน้แล้วใช้เคร่ืองมือหมนุนัน่น่ีอยู่สกัพกั ล้อรถท่ียางระเบิดก็หลดุ
ออกและล้อใหม่ถูกใส่เข้าไปแทน ใช้เวลาเพียงนิดเดียวรถยนต์
ของหล่อนก็กลบัมาพร้อมเดินทางอีกครัง้  

“ขอบคุณนะคะ” ดาราวดีตอบ หล่อนอดขอบคุณเขา
ไม่ได้ท่ีตามมาจนได้ช่วยหล่อน หาไม่หากอยู่คนเดียว กว่าหล่อน
จะโทรศพัท์เรียกบริการฉุกเฉินท่ีท าประกันไว้ กว่าเจ้าหน้าท่ีจะ
มาถึง หล่อนจะต้องรอนานแค่ไหนก็สดุรู้ 



110 | ด า ร า ต ะ ว ัน 

 

 

“เร่ืองเล็ก...คณุเข้าไปในรถเถอะ” ชายหนุ่มบอกกบัหล่อน 
ดาราวดีมองเขาผ่านกระจกส่องข้าง เห็นเขายืนรอจน

หล่อนเข้าไปนัง่ในรถและคาดเข็มขดันิรภยัเรียบร้อยแล้วจึงเดิน
กลบัไปยงัรถจกัรยานยนต์ของเขา รอจนหล่อนออกรถเขาจึงออก
รถตาม และก็ข่ีตามหล่อนมาห่าง ๆ  

หญิงสาวเหลือบตามองรถจักรยานยนต์คันใหญ่ท่ีข่ี
ตามมาห่าง ๆ ด้วยความรู้สึกท่ีแตกต่างกับก่อนหน้านีล้ิบลับ 
หลังจากท่ีรู้ว่าเขาไม่ใช่คนร้าย หล่อนก็รู้สึกอุ่นใจทุกครัง้ท่ี
มองเห็นเงาสะท้อนของรถจักรยานยนต์ของเขาในกระจกส่อง
หลงัของตน 

ไม่นานหลงัจากนัน้นกัก็ถึงจดุหมาย ดาราวดีขบัรถตรงไป
ยังโรงแรมท่ีจองไว้โดยเห็นว่ารถจักรยานยนต์ของชายหนุ่มยัง
ตามมา และท าให้หล่อนเร่ิมไม่สบายใจ แม้หล่อนจะรู้สกึขอบคณุ
ท่ีเขาช่วยหล่อน แต่ตอนนีห้ล่อนไม่ต้องการให้เขารู้ว่าหล่อนพกั
อยู่ท่ีไหน เพราะไม่มัน่ใจเลยว่าเขาจะปล่อยให้หล่อนได้พกัผ่อน
อย่างสงบสขุ  

รถจกัรยานยนต์คนัใหญ่ข่ีตามมาจอดข้าง ๆ รถยนต์ของ
หล่อนท่ีหน้าล็อบบีของโรงแรม ดาราวดีลงจากรถแล้วเดินเข้าไป
ในตัวอาคารโดยไม่หันไปมองด้านหลัง แต่หล่อนก็รู้ว่าเขาเดิน
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ตามมาติด ๆ จนเม่ือไปหยุดยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์เช็กอิน เขาก็
ก้าวมายืนข้าง ๆ หล่อน วางหมวกกันน็อกของเขาไว้บน
เคาน์เตอร์ด้วยท่าทางสบาย ๆ  

“ขอบคุณนะคะท่ีมาส่งจนถึงท่ี แต่ตอนนีไ้ม่มีอะไรแล้ว 
คณุกลบัไปเถอะ” หล่อนบอกด้วยน า้เสียงสภุาพ  

“ใครบอกว่าผมมาส่งคณุ ผมมาเช็กอินต่างหาก” เขาหนั
มาพูดกับหล่อน สายตาเป็นประกายแปลก ๆ และหลังจากพดู
กับหล่อนแล้วก็หันไปบอกพนักงานหลังเคาน์เตอร์ “สุริยะ 
เบญจธนากลุ จองไว้เจ็ดคืนครับ” 
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เจ็ดคืน! ดาราวดีถึงกบัตาเบิกกว้างเม่ือได้ยินเช่นนัน้ จอง
ไว้เจ็ดคืน หมายความว่า...เขาจะอยู่ท่ีน่ีตลอดเวลาท่ีหล่อนอยู่ท่ีน่ี
เช่นนัน้หรือ  

แม้อยากจะถามแต่ดาราวดีก็ห้ามตนเองไว้ เขาจะอยู่ท่ีน่ี
หรือท่ีไหนก็เร่ืองของเขา ไม่เก่ียวกบัหล่อน คิดเช่นนัน้แล้วก็หนัไป
ยิม้กับพนกังานหลงัเคาน์เตอร์ท่ีกล่าวทกัทายหล่อนและเตรียม
จดัการเช็กอิน  

หลงัจากเช็กอินเรียบร้อย ดาราวดีก็เดินตามพนกังานขน
กระเป๋าไปยงัลิฟต์เพ่ือขึน้ไปยงัห้องพกัของหล่อน ตอนนัน้เองคน
ท่ีมีเพียงเปห้ลงัใบเดียวก็ขยบัมาเดินเคียงหล่อน เม่ือหล่อนหนัไป
มอง เขาก็หนัมาฉีกยิม้ให้  

ดาราวดีสะบดัหน้าหนัไปทางอ่ืน แม้วนันีห้ล่อนจะได้รับ
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ความช่วยเหลือจากเขา แต่ใช่ว่าหล่อนจะญาติดีกับเขาโดย
อตัโนมตัิ หล่อนไม่ลืมหรอกว่าเขาท าอะไรให้หล่อนไม่พอใจจน
ถึงกับต้องการลาออกจากการท างานและหลบมา ‘คิด’ ท่ีน่ีตาม
ค าแนะน าของคณุลงุ ซึง่ไม่รู้ว่าการท่ีเขามาอยู่ท่ีน่ี จะท าให้หล่อน
คิดได้แค่ไหน  

หญิงสาวเดินไปเงียบ ๆ อย่างพยายามจะไม่สนใจคนท่ี
เดินเคียงกันไปกับหล่อน จนเข้าไปอยู่ในลิฟต์ด้วยกัน จนออก
จากลิฟต์แล้วเดินตามพนักงานของโรงแรมไปยังห้องพักของ
หล่อน เขาก็ยงัเดินตามติดไม่ลดละ จนในท่ีสุดดาราวดีก็ทนนิ่ง
เฉยอยู่ต่อไปไม่ได้ 

“หยุดเดินตามฉันสักทีสิคะ” หล่อนแหว รู้สึกเหมือนถูก
คกุคามอย่างไรอย่างนัน้ หล่อนต้องการมาพกัผ่อน ไม่ใช่มาเล่น
เจ้าล่อเอาเถิดกบัเขา 

“ผมก็แค่เดินไปห้องผม” เขาพดูแล้วเดินเลยไปหลังจาก
หล่อนหยุดท่ีหน้าห้องพกัของหล่อน และเกือบจะโล่งอกอยู่แล้ว
หากเขาจะไม่หยดุท่ีประตหู้องติดกนั  

“คุณ!” ดาราวดีอุทานเม่ือเข้าใจแจ่มแจ้ง เขาพกัอยู่ห้อง
ติดกนักบัหล่อน 

“บงัเอิญจงัเลยนะครับดาว ห้องติดกนัเลย” เขาพดูพร้อม
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ฉีกยิม้ท่ีดไูร้พษิสง 
ดาราวดีเม้มปากอย่างพยายามข่มใจ บังเอิญอย่างนัน้

หรือ หล่อนไม่มีทางเช่ือเด็ดขาดว่าเป็นเร่ืองบงัเอิญ หล่อนแค่ไม่รู้
ว่าเขาไปรู้ห้องพกัของหล่อนได้อย่างไรเท่านัน้ แต่เดาว่าคงไม่เกิน
ความสามารถของเขา เพราะการเดินทางมาพกัผ่อนของหล่อน
ท่ีน่ีไม่ใช่ความลบั หล่อนแจ้งรายละเอียดการเดินทางและท่ีพกั
ให้ทางทีมเลขานุการทราบเผ่ือมีปัญหาเร่งด่วนจะได้รู้ว่าจะ
ติดต่อหล่อนได้ท่ีไหน และกรรมการผู้ จัดการอย่างเขาคงใช้
อ านาจในทางมิชอบไปเอามาได้ไม่ยาก  

คิดเช่นนัน้แล้วดาราวดีก็ไม่สนใจเขาอีกต่อไป หล่อนหัน
กลับไปยังประตูห้องพกัของตนท่ีพนักงานช่วยเปิดให้ แล้วเดิน
เข้าไปภายใน แต่หยูงัได้ยินเสียงคนข้างห้องแว่วตามหลงั 

“แล้วเจอกนัครับดาว” 
 
เม่ือเข้าไปในห้อง ดาราวดีน าเสือ้ผ้าออกจากกระเป๋า

เดินทางแล้วจัดเข้าตู้  เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องน า้ส ารวจความ
เรียบร้อยของตน วนันีห้ล่อนไม่ได้แต่งหน้า แค่ลงแปง้ฝุ่ นหลงัจาก
ทาครีมบ ารุงผิวและทาลิปมันเท่านัน้ ส่วนผมก็มัดเป็นหางม้า 
ง่าย ๆ  
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หญิงสาวมองกางเกงยีนสกินน่ีเอวสูงและเสือ้ยืดสีขาว
พอดีตัวท่ีใส่อยู่แล้วตัดสินใจเปล่ียนเป็นกางเกงขาสัน้โดยไม่
เปล่ียนเสือ้ หล่อนชัง่ใจอยู่ชัว่ครู่ว่าจะใส่ชดุว่ายน า้ไว้ข้างในดีหรือ
เปล่า ก่อนท่ีจะตดัสินใจเอาไว้วนัหลงั วนันีห้ล่อนแค่อยากลงไป
เดินย ่าทรายเล่น แล้วอาจจะไปนั่ง ด่ืมผ่อนคลายท่ีบาร์ติด
ชายหาดเท่านัน้  

ตอนจะออกจากห้องพกัดาราวดีหายใจไม่ทัว่ท้อง เพราะ
เกรงคนห้องข้าง ๆ จะดกัรออยู่ แต่เม่ือเปิดประตอูอกมาพบเพียง
ความว่างเปล่าจึงถอนหายใจอย่างโล่งอก และเดินไปยงัลิฟต์ท่ี
จะน าไปสู่ชัน้ล่างอย่างสบายอกสบายใจมากขึน้ หล่อนอยาก
พกัผ่อนเงียบ ๆ ตามล าพงั หากมีสุริยะตามหน้าตามหลงัไปกบั
หล่อนทกุท่ี การมาพกัผ่อนคราวนีค้งไม่ใช่การพกัผ่อนเป็นแน่แท้  

ดาราวดีพาตนเองลงไปเดินเล่นยงัชายหาดซึง่มีทางออก
ตรงไปจากโรงแรม หญิงสาวถอดรองเท้าแตะแบบคีบท่ีมีส้น    
นิด ๆ ขึน้มาถือแล้วเดินเท้าเปล่าไปบนผืนทราย ทรายฉ ่าน า้ให้
ความรู้สึกนุ่มเย็น บางหนคล่ืนก็สาดซดัจนน า้ท่วมขึน้มาเกือบถึง
ข้อเท้า ปูตวัเล็กตวัน้อยวิ่งหนีน า้ไปคนละทิศละทาง เป็นภาพท่ี
ท าให้รู้สกึผ่อนคลายมากทีเดียว  

หญิงสาวปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับบรรยากาศ หล่อน
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ไม่ได้รู้สึกสงบและผ่อนคลายเช่นนีม้าแสนนาน ทุกวันของชีวิต
หล่อนอทุิศให้กบังาน เพ่ือทดแทนบญุคณุของคณุลงุคณุปา้ ท่ีอ้า
แขนรับนกปีกหกัอย่างหล่อนในวนัท่ีไม่เหลือใคร 

เม่ือคิดถึงผู้ มีพระคุณดาราวดีก็ต้องถอนหายใจ เพราะ
นอกจากจะคิดถึงคณุลงุกบัคณุป้าแล้ว เป็นต้องพ่วงลกูชายของ
ท่านเข้ามาด้วยเสมอ  

‘น้องตะวนั’ ดาราวดีอดท าเสียงฮึในล าคอไม่ได้เม่ือคิดถึง
น้องตะวนัลกูชายของคณุลงุกบัคณุปา้ เด็กชายตวัอ้วนปอ้ม แก้ม
ยุ้ย น่ารัก ท่ีหล่อนมีภาพในความทรงจ า เขาอายนุ้อยกว่าหล่อน
ส่ีปี เคยเดินตาม ‘พ่ีดาว’ ต้อย ๆ ในเวลาท่ีบิดาของเขากับบิดา
ของหล่อนนัดพบกัน จนเม่ือหล่อนถูกส่งเข้าโรงเรียนประจ าท่ี
ประเทศองักฤษ ซึ่งตอนนัน้เขามีอายุเพียงสามขวบ ท าให้ไม่ได้
พบกันอีก แม้หล่อนจะได้กลบัมาเย่ียมบ้านในช่วงปิดเทอมบ้าง 
แต่เพราะเขาก็ถกูส่งไปเรียนท่ีสหรัฐอเมริกาตัง้แต่เด็กเช่นกนั ท า
ให้เส้นทางชีวิตของสองพ่ีน้องต่างบิดามารดาไม่เคยได้กลับมา
พานพบกันอีก เม่ือมีโอกาสได้กลบัมาพบกันอีกครัง้ แต่ละคนก็
เติบใหญ่ และน้องตะวนัก็กลายมาเป็นชายหนุ่มท่ีท าให้หล่อนไม่
ถกูชะตาตัง้แต่ยงัไม่รู้ว่าเขาเป็นใครด้วยซ า้  

แม้หล่อนจะรู้จักเขาตัง้แต่เด็กและรู้สึกเอ็นดูอยู่ไม่น้อย 



  โ ร ส | 117 

 

 

แต่ความรู้สึกเอือมระอาของคุณลุงกับคุณป้าท่ีส่งผ่านมาทาง
หล่อนด้วยถ้อยค าพร ่าบ่นถึงบตุรชายคนเดียวตลอดเวลาสิบปีท่ี
ผ่านมาท่ีหล่อนท างานให้ท่าน ก็ท าให้ความเอ็นดูท่ี เคยมี
กลายเป็นความระอาไปด้วย คิดว่าเขาเป็นลูกคนรวยเสียคน
อย่างท่ีเห็นดาษด่ืนในสังคม หล่อนจึงไม่ได้กระตือรือร้นยินดี
ต้อนรับการกลบัมาของเขานกั  

ระยะเวลาสัน้ ๆ ท่ีได้ร่วมงานกัน เขาท าให้หล่อนต้อง
พิจารณาเขาเสียใหม่ เพราะเขาไม่ได้ไม่เอาถ่านอย่างท่ีคุณลุง
พร ่าบ่นให้หล่อนฟัง แต่เขามีความสามารถมากทีเดียว ท าให้
หล่อนพอจะสบายใจได้ว่าเม่ือเขาเข้ามารับช่วงธุรกิจต่อจากท่าน 
ท่านคงจะวางมือได้อย่างสบายใจ 

หล่อนเกือบจะรู้สกึดีกบัเขาอยู่แล้วเชียว หลงคิดว่าหล่อน
คงจะได้ช่วย ‘น้อง’ ท างานอย่างท่ีคุณลงุต้องการ แต่แล้วเขาก็ดี
แตก! 

ดาราวดีสะบัดศีรษะเม่ือแว่วเสียงห้าวเรียกช่ือหล่อน น่ี
เขาตามมาหลอกหลอนหล่อนถึงในความคิดเชียวหรือ คิดแล้วก็
ส่ายหน้าและพยายามจะมุ่งสมาธิกับภาพความสวยงามของ
บรรยากาศรอบด้าน ซึมซบัความไพเราะของเสียงคล่ืนกระทบ
หาด ก่อนท่ีจะรู้ว่าหล่อนไม่ได้แว่วเสียงเขาในหวัอย่างท่ีคิดเม่ือ
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รู้สึกถึงมืออุ่นท่ีคว้าจับมือหล่อนจากด้านหลังพร้อมกับเสียง
เรียกช่ือชดัเจน 

“ดาวครับ”  
ดาราวดีสะบดัมือออกโดยอตัโนมตัิก่อนจะหนัไปมองคน

ถือวิสาสะตาเขียว  
“ขอโทษครับ ก็ผมเรียกตัง้หลายครัง้แต่ดาวไม่ได้ยิน” เขา

พูดเสียงอ่อยท่ีดาราวดีคิดว่าเขาแกล้งท า เพราะตาเขาเป็น
ประกายวิบวบั ไม่มีว่ีแววสลดสกันิด  

สุริยะย่ืนบางอย่างมาตรงหน้าหล่อน เม่ือหญิงสาวหลุบ
ตาลงมองก็พบว่าเป็นกุหลาบสีแดงดอกใหญ่ กลีบดอกหนา
สมบรูณ์ จงึเงยหน้ามองเขาพลางเลิกคิว้เป็นเชิงถาม  

“ผมขอโทษ” เขากล่าว คราวนีน้ า้เสียงหนกัแน่นไม่มีแวว
ล้อเล่น 

“เร่ืองอะไรคะ”  
“ทกุเร่ืองท่ีท าให้คณุไม่พอใจ เรามาเร่ิมกนัใหม่นะ”  
“ดิฉันไม่มีอะไรจะเร่ิมใหม่กบัคณุหรอกค่ะ” ดาราวดีตอบ

เสียงเรียบ ยงัไม่ยอมรับดอกกหุลาบท่ีเขาย่ืนมาให้  
สุริยะก้มมองดอกกุหลาบในมือแล้วเงยหน้าขึน้มอง

หล่อน ก่อนจะถอนหายใจ แล้วขยับเข้ามาใกล้หล่อนมากขึน้ 



  โ ร ส | 119 

 

 

แล้วย่ืนดอกกหุลาบในมือเขาให้หล่อนอีกครัง้  
“รับไปสิครับดาว”  
ดาราวดีต้องย่ืนมือไปรับอย่างเสียไม่ได้ หาไม่เขาคงจะ

ย่ืนดอกไม้ให้หล่อนอยู่แบบนีไ้ม่ไปไหน  
“ขอบคณุค่ะ”  
“ผมขอโทษ หายโกรธผมได้ไหมครับ” เขาว่า น า้เสียงและ

สายตาอ้อนวอนทีเดียว 
ดาราวดีมองคนทอดเสียงอ่อนขอให้หล่อนหายโกรธแล้ว

ถอนหายใจ ไม่รู้จะจัดการกับเขาอย่างไรดี หล่อนมาไกลถึงน่ีก็
เพราะต้องการหลีกลีห้นีหน้าเขา แต่เขาก็กลบัตามมาตอแยถึงน่ี
ได้  

“คณุจะตามฉนัอีกนานไหมคะ”  
“ก็จนกว่าคณุจะกลบัไปท างาน” เขาตอบหน้าตาเฉย ก้าว

เดินช้า ๆ เคียงกนัไปกบัหล่อน  
“แล้วคณุไม่ท างานท าการหรือไง”  
“คนสอนงานไม่อยู่ พ่อให้ผมหยุดจนกว่าคุณจะกลบัมา

สอนงานต่อ”  
“ฉนัลาออกกบัท่านไปแล้วค่ะ” 
“ผมรู้ว่าผมท าให้คุณไม่พอใจมาก แต่ขอร้องเถอะดาว 
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อย่าออกเลยนะ นึกว่าเห็นแก่พ่อเถอะ” คราวนีน้ า้เสียงของชาย
หนุ่มจริงจงั  

ดาราวดีหนัไปมองคนท่ีปกติมกัจะพดูหรือมองหล่อนด้วย
ท่าทางกรุ้มกร่ิม แต่คราวนีก้ลับพบเพียงสายตาแสดงความ
จริงใจของเขา ใบหน้าท่ีมีรอยยิม้กะลิม้กะเหล่ียอยู่เป็นนิจดู
จริงจงัอย่างท่ีหล่อนไม่ค่อยได้เห็น และยงัไม่ทนัท่ีหล่อนจะได้พดู
อะไร เขาก็ว่าต่อ 

“ผมขอโทษ ท่ีผ่านมาผมอาจจะไม่มีอะไรดีในสายตาคณุ
เลย ผมไม่แก้ตวั ผมขอแค่โอกาสแก้ไข พ่อบอกว่าเราก็เหมือนพ่ี
น้องกนั คณุจะให้โอกาสน้องชายคนนีแ้ก้ไขข้อผิดพลาดท่ีผ่านมา
ได้หรือเปล่าครับดาว” 

ดาราวดีปรายตามอง ‘น้องชาย’ แล้วท าเสียงฮึในล าคอ 
“คณุเคยเห็นฉนัเป็นพ่ีหรือคะ”  

“ไม”่ เขาตอบทนัควนั “แล้วก็ไม่อยากให้คณุเป็นพ่ีด้วย” 
สิน้ค าตอบท่ีท าให้คนฟังปร๊ีดขึน้มาอีกหลงัจากท่ีเกือบ ๆ 

จะยอมญาติดี ยอมเป็นพ่ีอย่างท่ีคุณลุงต้องการให้ก็ได้หากเขา
จะยอมเป็นน้อง แต่แล้วเขาก็ยืนยนั เขาไม่ได้อยากเป็นน้อง และ
หล่อนก็ไม่ปลืม้!  

ดาราวดีก้าวเร็ว ๆ เดินหนีคนท่ีคาดว่าคงจะคุยกันไม่รู้
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เร่ือง หล่อนคิดว่าคงจะพอท าใจได้ท่ีจะร่วมงานกนัอย่างท่ีคณุลงุ
ต้องการ และเขาก็นับถือหล่อนไปตามฐานะ แต่หากเขามอง
หล่อนเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งท่ีเขาจะมาท าเล่น ๆ ด้วยอย่างท่ีเขา
ท ามาตัง้แต่พบกนั หล่อนขอถอยห่างจากเขาดีกว่า 

“ดาว เด๋ียวสิ จะรีบไปไหน” 
ดาราวดีได้ยินเสียงห้าวตะโกนตามหลงักับเสียงก้าวเท้า

เร็ว ๆ ตามมา หญิงสาวหนัไปแหวอย่างห้ามตวัเองไม่ได้ ลืมการ
วางตวันิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่างท่ีหล่อนใช้มาตลอดเสีย
สิน้ 

“ไปให้พ้นหน้า อย่าตามมานะ” 
“ผมผิดตรงไหนท่ีชอบคณุ”  
“ฉนัไม่ได้ชอบคณุ!”  
“ผมไม่ได้ขอให้คณุชอบผมน่ี ไม่ได้ขอให้คณุเป็นแฟน ขอ

แค่ให้โอกาสผมแค่นัน้เอง”  
“มันไม่มีโอกาสนัน้หรอกค่ะ ฉันไม่รู้สึกอะไรกับคุณ ฉัน

อายุมากกว่าคุณตัง้เท่าไร มากสุดท่ีฉันให้ได้คือเพ่ือนร่วมงานท่ี
อาวโุสกว่าเท่านัน้!” หล่อนกระแทกเสียงในตอนท้ายประโยค  

“โอเค”  
“โอเคอะไร” หล่อนแหว ไม่เหลือมาดดาราวดีเลขานุการ
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มืออาชีพแม้แต่น้อย 
“โอเค...ผมจีบเพ่ือนร่วมงานท่ีมีอาวโุสกว่าก็ได้”  
“ฉนัไม่ให้คณุจีบ ตาบ้า น่ีพดูภาษาคนไม่รู้เร่ืองหรือไงนะ” 

ดาราวดีว่าอย่างหัวเสีย ยิ่งเขาเดินตามไม่หยุดยิ่งท าให้หล่อน
แทบกร๊ีด ท าไมเขาถึงได้ดือ้ด้านขนาดนีน้ะ หล่อนว่าหล่อนก็
ชดัเจนกบัเขามากแล้ว คนเราต้องหน้าด้านแค่ไหนจึงจะไม่รู้สึกรู้
สากบัการแสดงออกว่าถกูรังเกียจจากคนอ่ืนได้ขนาดนี ้

“ผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีไหม โกรธมาก ๆ น่ีเพราะ
โมโหหิวหรือเปล่า คณุยงัไม่ได้กินอะไรเลยตัง้แต่มาถึงน่ี”  

เขาพดูด้วยท่าทางสบายอกสบายใจ เป็นความสบายอก
สบายใจท่ีท าให้คนฟังแทบอกระเบิด ดาราวดีไม่ต่อค า แต่สะบดั
หน้าและเดินหนีไป ก่อนจะหนักลบัมาบอกเสียงเขียวเม่ือได้ยิน
คนหน้ามนึเดินตาม  

“ฉันโกรธจริง ๆ และถ้าไม่อยากหัวแตก อย่าตามมา !” 
หล่อนไม่ได้พูดเปล่า แต่โชว์ก้อนหินขนาดเหมาะมือท่ีถืออยู่ให้
เขาดดู้วย! 

 
สุริยะก าลังจะก้าวตามหญิงสาวท่ีแม้หล่อนจะโชว์ก้อน

หินในมือเขาก็ไม่ได้เกรงกลวั แต่เสียงโทรศพัท์มือถือในกระเป๋า
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กางเกงท่ีดงัขึน้ เรียกเขาให้หยดุเดินแล้วล้วงโทรศพัท์ออกมากด
รับสาย 

“ครับพ่อ” ชายหนุ่มกรอกเสียงลงไปเม่ือเห็นช่ือของผู้ ท่ี
โทร. เข้ามาปรากฏบนหน้าจอ 

“เจอหนดูาวหรือเปล่า” เสียงบิดาถามมาตามสาย 
“ครับ...เช็กอินเรียบร้อยแล้ว” 
“ดี ยงัไงพ่อฝากดูแลพ่ีเขาด้วยนะ เป็นผู้หญิงไปค้างอ้าง

แรมคนเดียวพอ่เป็นห่วง มีแกไปด้วยค่อยห่วงน้อยลงหน่อย”  
“โธ่...พอ่ ดาวเขาไม่ใช่เด็ก ๆ แล้วนะครับ อีกอย่างโรงแรม

ระดับนี ้ระบบรักษาความปลอดภัยเขาสูงจนไม่มีอะไรน่าห่วง
หรอกครับ” 

“หนดูาวเขาไม่เคยหวัหกก้นขวิดอย่างแกน่ี พ่อก็ต้องห่วง
เป็นธรรมดา”  

“ครับ รับรองว่าจะดูแลว่าท่ีลูกสะใภ้ของพ่ออย่างดีเลย” 
สริุยะว่าอย่างครึม้อกครึม้ใจ 

“น้อย ๆ หน่อยไอ้ตะวัน รอให้หนูดาวเขารับรักแกก่อน
เถอะ พดูตรง ๆ นะ พอ่มองไม่เห็นทางว่ะ”  

ค าพดูอย่างไม่ให้ก าลงัใจของบิดา อีกทัง้ยงักลัว้หวัเราะ
ราวกบัขบขนัเสียเต็มประดาท าให้ผู้ เป็นลกูหน้ามุ่ย 
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“ไม่ให้ก าลงัใจกนั ไม่พดูก็ได้นะพอ่”  
“ฮ่า ๆ พูดตามความเป็นจริงเว้ย แกมันบ้า” บิดายังคง

หวัเราะไม่เลิก  
“พอ่คอยดลูะกนั ว่าแต่พอ่เถอะ ไม่รังเกียจลกูสะใภ้ท่ีอายุ

มากกว่าผมแน่นะครับ”  
“บ๊ะ ไอ้ น่ี  หนูดาวก็เหมือนลูกพ่ออีกคน แค่ เปล่ียน

ต าแหน่งมาเป็นลกูสะใภ้จะเป็นไรไป ถ้าคณุอาทรงกลดรู้ก็คงดีใจ 
ท่ีลกูสาวเขาได้กลายมาเป็นลกูสาวพอ่จริง ๆ” 

“งัน้ผมจะไม่ท าให้พ่อกับคุณอาทรงกลดผิดหวัง” สุริยะ
บอกบิดา กบัทัง้บอกตวัเองให้ฮกึเหิม จะเดินหน้าชนแล้วก าลงัใจ
ต้องดี! 

“ฉันจะรอดู” บิดาว่า น า้เสียงไม่เช่ือถือว่าเขาจะท าได้
แม้แต่น้อย 

“ผมต้องไปแล้วนะครับพ่อ ดาวหายไปแล้ว” ชายหนุ่ม
บอกบิดาก่อนจะกดวางสาย แล้วเดินไปตามทางท่ีเห็นหญิงสาว
หายไป 

 
ดาราวดีทิง้ก้อนหินในมือหลงัจากท่ีไม่ได้ยินเสียงคนท่ีท า

ให้หล่อนเดือดเดินตามมาอีก หญิงสาวต้องสูดหายใจลึกเ พ่ือ
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ระงบัอารมณ์ขุ่นมวัท่ีพุง่ปร๊ีดจนหวัแทบระเบิด  
ไม่เคยเลย...ไม่เคยมีใครสกัคนท่ีกล้ากวนประสาทหล่อน

เช่นผู้ ชายคนนี ้ไม่เคยมีใครท าให้ดาราวดีรู้สึกราวกับว่าความ
เยือกเย็นท่ีเป็นเกราะป้องกันหล่อนจากทุกสิ่งอย่างถูกหลอม
ละลายด้วยความร้อนจากอารมณ์ของหล่อนเอง จนเปิดเปลือย
ตัวตนท่ีหล่อนปกปิดไว้ไม่ให้ใครได้เห็น มีแต่เขาท่ีหล่อน ‘หลุด’ 
ทัง้ชักสีหน้า ทัง้แหวใส่ ท าแม้กระทั่งการขู่ท าร้ายร่างกายแบบ
เด็ก ๆ อย่างท่ีหล่อนไม่เคยท ากบัใครท่ีไหนมาก่อน 

“ตาบ้า...” ดาราวดีพมึพ าอยู่คนเดียว หวัใจยงัเต้นไม่เป็น
จงัหวะ หวัคิว้ยงัไม่คลายปม ตัง้แต่พบหน้ากนัได้ไม่ก่ีวนัหล่อนคง
แก่ลงไปหลายเดือน และไม่รู้ว่าจะเส้นเลือดในสมองแตกตายวนั
ไหน 

ใครจะไปคิดว่าน้องตะวนัท่ีหล่อนเคยเอ็นดูเม่ือตอนเด็ก 
จะโตมาเป็นผู้ชายท่ีกวนประสาทจนท าให้หล่อนควบคุมตนเอง
ไม่ได้เช่นนี ้ 

‘ผมว่าเราไปหาอะไรกินกันดีไหม โกรธมาก ๆ น่ีเพราะ
โมโหหิวหรือเปล่า คณุยงัไม่ได้กินอะไรเลยตัง้แต่มาถึงน่ี’ 

ค าพดูล้อเล่นของเขาเตือนให้หล่อนตระหนกัว่าหล่อนยงั
ไม่มีอะไรตกถึงท้องนับแต่มาถึง และตอนนีก็้เลยเวลาอาหาร
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กลางวนัมานานโข คิดแล้วก็อดข าไม่ได้ เพราะแม้ค าพดูของเขา
จะท าให้หล่อนโกรธ แต่ก็มีความจริงอยู่มากทีเดียว และท่ีหล่อน
โกรธจนหวัฟัดหวัเหว่ียงอยู่น่ีก็น่าจะเป็นเพราะโมโหหิวด้วยส่วน
หนึง่  

หญิงสาวเดินเร็ว ๆ ตรงไปยงับาร์ริมหาดของโรงแรมซึ่งมี
ลกูค้านัง่อยู่บางตา เม่ือเลือกท่ีนัง่และหย่อนกายลงบนเก้าอีเ้พียง
ชัว่ครู่ พนกังานก็เดินเข้ามาให้บริการอย่างนอบน้อม ดาราวดีสัง่
ค็อกเทลสีสวยแก้วหนึ่งพร้อมกับอาหารว่างง่าย ๆ มานั่ง
รับประทาน แรก ๆ ก็แอบหวัน่ ๆ ว่าคนท่ีหล่อนเดินหนีจะตามมา 
แต่หลงัจากเคร่ืองด่ืมหมดแก้วและสัง่แก้วท่ีสองแต่ยงัไม่เห็นเขา
ตามมา หล่อนก็รู้สกึผ่อนคลายขึน้ 

หญิงสาวนั่งละเลียดเคร่ืองด่ืมอยู่นาน จนพระอาทิตย์
คล้อยต ่าลงจึงเตรียมกลับไปยังห้องพักของตนเพ่ืออาบน า้
แต่งตวั ตัง้ใจว่าจะไปหาอาหารเย็นรับประทานในห้องอาหารของ
โรงแรม  

ดาราวดีไม่รู้ว่าตลอดเวลานัน้มีสายตาคู่หนึ่งมองหล่อน
ไม่วางตา... 

 
  



  โ ร ส | 127 

 

 

 
 
 

๙ 
 

 
สริุยะเดินเร็ว ๆ กระทัง่มองเห็นหลงัไว ๆ ของคนท่ีเดินน า

ตรงไปยังบาร์ริมหาดของโรงแรมจึงได้ผ่อนฝีเท้าลง แล้วเดิน 
เอ่ือย ๆ ตรงไปยงัมมุหนึง่ของบาร์  

ในตอนแรกชายหนุ่มตัง้ใจว่าจะเข้าไปหาคนท่ีเดินเข้าไป
ก่อน แต่เม่ือเห็นหล่อนสัง่อาหารเขาจึงตดัสินใจนัง่มองอยู่ไกล ๆ 
คิดว่าหล่อนคงจะหิวและหากเขาเข้าไปหา อาจจะท าให้หล่อน
โกรธหวัหมนุขึน้มาอีกจนกินอะไรไม่ลง จึงตดัสินใจว่าบ่ายนีเ้ขา
จะปล่อยให้หล่อนได้ใช้เวลาตามล าพงั 

ชายหนุ่มเลือกนั่งท่ีโต๊ะตัวเล็กท่ีอยู่ห่างจากโต๊ะท่ีหญิง
สาวนัง่พอสมควร อีกทัง้มีกระถางต้นไม้ขนาดใหญ่บงัอยู่ท าให้
หล่อนไม่มีโอกาสรู้ว่าเขานัง่อยู่ตรงนีแ้น่นอน จึงนัง่มองหล่อนได้
อย่างสบายใจ  
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สริุยะสัง่เบียร์มานัง่ด่ืม สายตาจบัจ้องอยู่ท่ีคนท่ีนัง่อยู่คน
เดียวอยู่ไกล ๆ แม้แต่ในเวลาเผลอตัวเช่นนี ้หล่อนก็ยังนั่งหลัง
ตรง ท่าทางการตักอาหารเข้าปาก การยกแก้วเคร่ืองด่ืมขึน้ด่ืม 
แสดงออกว่าผ่านการอบรมมาอย่างดี ยิ่งได้เห็น ได้รู้จกั หล่อนยิ่ง
ถกูใจเขา ดาราวดีสมบรูณ์แบบมากส าหรับเขา มากจนไม่คิดว่า
จะปล่อยให้หล่อนหลดุมือ  

เบียร์แก้วแรกของชายหนุ่มหมดไปแล้ว แต่คนท่ีเขานัง่เฝา้
มองยงัไม่มีทีท่าว่าจะลกุไปไหน หล่อนจดัการกบัอาหารเสร็จแล้ว 
และนัง่ทอดตามองทะเลเบือ้งหน้า พกัหนึ่งค็อกเทลแก้วท่ีสองก็
ถูกน ามาวางตรงหน้าหล่อน คนแอบมองเลยสั่งเคร่ืองด่ืมแก้ว
ต่อไปบ้าง 

ขณะก าลงัละเลียดเคร่ืองด่ืมเคล้าเสียงคล่ืนและภาพของ
หญิงสาวท่ีเขานั่งเฝ้าทอดอารมณ์ด้วยท่าทางผ่อนคลายอยู่นัน้ 
สริุยะก็ต่ืนตวัและลกุขึน้ยืนทนัทีเม่ือเห็นท่าทางของคนท่ีมีท่าทาง
สบายอกสบายใจอยู่เม่ือไม่ก่ีอดึใจก่อนหน้านี ้

ดาราวดีลุกขึน้จากเก้าอี ้จ้องมองผู้ ชายคนหนึ่งท่ีเขาไม่
รู้จักอยู่ ด้วยสีหน้าเคร่งเครียด ดูเหมือนฝ่ายนัน้จะพูดอะไร
บางอย่างแต่เขาอยู่ไกลเกินกว่าจะได้ยิน สองเท้าจึงก้าวพาขา
ยาว ๆ ของเขาเดินตรงไปยงัคนทัง้สองทนัที 
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“มีอะไรหรือเปล่าครับดาว” สริุยะส่งเสียงไปก่อนตวัท าให้
ทัง้สองคนท่ียืนอยู่หนัขวบัมาทางเขาทนัที ชายหนุ่มมัน่ใจว่าเขา
เห็นแววยินดีวาบขึน้ในดวงตาของดาราวดี จึงรีบก้าวเข้าไปใกล้ 
แล้วถามอีกครัง้ “ว่าไงครับ” 

“ไม่มีอะไรค่ะ ไปกนัเถอะ” ดาราวดีว่าพร้อมกบัย่ืนมือมา
คว้าแขนเขา  

สริุยะรับลกูทนัทีแม้จะไม่เข้าใจนกั ด้วยการหนัไปเอ่ยกับ
ผู้ชายคนท่ียืนอยู่กบัหล่อน  

“ขอตวันะครับ” 
“ถึงขัน้มาค้างอ้างแรมต่างจงัหวดัด้วยกันขนาดนี ้ไม่คิด

จะพาแฟนไปกราบคณุย่าบ้างหรือครับดาว”  
เสียงถามจากผู้ชายท่ีเขาและหล่อนเดินจากมาดงัไล่หลงั 

ท าให้ดาราวดีชะงักเท้าท่ีก าลังก้าวเดิน มือท่ีจับแขนเขาอยู่บีบ
แน่นจนรู้สึกเจ็บ หล่อนท าเสียงคล้ายถอนหายใจหรือสูดลม
หายใจลึกเขาไม่แน่ใจนัก ก่อนท่ีใบหน้าท่ีเชิดหยิ่งเป็นปกติอยู่
แล้วจะเชิดขึน้อีก แผ่นหลงัตัง้ตรง และเร่ิมก้าวเดินอีกครัง้โดยไม่
มีค าพดูใด ๆ หลดุจากปาก 

เม่ือเห็นว่าหญิงสาวไม่มีท่าทางจะเปิดปาก สุริยะจึงเดิน
เคียงหล่อนมาเงียบ ๆ ซึ่งหล่อนปล่อยมือจากแขนเขาหลังจาก
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เดินกันมาได้ไม่นาน สุริยะไม่คัดค้าน เขาพอจะอ่านความรู้สึก
หล่อนออก จึงเพียงแต่เดินตามหล่อนไปเงียบ ๆ จนกระทั่งถึง     
ล็อบบีหล่อนก็หนัมาบอกเขา 

“ขอตวันะคะ” จากนัน้หล่อนก็ผละจากเขาไปทนัที 
สุริยะมองตามแผ่นหลงัตัง้ตรงของคนท่ีเดินจากไปอย่าง

ครุ่นคิด ระยะเวลาสัน้ ๆ ท่ีเขาได้รู้จกัหล่อน ท าให้ความคิดท่ีมีต่อ
หล่อนเปล่ียนไป 

เขาเคยเข้าใจว่าหล่อนเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีบริษัทของ
บิดายกไว้บนหิง้ พนกังานในบริษัทปฏิบตัิกบัหล่อนเหมือนปชูนีย
บคุคล แม้ลบัหลงัจะเรียกหล่อนอย่างล้อเลียนว่า ‘เจ้าป้า’ แต่นัน่
ก็เป็นฉายาท่ีอยู่ในแง่มุมของการนับถือในความเนีย้บและ
สมบรูณ์แบบของการท างานของหล่อน 

ไม่เคยมีแม้เศษเสีย้วความคิดท่ีสริุยะจะคิดว่าดาราวดีจะ
มีแง่มุมของชีวิตอย่างท่ีรพัฒน์เล่าให้ฟัง ใครเล่าจะไปคิดว่า
หล่อนจะตกเป็นเป้าของการนินทาว่าเป็นบ้านน้อยของบิดาเขา 
ในเม่ือภาพหล่อนท่ีเขาเห็นดสูมบรูณ์แบบขนาดนัน้ ไหนจะเร่ือง
ปัญหากบัทางบ้านท่ีเป็นเหตใุห้หล่อนตดัขาดความสมัพนัธ์และ
ย้ายออกมาอาศยัอยู่เพียงล าพงัท่ีคอนโดมิเนียม และมาท างาน
กับบิดาเขาอีก แล้วยงัวนันีท่ี้หล่อนพบเจอกับใครบางคนท่ีคงมี
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ความส าคญัมากทีเดียว หล่อนจงึได้ออกอาการขนาดนัน้ 
ในตอนนีสุ้ ริยะ ไม่ ไ ด้ เห็นดาราวดี เ ป็นหญิงสาวผู้

เพียบพร้อมท่ีท าให้เขาตกหลุมได้ตัง้แต่แรกเห็นแล้ว แต่หล่อน
เป็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งท่ีต้องแบกรับบางสิ่งบางอย่างจนหลงั
แอ่น แม้จะท าตวัหลงัตรงไหล่ตัง้ เชิดหยิ่งอย่างท่ีคนอ่ืนมองแล้ว
ไม่กล้าเข้าใกล้ แต่เขากลบัเห็นความหนกัหน่วงท่ีหล่อนแบกรับ
ด้วยแผ่นหลงัท่ีตัง้ตรงนัน้  

เขาเช่ือว่านอกจากเร่ืองราวท่ีเขารับรู้มาแล้ว หล่อนคงจะ
มีปัญหาอย่างอ่ืนอีกท่ีเขาไม่รู้ ท่ีแบกรับไว้มากมายในชีวิตจนท า
ให้หล่อนกลายมาเป็นคนมีก าแพงสูงขนาดนี ้และบอกตวัเองว่า
เขาตดัสินใจแล้ว เขาจะท าความรู้จกักบัหล่อนให้ลึกซึง้ มากกว่า
ท่ีหล่อนต้องการให้คนอ่ืนรู้ เขาอยากรู้จักหล่อน รับรู้ปัญหาท่ี
หล่อนมี และหากเขาช่วยแก้ไขหรือแบ่งเบาความหนกัหน่วงของ
ปัญหาท่ีหล่อนแบกรับอยู่เพียงล าพงัได้บ้างก็คงจะดีไม่น้อย 

สุริยะบอกตนเองหนกัแน่น เขาต้องก้าวข้ามผ่านก าแพง
เข้าไปหาหล่อนให้ได้! 

 
เพราะเหตกุารณ์ท่ีเกิดขึน้ท่ีบาร์ริมหาดวนันีท้ าให้ดาราวดี

ตดัสินใจโทร. สัง่อาหารเย็นจากรูมเซอร์วิสเข้ามารับประทานใน
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ห้อง หล่อนไม่ต้องการออกไปพบเจอกบัใครอีกแล้ว ไม่ว่าจะเป็น
คนห้องติดกนั หรือคนท่ีบงัเอิญเจอกนัท่ีบาร์วนันี ้

หลงัสัง่อาหารเสร็จหญิงสาวนอนเหยียดยาวบนเตียงแล้ว
หลบัตาลงอย่างอ่อนล้า ความเข้มแข็งท่ีเพียรสร้างให้คนอ่ืนเห็น
มลายหายไปสิน้เม่ืออยู่เพียงล าพงัในห้องพกัอนัสงบเงียบ หล่อน
ปล่อยให้น า้ตาไหลออกมาช้า ๆ โดยไม่มีเสียงสะอืน้ไห้ ร าพนัถึง
คนท่ีจากไปไกลแสนไกล ทิง้หล่อนให้เผชิญกับความเดียวดาย
ตามล าพงั 

หลังจากบิดามารดาเสียชีวิตอย่างไม่คาดฝัน ชีวิตของ
ดาราวดีก็เปล่ียนแปลงไปโดยสิน้เชิง การเป็นทายาทเพียงคน
เดียวของบิดา ท าให้หล่อนกลายมาเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ของของ
บริษัทของตระกูล ท่ีมีอา ๆ ท างานอยู่ด้วย แม้เร่ิมแรกทุกคนจะ
ได้รับหุ้นจากคณุปู่ คณุย่าจ านวนเท่า ๆ กนั แต่เพราะน้อง ๆ บาง
คนก็ขายหุ้นแล้วแยกออกไปท าธุรกิจของตน หรือบางคนก็ขาย
หุ้นเพราะต้องการเงินสด ซึง่ทกุครัง้บิดาของหล่อนจะเป็นผู้ซือ้ไว้ 
ท าให้ท่านกลายมาเป็นผู้ ถือหุ้ นใหญ่ในท่ีสุด และเม่ือท่าน
เสียชีวิตลง ลกูสาวผู้ รับมรดกอย่างหล่อนก็เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่แทน 
แต่กว่าจะลงตัวเช่นนัน้ หล่อนก็ต้องต่อสู้ กับคุณอาแสงแขจน
แทบหมดแรง เพราะอยู่ ๆ ฝ่ายนัน้ก็มีพินยักรรมอีกฉบบั หากไม่



  โ ร ส | 133 

 

 

มีทีมกฎหมายของคุณลุงทินกรช่วย จนพิสูจน์ได้ว่าพินัยกรรม
ฉบบัของคุณอาแสงแขเป็นพินยักรรมปลอม หล่อนก็ไม่รู้เช่นกนั
ว่ามรดกของบิดาท่ีหล่อนสมควรได้รับ จะกลายเป็นของคนอ่ืนไป
หรือเปล่า 

ในตอนท่ีบิดามารดาเสียชีวิตนัน้หล่อนก าลังเ รียน
มหาวิทยาลยัเทอมสุดท้าย เม่ือกลบัมางานศพและจดัการเร่ือง
มรดกจนเรียบร้อย ดาราวดีก็กลับไปเรียนต่อจนจบ จากนัน้ก็
กลับมาท างานในบริษัทของตระกูล ซึ่งเป็นธุร กิจโรงแรมท่ีมี
โรงแรมในเครือกระจายอยู่ทัว่ประเทศ  

ตอนนัน้เองท่ีดาราวดีได้เรียนรู้ว่า บางครัง้...ครอบครัวก็
อาจจะไม่ได้หมายถึงคนท่ีมีสายเลือดเดียวกนัเสมอไป...  หล่อน
ได้เรียนรู้ความด ามืดในจิตใจคน หากตอนนัน้ไม่มีคณุลงุทินกร... 
ดาราวดีตวัสัน่เม่ือคิดถึงสิ่งท่ีเกิดขึน้ หากว่าในคืนนัน้ไม่มีคุณลุง
ทินกร ตอนนีก็้อาจจะไม่มีหล่อนอยู่บนโลกนีอี้กต่อไปแล้ว และ
คนท่ีจะปลิดชีพหล่อนนัน้ก็ไม่ใช่ใครท่ีไหนเลย แต่คงเป็นตัว
หล่อนเอง 

นบัแต่เหตุการณ์ในคืนนัน้ ดาราวดีตดัขาดกับครอบครัว
ของบิดาโดยสิน้เชิง หล่อนย้ายออกจากคฤหาสน์หลงัใหญ่ท่ีอยู่
กับคุณย่าและครอบครัวของคุณอาแสงแข หล่อนลาออกจาก
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บริษัท คืนอ านาจในการบริหารทกุอย่างให้กับอา ๆ โดยรับเพียง
ผลตอบแทนในฐานะผู้ ถือหุ้นเท่านัน้ จากนัน้ก็กลบัไปเรียนต่อจน
จบปริญญาโท ก่อนท่ีจะกลบัมาท างานเป็นเลขานกุารให้คุณลุง
ทินกร หล่อนไม่ได้บอกคณุย่าถึงสาเหตท่ีุแท้จริงท่ีท าให้หล่อนตดั
ขาดกับครอบครัว เพราะหากท่านรู้แล้วยังท าเป็นทองไม่รู้ร้อน
เช่นตอนท่ีรู้เร่ืองคุณอาแสงแขท าพินัยกรรมปลอม หล่อนไม่คิด
ว่าหวัใจท่ีปวดร้าวเจียนสลายของหล่อนจะทนรับไหว หล่อนยอม
ให้ท่านโกรธ ให้ท่านท าเย็นชาเพราะเข้าใจว่าหล่อนเห็นคนอ่ืน
ดีกว่าคนในครอบครัว อย่างน้อยก็พอบอกตนเองได้ว่าท่านโกรธ
หล่อนเพราะทิง้ครอบครัวมาท างานกบัคณุลงุ ไม่ใช่ปัน้ป่ึงเย็นชา
กับหล่อนเพราะท่านไม่รักหล่อนอย่างท่ีเสียงเล็ก ๆ ในหัวชอบ
บอกเสมอ 

ดาราวดีคิดว่าเม่ือหล่อนพาตนเองออกมาจากคนบ้านนัน้
แล้วทกุอย่างคงจบลง แต่เปล่าเลย หล่อนยงัต้องตกเป็นข่าวฉาว
เม่ืออยู่ ๆ ก็มีภาพไม่เหมาะสมระหว่างหล่อนกับคุณลุงออกมา 
แม้หล่อนและคุณลุงจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไร แต่ภาพท่ีคน
อ่ืนเห็นก็ช่วยยืนยนัให้ข่าวคาวนัน้มีน า้หนกั คณุย่าโกรธหล่อนจน
ไม่มองหน้าอยู่เป็นปี ไม่ว่าหล่อนจะเพียรอธิบายอย่างไรท่านก็ไม่
เช่ือ เม่ือคุณป้ากนัยาภรรยาคุณลุงยงัคงรักและเอ็นดูหล่อน ไม่
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เหมือนเมียหลวงกับเมียน้อย ก็กลับกลายเป็นว่าเพราะคุณป้า
และคณุลงุต้องการร้อยหล่อนไว้ใช้ ทัง้เร่ืองบนเตียงและเร่ืองงาน 
และคณุย่าก็เช่ือข่าวนัน้มากกว่าความจริงจากหล่อนผู้ เป็นหลาน
เสียอีก 

เป็นเวลาเกือบสองปีท่ีหล่อนอยู่อย่างโดดเด่ียว แม้จะมี
คุณลุงและคุณป้าเป็นท่ีพกัพิง แต่การถูกคุณย่าเกลียดก็ท าให้
ดาราวดีรู้สกึโดดเด่ียวราวกบัอยู่ตวัคนเดียวในโลก ท่านเป็นญาติ
ผู้ ใหญ่คนเดียวท่ีเหลืออยู่ เป็นตวัแทนบิดามารดาท่ีหล่อนอยาก
ได้รับอ้อมกอดอุ่นจากท่าน แต่สิ่งท่ีได้รับคือความเย็นชา...ว่าง
เปล่า แม้ในท่ีสุดแล้วท่านจะยอมพดูกับหล่อน แต่ทุกครัง้ก็เป็น
ถ้อยค ากระแนะกระแหน ไม่มีความรักความอบอุ่นของคุณย่า
อย่างท่ีหล่อนโหยหาเลย 

การท่ีคุณย่ากลับมาพูดกับหล่อนอีกครัง้ท าให้ดาราวดี
ต้องไปรับประทานอาหารท่ีบ้านกบัท่านบ้าง ซึง่ก็คงจะดีหากจะ
มีแค่หล่อนกับคุณย่า และได้ใช้เวลาฟื้นฟูความสัมพันธ์ท่ีขาด
หาย แต่ไม่เลย...การกลับเข้าไปในบ้านหลังนัน้อีกครัง้คือการ
กลับไปสู่ฝันร้ายท่ีหล่อนพยายามลืม ทุกครัง้ท่ีไปพบคุณย่า 
หล่อนจะกลบัมาฝันร้ายเสมอ เม่ือเวลาผ่านไปหลายปี ความโหย
หาความรักจากคุณย่าอย่างเด็ก ๆ ก็เหือดหาย ตอนนีห้ล่อนจึง
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กลับไปบ้านหลังนัน้เพ่ือรับประทานอาหารเย็นกับคุณย่าตาม
หน้าท่ีนาน ๆ ทีเท่านัน้ 

เสียงโทรศัพท์มือถือท่ีหล่อนวางไว้ท่ีโต๊ะหัวเตียงดังขึน้ 
เรียกดาราวดีให้ลืมตา หล่อนย่ืนมือไปหยิบโทรศัพท์ขึน้มาดู
หมายเลขผู้ โทร. เข้า เม่ือเห็น ‘คณุย่า’ ปรากฏอยู่บนหน้าจอ ก็กด
รับสาย  

“สวสัดีค่ะคณุย่า” 
“แม่ดาว ไปหวัหินรึ” เสียงเข้มงวดของคุณย่าดังมาตาม

สายโดยไม่มีการทกัทายให้เสียเวลา 
“ค่ะ” 
“เด๋ียวนีปี้กกล้าขาแข็ง จะท าอะไรไม่ต้องคิดถึงหน้าตา 

คิดถึงนามสกลุของตวัเองแล้วสินะ” น า้เสียงถือตวัพร้อมถ้อยค า
ประชดประชันท่ีดังมาตามสายท าให้ดาราวดีลอบถอนหายใจ
เบา ๆ ก่อนจะเอ่ยด้วยน า้เสียงท่ีปรับให้นุ่มนวลท่ีสดุ  

“คณุย่า...มีอะไรจะใช้ดาวหรือเปล่าคะ” 
“เธอไปค้างอ้างแรมกับผู้ ชายสองต่อสองถึงหัวหิน ท า

อะไรไม่เห็นหวัย่า” 
“ค่ะ” 
“แม่ดาว!” 
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“ค่ะ คณุย่า” 
“พาผู้ชายคนนัน้มาให้ฉนัรู้จกั” คณุย่าสัง่เสียงหนกั 
“ค่ะ” ดาราวดีตอบรับสัน้ ๆ ทัง้ ท่ีในหัวนัน้มีถ้อยค า

มากมายแต่ก็เลือกท่ีจะเก็บไว้กบัตวั 
หลงัจากออกค าสัง่กบัหล่อนแล้วคณุย่าก็วางสายไป ไม่มี

แม้แต่การไถ่ถามสารทกุข์สกุดิบ ดาราวดีเอนตวัลงนอนบนเตียง
อีกครัง้โดยวางโทรศพัท์ไว้บนหน้าอก ปล่อยความคิดให้ล่องลอย
ไปอย่างไร้จดุหมาย  

ดาราวดีอดัอัน้ตนัใจกับความสมัพนัธ์ลุ่ม ๆ ดอน ๆ และ
แห้งแล้งขาดความรักความอบอุ่นระหว่างตนกับผู้ เป็นย่า แม้
อยากจะตดัขาดกบัทางนัน้โดยสิน้เชิงแต่ก็ไม่เคยใจแข็งพอ ไม่ว่า
จะอย่างไรท่านก็คือย่า คือมารดาของบิดาหล่อน ซึง่เป็นเย่ือใยท่ี
รัดเก่ียวหล่อนไว้  

หญิงสาวถอนหายใจยืดยาวอีกครัง้เม่ือนึกถึงถ้อยค าท่ี
รับปากท่านไป เพราะแม้จะรับค าไปเช่นนัน้แต่ดาราวดีก็รู้ดีว่า
หล่อนไม่มีวนัพาสริุยะไปพบคณุย่าได้ตามท่ีรับปาก เพราะหล่อน
กบัเขาไม่ได้เป็นอะไรกนัอย่างท่ีมีคนคาบข่าวไปบอก! 

คราวนีห้ล่อนก็คงเป็นคนไม่แคร์ญาติพ่ีน้องอย่างท่ีเคย
เป็นมาตลอดอีกแล้วกระมงั 
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หลังรับประทานอาหารเย็นท่ีรูมเซอร์วิสน ามาส่งถึงห้อง

ไปไม่ก่ีค าดาราวดีก็พาตนเองไปยงัผบัของรีสอร์ตเพ่ือด่ืมเงียบ ๆ 
ตามล าพงั หลังจากท่ีรับค าสัง่จากคุณย่าหล่อนก็รู้ว่าเวลาท่ีหวั
หินของหล่อนหมดลงแล้ว พรุ่งนีห้ล่อนต้องเดินทางกลบัเพ่ือไป
พบท่าน คืนนีจ้งึตัง้ใจใช้เวลาเพียงล าพงัท่ีน่ีให้คุ้มค่าท่ีสดุ 

ดาราวดีแทบไม่ได้สนใจบรรยากาศรอบข้าง ดนตรีสดท่ี
ขบักล่อมอยู่บนเวทีนัน้ไพเราะหรือไม่หล่อนไม่ได้สนใจ สิ่งท่ีท า
ให้หล่อนใส่ใจได้มีเพียงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ท่ีพนักงานน ามา
บริการอย่างไม่ขาดสายเท่านัน้ หญิงสาวตัง้ใจว่าจะด่ืมให้เมา
เพ่ือให้ความปวดร้าวในอกผ่อนคลายลงบ้าง จากนัน้ก็จะกลับ
ห้องนอน คืนนีข้อเป็นคนอ่อนแอท่ีใช้แอลกอฮอล์ลบล้างความ
เจ็บปวด ส่วนพรุ่งนีห้ล่อนจะกลับไปเป็นดาราวดีผู้ แข็งแกร่ง
ดงัเดิม จะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาท าให้หล่อนเจ็บปวดได้อีก 

ดาราวดียกคอกเทลสีสวยแก้วใหม่ท่ีบริกรเพิ่งน ามาวาง
ลงบนโต๊ะให้ขึน้มาตัง้ท่าจะด่ืม แต่ยังไม่ทันถึงปากก็ต้องอุทาน
อย่างตกใจเม่ือแก้วในมือถกูใครบางคนดงึออกไป 

“เอ๊ะ!” 
“คุณด่ืมมากแล้ว พอเถอะ” เสียงทุ้มคุ้นหูดงัขึน้ ดาราวดี
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หนัไปมองเจ้าของเสียงแล้วก็สะบดัหน้าใส่เม่ือเห็นว่าเป็นสุริยะ 
ไม่รู้ตามหล่อนมาท่ีน่ีได้อย่างไร 

“ไปให้พ้นหน้าสกัทีเถอะ ตามเป็นเจ้ากรรมนายเวรอยู่ได้” 
ค าพดูของหล่อนท าให้เขาหวัเราะ ดาราวดีไม่เห็นว่ามีอะไรตลก
ตรงไหน หล่อนชักสีหน้าใส่เขาแล้วย่ืนมือไปพยายามไขว่คว้า
แก้วเคร่ืองด่ืม แต่เขากลบัเล่ือนแก้วออกไปไกลจนหล่อนเอือ้มไม่
ถึง “น่ี! เอาคืนมานะ” 

“ไม่ให้ ไปเถอะ เดี๋ยวผมพากลบัห้อง” เขาบอกแล้วลกุขึน้ 
เดินตรงเข้ามาท าท่าจะประคองหล่อน 

“อย่ามายุ่ง” ดาราวดีบอกเสียงอ้อแอ้ ปัดมือเขาออก รู้ตวั
ว่าเมาและไม่ชอบใจท่ีสริุยะมาเห็นหล่อนในสภาพนี ้“ไปให้พ้น” 

“ไม่ไป ผมจะไปก็ต่อเม่ือคณุไปกบัผม” เขาบอกอย่างดือ้
ดึง ดาราวดีถอนใจยาว ความสงบท่ีหล่อนต้องการได้ถกูท าลาย
ลงเพราะผู้ชายท่ีพดูไม่รู้เร่ืองคนนีแ้ล้ว 

“ท าไมฉนัต้องไปกบัคณุ” 
“เพราะคุณเมามากแล้ว ผมไม่ปล่อยให้คุณอยู่ท่ีน่ีคน

เดียวแน่ดาว ถ้าคณุไม่ไปกบัผม ผมก็จะอยู่ท่ีน่ีกบัคุณ” เขาบอก
หล่อนน า้เสียงจริงจงั ก่อนจะนัง่ลงตรงข้ามกับหล่อนแล้วหนัไป
ยกมือเรียกบริกรมาสั่งเคร่ืองด่ืม เสร็จแล้วก็หันกลับมามอง
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หล่อนไม่วางตา 
“ยุ่ง วุ่นวาย น่าร าคาญ” หล่อนว่าเขา ความรู้สึกท่ีหล่อน

เก็บไว้ภายในไหลหลัง่ออกมาอย่างควบคุมไม่ได้ ดาราวดีรู้ดีว่า
หากเป็นในเวลาปกติ หล่อนไม่มีวันพูดถ้อยค าเหล่านีก้ับคน
ตรงหน้าแน่ แต่ตอนนีห้ล่อนไม่รู้ว่าท าไมถึงได้พดูทุกอย่างท่ีคิด
ออกมาโดยท่ีห้ามปากตนเองไม่ได้เลย 

“เหล้าไม่ช่วยให้อะไรดีขึน้หรอกนะ” เขาว่าลอย ๆ เหมือน
ไม่รู้สกึรู้สากบัอารมณ์ของหล่อน  

หล่อนเกลียดขีห้น้าเขา ไม่อยากเจอ ไม่อยากให้เขามา
วุ่นวาย เกลียด...ท่ีเขาท าให้หน้ากากเย็นชาท่ีหล่อนสวมใส่หลุด
ออกต่อหน้าเขาหลายครัง้ เกลียด...ท่ีเขาได้เห็นหล่อนในมุมท่ี
หล่อนแอบซ่อนไว้ไม่ให้คนอ่ืนเห็น เกลียด...ท่ีไม่ว่าจะท าเป็นเย็น
ชาใส่อย่างไรก็ไม่ท าให้เขาเลิกวุ่นวายกบัหล่อนได้เลย 

ดาราวดีไม่สนใจคนท่ีหน้าด้านเชิญตนเองมานัง่กบัหล่อน
อีกต่อไป หล่อนหยิบแก้วเคร่ืองด่ืมท่ีเขาคว้าไปจากมือขึน้ด่ืมอีก
ครัง้ และครัง้นีเ้ขาไมได้ห้าม หญิงสาวปล่อยให้รสชาติหวานอม
ข่ืนของแอลกอฮอล์ไหลลงคอ รับรู้ถึงความมึนงงท่ีเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ 
พร้อม ๆ กับท่ีความเจ็บปวดท่ีรู้สึกมาตลอดเย็นคลายลง และ
หล่อนหวงัว่าในท่ีสดุหล่อนจะไม่รู้สกึอะไรอีกเลย 
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“ผู้ชายคนนัน้เป็นใคร” คนท่ีหล่อนแทบลืมไปแล้วว่าเขา
นัง่อยู่ด้วยถามขึน้ ดาราวดีเงยหน้าขึน้มองเขาแล้วส่ายหน้า 

“ไม่ยุ่งสกัเร่ืองจะได้ไหม” 
“แฟนเก่า?” เขาถามพลางเลิกคิว้ 
“ไร้สาระ คนอย่างนัน้คิดหรือว่าฉันจะรักลง” หล่อนว่า 

เชิดใบหน้าขึน้อย่างถือดี หล่อนรังเกียจผู้ชายคนนัน้จนแม้แต่จะ
ให้ใครมาเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนรักเก่าก็ไม่ได้ ไม่ได้เด็ดขาด! 

“ถ้าไม่ใช่ ท าไมพอเจอนายคนนัน้คุณถึงมานั่งกินเหล้า
แบบนีล้่ะ” 

“ชีวิตไม่ได้มีแต่เร่ืองไร้สาระแบบนัน้หรอกนะ” 
“ใครบอกว่าความรักเป็นเร่ืองไร้สาระ” เขาถาม เสียงแข็ง

ทีเดียว 
“ก็ฉนับอกอยู่น่ีไง” 
เขามองหล่อนน่ิง ๆ สายตาเหมือนประเมินอะไรบางอย่าง

ซึ่งดาราวดีไม่ชอบสายตาแบบนัน้ของเขาเลย เพราะจากการ
ท างานร่วมกันสัน้ ๆ ท าให้หล่อนรู้ว่าเขาเป็นคนฉลาด และมอง
พจิารณาแบบนีเ้ขาต้องคิดอะไรอยู่ ซึง่ส าหรับหล่อนแล้วถือว่าน่า
กลวัมากทีเดียว 

“คณุมีปัญหาอะไรกนัแน่ดาว” 
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“อย่าคิดว่าถามตอนฉันเมาแล้วจะได้อะไรไปจากฉัน” 
ดาราวดีบอกเขา เตือนตนเองไปพร้อม ๆ กันว่าหล่อนห้ามหลุด
ปากเด็ดขาด ชีวิตของหล่อน เขาไม่มีสิทธ์ิเข้ามารับรู้ 

“บางที...ถ้าปล่อยวาง อะไรท่ีเราคิดว่าหนกัมนัอาจจะเบา
ลงก็ได้นะ” 

“อย่าพูดในเร่ืองท่ีคุณไม่รู้เลยค่ะ” ดาราวดีตัดบทเสียง
แข็ง เขาถือดีอย่างไรมาบอกให้หล่อนปล่อยวาง เขาไม่รู้ว่าหล่อน
ถืออะไรอยู่ เขาไม่รู้ด้วยซ า้ว่าสิ่งนัน้หนกัหนาแค่ไหน เขาไม่มีสิทธ์ิ
มาพดูเหมือนกับว่าท่ีหล่อนมีความทุกข์เป็นเพราะหล่อนไม่รู้จกั
ปล่อยวางเอง ยิ่งคิดก็ยิ่งโกรธคนตรงหน้า หล่อนไม่พดูกบัเขา ยก
เคร่ืองด่ืมตรงหน้าขึน้ด่ืมจนหมดแก้ว แล้วหนัไปยกมือเรียกบริกร
เพ่ือสัง่แก้วใหม่ 

“ถ้าคณุไม่บอกผมก็ไม่รู้”  
“ใช่...ถ้าฉันไม่บอกก็แปลว่าไม่ได้อยากให้คุณรู้” หล่อน

ตอบ จ้องหน้าเขานิ่ง ร าคาญใจน้อย ๆ ท่ีตอนนีม้องเห็นหน้าเขา
เป็นภาพทับซ้อนถึงส่ีห้าหน้าจนหล่อนตาลายไปหมด และใน
ท่ีสดุก็ต้องฟบุหน้าลงกบัโต๊ะเพราะเวียนหวัจนมองหน้าเขาไม่ได้
แล้ว 

ดาราวดีได้ยินเสียงทุ้มพมึพ าอะไรบางอย่างท่ีจบัใจความ
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ไม่ได้ ก่อนท่ีจะรู้สึกถึงอ้อมแขนท่ีย่ืนมาโอบกอด หล่อนเงยหน้า
ขึน้อย่างตกใจ ก่อนท่ีจะเกลียดตนเองเพราะรู้สึกโล่งอกและ
ปลอดภยัเม่ือเห็นว่าเจ้าของอ้อมแขนเป็นใคร 

หล่อนไม่ควรจะรู้สึกเช่นนัน้...แต่เขาคือลูกชายคุณลุง
ทินกร คุณลุงท่ีให้ชีวิตใหม่กบัหล่อน คุณลุงท่ีอยู่กับหล่อนในค ่า
คืนท่ีสิน้หวงั และวนันีล้กูชายของคณุลุงก็มาอยู่กบัหล่อน ในค ่า
คืนท่ีเร่ืองราวในอดีตท าร้ายหล่อนจนสาหสั หล่อนไม่ผิดใช่ไหมท่ี
แม้จะบอกตนเองว่าเกลียดขีห้น้าเขา แต่หล่อนก็ยินดีท่ีสริุยะตาม
หล่อนมาท่ีน่ี อย่างน้อย ๆ หล่อนก็มีเขาในตอนท่ีต้องเผชิญหน้า
กบั...คนบ้านนัน้... 

“คุณเมา ผมจะพาไปนอน” เขาบอกใกล้หู จากนัน้ก็อุ้ม
หล่อนขึน้ 

ดาราวดีอยากขัดขืน แต่ร่างกายหล่อนไม่ตอบสนองกับ
ความคิดของหล่อนเลย นอกจากไม่ขดัขืนแล้วหล่อนยงัยกมือขึน้
เก่ียวคอเขา อีกทัง้ยงัซุกหน้าลงกับซอกคอเขาเม่ือชายหนุ่มเร่ิม
ก้าวเดิน เพราะการอยู่ในท่านัน้ท าให้อาการเวียนหัวจากการ
เคล่ือนไหวของเขาคลายลง 

ดาราวดีไม่อยากยอมรับเลยว่าการถูกคนท่ีหล่อนพูดใส่
หน้าว่าร าคาญพาไปนอนด้วยวิธีการนีท้ าให้หล่อนรู้สกึเป็นสขุอยู่
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ลึก ๆ ชีวิตท่ีโดดเด่ียวนับตัง้แต่บิดามารดาเสียชีวิต ถูกญาติพ่ี
น้องรังเกียจและกลัน่แกล้ง คุณย่าไม่แยแส จนหล่อนปิดกัน้ทุก
คนออกไปจากโลกของหล่อน แม้จะมีคณุลงุท่ีคอยดแูลหล่อนแต่
ท่านก็ดูแลอยู่ห่าง ๆ ไม่มีใครมาอยู่ใกล้ มานั่งเฝ้า พาไปนอน 
อย่างท่ีคนพดูไม่รู้เร่ืองอย่างสริุยะท า ดาราวดียอมรับว่าเป็นครัง้
แรกในรอบหลายปีท่ีหล่อนไม่รู้สกึว่าอยู่ตวัคนเดียวในโลก 

ดาราวดีไม่รู้ว่าหล่อนเผลอหลบัไปตอนไหน รู้สกึตวัอีกทีก็
ตอนท่ีแผ่นหลังแตะท่ีนอน โดยมีร่างกายอบอุ่นของคนท่ีอุ้ ม
หล่อนมาโน้มอยู่เหนือร่าง หญิงสาวลืมตาขึน้มองเขา สายตา
ของเขาท่ีมองตอบมาส่งประกายบางอย่างท่ีท าให้หล่อนต้อง
หลบแล้วตรึงสายตาอยู่ท่ีริมฝีปากใต้ไรหนวดบาง ๆ ท่ีขยบัเข้ามา
ใกล้เร่ือย ๆ และไม่มีทีท่าว่าจะหยดุ 

ลึก ๆ หญิงสาวก็รู้ว่าอะไรจะเกิดขึน้ และทัง้ ๆ ท่ีรู้ว่า
หล่อนควรปัดป้อง ขดัขืน แต่ด้วยเหตผุลบางอย่างท่ีหล่อนยงัหา
ค าตอบให้ตนเองไม่ได้ ท าให้หล่อนท าตรงกนัข้ามกบัท่ีควรท า... 

หล่อนหลบัตาลง...และรอคอย 


