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ช่างเป็น การประชุมที่แสนน่าเบื่อ

รชนิศหมุนปากกาในมือพลางกลั้นหาวอย่างสุดความสามารถ เหลือบตามอง 

นาฬิกาแบบดิจิทัลบนผนังห้องประชุมแล้วอยากจะถอนใจยาว

อีกครึ่งชั่วโมงจะเที่ยง ทำไมเวลาถึงได้เดินช้านักนะ

หญิงสาวหันไปมองชายร่างหนา สวมแว่นตาทรงกลมที่ทำให้เจ้าตัวดูเหมือน 

นกฮูก กำลังอธิบายข้อมูลเชิงเทคนิคอันน่าเวียนหัวด้วยภาษาอังกฤษแบบเกาหลี  

แล้วหมุนปากกาเล่นต่อ

ความจริงแล้วการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานราชการฝ่ายไทยกับสาธารณ- 

รัฐเกาหลีไม่ใช่งานของเธอ แต่เป็นเพราะคณะกรรมการชุดนี้มีผู้แทนสำนักงาน 

ของเธอร่วมเป็นกรรมการด้วย และผู้แทนก็ไม่ใช่ใครที่ไหน ผู้อำนวยการสำนัก 

ของเธอเอง แต่วีรเทพมักจะมอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานของเธอเข้าประชุมแทน  

โชคร้ายที่ครั้งนี้เจ้านายโดยตรงหนีไปพักร้อนที่ยุโรปได้สองวันแล้ว และวันนี้  ผอ. 

ก็ติดประชุมนัดอื่น จึงขออนุญาตท่านรองปลัดกระทรวงหรือที่เธอเรียกว่า  ‘นาย’  

ออกไปตัง้แตส่บิโมง ทิง้ใหเ้ธอนัง่หงา่วและงว่งในหอ้งประชมุแทนทีจ่ะไดท้ำงานประจำ 

ให้เสร็จสิ้นไป 

ผู้บรรยายฝ่ายเกาหลีพูดมาถึงบทสรุปของการนำเสนอโครงการในขั้นต้นพอดี 

รชนิศจดประเด็นสำคัญพลางภาวนาให้การนำเสนอจบลงโดยเร็ว เพราะกระเพาะ 

ของเธอส่งเสียงโครกครากมาร่วมสิบนาทีแล้ว

หลงัจากหวัหนา้คณะฝา่ยเกาหลกีลา่วสรปุจบ และหวัหนา้คณะฝา่ยไทยกลา่ว 
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ขอบคุณที่นำเสนอข้อมูลพร้อมเชิญรับประทานอาหารกลางวันซึ่งทางกระทรวงเป็น 

เจ้าภาพ รชนิศจึงรีบรวบเอกสารในมือเป็นตั้งอย่างเป็นระเบียบ ก่อนลุกขึ้นยืน  

กะว่าจะหลบไปกินข้าวเสียที ฝ่ายเลขานุการซึ่งเป็นข้าราชการรุ่นพี่ที่อยู่ต่างสำนัก 

ก็เดินมาหาด้วยรอยยิ้ม

“น้องเร ไปค่ะ ฝ่ายพี่จองโต๊ะที่ร้านหน้ากระทรวงไว้แล้ว ไปกินด้วยกันนะ”

ร้านที่พี่กิ๊กหรือเกษราเอ่ยถึง เป็นร้านอาหารขนาดกลางที่ตกแต่งสวยงาม 

ไม่แพ้ห้องอาหารของโรงแรมหรือภัตตาคาร ทั้งยังมีพื้นที่กว้างพอสำหรับจัดเลี้ยง 

กลุ่มเล็ก  ๆ  ได้ ด้วยความเสียดายงบประมาณของกระทรวง และรู้ว่าต้องได้กิน 

ของอร่อยแน่ รชนิศจึงเดินตามรุ่นพี่ไปสมทบกับคณะกรรมการฝ่ายไทยที่เป็น 

ทั้งข้าราชการในกระทรวงเดียวกันและจากกระทรวงอื่น หญิงสาวรู้จักคุ้นเคยกับ 

ทุกคนดี เพราะทำงานและประชุมร่วมกันมาแล้วหลายครั้ง เธอทักทายหญิงสาว 

ร่างเล็กจากกระทรวงการคลังอย่างแจ่มใส

“พี่เอ้มาคนเดียวหรือคะ”

“คนเดียวจ้า พี่เบิ้ม...” คนพูดหมายถึงหัวหน้าของตัวเองที่รชนิศรู้จักดี  

“...ทิ้งทุ่นพี ่ เรก็เหมือนกันละสิ คุณชายเดียวหนีไปพักร้อนนี่นา”

คุณชายเดียวที่อีกฝ่ายพูดถึงคือรณพีร์ เจ้านายสุดแสนไฮเปอร์ของรชนิศ  

ชายหนุ่มเป็นคนกว้างขวาง มีเพื่อนอยู่แทบทุกกระทรวง เมื่อรชนิศเข้าทำงานใหม่ 

ก็เที่ยวฝากฝังหญิงสาวไว้กับทุกคน จนใครต่อใครพากันรู้จักข้าราชการสาวตามไป 

ด้วย

แต่ที่รณพีร์ถูกเรียกว่า ‘คุณชาย’ เป็นเพราะละครสองเรื่องที่โด่งดังเป็นพลุแตก 

เมื่อไม่นานมานี้ ทั้งชื่อจริงชื่อเล่นกลับไปพ้องกับหม่อมราชวงศ์หนุ่มรูปงามในละคร 

อย่างน่าอัศจรรย์ ไอ้คุณเดียวที่เพื่อน  ๆ  เรียกขานจึงกลายเป็นคุณชายเดียวนับแต่ 

บัดนั้น

“ใช่ค่ะ ทิ้งเวรทิ้งกรรมให้เรสะสางเต็มไปหมด เรื่องด่วนทั้งนั้น”

พดูเหมอืนบน่ แตจ่รงิ ๆ แลว้รชนศิซึง่มอีายรุาชการลว่งเขา้ปทีีส่ามกม็ปีระสบ- 

การณ์มากพอที่จะรับมือกับงานด่วนและงานยากได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลังจากคุยกับข้าราชการสาวจากกระทรวงการคลังพอหอมปากหอมคอแล้ว 
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เธอก็หันไปทักหญิงสาววัยไล่เลี่ยกันที่ติดตามเจ้านายมาจากสำนักงานคณะกรรมการ 

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือที่เรียกกันติดปากว่า สภาพัฒน์ ด้วย 

น้ำเสียงสดใส

“เป็นไงบ้างมด งานหนักหรือเปล่า”

จิรัชญากลอกตาอย่างสุดเซ็ง พลางส่งยิ้มแห้ง  ๆ  ให้แทนคำตอบ แต่เมื่อ 

มองซ้ายมองขวาแล้วเห็นว่าเจ้านายกำลังคุยติดพันอยู่กับหัวหน้าผู้แทนฝ่ายไทย 

จึงบ่นพึมพำ

“หนักดิ เมื่อคืนกลับตั้งห้าทุ่ม งานด่วนดันเข้ามาตอนหกโมงเย็นแล้วนาย 

จะเซ็นวันนี้เช้า เลยต้องรีบปั่นไปวางถวายบนโต๊ะ”

กลุ่มข้าราชการที่ติดหน้าตามหลังเจ้านายมาประชุมเกาะกันมานั่งที่โต๊ะห่าง 

ออกมา ปล่อยให้เหล่าเจ้านายทั้งฝ่ายไทยและเกาหลีเจรจาราชการบนโต๊ะอาหาร 

กันต่อ

อาหารที่จัดเลี้ยงเป็นชุดอาหารไทย และเพราะมีแต่คนคุ้นเคย ‘โต๊ะเด็ก’  

จึงครื้นเครงเป็นพิเศษ รชนิศเหลือบไปมองโต๊ะผู้ใหญ่ จึงเห็นว่า  ‘นาย’  ก็ดูจะ 

เจริญอาหารดี

ขณะกำลังมองตรงไปที่โต๊ะนั่นเอง หนึ่งใน  ‘ผู้ใหญ่’  ก็หันมาพอดี หน้าตา 

ของชายหนุ่มผิวสีแทนบ่งบอกว่าอายุน่าจะไล่เลี่ยกับเธอ ทำให้รชนิศนึกแปลกใจ

ผู้แทนกระทรวงไหนนะ ทำไมเด็กจัง

ทว่าความแปลกใจคงอยู่ได้เพียงชั่ววินาที หญิงสาวค่อยระลึกได้ว่าตัวเอง 

กเ็คยไปประชมุในฐานะผูแ้ทนกระทรวงมาแลว้ เพราะ ‘นาย ๆ’ ตา่งไมว่า่ง มอบหมาย 

กันลงมาเป็นทอด ๆ จากปลัดกระทรวงลงมาที่รองปลัดฯ ซึ่งท่านรองฯก็มอบหมาย 

ให้  ผอ.ของเธอเข้าแทน แต่  ผอ.  ก็เกิดติดประชุมที่อื่นพร้อมกับคุณชายเดียว  

รชนิศจึงต้องไปนั่งหน้าแป้นประชุมแทน 

การมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมในลักษณะนี้เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก โดยมาก 

แล้วข้าราชการระดับปฏิบัติการอย่างเธอต้องตามนายเข้าไปนั่งกระมิดกระเมี้ยนฟัง 

การประชุมอย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวเท่านั้น แต่เมื่อต้องไปเป็นผู้แทน หญิงสาว 

ก็สามารถตอบข้อซักถามและให้ความเห็นได้เช่นกัน เพียงแต่ถ้าประเด็นใหญ่เกินตัว 
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ไปมาก ก็จะใช้วิธีขอให้คำตอบในภายหลังแทน

‘เด็ก  ๆ’  กินกันจนอิ่มหนำสำราญแล้ว แต่เหล่าผู้ใหญ่ยังคงคุยกันออกรส  

รชนิศจึงปลีกตัวกลับไปที่ห้องทำงานเพื่อหยิบงานที่ต้องทำกลับไปที่ห้องประชุม  

กะว่าจะอ่านไปพลาง ๆ ก่อน แล้วค่อยเริ่มร่างหนังสือหลังเลิกประชุม

ห้องประชุมว่างเปล่า แสดงว่ายังไม่มีใครกลับมาจากร้านอาหารด้านหน้า 

กระทรวงสักคน รชนิศเดินตรงกลับไปยังที่นั่ง จู่  ๆ  หลอดไฟด้านบนก็กะพริบวูบ 

แล้วดับลง กลายเป็นว่าที่นั่งของเธอซึ่งอยู่แถวที่สองเยื้องฝั่งซ้ายของหัวหน้าผู้แทน 

ฝ่ายไทยมืดอยู่ที่เดียว

แม้หลอดไฟจะขาดไปหนึ่งดวง แต่ทั้งห้องก็ยังสว่างไสวอยู่ ทว่ารชนิศยังนึก 

ขัดใจเพราะไม่ชอบอ่านหนังสือในที่ที่แสงไม่พอ หญิงสาวจึงรวบเอกสารขึ้นมาถือ  

เดินดุ่ม  ๆ  ไปทางขวามือ พอพบที่นั่งว่างก็วางของ นั่งลงแล้วเปิดเอกสารอ่าน 

ฆ่าเวลา

อยู่คนเดียวเงียบ  ๆ  อีกกว่าสิบนาที  ข้าราชการกลุ่มแรกจึงกลับมาถึง  

หญิงสาวร่างเล็กเดินมาเคาะจอแสดงภาพทรงสี่เหลี่ยมตรงหน้ารชนิศเป็นเชิงทัก  

จอแสดงภาพนี้ถูกติดตั้งไว้ทุก  ๆ  สามที่นั่ง เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสามารถอ่านข้อมูล 

ที่นำเสนอได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องเพ่งสายตาไปที่จอแสดงภาพขนาดใหญ่ด้าน 

หลังห้องให้ปวดหัว

“อ้าว ย้ายมานั่งตรงนี้หรือเร ทำไมไม่นั่งหลังนายล่ะ”

“ไฟตรงที่เดิมหลอดขาดพอดีค่ะพี่เอ้” หญิงสาวตอบพลางชูเอกสารในมือ 

เป็นเชิงอธิบาย “เรกำลังอ่านงานด้วย เดี๋ยวสายตาเสียหมด”

คนฟังพยักหน้าอย่างเข้าใจ ก่อนจะเดินลึกเข้าไปยังที่นั่งของตัวเอง รชนิศ 

จะก้มหน้าลงอ่านงานต่อ ทว่าหางตาทันเห็นชายหนุ่มตัวสูงที่เดินเข้ามาเป็นคน 

สุดท้าย ฝีเท้าของอีกฝ่ายสะดุดเล็กน้อยเมื่อเดินผ่านเธอไปยังเก้าอี้ที่ เยื้องไป 

ทางซ้าย

เธอละสายตาจากแผ่นกระดาษ เพ่งตามองแล้วเห็นป้ายผู้แทนกระทรวง 

การต่างประเทศวางอยู่ตรงหน้าที่นั่งของชายหนุ่มคนนั้นพอดี

‘นาย’  และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของทั้งสองประเทศเดินเข้ามาในห้องแทบจะ 
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ในเวลาเดียวกัน รชนิศจึงละความสนใจจากนักการทูตหนุ่มมายังการประชุม 

นำเสนอโครงการที่ต่อเนื่องมาจากช่วงเช้า

หญิงสาวไม่มีสมาธินัก เพราะใจจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้ามากกว่า อยากจะ 

ลุกหนีกลับไปทำงานเสียให้รู้แล้วรู้รอด แต่ในฐานะกรรมการ (แม้จะเป็นแค่ผู้แทน 

สำรอง) เธอจึงต้องอยู่ร่วมประชุมจนจบ ไม่เช่นนั้นอาจจะถูก  ผอ.  เล่นงานฐาน 

ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ทว่า...ดูท่าจะมีคนไม่มีสมาธิยิ่งกว่าเธอเสียอีก

คนที่นั่งเยื้องไปทางซ้ายของแถวหน้าดูจะฟังการประชุมอย่างไม่มีความสุขนัก 

เพราะรชนิศสังเกตว่าชายหนุ่มมักจะเหลือบตามาด้านเธออยู่บ่อย ๆ  

บ่อย...เกินไป จนทำเอาเธอเสียสมาธิตามไปด้วย

จำได้เลา ๆ ว่าเมื่อเช้ามีการแนะนำตัวผู้แทนฝ่ายไทยก่อนเริ่มการประชุม เธอ 

ได้ยินนักการทูตหนุ่มแนะนำตัวด้วยภาษาอังกฤษชัดเจนราวกับเจ้าของภาษา แต่ 

เนื่องจากเธอกำลังเล่าผลการประชุมในเรื่องอื่นที่จัดประชุมไปเมื่อวานให้วีรเทพฟัง  

จึงไม่ได้ตั้งใจฟังชื่อของอีกฝ่ายเลย

รชนิศอมยิ้ม พลางนับถอยหลังในใจ

ห้า...สี่...สาม...สอง...หนึ่ง

นั่นไง ชำเลืองมาทางนี้อีกแล้ว

การประชุมที่คิดว่าน่าเบื่อกลับดูน่าสนุกขึ้นมาเสียเฉย  ๆ รชนิศนับเลข 

ถอยหลังไปเรื่อย  ๆ เมื่อนับจนถึงหนึ่งและชายหนุ่มเหลือบตามายังบริเวณที่เธอนั่ง  

หญิงสาวก็ก้มหน้าลง ใช้หน้าจอแสดงภาพบังสีหน้าขบขันของตัวเองไว้ ราวกับเด็ก 

เล่นซ่อนแอบ

เวลาผ่านไปอีกกว่าหนึ่งชั่วโมง เธอไม่แน่ใจว่านักการทูตหนุ่มฟังการประชุม 

รู้เรื่องบ้างหรือไม่ เพราะมัวแต่ชำเลืองมาแทบจะทุก  ๆ  ห้านาที เมื่อการบรรยาย 

ของฝ่ายเกาหลีสิ้นสุด และเป็นช่วงเวลาของการซักถาม หญิงสาวก็ดึงตัวเอง 

กลับเข้าสู่การทำงานอย่างเต็มที่

ทั้งสองฝ่ายต่างผลัดกันซักถาม และแม้จะมีผู้แทนจากหน่วยงานมากันครบ 

องคป์ระชมุ แตค่ำถามจากฝา่ยเกาหลกีไ็มอ่ยูใ่นขา่ยทีผู่แ้ทนจะตอบไดโ้ดยตรงทกุขอ้  
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โดยเฉพาะประเด็นด้านการเงินการคลังและแหล่งเงินกู้ แต่เนื่องจากจะมีการประชุม 

ในระดับกลุ่มย่อยเฉพาะฝ่ายเกาหลีและกระทรวงของรชนิศในอีกสองวันข้างหน้า  

ผู้แทนกระทรวงการคลังจึงขอกลับมาตอบประเด็นในวันนั้นแทน

หลังจากการประชุมได้ข้อสรุปและกำหนดเงื่อนเวลาการส่งรายงานการศึกษา 

โครงการขัน้ตน้ในอกีสองสปัดาห ์ รชนศิจงึตัง้ตน้เกบ็เอกสารและขา้วของ เธอสงัเกต 

เห็นคนช่างมองมีท่าทีคล้ายกับกำลังชั่งใจ ตัดสินใจอะไรบางอย่าง

คิดแผลง ๆ ว่าอีกฝ่ายอาจจะอยากขอเบอร์โทรศัพท์ 

แหม...ถ้าลังเลนัก เดี๋ยวเธอเป็นฝ่ายขอเองก็ได้

ขา้ราชการสาวเอยีงคอพลางยิม้อยา่งซกุซน ทวา่ในวนิาททีีเ่ผยยิม้กวา้งนัน้เอง 

นักการทูตหนุ่มก็หันขวับมาพอดี

“ผมขอเบอร์โทรศัพท์ได้ไหมครับ”

รชนศิกะพรบิตาอยา่งงงงนั อตีานีอ่า่นใจคนไดห้รอืไง หรอืเปน็เธอเองกนัแน ่

ที่อ่านใจอีกฝ่ายได้ตรงเผง

หญิงสาวรู้ตัวว่าเป็นคนหน้าตาดี แต่ถึงขนาดมีคนไม่รู้จักกันมาขอเบอร์ 

โทรศัพท์นี่เพิ่งจะเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่โตเป็นสาวมาจนอายุยี่สิบหก

อีกฝ่ายไม่ได้พูดเพียงอย่างเดียว แต่ยื่น...จนเกือบจะเป็นยัดเยียดสมุดจด 

เล่มหนายี่ห้อดังราคาแพงมาตรงหน้าราวกับจะไม่ให้ปฏิเสธเลย

“คือ...เผื่อไว้ผมโทร.ถามเรื่องงาน เรื่องที่ประชุมวันนี้”

แหงละสิ เล่นเหลก่ันทกุหา้นาที เดาวา่ประชมุรอบบา่ยนีค่งไมไ่ด้เนื้อหาสาระ 

อะไรติดตัวกลับไปอยู่แล้ว

หญิงสาวรับสมุดมา พลางยิ้มน้อย ๆ ตอบเป็นเชิงว่าเข้าใจ พลางจรดปากกา 

หมึกซึมลงในสมุดเล่มนั้น

เธอเขียนชื่ออย่างบรรจง ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์ที่โต๊ะทำงาน และเบอร์ 

โทรศัพท์เคลื่อนที่เก้าหลัก ก่อนส่งคืนให้อีกฝ่าย 

ที่ให้เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ไปด้วยเป็นเพราะเธอเองไม่ค่อยจะอยู่ติดโต๊ะ 

ทำงานเท่าไรนัก เดี๋ยวก็ประชุม เดี๋ยวก็ประสานงานกับกองกับสำนักอื่น เธอจึงมัก 

ให้เบอร์ส่วนตัวกับเพื่อนข้าราชการด้วยกันไว้เผื่อติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
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ชายหนุ่มรับสมุดกลับ ยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยขึ้นอีกครั้ง

“ผมขออีเมลด้วยครับ”

คราวนี้รชนิศเปิดกระเป๋าใบเล็ก ค้นตลับใส่นามบัตรขึ้นมาเปิดแล้วหยิบส่ง 

ให้อีกฝ่ายหนึ่งใบ

“ขอบคุณครับ”

นำ้เสยีงของอกีฝา่ยนุม่ลกึ เปน็งานเปน็การ เขาลว้งกระเปา๋เสือ้สทูทีห่ญงิสาว 

เพิ่งสังเกตเห็นว่าน่าจะเป็นยี่ห้ออาร์มานี ดึงนามบัตรของตัวเองออกมาหนึ่งใบแล้ว 

ยื่นให้

นามบัตรพิมพ์ด้วยกระดาษแข็งเนื้อดี ตราประทับรูปดอกบัวแก้วสีกรมท่า 

มีประกายวาววาม สิ่งแรกที่โดดเด่นเข้าตาคือนามสกุล ที่เธอจำได้ทันทีว่าเหมือน 

กับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงการต่างประเทศทุกตัวอักษร

ส่วนชื่อนั้นทั้งสั้นและจำง่ายดีเหลือเกิน

ธารณ์...

ทา่ทางเนีย้บ เปน็ระเบยีบ และเตม็ไปดว้ยพธิรีตีองราวกบักำลงัเจรจาการทตู 

ของอีกฝ่ายชวนให้เข้าใจว่าคงจะเป็นลูกหลานท่านเอกอัครราชทูตแน่

ชายหนุ่มหันกลับไปขอเบอร์ติดต่อจากผู้แทนกระทรวงการคลังด้วย รชนิศ 

คิดว่าคงหมดเรื่องแล้ว จึงเตรียมตัวกลับสำนักงาน ทว่าเพียงลุกขึ้น ยังไม่ทัน 

ได้หยิบเอกสารเสียด้วยซ้ำ เขาก็หันกลับมาอีกครั้ง

“ผมขอไฟล์พาวเวอร์พ้อยต์ด้วยนะครับ”

รชนศิฉกียิม้หวาน ความจรงิเธอกอ็ยากไดไ้ฟลเ์หมอืนกนั แตย่งัไมท่นัไดข้อ 

จากฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ เมื่อนักการทูตหนุ่มออกปาก จึงเข้าทางพอดี

“เดี๋ยวตามกับฝ่ายเลขาฯให้นะคะ”

“ถ้าไม่เป็นการรบกวนเกินไป ผมขอทั้งไฟล์ภาษาอังกฤษและเกาหลีนะครับ”

หญิงสาวไม่ประหลาดใจเลยที่อีกฝ่ายขอเอกสารทั้งสองภาษา รู้ดีว่าข้าราช- 

การกระทรวงการต่างประเทศยุคนี้ส่วนมากสามารถใช้ภาษาที่สาม...หรือบางครั้งก็สี่ 

และห้ากันได้เป็นอย่างดีทั้งนั้น

เพียงแต่...หน้าตาคมเข้มแบบชายไทยของธารณ์ไม่เข้ากับความเป็นเกาหลี 
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เลยสักนิด 

“ได้ค่ะ สักครู่นะคะ”

รชนิศเดินไปหาเกษราที่ง่วนสั่งการให้ลูกน้องเดินตาม ‘นาย’ ไปส่งคณะผู้แทน 

เกาหลีขึ้นรถกลับ และเก็บเอกสารการประชุม ก่อนเอ่ยอย่างเกรงใจ

“พี่กิ๊กคะ ผู้แทน กต.๑ ขอไฟล์พาวเวอร์พ้อยต์ค่ะ ทั้งอังกฤษทั้งเกาหลีเลย”

“ให้ได้ก็ดีน่ะสิ พี่ขอแล้ว ทางนั้นบอกว่าเป็นโครงการขั้นต้น เอกสารก็ยัง 

ไม่เรียบร้อยดี เลยให้ข้อมูลอะไรไม่ได้”

ข้าราชการสาวพยักหน้า และเมื่อหันกลับไปเพื่อจะเดินไปบอกคนขอ กลับ 

พบว่าอีกฝ่ายมายืนอยู่ข้างหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้

เธอชะงัก นึกตกใจและประหลาดใจในความใจร้อนของอีกฝ่าย แต่ก็แจ้ง 

เขาด้วยน้ำเสียงปกติ

“ทางเกาหลีไม่ให้ไฟล์ค่ะ”

สีหน้าของชายหนุ่มไม่ได้ผิดหวังนัก เขายิ้มบาง  ๆ  ก่อนเอ่ยขอบคุณอย่าง 

นุม่นวล คอ้มศรีษะใหเ้ปน็เชงิลา แลว้เดนิตามเหลา่ผูแ้ทนจากหนว่ยงานอืน่ออกจาก 

ห้องประชุมไป

“หล่อเนอะน้องเร”

คนพูดเป็นลูกน้องเกษรา เจ้าตัวเข้าทำงานในกระทรวงพร้อมกับรชนิศ แต่ 

มีอายุมากกว่าหลายปี สีหน้าแววตานั้นค่อนไปทางเพ้อฝันทีเดียว

“หรือคะ เรไม่ทันสังเกต”

อนัทีจ่รงิคอืทนั และรบัรูด้ว้ยวา่นกัการทตูหนุม่หนา้ตาดมีาก ตัง้แตโ่ครงหนา้ 

รูปเหลี่ยมเพชรที่ส่งให้ดูคมเข้มเป็นชายชาตรี ดวงตาค่อนข้างเรียวนั้นทั้งคมกริบ 

และสงบนิ่ง คิ้วเข้มหนา จมูกโด่งพองาม ริมฝีปากหยักสีสด ผิวสองสีแต่ไม่ถึง 

กบัคลำ้ รา่งสงูสงา่ คะเนดว้ยสายตานา่สงูจะเกนิหนึง่รอ้ยแปดสบิเซนตเิมตร บคุลกิ 

สขุมุนุม่ลกึ แตก่ด็คูลอ่งแคลว่ในทอียา่งทีเ่รยีกไดว้า่ ‘สมารท์’ การแตง่กายมรีสนยิม  

ทุกอย่างรวมกันออกมาเป็นความสมบูรณ์แบบชนิดเถียงไม่ออกเลยว่าผู้ชายคนนี้ 

๑ อักษรย่อของกระทรวงการต่างประเทศ
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มีส่วนที่ดูไม่ดีตรงไหน

ที่สำคัญ เขาสวมสูทสีดำของอาร์มานีและผูกเน็คไทสีแดงได้ขึ้นจริง ๆ 

“แหมคณุนอ้ง พลาดเสยีแลว้ นกัการทตูหนุม่สดุหลอ่ ไมแ่พค้ณุชายปวรรจุ 

เชียวนะจ๊ะ”

คนพลาดยิ้มเรื่อย ๆ อย่างไม่เดือดร้อน

“อย่างนั้นเชียวหรือคะ น่าเสียดายจัง” หญิงสาวเดินกลับมาถึงที่นั่งพอดี 

จึงหยิบเอกสารและของส่วนตัวก่อนลาอีกฝ่าย “เรไปก่อนละค่ะพี่ งานกองเต็มโต๊ะ 

ไปหมด”

กว่ารชนิศจะออกจากที่ทำงานได้ก็เกือบหนึ่งทุ่ม สภาพจราจรอันหนาแน่นในตอน 

เย็นเบาบางลงไปบ้างแล้ว แต่หญิงสาวก็ยังเลือกใช้ทางด่วนแทนถนนเบื้องล่างที่ 

กลายสภาพเป็นลานจอดรถไปแทบจะทุกเส้นทาง แต่แม้จะใช้ทางด่วน กว่าจะกลับ 

ถึงบ้านที่ตั้งอยู่แถวลาดพร้าวก็เป็นเวลาสองทุ่มกว่าแล้ว

หญิงสาวถอยรถเข้าจอดในช่องประจำของตัวเองในโรงรถที่ทอดยาวจาก 

กำแพงไปถึงตัวบ้าน ช่องจอดทั้งสองข้างว่างเปล่า แสดงว่าทั้งพี่ชายและน้องชาย 

ยังไม่กลับ

เมื่อเยี่ยมหน้าเข้าไปในห้องรับแขก เธอก็เห็นบิดากำลังชมข่าวในพระราช- 

สำนักตามลำพัง จึงวางกระเป๋าถือลงที่โต๊ะข้างโซฟาแล้วเดินไปนั่งแปะลงข้าง  ๆ   

กอดแขนค่อนข้างผอมแล้วซบหน้าลงกับไหล่อย่างออดอ้อน

“เหนื่อยไหมลูก”

ข้าราชการสาวพยักหน้าแรง  ๆ ทำสีหน้าแววตาน่าสงสาร เมื่ออยู่นอกบ้าน  

เธอเป็นคุณรชนิศที่แสนจะคล่องแคล่วปราดเปรียว ทำงานเก่งและเป็นผู้ใหญ ่ ทว่า 

เมื่ออยู่ที่บ้าน เธอกลับกลายเป็น ‘คุณหนูเร’ ที่ช่างประจบเสียเหลือเกิน

ท่านผู้พิพากษารังสีลูบผมบุตรสาวอย่างเอ็นดู พอดีกับร่างค่อนข้างท้วม 

เดินออกมาจากแพนทรี มีสาวใช้ประคองถาดผลไม้ตามมาด้วย และเมื่อเห็นหน้า 

คนเพิ่งกลับบ้านก็ออกปากทัก

“กลับมาแล้วหรือเร ทำหน้าทำตาละห้อยเชียว มีอะไรจ๊ะลูก”
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รชนิศชันกายลุกขึ้น ย้ายไปนั่งโซฟาเดี่ยวเพื่อให้มารดาได้นั่งลงแทนพลาง 

ตอบเสียงใส

“ไม่มีอะไรค่ะ เรแค่อยากอ้อนพ่อเฉย ๆ”

สองสามีภรรยาประสานเสียงหัวเราะ ดิษยาหยิบจานกระเบื้องใบเล็กขึ้นมา 

จากถาด ตักสับปะรดสีเหลืองสดเนื้อชุ่มฉ่ำที่หั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูสวยงาม 

ใส่จานหลายชิ้นส่งให้สามี แล้วเลื่อนถ้วยบรรจุพริกกับเกลือตามให้ ก่อนจะตักเพิ่ม 

อีกจานส่งให้บุตรสาว

“กินอะไรมาแล้วหรือยังเร”

“สับปะรดนี่ละค่ะ มื้อเย็นของเร”

เจา้ตวัจิม้ผลไมร้สหวานจากศรรีาชาเขา้ปากเคีย้วอยา่งถกูใจ สว่นผูเ้ปน็มารดา 

จุปาก ส่ายหน้าน้อย ๆ อย่างอ่อนใจ

“ห่วงอ้วนหรือลูก น่าจะกินอะไรให้อยู่ท้องสักนิด”

“ไม่ละค่ะ เดี๋ยวเรก็นอนแล้ว กินแล้วนอน อาหารไม่ย่อยนะคะ” เหลียว 

ซ้ายแลขวามองหาคนที่รู้ว่าไม่อยู่บ้านแน่ ๆ ก่อนถาม “นายรอนไปไหนล่ะคะวันนี้”

เธอไม่คิดจะถามถึงรังสิมันตุ์...พี่ชายคนโต เพราะอีกฝ่ายเป็นนักกฎหมาย 

ด้านตลาดเงินตลาดทุนในบริษัทที่ปรึกษากฎหมายข้ามชาติ ทำงานหนักเสียจน 

รชนิศคิดว่าเงินเดือนที่ได้รับคงแทบไม่ได้ใช้เลยสักบาท เพราะเริ่มงานเก้าโมงเช้า 

แต่กลับบ้านตีหนึ่งตีสองแทบทุกคืน ถ้าวันไหนเห็นตัวรังสิมันตุ์ก่อนตะวันตกดิน  

แสดงว่าเจ้าตัวไม่สบายหรือปวดหัวหนักจนต้องกลับมาพัก

ส่วนระพีพงศ์...น้องชายคนสุดท้องนั้นแทบจะเรียกได้ว่าคนละเรื่องกับพี่ชาย 

คนโต ชายหนุม่เปน็วศิวกรในบรษิทัใหญร่ะดบัชาตทิีแ่มจ้ะทำงานไมห่นกัเทา่รงัสมินัตุ ์ 

แต่ก็ไม่เคยอยู่ติดบ้าน หากวันไหนเลิกงานเร็วก็มักจะไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูง 

สรุปว่าไม่ว่างานจะหนักหรือไม ่ คนที่บ้านก็ไม่มีใครได้เห็นหน้าระพีพงศ์ก่อน 

เที่ยงคืนอยู่ดี

“เหน็วา่มนีดักบัเพือ่น ๆ กลางเดอืนหนา้กเ็ดนิทางแลว้ เลยตอ้งไปเลีย้งอำลา 

เสียหน่อย”

ดิษยาตอบเสียงระอาแกมรู้เท่าทันลูกคนเล็ก ส่วนรชนิศยิ้มขำ เพราะตาม 



ลูกไม้ซ่อนลายรัก

11

ปกติน้องชายก็เจอหน้าเพื่อนทั้งสมัยประถม มัธยม และมหาวิทยาลัยแทบจะ 

ทุกสัปดาห์อยู่แล้ว ไม่ยักรู้ว่ายังต้องลากันอีก

ช่วงหนึ่งปีก่อนหน้านี้ ระพีพงศ์ตั้งหน้าตั้งตาอ่านหนังสืออย่างหนักเพื่อสอบ 

โทเฟลและจีอาร์อี สำหรับสมัครเข้าเรียนปริญญาโทในคณะวิศวกรรมศาสตร์ของ 

มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา ชายหนุ่มเพิ่งได้รับจดหมายตอบรับให้เข้าศึกษาสาขา 

วิศวกรรมโยธาในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงที่สุดในฝั่งตะวันออกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน 

ทั้งยังได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ลาไปศึกษาต่อได ้ จึงไม่น่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะชวน 

เพื่อนและถูกเพื่อนชวนไปฉลองกันได้แทบทุกวัน

ในขณะทีร่ะพพีงศเ์ชีย่วชาญดา้นตระเวนราตร ี พีช่ายคนโตทีแ่สนจะเครง่ขรมึ 

กลับใช้ชีวิตยามค่ำคืนท่ามกลางกองเอกสาร และแม้จะถูกน้องชายค่อนว่าเป็น ‘ฤๅษี’ 

รังสิมันตุ์ก็เพียงแต่ยิ้มดุ ๆ ก่อนเอ่ยเป็นเชิงปราม

‘พีไ่มช่อบใชช้วีติเสเพล นายนัน่แหละระวงัตวัไว้ ทำอะไรตอ้งใชห้วัคดิ อยา่ 

ให้ความสนุกมันมาบังตา ถ้าไปมีเรื่องแล้วกระทบถึงหน้าที่การงานคุณพ่อ พี่จะ 

เหยียบนายซ้ำ’

น้องชายคนเล็กจึงหุบปากสนิท ไม่พูดถึงความเป็น ‘ฤๅษี’ ของพี่ชายอีกเลย 

“ฉลองกันทุกวัน ไม่เบื่อบ้างหรือไงนะ กินแต่เหล้า ตอนนี้ยังดูดีอยู่ก็จริง  

แต่เรกลัวว่าอีกห้าปีจะฉุจนดูไม่ออกว่าเคยหล่อ แถมตับแข็งตายก่อนแก่น่ะสิคะ”

เธอใช้เสียงเป็นทำนองว่า  ‘แล้วคุณพ่อกับคุณแม่ก็ไม่ห้าม’ ทั้งที่รู้อยู่ว่าทั้งคู่ 

ไม่เคยห้ามปรามลูกชายคนเล็กเรื่องเที่ยวเตร่เลยตั้งแต่เจ้าตัวเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

“นายรอนโตแล้ว และเท่าที่พ่อเห็น น้องดูแลตัวเองได้ เที่ยวมากี่ปีไม่เคย 

มีปัญหา อาจจะเคยเมาไร้สติไปบ้างตอนที่ยังเด็ก ๆ” 

รชนิศรู้ว่าบิดาหมายถึงตอนที่ระพีพงศ์เพิ่งเรียนชั้นปีที่หนึ่งในมหาวิทยาลัย  

เขาไปเทีย่วกบัเพือ่นแลว้เมาปลิน้เสยีจนเพือ่นตอ้งโทร.มาตามใหร้งัสมินัตุไ์ปรบั เพราะ 

ไม่น่าจะขับรถไหว พี่ชายใหญ่หิ้วปีกเจ้าตัวดีกลับถึงบ้านตอนตีหนึ่ง แต่ทิ้งไว้กลาง 

สนามหญ้าหน้าบ้าน ปล่อยให้อาเจียนจนหมดไส้หมดพุงก่อนจับกรอกกาแฟดำ 

ขมปี๋จนสร่างเมา แล้วค่อยพาเข้าบ้านซึ่งท่านผู้พิพากษารังสีรอ  ‘อบรม’  อยู่ในห้อง 

รับแขก
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ไมม่ใีครรูว้า่บดิาสอนสัง่ลกูชายคนเลก็วา่อยา่งไร แตน่บัจากวนันัน้ ระพพีงศ ์

ไม่เคยเมาให้คนที่บ้านเห็นอีกเลย

“แต่ตอนนี้น้องก็โตมากแล้ว พูดมากบ่นมากไปก็เท่านั้น ฟังน่ะฟัง แต่เชื่อ 

เสียที่ไหน ถ้าเขาเลิกเที่ยวไม่ได้ก็ตัวเขา สุขภาพเขา พ่อกับแม่ก็ดูแลให้ได้แค่นี้นะ 

ลูก”

รชนิศพยักหน้าก่อนเหลือบตามองที่ฝาผนัง เห็นว่าเข็มนาฬิกาชี้บอกเวลา 

เกือบสามทุ่มแล้ว จึงขอตัวขึ้นห้องนอน หญิงสาวไม่ใช่เด็กอนามัย แต่ที่ต้องรีบ 

อาบน้ำเข้านอนเร็วเพราะมีเหตุผลอื่น

ห้องนอนของรชนิศกว้างขวาง เพราะเป็นห้องของลูกสาวคนเดียว...และเป็น 

สุดรักสุดหวงของเจ้าของบ้าน บิดาและมารดารักลูกชายสองคนมากเท่าไหร่ ก็รัก 

ลูกสาวคนเดียวมากเป็นเท่าทวี ห้องนอนห้องนี้แทบจะเป็นห้องที่ใหญ่ที่สุดในบ้าน 

เสียด้วยซ้ำ เพราะต้องการให้รชนิศสะดวกสบายที่สุด ตอนต่อเติมบ้านใหม่เมื่อสิบ 

ปีก่อน ดิษยาจึงทุ่มเงินไม่อั้น ตกแต่งห้องให้ลูกสาวโดยใช้โทนสีพาสเทล พื้นปูไม้ 

ขัดมันสีโอ๊กดูอบอุ่น รวมทั้งเลือกสรรเครื่องเรือนในแบบที่เจ้าตัวโปรดปราน ตั้งแต่ 

เตียงเหล็กสี่เสาสีขาวที่ตั้งตรงกลางห้อง หัวเตียงรูปโค้งประดับแผ่นภาพลายกุหลาบ 

อังกฤษสีชมพู รอบเตียงแขวนผ้าม่านโปร่งสีครีม ปลายเตียงตั้งเก้าอี้ยาวเบาะบุผ้า 

สีครีมปักลายกุหลาบสีม่วง เครื่องเรือนทั้งหมดเป็นแบบควีนแอนน์ คือขาโค้งมน  

ให้ความรู้สึกอ่อนช้อย บอบบาง ด้านหนึ่งของห้องยื่นออกไปเป็นมุมแปดเหลี่ยม 

สำหรบันัง่เลน่ จดัวางเกา้อีย้าวชดิผนงัทกุดา้น ตรงกลางตัง้โตะ๊กระจกปผูา้ลนินิสขีาว 

ขลบิขอบดว้ยลกูไมถ้กั รชนศิมกัใชม้มุนีอ้า่นหนงัสอื เลน่คอมพวิเตอร ์ ทำงานฝมีอื 

รวมทั้งรับรองเพื่อนสาว ๆ ที่สนิทกันมาตั้งแต่เรียนชั้นมัธยม

ความแตกต่างระหว่างลูกชายและลูกสาวบ้านนี้คือ รชนิศไม่มีสิทธิ์ออกไป 

ตระเวนราตรีที่ไหนเหมือนน้องชาย ตั้งแต่เรียนประถมจนกระทั่งมัธยมในโรงเรียน 

สาธิต ถ้าอยากจะสังสรรค์กับเพื่อนต้องอยู่ที่บ้านเท่านั้น ดิษยารับรองเพื่อนของ 

ลูกสาวทุกคนเป็นอย่างดี เหล่าเด็กสาววัยต้นจึงติดใจบ้านสวย ขนมอร่อย และ 

คณุแมใ่จดเีสยีจนยกโขยงกนัมาแทบทกุสปัดาห์ ตอ่มาเมือ่เขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยั 

และรชนิศเลือกเรียนในคณะที่ประชากรชายหญิงมีมากพอ  ๆ  กัน จึงได้รับการ 



ลูกไม้ซ่อนลายรัก

13

ผ่อนปรนให้ไปสังสรรค์กับเพื่อนนอกบ้านได้บ้าง แต่ต้องกลับถึงบ้านไม่เกินสามทุ่ม  

ซึ่งหญิงสาวปฏิบัติตามกฎของมารดาอย่างเคร่งครัด แม้ว่าจะมีเพื่อน  ๆ  ชักชวนไป  

‘ต่อ’ แต่ด้วยนิสัยส่วนตัวที่ไม่ชอบความอึกทึกครึกโครม จึงบอกปัดเสียทุกครั้ง

หากจะเปรียบรังสิมันตุ์เป็น ‘ฤๅษี’ รชนิศก็ไม่ต่างอะไรกับ ‘แม่ชี’ ในสายตาของ 

เพื่อน ๆ 

หญิงสาวเดินผ่านเตียงนอนไปยังห้องที่อยู่ติดกัน เมื่อผลักบานเลื่อนไม้ออก 

ก็พบห้องแต่งตัวกว้างขวางที่เชื่อมต่อไปยังห้องน้ำ กลางห้องวางโต๊ะไม้รูปสี่เหลี่ยม 

ผืนผ้ามีขาโค้งแบบควีนแอนน์ รอบ ๆ โต๊ะประกอบด้วยลิ้นชักเล็ก ๆ มากมายซึ่งเป็น 

ที่ใส่เครื่องประดับกระจุกกระจิก เธอวางกระเป๋าถือใบโปรดยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง 

ลงบนโต๊ะ แล้วดึงที่จัดระเบียบกระเป๋าออกมาวางข้างนอก หยิบผ้านุ่มออกมา 

เช็ดกระเป๋าอย่างทะนุถนอม ใส่ถุงเยื่อกระดาษบรรจุสำลีอัดแน่นเพื่อรักษารูปทรง 

ลงในกระเป๋า ก่อนนำไปเก็บรวมกับ ‘สมบัติ’ ใบอื่นในตู้มุมห้อง

นอกจากจะมีชั้นวางที่เก็บกระเป๋าได้สามสิบใบแล้ว ในห้องยังมีตู้เสื้อผ้า 

ติดผนังอีกสามตู้ใหญ่ ๆ ตู้รองเท้าที่เก็บรองเท้าได้หกสิบคู่ รวมทั้งตู้ลงกุญแจและ 

ตู้เซฟสำหรับเก็บเครื่องประดับราคาแพงและนาฬิกา แม้จะดูมากเกินไปสำหรับการ 

เก็บสมบัติของคนคนเดียว แต่ดิษยากลับพูดอย่างไม่เดือดร้อนว่า

‘เรเป็นลูกสาวคนเดียวของเจ้าของโรงเรียนเอกชนชั้นนำนะจ๊ะ แถมคุณยาย 

ยังเป็นหม่อมราชวงศ์ ใคร ๆ ก็รู้จักท่าน ลูกต้องแต่งตัวดี ใช้ของดีให้เหมาะสมกับ 

ฐานะและหน้าตาของแม่และคุณยาย’

แม้แต่พี่และน้องชายของเธอก็ไม่รอดจากข่ายนี้ มารดาขนซื้อเสื้อผ้าผู้ชาย 

ราคาแพงมาให้ลูกชายจนเต็มตู้ (แม้ว่าตู้จะไม่ใหญ่เท่าของรชนิศก็ตาม) มีเพียง 

คนเดียวเท่านั้นที่ดิษยาไม่ยุ่งด้วย คือท่านผู้พิพากษารังสี

‘เสือต้องพ ี ฤๅษีต้องผอม’ บิดาของเธอว่าอย่างนั้น 

‘ผู้พิพากษาเปรียบได้กับฤๅษี ต้องยึดมั่นในคุณธรรม และต้องเป็นกลาง 

มากที่สุด เห็นไหมว่าพ่อคุยกับนักธุรกิจและนักการเมืองไม่ได้ แถมยังไปงานเลี้ยง 

ที่ไหนไม่ได้เลย ต้องปล่อยให้แม่เขาฉายเดี่ยวประจำ และถ้าพ่อใช้ของดีราคาแพง 

ใครต่อใครจะพากันเพ่งเล็งว่าพ่อไปรับเงินรับของกำนัลมาจากไหน ถึงแม้ว่าทุกคน 
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จะรู้ว่าแฟนพ่อรวยก็เถอะ แต่เราป้องกันข้อครหาแบบนี้ไว้ตั้งแต่ต้นดีที่สุด’

‘แฟนพอ่’ กเ็ขา้ใจประเดน็นีด้ ี จงึกลายเปน็วา่แมก่บัลกูใชข้องแพงระยบั ส่วน 

พ่อสมถะอยู่คนเดียว

หญิงสาวล้างเครื่องสำอางและอาบน้ำอย่างรวดเร็ว สวมชุดนอนแบบที่โปรด- 

ปรานที่สุด คือเสื้อนอนแบบติดกระดุมมีปกตัดจากผ้าซาตินยาวประมาณครึ่งต้นขา 

แล้วสวมเสื้อคลุมทับ หยิบโทรศัพท์เคลื่อนที่และไอแพ็ดมากดเปิดดู 

หน้าจอโทรศัพท์ขึ้นเตือนว่ามีข้อความในไลน์ เมื่อเปิดออกอ่านจึงเห็นสติ๊ก- 

เกอร์รูปหมีสีน้ำตาลส่งจดหมายรักและข้อความ  ‘นอนหรือยังจ๊ะ’ จึงรีบพิมพ์ตอบ 

กลับไป ก่อนเดินไปเปิดไฟเหนือมุมนั่งเล่น ตั้งไอแพ็ดรอ

ครู่เดียวก็มีสัญญาณเรียกเข้า รชนิศกดรับ ครั้นแล้วหน้าจอก็ปรากฏภาพ 

ชายหนุ่มผิวขาว ตาชั้นเดียว หน้าตาเกลี้ยงเกลาแบบไม่โดดเด่นสะดุดตา แต่ 

ริมฝีปากที่ประดับรอยยิ้มอบอุ่นอ่อนโยน รอยยิ้มกว้างแบบนั้นทำให้หน้าตาจืด  ๆ   

ของเขาดูสดใสขึ้นอย่างมาก

และคำแรกที่ทักทายก็ทำให้เธอยิ้มตอบอย่างยินดี

“คิดถึงเรจัง”
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๒

“เรก็คิดถึง พี่ภัทรค่ะ เป็นยังไงบ้างคะวันนี้”

“เข้าแล็บด่วนจ้ะ เทสต์กลุ่มตัวอย่างมีปัญหา อาจารย์เลยให้พี่เข้าไปดู  

เรล่ะจ๊ะ วันนี้เป็นยังไง”

รชนิศย่นจมูกน้อย  ๆ  อย่างลืมตัว หากพอนึกได้ก็รีบบีบจมูกเพราะกลัวว่า 

ย่นจมูกมาก ๆ แล้วหน้าจะย่นตาม ทำเอาญาณภัทรหัวเราะร่วน เพราะเคยล้อเลียน 

อีกฝ่ายบ่อย ๆ ว่า ทำยังกับบีบแล้วรอยย่นจะลดลงอย่างนั้นแหละ

คนหัวเราะจึงได้ค้อนเป็นรางวัลเสียอีกวงใหญ่ ๆ 

“ไม่ต้องขำเลย วันนี้เรเหนื่อยจะแย่ค่ะ ประชุมตั้งแต่เช้ายันบ่าย กว่าจะได้ 

ทำงานจริง ๆ ก็ช่วงเย็น แถมออกจากที่ทำงานเกือบทุ่ม รถก็ติดจะแย่ เหยียบเบรก 

เสียจนตะคริวจะกินขาอยู่แล้ว”

น้ำเสียงกระเง้ากระงอดทำให้อีกฝ่ายรีบปลอบ

“โอ ๋ๆ มามะ พี่นวดให้นะ”

เจ้าตัวทำท่านวดอากาศอย่างตั้งอกตั้งใจ ทำเอาคนบ่นหัวเราะคิกคัก

“ไม่เอาค่ะ พี่ภัทรนวดไม่ได้เรื่องเลย เรน่าจะเมื่อยกว่าเดิมอีก”

ญาณภัทรยักไหล่เป็นทำนอง...ไม่เอาก็ช่วยไม่ได้ แต่รอยยิ้มเอ็นดูกับแววตา 

อบอุ่นของอีกฝ่ายที่ส่งผ่านหน้าจอเล็ก ๆ มา ทำให้รชนิศเต็มตื้นอย่างบอกไม่ถูก

จะเหนื่อยแค่ไหน เมื่อกลับมาถึงบ้าน ได้คุยกับพี่ภัทร ความเหนื่อยล้า 

ก็ดูจะมลายไปสิ้น

รชนศิรูจ้กักบัญาณภทัรตัง้แตอ่ายไุมเ่ตม็สบิปดี ี ชายหนุม่เปน็ลกูชายคนกลาง 
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ในจำนวนพี่น้องห้าคนของเพื่อนสนิทสมัยมัธยมของผู้พิพากษารังสี พ่อของ 

ญาณภัทรเป็นนักวิชาการด้านธรณีวิทยาที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการแล้ว ส่วนแม่ 

ของชายหนุ่มเป็นแม่บ้าน ในบรรดาพี่น้องทั้งหมด ญาณภัทรหัวดี เรียนเก่งที่สุด  

จงึสอบชิงทุนรฐับาลสาขาวิศวกรรมศาสตรช์ีวการแพทย์๑ เพือ่ศึกษาต่อระดับปริญญา 

โทและปริญญาเอกในสหรัฐอเมริกาได้สำเร็จ 

ตั้งแต่ครั้งยังเยาว์ ดร.สมยศหรือที่รชนิศเรียกขานว่าลุงยศมักมาเยี่ยมบิดา 

ของเธอแทบจะทุกสุดสัปดาห์ โดยพาบุตรชายคนโปรดมาด้วย ญาณภัทรเข้ากับ 

รังสิมันตุ์ที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปีได้ดี แต่ไม่สนิทกับรชนิศเอาเสียเลย เพราะดิษยา 

ห้ามขาด ไม่ให้ลูกสาวคลุกคลีกับเด็กผู้ชาย ไม่เว้นแม้แต่ลูกเพื่อนสนิทสามี และ 

เด็กหญิงก็สนใจจะเล่นตุ๊กตาบาร์บี้มากกว่าวิ่งเล่นกับพวกผู้ชายในสนามหน้าบ้าน 

อยู่แล้วด้วย

ทั้งคู่ได้รู้จักกันจริงจังเมื่อรชนิศเดินทางไปเรียนต่อระดับปริญญาโทในเมือง 

เดียวกัน ดิษยาเดินทางไปส่งบุตรสาวคนเดียวด้วยตัวเองไม่ได้ ผู้พิพากษารังสี 

จึงฝากให้ญาณภัทรช่วยดูแล  ‘น้อง’ อีกทั้งชายหนุ่มถูกบิดาตัวเองกำชับมาอีกแรง  

รชนิศจึงมีคนคอยโทรศัพท์ถามความเป็นไป อาสาพาไปซื้อของ และช่วยหัดขับรถ 

ให ้ จนกระทั่งจากพี่ชาย ญาณภัทรก็ขยับฐานะขึ้นมาเป็นคนรัก

แน่นอนว่าดิษยาไม่พอใจกับการตัดสินใจมีแฟนครั้งแรกของบุตรสาว ส่วน 

หนึ่งเพราะหวงลูกสาว ทว่าอีกส่วน...เธอรู้สึกว่าญาณภัทรไม่ดีพอ ไม่เหมาะสมกับ 

ลูกสาวแสนสวยแสนเก่งของเธอ

ในขณะที่รชนิศสวยสง่าโดดเด่น ญาณภัทรกลับมีดีแต่ความสูงและขาว  

หน้าตาเกลี้ยงเกลาธรรมดา รสนิยมในการใช้ชีวิตแสนสามัญและติดดิน ทั้งการ 

แต่งตัวและบุคลิกก็ยังไม่เข้าตา เรียกได้ว่าหากเห็นทั้งคู่เดินไปด้วยกันแล้วเหมือน 

คุณหนูมากับคนขับรถที่แต่งตัวดีหน่อยมากกว่าคู่รัก

๑ ชวีเวช (Biomedical Engineering) : เปน็สาขาวชิาประยกุตท์ีใ่ชค้วามรูท้างวศิวกรรมศาสตร์ 

และวทิยาศาสตรก์ารแพทยเ์พือ่สรา้งแบบจำลอง พฒันาซอฟตแ์วรแ์ละอปุกรณต์า่ง ๆ เพือ่ใชใ้นการแพทย์  

เช่น การสร้างอวัยวะเทียม เป็นต้น
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และแม้ว่าญาณภัทรกำลังเรียนปริญญาเอก แต่ปริญญาสูง ๆ ไม่ใช่สิ่งที่ดิษยา 

ต้องการ เพราะดูจากเพื่อนสนิทของสามี ดร.สมยศเป็นนักวิชาการที่พอมีพอกิน 

เท่านั้น ถึงจะดำรงตำแหน่งสำคัญทางวิชาการ แต่ก็ไม่ได้ร่ำรวยสุขสบายชนิดกินใช้ 

ไปตลอดชาติก็ไม่หมดอย่างครอบครัวของดิษยา

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เรื่องหน้าตาและความรู้ ความมั่นคงในชีวิตต่างหากที่ดิษยา 

มองหาให้ลูกสาว และเธอก็คิดว่าญาณภัทรไม่มีให้

เมื่อรู้ว่ามารดาคัดค้านและยังไม่ยอมรับคนรัก รชนิศจึงไม่พูดถึงอีกฝ่ายให้ 

เข้าหูอีกฝ่ายบ่อย ๆ และเพราะชายหนุ่มยังเรียนไม่จบ จึงไม่มีโอกาสเผชิญหน้ากัน 

บ่อยนัก ซึ่งรชนิศถือว่าเป็นเรื่องดี 

อย่างน้อย...ก็ผลักปัญหาออกไปไกลตัวได้อีกสักปีสองปี

ทวา่ปญัหาแมไ่มป่ลืม้ ยงัไมห่นกัหนาเทา่กบัระยะทางอนัแสนไกลเทา่ครึง่โลก 

และระยะเวลาที่แตกต่างกันถึงสิบสี่ชั่วโมง

ในช่วงหนึ่งปีแรกที่รชนิศสำเร็จการศึกษาและกลับมาทำงาน หญิงสาวงอแง  

หาเรื่องมาทะเลาะกับญาณภัทรได้แทบไม่เว้นแต่ละวัน เพราะความหงุดหงิดที่ 

ต้องไกลห่าง ความคิดถึง และในหลาย  ๆ  ครั้งที่นัดเวลาคุยโทรศัพท์ ญาณภัทร 

ผิดนัดได้อย่างน่าโมโห ส่วนมากเป็นเพราะอีกฝ่ายต้องทำแล็บและตรวจงาน 

นักศึกษาจนดึก แต่ต้องตื่นเช้ามาคุยกับคนรัก จึงมีเวลานอนน้อย บ่อยครั้งที่ 

นาฬิกาปลุกส่งเสียงแล้วเขาไม่ได้ยิน 

แต่ทุกครั้งที่เธอโกรธ ชายหนุ่มไม่ยอมทะเลาะด้วย กลับทำใจเย็น ปล่อย 

ให้เธอฟาดงวงฟาดงาจนเหนื่อยแล้วค่อยง้อ และธรรมชาติของหญิงสาวเป็นคน 

โกรธง่ายหายเร็วอยู่แล้ว เมื่อมีคนยอมง้อ ยอมลงให้ในทุกเรื่อง ใช้น้ำใสไหลเย็น 

คอยดับไฟในใจ เธอจึงไม่เคยโกรธกับคนรักข้ามคืนเลยสักครั้งเดียว

“แล้ววันนี้ประชุมเรื่องอะไรจ๊ะ”

“ความร่วมมือไทย - เกาหลีค่ะ เรเข้าไปฟังเฉย ๆ” 

หญิงสาวคุยจุกจิกอยู่กับคนรักอีกพักใหญ่ กระทั่งญาณภัทรต้องออกไป 

มหาวิทยาลัย เพราะนัดคุยเรื่องวิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาไว้เก้าโมงตรง 

จึงบอกลากันหลังสี่ทุ่มเล็กน้อย
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รชนิศนำอุปกรณ์สื่อสารไปชาร์จไฟแล้วจึงเดินกลับมาที่ปลายเตียง ถอด 

เสื้อคลุมวางพาดไว้บนเก้าอี้ยาวอย่างเรียบร้อยแล้วค่อยตลบผ้าห่มขึ้น เมื่อสอดตัว 

เข้าไประหว่างเครื่องนอนผ้าลินินเรียบลื่นละมุนผิวที่เย็นสบายแล้ว แทนที่จะหลับ  

เธอกลับหวนนึกถึงวันที่เจอกับญาณภัทรเป็นครั้งแรกเมื่อเกือบห้าปีก่อน

เมื่อการเดินทางข้ามทวีปที่ยาวนานเกือบสิบหกชั่วโมงสิ้นสุดลง รชนิศก็เหนื่อย 

ออ่นจนแทบจะหลบักลางอากาศไดท้กุวนิาท ี แมจ้ะเดนิทางดว้ยชัน้ธรุกจิ แตห่ญงิสาว 

กลับนอนไม่ค่อยหลับ เครื่องบินของสายการบินไทยร่อนลงจอดที่ท่าอากาศยาน 

นานาชาติลอสแอนเจลิสหลังสามทุ่ม  ๒  เล็กน้อย แต่กว่าเธอจะผ่านด่านตรวจคน 

เข้าเมืองและรับกระเป๋าได้ก็เป็นเวลาเกือบห้าทุ่มแล้ว

รชนิศเข็นรถเข็นที่แสนหนักไปตามทางเดินภายในอาคารผู้โดยสารระหว่าง 

ประเทศ ทอม แบรดลีย์ ก่อนจะออกมาถึงจุดรอรับผู้โดยสารขาเข้า และทันที 

ที่ก้าวพ้นรั้วที่กั้นระหว่างผู้โดยสารกับผู้มารอรับ ชายหนุ่มรูปร่างผอมสูงก็ก้าวยาว ๆ 

เดินมาหา

‘น้องเร’

เสียงทักของอีกฝ่ายมีแววโล่งใจ ก็ควรอยู่หรอก เครื่องลงตอนสามทุ่ม  

แต่ตอนนี้เกือบจะห้าทุ่มแล้ว คนรอคงใจไม่ดีเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ช้านัก

‘สวัสดีค่ะพี่ภัทร’

‘มา พี่เข็นรถให้’

รชนิศขยับให้ชายหนุ่มที่ผอมเกินหน้าเกินตาเธอทำหน้าที่เข็นรถให้อย่าง 

ไม่เกี่ยงงอน แล้วเดินตามอีกฝ่ายไปยังทางออกของอาคาร

ญาณภัทรพาเธอเดินข้ามถนนไปยังลานจอดรถฝั่งตรงข้าม กดลิฟต์ขึ้น 

๒ เที่ยวบินตรงเส้นทางกรุงเทพฯ – ลอสแอนเจลิสของการบินไทย จะเดินทางถึงลอสแอนเจลิส 

ในช่วงค่ำของทุกวัน แต่การบินไทยได้ยกเลิกเที่ยวบินตรงในเส้นทางนี้แล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.  ๒๕๕๕ การ 

เดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันด้วยการบินไทย ต้องแวะพักและเปลี่ยนเครื่องที่ท่าอากาศยาน 

นานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี
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ชั้นสาม ระหว่างนั้นรชนิศก็แอบสำรวจ  ‘ลูกชายลุงยศ’ อย่างละเอียดยิบ

สิ่งแรกที่สังเกตเห็นคือเขาสวมแว่นสายตา ทำให้หน้าตาจืด  ๆ  ดูคงแก่เรียน  

ผมตัดสั้นและไม่ได้แต่งทรง ทั้งยังแต่งตัวอย่างชาวอเมริกันทั่วไป คือสวมเสื้อโปโล 

สีน้ำเงินเข้มลายริ้วสีเหลือง กางเกงยีนสีฟ้าซีดกับรองเท้ากีฬา แต่เพราะรูปร่างผอม 

จึงดูกล้องแกล้งอย่างบอกไม่ถูก

สรุปแล้ว...เหมือนเดิมไม่มีผิด จืดและใสเหมือนนมพร่องมันเนย ไร้สไตล์  

แถมแก่ด้วย

ลิฟต์หยุดที่ชั้นสาม ชายหนุ่มเดินนำไปยังช่องจอดที่ห่างออกไปเล็กน้อย  

รชนิศชะงักกึกเมื่อเห็นอีกฝ่ายกดกุญแจรีโมตเปิดท้ายรถสีแดงจัดจ้า

เอาละ ขอถอนความคิดเรื่องสไตล์ อย่างน้อยผู้ชายตรงหน้าก็มีรสนิยม 

ในการเลือกรถ

ไม่น่าเชื่อว่าผู้ชายคงแก่เรียนจะชอบรถสปอร์ตหวือหวาแบบนี้ เธอนึกว่าจะ 

ใช้ซีดานธรรมดา สีหม่น ๆ ทึบ ๆ เสียอีก

รถยนตใ์นสหรฐัอเมรกิามรีาคาถกูกวา่ในไทยมาก เพราะคนมฐีานะปานกลาง 

และเป็นนักเรียนทุนอย่างชายหนุ่มตัวผอมตรงหน้ายังสามารถซื้อรถสวย  ๆ  ได้เลย  

พนันกันก็ได้ว่ามาสด้าอาร์เอกซ์ ๘ แบบสองประตู รุ่นปี ๒๐๐๗ คันนี้ เจ้าของรถ 

ซื้อมาด้วยราคาไม่ถึงหนึ่งหมื่นเหรียญหรือประมาณสามแสนบาทเท่านั้น

ญาณภัทรก้มลงไปพับเบาะหลังรถลงราบเพื่อเพิ่มพื้นที่ท้ายรถ ก่อนย้าย 

กระเป๋าเดินทางแสนหนักทั้งสองใบของรชนิศเข้าไปวางเรียงอย่างคล่องแคล่ว ส่วน 

เจ้าของกระเป๋าได้แต่ยืนมองอย่างทึ่ง ๆ 

กระเป๋าของเธอชั่งน้ำหนักมาใบละห้าสิบปอนด์พอดีเป๊ะ แต่เขายกวางได้ 

โดยไม่มีท่าเหนื่อยหรือเก้กังเลยสักนิด แสดงว่าแข็งแรงกว่ารูปร่างที่เห็น

‘ขึ้นรถเลยน้องเร’

รชนิศเดินอ้อมไปด้านซ้ายตามความเคยชิน แต่เมื่อเปิดประตูออกและเห็น 

พวงมาลัยคนขับอยู่ตรงหน้า ก็ได้ยินเสียงถามกลั้วหัวเราะ

‘น้องเรอยากขับรถเหรอ’

บ๊อง!...หญิงสาวนึก...ผู้ชายอะไรไม่เป็นสุภาพบุรุษเอาเสียเลย เห็น  ๆ  อยู่ว่า 
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เธอเปิดประตูผิดฝั่ง เพราะไม่ชินกับพวงมาลัยซ้าย ยังจะมาหัวเราะกวนประสาท 

กันอีก

‘เปล่าค่ะ’

เธอตอบกระแทกเสียงพลางเดินอย่างกระฟัดกระเฟียดไปเปิดประตูคนนั่ง 

แทน

ญาณภทัรปดิกระโปรงทา้ยรถอยา่งเบามอืแลว้ตามมาขึน้นัง่ในทีค่นขบั ตลอด 

ระยะเวลาที่อีกฝ่ายถอยรถจนกระทั่งขับออกมาสู่ถนนภายในสนามบิน รชนิศไม่ได้ 

เปิดปากพูดแม้แต่คำเดียว 

‘หิวหรือเปล่า’

คนโดนถามรูส้กึทอ้งรอ้งขึน้มาทนัท ี ‘หวิคะ่ อาหารบนเครือ่งไมค่อ่ยถกูปากเร 

เท่าไหร่’

คนขับเงียบไปพักหนึ่งอย่างใช้ความคิด มองเวลาที่หน้าปัดแผงวิทยุก่อนพูด 

ลอย ๆ 

‘ร้านอาหารส่วนใหญ่ปิดหมดแล้ว’ 

อ้าว! กวนกันนี่...

จากทีอ่ารมณเ์กอืบจะด ี ฟงัแลว้เลยนกึขุน่อกีรอบ...ถา้ไมม่ทีีใ่หก้นิแลว้จะถาม 

ทำไมว่าหิวไหม

‘พวกแมคโดนัลด์ก็ต้องซื้อผ่านไดรฟ์ทรู’

คนฟังส่ายหน้าทันที ‘เรไม่กินจั๊งค์ฟู้ดค่ะ’

‘งั้นก็เหลือไทยทาวน์ ตอนนี้ห้าทุ่มสิบห้า วันนี้วันศุกร์ ร้านปิดเที่ยงคืน  

น่าจะทัน ไปไหม’

รชนิศไม่ถามว่าร้านอะไร แต่พยักหน้าตกลงทันที

เพราะถนนโล่ง ครึ่งชั่วโมงต่อมา หญิงสาวจึงได้มานั่งอยู่ในร้านก๋วยเตี๋ยว 

ในย่านฮอลลีวู้ด เธอสั่งเส้นหมี่น้ำชามเล็ก ส่วนญาณภัทรสั่งเหมือนกัน แต่เป็น 

ชามใหญ่

‘อาหารไทยที่นี่ราคาไม่แพงเท่าไหร่ถ้าเทียบกับเมืองอื่น แต่กินบ่อย  ๆ  ก็จน 

เหมือนกัน’
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‘แล้วพี่ภัทรทำกับข้าวกินเองเหรอคะ’

คนตัวผอมส่ายหน้า ‘เปล่าหรอก พี่ทำไม่เก่ง’

‘อ้าว แล้วทำไง’

‘ตอนแรก  ๆ  ก็ซื้อพวกมาม่ากิน แต่ตอนนี้พี่ทำงานร้านอาหารไทยช่วงเย็น  

เลยมีข้าวให้กินทุกวัน’

มิน่า ผอมกงโก้อย่างกับคนขาดสารอาหาร...รชนิศนึกค่อน

กว๋ยเตีย๋วรอ้น  ๆมาวางตรงหนา้ในเวลาอนัรวดเรว็ หญงิสาวชมิรสแลว้ยิม้อยา่ง 

ถูกใจ หมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องมาอีกบ่อย ๆ 

แต่ในช่วงที่ยังไม่ได้สอบใบขับขี่และยังไม่ได้ซื้อรถ คงต้องใช้บริการญาณ- 

ภัทรทัวร์ไปก่อน

‘แล้วอพาร์ตเมนต์เร...’

‘พรุ่งนี้พี่จะพาไปด ู วันนี้น้องเรไปพักโรงแรมใกล ้ๆ มหาวิทยาลัยก่อน พี่จอง 

ห้องไว้ตามที่คุณอาบอกแล้ว’

รชนิศพยักหน้าหงึกหงัก เมื่อรับประทานจนอิ่มก็ได้เวลาปิดร้านพอด ี ญาณ- 

ภัทรชิงจ่ายค่าอาหารโดยไม่ฟังเสียงรชนิศที่ยืนยันว่าอยากจะแตกแบงก์ใหญ่

‘พี่เลี้ยงเอง’

กว่าจะพารชนิศมาถึงที่พักได้ก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนครึ่งแล้ว และเพราะ 

ที่พักเป็นกิจการหนึ่งของมหาวิทยาลัย จึงวางใจได้ทั้งความสะดวกและปลอดภัย 

ญาณภัทรช่วยรชนิศจัดการเอกสารเข้าที่พัก ดูแลจนรชนิศเก็บกระเป๋า 

เข้าห้องเรียบร้อยแล้วจึงเอ่ยลา

‘พรุ่งนี้จะให้พี่มารับกี่โมงดี’

คนถูกถามดูเวลา ไม่แน่ใจว่าบ้านของอีกฝ่ายอยู่ไกลจากที่นี่มากขนาดไหน  

จึงตอบอย่างกลาง ๆ ไว้ก่อน

‘สักสิบโมงได้ไหมคะ หรือว่าเช้าไป’

‘งั้นพี่มาเที่ยงเลยดีกว่า น้องเรจะได้พักมาก ๆ’

แสดงว่าเช้าไปจริง ๆ  

‘ห้องพักของน้องเรรวมอาหารเช้าด้วยแล้วนะ’
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เขาเตือนก่อนโบกมือลา ก้าวยาว ๆ ไปที่ลิฟต์ รชนิศจึงปิดประตูห้อง รีบใส่ 

โซ่คล้องแล้วนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้ขอบคุณเขาเลยสักคำที่อุตส่าห์มารับและอำนวย 

ความสะดวกให้ทุกอย่าง

ช่างเถอะ...เธอนึกง่าย  ๆ...ไว้ย้ายเข้าอพาร์ตเมนต์เมื่อไหร่ ค่อยทำกับข้าว 

มื้อใหญ่ขอบคุณรวดเดียวก็แล้วกัน

ในวันถัดมา ชีวิตของข้าราชการสาวดำเนินไปตามปกติ จนกระทั่งผู้อำนวยการ 

เชิญพบในช่วงบ่าย แม้จะไม่รู้ว่าเรียกพบด้วยเรื่องใด แต่เมื่อเดินไปถึงหน้าห้อง 

ทำงานของ ผอ. เจ้าหน้าที่ธุรการซึ่งทำหน้าที่เลขาฯหน้าห้องควบไปด้วยก็เอ่ยเป็นเชิง 

แหย่ว่า

“คุณชายเดียวไม่อยู่ เรมาพบ ผอ. ทุกวันเลยเนอะ”

“นั่นสิคะพี่เปี๊ยก พอทราบไหมคะว่าพี่วีจะคุยเรื่องอะไร”

คนอาวุโสกว่าส่ายหน้าอย่างช่วยอะไรไม่ได้ รชนิศจึงเดินไปเคาะประตูก่อน 

เปิดเข้าไป

วีรเทพเป็นหนุ่มใหญ่วัยสี่สิบปลาย  ๆ ตามปกติแล้วเขาเป็นคนมีอารมณ์ขัน  

แต่ถ้ามีงานเข้าและเป็นเรื่องเครียดเมื่อไหร่ ทั้งสำนักจะเหมือนกับตกอยู่ในสภาวะ 

อึมครึมเหมือนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆฝนไม่มีผิด

“นั่งสิเร พี่จะถามเรื่องงานที่เสนอมาหน่อย”

ความจริงคือไม่หน่อย และวีรเทพเป็นพวกกัดไม่ปล่อย อะไรที่เขาเคลือบ- 

แคลงสงสัยต้องได้รับคำตอบอย่างกระจ่างแจ้งเดี๋ยวนั้น

รชนิศตอบคำถาม  ผอ.  อยู่พักใหญ่จนเริ่มเวียนหัว อีกฝ่ายค่อยพยักหน้า 

หงึกหงักเป็นทำนองว่าเข้าใจแล้ว 

“อ้อ ไอ้เรื่องที่เรสมัครทุนข้าราชการที่มีศักยภาพสูงน่ะ ผลมาแล้วนะ อยู่ที่ 

เปี๊ยก”

คนฟังหายปวดหัวทันที ยิ้มแฉ่งเสียจนเจ้านายค่อน

“ยิม้เขา้ไป ไอเ้ดยีวกบัเรนีย่งัไงนะ ผลดักนัไมอ่ยู ่ ไปตา่งประเทศกนัโครม ๆ 

พี่เมาว่ะ”
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ถึงปากจะบ่น แต่วีรเทพไม่เคยขัดข้องหากลูกน้องจะขอไปอบรมต่างประเทศ 

หรือลาพักร้อนยาวนานทีละเป็นสิบวัน เพราะถือว่าช่วงปกติก็ทำงานหนักกันแทบ 

ทุกคน ขออย่างเดียวคืออย่าลาไปพร้อมกันหลาย ๆ คนเท่านั้น

ออกจากห้อง ผอ. มาได้ หญิงสาวหยุดแวะโต๊ะหัวหน้าธุรการ อีกฝ่ายจึงส่ง 

เอกสารปึกบาง ๆ ให ้

“ไปเดือนหน้าเลยหรือเร”

“ค่ะ อีกสามอาทิตย์”

รชนิศรับไปอ่านดูคร่าว ๆ แล้วทำหน้ามุ่ยลงหน่อย

“เกาหลีหรือเนี่ย เรนึกว่าจะได้ไปเยอรมัน”

“แหม...ดีกว่าไม่ได้ไปนะเร”

พีเ่ปีย๊กปลอบใจ หญงิสาวจงึยิม้ตอบเปน็เชงิขอบคณุกอ่นเดนิกลบัโตะ๊ทำงาน  

แม้จะยินดีที่ได้รับทุน แต่เธอก็อดถอนใจเบา ๆ อย่างผิดหวังไม่ได้

ก็อยากไปเยอรมนีมากกว่าเกาหลีนี่นา

สองเดือนก่อนหน้านี้ รชนิศสมัครขอรับทุนสำหรับกลุ่มข้าราชการรุ่นใหม่ที่มี 

ศักยภาพสูงขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่ออบรมด้านการพัฒนาสมรรถนะด้าน 

การบริหารและความเป็นผู้นำในองค์กรภาครัฐ มีทั้งศึกษาดูงาน รับฟังการบรรยาย 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมสมอง สุดท้ายคือจัดทำและ 

นำเสนอรายงาน ระยะเวลาฝึกอบรมเกือบสองสัปดาห์ถือว่าไม่มากและไม่น้อยจน 

เกินไป โดยข้าราชการสามารถเลือกได้ว่าจะไปอบรมที่เยอรมนีหรือเกาหลีใต้ ซึ่ง 

แน่นอนว่าหญิงสาวเลือกเยอรมนีเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่ง และเพราะเกณฑ์การ 

คัดเลือกมีเพียงอายุราชการ ผลการปฏิบัติราชการ และคะแนนสอบภาษาอังกฤษ  

รชนิศจึงมั่นใจว่าเธอต้องผ่านการคัดเลือกและได้ไปประเทศที่ต้องการแน่

ไม่ใช่ว่าอคติกับเกาหลีใต้ แต่เป็นเพราะเธอได้ไปอบรมดูงานที่นั่นมาแล้ว 

เมื่อเข้าทำงานใหม่  ๆ แต่ในครั้งนั้นเป็นการอบรมด้วยทุนของกระทรวง ซึ่งเนื้อหา 

การอบรมเป็นเรื่องในความรับผิดชอบของกลุ่มงานของเธอโดยตรง และคุณชาย 

เดียวตัดสินใจว่าจะส่งเธอไปแทน 

เอาเถอะ คิดเสียว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้า เหนือรชนิศยังมีเหล่ามนุษย์เทพใน 
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กระทรวงอื่น ได้ไปเกาหลีก็ดีกว่าไม่ได้ไปเลยละน่า

นั่งทำงานไปได้อีกพักใหญ ่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการสาวก็ส่งเสียงรอ้ง  

หมายเลขที่ปรากฏบนหน้าจอแบบสัมผัสเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐาน เธอชั่งใจ 

อยู่ครู่หนึ่งก่อนกดรับ

“สวัสดีครับ คุณรชนิศ ผม...ธารณ์ จากกระทรวงการต่างประเทศที่มา 

ประชุมเมื่อวานนี้ จำได้ไหมครับ”

รชนิศกะพริบตาอย่างนึกไม่ถึง เธอให้เบอร์ไว้อย่างนั้นเอง แต่ไม่คิดว่าเขา 

จะโทร.มา ‘เร็ว’ ขนาดนี้

“จำได้ค่ะ”

“คุณรชนิศสะดวกคุยไหมครับ”

ถ้าไม่สะดวกจะรับสายเรอะ...เธอคิดอย่างขุ่นปนขำ 

“สะดวกค่ะ”

“ผมกำลังทำรายงานเสนอผู้ใหญ่ เลยอยากจะสอบถามประเด็นทางเทคนิค 

ที่ผู้แทนเกาหลีพูดเมื่อวานครับ มีส่วนที่ไม่ค่อยเข้าใจ...”

เกาหลีอีกแล้ว...เธอนึกอย่างสุดเซ็ง...เมื่อวานก็ประชุมกับเกาหลี ชั่วโมง 

ที่แล้วก็เพิ่งรู้ว่าจะต้องไปเกาหลีเดือนหน้า นี่คุณนักการทูตโทร.มาก็เรื่องเกาหลีอีก

แต่แม้จะเบื่อและหงุดหงิดอยู่บ้าง รชนิศก็พยายามอธิบายประเด็นที่อีกฝ่าย 

สงสัยอย่างใจเย็น เพราะเรื่องทางเทคนิคเป็นเรื่องที่เข้าใจยากสำหรับคนที่ไม่เคย 

จับงานด้านนี้มาก่อน 

ผ่านไปอีกกว่าสิบนาที ปลายสายดูเหมือนจะไม่ได้เข้าใจมากไปกว่าเดิมเลย  

จนรชนิศไม่มั่นใจว่าเธอด้อยความสามารถในการอธิบาย หรือว่าอีกฝ่ายไม่มีหัว 

ทางนี้กันแน่

“เรื่องพวกนี้จะอยู่ในรายงานการประชุมใช่ไหมครับ”

น้ำเสียงมึนงงปนยอมแพ้ของอีกฝ่ายทำเอาเธอกลั้นยิ้ม

“ใช่ค่ะ ตอนนี้ฝ่ายเลขาฯกำลังทำรายงานการประชุมอยู่ แต่คงจะรอรวม 

ประเด็นการประชุมกลุ่มย่อยวันพรุ่งนี้ก่อน ถ้ารายงานเสร็จเมื่อไหร่ คงส่งให้ทาง  

กต. ด้วยน่ะค่ะ”
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“งั้นผมรออ่านรายงานการประชุมอีกที ถ้ามีประเด็นอะไรสงสัย จะโทร.มา 

ถามอีกนะครับ”

หญิงสาวเลิกคิ้วให้กับคำพูดนั้น นี่ฟังเธอมาตั้งสิบห้านาทีแล้วไม่เข้าใจ ยัง 

จะคิดโทร.มาถามซ้ำอีกหรือ

“ได้ค่ะ”

ธารณ์ขอบคุณก่อนวางสายไป ข้าราชการสาววางโทรศัพท์เคลื่อนที่ลงแล้ว 

นึกขึ้นได้

โทรศัพท์ประจำโต๊ะของเธอไม่ส่งเสียงดังเลยสักแอะเดียว

ร่างปราดเปรียวสมส่วนที่เดินก้าวยาว ๆ ไปตามทางเดินของห้างสรรพสินค้าหรูกลาง 

กรุงทั้งโดดเด่นและดึงดูดสายตาเสียจนชายหนุ่มบางคนต้องเหลียวมองซ้ำ เจ้าตัว 

ไม่ใช่คนผอมบางเหมือนนางแบบ ทว่าดวงหน้ารูปไข่ที่ทั้งคมทั้งหวาน ผมดำสนิท 

ดัดลอนสวยยาวถึงครึ่งหลัง รูปร่างได้สัดส่วน สะโพกผายและเอวคอด รวมกับ 

การแต่งกายด้วยเสื้อลูกไม้สีครีมแขนสั้นพอดีตัวกับกระโปรงผ้าซาตินทรงดินสอ 

ยาวถึงหัวเข่าสีน้ำตาลไหม้ และรองเท้าส้นสูงสามนิ้วครึ่ง รวมกับท่วงท่าก้าวเดิน 

ที่แสนสง่าและเต็มไปด้วยความมั่นใจ ทำให้น่าดูเสียยิ่งกว่านางแบบบนแคตวอล์ค 

เสียอีก

และสายตาเหล่านั้นทำให้หญิงสาวตัวเล็กกว่าที่เดินข้าง ๆ บ่นอุบ

“เดินกับเรทีไรเป็นงี้ทุกทีเลย เรเป็นเจ้าหญิง ส่วนพายเป็น...”

“เป็นเพื่อนเจ้าหญิง แบบพายน่ารักดีออก ตัวเล็ก ๆ บาง ๆ น่าทะนุถนอมดี 

จะตาย สูงอย่างเร อ้วนก็ไม่ได้ กลายเป็นยักษ์ทันที แถมหาแฟนก็ยาก”

คนฟังค้อนเบา ๆ ให้เพื่อนพลางยิ้ม

“แต่ก็หาได้แล้วนี่ ยิ่งตัวสูงอย่างเร ใส่อะไรก็สวย พายอยากใส่กระโปรง 

แม็กซี่มั่ง” เจ้าตัวหมายถึงชุดกระโปรงที่ชายยาวถึงตาตุ่ม “แต่ใส่ทีไรกลายเป็น 

ฮอบบิททุกที”

“แต่แบบพายใส่เดรสสั้นแล้วน่ารักมาก ๆ เลยนะ หาเสื้อผ้าก็ง่าย ยิ่งตอนนี้ 

ยิ่งชอบทำเสื้อตัวเล็ก  ๆ  กัน ไม่รู้เป็นอะไร” สาวไซส์เอ็มมาตรฐานพูดเหมือนบ่น  
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เพราะไปช็อปปิ้งกับเพื่อนรักทีไร พรรณวรทได้เสื้อผ้าใหม่กองโต ในขณะที่เธอต้อง 

เลือกแล้วเลือกอีกกว่าจะได้มาสักตัว

ก็ถ้าไซส์เอ็มมาตรฐานของต่างประเทศ แต่ซื้อเสื้อผ้าแบรนด์ของไทยต้องไซส์ 

เอกซ์แอล ใครจะซื้อลง

สองสาวชวนกนัเขา้รา้นอาหารญีปุ่น่รา้นโปรดทีป่กตมิกัจะมคีวิยาวเหยยีด แต ่

ในวันนี้ทั้งคู่ได้ที่นั่งทันที อาจเพราะยังเป็นเวลาหัววันอยู่มาก จึงเลือกที่นั่งมุมสงบ 

ได้ตามสบาย

“เรจะไปเกาหลีเมื่อไหร่นะ”

“ต้นเดือนหน้า พายจะเอาอะไรไหม อีทูดี้ สกินฟู้ด”

สาวตัวเล็กส่ายหน้า “ไม่ละ พายชอบเครื่องสำอางญี่ปุ่นมากกว่า”

“ที่ถามนี่ไม่ใช่อะไรหรอก จะเล่าให้ฟังว่าพี่ ๆ ที่ทำงานฝากกันซื้อรายการยาว 

เหยียด ทำยังกับเราจะไปเที่ยว ไม่ได้ไปอบรมยังงั้นละ ตอนนี้เรต้องซื้อยาทาเล็บ 

สกินฟู้ดสามสิบขวด แป้งอีทูดี้ห้าตลับ ทินต์อีกสิบ ไม่นับพวกอายไลเนอร์กับ 

สารพัดครีมนะ”

พรรณวรทมีสีหน้าเข้าอกเข้าใจ

“เหมือนตอนพายไปญี่ปุ่นแหละ ฝากซื้อเสียยังกับจะเอาไปตั้งร้าน ก็นี่ละน้า 

เรไม่ปฏิเสธไปเสียมั่ง เกรงใจเขาละสิ”

แม้จะตัวเล็ก แต่ในเร่ืองของความห้าวและความตรงไปตรงมาแล้ว พรรณวรท 

กินขาดเพื่อนสาวทุกคนในกลุ่ม เจ้าตัวทั้งพูดตรงและแรง จนบางครั้งรชนิศนึกกลัว 

ว่าอีกฝ่ายจะต้องย้ายงานบ่อย ๆ 

แต่ก็แปลกดีอีกเหมือนกัน บริษัทครีเอทีฟที่พรรณวรททำงานกลับมีวัฒน- 

ธรรมองค์กรแบบตะวันตกเต็มขั้น เพื่อนรักจึงไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน  

เพราะแต่ละคนก็แรงและตรงไม่แพ้กันเลย

“ก็แหม มันปฏิเสธไม่ออกนี่นา พี่  ๆ  แต่ละคนก็เอ็นดูเรดี ไม่รับฝากเลย  

จะกลายเป็นคนแล้งน้ำใจ”

คนฟังพยักหน้าหงึกหงัก “งั้นก็รับกรรมไปแล้วกัน คุณหนูเร”

‘คณุหนเูร’ ทำหนา้ครึง่บึง้ครึง่ยิม้ แตแ่ลว้กห็วัเราะเสยีงใส พรรณวรทเหลยีว 
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ซ้ายแลขวาเรียกพนักงานมาสั่งอาหาร ระหว่างนั้นเอง ลูกค้ากลุ่มใหม่ก็เดินเข้ามา 

ในร้าน ชายหนุ่มสามสี่คนทำท่าสะดุดตาสะดุดใจหญิงสาวแสนสวยที่นั่งตรงข้ามกับ 

เธอ...อีกแล้ว

พรรณวรทเป็นเพื่อนสนิทกับรชนิศตั้งแต่เรียนชั้นประถมจนกระทั่งมัธยมฯ  

และเมือ่สอบเขา้มหาวทิยาลยัเดยีวกนัได้ กย็งัคงมติรภาพอนัแนน่แฟน้มาโดยตลอด  

จึงรู้ว่าลักษณะแสนจะเป็นคุณหนูของเพื่อนนั้นเตะตาชายหนุ่มมากเพียงใด

ในสายตาของคนส่วนมาก รชนิศดูเหมือนผ้าลูกไม้ชั้นดีราคาแพง สวย  

อ่อนหวาน นุ่มนวลชวนหลงใหล ท่วงท่ากิริยาเป็นผู้ดีไปทุกกระเบียดนิ้ว

อันที่จริงก็ผู้ดีกันทั้งบ้านนั่นแหละ ทั้งพ่อทั้งแม่ของข้าราชการสาวสืบเชื้อสาย 

มาจากตระกูลขุนนางเก่าแก่และมีชื่อเสียงมากในสมัยรัชกาลก่อน  ๆ การอบรม 

บ่มเพาะลูกสาวจึงเป็นไปตามกรอบและธรรมเนียมอันเข้มงวด

แต่นอกเหนือจากความสวยสง่า รชนิศยังเป็นคนร่าเริง ยิ้มง่ายกับเพื่อนฝูง 

แมก้บัคนไมรู่จ้กัสนทิสนมจะดถูอืตวัไปบา้ง แตก่เ็ปน็เสนห่เ์ฉพาะตวั จงึไมแ่ปลกเลย 

ที่จะมีผู้ชายให้ความสนใจรชนิศมากมาย แต่เจ้าตัวกลับไม่เคยคบหาใครเกินกว่า 

เพื่อนในช่วงเรียนมหาวิทยาลัย 

เพื่อนรักมาดีแตกตอนไปเรียนต่อ ทำเอาแม่ตัวเองนอนไม่หลับไปพักใหญ่ 

ทีเดียว

“กับพี่ภัทรเป็นไงมั่ง”

“ก็เรื่อย ๆ นะ” ตอบเหมือนไม่ทุกข์ร้อน ทว่าดวงตามีแววหมองหม่น “ไกล 

กันเท่าเดิม คุยกันแต่เรื่องเดิม ๆ คิดถึงกันเหมือนเดิม ไม่มีอะไรใหม ่ๆ หรอก”

พรรณวรทจับสัญญาณแห่งความเบื่อหน่ายและทดท้อได้ จึงยื่นมือไปแตะ 

แขนเพื่อนเบา ๆ อย่างให้กำลังใจ

“ทนหน่อยน่า อีกสองสามเดือนเองไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวพี่ภัทรก็มาแล้ว” 

“สีเ่ดอืนนดิ  ๆนะ่พาย ปกตกิลบัมาแคเ่ดอืนกวา่  ๆ เอง แลว้กก็ลบัไปเรยีนใหม ่ 

เรเคยขอให้อยู่นานกว่านั้น ก็อยู่ไม่ได้ เพราะปิดเทอมฤดูหนาวแค่ห้าอาทิตย์ พอ 

ขอให้กลับมาช่วงซัมเมอร์ยาว  ๆ  แทน ก็บอกว่ายาก ต้องทำแล็บ กลับสองเดือน 

ไม่ไหวหรอก”
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สีหน้าหดหู่ของรชนิศทำให้ครีเอทีฟสาวด่าตัวเองในใจว่าไม่น่าถามให้เสีย 

บรรยากาศเลย

พรรณวรทยังไม่ทันจะเปลี่ยนเรื่อง โทรศัพท์เคลื่อนที่ของข้าราชการสาว 

ก็กรีดเสียงร้อง เจ้าของหยิบเครื่องมือสื่อสารทันสมัยขึ้นมาดู ขมวดคิ้วนิด  ๆ  

ก่อนกดรับ

“สวัสดีค่ะ”

เสียงจากปลายสายทำให้หญิงสาวอยากจะถอนใจออกมาเฮือกใหญ่ ๆ จริง ๆ 

“ผมธารณ์ครับ ไม่ทราบคุณรชนิศสะดวกคุยไหมครับ”


