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๑

ปนัสนา  หยุดชะงักขณะที่กำลังเดินมาถึงงานเลี้ยงฉลองเรียนจบ 

ปรญิญาตรขีองเหลา่เพือ่น ๆ รวมทัง้ตวัเอง ทีป่ญิชานเ์พือ่นชายคนสนทิรบัอาสาเปน็ 

เจ้ามือจัดขึ้น ครอบครัวของปิญชาน์ค่อนข้างมีฐานะดี ทำธุรกิจหลายอย่าง จึง 

ไม่เดือดร้อนที่จะเป็นเจ้าบุญทุ่มในงานนี้

สนามหน้าบ้านหลังใหญ่ถูกดัดแปลงให้กลายเป็นงานเลี้ยงขนาดย่อมเพื่อ 

เตรียมต้อนรับเพื่อน  ๆ  ที่สนิทและเรียนจบรุ่นเดียวกันกว่ายี่สิบคน แต่เมื่อปนัสนา 

มาถึง งานทั้งงานกลับไร้เงาผู้คน นอกจากเสียงดนตรีในจังหวะแว่วหวานคล้าย 

ทำนองงานแต่งงานมากกว่าจะเป็นงานรื่นเริงเพื่อให้เพื่อน ๆ ได้สนุกกันสุดเหวี่ยง

หญิงสาวขมวดคิ้ว เพราะงานมันเงียบมากกว่าที่ควรจะเป็นจริง  ๆ หาก 

ไม่นับรวมเสียงดนตรีแล้ว เธอเกือบคิดว่าหลงเข้ามาในบ้านคนอื่นโดยไม่ได้รับ 

อนุญาต...

หันหลังกลับจะไปถามสาวใช้ท่ีเปิดประตูให้เธอก็ไม่เห็นตัวเสียแล้ว จึงตัดสินใจ 

เดินลึกเข้าไปด้านใน ขึ้นบันไดตัวตึกไปจนถึงหน้าประตูบ้าน

อยู่ ๆ ประตูก็เปิดออกกว้าง แต่กลับมองไม่เห็นคนเปิด ทำให้เธอชักก้าวขา 

ไม่ออกเสียแล้ว

“ใครเล่นตลกอะไร” เธอส่งเสียง

เมื่อไม่มีใครตอบแน่  ๆ นอกจากเสียงดนตรีจังหวะหวาน เธอจึงหันกลับไป 

มองข้างหลังอีกครั้ง เริ่มรู้แล้วว่าต้องมีใครเล่นตลกอะไรแน่  ๆ จึงหมุนตัวกลับมา 

แล้วเดินลึกไปถึงข้างใน จนกระทั่งเสียงดนตรีเงียบไปพร้อมกับไฟที่ดับลง
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ปนสันาสะดุง้เกอืบหวดีรอ้ง หากไฟจะไมส่วา่งขึน้พรอ้มกบัรา่งสงูของปญิชาน ์

ทีป่รากฏตวัอยูต่รงหนา้ราวกบัเลน่กล เขามาเมือ่ไหรเ่ธอไมรู่ต้วั เพราะไมไ่ดย้นิเสยีง 

ฝีเท้า

“เล่นอะไรน่ะปิญ”

ปิญชาน์ไม่ตอบ แต่คุกเข่าลงตรงหน้าเธอ พร้อมหยิบแหวนออกมาจาก 

กระเป๋าเสื้อ ยื่นมาตรงหน้าเธอ พร้อมส่งยิ้มหวานหยดให้

“แต่งงานกับเรานะ นา...”

ปนัสนายืนอ้ึงไปหลายนาทีทีเดียว เพราะคาดไม่ถึงว่าจะถูกขอแต่งงานกลางงาน 

แบบนี ้ และระหวา่งรอวา่คนถกูขอแตง่งานจะตอบวา่อยา่งไร เหลา่เพือ่นทีไ่ปซอ่นตวั 

อยู่ด้านในก็ออกมาปรบมือลุ้นให้เธอตอบตกลง

“รับเลย ๆ”

“เรารักนานะ รักมานานแล้ว แต่งงานกับเรานะนา”

“ปิญ...” ปนัสนาพูดอะไรไม่ออก

เธอกบัปญิชานเ์ปน็เพือ่นคณะเดยีวกนั คอืคณะเภสชัศาสตร ์ เรยีนมาดว้ยกนั 

ห้าปี แต่เพิ่งจะสนิทสนมกันเมื่อตอนขึ้นปีสามเทอมสอง ไปไหนมาไหนด้วยกันจน 

คนอื่น ๆ คิดว่าเธอกับเขาคบหาเป็นแฟนกัน มีเธอกับปิญชาน์เท่านั้นที่รู้ว่ามันไม่ใช่

เธอบอกเขาเสมอ...วา่เธอใหเ้ขาไดแ้คเ่พยีงคำวา่เพือ่น ยงัไมม่อีะไรเกนิเลยไป 

จากนี้ จนกว่าหัวใจเธอจะพร้อมรับใครสักคนเข้ามาในชีวิต

และ...อาจจะไม่มีวันนั้น

ปิญชาน์เองก็รู้อยู่แล้วว่าเธอยังไม่พร้อม เธอจึงไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่กันแน่ 

ถึงขอเธอแต่งงาน ต่อหน้าเพื่อน  ๆ  เสียด้วย หากจะใช้เพื่อนเป็นแรงกดดันละก็  

รู้ไว้เถอะว่าสำหรับปนัสนาแล้วไม่ได้ผล เธอเรียนรู้แล้วว่าการใจอ่อนไม่เคยให้ผลดี 

อะไรกับตัวเอง

“นา...” 

ชายหนุ่มส่งสายตาเว้าวอนมาให้ แต่ปนัสนายังยืนเฉย ชวนให้คนขอและ 

บรรดากองเชียร์ใจหาย ลุ้นกันแทบจะลืมหายใจ

“ปิญ นาขอบคุณมากนะสำหรับทุกอย่างท่ีปิญทำให้นา ปิญเป็นผู้ชายท่ีดีมาก 
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และหากวันหนึ่งนาคิดจะแต่งงาน ปิญจะเป็นผู้ชายคนแรกที่นานึกถึง”

ชายหนุ่มยิ้มออก กองเชียร์ก็หายใจโล่งขึ้น แต่แล้วต้องหุบยิ้มเมื่อหญิงสาว 

บอกประโยคต่อมา

“แต่ตอนนี้นายังไม่คิดเรื่องนี้”

ปิญชาน์ค่อย ๆ หยัดกายลุกขึ้นยืน ยิ้มเจื่อน

“มันคงจะเร็วไปหน่อย ลืมไปว่านายังไม่ได้ตกลงเป็นแฟนกับเรา”

ปนสันาเหน็หนา้จอ๋ย  ๆของปญิชานก์ร็ูส้กึสงสาร เธอไมอ่ยากจะใหบ้รรยากาศ 

เสีย จึงหัวเราะขึ้นแล้วปรบมือชวนให้ทุกคนสนุกกัน

“ไปสิ มายืนเชียร์ปิญชาน์กับฉันอยู่ได้ หิวจะแย่แล้ว ไม่ต้องห่วงกลัวฉัน 

ขึ้นคานหรอกน่า ถ้าฉันอยากแต่งเมื่อไหร่ ไม่ต้องมาจัดเซอร์ไพร้ส์หรอก ฉันจับ 

ปิญชาน์จดทะเบียนเลย” หญิงสาวรุนหลังเพื่อนชายคนหนึ่งให้ออกไปหน้าประตู 

เพื่อนคนอื่น ๆ จึงทยอยกันออกไป เหลือแค่เธอกับปิญชาน์ จึงหันมาหาเขาแล้วยื่น 

นิ้วก้อยให้

“ไม่โกรธนะ”

“เฮ้ย...ไม่โกรธ แค่ทำกันเล่น ๆ กับเพื่อน แต่ถ้าได้มันก็ดี” ชายหนุ่มยกมือ 

มาเกาหวัแกเ้กอ้ ทำใหแ้วน่ตาเคลือ่นจนเกอืบตก หญงิสาวจงึยืน่มอืมาสวมให ้ ก่อน 

จะจ้องตาเขาแล้วหัวเราะ

“ขอบคุณนะที่ทำทุกอย่างให้”

“ไม่เปลี่ยนใจจริงอะ”

“ยังไม่พร้อม...ไม่ได้บอกว่าไม่ยอมแต่งด้วย แต่ยังไม่อยากแต่งงาน อีกอย่าง... 

ยังไม่ได้เป็นแฟนกันเลย อย่าข้ามขั้นสิ”

“ก็แต่ละขั้นมันยาวซะเหลือเกิน จีบมาสามปีแล้วยังไม่ติด ถามจริงเหอะ...มี 

แผลใจอะไรไหมเนีย่ ประเภทแผลเหวอะหวะ รกัษายงัไงกไ็มห่าย เลยไมย่อมเปดิใจ 

ให้คนอื่น” ปิญชาน์ถามทีเล่นทีจริง แต่คนถูกถามหน้าจืดเจื่อน หัวใจกระตุก เกิด 

อาการปวดหนึบในหัวใจจนต้องยกมือขึ้นมากดมันไว ้ เมื่อดีขึ้นแล้วจึงยิ้มเฝื่อนส่งให้

“บ้า!...เคยเห็นเรามีแฟนด้วยเหรอ”

“ไม่รู้สิ ก็นาไม่ยอมใจอ่อน” ปิญชาน์โอบไหล่หญิงสาวเข้ามาใกล้แล้วเดิน 
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ออกไปข้างนอกด้วยกัน ตอนนี้เพื่อน ๆ กำลังสนุก ดนตรีก็เปลี่ยนจากจังหวะหวาน 

เปน็จงัหวะมนั ๆ เสยีงพดูคยุจอแจดงัขึน้ ทำใหห้ญงิสาวโลง่ใจทีบ่รรยากาศของงาน 

ไม่เสียไปเพราะเธอเป็นต้นเหตุ

เธออายุมากกว่าปิญชาน์หนึ่งปี แต่จบพร้อมกันเพราะเธอลาออกจากมหา- 

วิทยาลัยเดิมและสอบเข้าใหม่ในปีต่อมา

“ถ้าบอกว่าไม่ชอบผู้ชายล่ะ จะเชื่อไหม”

“โธ่...อย่าเลยครับคุณนา พลีส...”  ชายหนุ่มทำหน้าเว้าวอนสุดฤทธิ์ 

หญิงสาวจึงควงแขนเขาเดินไปหาเหล่ากองเชียร์ที่เป่าปากกันสนุก

“อย่าให้รอดไปได้นะเพื่อน คนนี้แม่ของลูก”

“แน่นอน จะตื๊อจนกว่าจะยอม จนแก่ตายก็สู้” ปิญชาน์ว่า ทำให้หญิงสาว 

หัวเราะขึ้นแล้วยื่นหน้าเข้ามาใกล้ ๆ 

“จะรอดูว่าอีกสักยี่สิบสามสิบปีจะรอไหวไหม”

“โธ่...ตอนนี้ก็ยี่สิบสี่ปีแล้วนะจ๊ะ มีลูกตอนแก่ เดี๋ยวไม่สมประกอบเอานะ”

“สมยันีห้มอเกง่  ๆ เยอะ ไมต่อ้งกลวัหรอก” หญงิสาวจิม้นิว้ไปบนหนา้อกของ 

เพื่อนสนิท ภาพนั้นทำให้หลายคนอมยิ้ม และคงคิดว่าเธอกับปิญชาน์เป็นคู่ที่ 

เหมาะสมกัน ไม่น่าที่เธอจะปฏิเสธผู้ชายที่เพียบพร้อมไปทุกอย่างแบบเขาไปได้ 

เพราะชายหนุ่มเป็นผู้ชายหน้าตาดี บ้านฐานะดีถึงขั้นเศรษฐี ไม่เจ้าชู้ เหล้าไม่ดื่ม 

บุหรี่ไม่สูบ เสมอต้นเสมอปลายกับเธอมาตลอดหลายปีที่คบหากันมา

หากมีคนถามว่าทำไมเธอปฏิเสธ เธอเองก็คงตอบไม่ได้

นั่นสิ...ทำไม

ผูช้ายด ีๆ แบบปญิชานใ์ชว่า่จะหาไดง้า่ย ๆ บนโลกบบุ ๆ เบีย้ว ๆ ใบนี ้ มผีูห้ญงิ 

มากมายพร้อมจะต่อแถวรอ เพียงแค่เธอยอมบอกว่าสละสิทธิ์เท่านั้น

หญิงสาวเฝ้าถามตัวเอง แต่ก็ให้คำตอบอะไรกับตัวเองไม่ได้เลย

ปนัสนากลับบ้านมาในเวลาห้าทุ่มตรง แม่ยังรอเธออยู่...กะรัตนั่งรอลูกสาวโดยง่วน 

อยู่กับการถักผ้าพันคอเพื่อฆ่าเวลา ปนัสนาสลัดรองเท้าไว้หน้าห้องด้วยอาการมึน 

นิด ๆ เพราะดื่มไวน์ราคาแพงที่ปิญชาน์คะยั้นคะยอให้ดื่มไปหลายแก้ว
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ขากลับเขามาส่ง แต่เธอไม่ได้ชวนเข้าบ้านเพราะเห็นว่าดึกมากแล้ว

“แม่...ทำไมยังไม่นอนล่ะคะ” หญิงสาวสวมกอดแม่ไว้จากทางด้านหลัง 

หอมแก้มไปฟอดใหญ่ รู้สึกว่าตัวเองโชคดีที่สุดที่เกิดเป็นลูกแม่คนนี้

ถา้ไมใ่ชเ่พราะแม.่..เธอเองกไ็มรู่ว้า่ตวัเองจะกลา้กลบัมาเรยีนจนจบปรญิญาตรี 

อย่างทุกวันนี้ได้หรือเปล่า และถ้าไม่ใช่เพราะแม่ เธออาจจะถูกตัดหางปล่อยวัด 

ปล่อยไปตามยถากรรม โทษฐานที่นำความอับอายมาให้ครอบครัวแล้วก็ได้

“แม่ยังไม่ง่วง”

กะรัตวางงานในมือลงบนตะกร้าหวาย เอื้อมมือรั้งใบหน้าลูกสาวมาหอม 

แล้วทำหน้าเบ้เพราะได้กลิ่นแอลกอฮอล์ฉุนขึ้นจมูก

“ฮื้อ...ดื่มหรือ”

“แค่ไวน์เองค่ะแม่ ปิญบังคับ” เธอโบ้ยไปให้เพื่อนรัก

“เมื่อกี้ใครมาส่ง ปิญหรือ...ไม่เห็นชวนเข้าบ้าน”

“มนัดกึแลว้นีค่ะ นกึวา่แมน่อนแลว้ กลวัจะรบกวน” หญงิสาวยกัไหล ่ วาง 

กระเป๋าและกล่องแหวนเพชรลงบนโต๊ะใกล้ทีว ี กะรัตลุกตามมาจึงหยิบมาเปิดดู

“แหวนเพชรนี่ สวยด้วย ท่าทางจะแพง”

“ปิญให้มาน่ะค่ะแม่” หญิงสาวมองแหวนในมือแม่ท่าทางอึดอัด บอกเพียง 

แค่นั้นแม่เธอก็พยักหน้าเข้าใจ พลิกแหวนในกล่องล้อแสงไฟเล่นแล้วถามโดยไม่ 

เงยหน้าขึ้นมอง

“ทำไมนาไม่ใส่”

“นายังไม่พร้อม” เธอตอบแล้วดึงแหวนมาจากมือแม่ หยิบออกมาพลิกเล่น 

บ้าง

“แสดงวา่นาปฏเิสธ?” กะรตัเลกิคิว้ แอบถอนหายใจดว้ยความเสยีดาย เธอ 

ถูกใจนิสัยใจคอของปิญชาน์ ถูกใจมากพอจะเปิดใจรับเป็นลูกเขยได้ไม่ยาก

“ไมเ่ชงิหรอกคะ่แม ่ แตน่ายงัไมพ่รอ้ม นาเพิง่เรยีนจบเองนะคะ ยงัหางานทำ 

ไม่ได้เลยด้วย”

“ถ้าแค่นั้นก็แล้วไปจ้ะ แต่อย่าปฏิเสธเพราะ...” กะรัตถอนหายใจอีกครา 

ไม่อยากพูดเรื่องราวเก่า ๆ ให้แผลที่ตกสะเก็ดแล้วของปนัสนาพุพองขึ้นมาอีก
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“ไมห่รอกคะ่แม ่ นาไมเ่อาเรือ่งนัน้มาใสใ่จหรอก มนัผา่นไปแลว้ หนึง่ปทีีน่า 

จมอยู่กับมันมากพอที่นาจะไม่เอามันกลับมารกสมองอีก” หญิงสาวเชิดใบหน้าขึ้น 

อย่างเด็ดเด่ียว แต่ขอบตาร้อนผ่าวเหมือนจะมีน้ำหล่อร้ืนดวงตาดำขลับคู่น้ัน แต่เจ้าตัว 

พยายามกลั้นไว้อย่างสุดความสามารถ

“จ้ะ ๆ งั้นไปนอนเถอะ มันดึกแล้ว”

“ค่ะแม่ กู๊ดไนต์ค่ะ” ปนัสนาโอบเอวมารดาแล้วหอมแก้มไปอีกครั้ง หยิบ 

กระเป๋ากับกล่องแหวนเดินขึ้นบันไดกลับห้องของตัวเอง แค่ก้าวแรก น้ำตาที่คิดว่า 

แห้งเหือดไปแล้วก็หลั่งริน

ปนัสนาพาดผ้าเช็ดตัวกับราวใกล้หน้าต่าง หลังทาครีมบำรุงผิวเสร็จจึงกลับมาบน 

เตียงนอน แหวนเพชรวงน้อยยังส่องประกายแวววาวล้อแสงไฟอยู่บนหัวเตียง

หญิงสาวหยิบมันขึ้นมามองอีกครั้งแล้วถอนหายใจ...

เจา้ของแหวนดเีกนิไปตา่งหาก เธอถงึไมก่ลา้สวมมนั ไมว่า่จะอกีสกักีป่ ี เธอก ็

ไม่เคยลืมว่าเธอมีตราบาปอะไรติดตัว

...ยงัรูส้กึผดิทีเ่ผลอใหค้วามหวงักบัปญิชาน.์..เมือ่ตอนทีเ่ขาขบัรถมาสง่ ก่อน 

เธอลงจากรถ ปิญชาน์ขอให้เธอให้โอกาสเขา

‘รับมันไว้นะนา...รับไว้ ไม่ต้องใส่ก็ได้ วันไหนท่ีนาพร้อม นึกอยากจะใส่ก็ค่อย 

หยิบมา แต่ถ้ามันจะไม่มีวันนั้น ก็ถือเป็นของขวัญที่ปิญตั้งใจให้’

‘ปิญ...อย่าดีกับนาขนาดนั้นเลย’

‘ถ้าไม่ดีกับผู้หญิงที่ตัวเองรักแล้วจะให้ไปดีกับใคร’

หญิงสาวส่งยิ้มเศร้าไปให้แล้วรับกล่องแหวนมากำไว้ในมือ บีบมือเขาเอาไว้ 

แน่น

‘ปิญจะเป็นคนแรกที่เราอยากแต่งงานด้วย รอเราหน่อยนะปิญ’

‘แค่ไหนเราก็รอได ้ เรารักนานะ’

‘นาก็รักปิญ’ เธอบอก คนฟังแสร้งทำตาโตแล้วกุมหัวใจ กำปั้นน้อยจาก 

มือเธอจึงทุบอักไปบนหน้าอกเขา หัวเราะให้แล้วลงจากรถไป

หญิงสาวถอนหายใจหนักหน่วง โยนกล่องแหวนเพชรลงไปในลิ้นชักหัวเตียง 
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แล้วล้มตัวลงนอน น้ำร้อน ๆ รินไหลจากหางตาเมื่อหวนกลับไปนึกถึงอดีตเมื่อหกปี 

ก่อน เพราะความเห็นแก่ตัวของเขาคนเดียว มันได้ทำลายคนไปถึงสองคน ต่อให้ 

ชาตินี้หรือชาติไหนก็ขออย่าให้พบเขาอีก

คริษฐ์!

ผู้ชายสารเลวคนนั้นสร้างตราบาปเอาไว้ให้เธอ ทำให้เธอไม่เป็นผู้เป็นคนมา 

หนึ่งปีเต็ม ทำให้เธอเกือบตาย หากแม่ไม่เป็นคนฉุดเธอขึ้นมา เธอก็คงไม่มีวันนี้

ผู้ชายอย่างเขา เธอจะจดจำไปจนวันตาย!

คริษฐ์นอนน่ิงอยู่บนเตียงนอน แต่ไม่อาจข่มตาให้หลับลงได้ เขายกมือซ้ายตัวเองมา 

กาง แหวนแทนใจที่มุจลินทร์กับเขาแลกกันเด่นหราอยู่บนนิ้ว หลายปีมาแล้วที่เขา 

สวมแหวนวงนี้ไม่เคยถอด แต่ทำไมเขาถึงยังไม่พร้อมจะแต่งงานกับเธอเสียที

วนันีเ้ปน็อกีครัง้ทีเ่ธอคาดคัน้เขาเรือ่งแตง่งาน เขากไ็ดแ้ตห่ลบเลีย่ง ทัง้ทีรู่แ้น ่

แก่ใจว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะแต่งงานกับเธอเสียที

ยีส่บิแปดปคีอือายขุองเขา เปน็วยัทีค่นสว่นใหญก่แ็ตง่งานสรา้งครอบครวักนั 

แล้ว แต่เขาก็เฝ้าบอกตัวเองว่ายังไม่พร้อม แต่ก็ตอบคำถามของหญิงคนรักไม่ได้

‘ไม่พร้อม ไม่พร้อมตรงไหนคะคริษฐ์ ฐานะ บ้าน รถ การงาน เราก็มี 

ทุกอย่างกันแล้ว’ หญิงสาวโวยวาย เมื่อเธอพูดเรื่องแต่งงานทีไร เขาก็ตอบว่า 

ไม่พร้อมทุกครั้ง

‘ขอเวลาผมหน่อยนะมุก คุณก็รู้ว่าผมเพิ่งรับตำแหน่งรองประธานบริหาร 

ของเคแอล ขอผมทุ่มเทให้กับงานต่ออีกสักปี’

‘คริษฐ์คะ แล้วการที่เราแต่งงานกัน มันเสียเวลางานคุณมากนักหรือคะ’

‘โธ่...อย่าประชดสิครับ’

‘หรือว่าคุณไม่ได้รักมุก ที่ผ่านมาคุณไม่ได้รักมุกเลย’

ชายหนุ่มถอนหายใจหนักหน่วง ตั้งแต่คบหาและหมั้นหมายตามที่ผู้ใหญ่ 

เห็นสมควร เขายังไม่เคยเอ่ยปากบอกรัก เมื่อเจอคำถามที่ตอบยากแบบนี้จึง 

ยกมือขึ้นแล้วบอก ‘สิ้นปี...ผมสัญญา’

‘แน่นะคะ’
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‘ครับ แต่ตอนนี้ผมหิวมากแล้ว ไปหาอะไรกินกันนะ’

มุจลินทร์อารมณ์ดีตั้งแต่ที่เขาให้สัญญาแล้ว จึงคล้องแขนเขาออกไปด้วย 

สีหน้ายิ้มแย้ม แต่คริษฐ์เต็มไปด้วยความหนักใจ

“เฮ้อ...หนักใจอะไรวะคริษฐ์ เขาเป็นแฟนแก จำไว้ ๆ” เขาจ้ิมน้ิวบนหัวตัวเอง 

หลาย ๆ ครั้งเพื่อตอกย้ำคำพูดของตัวเองว่าเธอ...คือคนรัก

ส่วน...ใครอีกคนก็เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น

เขาบอกตวัเองอยา่งนัน้มาหลายปี แตใ่หต้ายเถอะ เขาไมเ่คยลมืเลอืนผูห้ญงิ 

คนนัน้ไดเ้ลย ผูห้ญงิทีเ่ขาไดท้ำผดิกบัเธอเอาไวม้ากจนไมก่ลา้สูห้นา้ เขาไมไ่ดพ้บเธอ 

อกีเลยตัง้แตเ่หตกุารณใ์นคนืนัน้ เขาเหมอืนผูช้ายเหน็แกต่วัทีท่ำความผดิ แตไ่มก่ลา้ 

ยอมรับ

ภาพใบหนา้สวยหวานปนเศรา้วาบผา่นเขา้มาในความคดิ ดวงตาดำขลบัคูน่ัน้ 

เขาไม่เคยลืม และไม่เคยลืมด้วยว่าได้ทำผิดเอาไว้กับเธอมากแค่ไหน

พี่ขอโทษเธออีกเป็นครั้งที่หลายร้อย...ปนัสนา น้องนาของพี่!

ปนัสนาต่ืนข้ึนมากลางดึก จามติด  ๆ กันหลายคร้ังจนหงุดหงิด นึกค่อนขอดว่าไม่ใคร 

ก็ใครสักคนในเหล่าเพื่อนผองต้องกำลังนินทาเธออยู่แน่ ๆ

เธอเอื้อมมือไปหยิบนาฬิกาจากหัวเตียงมาดู เพิ่งจะตีสองกว่าเท่านั้น ดูไป 

จามไปอยู่หลายรอบจนความง่วงบินหาย

หญงิสาวเปดิลิน้ชกัขา้งเตยีงเพือ่หายาแกแ้พม้ากนิสกัเมด็ เผือ่วา่อาการจะดขีึน้ 

นานแล้วที่เธอไม่ต้องพึ่งยาโรคแพ้อากาศ นับตั้งแต่ออกกำลังกายวันละครึ่งชั่วโมง 

หายาไมเ่จอเพราะนานหลายเดอืนแลว้ทีไ่มไ่ดก้นิ แตท่ีเ่จอคอืรปูถา่ยสมยัเรยีนปหีนึง่ 

คณะบรหิารของมหาวทิยาลยัแรกทีเ่ธอเรยีน มนัอยูใ่ตส้มดุอกีสองเลม่ เธอคดิวา่ได้ 

ทำลายความทรงจำเกี่ยวกับที่นั่นไปหมดแล้วเสียอีก

ปนัสนากระชากรูปนั้นมาเตรียมขยำ แต่ก็เปลี่ยนใจ รูปนี้เป็นรูปของเธอ  

แล้วจะทำลายรูปตัวเองไปเพื่ออะไร เก็บรูปนี้เอาไว้เตือนความทรงจำของตัวเอง 

ดีกว่า...

เธอหยิบรูปน้ันมามองอีกคร้ัง ในใจกำลังหวนคิดไปถึงเม่ือหกปีก่อน ในตอนน้ัน 
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เธอปลาบปล้ืมกับประสบการณ์ใหม่รอบตัว การได้เข้ามาในร้ัวมหาวิทยาลัยก็เหมือนกับ 

การได้ใช้ชีวิตอิสระ ไม่ต้องอยู่ในอ้อมอกแม่ตลอดเวลาอย่างที่เธอเป็นอยู่

ครอบครัวของเธอไม่ใช่ครอบครัวอบอุ่น แม่กับพ่อหย่าร้างกันมาตั้งแต่เธอ 

อายสุบิขวบ แมร่บัเธอมาอยูด่ว้ยโดยปฏเิสธเงนิเลีย้งดจูากพอ่ แม่เธอเปน็คนใจแขง็ 

เด็ดเดี่ยว แม้ตอนที่อยู่กับพ่อจะไม่ได้ทำงานอะไรเลยนอกจากเป็นแม่บ้าน แต่เมื่อ 

ออกมาใช้ชีวิตตามลำพังกับลูก แม่บ้านธรรมดา  ๆ  คนหนึ่งที่พ่อเคยดูถูกว่าอ่อนแอ 

กลับดิ้นรนทำทุกอย่างจนสามารถส่งเธอเรียนจบคณะเภสัชศาสตร์ได้

พอ่มคีรอบครวัใหม ่ อนัทีจ่รงิกม็มีากอ่นทีแ่มจ่ะจบัไดแ้ละขอหยา่เสยีอกี พอ่ 

ทำงานในบรษิทัยาและเวชภณัฑใ์นตำแหนง่ผูจ้ดัการฝา่ยบคุคล ตอ้งเดนิทางไป  ๆมา ๆ 

ระหวา่งกรงุเทพฯกบัตา่งจงัหวดั แมจ่งึไมไ่ดร้ะแคะระคายเวลาพอ่หายไปหลาย  ๆ วนั 

จนครั้งหลังสุดพ่อลืมโทรศัพท์ไว้ที่บ้าน และผู้หญิงคนนั้นโทร.มาบอกว่าลูกของพ่อ 

ไม่สบาย แอดมิดอยู่โรงพยาบาล

แมเ่กอืบลม้ทัง้ยนื ตอนทีแ่มร่บัโทรศพัท ์ เธอยงันอนเอกเขนกทำการบา้นอยู่ 

หนา้ทวีี แมไ่มพ่ดูอะไรเลย ยนืนิง่กำโทรศพัทแ์นน่อยูอ่ยา่งนัน้ จนกระทัง่พอ่ขบัรถ 

ย้อนกลับมาเอาโทรศัพท์ แม่ไม่พูดอะไรนอกจากถามว่า พรุ่งนี้พ่อว่างไหม ช่วยไป 

อำเภอด้วยกันที

‘ไปทำไม ฉันไม่มีเวลาว่างมากนักหรอกนะกะรัต งานฉันเยอะ เธอก็รู้’

‘แค่เซ็นใบหย่าให้ฉัน คงไม่นานไปหรอกมั้งคะ’

‘เธอว่าไงนะ’ พินิจทำหน้าเหมือนไม่เชื่อหู ว่าอยู่ ๆ  เมียผู้ไม่เคยมีปากเสียง 

เมียที่อยู่ในโอวาทตลอดเวลาจะลุกขึ้นมาขอหย่า

‘แค่หย่าค่ะ แค่ไปถึงแล้วก็เซ็น หลังจากนั้นฉันจะไม่ขออะไรจากคุณอีก 

ทั้งชีวิต’

กะรตับอกดว้ยสหีนา้นิง่เฉยจนปนสันาไมรู่ว้า่แมก่ำลงัคดิอะไรอยู่ ไมม่แีมแ้ต ่

น้ำตาสักหยด แต่เท่าที่เห็นแม่ยืนนิ่งเหมือนหุ่นตอนที่รับโทรศัพท์ ก็เดาได้ว่าแม่คง 

เจ็บมาก แต่เจ็บมากแค่ไหนเธอไม่อาจรู้ได้ รู้แต่ว่าเธอตกใจ เพราะโตพอจะรู้ 

ความหมายของการหย่าร้างแล้วว่ามันเป็นอย่างไร

‘เป็นบ้าอะไรของเธอ กะรัต ผีเข้าหรือไง’
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กะรตัไม่ตอบ แต่หนัมาสั่งใหป้นัสนากลับเขา้หอ้งไป ปนัสนาลงัเล กะรตัจงึ 

เสียงเข้ม

‘แม่สั่งให้ออกไปก่อน เอาการบ้านไปทำในห้อง’

ปนัสนาน้ำตาร่วงด้วยความตกใจกับท่าทางของพ่อและแม่ โดยเฉพาะแม่ 

ผู้แสนดีอ่อนหวานของเธอตวาดด้วยอาการกราดเกรี้ยว

‘แม่สั่งให้ไป!’

ปนัสนาลนลานออกไปจากตรงน้ัน กลับเข้าห้องไป แต่ทนไม่ไหว จึงออกมา 

แอบฟังอยู่ใกล้บันไดโดยที่พ่อกับแม่ไม่เห็น เพราะมัวแต่ทะเลาะกันหน้าดำหน้าแดง

‘เป็นบ้าอะไรของเธอขึ้นมาอีก’

‘เมือ่ครูน่ีเ้มยีของคณุโทร.มา ลกูคณุเปน็ไขเ้ลอืดออกตอ้งแอดมดิ คณุจะรบี 

ไปเลยก็ได้นะคะ ขอเวลาแค่พรุ่งนี้วันเดียวให้ฉันเท่านั้นพอ’

พนิจิทำหนา้ตกใจคาดไมถ่งึ ควา้มอืถอืมากดดสูายทีโ่ทร.เขา้ ใบหน้าของเขา 

จืดเจื่อนสนิท ขยับเข้ามาหา แต่ผู้เป็นภรรยาถอยกรูด

‘อย่ามาเข้าใกล้ตัวฉัน’

‘ฟังฉันอธิบายก่อนนะกะรัต มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิด’

‘มันแน่ละค่ะที่ไม่ใช่อย่างที่ฉันคิด เพราะฉันไม่เคยคิดว่าผู้ชายที่ฉันรักและ 

แต่งงานด้วยจะกล้าทำลายครอบครัวตัวเองได้อย่างเลือดเย็นขนาดนี้’

‘เอาละ ๆ ฉนัยอมรบัวา่ตวัเองผดิ แตเ่ธอกจ็ะเปน็ทีห่นึง่เหมอืนเดมิ ดาวเขา 

ไม่ได้มายุ่งกับเธอหรอก’

‘ตกลงคุณจะมีสองบ้าน?’ กะรัตเสียงสูง

‘แล้วเธอจะเดือดร้อนอะไร ในเมื่อมีเมียสองคนลูกสองคนฉันก็เลี้ยงได้ เงิน 

ที่เคยให้เธอเท่าไหร่ฉันก็ให้เท่าเดิม ไม่ได้เดือดร้อนอะไรสักหน่อย’

พินิจไม่เห็นว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โต แต่กะรัตยืนอึ้ง เหมือนโลกทั้งใบถล่ม 

ลงมาตรงหน้า ด้วยไม่คิดมาก่อนว่าสามีจะเป็นคนเห็นแก่ตัวมากขนาดนี้

‘แต่ฉันไม่ต้องการ’

‘เธอยืนยันว่าจะหย่าอย่างนั้นสิ’

‘ใช่’ กะรัตเชิดหน้า แต่พินิจเยาะหยัน
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‘แล้วเธอจะเอาอะไรกิน เธอทำงานอะไรเป็นด้วยหรือ อย่าลืมสิว่าเธอจบแค่ 

มอหก...’

‘ฉันไม่ชอบใช้สามีร่วมกับใคร’

‘อย่าเรื่องมากเลยน่า ฉันบอกแล้วไงว่าเธอเป็นที่หนึ่งยังไงก็เป็นอย่างนั้น 

ไม่เปลี่ยนอะไรนี่ ปกติฉันก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอยู่แล้ว เห็นไหม...ไม่มีอะไรที่เธอ 

ต้องเสียไป’

‘เห็นแก่ตัว’

‘กะรัต มากไปแล้วนะ’ พินิจเสียงเข้ม เพราะไม่เคยเลยที่ภรรยาผู้อยู่ใน 

โอวาทมาตลอดจะกล้าขึ้นเสียงเอากับเขา แถมยังท้าหย่าเหยง ๆ 

‘ฉันยืนยันว่าจะหย่า’

‘เธอต้องการแบบน้ีใช่ไหม แล้วอย่ามาง้อก็แล้วกัน แล้วก็อย่าคิดว่าจะเอา 

ยายนาไป ถ้าขืนหอบลูกไปด้วย ได้อดตายกันแน่’

‘ฉันเลี้ยงลูกได้’

‘หึ...น้ำหน้าอย่างเธอนะหรือจะเลี้ยงลูกได้ แค่ตัวเองยังจะเอาไม่รอด’

‘ไม่นะ ฉันจะเอาลูกไป คุณก็มีลูกเมียของคุณแล้ว อย่ามาพรากลูกไปจากฉัน 

ฉันจะไม่เอาอะไรจากคุณเลย เงินสักแดงค่าเลี้ยงดูอะไรฉันก็ไม่เอาทั้งนั้น ขอแค่ 

อย่างเดียว...ฉันขอดูแลปนัสนาเอง’

‘ฉันไม่ให้ลูกไปอดตายกับเธอหรอก อยากได้ก็ไปฟ้องศาลเอา’

กะรตัฟงัแลว้เขา่ออ่น ไมรู่ว้า่จะเอาอะไรไปสูก้บัสาม ี เพราะการฟอ้งรอ้งกต็อ้ง 

ใชเ้งนิมาก แตก่เ็หมอืนมเีสยีงสวรรคจ์ากปากเลก็ ๆ ของลกูสาวเมือ่ปนสันาตะโกนลัน่ 

แล้ววิ่งลงจากบันไดมากอดแม่เอาไว้

‘นาจะอยู่กับแม่’

‘นา’

‘นารักแม ่ นาจะอยู่กับแม่ พ่อมีลูกใหม่แล้ว นาไม่ไปหรอก’

‘นีแ่อบฟงัพอ่กบัแมค่ยุกนัเหรอ ปนสันา นสิยัแย ่  ๆแบบนีพ้อ่ไมเ่คยสอน ไป 

...กลับเข้าห้อง พ่อกับแม่จะคุยกัน’ พินิจขยับมาดึงแขนลูกสาว แต่ปนัสนาสะบัด 

จนหลุด
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‘นาจะอยู่กับแม่’

‘อยากอดตายหรือไงนังลูกคนนี้’

‘นาจะอยู่กับแม่ นาไม่ไปกับพ่อหรอก’ ปนัสนาร้องไห้น้ำตานอง

‘เออ...อวดดีกันทั้งแม่ทั้งลูก งั้นก็ไปเลย จะไปไหนก็ไป แต่ไปตอนนี้นะ 

ไสหัวไปกันตอนนี้เลย’ พินิจพูดด้วยอารมณ์คุกรุ่นเต็มที่

‘ไปลูก’ กะรัตคว้าแขนลูกสาว เก็บข้าวของท่ีมีอยู่ไม่ก่ีอย่างแล้วออกไปจากบ้าน 

ในคืนนั้นเลย และนับจากวันนั้นปนัสนากับแม่ก็ไม่เคยได้ข่าวคราวของพ่ออีก

ปนัสนายกมือขึ้นมาป้ายน้ำตาออกจากใบหน้า แม่คือต้นแบบที่เธอต้องเอา 

เป็นแบบอย่าง เธอจะต้องเข้มแข็งให้ได้เหมือนแม่ แม่เคยโดนผู้ชายเห็นแก่ตัวทิ้ง 

มาแลว้ แมย่งัยนืหยดัอยูไ่ด ้ แลว้ทำไมเธอจะตอ้งไปแครก์บัผูช้ายคนเดยีวทีบ่งัเอญิ 

ผ่านเข้ามาและผ่านไป

“นาจะไมท่ำใหแ้มผ่ดิหวงัอกีคะ่” ปนสันายดัรปูไปในลิน้ชกัตามเดมิ เลือ่นมอื 

มากุมท้องน้อย ขอบตาร้อนผ่าวด้วยความสะเทือนใจ

ลูกจ๋า...แม่ขอโทษ
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เพราะ นอนไมห่ลบัเกอืบทัง้คนื เชา้นีป้นสันาจงึตืน่มาดว้ยใบหนา้อดิโรย 

กะรัตยกข้าวต้มมาวางไว้ตรงหน้าพร้อมน้ำส้มคั้น เห็นจึงเอ่ยทัก

“เป็นอะไรลูก”

“นอนไม่หลับน่ะค่ะแม ่ หน้าตาเลยไม่ค่อยสดใส” หญิงสาวยกมือมาลูบหน้า 

ตัวเอง “จะไปสมัครงานด้วย เขาไม่รับกันพอดี”

“งั้นก็พักก่อนสิลูก เพิ่งจบมา ยังไม่ต้องวิ่งหางานก็ได้”

“ไม่ได้หรอกค่ะแม่” หญิงสาวส่ายหน้าพลางตักข้าวต้มเข้าปากไปด้วย “แม่ 

เหนื่อยมามากแล้วนะคะ นาอยากรีบทำงาน รีบเลี้ยงแม่ให้สบายที่สุด”

“ฮื้อ...แม่ยังมีแรงเลี้ยงเรา” กะรัตยกมือขึ้นมาลูบผมบุตรสาว คนเป็นแม่  

ลูกทำดีก็ภูมิใจ เวลาที่ลูกทำไม่ดีก็ต้องพร้อมจะเปิดโอกาสให้เขาแก้ตัว หากเธอเป็น 

เหมอืนพอ่แมบ่างคนทีร่บัไมไ่ดเ้วลาลกูทำผดิ กค็งไมเ่หน็ลกูสาวคนนีล้กุขึน้ยนืไดแ้ละ 

เดินไปบนเส้นทางที่สวยงามอย่างวันนี้

“นารู้ค่ะ แต่นาอยากรีบทำงานแล้วนี่นา”

“แล้วจะไปสมัครงานที่ไหนล่ะลูก โรงพยาบาลหรือ”

“ไมล่ะคะ่แม ่ นาวา่จะไปสมคัรทีบ่รษิทัยา นาเหน็เขาเปดิรบัตำแหนง่เภสชักร 

ฝา่ยผลติ เงนิเดอืนเยอะดว้ยนะคะแม ่ ทำงานสกัสองสามป ี เกบ็เงนิไดเ้มือ่ไหรค่อ่ย 

เปิดร้านยาของตัวเอง”

“ตามใจเถอะจ้ะ วันนี้แม่ไม่ได้ไปไหน นาเอารถไปใช้เถอะ”

“ค่ะ”
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หญิงสาวย้ิมให้แม่อีกคร้ังเม่ืออ่ิมอาหารเช้าแสนอร่อย ยกชามไปเก็บในห้องครัว 

ได้ยินเสียงแม่ร้องบอกมาว่าไม่ต้องล้าง ให้รีบไป เธอจึงออกมาจากในครัว โบกมือลา

“โชคดีนะลูก”

“ค่ะแม ่ เกียรตินิยมอันดับหนึ่งอย่างลูกสาวแม่ต้องได้งานอยู่แล้ว”

“ฮื้อ...หลงตัวเองอยู่รึเปล่าจ๊ะ แม่คนนี้”

กะรตัสา่ยหนา้เมือ่ลกูสาวคนสวยหวัเราะเสยีงใส ไดย้นิเสยีงรถเคลือ่นออกไป 

แล้วจึงกลับไปทำงานตามเดิม นับตั้งแต่หย่าขาดจากสามี เธอก็ทำงานทุกอย่าง จำ 

ได้ว่าวันแรกที่หอบหิ้วลูกสาวขึ้นรถแท็กซี่ออกมากลางดึก เธอพาลูกมาตั้งหลักที่ 

ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รู้สึกท้อเพราะไม่รู้จะไปทางไหนดี ญาติพี่น้องเธอก็ไม่มีสักคน 

รู้แต่เพียงอย่างเดียวว่าเธอจะยอมแพ้ไม่ได้ เพราะตาดำขลับที่มองจ้องเธอมาแล้ว 

ถามว่าเราจะไปไหนกันดี

เธอพาลูกสาวน่ังอยู่ตรงน้ันจนเช้าจึงออกไปหาบ้านเช่าถูก ๆ โชคดีท่ีเจ้าของบ้าน 

ใจดี คิดค่าเช่าไม่แพงและไม่ต้องจ่ายล่วงหน้า หลังได้บ้านเช่าแล้วเธอก็ต้องจัดการ 

เรื่องย้ายโรงเรียนของลูก เพราะไม่อยากให้อดีตสามีตามเจอ กว่าเรื่องจะเสร็จก็ใช้ 

เวลาหลายวัน

เธอมีเงินเก็บอยู่ก้อนหนึ่งจากการขายที่ดินตั้งแต่ก่อนแต่งงานและฝากไว้ใน 

ธนาคาร จงึลงทนุเปดิรา้นขายขา้วแกงหนา้ปากซอย สง่ลกูเรยีนจนจบและมเีงนิเกบ็ 

มากพอจะเปิดร้านขนมไทย มีลูกจ้างสองคน ขนมทั้งหมดเธอทำเอง ไม่ปล่อยให้ 

ใครทำ เพราะไม่ไว้ใจ และไม่อยากให้สูตรขนมพวกนี้รั่วไหล

กะรัตเข้าไปในครัว เตรียมอุปกรณ์ทำขนมออกมาวางเรียงและเริ่มต้นงาน 

ของวันนี้อีกครั้ง

พัฒนามองหญิงสาวท่ีมาสมัครงานในตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายผลิตอย่างพอใจ หญิงสาว 

ตรงหน้าสวย คมขำ ยิ่งมองก็ยิ่งสวย นัยน์ตาดำขลับเหมือนตากวางเมื่ออยู่ใต้คิ้ว 

เรียงเส้นสวย และผมยาวตรงถึงกลางหลังก็ย่ิงทำให้ใบหน้าหวานละมุนน้ันน่ามองย่ิงข้ึน

เธอคือคนที่เขาพอใจ...พอใจมาก

“คุณเพิ่งจบหรือ” เขาถามคำถามแรก
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“ค่ะ” หญิงสาวยิ้มรับ มือประสานบนตัก แต่ก็รู้สึกอึดอัดกับสายตาของ 

อีกฝ่ายที่มองจ้องเธอราวกับกำลังประเมินสินค้าสักชิ้นหนึ่ง

เธอเริ่มกำมือ พยายามข่มความไม่พอใจเอาไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉย

“สวย ถูกใจผม”

“คะ? ว่ายังไงนะ” ปนัสนาเบิกตากว้างข้ึน พัฒนาจึงหัวเราะข้ึนพลางเอ่ยขอโทษ

“ขอโทษทีคุณ ผมเป็นคนปากตรงกับใจ สวยก็บอกว่าสวย”

หญิงสาวตวัดสายตาดำขลับที่อีกฝ่ายชมในใจว่าเหมือนตากวางขึ้นมองเขา 

อย่างไม่พอใจ เสียงที่ตอบออกไปจึงห้วน

“ดิฉันมาสมัครงานในตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายผลิตค่ะ”

“ผมรู้”

“ซ่ึงดิฉันไม่เห็นว่ามันจะเก่ียวข้องกับความสวยตรงไหน” เธอจ้องตาชายตรงหน้า 

พัฒนาเป็นผู้ชายวัยไม่น่าจะเกินสี่สิบ ท่าทางเขาดูเจ้าเล่ห์แสนกลจนเธอรู้สึกไม่อยาก 

เขา้ทำงานทีน่ีเ่สยีแลว้ ทัง้ทีบ่รษิทันีเ้ปน็บรษิทัใหญอ่นัดบัตน้ ๆ ของประเทศ ไมน่า่จะ 

มีคนแบบนี้อยู่เลยจริง ๆ

“ใจเย็นก่อนสิคุณ ถูกชมก็ไม่เห็นต้องเคือง ผมแค่จะบอกว่าผมไม่รับคุณ 

เข้าทำงานในตำแหน่งเภสัชกรของท่ีน่ี” เขาบอกแล้วจ้องหน้าเธอ ปนัสนาจึงยกมือไหว้

“อย่างนั้นดิฉันก็คงต้องขอตัวกลับก่อน”

เธอลุกขึ้น แต่มือหนานั้นตะปบมายังข้อมือเธอ หญิงสาวมองตาขุ่น แต่เขา 

ไม่ยอมปล่อย

“ใจเย็นก่อนคุณ ผมไม่รับคุณเข้าทำงานที่นี่ในตำแหน่งเภสัชกรฝ่ายผลิต 

แต่ผมมีหน้าที่อื่นมาเสนอคุณ เงินดีมากกว่าตำแหน่งนี้หลายเท่า”

ปนัสนาหน้าเข้ม คิดเองไปไกลว่าอีกฝ่ายต้องการให้เธอทำงานอย่างว่า เธอ 

สะบัดมือจนหลุดแล้วยกมือขึ้นมากาง เตรียมจะตบสักฉาดหากฝ่ายนั้นจะไม่พูด 

ขึ้นมาเสียก่อน

“ไม่ใช่อย่างที่คุณคิดแน่นอน”

“คุณจะให้ฉันทำอะไร”

“เภสัชกรฝ่ายผลิต”
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“เอ๊ะ!”

“แต่ไม่ใช่ที่นี่”

“หมายความว่ายังไง”

“ผมจะส่งคุณไปสมัครงานที่บริษัทเคแอลเมดิคอล”

หญิงสาวมุ่นค้ิว ยังไม่เข้าใจจุดประสงค์ของอีกฝ่าย “บริษัทคู่แข่งของวิรุณภัณฑ์”

“นับว่าความรู้รอบตัวของคุณมากทีเดียวนะ ถูกแล้ว เคแอลคือศัตรูอันดับ 

หนึ่งของวิรุณภัณฑ์ เพราะฉะนั้นการที่ผมส่งคุณไปทำงานที่เคแอลก็คือใช้คุณเป็น 

สายลับ”

พฒันาบอกงา่ย ๆ แตค่นฟงัทำหนา้ยุง่ยากใจ ไมค่ดิวา่จะไดย้นิอะไรทีด่ตูลก 

แต่ขำไม่ออกอย่างนี้เลย บริษัทใหญ่โต แต่ใช้วิธีการสกปรกในการเอาชนะคู่แข่ง...

เธอไมม่วีนัทำงานใหเ้ขาไมว่า่จะในตำแหนง่อะไรกต็าม อยา่วา่แตก่ารเปน็สปาย 

ให้กับวิรุณภัณฑ์เลย

“ดิฉันขอตัวนะคะ จะไปสมัครงานที่อื่นต่อ” ปนัสนาคว้าแฟ้มงานที่วางอยู่ 

บนโต๊ะกลับคืน 

“คุณจะไม่ฟังข้อเสนอสักหน่อยหรือ คุณต้องการเท่าไหร่ก็เรียกร้องมาได้นี่”

“เทา่ไหรฉ่นักไ็มเ่อา ฉนัจบเภสชักรมา เปน็อาชพีทีม่เีกยีรต ิ และฉนัตอ้งการ 

ทำงานที่มีเกียรติ ไม่ใช่งานสปายหลอกลวงคนอื่นแบบนี้” ปนัสนาเสียงดัง ขยับจะ 

ออกไปจากห้องนั้น แต่พัฒนาเร็วกว่า เดินมาขวางหน้า หญิงสาวตกใจและเริ่ม 

ไม่ไว้ใจผู้ชายเจ้าเล่ห์คนนี้

“เดี๋ยวสิคุณ”

“เอ๊ะ...ถอยไปนะคะ ฉันบอกแล้วไงว่าไม่สนใจ”

“นามบัตรของผม” พัฒนาถือวิสาสะหย่อนนามบัตรของตัวเองลงไปใน 

กระเป๋าสะพายของเธอ รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ทำให้เธอนึกอยากดึงนามบัตรออกมาฉีกทิ้ง 

ตรงหน้าเขาให้สะใจเล่น แต่ก็เห็นว่าถ้าทำอะไรแบบนั้นคงไม่ฉลาดแน่ในสถานการณ์ 

ที่ตัวเองตกเป็นรองอย่างนี้

“ค่ะ”

“เงนิเดอืนมากกวา่ตำแหนง่ทีค่ณุสมคัรอยูส่องเทา่ แลว้คณุยงัจะไดเ้งนิเดอืน 
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จากเคแอลอีกไม่น้อยเลยนะคุณ และยิ่งหากคุณเอาความลับของเคแอลมาให้เราได้ 

ผมจ่ายงาม”

“ค่ะ” 

หญิงสาวประหยัดคำพูดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จ้องตาเขาแล้วย้อนถาม

“ดิฉันไปได้หรือยังคะ”

“เชญิครบั แลว้อยา่ลมืเอาขอ้เสนอของผมไปคดิ บอกตามตรงวา่ผมไมเ่หน็วา่ 

ใครจะเหมาะสมกับหน้าที่นี้เท่าคุณ” พัฒนามองหญิงสาวอย่างเสียดาย แต่ท่าทาง 

ถือตัวของปนัสนาทำให้เขาออกจะหมดหวัง ทั้งที่ให้เงินเพิ่มหลายเท่าก็ยังไม่สนใจ

เขารูม้าวา่เจา้ของเคแอลเปน็ผูช้ายคอ่นขา้งเจา้ชู้ มสีาวสวยจบใหมไ่ปสมคัรงาน 

ในตำแหน่งที่ว่างมีหรือจะไม่รีบรับ

หญงิสาวไมต่อบโต ้ เดนิเชดิหนา้คอตัง้ออกไปจากหอ้งนัน้ ไมเ่คยคดิวา่ตวัเอง 

จะได้กลับมาอีก และเป็นเธอเองที่เป็นฝ่ายร่ำร้องขอพัฒนาทำงานนี้

หญงิสาวกลบับา้นพรอ้มอาหารถงุสองสามอยา่ง ไมอ่ยากใหแ้มต่อ้งเหนือ่ยทำอาหาร 

อกี แตจ่ะใหเ้ธอลงมอืทำ แมก่ค็งไมเ่จรญิอาหารแน ่ เพราะฝมีอืการทำอาหารของเธอ 

เข้าขั้นแย่เอามาก ๆ 

หน้าตูม ๆ ของบุตรสาวทำให้กะรัตที่เพิ่งกลับจากร้านขนมต้องถาม

“เป็นอะไรลูก ไม่ได้งานหรือ”

“ได้ค่ะ” เธอตอบเนือย  ๆ เดินหายไปในครัวแล้วกลับออกมาพร้อมน้ำส้ม 

สองแก้ว ส่งให้แม่แก้วหนึ่งแล้วยกของตัวเองขึ้นดื่มจนหมด แต่กะรัตเพียงรับน้ำ 

มาถือไว้เฉย ๆ 

“ได ้ แล้วทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะลูก”

“แต่นาปฏิเสธ”

“อ้าว...ทำไมเป็นอย่างน้ันล่ะจ๊ะ” กะรัตดึงแก้วเปล่าออกจากมือบุตรสาว ปนัสนา 

จึงถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดที่เธอเจอในวันนี้ให้แม่ฟัง

กะรัตตบอกผางอย่างตกใจ

“คิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะคะแม่ ว่าบริษัทใหญ่  ๆ  เขาเล่นงานศัตรูกันด้วยวิธีการ 
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สกปรกแบบนี้ นาเองยังไม่อยากจะคิดเลยค่ะ ไม่ไหว...ให้ทำงานกับองค์กรแบบนี ้

นาไปสมัครงานที่โรงพยาบาลดีกว่า”

“ดแีลว้ละลกู เงนิมนัเยอะกจ็รงิ แตท่ำแบบนัน้กเ็ทา่กบัเราฉอ้โกงเขา ถกูจบั 

ได้ขึ้นมาไม่คุ้มกันเลย”

“นั่นสิคะแม่ บริษัทใหญ่อย่างเคแอล ใครจะยอมให้ล้วงความลับง่าย  ๆ” 

หญิงสาวยักไหล่แล้วก้มลงนวดข้อเท้าตัวเอง “ไม่ได้ใส่แคชชูส์ตั้งนาน รองเท้ากัด 

จนระบมไปหมด อตุสา่หล์งทนุแตง่ตวัใหภ้มูฐิานเพือ่ไปเปน็เภสชักรฝา่ยผลติ ดนัจะ 

ให้ไปเป็นนางนกต่อ”

“หายามาทาซะนะลูก เดี๋ยวจะใส่รองเท้าไม่ได้ไปหลายวัน แม่จัดกับข้าวใส่ 

จานเอง นาไปอาบน้ำอาบท่าเถอะไป๊ จะได้อารมณ์ดีขึ้น”

กะรัตบอกเสร็จก็เดินหายเข้าครัวไป ปนัสนาจึงกลับขึ้นไปอาบน้ำ เสร็จแล้ว 

จงึลว้งกระเปา๋หยบิมอืถอืจะโทร.หาปญิชาน ์ อยากคยุเรือ่งบรษิทัยาวริณุภณัฑเ์ตม็แก ่

เขาไมไ่ดโ้ทร.หาเธอทัง้วนั คงเพราะยุง่กบัการเขา้รบัตำแหนง่งานใหม่ เขาชวนใหเ้ธอ 

ไปทำงานด้วย แต่เธออยากหางานด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้เส้นสาย แต่เมื่อมือ 

ล้วงไปเจอนามบัตรของพัฒนา ผู้จัดการฝ่ายบุคคลของวิรุณภัณฑ์ ก็เบ้ปาก

“ต่อให้ฉันไม่มีอะไรจะกิน ฉันก็ไม่มีวันทำชั่วแบบนั้นหรอก”

หญงิสาวขยำนามบตัรทิง้ลงในถงัขยะ เปลีย่นใจไมโ่ทร.หาปญิชานแ์ลว้ และ 

ลงไปกินข้าวกับแม่แทน

คริษฐ์ออกมาจากห้องประชุมพร้อมวสุรี เลขาฯสาวใหญ่วัยสามสิบปลาย เขาพลิก 

แฟ้มในมือดูหัวข้อการประชุมอีกครั้งแล้วถามโดยไม่เงยหน้าขึ้นมอง

“จัดการประกาศหาเภสัชกรฝ่ายผลิตแล้วหรือยัง”

“สลุงประกาศไวต้ัง้แตส่องวนักอ่นแลว้คะ่ เทา่ทีท่ราบมคีนมาสมคัรแลว้นะคะ 

แต่เห็นคุณพินิจยังไม่รับ บอกว่าคุณสมบัติไม่พอ”

“หือ?” 

“คุณสมบัติไม่พอตรงไหนก็ไม่ทราบนะคะบอส แต่...เดาว่าคงเป็นผู้ชายมา 

สมัคร หรือไม่ก็สวยน้อยหน่อยน่ะค่ะ” วสุรีหัวเราะขึ้นเบา ๆ 
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เธอทำงานร่วมกับคริษฐ์มานานหลายป ี เขาเป็นกันเองกับลูกน้องทุกคน ไม่ 

ถือตัวว่าเป็นเจ้านาย เธอจึงรู้สึกสนิทสนมมากพอจะพูดเล่นกันได้

ครษิฐถ์อนหายใจ ไดย้นิมาเหมอืนกนัวา่หวัหนา้ฝา่ยบคุคลของเคแอลเมดคิอล 

จะเลือกผู้หญิงสาวและสวยเป็นอันดับแรก ความสามารถเป็นรอง แต่ก็นั่นแหละ 

เขาเรียกพินิจมาเตือนเรื่องนี้อยู่หลายครั้งก็ยังเหมือนเดิม เหตุเพราะมีคนให้ท้าย 

และคนให้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนอื่นไกล 

คำรณ...บิดาของเขาเอง!

แม้อายุจะเข้าสู่ปีที่ห้าสิบเจ็ด แต่บิดาของเขาก็ยังดูหนุ่มกว่าอายุจริง เรียก 

งา่ย  ๆวา่เตะปบียงัดงั และยงัอยากใหส้าว  ๆสวย  ๆมาคลอเคลยี พนิจิเองกร็ูว้ธิเีอาใจ 

เจา้นาย พนกังานของเคแอลจงึมแีตผู่ห้ญงิเปน็สว่นใหญ ่ และสวยเสยีดว้ย แตใ่ชว่า่ 

บิดาเขาจะเป็นประเภทสมภารบังคับกินไก่วัด ท่านกินเฉพาะไก่ตัวที่เต็มใจเท่านั้น 

แต่ส่วนใหญ่ก็มักจะเต็มใจเสียด้วย

“โชคดีนะที่หน้าตาสุพอดูได้หน่อย เลยได้มาทำงานที่นี่”

“ฝากไปบอกพนิจิดว้ยวา่ใหเ้รยีกคนทีป่ฏเิสธไปเขา้มาทำงาน เพราะเราตอ้งการ 

เภสัชกรฝ่ายผลิตหลายอัตรา ถ้าอีกสามวันยังหาคนไม่ได้ ผมจะตัดเงินเดือน”  

ชายหนุ่มบอกจริงจังแล้วเดินตัวตรงออกไป พินิจเดินผ่านเข้ามาได้ยินชัดเต็มสองหู 

พอดี วสุรีจึงส่งยิ้มให้

“คงไม่ต้องบอกแล้วนะคะ”

ปนสันาเลือ่นสายตาดปูระกาศหางานจากเวบ็ไซตใ์นหนา้จอคอมพวิเตอร ์ ตอนแรก 

ตัง้ใจจะหางานในตำแหนง่เภสชักรทีโ่รงพยาบาล แตก่ลบัเจอประกาศรบัสมคัรงานของ 

บริษัทเคแอล เธอมองอย่างชั่งใจ คิดว่าลองดูก็ไม่เสียหาย แต่หวังว่าทางเคแอล 

จะไมข่อใหเ้ธอไปเปน็สปายทีว่ริณุภณัฑห์รอกนะ เพราะหากใชล่ะก ็ เธอจะขอหยดุพกั 

การไปสมัครงานสักสองสามเดือน

“ลองดูอีกสักที่”

หญิงสาวตัดสินใจแล้วลุกไปเตรียมเส้ือผ้าชุดท่ีดูเรียบร้อยและดูดีมารีดเตรียมไว้ 

พร้อมเอกสารสมัครงาน มองมันอย่างมีความหวังว่าคราวน้ีเธอคงจะได้งานทำจริง ๆ  
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เสียที

เม่ือเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วปนัสนาจึงล้มตัวลงนอน เปิดแอร์เย็นฉ่ำ 

เพราะเป็นคนขี้ร้อน และหลับไปอย่างรวดเร็ว แต่ไม่นานก็กระสับกระส่ายเพราะ 

ความฝัน

คริษฐ์...

เธอไมไ่ดฝ้นัถงึซาตานรา้ยในคราบมนษุยค์นนีม้านานหลายปแีลว้ แตจู่ ่  ๆกฝ็นั 

ถึงเขา ในฝันคริษฐ์ยืนตรงหน้าเธอ ใบหน้าเขาน่ิงเฉย มีแววตาเท่าน้ันท่ีเยาะหยัน เขา 

มองหน้าเธอแล้วไปหยุดอยู่ท่ีท้อง ครู่หน่ึงจึงมีเสียงเด็กผู้หญิงยืนร้องไห้อยู่อีกมุมหน่ึง

พ่อ...แม่...พ่อแม่ใจร้าย

ปนัสนากระสับกระส่าย ในฝันเธอร้องเรียกเด็กคนนั้นจนเสียงแหบเสียงแห้ง 

แต่เด็กหญิงก็เอาแต่ร้องไห้แล้วพร่ำต่อว่าเธอกับคริษฐ์ถึงความใจร้ายของพ่อและแม่

น้ำร้อน ๆ ไหลจากหางตา แม้หลับแต่ยังมีเสียงสะอื้นเล็ดลอด

“ไม่...อย่าไปนะลูก แม่ขอโทษ แม่ขอโทษ”

หญิงสาวคร่ำครวญ มือบางยกขึ้นมาไขว่คว้า แต่เด็กหญิงไม่ยอมให้กอด  

เด็กหญิงเดินผ่านมือเธอที่กำลังไขว่คว้าเพื่อเดินไปหาคริษฐ์ แต่ถูกเขาผลักจน 

ล้มแหมะลงไปอย่างไม่ไยดี

“ลูกจ๋า...มาหาแม่ อย่าไปหาเขา อย่าไป”

ปนัสนายกมือขึ้นไขว่คว้า แต่ได้เพียงความว่างเปล่า เธอสะอื้นสุดเสียงแล้ว 

ลุกพรวดขึ้นหอบหายใจจนตัวโยนกับฝันร้ายที่สุดในรอบปี

หญิงสาวหลับตา ภาพในฝันยังแจ่มชัด ไม่ว่าจะกี่ปีผู้ชายคนนั้นก็ยังเป็น 

ซาตานร้ายสำหรับเธอ แม้ในความฝันเขาก็ยังร้ายกาจไม่เปลี่ยนแปลง

ปนัสนายกมือมากดหัวใจที่เต้นรัว ลุกขึ้นจากเตียงออกไปล้างหน้าในห้องน้ำ 

หัวใจเธอปวดร้าว ลูกคงไม่มีวันให้อภัยเธอ แม้ในความฝันก็ยังเดินผ่านเธอไปและ 

พร่ำบอกว่าเธอใจร้าย

แม่ขอโทษ...ลูกจ๋า แม่ขอโทษ

ปนัสนาทรุดตัวลงกับพื้นกระเบื้องเย็นจัด คู้เข่าขึ้นมาแล้วซบใบหน้าที่เปื้อน 

น้ำตาลงไปร้องไห้อยู่อย่างนั้น จนรุ่งเช้าจึงลุกมาทำอาหารง่าย ๆ เพื่อเตรียมใส่บาตร
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หญงิสาวพมึพำบทกรวดนำ้ขณะเทนำ้ในขนัลงบนรากของตน้ไมใ้หญ ่ ดวงตาของเธอ 

แดงเรื่อ ส่งใจไปหาบุคคลที่เธออุทิศส่วนกุศลไปให้ เมื่อกลับเข้าบ้าน กะรัตเอ่ยทัก 

บุตรสาวอย่างแปลกใจ

“แม่นึกว่านายังไม่ตื่น”

“นาลุกมาใส่บาตรค่ะ...ฝันร้าย”

“หือ?...” กะรัตเลิกคิ้ว ต่อเมื่อเห็นดวงตาแดงเรื่อของปนัสนาก็ถอนหายใจ 

“ฝันถึง...”

“ค่ะ”

“อย่าคิดมากเลยลูก ไม่มีอะไรหรอก”

“ลูกโกรธนา ลูกไม่ยอมไปเกิด เขาโกรธ เขาไม่ให้อภัย” หญิงสาวปล่อยโฮล่ัน 

แล้วโผเข้ากอดแม่ร้องไห้สะอึกสะอื้น กะรัตจึงกอดตอบแล้วลูบหลังปลอบใจ

“อย่าคิดอย่างน้ันสิลูก เด็กเขาทำบุญมาแค่น้ี ไม่ใช่ความผิดของนาสักหน่อย”

“ไม่จริงค่ะ” หญิงสาวส่ายหน้าจนผมกระจาย “เพราะนา เพราะแม่แย่  ๆ 

อย่างนา ลูกถึงต้องตาย ถ้าไม่ใช่เพราะนาคิดอะไรสั้น ๆ แกก็คงยังไม่ตาย”

“นา...แม่บอกแล้วไงลูก ว่าอย่าโทษตัวเองแบบนี้”

“นาต้องโทษค่ะแม่ นาเป็นลูกที่ไม่ดี ทำให้แม่ผิดหวัง แล้วยังเป็นแม่ที่เลว 

ทำให้ลูกต้องตาย ก็เพราะแบบนี้...แบบนี้” หญิงสาวสะอื้นฮักเอ่ยกระท่อนกระแท่น 

“นาถึงไม่กล้ารักใคร ไม่กล้าแต่งงานกับปิญ นาไม่อยากให้ปิญรู้ว่านาเคยผ่าน เคย 

เจออะไรมาบ้าง นากลัวเขาเกลียด”

“โธ่...ลูก ทำไมแบกความทุกข์เอาไว้มากมายอย่างนั้นจ๊ะ” กะรัตน้ำตาคลอ 

คนเป็นลูกเจ็บเท่าไหร่ คนเป็นแม่เจ็บยิ่งกว่า หกปีแล้ว แต่ปนัสนาไม่เคยตื่นจาก 

ฝันร้ายในวันนั้นเลย...

ในคนืฝนตกหนกั ปนสันาโทร.บอกวา่จะกลบัมานอนบา้น กะรตัยนืรอลกูกลบับา้น 

จนมืดค่ำ แต่ปนัสนาก็ยังไม่กลับมา โทรศัพท์ไปก็ไม่ยอมรับสาย จะออกไปตาม 

กก็ลวัจะสวนทางกนั แตเ่ลยเวลาไปมากแลว้ จงึควา้รม่ทีว่างแอบไวข้า้งแจกนัออกไป 

แค่ถึงหน้าบ้านก็เจอปนัสนานั่งตากฝนอยู่หน้าประตูรั้ว หลังพิงกำแพงแล้วร้องไห้ 



ลินิน

22

เหมือนคนหมดแรง

“นา!”

“แม.่..” หญงิสาวสะอืน้ฮกั ลกุขึน้แลว้กอดแมแ่นน่ แตก่ะรตัยงัไมเ่ขา้ใจใน 

สิ่งที่เกิดขึ้น

“เกิดอะไรขึ้นลูก”

แทนคำตอบ ปนัสนาทรุดตัวลงกราบแทบเท้าคนเป็นแม่ เงยหน้าข้ึนมาหาน้ำตา 

นอง หัวใจกะรัตเต้นแรง ท่าทางของลูกบอกเธอว่าความผิดคร้ังน้ีคงจะร้ายแรงมาก

“นา...ทำอะไรจ๊ะลูก” 

กะรตัรัง้ตวัลกูใหล้กุขึน้ ปนสันาหลบัตาลงอยูน่านดจุกำลงัเรยีกความเขม้แขง็ 

ของตวัเองใหก้ลบัมา เธอสดูลมหายใจเขา้ปอดแลว้กลัน้เสยีงสะอืน้เพือ่บอกประโยค 

ที่ทำให้คนเป็นแม่แทบล้มทั้งยืน

“นาท้อง”

นาทนีัน้กะรตัรูส้กึวา่หวัตวัเองเหมอืนถกูฟาดดว้ยของแขง็ แตส่ายตาทีเ่ตม็ไป 

ด้วยความรู้สึกผิดของลูกสาวก็ทำให้เธอว่าอะไรไม่ลง นอกจากดึงมากอดแล้วจูบไป 

บนหน้าผาก

“ไม่เป็นไรลูก”

“แม่...”

“ลูกแม่ยังเลี้ยงได้ ทำไมจะเลี้ยงหลานไม่ได้ล่ะ จริงไหม” กะรัตส่งยิ้มให้

ปนัสนาพูดอะไรไม่ออก เธอไม่คิดว่าจะได้เห็นรอยยิ้มของแม่ มันผิดจากที่ 

เธอจินตนาการเอาไว้มาก และนั่นยิ่งทำให้หญิงสาวสะอื้นหนักขึ้น 

“นาขอโทษ”

“เข้าบ้านก่อนเถอะลูก ฝนตกหนัก เดี๋ยวจะเป็นหวัดเอานะ” กะรัตดันตัว 

ลูกสาวให้เข้าบ้าน คำสารภาพท่ีพร่ังพรูออกมาจากปากลูกสาวทำให้เธอสงสารลูกจับใจ

ทุกอย่างเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของลูกสาวเธอและความเห็นแก่ตัว 

ของผู้ชายคนนั้น


