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‘สะใภ้ลำซิ่ง’ เป็นนวนิยายที่บอกเล่าคุณค่าของศิลปะการขับขานและ
การ ‘ลำ’ ในรูปแบบอีสาน ผ่านความรูส้ กึ ของผูสื้ บทอดจากบรรพบุรษุ รุน่ พ่อ
รุ่นแม่ สู่หนุ่มสาวรุ่นปัจจุบัน
เป็นเรือ่ งราวสนุกๆ ทีทำให้
่ เห็นว่า ความรักคือสิง่ สำคัญในชีวติ ของคน
เรา รักครอบครัว รักแบบหนุม่ สาว หรือรักอย่างหลงใหลในศิลป์อันงดงาม
และตราบใดทีความ
่ รักนัน้ เป็นรักแบบบริสทุ ธิใ์ จ ความเสียสละ ทุม่ เท และ
ความพยายามจะหวงแหนรักษาความรักไว้ให้ดีที่สุดย่อมตามมา
สิ่งหนึ่งที่ วัตตรา แสดงไว้ในบทบาทของตัวละครเอกสองตัวคือ
ม.ร.ว. ฉัตรวลัย และ เพชรแท้ นัน่ ก็คือ แม้ทัง้ คูจะ
่ ไม่อาจเป็นไปได้ในสิง่ ที่
ครอบครัวมุง่ หวังก็ตาม แต่พวกเขาก็สร้างสิง่ ดีๆ ให้กับครอบครัวเพือ่ ทดแทน
ได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องทำลายความฝันของตัวเองลง ซ้ำยังโดดเด่นอยู่บน
เส้นทางฝันของเขาได้อย่างสง่างามเสียด้วย

จากใจผู้เขียน
วัตตรา

“เรื่องนี้มีแรงบันดาลใจจากอะไร”
“อารมณ์ไหนที่เขียนเรื่องนี้”
“ชื่อเรื่องหมายถึงอะไรนะ”
ถือว่านีเป็
่ นคำถามยอดนิยมจากแฟนๆ ทีผู่ เขี
้ ยนได้ยนิ และได้ตอบก่อน
ที่ผู้อ่านจะได้อ่าน ‘จากใจผู้เขียน’ ในนวนิยายเรื่องต่างๆ ที่กลายเป็นประเพณี
ส่วนตัวว่า ผูเขี
้ ยนอยากบอกทีม่ าทีไป
่ ของนวนิยายแต่ละเรือ่ งเพือ่ ให้ผูอ่้ านได้
พยักหน้าและรำพึงว่า “อ๋อ…เป็นอย่างนีนี้ เ่ อง” เหมือนเป็นการสือ่ สารกับผูอ่้ าน
ทางหนึ่ง
สำหรับนวนิยายเรือ่ ง ‘สะใภ้ลำซิง่ ’ นี้ ผูเขี
้ ยนก็อยากจะบอกความในใจ
เช่นกัน…ชือ่ เรือ่ งนัน้ คนอ่านตีความได้หลายทาง…สาวลำซิง่ ทีไป
่ เป็นสะใภ้ของ
บ้านหนึง่ …ก็ตีความได้…หรือสาวบ้านหนึง่ ไปเป็นสะใภ้ของบ้านลำซิง่ …ก็เป็น
อีกความหมายหนึ่งได้เช่นกัน
เรื่องนี้ผู้เขียนได้แรงบันดาลใจจากงานสงกรานต์ปีหนึ่งที่เดินทางไป
เยี่ยมญาติ ไปไหว้พระ และได้เห็นว่าที่วัดแห่งนั้น กำลังสร้างเวทีประชัน
ลำซิง่ กันอยู่ ตัง้ แต่เล็กจนเติบโต ผูเขี
้ ยนก็เพิง่ ได้ ‘เสพ’ ศิลปะอันงดงามของ
ภาคอีสาน ในยามสูงวัยก็ครานีจึ้ งเกิดฟุง้ ฝันเป็นเรือ่ งเป็นราวขึน้ มา…พระเอก
ของเรื่อง อคติกับอาชีพของพ่อแม่บรรพบุรุษ เพราะเห็นว่าหมดยุค…ใน
ขณะที่นางเอกผู้มีชีวิตที่หรูหราแตกต่างจากพระเอกโดยสิ้นเชิง…แต่รักที่จะ
รักษาศิลปะวัฒนธรรมการแสดงชนิดนี้ไว้ จึงเกิดการท้าทายกันขึ้นระหว่าง
ลูกชายคณะลำซิง่ กับหญิงผูสู้ งศักดิ์ งานนีมี้ ผูช่้ วย กองเชียร์ และแยก ‘ทีม’
ให้ผู้อ่านได้เลือกว่าจะอยู่ข้างใดและได้ข้อคิดว่าได้อะไรจากนวนิยายเรื่องนี้
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ภายในห้องประชุมในสตูดโิ อของม.ร.ว. ฉัตรวลัย สีหนาฏวงศา ซึง่ เป็น
สถานที่ออกแบบผลิตเสื้อผ้าแฟชั่น หนึ่งในแบรนด์ดังของกรุงปารีส
หญิงสาวผู้เป็นทั้งเจ้าของสตูดิโอและเจ้าของแบรนด์ ‘CHATWALAI’
กำลังยืนอยู่ริมหน้าต่างกระจกบานกว้าง ขอบด้านบนมนโค้ง ราชนิกุลสาว
เปิดหน้าต่างแล้วชะโงกหน้าออกไป ทอดสายตามองจากชั้นห้าของอาคาร
สีครีมสลับเทา เห็นทิวเชลท์นัท หรือต้นเกาลัดที่เรียงรายและทอดตัวยาว
ไกลจนสุดถนนชองป์ เซลิเซส์ ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยงามที่สุดในโลก
วันนี้บรรยากาศภายนอกยังไม่คึกคักนัก
เกือบ ๖ ปีที่เธอใช้ชีวิตอยู่ในมหานครปารีสแห่งนี้…อย่างเดียวดาย…
แม้จะมีเพื่อนฝูงในวงสังคมไฮโซฯ แวดล้อมมากหน้าหลายตา มีลูกน้องที่
ทำงานใกล้ชิดอยูเกื
่ อบยีส่ บิ ชีวติ แต่บ่อยครัง้ ทีราชนิ
่ กลุ สาวผูนี้ รู้ ส้ กึ ลึกๆ ในใจ
ว่า เธอเหงา ว่างเปล่า และโดดเดี่ยว
ถึงแม้เธอจะมีชาญวุฒิ เพื่อนชายคนสนิทที่อาจเรียกได้ว่า ‘คนรู้ใจ’
ดูเหมือนจะเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวที่สามารถเข้านอกออกในทั้งในสตูดิโอ
และห้องพักหรูหราของหญิงสาวได้…หากแต่ความสนิทสนม…เยือ่ ใยสัมพันธ์
ที่มีต่อกัน ก็มิได้แนบแน่นเท่าที่ควรจะเป็น ไม่ได้แม้แต่เพียงครึ่งหนึ่งของ
ที่ใจเธอต้องการและคาดหวัง
เสียงเคาะประตูดังขึ้นสามครั้งตามมารยาท ทำให้หญิงสาวผู้เป็น
‘บอสใหญ่’ ของที่นี่รีบละสายตาจากภาพวิว ปิดหน้าต่างกระจกบานใหญ่นั้น
ดังเดิม หญิงสาวถอนหายใจยาว รีบดึงสติและอารมณ์ที่กำลังเศร้าหมอง
กลับคืนมาให้เป็นปกติ ทันเวลาก่อนทีบาร์
่ บาร่า เลขาฯ สาวชาวปารีเซียงจะ
เปิดประตูเข้ามา…หลังได้ยินเสียงขานรับจากผู้เป็นนาย
“บอสคะ เมอร์ซิเออร์ดิเรก คำนึงกุล จากไทยอาร์ตสตูดิโอมาขอพบ
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ค่ะ” เลขาฯ สาวพยายามออกสำเนียงชือ่ และนามสกุลของผูมา
้ เยือน ตามตัว
สะกดให้ชัดที่สุดเท่าที่หล่อนจะสามารถทำได้
ม.ร.ว. ฉัตรวลัยเผยอยิ้มเล็กน้อย ด้วยนึกขันสำเนียงของลูกน้องสาว
หน้าเคร่ง และออกจะเห็นใจในความพยายามของหล่อน เพราะทุกคนรูดี้ ว่า
ชื่อและนามสกุลของคนไทยแต่ละคนนั้นออกเสียงยากเย็นปานใด
“เชิญเข้ามาได้เลย บาร์บาร่า”
หญิงสาวเดินตรงไปทรุดกายลงนั่งที่เก้าอี้ประจำตำแหน่งของตัวเอง
เลื่อนตั้งเอกสารเข้ามาใกล้ เพื่อจะได้มองเห็นชัดขึ้น
เสียงเคาะประตูดังอีกครัง้ ก่อนทีบาร์
่ บาร่าจะเปิดออกและเดินนำหนุม่
ใหญ่วัยราวสี่สิบต้นๆ ที่หญิงสาวคุ้นหน้าคุ้นตาดีเข้ามาภายในห้อง เลขาฯ ผู้
รู้หน้าที่ส่งให้แขกนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับนายสาว ก่อนจะเดินกลับออกไป
พร้อมกับปิดประตูอย่างเรียบร้อย
“สวัสดีค่ะ คุณอเล็กซ์” ราชนิกุลสาวทักทายพร้อมคลี่ยิ้มด้วยสีหน้า
แจ่มใส
“สวัสดีครับ คุณหญิง…สบายดีนะครับ…ตั้งแต่พบกันที่งานเปิดตัว
น้ำหอมคราวนั้นแล้ว ผมก็ไม่เห็นคุณหญิงในงานไหนอีกเลย”
“อ๋อ พอดียุง่ ๆ อยูกั่ บการเตรียมคอลเลกชัน่ ใหม่ประจำฤดูใบไม้ร่วงค่ะ
ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉันกะว่าจะเปิดตัวคอลเลกชั่นนี้ในหนังสือที่กำลัง
จะจัดพิมพ์ เพือ่ เป็นทีระลึ
่ กและฉลองครบรอบหกปีของแบรนด์ฉตั รวลัยด้วย
น่ะค่ะ ก็ตามที่ให้บาร์บาร่าโทรศัพท์ไปเรียนให้คุณอเล็กซ์ทราบและเชิญมา
ปรึกษาในวันนี้นั่นแหละ”
“อ๋อ…ครับ…ยินดีด้วยนะครับ…ทีแบรนด์
่
ฉัตรวลัยครบรอบหกปีแล้ว…
นับว่าคุณหญิงเก่งมากนะครับทียื่ นหยัดอยูใน
่ วงการแฟชัน่ ของทีนี่ ได้
่ อย่างมัน่ คง
และมีแต่จะก้าวหน้าไปเรื่อยๆ” อเล็กซ์หรือดิเรกหยอดคำชมตามแบบฉบับ
เซลส์แมนที่ดี
“ขอบคุณค่ะ…แต่ก็ยอมรับว่าเหนือ่ ยมาก กว่าทีฉั่ นจะมาอยูใน
่ จุดนีได้
้
ในฐานะคนทำธุรกิจด้วยกัน และเป็นคนต่างชาติต่างภาษาสำหรับที่นี่ คุณ
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อเล็กซ์ก็คงรู้ดีว่า ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ”
“ครับ…เพราะอย่างนี้ไงครับ ผมถึงชื่นชมว่าคุณหญิงทั้งเก่งและแกร่ง
…ชนิดที่ไม่มีคนไทยในเมืองนี้คนไหนเทียบได้”
“คงไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ คุณอเล็กซ์” หญิงสาวขัดขึ้นยิ้มๆ เริ่ม
รู้สึกถึงอาการ ‘ประจบ’ ของชายไม่แท้คนนี้ขึ้นมาตงิดๆ
“ฉันว่าเรามาคุยธุระกันดีกว่านะคะ”
“ได้ครับ…เชิญคุณหญิงเลยครับ”
ดิเรกปรับอารมณ์ตามหญิงสาวแทบไม่ทัน แต่เขาก็เตรียมพร้อมที่จะ
รับฟังคำสั่งจากเธอผู้นี้อย่างเต็มที่
“ฉันได้ยินชื่อเสียงของไทยอาร์ตสตูดิโอมานาน แม้จะไม่เคยทำงาน
ด้วยกัน แต่ฉันก็มัน่ ใจว่าทีมงานของคุณอาร์ต ซึง่ รวมทัง้ คุณอเล็กซ์ด้วย จะ
ต้องทำให้หนังสือของฉันมีคุณภาพในระดับพรีเมี่ยมได้อย่างที่ฉันต้องการ”
“ขอบคุณแทนคุณอาร์ตและทีมงานทุกคนด้วยนะครับทีคุ่ ณหญิงไว้วางใจ
พวกเรา ผมมั่นใจว่าเราจะสามารถดิลิเวอรี่งานให้คุณหญิงได้ตามที่คาดหวัง
ครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการถ่ายภาพ หรือการผลิตแมกกาซีน”
“ขอบคุณค่ะ ฉันก็หวังเช่นนัน้ …งัน้ เรามาคุยรายละเอียดกันเลยนะคะ”
ม.ร.ว. ฉัตรวลัยใช้เวลาบอกเล่าถึงความต้องการของเธอเกี่ยวกับการ
ผลิต ‘ของที่ระลึก’ ในโอกาสฉลองครบรอบปีที่หกของแบรนด์ฉัตรวลัย เพื่อ
เตรียมไว้เป็นของขวัญสำหรับลูกค้า เพื่อนร่วมวงการ และเพื่อนฝูงในวง
สังคมไฮโซฯ อยูนาน
่ นับชัว่ โมง โดยดิเรกทำหน้าทีเป็
่ นผูฟั้ งทีดี่ เขาพยายาม
นึกภาพตามคำบอกเล่าของเจ้าของโปรเจ็กต์ จดและจำรายละเอียดอย่าง
ไม่ให้ขาดตกบกพร่อง มีซักถามบ้างในบางจุดทีเขา
่ นึกภาพไม่ออก หรือเธอ
ขอฟังความคิดเห็นจากเขาเท่านั้น
ในที่สุด หญิงสาวก็จบคำบอกเล่าประโยคสุดท้าย แล้วเสริมว่า
“คุณอเล็กซ์พอจะนึกภาพออกใช่มั้ยคะว่าฉันต้องการอะไร…อยากให้
งานออกมาแบบไหน”
“ครับ..เดีย๋ วผมจะกลับไปบรีฟให้คุณอาร์ตและทีมงานทีเกี
่ ย่ วข้องฟังตาม
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ที่คุณหญิงบอกมา และอย่างช้า วันพุธนี้ ผมจะส่งรายงานสรุปแผนการ
ทำงาน รวมทัง้ ใบเสนอราคามาให้คุณหญิงพิจารณานะครับ” ในฐานะทีดิ่ เรก
เป็นผูช่้ ำชองในการขายและรับงานโปรเจ็กต์มานาน จนได้รับความไว้วางใจจาก
เจ้าของไทยอาร์ตสตูดิโอเป็นอย่างดี เขาจึงไม่ละเลยที่จะแจ้งให้ลูกค้าทราบ
ทุกครัง้ ว่า แผนงานจะต้องมาพร้อมใบเสนอราคาเสมอ และดูเหมือนม.ร.ว.
ฉัตรวลัยก็เข้าใจดี เธอพยักหน้าช้าๆ กล่าวย้ำว่า
“ได้เลยค่ะ ไม่ต้องเกรงใจ ถ้าพวกคุณเต็มที่กับงานของฉัน ฉันก็จะ
เต็มทีกั่ บผลงานของพวกคุณเหมือนกัน…และคิดว่างานนีเรา
้ คงต้องถ่ายทำกัน
ในวันหยุด เพราะฉะนั้น อย่าลืมคิดค่าโอทีมาในใบเสนอราคาด้วยนะคะ”
“โอ…ขอบพระคุณครับ คุณหญิง…ผมจะรีบให้ทางเลขาฯ ส่งมาให้โดย
เร็วที่สุดเลยครับ”
เมือ่ ได้ยินคำว่า ‘โอที’ สีหน้าของดิเรกก็มีเลือดฝาดขึน้ มาในทันทีทันใด
ส่วนแววตานั้นเป็นประกายด้วยความพึงพอใจในความมีน้ำใจของลูกค้า
หลังจากดิเรกลากลับไปแล้ว ม.ร.ว. ฉัตรวลัยเรียกทีมงานของเธอเอง
เข้ามาบรีฟเรื่องแผนการทำงานชิ้นนี้ในทันทีเช่นกัน
โดยทีมงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในครั้งนี้ ประกอบด้วย มารี ดีไซเนอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเธอ เภตรา หัวหน้าช่างตัดเย็บที่หญิงสาว
ว่าจ้างมาจากเมืองไทย ตั้งแต่เมื่อตัดสินใจเปิดห้องเสื้อ ‘ฉัตรวลัย’ ขึ้น ณ
ใจกลางกรุงปารีส ปองดาว สาวช่างปักและรับผิดชอบด้านการประดับตกแต่ง
เสื้อผ้าและเครื่องประดับที่ถูกว่าจ้างมาจากเมืองไทยเช่นกัน ส่วนอีกสองคน
เป็นช่างทำผมแต่งหน้า กับผูช่้ วยทีม.ร.ว.
่
ฉัตรวลัยเรียกใช้บริการทุกครัง้ ทีเธอ
่
มีงานแสดงแฟชั่นของแบรนด์ฉัตรวลัย
***
ภายในอพาร์ตเมนต์บนถนนลาบูร์ดอนเน่ส์ ฝัง่ ตรงข้ามหอไอเฟลเป็น
ห้องพักส่วนตัวของเพชรแท้ ช่างภาพมือหนึ่งของไทยอาร์ตสตูดิโอ
หญิงสาวรูปร่างได้สัดส่วน อกเบียดแน่น เอวคอด สะโพกผาย ยืน
จ้องมองภาพหอไอเฟลทีเห็
่ นอยูเบื
่ อ้ งหน้าเกือบสุดสายตาอย่างมีความสุขจาก
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ระเบียงห้อง ในเวลาโพล้เพล้ของฤดูใบไม้ร่วงทีกำลั
่ งเยีย่ มกรายมาเยือนเช่นนี้
ธรรมชาติยามเย็นที่เห็นเบื้องหน้างดงามชวนหลงใหล
“วิกกี…
้ อากาศเย็นแล้วนะจ๊ะ เข้ามาข้างในเถอะ เดีย๋ วจะไม่สบายนะ”
เสียงชายหนุม่ ตะโกนเรียกมาจากในห้อง แล้วก็โผล่หน้าคมเข้มออกมา พร้อม
ส่งยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน
“อีกสักเดี๋ยวนะคะ พัตเตอร์ วิกกี้ขอรอดูพระอาทิตย์ตกก่อนนะคะ
พัตเตอร์ออกมาดูด้วยกันสิคะ สวยออก” หญิงสาวส่งยิ้มตอบ พร้อมกับรั้ง
มือเขาให้ออกมาจากประตูกระจก ชายหนุม่ ทำตามอย่างว่าง่าย เขาออกมา
ทีระเบี
่ ยง สวมกอดหล่อนไว้หลวมๆ จากข้างหลังเกยคางไว้บนศีรษะของหล่อน
ทั้ ง สอง ยื น ชม อาทิ ต ย์ อั ส ดง อยู่ ด้ ว ย กั น เงี ย บๆ ตราบ จน ตะวั น ดวง
กลมโตสีส้มสดค่อยๆ เคลื่อนตัวต่ำ แสงอ่อนลงจนลับหายไปจากหอไอเฟล
เพชรแท้จึงหมุนร่างหญิงคนรักเบาๆ ให้หันกลับมาเผชิญหน้าเขา
“เย็นแล้วจ้ะ เดี๋ยวจะไม่สบาย” เขาเอ่ยด้วยความห่วงใย
หญิงสาวโน้มคอเขาลงมาจนริมฝีปากที่กำลังแย้มยิ้มนั้นแนบชิดกับ
ริมฝีปากของหล่อน แล้วจุมพิตอันดูดดื่มแสนหวานก็เริ่มต้นขึ้น ณ ระเบียง
ห้องพักนัน้ จนไปจบลงบนเตียงกว้าง ทีปู่ ด้วยผ้าปูหนานุม่ ชวนให้ทอดกาย
ลงไปหาความอบอุ่นละมุนละไม นาทีนั้นทั้งสองก็ลืมโลกภายนอกที่กำลัง
วุ่นวายโดยสิ้นเชิง
เมือ่ ฉากรักแสนหวานผ่านพ้นไปแล้ว หนุม่ สาวยังคงนอนอิงแอบแนบชิด
เพื่ออบร่ำด้วยไออุ่นของกันและกัน
“คิดถึงวันแรกที่เราพบกันนะคะ ฉันกลัวที่จะออกไปยืนบนพื้นกระจก
บนหอไอเฟลซะจนขาสัน่ แทบจะทรุดลงไปกองอยูกั่ บพืน้ นัน่ เลย เหมือนกับ
ว่ากระจกมันจะปริร้าว และพาให้ตัวฉันร่วงหล่นไปข้างล่าง ดีทีมี่ สภุ าพบุรษุ
ใจดีช่วยปลอบใจและจูงมือฉันออกไปยืนด้วยกัน”
เพชรแท้ยกตัวขึน้ ใช้ศอกยันศีรษะ เพือ่ จะได้เห็นหน้าคนรักได้ถนัดตา
เขายิ้มอ่อนโยน ขณะกล่าวเสริมว่า
“ใครไม่รู้ หน้าซีดปากสั่นไปหมดเลย ยังกะลูกนกโดนถล่มด้วยพายุ
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หิมะ แล้วจะไม่ให้ผมสงสารและออกไปยืนเป็นเพื่อนได้ยังไง”
สาวิกาใช้มือไล้ไปตามคางมนทีคลอเคลี
่
ยอยูชิ่ ดหน้าผากนูนเกลีย้ งของ
หล่อน
“รู้มั้ยคะ พัตเตอร์ ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ ไม่เคยมีวันไหนเลยที่ฉัน
ไม่คิดถึงคุณ” หญิงสาวฉอเลาะ ขณะซุกหน้าอยู่กับอกกว้างของชายคนรัก
“ผมเองก็เหมือนกันจ้ะ วิกกี้ ผมภาวนาขอให้เรารักกันอย่างนี้ตลอด
ไป อย่าให้มีอุปสรรคใดๆ มาพรากเราจากกันเลย”
“แต่ว่า พรุง่ นีเช้
้ าฉันก็จะต้องกลับอังกฤษแล้วนะคะ นีดี่ นะว่ามีรถไฟ
ความเร็วสูงวิ่งไปมาระหว่างสองประเทศนี้ ทำให้มาหาคุณได้บ่อยๆ”
“วิกกี้ วันหยุดสุดสัปดาห์หน้า คุณมาหาผมอีกได้มัย้ ผมมีบางอย่าง
ที่อยากจะเซอร์ไพรส์คุณ นะจ๊ะ มาหาผมอีกนะ” เขาอ้อนอ่อนหวาน
“พัตเตอร์ คุณกำลังเอาเปรียบฉันหรือเปล่าเนี่ย ทำไมฉันถึงจะต้อง
เป็นฝ่ายมาหาคุณตลอดเวลา ในขณะที่คุณไม่เคยไปหาฉันเลย”
“โธ่ ก็คุณพักอยู่หอพักในมหาวิทยาลัยนี่จ๊ะ แล้วผมจะไปพักกับคุณ
ได้ยังไง แต่ถ้าคุณมาทีนี่ ่ เราก็จะได้อยูด้่ วยกันในห้องนี้ บนสวรรค์ชัน้ ดาวดึงส์ของเรายังไงล่ะจ๊ะ”
“บ้า…ฟังพูดเข้า…สวรรค์สะเหวินอะไรกัน” หญิงสาวค้อนคมอยูใต้
่ อก
อุ่นกำยำของคนรักอย่างแสนสุข
“ไป…ผมหิวแล้ว เราไปหาของอร่อยๆ กินกันดีกว่า คืนนี้ผมจะเลี้ยง
เป็ดย่างคุณนะ ร้านอร่อยที่คุณชอบไง แล้วอาทิตย์หน้ารับรองว่าเราจะไป
ดินเนอร์ใต้แสงเทียนกันอย่างแน่นอน”
เขาประคองร่างงามนั้นพาหายเข้าไปในห้องน้ำ
***
ภายในห้องประชุมของไทยอาร์ตสตูดโิ อ อาร์ต หรืออาสนะ เจ้าของ
บริษทั อดีตช่างภาพมือทองของประเทศไทยผูผั้ นตัวเองมาเปิดธุรกิจถ่ายภาพ
และจัดงานอีเวนต์ในต่างแดน ซึ่งคนไทยโดยเฉพาะไฮโซฯ ที่อาศัยอยู่ในและ
นอกกรุงปารีสรู้จักกิตติศัพท์ของสตูดิโอแห่งนี้เป็นอย่างดี ขณะนี้เขานั่งอยู่
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หัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม และกำลังตรวจเช็กข้อความบนมือถือเพื่อ
อัพเดตข่าวสารที่มีมาถึงตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงเช้านี้
อเล็กซ์นั่งอยู่ทางขวามือของอาสนะ เขาเปิดกระเป๋าเอกสาร หยิบ
สมุดโน้ตที่จดรายละเอียดของงานที่ม.ร.ว. ฉัตรวลัยกำหนดไว้ออกมาวางบน
โต๊ะ เลขาฯ สาวใหญ่ของอาสนะทีต่ อ้ งประสานงานกับทุกฝ่ายทีเกี
่ ย่ วข้องขยับ
แว่นเตรียมพร้อมเช่นกัน
เพชรแท้ ช่างภาพหนุ่มหล่อที่เป็นกำลังหลักด้านการถ่ายภาพให้กับ
ไทยอาร์ตสตูดิโอแห่งนี้ บรรจงใช้ช้อนคนกาแฟร้อนหอมฉุยในถ้วยศิลาดล
สีงาช้างแต่งขอบด้วยลวดลายกนกสีทองเบาๆ เพื่อเรียกสติกลับคืนมาจาก
อาการง่วงงุนที่ถูกเรียกให้เข้าประชุมแต่เช้า
“เอ้า เริ่มเลย อเล็กซ์” อาสนะปิดโทรศัพท์มือถือก่อนวางไว้บนโต๊ะ
ยืดตัวขึ้นเพื่อแสดงความพร้อมที่จะรับฟังรายละเอียดของกำหนดการทำงาน
ดิเรกเปิดสมุดโน้ต เริ่มบอกเล่าถึงสิ่งที่ได้ยินได้ฟังมาอย่างไม่ให้ขาด
ตกบกพร่อง เพราะยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ ความถูกต้องของเนื้องานและ
ความพอใจของเจ้าของเงินก็จะมีมากขึ้นเท่านั้น
“ไหน…พีว่่ าไงนะ…เราจะต้องทำงานวันเสาร์อาทิตย์หน้าเหรอ” เพชรแท้ซึ่งนิ่งฟังอย่างเงียบๆ มานานรีบขัดขึ้นในทันทีที่ได้ยินดิเรกบอกว่าเจ้าของ
โปรเจ็กต์ต้องการให้ทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึงนี้
เมื่อได้ยินคำยืนยันจากปากของดิเรกเต็มสองหู ช่างภาพหนุ่มก็สั่น
ศีรษะอย่างแรง
“ไม่นะ พี่ ผมนัดวิกกี้ไว้แล้ว เราวางแผนจะไปเที่ยวนอกเมืองกัน
และเมือ่ กลับมา ผมจะไปขอเธอแต่งงานบนหอไอเฟล ซึง่ เป็นทีที่ เรา
่ พบกัน
ครั้งแรก แล้วก็จะไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนกัน”
“พัตเตอร์พี่เข้าใจนายนะ แต่งานนี้สำคัญมาก” อาสนะเตือนสติช่างภาพมือโปรซึ่งเป็นทั้งรุ่นน้องและลูกน้องด้วยเสียงเรียบแต่เฉียบขาด
ดิเรกรีบอธิบายต่อว่า
“คุณหญิงเธอต้องการให้แมกกาซีนออกมาทันวันฉลองครบรอบหกปี
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ของห้องเสื้อฉัตรวลัย เพื่อที่จะแจกในงาน และต้องการใช้แมกกาซีนเล่มนี้
เป็นหัวใจสำคัญของการเปิดตัวคอลเลกชัน่ ใหม่สำหรับฤดูใบไม้ร่วงของเธอด้วย
แต่เนือ่ งจากเสือ้ ผ้าทัง้ หมดเพิง่ จะตัดเย็บเสร็จ เธอก็เลยบอกเรามาค่อนข้างช้า
เพราะเธอเชื่อว่าเวลาที่มีจำกัดนั้นเราสามารถทำงานให้เธอทัน และเธอยัง
ยืนยันว่า ยินดีจ่ายค่าโอทีให้กับทีมงานทุกคนตามที่เราเรียกเก็บโดยไม่มี
ข้อแม้ใดๆ ทัง้ สิน้ เธอย้ำว่า เธอไว้ใจสตูดโิ อของเราในเรือ่ งฝีไม้ลายมือ ทัง้
การถ่ายภาพและการผลิตแมกกาซีน ซึ่งไม่ด้อยไปกว่าบรรดามือโปรที่เป็น
เจ้าถิ่น”
“โห…พี่…แต่ผม…” เพชรแท้อึกอัก
“พัตเตอร์ ปกติเราก็ไม่ได้มีงานในวันหยุดสุดสัปดาห์บ่อยนัก แต่งานนี้
เป็นงานสำคัญ ถ้าเราทำสำเร็จ มันก็จะเป็นหน้าตาและชื่อเสียงของคนทั้ง
สตูดิโอ แล้วก็…ชื่อเสียงของตัวแกเองด้วยนะ พัตเตอร์”
ใบหน้าเรียบเฉยของผู้เป็นนาย ทำให้เพชรแท้รู้สึกเกรงใจจนไม่กล้า
โวยวายต่อ แม้จะไม่มีคำพูด หากในใจ เขากำลังก่นด่าสาปแช่งเจ้าของงาน
และเจ้าของเงินผู้ถืออำนาจบาตรใหญ่ ใช้งานพวกเขาในวันเสาร์อาทิตย์
มิหนำซ้ำ ยังจำเพาะจะต้องเป็นวันหยุดนีด้ ว้ ย ซึง่ เขาได้วางแผนไว้กับคนรัก
อย่างดิบดีแล้ว
เพชรแท้พกพาเอาความขุน่ ข้องขัดใจและผิดหวังกลับไปห้องพัก และ
ทันทีทีทิ่ ง้ ตัวลงนัง่ เอนหลังพิงพนักโซฟาตัวยาวริมผนังห้อง เขาก็กดโทรศัพท์
หาสาวิกา พร้อมกับถ่ายทอดความรู้สึกให้หล่อนรับรู้ว่า การที่เขามีความ
จำเป็นต้องทำงานในวันหยุดสุดสัปดาห์ที่จะถึง ทั้งที่ได้วางแผนจะใช้เวลา
พักผ่อนกับหล่อนไว้เรียบร้อยแล้วนั้น ทำให้เขาหงุดหงิดมากเพียงไร
สาวิกานิ่งฟังจนจบความ ตอบด้วยอารมณ์เสียไม่แพ้กัน
“พัตเตอร์ ฉันอุตส่าห์วาดภาพไว้ดิบดี ว่าเราจะได้มีโอกาสใช้เวลาอยู่
ด้วยกันอย่างเต็มที่ กินและเที่ยวด้วยกันตลอดสองวัน และฉันก็อยากรู้
เหลือเกินว่า คุณมีอะไรจะเซอร์ไพรส์ฉัน แต่คุณกลับทำให้ความฝันของฉัน
พังทลายไม่มีชิ้นดี”
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“ไม่ใช่ผมนะ วิกกี้ ยายปลาร้าบ้าคลัง่ นัน่ ต่างหาก และก็ไม่ใช่เฉพาะ
คุณคนเดียวที่ถูกทำลายความฝันจนยับเยิน ผมเองก็โดนด้วยเหมือนกัน”
“แต่ถ้าคุณและหัวหน้าคุณไม่หิวเงินจนถึงกับยอมรับทำงานในวันหยุด
ทุกอย่างก็จะเป็นไปตามทีเรา
่ ต้องการและได้วางแผนไว้แล้ว” สาวิกาตอบกลับ
มาอย่างฉุนเฉียว
เมื่อรู้ว่าคนรักโกรธจัด เพชรแท้ก็พยายามเย็นลง เขาเกลี้ยกล่อม
สาวิกาว่า
“เอาอย่างงี้นะ วิกกี้ คุณมาหาผมตามที่เราวางแผนกันไว้หมือนเดิม
เพียงแต่ผมขอเลือ่ นโปรแกรมเทีย่ วนอกเมืองออกไปก่อน เอาเป็นว่า พอผม
ทำงานเสร็จน่าจะตอนบ่ายจัดๆ ผมจะรีบกลับมาหาคุณ แล้วเราไปดินเนอร์
ใต้แสงเทียนกัน ส่วนเรือ่ งทีผม
่ จะเซอร์ไพรส์คุณ รับรองว่ายังไม่เปลีย่ นแปลง
แน่นอน…ตกลงมั้ยจ๊ะ สุดที่รักของผม”
เมือ่ เห็นอีกฝ่ายออดอ้อนงอนง้อ สาวิกาก็ใจอ่อน หล่อนรับปากว่าจะ
รอเขาอยูที่ เก
่ สต์เฮ้าส์เล็กๆ ทีเคย
่ เป็นทีพั่ กประจำของหล่อนจนกว่าเขาจะไปรับ
แล้วออกไปกินอาหารค่ำด้วยกัน

คืนวันศุกร์ ภายในห้องสวีตสุดหรูของอพาร์ตเมนต์ซึ่งมองเห็นแม่น้ำ
แซนได้ในระยะไกล หญิงสาวเจ้าของห้องกำลังคร่ำเคร่งอยูกั่ บจอคอมพิวเตอร์
บางเฉียบบนโต๊ะกระจกมุมห้อง เธอกำลังอ่านสรุปแผนงานของวันพรุง่ นีที้ ท่ าง
ไทยอาร์ตสตูดโิ อส่งมาให้ เพือ่ ทบทวนขัน้ ตอนต่างๆ เป็นครัง้ สุดท้ายก่อนการ
ลงมือทำงานจริง
เสียงกริง่ หน้าประตูห้องดังขึน้ ม.ร.ว. ฉัตรวลัยเงยหน้าขึน้ จากจอคอมพิวเตอร์ เหลือบมองนาvิกาบนผนังห้องเหนือศีรษะ เกือบสองทุม่ แล้ว เธอ
ลุกขึน้ จากเก้าอีด้้ วยความสงสัยว่าใครกันทีม่ าหาเธอในยามวิกาลเช่นนี้ พอเดิน
ไปถึงประตูก็ส่องช่องกระจกตาแมวออกไปดูว่าเป็นใคร ครั้นเห็นว่าผู้กดกริ่ง
มิใช่ใครอืน่ หากแต่เป็น ชาญวุฒิ หญิงสาวก็ฉีกยิม้ กว้างพร้อมกับรีบปลดโซ่
ที่คล้องสลักประตูแล้วเปิดออก
“ชาร์ลส์…ลมอะไรหอบคุณมาค่ำมืดป่านนี้เนี่ย”
“ลมคิดถึงน่ะสิครับ คุณหญิง”
ไม่เพียงคำพูด หากฝ่ายชายยืนยันด้วยการแนบจมูกของเขาลงบน
แก้มนวลเนียนของหญิงสาวทียื่ นยิม้ นัยน์ตาเป็นประกายกระจ่างใสอยูตรง
่ หน้า
“ฮึ ปากหวาน ใครจะเชือ่ ฉันโทร. หาคุณตัง้ หลายรอบตลอดสามวัน
ที่ผ่านมา แต่คุณก็ไม่รับสาย และไม่โทร. กลับ แถมไม่ส่งข้อความมาบอก
ด้วยซ้ำว่าอยู่ที่ไหน ทำอะไร อย่างนี้เหรอจะมาบอกว่า คิดถึงฉัน”
น้ำเสียงต่อว่าต่อขานนั้นฟังดูเรียบเรื่อย ไม่จริงจังหรือทุกข์ร้อนมาก
นัก อาจเพราะรู้ดีแก่ใจว่า การเงียบหายไปติดต่อกันหลายวันเช่นนั้น เป็น
เพราะชาญวุฒิติดพันอยู่ในวงพนันประเภทใดประเภทหนึ่งอยู่
หนุ่มสาวเดินคลอเคลียกันไปนั่งบนโซฟาหนานุ่ม เบื้องหลังคือกรอบ
เหล็กดัดขนาดใหญ่ ฉลุลวดลายเถาไม้เลือ้ ยคดโค้ง สลับกับดอกและใบ ซึง่
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กลายเป็นฉากกั้นห้องรับแขกกับห้องครัวไว้อย่างมีศิลปะ
“ว่าแต่คุณมีธุระอะไรด่วนเหรอ ถึงมาหาฉันเอาป่านนี้”
ฝ่ายหญิงถามซ้ำ ขณะเอนกายชิดอกหนาๆ ของอีกฝ่ายด้วยความไว้
วางใจว่าเขาจะไม่ล่วงเกินเธอมากไป และเป็นเช่นนัน้ เขาแค่ลูบไหล่ของเธอ
เบาๆ
“ผมจะมาบอกคุณหญิงว่า ผมต้องไปอเมริกาสักสองสามอาทิตย์์”
“ไม่บอกว่าสักเดือนเลยล่ะ” เธอเหน็บแนม แต่เขากลับบอกว่า
“ก็อาจจะประมาณนัน้ พอดีพวกญาติๆ ของผมมาจากเมืองไทย พวก
เขาจะพาหลานๆ ฝากเข้าไฮสกูลทีอั่ งกฤษ แล้วก็จะไปท่องลาสเวกัสกัน เขา
อยากให้ผมตามไปสมทบ จะได้ช่วยเป็นล่ามเวลาไปติดต่อโรงเรียน แล้วก็
เป็นไกด์พาเที่ยวน่ะ”
ม.ร.ว. ฉัตรวลัยผละออกจากอกเขา ลุกขึน้ ยืนด้วยความไม่สบอารมณ์
มันเหมือนหลายๆ ครั้งที่ยามเธอจำเป็นอยากขอความช่วยเหลือจากเขาแล้ว
เขาต้องอ้างว่าติดภารกิจ
“เอาเถอะ ไม่ต้องจาระไนให้ฉันฟังหรอกว่าญาติโกโหติกาของคุณจะ
มากันกี่คน ฉันจะบอกว่าสาเหตุที่ฉันพยายามโทร. หาคุณมาสองสามวัน ก็
เพราะอยากจะไหว้วานให้มาช่วยดูเวลาฉันให้ทางไทยอาร์ตสตูดิโอมาถ่ายทำ
คอลเลกชัน่ ฤดูใบไม้ร่วง ซึง่ เป็นผลงานล่าสุดของฉัน เรากำลังจะเริม่ งานกัน
ในวันหยุดสุดสัปดาห์นี้ แต่ฟังดูแล้วท่าทางคุณไม่สะดวกก็ไม่เป็นไร เพราะ
ถึงยังไงฉันก็ต้องเดินหน้าทำงานของฉันไป หยุดไม่ได้อยู่แล้ว”
“คุณหญิง…ผมจำเป็นจริงๆ” ชาญวุฒิอึกอัก ม.ร.ว. ฉัตรวลัยโบกมือ
แล้วว่า
“ช่างเถอะ ฉันไม่อยากจะคาดหวังอะไรอีกแล้ว เพราะไม่ว่าจะกีครั
่ ง้ คุณ
ก็ไม่เคยช่วยอะไรฉันได้เลยในเวลาทีฉั่ นต้องการความช่วยเหลือจากคุณ…มัน
ทำให้ฉันต้องทบทวนกับตัวเองหลายครัง้ ว่า เราจะคบกันไปเพือ่ อะไร ในเมือ่
ต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างมีวิถทาง
ี ของตัวเอง และเส้นทางนัน้ มันคงไม่มีวัน
บรรจบกันได้ เพราะคุณเอาแต่เล่นการพนัน เที่ยวเตร่ ใช้ชีวิตให้หมดไป
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วันๆ กับเรื่องไร้สาระ ในขณะที่ตัวฉันเองต้องดิ้นรนขวนขวายทำงานตัวเป็น
เกลียว”
ยังไม่ทันทีม.ร.ว.
่
ฉัตรวลัยจะพูดจบประโยค ชาญวุฒก็ิ ลุกขึน้ ยืน เขา
จ้องมองใบหน้าเนียนใสนั้นด้วยความฉุนเฉียว เอ่ยด้วยน้ำเสียงดุดันว่า
“ผมเองก็เสียใจนะคุณหญิง ที่เพิ่งจะรู้ตัวว่า ที่คุณหญิงคบกับผมนั้น
ไม่ใช่เพราะรักหรือพิศวาสในตัวผม แต่เป็นเพราะคุณหญิงเห็นผมเป็นเพียง
ข้าทาสบริวารคนหนึง่ ทีคุ่ ณหญิงหวังจะจิกใช้ผมให้เป็นหัวเรีย่ วหัวแรงในการ
ทำงาน ไม่ต่างไปจากลูกน้องคนอื่นๆ อย่างยัยแม่มดบาร์บาร่า หรือพวก
มือตีนของคุณหญิงที่หอบหิ้วกันมาจากเมืองไทย”
“ชาร์ลส์ คำพูดของคุณมันแรงไปหรือเปล่า”
หญิงสาวถามเสียงสูง เธอพยายามเก็บอารมณ์ที่เริ่มระอุ
“ไม่แรงหรอก ผมพูดความจริง ผมจำได้ว่าเวลาที่คุณหญิงต้องการ
พบผมมากมักจะเป็นช่วงเวลาที่คุณหญิงต้องการใช้แรงงานจากผม…สังเกต
มั้ย” เขาเถียงกลับ และตั้งคำถาม
ม.ร.ว. ฉัตรวลัยขยับจะโต้กลับ เขาก็สวนขึ้น
“แล้วเวลาที่ผมต้องการให้คุณหญิงเดินเคียงข้างผม เวลาที่ผมไปทำ
ธุรกิจ”
“ธุรกิจของคุณก็คือการพานักธุรกิจทัง้ ไทยและชาติต่างๆ ไปเข้าบ่อน…
ควรเหรอที่ฉันจะไปด้วยให้คนเขาเอาไปพูดกัน ว่าหม่อมราชวงศ์หญิงฉัตรวลัย สีหนาฏวงศา ใช้ชีวติ อยูต่่ างแดนด้วยการเข้าบ่อน” เธอเริม่ เสียงดังขึน้
สีหน้าบึ้งตึง
“ก็นัน่ ไงเวลาทีผม
่ ต้องการให้คุณหญิงเคียงข้าง คุณหญิงก็ให้ผมไม่ได้”
“สถานที่แบบนั้น มันไม่ควรที่ฉันจะไปไงละ…เพราะฉันต้องรักษา
เกียรติยศชื่อเสียงวงศ์ตระกูลเอาไว้”
“เอาเถอะ ผมคิดว่าเราต่างคนต่างกำลังอารมณ์ไม่ดี เอาไว้ให้ผมกลับ
จากลาสเวกัสแล้วเราค่อยคุยกันจะดีกว่ามั้ย”
“แต่ฉันว่าไม่จำเป็นหรอกชาญวุฒิ เราคงไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้ว
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เพราะอย่างทีบอก
่
เราต่างมีวิถชี วี ติ ของตัวเอง และเราก็คงไม่มีเรือ่ งทีจะ
่ ต้อง
เสวนากันอีก ไม่ว่าเมื่อไหร่ทั้งนั้น…เชิญ”
หญิงสาวเดินนำไปทีประตู
่
เปิดออกแล้วผายมือ เป็นการส่งสัญญาณ
ให้อีกฝ่ายรู้ว่า เธอไม่มีเรื่องอะไรจะต้องพูดคุยกับเขาอีกแล้วจริงๆ
“ถ้าคุณหญิงตัดสินใจแบบนี้ ผมก็ไม่มีอะไรจะพูด”
ชาญวุฒิผลุนผลันเดินจากไป โดยไม่รอให้หญิงสาวปิดล็อกประตูให้
แน่นหนา และมองเขาผ่านช่องกระจกตาแมวเหมือนเช่นที่เคยทำ
ม.ร.ว. ฉัตรวลัยเดินกลับมานัง่ แปะลงบนโซฟาอย่างอ่อนแรง ตัง้ คำถาม
กับตัวเองว่า นีเธอ
่ ต่อว่าชาญวุฒรุิ นแรงไปหรือเปล่า อันทีจ่ ริงเธอมิได้คิดจะ
ใช้เขามาทำงานให้เธออย่างที่เขาเข้าใจ และที่ว่าเขาไปอย่างนั้น ก็เพราะ
ความน้อยใจทีเขา
่ ไม่เคยใส่ใจกับงานของเธอ เขาไม่เคยยืนอยูเคี
่ ยงข้าง หรือ
แม้แต่ชื่นชมในความสำเร็จของเธอ…เธอเพียงแต่ต้องการใครสักคนที่พร้อม
จะภาคภูมิใจ พร้อมจะให้กำลังใจ และพร้อมจะก้าวเดินเคียงคู่เธอ…แต่
ไม่เคยมีวันนั้นสำหรับผู้ชายที่ชื่อชาญวุฒิ และคงจะไม่มีอีกต่อไปแล้ว
***
บนดาดฟ้ากว้างโล่งทีสตู
่ ดโิ อของห้องเสือ้ ‘ฉัตรวลัย’ มีเพียงซุม้ เหล็กดัดลวดลายดอกไม้ มีผ้าม่านลายฉลุสีขาวที่ลมพัดผ่านได้ตั้งอยู่ตรงมุมหนึ่ง
ภายในจัดวางเก้าอี้สนามสี่ตัวล้อมรอบโต๊ะกระจกขนาดไม่ใหญ่นัก ในยาม
ปกติสถานที่นี้คือมุมกาแฟยามเช้า มุมสงบที่ดีไซเนอร์ใช้เป็นที่นั่งหลบมุม
เพือ่ สร้างสรรค์ผลงาน หรือในยามเย็นของบางวัน มันคือห้องประชุมย่อยๆ
ที่พนักงานในแผนกต่างๆ ผลัดกันมาใช้เป็นที่ระดมสมองเพื่อวางแผนการ
ทำงาน และอีกบางโอกาสเช่นกัน มันคือสถานที่ที่ใช้จัดเลี้ยงสังสรรค์ของ
พนักงานทั้งบริษัท
ทว่าบัดนี้ พืน้ ทีทั่ ง้ หมดของดาดฟ้า ถูกใช้เป็นฉากเพือ่ ถ่ายทำแฟชัน่
ฤดูใบไม้ร่วงของสตูดิโอ
ทุกคนต่างวุน่ วาย รีบเร่ง อยูกั่ บการตระเตรียมงานในความรับผิดชอบ
ของแต่ละคนอย่างขะมักเขม้น
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เพชรแท้สาละวนอยูกั่ บการตรวจเช็กกล้องถ่ายภาพราคาแพง ทดสอบ
แสง วัดระยะและมุมกล้อง ในขณะทีที่ มงานคนอืน่ ๆ ทัง้ ของอาสนะและฉัตรวลัย ต่างก็กำลังวุ่นวายคร่ำเคร่งอยู่กับงานตรงหน้าอย่างเต็มที่
เลยเวลาเริม่ งานมาหลายนาทีแล้ว เจ้าของโปรเจ็กต์และเจ้าของแบรนด์
ก็ยังไม่ปรากฏตัว เพชรแท้ยกนาvิกาข้อมือขึน้ ดู บอกตัวเองว่า แสงทีสวย
่
งามของดวงตะวันยามเช้ากำลังจะเริม่ จัดจ้าขึน้ ซึง่ นัน่ ย่อมหมายถึงอุปสรรค
สำคัญของการถ่ายภาพแฟชั่นในวันนี้
และคนที่เขาต้องการพบตัวอย่างยิ่งในขณะนี้ ก็มีเพียงคนเดียว คือ
ม.ร.ว. ฉัตรวลัย เพือ่ ขอความเห็นและคำอนุมตั จาก
ิ เธอก่อนจะลงมือถ่ายภาพ
นางแบบซึ่งในยามนี้แต่งหน้า ทำผมและสวมใส่เสื้อผ้าชุดสวยพร้อมแล้ว
เพชรแท้เดินตรงมาหาลูกพีใหญ่
่
อาสนะนัง่ ทอดอารมณ์อยูภายใน
่
ซุม้
เหล็กฉลุ มีถ้วยกาแฟหอมกรุ่นวางอยู่ตรงหน้า
“อ้าว พัตเตอร์ กินกาแฟมัย้ ” ผูเป็
้ นทัง้ นายจ้างและรุน่ พีทั่ กทายด้วย
สีหน้ายิ้มแย้ม
“ไม่ละครับพี่ ผมเรียบร้อยมาแล้ว…พี่อาร์ตครับ ป่านนี้แล้ว ทำไม
เจ้าของงานยังไม่มาอีกครับ”
เขาถามด้วยสีหน้าร้อนใจ และบ่นต่อ
“แดดจ้าขึน้ ทุกที ผมกลัวว่า ภาพทีออก
่ มาจะขาวเว่อร์เกินไปถ้าลงมือ
ถ่ายสายไปกว่านี้ ผมอยากถามความเห็นของเจ้าของงานให้แน่ใจว่า ภาพ
ทีผม
่ ถ่ายจะเป็นไปตามความต้องการของเธอ ผมไม่อยากถ่ายออกมาแล้วเธอ
ไม่เลือก”
“อือ นัน่ สิ พีก็่ กำลังรออยูเหมื
่ อนกัน กำลังสงสัยอยูว่่ าสายป่านนีแล้
้ ว
ทำไมคุณหญิงฉัตรวลัยยังไม่มา”
“พี่ช่วยให้ใครโทร. เช็กหน่อยได้มั้ยครับ เราจะได้เริ่มงานกันซะที”
ส่วนหนึง่ ของความกังวล คือ กลัวภาพทีออก
่ มาจะไม่สวยสมใจ แต่
เพชรแท้ก็อดสารภาพในใจไม่ได้ว่า อีกส่วนหนึ่งเกิดจากความหวั่นใจว่างาน
ของเขาจะไม่เสร็จตามเวลา และจะทำให้เขาต้องผิดนัดกับสาวิกา
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“รออีกสักประเดีย๋ วก็แล้วกัน เธอคงจะมีปัญหาอะไรทีทำให้
่ ต้องล่าช้า”
อาสนะตอบอย่างไม่ใส่ใจนัก เขายังคงจิบกาแฟอย่างสบายอารมณ์
ขณะที่หัวอกของลูกน้องคนเก่งเริ่มร้อนเป็นไฟ เพชรแท้สาบานกับตัวเองว่า
หากไม่จำเป็น เขาจะไม่มีวันรับทำงานให้กับเจ้าของแบรนด์ ‘ฉัตรวลัย’ อีก
เลยชั่วชีวิตนี้ เพชรแท้เดินกลับไปที่มุมตั้งกล้องของตัวเอง เรียกสมาธิให้
กลับคืนมาเพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไป
แสงแดดยามเช้าเริม่ ร้อนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ จนในทีส่ ดุ แสงสว่างก็จดั จ้าขึน้
ทุกหนทุกแห่งบนดาดฟ้าแห่งนั้น แต่กลับไม่มีแม้แต่เงาของเจ้าของงาน
“พีครั
่ บ ผมไม่ไหวแล้วนะ ถ้าต้องรอกันอย่างไร้จุดหมายแบบนี้ ผม
ว่ายกเลิกการถ่ายในวันนี้ซะดีกว่า มีอย่างที่ไหน คนอะไรไม่รู้จักรับผิดชอบ
เนี่ยนะเจ้าของห้องเสื้อแบรนด์ดัง ผมว่าทำงานแบบนี้น่าจะไปขายซาลาเปา
ดีกว่า ไหนว่างานด่วน สัง่ ให้เรามาทำงานวันหยุด แต่ตัวเองกลับเบีย้ ว ไม่
มามันซะดือ้ ๆ แล้วนีเมื
่ อ่ ไหร่งานจะเสร็จ เดีย๋ วผมก็ไปหาวิกกีไม่
้ ทันกันพอดี
พีรู่ มั้ ย้ ว่าวันนีน่้ ะ ผมวางแผนว่าจะพาเธอไปเทีย่ วนอกเมือง แล้วกลับมาดินเนอร์ใต้แสงเทียน แต่ทีสำคั
่ ญคือ ผมจะขอเธอแต่งงานในวันนี…
้ แต่แผนการ
ของผมต้องพังทลายก็เพราะผู้หญิงคนนี้คนเดียว”
เพชรแท้เล่าโครงการของเขาซ้ำอีกรอบด้วยน้ำเสียงเกรี้ยวกราด
“คนอะไรแย่ที่สุด ยอดแย่…โคตรแย่…” เขาสบถ
“พัตเตอร์” เสียงเรียกหนักๆ ของอาสนะทำให้เพชรแท้ชะงักคำพูด
แรงๆ ซึ่งกำลังจะหลุดออกมา
สายตาของอาสนะทำให้ชายหนุม่ หันขวับกลับไปด้านหลังของเขา ภาพ
ที่เห็นก็ทำให้ชายหนุ่มเกือบลืมโลกทั้งใบไปในพริบตา
ใบหน้านวลใส แทบจะไร้ร่องรอยเครื่องสำอาง นอกจากเส้นขอบตา
บางสีดำทีจงใจ
่ เน้นให้หน่วยตากว้างนัน้ ดูคมซึง้ ยิง่ ขึน้ ริมฝีปากอิม่ เต็มชุม่ ชืน้
ด้วยสีชมพูเคลือบเงามุกเจือจางๆ กรอบผมดำสนิทเคลียแนบคางเรียวมน
สยายอยู่บนไหล่ เน้นให้เห็นวงหน้ารูปหัวใจที่กระจ่างใสเด่นชัดขึ้น
สเวตเตอร์เนื้อเนียนละเอียดคอตลบแขนยาวสีดำแนบเนื้อทิ้งชายคลุม
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สะโพก กระโปรงผ้ายืดสีเดียวกันสั้นเหนือเข่าขึ้นมาหลายนิ้ว น่าเสียดายที่
ผิวเนื้อเกลี้ยงเกลาของเรียวขายาวนั้นถูกห่อหุ้มด้วยเลกกิ้งสีดำสนิทเช่นกัน
และด้วยเหตุนี้ จึงมีเพียงดวงหน้าขาวใสเท่านัน้ ทีลอย
่ เด่นราวพระจันทร์เพ็ญ
กลางท้องฟ้ายามราตรีที่มืดมิด ดวงตาดำสนิทกลมโตที่ถูกเน้นให้เห็นเส้น
ขอบตาสองชัน้ ชัดเจนไม่มีความรูส้ กึ ใดๆ ปรากฏให้เห็น หากในความนิง่ สนิท
ลึกล้ำของนิลน้ำงามคูนั่ น้ กลับกำลังจ้องลึกลงไปในดวงตาของเพชรแท้ราวกับ
ต้องการสะกดความรู้สึกของเขาให้สงบนิ่งลงโดยพลัน
เพชรแท้มั่นใจว่า ผู้มาใหม่ที่ยืนนิ่งขึง ทอดตามองเขาอยู่เงียบๆ นั้น
คงจะได้ยินคำพูดทุกคำที่เขาเอ่ยออกไป แต่แทนการตอบโต้หรือใส่ใจกับ
ปฏิกิริยาของเขา หญิงสาวกลับเบือนหน้าไปจากการจับจ้องของเขา มอง
ตรงไปที่อาสนะ สบตาและยิ้มให้
“เราจะเริ่มงานกันได้หรือยังคะ”
“เชิญเลยครับ คุณหญิง พวกผมพร้อมแล้วครับ”
อาสนะตอบรับอย่างสุภาพ ท่าทางเขาไม่ถึงกับนอบน้อม แต่ก็ดูสำรวม
และให้เกียรติอีกฝ่ายอย่างที่เพชรแท้ไม่ค่อยเคยเห็นบ่อยนักจากเจ้านายของ
เขา
เมื่องานทุกอย่างเริ่มต้นขึ้น แสงแดดก็แผดจ้าจนเพชรแท้แทบหมด
อารมณ์ทีจะ
่ บรรจงถ่ายภาพนางแบบซึง่ ทยอยกันเดินขึน้ มาจากห้องแต่งตัวใต้
ดาดฟ้า แต่ละนางอยู่ในชุดแฟชั่นที่โดดเด่นสะดุดตา ทั้งเสื้อผ้า ทรงผม
และการแต่งหน้า ล้วนสอดรับกันอย่างไร้ที่ติ
แต่…ขณะที่เพชรแท้เตรียมจะกดชัตเตอร์หลังจากนางแบบคนแรก
โพสต์ท่าพร้อมอยู่แล้ว เสียงสั่งจากคนที่ยืนเพ่งพินิจอยู่ในกระโจมเหล็กดัด
สีขาวก็ดังขึ้นอย่างเฉียบขาด
“เดี๋ยว…”
เพชรแท้ชะงักนิ้ว หยุดยืนนิ่งอย่างงงงัน ไม่ต่างจากนางแบบผู้นั้นที่
กำลังจ้องตรงมาที่เลนส์กล้องของชายหนุ่ม
“ทำไมผมของเดบบีแ้ บนฟีบยังงัน้ ล่ะ…บาร์บ…บอกให้โจอันขึน้ มาบนนี้
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หน่อยซิ” น้ำเสียงทรงอำนาจแม้จะพูดด้วยภาษาถิ่นที่เธออาศัย
ทุกคนรีบรุดทำตามคำสัง่ นัน้ ทันที ยกเว้นเพชรแท้ทีลด
่ กล้องลงจากมือ
ทั้งสองที่ประคองอุปกรณ์ราคาแพงของตนเองโดยไม่หันไปมองเจ้าของเสียง
เขายังคงยืนนิง่ ราวกับพยายามสะกดกลัน้ อารมณ์ทีกำลั
่ งพลุง่ พล่านอยูอย่
่ าง
สุดฤทธิ์
นางแบบทีชื่ อ่ เดบบีถู้ กเรียกเข้าไปในกระโจมเหล็กดัด ทรงผมทีตบแต่
่ ง
ไว้อย่างพิถีพิถันถูกรื้อใหม่ นางแบบคิวต่อไปถูกเรียกขึ้นมาแทน
เดรสตัวยาวกรุยกรายสีส้มแดงเหลือบทองพลิว้ ไหวไปตามแรงลมขณะ
เจ้าของร่างขยับเยือ้ งกรายไปยืนแทนทีนาง
่ แบบคนแรก พร้อมเริม่ ต้นวางท่า
ตามสไตล์ที่ถูกฝึกฝนมาอย่างมืออาชีพ
สีสันบนใบหน้าที่ถูกระบายด้วยโทนสีส้มอมทองดูกลมกลืนกับสีของ
อาภรณ์บนเรือนร่างจนไร้ที่ติ…แต่แล้ว…คนที่ยืนจับจ้องอยู่ในร่ม ก็ส่งเสียง
แหวแหวกอากาศมากระทบแก้วหูของเพชรแท้อย่างจัง และอีกครั้งที่เขานิ่ง
จังงังราวถูกสะกดด้วยมนตรา
“ชุดก็เฉดนัน้ แล้วทำไมแต่งหน้าด้วยโทนสีนัน้ อีก แล้วจะทำให้ทัง้ ชุด
และนางแบบมันเด่นเด้งออกมาได้ยังไง”
เสียงบ่นเป็นภาษาฝรั่งเศสยาวเหยียด รัวเร็ว โดยไม่หยุดหายใจ
นางแบบหยุดชะงัก ใบหน้าเรียวทีกำลั
่ งแหงนเงยท้าตะวันพลันหรุบลง
ราวหุ่นที่ถูกชักใย
“กลับมานี่ก่อน โรซี่ เธอต้องให้แอลเปลี่ยนสีอายแชโดว์ ลิปสติก
และสีแก้มซะใหม่ ให้ใช้โทนสีน้ำตาลอมเขียว เพื่อจะได้ดูหน้าเข้มกว่านี้”
สาวหุ่นเพรียวบางจนเพชรแท้เกรงว่าหล่อนจะปลิวไปตามลมเดินกลับ
มาหาเจ้าของเสียงอย่างว่าง่าย แต่เพชรแท้มีสมอง เขาไม่คิดว่าตัวเองจะ
เป็นคนเก็บปากเก็บคำได้อีกต่อไป ชายหนุ่มเดินตรงไปหาอาสนะที่ยืนหลบ
อยู่ในร่มไม้มุมหนึ่งของกระโจม
“พี่ครับ ถ้าเป็นอย่างนี้ผมไม่ไหวนะ…”
เขาโวยโดยไม่ออมเสียงและไม่สนใจว่าใครจะได้ยนิ ชัดเต็มสองหูหรือไม่
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“กว่าจะเริ่มถ่ายได้ก็เกือบจะสิบโมงเช้า แล้วแถมยังต้องรื้องานใหม่
ทัง้ แต่งหน้าทำผมอะไรนีอี่ ก แล้วเมือ่ ไหร่จะเสร็จ ชุดทัง้ หมดทีจะ
่ ต้องถ่ายให้
ครบในวันนีมี้ ตัง้ แปดชุดไม่ใช่เหรอ แล้วจะเสร็จทันบ่ายสามโมงได้ยังไง ผม
บอกพี่แล้วนะว่า ผมต้องเลิกบ่ายสามโมงเพราะผมมีนัดสำคัญ”
“จุ๊ จุ๊…พัตเตอร์…อย่าเสียมารยาท”
อาสนะพยายามปรามช่างภาพคู่ใจ แม้จะรู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนไม่ใช่
ความผิดของทีมงานของเขา หากแต่เป็นของฝ่ายเจ้าของโปรเจ็กต์ หญิงสาว
ผู้เป็นทั้งเจ้าของงานและเจ้าของเงิน
แน่นอน…เสียงของเพชรแท้ดังก้องไปทั่วทั้งกระโจม และคนที่ยืนอยู่
ใกล้อาสนะมากที่สุดก็คือ ม.ร.ว. ฉัตรวลัย เธอไม่โต้ตอบเพชรแท้แต่หันไป
กล่าวกับอาสนะด้วยน้ำเสียงเรียบเบาว่า
“ฉันเข้าใจว่าฉันมีเวลาถึงบ่ายสามโมง ใช่มั้ยคะ คุณอาร์ต สำหรับ
การทำงานในวันนี้ และฉันขอยืนยันอีกครั้งกับตัวคุณโดยตรงหลังจากที่เคย
ย้ำกับคุณอเล็กซ์ไปแล้วว่า ถ้าการทำงานเกิดล่าช้าเพราะฝ่ายทีมงานของฉัน
ฉันยินดีจ่ายค่าโอเวอร์ไทม์ให้กับทีมงานทุกคนของคุณค่ะ”
เสียงที่เน้นคำว่า ‘ทีมงานทุกคนของคุณ’ ดังก้องเสียดหูของเพชรแท้
จนเขาทั้งฉุนทั้งละอายจนหน้าแดงถึงใบหู เจ้าของเสียงกำลังตอกย้ำกับเขา
ว่า เพชรแท้เป็นเพียงหนึ่งในทีมงานของไทยอาร์ตสตูดิโอ และไม่มีเกียรติ
พอที่จะโวยวายหรือเรียกร้องอะไรตามใจชอบ แม้ว่าสิ่งที่เขากำลังร้องขอนั้น
คือการทำงานที่ตรงต่อเวลา เพราะวันนี้เขามีนัดสำคัญที่สุดในชีวิต
“ครับๆ คุณหญิง…อย่ากังวลเลยครับ เชิญคุณหญิงตามสบายได้เลย
ครับ”
อาสนะรีบตอบด้วยวิสัยนักธุรกิจ เขาย่อมไม่มีวันที่จะปฏิเสธเงินโอที
ก้อนงามทีจะ
่ ได้รับหากอีกฝ่ายทำงานล่าช้า แม้วา่ เพชรแท้ไม่มีทีทา่ ว่าจะเข้าใจ
หรือโอนอ่อนไปตามความคิดของเขาก็ตาม
เพชรแท้สะบัดหน้ากลับ…เดินไปหยุดยืนสงบสติอารมณ์อยูใต้
่ ร่มสำหรับ
ช่างภาพ พร้อมกระแทกตัวลงนัง่ บนเก้าอีผ้้ าใบข้างโต๊ะสนามทีเขา
่ วางอุปกรณ์
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ที่จำเป็นไว้ ทันใดนั้น นางแบบคนที่สามก็เดินนวยนาดขึ้นมา หล่อนมอง
สบตาเขาด้วยเครื่องหมายคำถาม เหมือนต้องการจะทราบว่า จะให้หล่อน
ไปยืนมุมไหน และนีเป็
่ นนางแบบคนแรกทีไม่
่ ถูกเจ้าของงานสัง่ เปลีย่ นแปลง
…การถ่ายทำดำเนินไปอย่างราบรื่น แม้ว่าจะต้องใช้เวลาไปร่วมหนึ่งชั่วโมง
เต็มๆ สำหรับแฟชั่นชุดแรก
เมื่อถึงเวลาบ่ายสามโมง เพชรแท้ก็เริ่มกระสับกระส่าย เขาถ่ายไปก็
คิดอยูใน
่ ใจว่า คงจะกลับไปอาบน้ำเปลีย่ นเสือ้ ผ้าไม่ทันเสียแล้ว คงจะต้องรีบ
บึ่งไปรับสาวิกาที่เกสต์เฮ้าส์ทันทีที่เสร็จงาน
แต่…เพชรแท้คาดผิด เพราะม.ร.ว. ฉัตรวลัยยังคงสั่งให้ทำงานต่อไป
เรื่อยๆ จนถึงเวลาห้าโมงเย็น เมื่อแสงสุดท้ายของตะวันยามเย็นเริ่มจางหาย
ไปจากเส้นขอบฟ้า ไม่มีใครรู้เหตุผลที่แท้จริงนอกจากตัวเธอเองว่า สาเหตุ
ที่หญิงสาวพยายามถ่วงเวลา ทำงานแบบทองไม่รู้ร้อน เพื่อให้เพชรแท้ไป
ตามนัดไม่ทันนัน้ เป็นเพราะความหมัน่ ไส้ปนริษยาคนรักของเขา ทีกำลั
่ งจะ
มีความสุขสมหวังด้วยกัน ในขณะที่ตัวเธอเองเพิ่งจะตัดเยื่อใยจากชายคนรัก
ไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อคืนนี้
เพชรแท้ไม่พูดไม่จากับใคร เขาก้มหน้าก้มตาเก็บอุปกรณ์ทุกอย่างลง
กระเป๋า แล้วเดินลงจากดาดฟ้าโดยไม่ร่ำลาใครแม้แต่อาสนะ กระโดดลง
บันไดทีละสองขั้นจนมาถึงชั้นที่มีลิฟต์ จากนั้นก็กดลงไปยังชั้นลานจอดรถ
ของอาคารอย่างรีบร้อน
ก่อนสตาร์ตเครื่อง ชายหนุ่มรีบกดโทรศัพท์โทร. หาสาวิกา
“วิกกีจ๋้ า ขอโทษนะทีร่ กั แต่ผมคงไปรับคุณทีเก
่ สต์เฮ้าส์ไม่ทันแล้วละ
เพราะนีเพิ
่ ง่ จะเลิกงาน คุณช่วยนัง่ แท็กซีไป
่ รอผมทีร้่ านอาหารเลยได้มัย้ ผม
จองโต๊ะไว้เรียบร้อยแล้ว ผมจะรีบเหาะไปหาคุณที่ร้านเลยนะจ๊ะ คนดี”
“พัตเตอร์ นีอะไร
่ ของคุณ เลยเวลานัดมาสองชัว่ โมงแล้วนะ ใจคอจะ
ให้ฉันนัง่ แท็กซีไป
่ ร้านอาหารคนเดียวงัน้ เหรอ แล้วถ้าฉันไปถึงแต่คณุ ยังไม่ถงึ
ล่ะ ฉันจะไปนั่งหง่าวรอคุณอยู่ได้ยังไง”
“เถอะน่า วิกกี้จ๋า ผมขอสักครั้งเถอะ คราวนี้มันจำเป็นจริงๆ เจ้า-
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ของงานเขาไม่ยอมให้หยุดถ่าย และเจ้านายผมก็จำเป็นต้องยอมตามเขา ผม
ไม่รู้จะทำยังไง”
“พัตเตอร์ ฉันว่า ทั้งคุณและเจ้านายคุณก็งกพอกัน เพราะอยากได้
เงินโอเวอร์ไทม์จนตัวสัน่ บอกมาตรงๆ ดีกว่าพัตเตอร์ ว่าคุณเห็นเงินสำคัญ
กว่าฉันใช่มั้ย”
“วิกกี…
้ คุณกำลังเข้าใจผิด…ผมไม่ได้เห็นแก่เงินจนไม่เห็นความสำคัญ
ของคุณนะ แต่คุณต้องเข้าใจว่า เราทำงานเป็นทีม ในเมื่อคนอื่นเขายัง
ไม่เลิกงาน แล้วคุณจะให้ผมปลีกตัวออกมาคนเดียวได้ยังไง…หน้าที่หลักคือ
ผม…”
สาวิกากดปิดโทรศัพท์โดยไม่ฟังเสียงออดอ้อนของชายหนุ่มอีกต่อไป

หลังหย่อนโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าเสื้อแจ็กเกต เพชรแท้รีบเหยียบ
คันเร่งเต็มที่ หวังจะไปให้ถึงจุดที่นัดพบกับแฟนสาวให้เร็วที่สุด
แต่คงถึงคราวเคราะห์ซ้ำกรรมซัด หรือไม่ก็เพราะช่วงเวลาที่เพชรแท้
ออกจากสตูดิโอฉัตรวลัยนั้น ตรงกับช่วงเวลาเลิกงานของผู้คนบนท้องถนน
พอดี ดังนั้น ไม่ว่าจะขยับไปบนเส้นทางเส้นไหน เพชรแท้ก็ต้องเผชิญกับ
จำนวนรถมากมายที่ต่อแถวกันยาวเหยียด และดูเหมือนว่ายิ่งใกล้สถานที่
นัดพบมากเท่าใด ปริมาณรถก็ยิ่งหนาแน่นและจอดแน่นิ่ง กว่าเพชรแท้จะ
ไปถึงและหาที่จอดรถได้เข็มนาvิกาข้อมือก็บอกเวลาทุ่มตรงแล้ว
เมือ่ ขึน้ ลิฟต์ไปและทันทีทลี่ ฟิ ต์เปิดออกตรงภัตตาคารหรู เพชรแท้ก้าว
เท้ายาวๆ มุง่ หน้าไปทีเคาน์
่ เตอร์พนักงานรับจองโต๊ะ…เมือ่ เขาบอกชือ่ และเบอร์
โทรศัพท์ของตัวเอง พนักงานสาวก็ส่ายหน้าช้าๆ
“เสียใจด้วยค่ะ เมอร์ซิเออร์ มิสสาวิกาได้ยกเลิกโต๊ะทีคุ่ ณจองไว้ตัง้ แต่
เมื่อห้าโมงเย็นแล้วค่ะ และยังฝากข้อความเอาไว้ด้วยว่า เธอมีความจำเป็น
ต้องกลับอังกฤษด่วน หากคุณต้องการติดต่อกับเธอ ก็ให้ตามไปที่อังกฤษ
หรือไม่ก็ประเทศไทยค่ะ”
เพชรแท้แทบจะทรุดลงไปกองอยูตรง
่ หน้าเคาน์เตอร์นัน้ เขาทัง้ อ่อนใจ
ผิดหวัง และในที่สุดความโกรธก็พุ่งขึ้นมาจนชายหนุ่มรู้สึกเหมือนมีควันอัน
ร้อนแรงพวยพุง่ ขึน้ มาทีกก
่ หู เขาพยายามระงับอารมณ์อย่างเต็มทีที่ จะ
่ ไม่บุก
เข้าไปบีบคอพนักงานสาวผูนั้ น้ เพือ่ ระบายความคลุม้ คลัง่ คับแค้นใจทีประดั
่ ง
ประเดอยู่ในอก โกรธใคร…โกรธทำไม…คำตอบในยามนั้น คือ โกรธคนที่
เป็นเจ้าของโปรเจ็กต์…คนที่พยายามถ่วงเวลาไม่ให้เขามาถึงที่หมายได้ตาม
นัด…โกรธอาสนะทีเห็
่ นแก่เงินจนยอมรับงานในวันหยุด เป็นเหตุให้แผนการ
ที่เขาวางไว้ล่วงหน้านานนับสัปดาห์ต้องล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง…โกรธหญิงสาว
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คนรักที่ใจดำ ไม่รอพบเขาทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าเขามีงานด่วนที่จะต้องสะสางให้
เสร็จ แม้วา่ งานนัน้ จะล่าช้ากว่ากำหนดเดิมก็ตาม…และสุดท้าย โกรธตัวเอง
ที่ต้องทนทำตามความต้องการของคนอื่น…ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม…
ไม่ว่าจะเพราะความอยากได้เงิน…อยากมีชอื่ เสียงเกียรติยศจากผลของงาน…
หรือเพราะความรักทีมี่ ต่อสาวิกา จนทำให้เขาดิน้ รนอยากอยูใกล้
่ ชิดกับหล่อน
อยากแต่งงาน สร้างครอบครัว และมีหล่อนอยู่เคียงข้างตลอดไป แต่ท้าย
ทีส่ ดุ …เขากลับไม่เหลือความฝันหรือความหวังใดๆ อีกแล้ว…ข้อความทีสั่ ง่ ให้
เขาตามไปอังกฤษก็ดี หรือตามหล่อนกลับไปเมืองไทยก็ดี ล้วนมีนัยที่บ่ง
บอกให้รู้ว่า หล่อนจงใจตัดสายสัมพันธ์กับเขาสิ้นยื่อใยโดยปริยาย
เพชรแท้เดินช้าๆ ออกจากภัตตาคารแห่งนัน้ กลับไปทีลาน
่ จอดรถ และ
ขับรถออกจากอาคารอย่างไร้ชีวิตจิตใจ เขาพยายามโทรศัพท์หาสาวิกาอีก
หลายครั้งตลอดเส้นทางที่ขับรถกลับที่พัก แต่ดูเหมือนหล่อนตัดการสื่อสาร
ทุกชนิด จนเพชรแท้อยากจะเหวีย่ งอุปกรณ์สือ่ สารทิง้ ไปนอกรถ เพราะเมือ่
ติดต่อกับสาวิกาไม่ได้ จะมีประโยชน์อะไรที่จะเก็บมันเอาไว้ให้หนักกระเป๋า
ชายหนุ่มมาถึงที่พักได้อย่างปลอดภัย โดยตอบตัวเองไม่ได้ว่ามาได้
อย่างไร โดยเส้นทางไหน เขาทรุดตัวลงนั่งบนโซฟาที่เคยนั่งตระกองกอด
สาวิกาอยู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว หลังจากนั่งพิงพนักด้วยความอ่อนเพลียละเหี่ย
ใจอยู่พักใหญ่ เพชรแท้ก็ลุกขึ้นเดินไปหยิบขวดไวน์จากในตู้ติดผนังมาเปิด
และถือกลับมานั่งที่เดิม จากนั้นก็ตั้งต้นดื่มโดยไม่รั้งรอ
ขวดแรกหมดเกลีย้ งไปแล้ว เขาเดินโซซัดโซเซไปคว้าขวดทีสอง
่ มาดืม่
ต่ออย่างเมามัน ดืม่ ไปร้องไห้ไป ยิง่ รำพึงรำพันก็ยิง่ รูส้ กึ สงสารตัวเอง ท้าย
ทีส่ ดุ ชายหนุม่ ผูผิ้ ดหวังในความรัก…อีกครัง้ …ก็หลับใหลไม่ได้สติอยูบน
่ โซฟา
ตัวโปรดนั่นเอง…ไม่ได้ยินแม้แต่เสียงโทรศัพท์จากดิเรก ที่โทร. มานัดให้เขา
เข้าประชุมในวันจันทร์ตอนสิบโมง เพือ่ สรุปงานก่อนทีจะ
่ ส่งให้ม.ร.ว. ฉัตรวลัย
พร้อมใบเรียกเก็บเงินงวดแรก
***
เพชรแท้ลืมตาตื่นด้วยความงุนงงกับวันเวลา เหมือนเขาได้เทความ
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รู้สึกทั้งปวงที่เกิดขึ้นในวันวานลงไปในขวดไวน์หมดสิ้น เหลือบมองนาvิกา
ตั้งโต๊ะที่ตู้โชว์เล็กๆ เกือบสิบเอ็ดโมง เหลียวมองไปรอบๆ ห้อง รู้สึกปวด
ศีรษะอย่างรุนแรง
เพชรแท้ไม่ใช่นักดืม่ ตัวฉกาจเหมือนเพือ่ นร่วมอาชีพหลายๆ คนของเขา
บางครัง้ ทีนึ่ กครึม้ อกครึม้ ใจ หรือในโอกาสพิเศษทีอยาก
่ ฉลองเท่านัน้ ชายหนุม่
จึงจะเปิดไวน์หรือแชมเปญ เพื่อดื่มกับเพื่อนสนิทหรือหญิงคนรักเช่นสาวิกา
แต่ก็ไม่บ่อยนัก เพราะตัวเขาเองมิได้ชืน่ ชอบรสชาติอันฝาดเฝือ่ นของน้ำเมา
เหล่านี้แต่อย่างใด
เมื่อนอนทบทวนภาพเหตุการณ์เมื่อเย็นวันเสาร์ พร้อมตอกย้ำตัวเอง
ถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ ที่แม้จะมิใช่ครั้งแรกในชีวิต หากแต่ในความรู้สึก
ของเขา มันกลับเป็นบาดแผลที่ฉกรรจ์และล้ำลึกยิ่งกว่า ‘รักแรก’ เป็นไหนๆ
เพชรแท้พยายามรวบรวมสติให้กลับคืนมา เหลือบมองนาvิกาบนผนัง
ที่บอกรายละเอียดว่า วันนี้คือวันจันทร์
“เฮ้ย หลับยาวมาถึงเช้าวันจันทร์เลยเหรอวะ” เขาอุทาน เอามือกุม
หัวพร้อมกับลุกขึ้นช้าๆ เดินเข้าห้องน้ำเพื่อทำธุระส่วนตัว
หลังจากแต่งตัวในชุดที่พร้อมจะออกไปทำงานเรียบร้อยแล้ว เขาจึง
เปิดโทรศัพท์เช็กข้อความต่างๆ เหมือนเช่นเคย และพบว่า ดิเรกโทร. มาและ
ฝากข้อความเอาไว้ว่าให้เขาเข้าประชุมในวันจันทร์ตอนสิบโมง แต่นี…
่ ใกล้จะ
เที่ยงอยู่แล้ว เขาจึงโทร. กลับไปหาดิเรก
“พี่อเล็กซ์ครับ ผมขอโทษ บังเอิญผมปวดหัวมาก จนลุกไม่ขึ้นเลย
ครับ ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ด้วย พีประชุ
่ มกันไปหรือยังครับ” เพชรแท้ถาม
เสียงอ่อนอย่างรู้สึกผิด
“แล้วตอนนีเป็
้ นไง หายปวดหัวหรือยัง” ดิเรกส่งเสียงถามมาตามสาย
พอจะเดาได้ว่า สาเหตุแห่งอาการป่วยของเพชรแท้นั้นมาจากเรื่องใด
“ค่อยยังชั่วแล้วครับพี่”
“เออ…งั้นก็รีบเข้ามาแล้วกัน พอดีคุณอาร์ตเขาเห็นแกยังไม่มาเขาก็
เลยเลื่อนประชุมเป็นบ่าย”

วัตตรา
๓๐

“ขอบคุณครับพี่ เดี๋ยวผมจะรีบเข้าไปนะครับ”
ชายหนุ่มลงมือทำแซนด์วิชอย่างง่ายๆ กับสลัดผัก พร้อมมันบดอีก
สองถ้วย ส่วนกาแฟนัน้ แน่นอนว่าต้องใช้บริการของสำนักงาน ทีมี่ ให้ดืม่ กิน
โดยไม่จำกัดปริมาณเป็นประจำอยู่แล้ว
เมือ่ มาถึงทีท่ ำงานและจัดการกับอาหารกลางวันทีพก
่ ติดตัวมาจากบ้าน
เรียบร้อยแล้ว เพชรแท้ก็ต่อสายเชื่อมของกล้องเข้ากับคอมพิวเตอร์ประจำ
โต๊ะทำงาน ลงมือเรียกภาพต่างๆ ทีถ่่ ายทำไปเมือ่ วานมาเซฟไว้ในเครือ่ งคอมพิวเตอร์ทั้งชนิดตั้งโต๊ะและพกพา เตรียมพร้อมที่จะนำเสนอผลงานถ่ายภาพ
ของเขาในทีประชุ
่ ม ก่อนทีจะ
่ ส่งต่อให้กับเจ้าของโปรเจ็กต์ พร้อมใบเรียกเก็บ
เงิน ตามสัญญาที่ดิเรกและม.ร.ว. ฉัตรวลัยได้ตกลงกันไว้
เมื่อถึงเวลาบ่ายโมงตรง เพชรแท้เดินหอบอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็น
มุง่ หน้าเข้าห้องประชุม ซึง่ อยูชั่ น้ เดียวกับห้องทำงานของเขา ยังไม่มีใครมา
นอกจากตัวเขา ชายหนุ่มจึงวางของทุกอย่างไว้บนโต๊ะ ก่อนเดินไปหยิบ
ถ้วยเพื่อกดกาแฟดำลงไป นี่นับเป็นถ้วยที่สองสำหรับวันนี้
การประชุมตลอดช่วงบ่าย เป็นการตรวจเช็กภาพถ่ายที่เกิดจากฝีมือ
ของเพชรแท้ล้วนๆ อาสนะและดิเรกพิจารณาดูภาพทั้งหมดที่ถูกฉายขึ้นจอ
โปรเจกเตอร์ที่คมชัด โดยไม่ออกความคิดเห็นใดๆ จนเมื่อการนำเสนอของ
เพชรแท้เสร็จสิน้ ลง อาสนะจึงสัง่ ให้เลขาฯ จัดการก๊อบปีภาพ
้ ทัง้ หมดลงในซีดี
เพื่อแนบไปกับสำเนาสัญญาว่าจ้างและใบเรียกเก็บเงิน ซึ่งแน่นอนว่าจะต้อง
บวกค่าโอทีก้อนใหญ่เข้าไปด้วย
เมือ่ ทุกคนทยอยแยกย้ายกันออกไปจากห้องประชุมแล้ว อาสนะจึงเดิน
ไปตบบ่าเพชรแท้หนักๆ
“ทำดีมาก ไอ้น้องชาย เตรียมตัวรับเงินโอทีกับโบนัสพิเศษจากโปรเจ็กต์นี้ได้เลย”
“ขอบคุณครับพี่”
เพชรแท้ตอบเนือยๆ สีหน้าท่าทางไร้ชีวติ ชีวาทำให้อาสนะเดาได้ว่าเกิด
อะไรขึ้นกับชายหนุ่ม

