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นามปากกา ‘ทวิชา’ ได้รับการต้อนรับจากผู้อ่านอย่างเกินคาดหลัง
จากตีพมิ พ์เรือ่ ง ‘ทับทิมเพชรรัตน์’ ไปไม่นาน และดังเคยเรียนให้ทราบใน
คำนำของเรือ่ งว่า ผูเ้ ขียนมิใช่มอื สมัครเล่น แต่คอื ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผู้
ซึ่งนักอ่านรู้จักกันกว้างขวางดีอยู่แล้ว
สำหรับ ‘บุหลันดั้นเมฆ’ นี้เป็นเรื่องที่สองซึ่งสำนักพิมพ์เพื่อนดีจัด
พิมพ์ตามติดกันออกมา เป็นนวนิยายทีใ่ ห้แง่คดิ ในเรือ่ งประสบการณ์ความรัก
การรักอย่างมีสติและคิดเป็น เป็นความคิดที่ไม่นอกลู่นอกทางและตั้งมั่น
อยู่กับคำสอนของผู้ใหญ่ในเรื่องการครองเรือน
ในส่วนท้ายของหนังสือเล่มนี้ ผูเ้ ขียนตัง้ ใจเพิม่ ภาคพิเศษลงไปโดย
ใช้ชอื่ ว่า ‘มังกรดัน้ เมฆ’ เป็นการเพิม่ อรรถรสให้ผอู้ า่ นมีความสุขไปพร้อม
กับตัวละครเมือ่ เรือ่ งทุกอย่างดำเนินมาเกือบสมบูรณ์ในตอนแรกแล้ว ซึง่
ผูเ้ ขียนขยายเส้นทางของเรือ่ งด้วยการพาเราไปสัมผัส ‘เมืองนอก’ ใช้ฉาก
การฮันนีมนู ของพระ-นาง และบรรดาตัวละครสำคัญจากเรือ่ งต่างๆ มาสร้าง
สีสันให้เพิ่มขึ้น เกือบทั้งหมดเป็นตัวละครที่โด่งดังจากหนังสือและสร้าง
ชื่อในจอแก้วมาแล้วแทบทั้งสิ้น จึงนับเป็นกำไรของผู้อ่านเรื่อง ‘บุหลันดั้นเมฆ’ ที่จะสนุกเพลิดเพลินและยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อได้อ่านนวนิยาย
เรื่องนี้จบลง

จากใจผู้เขียน
ทวิชา

เมือ่ ครัง้ ทีข่ า้ พเจ้าศึกษาอยูท่ คี่ ณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นั้น นับว่าเป็นระยะเวลาที่ข้าพเจ้าสนใจอ่านวรรณกรรมเป็นอย่างมาก งาน
เขียนส่วนใหญ่ทขี่ า้ พเจ้าชอบอ่านมักจะเป็นเรือ่ งแนวพาฝัน จึงเป็นจุดกำเนิด
ให้ขา้ พเจ้าใฝ่ฝนั อยากจะเป็นนักประพันธ์บา้ ง นวนิยายทีข่ า้ พเจ้าชืน่ ชอบเป็น
พิเศษคืองานของนักประพันธ์สตรีอย่างพระนิพนธ์ในพระนางเธอลักษมีลาวัณ
ในหลากหลายพระนามแฝง เช่น ปัทมะและวรรณพิมล พระนิพนธ์ในพระเจ้า
วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิภาวดีรงั สิต พระนามแฝง ว.ณ ประมวญมารค และที่
ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวถึงไม่ได้คือ หม่อมหลวงบุปผา (กุญชร) นิมมานเหมินท์
ผูม้ นี ามแฝง ดอกไม้สด ซึง่ ท่านเป็นเสมือนดวงประทีปนำทางให้ขา้ พเจ้าเริม่
เขียนนวนิยายตราบจนทุกวันนี้
ครั้นหลายปีต่อมาหลังจากที่ข้าพเจ้ามีผลงานออกสู่สายตาท่านผู้อ่าน
มากขึ้น มีเวทีหลากหลายเวทีให้ข้าพเจ้าได้แสดงลวดลายผ่านตัวอักษรและ
ขยายกลุ่มผู้อ่านไปตามเวทีต่างๆ ครั้งหนึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสพบปะสนทนา
กับผูเ้ ป็นญาติของข้าพเจ้าท่านหนึง่ จึงพบว่าเรือ่ งราวของท่านนัน้ มีความน่าสนใจ
และหากจะนำมาถ่ายทอดในรูปแบบนวนิยายก็คงจะทำให้ผอู้ า่ นเริงรมย์ไปตาม
ตัวอักษรได้ไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าจึงเริ่มเขียนเรื่อง ‘บุหลันดั้นเมฆ’ ขึ้น
โดยใช้โครงเรื่องตามคำบอกเล่าของญาติผู้นั้นตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งข้าพเจ้าได้
จบลงในบทสุดท้ายเพียงว่าหม่อมหลวงวิชชุและจิตรางคนางค์นนั้ เริม่ ตัดสินใจ
ที่จะดูใจและศึกษากันโดยที่ข้าพเจ้าได้สงวนเรื่องราวต่อจากนั้นไว้
ต่อมาก็มีหลายเสียงบ่นว่าเรื่องราวของหม่อมหลวงวิชชุและจิตรางคนางค์นนั้ เพิง่ จะเริม่ ต้น หลายครัง้ ทีข่ า้ พเจ้าประสบเองจึงทำให้กลับมานึกว่า
ข้าพเจ้าได้สร้างตัวละครให้โลดแล่นและเป็นที่รักของท่านผู้อ่านมาตั้งแต่ต้น
เรื่อง และขณะเดียวกันข้าพเจ้าก็ปล่อยให้ตัวละครนั้นหยุดเพียงอยู่กลางทาง

มิได้ดำเนินไปยังจุดหมายปลายทางดังที่ผู้อ่านคาดหวังเอาไว้
หลายสิบปีตอ่ มาเมือ่ ครัง้ ข้าพเจ้าเดินทางมาประเทศไทยข้าพเจ้าจึงนำ
ความไม่สบายใจนั้นไปปรารภกับผู้เป็นเสมือนเงาของหม่อมหลวงวิชชุและ
จิตรางคนางค์ ซึง่ ท่านทัง้ สองก็ได้แนะนำให้ขา้ พเจ้าเขียนเรือ่ งต่อเป็นอีกเรือ่ ง
หนึ่งซึ่งเป็นเสมือนนวนิยายตอนพิเศษโดยเล่าเรื่องราวหลังจากที่หม่อมหลวง
วิชชุและจิตรางคนางค์นั้นได้สมรสกันแล้วและเพิ่มตัวละครจากนวนิยายเรื่อง
อื่นๆ ของข้าพเจ้าให้มาปรากฏอยู่ในนวนิยายตอนพิเศษนี้ด้วย ท่านจึงให้ชื่อ
ตอนพิเศษนีว้ า่ ‘มังกรดัน้ เมฆ’ ในคราวนัน้ ข้าพเจ้าได้เล่าโครงเรือ่ งย่อๆ ให้ทา่ น
ทั้งสองฟังผสมผสานกับการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสหราชอาณาจักรซึ่งเป็น
เสมือนบันทึกการเดินทางท่องเทีย่ วผ่านจดหมายระหว่างหลานสาวคือจิตรางคนางค์กบั คุณยายลำดวน แต่ขา้ พเจ้าก็ยงั คงไม่ได้เขียนเป็นแต่เพียงโครงเรือ่ ง
ในหน้ากระดาษสามสี่แผ่นเท่านั้น และพับเก็บรวมอยู่กับนวนิยายฉบับรวม
เล่มบุหลันดั้นเมฆนั้นเอง หลายปีผ่านไปข้าพเจ้าก็ยังคงปล่อยให้โครงเรื่อง
มังกรดัน้ เมฆเป็นเพียงแค่โครงเรือ่ งเพียงสามสีห่ น้า ไม่สมกับเจตนารมณ์ของ
ท่านผู้เป็นเสมือนเงาของเรื่อง
ครัน้ วันหนึง่ ข้าพเจ้าได้หยิบบุหลันดัน้ เมฆขึน้ มาอ่านอีกรอบจึงได้พบว่า
มีกระดาษโครงเรือ่ งสามสีแ่ ผ่นนัน้ แทรกอยู่ ข้าพเจ้าจึงได้นำโครงเรือ่ งนัน้ มาปัด
ฝุน่ ใหม่จนกลายเป็นนวนิยายเรือ่ งมังกรดัน้ เมฆสมบูรณ์ดงั ทีท่ า่ นผูอ้ า่ นอ่านอยู่
ในขณะนี้
อนึง่ หากการกระทำเช่นนีไ้ ม่เป็นทีพ่ งึ พอใจของท่านผูอ้ า่ นด้วยประการใด
แล้ว ผู้เขียนหวังว่าคงจะได้รับการอภัย
ทวิชา
รัฐวิคตอเรีย นครเมลเบิร์น ออสเตรเลีย
วันอาทิตย์ที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๙: ๐๕: ๓๔ น.

ส่วนดีของนวนิยายเรื่องบุหลันดั้นเมฆ- มังกรดั้นเมฆนี้
ข้าพเจ้าขออุทิศแด่บูรพาจารย์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งที่ข้าพเจ้าได้กล่าวนามและไม่ได้กล่าวนามในนวนิยาย
ผู้เป็นเสมือนดวงประทีปในการประพันธ์
อีกทั้งมารดาและบิดาผู้ทรงพระคุณเหนือหัวข้าพเจ้า

บุหลันดั้นเมฆ
ทวิชา

๑
‘ใครนะกล่าวว่าชีวิตเริ่มต้นเมื่ออายุสี่สิบ?’
จิตรางคนางค์ไม่เชือ่ หล่อนรูว่้ าชีวติ ของหล่อนเริม่ ต้นขึน้ ก่อนหน้านัน้
นานนัก
ชีวิตของหล่อนไม่ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อหล่อนคลอดจากครรภ์มารดาดอก
แต่ในความรูส้ กึ ของจิตรางคนางค์ชีวติ ของหล่อนเพิง่ จะเริม่ ต้นตืน่ ตัวขึน้ ก็ตอน
ที่หล่อนได้พบเขานี้เอง
หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์!
ตอนนัน้ จิตรางคนางค์ไม่ใช่เด็กสาวแรกรุน่ ไร้เดียงสา หล่อนเป็นสาวเต็ม
ตัวแล้ว เรียนจบอักษรศาสตรบัณฑิตมาแล้ว แถมยังมีคนรักแล้วด้วยซ้ำไป
คนรักของหล่อนชื่อ กลองทัด ภารตี!
กลองทัดเป็นชายหนุม่ รุน่ ราวคราวเดียวกับจิตรางคนางค์ เรียนหนังสือ
คณะเดียวกัน แต่กลองทัดสอบตกเสียปีหนึ่ง เขาจึงเรียนจบที่หลังจิตรางคนางค์
อาจเป็นเพราะเหตุนี้กระมัง ในความรู้สึกของจิตรางคนางค์จึงเห็นว่า
กลองทัดเป็นเด็กกว่าหล่อนอยูเสมอ
่
แม้วา่ โดยอายุ กลองทัดแก่กว่าจิตรางคนางค์ตั้งสองปีเต็มๆ
บ้านของทัง้ สองอยูใน
่ ซอยเดียวกัน กลองทัดจึงทำหน้าทีรั่ บส่งจิตรางคนางค์เรือ่ ยมาตัง้ แต่เริม่ รักกัน แม้กระทัง่ เมือ่ จิตรางคนางค์เรียบจบก่อน และ
หล่อนสมัครเข้าทำงานในโรงงานผลิตและจำหน่ายยาแห่งหนึง่ แล้ว กลองทัด
ก็ยังคงเทียวรับเทียวส่งหล่อน ทั้งๆ ที่โรงงานที่จิตรางคนางค์ทำอยู่ไกลจาก
มหาวิทยาลัยไม่น้อย ถ้าเดินทางด้วยรถประจำทางก็กินเวลาไม่ต่ำกว่าครึ่ง
ชั่วโมง
ด้วยเหตุนี้ กลองทัดจึงต้องมารับจิตรางคนางค์แต่เช้าตรูเพื
่ อ่ พาหล่อน

ทวิชา
๑๐

ไปส่งทีโรง
่ งานก่อน แล้วจึงย้อนกลับไปมหาวิทยาลัย จิตรางคนางค์จึงไปถึง
ทีทำ
่ งานเป็นคนแรกทุกวันและต้องนัง่ อยูคน
่ เดียวเป็นเวลานานกว่าเพือ่ นร่วมงาน
คนอืน่ ๆ จะไปถึง แต่หล่อนก็ไม่รูส้ กึ เดือดร้อนอย่างไร สบายดีเสียอีก เพราะ
รถประจำทางไม่แน่น ไม่ต้องเบียดคนจนเหนือ่ ยอ่อน เหงือ่ ไหลไคลย้อย ซ้ำ
ยังต้องรีบร้อนจนมานัง่ หอบแฮกๆ อยูที่ โต๊
่ ะทำงานเหมือนเพือ่ นร่วมงานคนอืน่ ๆ
จิตรางคนางค์ติดนิสัยมาทำงานแต่เช้าด้วยความจำเป็นดังกล่าวแล้ว
ตราบกระทั่งกลองทัดเรียนจบและสมัครทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจาก
โรงงานทีจิ่ ตรางคนางค์ทำนัก หล่อนก็ยังคงไปทำงานเช้ากว่าใครๆ ในโรงงาน
อยู่นั่นเอง
ทีแรกจิตรางคนางค์พยายามชวนให้คนรักสมัครเข้าทำงานเสียทีโรง
่ งาน
นั้นด้วยกัน แต่ชายหนุ่มปฏิเสธ เขาอ้างเหตุผลว่า
‘ผมทนไม่ได้หรอกที่จะต้องทำงานเป็นลูกน้องฟ้า’
จิตรางคนางค์หัวเราะขัน กลองทัดเป็นคนคิดมากอย่างนี้เสมอ และ
บางทีก็คิดเล็กคิดน้อยจนน่ารำคาญ
‘ใครบอกทัดจะต้องเป็นลูกน้องฟ้าล่ะ ฟ้ายังไม่ใหญ่พอทีจะ
่ เป็นหัวหน้า
งานของใครหรอกจ้ะ’
‘แต่ถึงยังไง ฟ้าก็เข้าทำงานก่อน ได้เงินเดือนมากกว่าผมอยูดี่ ผมทน
ไม่ได้!’
เขายืนยันสีหน้าเคร่งเครียดจนทำให้ใบหน้าขาวๆ กลมๆ ซ้ำยังมีลักยิ้ม
ที่แก้มเหมือนผู้หญิงกลายเป็นใบหน้าของผู้ใหญ่เกินอายุ
จิตรางคนางค์หัวเราะอีก ใครจะอดขันได้ เพราะในขณะนัน้ หล่อนก็ได้
เงินเดือนมากกว่าเขาอยู่แล้ว
‘พูดยังกับว่าเดี๋ยวนี้ทัดไม่ได้เงินเดือนน้อยกว่าฟ้างั้นแหละ’
พูดเท่านั้นเอง เขาก็เป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมา เขาโกรธจิตรางคนางค์ไป
หลายวัน จิตรางคนางค์ต้องเป็นฝ่ายตามง้องอนเพราะรูต้ วั ว่าเป็นคนผิด เป็น
คนทำให้เขาน้อยเนื้อต่ำใจ
และตัง้ แต่นัน้ จิตรางคนางค์ก็ต้องระมัดระวังไม่พยายามพูดถึงเรือ่ งการ-
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งาน เรื่องเงินดาวเงินเดือนอีกเพราะเกรงจะกระทบกระเทือนใจคนรัก
เวลาเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและที่ทำงาน กลองทัดเป็นคนออก
เงินค่ารถให้จิตรางคนางค์ด้วย ดังนัน้ ในตอนปลายๆ เดือน เงินเดือนของเขา
จึงไม่พอใช้ จิตรางคนางค์ต้องแอบหยิบยื่นเงินทองของหล่อนให้เขาเสมอ
นัน่ เองสิง่ ทีติ่ ดนิสยั จิตรางคนางค์อีกข้อหนึง่ ก็คือ ถึงตอนปลายๆ เดือน
หล่อนจะต้องหยิบเงินส่งให้คนรักไว้ใช้ไม่สองร้อยก็สามร้อยเสมอ
แต่กระนั้นหลายต่อหลายครั้งที่กลองทัดมักจะบ่นเรื่องค่าใช้จ่ายพิเศษ
ให้เข้าหูหญิงสาว
‘เดือนนีแย่
้ จังเลยฟ้า ผมโดนเรีย่ ไรวันเกิดเจ้านายตัง้ ร้อยแน่ะ ไอ้เงินเดือนเราก็ไม่กี่อัฐฬส เห็นจะต้องเอาน้ำประปาลูบท้องกันมั่งละ’
บางทีเขาก็จะบ่นว่า
‘อยากจะตัดกางเกงใหม่สำรองไว้สักตัวก็ไม่เคยมีตังค์เหลือใช้ซักเดือน
ไอ้ตัวที่นุ่งๆ อยู่นี่ก็ก้นกร่อนเต็มทีแล้ว คงได้งามหน้าซักวันแน่ๆ’
จิตรางคนางค์ได้ยินบ่นทีไรก็อดไม่ได้สักที หล่อนต้องควักครั้งละร้อย
สองร้อยเสมอต่อเสียงบ่นครั้งหนึ่งๆ ของคนรัก
ด้วยเหตุนีเงิ้ นเดือนของจิตรางคนางค์เองจึงไม่เคยพอใช้กับเขาสักเดือน
เหมือนกัน!
จิตรางคนางค์เป็นลูกกำพร้า บิดามารดาของหล่อนประสบอุบตั เิ หตุถึง
แก่กรรมเมือ่ ไม่กีปี่ มานีเอง
้ หล่อนมีพีสาว
่ สองคนคือ สุรัมภาและพิมพ์อัปสร
พี่สาวทั้งสองคนของจิตรางคนางค์นั้นทำการสมรสและแยกไปอยู่กับสามีแล้ว
ทั้งคู่ เหลือแต่จิตรางคนางค์คนสุดท้องซึ่งเป็นหัวแก้วหัวแหวนของคุณยาย
คุณยายจึงขอไปเลีย้ งไว้ตัง้ แต่ยังเล็กและจิตรางคนางค์ก็เลยอยูกั่ บคุณยายเรือ่ ย
มาจนบัดนี้
ถึงแม้นางลำดวนยายของจิตรางคนางค์จะเป็นเจ้าของสวนทุเรียนใหญ่
ทีส่ ดุ ในจังหวัดนนท์ และยังมีทีด่ นิ ให้เขาเช่าทำนาอยูอี่ กนับเป็นร้อยๆ ไร่ก็ตาม
แต่จิตรางคนางค์ก็ถูกเลี้ยงมาอย่างเด็กสาวชาวไร่ชาวสวนทั่วไป นางลำดวน
ไม่เคยซือ้ รถยนต์ให้หลานสาวนัง่ ไม่เคยสอนให้หลานสาวรูจ้ กั ความฟุม่ เฟือย
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หรูหราแต่อย่างใดทั้งสิ้น
ตัง้ แต่เล็กๆ จิตรางคนางค์จะได้รับคำสอนจากคุณยายให้รูจ้ กั การประหยัด
คุณยายถือคติของรัฐบาลทีว่่ า ‘การประหยัดเป็นทางสร้างอนาคต’ อย่างเคร่งครัด
‘เมือ่ ยายแต่งงานมากับคุณตาของแกน่ะนะหนูฟ้า คุณตาของแกยังไม่มี
ทีด่ นิ ซักฝ่ามือเดียว เราต้องเช่าเขาทำกินตัง้ หลายปี กว่าจะเก็บหอมรอมริบซือ้
ทีของ
่ เราเองได้ ถ้าหาได้ห้าส่วนก็จะต้องเก็บไว้ให้ได้หนึง่ ส่วนทุกครัง้ มันถึงจะ
ตั้งตัวได้’
ดังนัน้ คุณยายจึงอดโวยวายไม่ได้สักครัง้ เมือ่ จิตรางคนางค์เข้ามากะลิม้
กะเหลี่ยตอนปลายๆ เดือนขอสตางค์คุณยายเพราะเงินเดือนไม่พอใช้
‘แกใช้วันละเท่าไหร่หาหนูฟ้า’
คุณยายตั้งคำถามอย่างเข้มงวด
‘ก็ไม่แน่หรอกค่ะคุณยาย บางทีหนูก็ซื้อ…เอ้อ…เสื้อผ้า’
จิตรางคนางค์ออกจะอ้อมแอ้ม แก้มแดงขึน้ นิดหนึง่ เพราะเหตุทีหล่
่ อน
ถูกอบรมมาไม่ให้กล่าวเท็จต่อผู้ใหญ่
ทีจ่ ริงมันก็ไม่ใช่การกล่าวเท็จ จิตรางคนางค์ปลอบตัวเอง ก็หล่อนซือ้
เสื้อผ้าจริงๆ นี่นา แต่ทว่าส่วนใหญ่มันเป็นเงินค่าเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของ
กลองทัดไม่ใช่หล่อนเองเท่านั้น
คุณยายก็บ่นว่าไปอย่างนัน้ เอง แต่ก็มักจะจ่ายให้ทุกครัง้ ทีจิ่ ตรางคนางค์
ขอ จิตรางคนางค์เองไม่เคยได้ใจทีมี่ ยายใจดีอย่างคุณยายลำดวนแต่คนทีได้
่ ใจ
กลับเป็นกลองทัด
วันหนึง่ ขณะทียื่ นเบียดอยูใน
่ รถประจำทางขากลับบ้าน เหงือ่ ไหลไคลย้อย
ด้วยกันทั้งสองคน กลองทัดกระซิบกับคนรักว่า
‘นีฟ้่ า เมือ่ ไหร่จะขอตังค์คุณยายซือ้ รถยนต์ขีซั่ กทีนะจะได้ไม่ต้องมายืน
อัดเป็นปลากระป๋องอยู่ยังงี้อีก’
จิตรางคนางค์ทำหน้าเบ้นึกแช่งอยู่ในใจ
‘ไม่มีทางหรอกย่ะ คุณยายไม่เห็นความจำเป็นของรถยนต์หรอก’
‘ปู้โธ่ ยังงี้ยังไม่เห็นแล้วจะไปเห็นเมื่อไหร่ ฟ้าแทบจะคลานเข้าบ้าน
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ทุกวันน่ะ คุณยายไม่เห็นมั่งหรอกเรอะ’
‘เห็น’
จิตรางคนางค์พยักหน้ารับ เหงื่อผุดขึ้นที่หน้าผากขาวนวลของหล่อน
อย่างกับเม็ดฝน หญิงสาวไม่มีมือว่างพอทีจะ
่ เปิดกระเป๋าถือหยิบผ้าเช็ดหน้า
ขึน้ ซับเหงือ่ เพราะมือหนึง่ หิว้ กระเป๋าถือและถุงขนมพะรุงพะรัง ส่วนอีกมือ
ก็ต้องโหนราวรถเสียแล้ว
‘คนเรามีมือซักสามมือก็ดีนะทัด ฟ้าจะได้เช็ดหน้า เหงื่อมันกำลังจะ
เข้าตาอยู่รอมร่อแล้ว’
หล่อนบ่นเล่นๆ อย่างอารมณ์ดี
กลองทัดขมวดคิ้ว มือของเขาว่างอยู่ข้างหนึ่ง แต่เขาก็ไม่คิดจะล้วง
กระเป๋าหยิบผ้าเช็ดหน้ามาซับเหงือ่ ให้คนรัก แน่ละเขาคงอายสายตาของผูโ้ ดยสารอื่นๆ ที่กำลังจับจ้องอยู่
จิตรางคนางค์ของเขาเป็นผูห้ ญิงสวยค่อนข้างสะดุดตาคนหนึง่ หล่อน
มีผิวขาว รูปร่างแบบบาง และใบหน้ารูปไข่หวานแฉล้ม เวลาหล่อนอยู่ใน
ทีชุ่ มนุมชนจึงเป็นการยากทีจะ
่ หลีกเลีย่ งให้พ้นสายตาของบุคคลทีอยู
่ แวดล้
่ อม
บางทีกลองทัดก็ภูมิใจในความสวยของคนรัก แต่บางทีเขาก็รำคาญ
สายตาของคนอื่นๆ ที่เฝ้ามองคนรักของเขาไม่ยอมวางตา
‘พูดแต่ไอ้ที่เหลวๆ เป็นไปไม่ได้เรื่อยเลย’
เขากลับดุคนรักที่เกิดอยากมีมือที่สามขึ้นมา แทนที่จะขบขันหัวคิด
แปลกประหลาดของหล่อน
‘ทีไอ้ที่เราแนะนำ ไม่ยักอยากทำ’
‘เรื่องซื้อรถน่ะเหรอ ก็บอกแล้วไงจ๊ะว่าไม่มีทาง คุณยายท่านอยู่มา
ตัง้ แต่สาวยันแก่ ไม่เคยต้องซือ้ รถยนต์ใช้แล้วฟ้าใหญ่โตยังไง ท่านถึงจะต้อง
ซื้อรถให้ฟ้าใช้’
‘ปู้โธ่ ก็ความจำเป็นมันผิดกันนี่นา คุณยายไม่เคยออกทำงานนอก
บ้าน จะต้องซื้อรถใช้ทำไมล่ะ?’
‘ก็ทีคนอืน่ ๆ ทำไมเขานัง่ รถเมล์กันได้ล่ะ ฟ้าไม่อยากให้คุณยายสวดว่า
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ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม ทำอะไรเกินฐานะ’
เขาทำปากจิ๊กจั๊กอย่างไม่ถูกใจ
‘โธ่เอ๊ย ฐานะคุณยายของฟ้าน่ะ จะซื้อเรือบินให้ฟ้าซักลำยังได้เลย
นับประสาอะไรกับรถยนต์คันเดียว’
จิตรางคนางค์หัวเราะ แล้วหล่อนก็ต้องหลับตาปีเพราะ
๋ เหงือ่ มันหยดเข้า
นัยน์ตาจนแสบตาไปหมด ขนตาของจิตรางคนางค์ยาวงอนก็จริง แต่เป็นเส้น
บางๆ จึงกันเหงื่อไม่ค่อยจะได้ดีนัก
‘ฐานะคุณยายน่ะ คงพอซื้อเรือบินได้หรอกจ้ะ แต่ฐานะของฟ้าน่ะสิ
จะซื้อรถจักรยานขี่ซักคันยังไม่สำเร็จเลย’
กลองทัดขมวดคิว้ พูดฝ่าเสียงเครือ่ งยนต์ทีดั่ งโครมครามน่ารำคาญขึน้
มาอีก
‘มัวแต่พูดเล่นอยู่นั่นแหละ เมื่อไรจะได้สบายซักทีล่ะแบบนี้’
‘ถ้าอยากสบายเรามาช่วยกันเก็บตังค์เอาไหมล่ะจ๊ะ?’
จิตรางคนางค์เสนอแนะขึน้ มาทัง้ ๆ ทีรู่ ว่้ าเป็นไปไม่ได้ อย่าว่าแต่จะคิด
เก็บเงินเหลือใช้เอาไว้ซือ้ รถเลย เพียงแต่พยายามใช้เงินให้ตลอดเดือนก็ยังไม่มี
ทางจะสำเร็จเสียแล้ว
ชายหนุ่มยิ่งขุ่นมัวหนักขึ้น
‘ฟ้าน่ะ ชอบพูดแต่เรือ่ งเหลวไหลเป็นไปไม่ได้เสียเรือ่ ย ขืนรอเก็บสตางค์
ของเราเองละก็ ไว้ชาติหน้าเหอะค่อยคิดซื้อรถ’
‘ก็แล้วทัดคิดมั่งหรือเปล่าล่ะว่าถ้ามีรถแล้วจะเอาเงินที่ไหนเติมน้ำมัน
เอาเงินที่ไหนไว้เป็นค่าประกัน ค่าซ่อมค่าอัดฉีด?’
‘โธ่เอ๊ย’
เขาทำหน้าระอา
‘ก็ไอ้เงินค่ารถทีผม
่ ต้องควักเนือ้ แดงๆ จ่ายไปทุกวันๆ นีไง
่ ล่ะ เกินพอเสีย
อีก!’
คำตอบของเขาทำให้จิตรางคนางค์นิง่ ไม่ใช่จนต่อถ้อยคำ แต่เป็นเพราะ
ไม่อยากก่อเรื่องให้ขัดใจกันต่างหาก

๒
โรงงานผลิตและจำหน่ายยาทีจิ่ ตรางคนางค์ทำงานเป็นพนักงานประจำ
อยู่ในแผนกเลขานุการทั่วไปนั้น เป็นโรงงานใหญ่ มีพนักงานเป็นพันๆ คน
ดังนัน้ ถ้าจิตรางคนางค์ไม่มีความจำเป็นต้องมาทำงานตอนเช้าเป็นพิเศษ จน
ชือ่ ของหล่อนทีลง
่ เวลามาทำงานตอนเช้ากลายเป็นชือ่ แรกทีมอง
่ ดูเด่นกว่าคน
อื่นๆ ละก็ จนแล้วจนรอดหล่อนก็คงจะยังไม่มีโอกาสได้รู้จักกับเขา
หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์!
เขาเป็นถึงผู้จัดการฝ่ายบุคคล ตำแหน่งของเขาห่างไกลจากตำแหน่ง
เลขานุการของจิตรางคนางค์ลิบลับ เมือ่ ตอนแรกทีจิ่ ตรางคนางค์มาสมัครทำ
งานที่นี่ เขาก็เป็นคนเรียกตัวหล่อนมาสัมภาษณ์ แต่กระนั้นก็ไม่ได้เรียกว่า
เป็นการรูจ้ กั กันเป็นส่วนตัว เพราะเหตุทีผู่ จ้ ดั การฝ่ายบุคคลผูนี้ จะ
้ ต้องมีหน้าที่
เรียกตัวพนักงานที่มาสมัครใหม่ทุกคนเข้าสัมภาษณ์เพื่อไต่ถามพื้นความรู้
มาตรฐานของสมองและบุคลิกลักษณะ
เมือ่ จิตรางคนางค์เข้าไปปรากฏตัวอยูที่ เก้
่ าอีหน้
้ าโต๊ะของเขา เขาอาจ
จะสังเกตเห็นว่าท่าทางของจิตรางคนางค์ต่างกับผูสมั
้ ครคนอืน่ ๆ เล็กน้อย คือ
หล่อนไม่ระนอบยอบกายกับเขาจนเกินไปนัก อาจจะเป็นเพราะฐานะของคุณยาย
กระมังทีทำให้
่ จิตรางคนางค์คิดว่าถึงจะไม่ได้ทำงานทีนี่ ่ หล่อนก็จะไม่อดตาย
แต่กระนั้นการอบรมสั่งสอนของคุณยายทำให้จิตรางคนางค์รู้จักว่าจะวางตัว
อย่างไรจึงจะไม่ดูเป็นการกระด้างกระเดื่องต่อผู้ใหญ่
จิตรางคนางค์น้อมไหว้เขาอย่างเรียบร้อย แล้วหล่อนก็นั่งตัวตรง
ท่าทางสำรวมรอฟังคำถามของเขาอย่างตั้งอกตั้งใจ
สายตาของหล่อนมองดูเขาตรงๆ ไม่ก้มหน้า ลอบชำเลืองอย่างผูสมั
้ คร
คนอื่นๆ
เขาเป็นชายหนุม่ ร่างใหญ่ ผิวคล้ำ อายุคงจะมากกว่าหล่อนไม่ต่ำกว่า
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สิบปี เส้นผมของเขาดำขลับเหยียดตรงและหวีเรียบกริบ ไม่ปล่อยให้ห้อย
ตกลงมาปรกหน้าเหมือนผมของกลองทัด ใบหน้าของเขาจึงดูเรียบๆ ไม่มี
อะไรเก๋หรือสะดุดตาสตรี แม้แต่ริมฝีปากของเขาก็หนาและไม่มีรูปงอนสวย
เหมือนปากของกลองทัด คางของเขาเป็นสีเ่ หลีย่ มและมีรอยสีเขียวอ่อนๆ ไม่
เกลี้ยงเกลาเหมือนคางของกลองทัดอีกนั่นแหละ
ด้วยเหตุนีใน
้ สายตาของจิตรางคนางค์จึงเห็นว่า หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลผู้นี้มีหุ่นไม่น่าสนใจเลยสักนิดเดียว!
และจิตรางคนางค์ก็ลืมเขาเสียสนิทเมื่อเวลาผ่านไป
หล่อนอาจจะเคยพบปะเขาอีกในบางครัง้ เวลาสวนทางกันทีประตู
่ ทาง
เข้า หรือทีห้่ องลงเวลาทำงาน หรือโรงอาหาร ซึง่ นานๆ ครัง้ เขาจึงจะเหยียบ
ย่างเข้าไป แต่จิตรางคนางค์ไม่เคยแสดงความคุน้ เคยอย่างอืน่ นอกจากยกมือ
ไหว้เหมือนอย่างที่พนักงานคนอื่นๆ เขาไหว้กัน และเขาก็รับไหว้
แม้แต่คำเดียวเขาก็ไม่เคยทักทายหล่อน ดูเหมือนเขาจะมองไม่ถนัด
เสียด้วยซ้ำว่าผู้ที่ยกมือไหว้เขานั้นเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย!
เขาไม่ยักแสดงความเป็นกันเองกับผูใต้
้ บังคับบัญชาเหมือนอย่างหัวหน้า
แผนกผลิตเลย ‘ภรต’ หัวหน้าแผนกผลิตเป็นคนอารมณ์ดี เขาชอบทักทาย
เล่นหัวกับพวกลูกน้องอย่างกันเอง โดยเฉพาะพวกลูกน้องผู้หญิง ไม่มีใคร
สักคนที่ไม่ชอบเขา!
จิตรางคนางค์ก็ชอบภรต เขามีอะไรหลายอย่างทีคล้
่ ายกับกลองทัดคนรัก
ของหล่อน จิตรางคนางค์ชอบผูช้ ายร่างสูงโปร่ง ผิวขาวๆ แบบนีแหละ
้
หล่อน
เห็นสวยและดูเป็นผูด้ ี ผูช้ ายร่างสูงใหญ่ ผิวคล้ำ หน้าตาเฉยเมยแบบผูจ้ ดั การ
ฝ่ายบุคคลน่ะหรือ ออกจะเชยอยูสั่ กหน่อยในสายตาเด็กสาวๆ อย่างจิตรางคนางค์
จิตรางคนางค์ทำงานอยูที่ นี่ ตั่ ง้ ปีกว่า หล่อนยังไม่เคยมีโอกาสได้พบปะ
สนทนากับผู้จัดการฝ่ายบุคคลเลยสักคำ หล่อนพยายามนึกถึงเสียงของเขา
ตอนทีเรี่ ยกตัวหล่อนมาสัมภาษณ์ จำได้ว่าเสียงของเขาค่อนข้างลึก แต่ชดั เจน
และมีกังวานเฉียบขาดอยู่เสมอ แม้จะพูดประโยคที่ไม่สำคัญอะไรสักนิด
จิตรางคนางค์บอกกับตัวเองว่า หล่อนไม่ถูกชะตากับผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล
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ผู้นี้เสียเลย!
สาเหตุทีจิ่ ตรางคนางค์รูส้ กึ เกลียดน้ำหน้าเขายิง่ ขึน้ ก็คือวันนัน้ หล่อนเห็น
เพือ่ นหญิงร่วมงานคนหนึง่ นัง่ ร้องไห้อยูในแผนก
่
เลขานุการทีหล่
่ อนทำงานอยู่
เจ้าหล่อนคนนัน้ ชือ่ ประภาวดี ตำแหน่งของหล่อนคือเลขานุการของหม่อมหลวง
วิชชุ ทุติยานนท์นัน่ เอง โต๊ะทำงานของประภาวดีตัง้ อยูใน
่ ห้องส่วนตัวของเจ้านาย
ของหล่อน แต่เวลาร้องไห้ ประภาวดีกลับออกมาร้องไห้ที่แผนกเลขานุการ
ทั่วไป
เพือ่ นสาวๆ สองสามคนกำลังล้อมหน้าล้อมหลังประภาวดีอยู่ ต่างก็ถาม
เสียงจ้อกแจ้กไปหมด จิตรางคนางค์อดไม่ได้ต้องเข้าไปล้อมฟังเรือ่ งราวกับเขา
บ้าง
ประภาวดีร้องไห้อย่างระมัดระวัง มิให้มาสคาร่าและอายไลเนอร์ทีห่ ล่อน
ตบแต่งเลอะเทอะดวงหน้า จิตรางคนางค์เองก็เพิง่ จะสังเกตเห็นตอนนีว่้ าประภาวดีเสริมสวยใบหน้าของหล่อนถึงกับใส่ขนตาปลอมมาทำงานทุกวัน ทัง้ ๆ ที่
งานในตำแหน่งหน้าที่ของหล่อนนั้นไม่จำเป็นต้องอาศัยความงามเป็นเครื่อง
ประกอบสักนิดเดียว
ทำเอาจิตรางคนางค์ออกจะเชื่อๆ ที่เคยได้ยินเพื่อนบางคนกระซิบว่า
‘แม่ประภาวดีนี่แหละเป็นหม่อมลับๆ ของท่านชายเทพฤทธิ์ หุ้นใหญ่
ของที่นี่ ผู้จัดการใหญ่เลยส่งมาเป็นเลขาฯ ของหม่อมหลวงวิชชุจะได้สบาย
ไม่ต้องทำงานจับฉ่ายอย่างพวกเรา’
‘อ้าว งั้นทำไมท่านชายไม่เอาไว้เป็นเลขานุการของท่านชายเสียเอง
ล่ะ?’
จิตรางคนางค์ถามด้วยอดไม่ได้
เพื่อนคนนั้นหัวเราะเหมือนจะขันความโง่ของหล่อน
‘พุทโธ่เอ๊ย ท่านชายจะกล้าใช้เขาเรอะเล่า ก็รูๆ้ อยูว่่ าเข้าเส้นแข็ง จะใช้
อะไรก็คงเกรงใจใช้ไม่ลง เลยโบ้ยไปให้หม่อมหลวงวิชชุ’
‘อ้าว แล้วหม่อมหลวงวิชชุจะกล้าใช้ประภาวดีเหรอ?’
‘โอ๊ย ขานั้นน่ะ เถรตรง ไม่สนทั้งนั้นแหละว่าใครจะมีปลอกคอใหญ่
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แค่ไหน เขาส่งใครมาให้ใช้แกก็ใช้ดะ แม่ประภาวดีเขาเกลียดขีห้ น้าหม่อมหลวง
วิชชุจะตายรู้ไว้เหอะ’
‘เออ แล้วทำไมหม่อมหลวงวิชชุยังอยูได้
่ ล่ะ ทำไมประภาวดีเขาไม่ไป
ทูลฟ้องท่านชาย?’
‘ทำไมจะไม่ฟ้อง ท่าทางสำออยออกยังงั้น ยังแปลกใจอยู่เหมือนกัน
ที่หม่อมหลวงวิชชุแกยังเกาะเก้าอี้อย่างเหนียวแน่น ไม่ยักกระเด็นไปเพราะ
แม่ประภาวดีคนนี้’
นัน่ คือข่าวลือทีจิ่ ตรางคนางค์เคยได้ยนิ มา แต่หล่อนไม่สนใจเรือ่ งทำนอง
นี้นัก เป็นธรรมดาวงงานใหญ่ๆ ที่มีคนอยู่รวมกันจำนวนมากๆ ที่จะไม่ให้มี
เรื่องทำนองนินทากาเลเสียทีเดียวย่อมเป็นไปไม่ได้
แต่วันนีประ
้ ภาวดีถึงกลับมานัง่ ร้องไห้อวดธารกำนัล หล่อนคงจะมีเรือ่ ง
ขื่นขมใจขนาดหนักทีเดียว จิตรางคนางค์อดไม่ได้จึงต้องยอมทำตัวเป็นคน
สอดรู้สอดเห็นกับเขาบ้าง
เสียงใครคนหนึ่งถามขึ้นว่า
“เล่าให้ฟังมั่งซีคุณประภาวดี ว่าเจ้านายเขาเล่นงานเธอยังไงมั่ง”
ต่อหน้าประภาวดี ใครๆ ก็เกรงใจเรียกหล่อนว่า ‘คุณ’ เป็นการประจบ
ประแจงเอาใจ แต่ลับหลังจิตรางคนางค์ไม่เห็นมีใครเรียกประภาวดีว่า ‘คุณ’
สักคน ไม่เรียก ‘แม่ประภาวดี’ ก็ ‘ยัยประภาวดี’ บางคนหมัน่ ไส้ขนาดหนัก
ถึงกับใช้คำว่า ‘อี’ นำหน้าชื่อประภาวดีก็มี!
“อย่าเรียกมันเป็นเจ้านายนะ ฉันยอมให้คุณอินทัชเป็นเจ้านายฉันคน
เดียวเท่านั้นแหละ”
ประภาวดีแหว ตาแดงๆ นัน้ ขุน่ เขียวขึน้ มาทันใด คุณอินทัชทีประ
่ ภาวดี
เอ่ยถึงก็คือผู้จัดการใหญ่ของโรงงานนี้
เสียงใครอีกคนหนึ่งไกล่เกลี่ยเอาใจ
“เอาละ ไม่ให้เรียกเจ้านายก็ไม่เรียก ลองเล่าให้ฟังหน่อยน่า อยากรู้
ว่าเขาเกเรเธอยังไงมั่ง”
“มันให้ฉันพิจารณาตัวเอง คิดดูซีว่่ ามันอวดวิเศษขนาดไหน ตัวเป็นแค่
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ลูกจ้าง ส่วนฉันเป็นถึงหม่อมของท่านชายเแท้ๆ ถึงจะเป็นญาติกันก็แค่หลาน
ยังไม่เจียมกะลาหัว…”
ประภาวดีหลุดปากความในออกมาอย่างโจ๋งครึม่ ทำให้สายตาหลายคู่
แลสบกันเองแล้วก็ยิ้มๆ ให้กัน จิตรางคนางค์อดไม่ได้ถามขึ้นบ้าง
“เธอทำผิดอะไรรึคุณประภาวดี”
“ผิดอะไร้ เพียงแต่ฉันมาสายนิดหน่อยเท่านัน้ มันก็เรียกฉันมาด่าเช้า
ด่าเย็น”
สายตาหลายคูมอง
่ สบกันอีก ไม่มีใครออกปากคัดค้านว่ากระไร ทัง้ ๆ
ทีทุ่ กคนก็รูอ้ ยูแก่
่ ใจว่าประภาวดีมาถึงทีทำ
่ งานทีหลังเสียงออดเข้าทำงานไม่ต่ำ
กว่าสิบห้านาทีแทบทุกวัน!

๓
ประภาวดีคร่ำครวญต่อไปว่า
“ฉันบอกมันว่าก็บ้านฉันไกล รถก็ติดมันก็ต้องสายมั่งนะซี”
“แล้วเขาว่าไง?”
หลายเสียงสอดขึน้ มา ดูเหมือนว่าทุกคนกระตือรือร้นไปด้วยกัน เพราะ
เหตุทีแต่
่ ละคนก็เคยสายเพราะรถติดด้วยกันทัง้ นัน้ หากแต่ว่าไม่ถึงกับมาสาย
ทุกวันเหมือนประภาวดี
“มันตอบว่าเมื่อวันนี้รู้ตัวว่าสายสิบห้านาทีละก็ พรุ่งนี้ให้ออกจากบ้าน
ให้เช้าขึ้นสักสิบห้านาทีซีจะได้มาทัน”
“แล้วเธอว่าไง?”
“ฮึ! ฉันก็ว่าฉันต้องนอนดึก ตื่นเช้านักไม่ไหว”
สายตาหลายคูมอง
่ สบกันเอง พลางยิม้ ในหน้าอีกครัง้ เกือบจะทุกคน
ในที่นั้นรู้ว่า ‘ท่านชาย’ ของประภาวดีไม่ค่อยเสด็จมาค้างด้วยเต็มๆ คืนสักที
เพราะเหตุทีทรง
่ เกรงพระทัย ‘ตำหนักใหญ่’ ของท่านชาย ดังนัน้ กว่าประภาวดี
จะได้นอนก็คงเป็นเวลาดึกหลังจาก ‘ท่านชาย’ ของหล่อนเสด็จกลับไปแล้ว
ประภาวดีเล่าต่อไปด้วยเสียงแหลมอย่างแค้นเคือง
“คนอย่างนายวิชชุไม่มีวันซะละที่จะเห็นใจใคร มันพูดออกมาได้ว่าให้
ฉันเปลี่ยนนิสัยนอนหัวค่ำเสียทีจะได้ตื่นเช้า ถ้าหากธุระที่ทำตอนดึกๆ น่ะไม่
สำคัญจนเลิกไม่ได้ บ้าบัดซบ!”
ผู้ฟังเงียบกริบ จิตรางคนางค์มองหน้าเปรอะน้ำตานั้นด้วยความรู้สึก
บอกไม่ถูก เห็นใจก็เห็นใจ แต่ก็อดรู้สึกไม่ได้ว่าหล่อนทำไม่ถูก!
พวกเพื่อนๆ ขอให้ประภาวดีเล่าต่อไป หล่อนจึงเล่าว่า
“ฉันโมโหจนลืมตัว เลยคว้าที่เขี่ยบุหรี่ขว้างหน้ามันไป”
“ต๊าย! ถูกไหม?”
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หลายเสียงร้องพร้อมกัน
“เปล่า ไม่ถูกหรอก มันเอียงหน้าหลบเสียทัน แล้วมันก็บอกว่าให้ฉัน
พิจารณาตัวเอง ถ้าฉันยังเห็นว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูกละก็ มันจะทำเรือ่ งเสนอขึน้
ไป”
“เรื่องเธอขว้างหน้าเขาน่ะหรือ?”
“เปล่า มันว่าเรือ่ งนัน้ มันไม่สนหรอก แต่มันจะเสนอเรือ่ งทีฉั่ นมาทำงาน
สายทุกวัน มันไม่ต้องการให้ฉันทำงานเป็นเลขาฯ ของมันอีกต่อไป ให้เจ้านาย
จัดหาคนอื่นแทน”
ประภาวดีเล่าอย่างเคียดแค้นแถมวิจารณ์ต่อไป
“ฮึ! ใครถูกเลือกเป็นเลขาฯของนายคนนัน้ ละก็ เคราะห์ร้ายเป็นบ้าเลย!”
ตอนนัน้ จิตรางคนางค์ไม่รูสั้ กนิดว่าตัวหล่อนจะต้องตกทีน่ งั่ เคราะห์ร้าย
เป็นบ้าเลย!
***
โต๊ะทำงานของจิตรางคนางค์สะอาดเรียบร้อยกว่าโต๊ะของเพือ่ นทีแผนก
่
เดียวกัน ด้วยเหตุทีหล่
่ อนมาถึงทีทำ
่ งานแต่เช้าทุกๆ วัน และแทนทีจ่ ะนัง่ รอ
เวลาอยูเปล่
่ าๆ หล่อนก็ใช้เวลานัน้ กวาดเช็ดและจัดข้าวของบนโต๊ะให้เป็นระเบียบ
บนโต๊ะของจิตรางคนางค์จึงไม่มีกองขยะมูลฝอย เศษกระดาษห่อลูกกวาด
ถุงพลาสติกบรรจุเปลือกและเม็ดผลไม้ทีรั่ บประทานเนือ้ ไปแล้ว ตลอดจนรอย
ก้นแก้วกับขวดเครื่องดื่มจับเป็นคราบเหมือนโต๊ะทำงานเพื่อนๆ ของหล่อน
ตรงกลางโต๊ะของจิตรางคนางค์มักจะว่าง หล่อนจะวางแฟ้มเอกสารไว้
ริมซ้ายมือ ด้านขวามีแจกันเล็กๆ แต่แทนทีจ่ ะใส่ดอกไม้ หล่อนกลับใช้เป็นที่
ใส่ดินสอและปากกาลูกลื่นราคาถูกๆ ไว้สำหรับหยิบใช้ได้สะดวก และบางทีก็
สำหรับใครๆ ขอยืมกัน
ตรงริมด้านหน้าจะมีเครื่องพิมพ์ดีดสองเครื่อง ภาษาไทยเครื่องหนึ่ง
และภาษาอังกฤษอีกเครื่องหนึ่ง
อันทีจริ
่ ง หน้าทีของ
่ จิตรางคนางค์ไม่ใช่หน้าทีพิ่ มพ์หนังสือ หน้าทีแท้
่
จริงของหล่อนคือ ร่างหนังสือโต้ตอบให้ตรงตามนโยบายของบริษทั นานๆ ที
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จึงจะได้รับคำสัง่ ให้พิมพ์อะไรสักครัง้ งานของจิตรางคนางค์จัดว่าเป็นงานของ
ส่วนกลาง ไม่เจาะจงว่าจะต้องรับคำสัง่ ของใครโดยเฉพาะ ตามปกติจิตรางคนางค์จะรับงานจากกัทลี หัวหน้าแผนกเลขานุการ ซึง่ มีอายุคราวพีสาว
่ คนโต
ของหล่อน กัทลีมักจะแจกงานให้ลูกน้องของหล่อนอย่างทัว่ ถึง แต่บ่อยครัง้
ที่หล่อนแจกงานให้จิตรางคนางค์มากกว่าคนอื่น
‘เธอน่ะเคราะห์ร้ายหน่อยนะฟ้า อยากทำงานได้เรียบร้อยกว่าคนอื่น
เลยถูกใช้มากกว่าเพื่อน’
กัทลีมักจะพูดตลกๆ เมือ่ เวลาจะใช้งานพิเศษให้จิตรางคนางค์ทำ ตาม
ปกติหล่อนเป็นคนสีหน้าเคร่งเครียดและเป็นงานเป็นการอยูเสมอ
่
ประภาวดี
ยังเคยเอากัทลีมานินทาเป็นเชิงขบขันกับเพื่อนฝูงของหล่อน
‘ยายกัทลีแกหน้างอทั้งวันยังงั้น แกถึงต้องเป็นสาวทึนทึก ผู้ชายเขา
เห็นหน้าก็อยากเผ่นแล้วละ อย่าพูดถึงว่าจะกล้าขอแกแต่งงานเลย’
พวกทีได้
่ ฟังนินทาก็ประสมโรงหัวเราะกันเป็นทีสนุ
่ กสนาน แต่แล้วบางคน
ก็คาบเอาคำนินทานั้นไปฟ้องกัทลี
เจ้าตัวคนถูกนินทาแค่นยิ้มนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่า
‘ฉันดีใจทีตั่ วเองเป็นสาวทึนทึก อย่างน้อยก็จะไม่มีใครกล้ามาด่าฉันได้
ว่าเป็นผู้หญิงหน้าด้าน สิ้นคิด ถึงต้องแย่งสามีเขา!’
ถ้อยคำของกัทลีคงจะมีคนคาบไปเสนอประภาวดีเช่นกัน จึงปรากฏว่า
ในกาลต่อมาทั้งสองไม่พูดไม่มองหน้ากันเลย
วันนัน้ ตรงกลางโต๊ะของจิตรางคนางค์ไม่ว่างเปล่าเช่นเคย มีกระดาษ
คำสั่งฉบับหนึ่งวางอยู่ ทับไว้ด้วยแท่งแก้วทับกระดาษ ตั้งแต่จิตรางคนางค์
มาถึงก็แลเห็นกระดาษคำสัง่ แผ่นนีวาง
้ อยูแล้
่ ว อาจจะเป็นเพราะเมือ่ ตอนเย็น
จิตรางคนางค์กลับเร็วกว่าปกติ พอเสียงออดเลิกงานดังขึน้ กลองทัดก็โผล่หน้า
เข้ามา เขาบอกจิตรางคนางค์ว่าต้องรีบไปเยี่ยมพี่สาวซึ่งถูกรถชนและถูกนำ
ส่งโรงพยาบาล
แน่ละ ในวาระนัน้ จิตรางคนางค์ต้องควักเงินช่วยจ่ายค่าเยีย่ มให้กลองทัดด้วย!
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จิตรางคนางค์หยิบกระดาษคำสัง่ ฉบับนัน้ ขึน้ มาอ่าน มีลายเซ็นผ่านของ
กัทลีเรียบร้อยแล้ว
จิตรางคนางค์ตกตะลึงเมือ่ อ่านเนือ้ ความในคำสัง่ ฉบับนัน้ ตัวอักษรเพียง
สองสามบรรทัดตรึงสายตาหล่อนไว้ได้เป็นครู่ใหญ่
‘ให้นางสาวจิตรางคนางค์ พรหมพิทักษ์ ทำหน้าที่เลขานุการส่วนตัว
ของหม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์ ผูจ้ ดั การฝ่ายบุคคล ตัง้ แต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ศกนี้ เป็นต้นไป’
คำสั่งนั้นลงนามโดยผู้จัดการใหญ่ของโรงงาน
จิตรางคนางค์ยกนา{ิกาข้อมือขึน้ ดู ตอนนัน้ เพิง่ แปดโมงเช้ายังมีเวลา
เหลือก่อนออดเริม่ งานถึงครึง่ ชัว่ โมง นา{ิกาของจิตรางคนางค์เป็นชนิดมีตัวเลข
บอกวันที่ด้วยและมันบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่ ๑
‘ตายแล้ว! งั้นมันก็วันนี้น่ะซีที่เราต้องย้ายไปทำงานห้องโน้น!’
หล่อนรำพึงอย่างใจหายใจคว่ำ ประภาวดีได้ย้ายออกจากห้องทำงาน
ของเจ้านายหล่อนหลายวันมาแล้ว ตัง้ แต่วันทีมี่ เรือ่ ง ‘ปาหน้า’ กันเป็นต้นมา
หล่อนไม่ได้ยืน่ ใบลาออกเพียงแต่ขนข้าวขนของย้ายออกมานัง่ ทีแผนก
่ เลขานุการทั่วไปดื้อๆ
หล่อนบอกกับเพื่อนฝูงใกล้ชิดว่า
‘ธุระอะไรจะลาออกให้โง่ ฉันลาออก อีตาวิชชุเก๊าะชอบใจไปเท่านัน้ เอง’
‘แกคงไม่ได้เกลียดชังอะไรเธอเป็นส่วนตัวหรอกน่า’
เพือ่ นคนหนึง่ ให้ความเห็นด้วยความหวังดี แต่ประภาวดีกลับทำหน้าเบ้
‘ทำมั้ยแกจะไม่เกลียดฉันเป็นส่วนตัว ในเมื่อฉันน่ะรู้จักแกดี ไส้กี่ขด
กี่ขดของแกฉันเคยเห็นหมดแล้ว’
‘ทำไม แกเคยทำชีกอกะเธอเหรอ?’
‘โอ๊ย เปล่า ขืนมาทำซี่ ฉันได้ฟ้องผู้จัดการใหญ่ไล่ออกนานแล้ว’
‘งั้นแกทำอะไร?’
‘แกมีเมียลับย่ะ!’
ประภาวดีหัวเราะคิกๆ หูตามีเลศนัย
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‘อ๋อ มีอีหนู เรื่องธรรมดาของผู้ชาย!’
‘เปล่า ไม่ใช่เรื่องอีหนูธรรมดา โอ๊ย เรื่องของหม่อมหลวงวิชชุคนนี้
มันยาว เล่าทั้งวันก็ไม่จบ’
‘ไหน เล่านิดเถอะน่า อยากรู้ไว้ประดับปัญญา’
‘อยากรูก็้ จะบอกให้ เมียลับของหม่อมหลวงวิชชุนะ่ เรียกอีหนูไม่ไหว
แล้วละ ต้องเรียกอีแก่ถึงจะสม!’
‘ฮื้อ หม่อมหลวงวิชชุยังไม่แก่สักนิด อายุอย่างมากก็ไม่เกินสามสิบ’
ประภาวดีแค่นหัวเราะ
‘แต่เมียแก่แฮกแล้วย่ะ ปาเข้าไปตั้งสี่สิบแล้วละมั้ง’
‘เหรอ โธ่ ทำไมหม่อมหลวงวิชชุแกสิ้นคิดงั้นล่ะ?’
‘สิ้นคิดไม่สิ้นคิดยายนั่นก็เลี้ยงแกมาน่ะแหละ เลี้ยงต้อยไง’
‘เรอะ โถ’
ผูฟั้ งทำเสียงปลงอนิจจัง และต่อจากนัน้ ไม่กีวั่ นข่าวเล่าลือเรือ่ งหม่อมหลวงวิชชุ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลถูกเลี้ยงต้อยก็ถูกปิดกันให้แซ่ดไปทั้งโรงงาน
จนกระทั่งถึงหูจิตรางคนางค์จนได้
ดังนั้นความรู้สึกของจิตรางคนางค์ที่มีต่อหม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์
คนนั้นจึงมีความขยะแขยงอยู่ด้วยนอกเหนือไปจากความชิงชัง!
บางครัง้ จิตรางคนางค์ก็เตือนตัวเองว่าไม่ควรหูเบา ไม่ยุตธิ รรมเลยทีหล่
่ อน
ฟังความข้างเดียวและด่วนตัดสินผูที้ ถู่ กกล่าวหาเอาเองแบบนัน้ หม่อมหลวงวิชชุ
ทุติยานนท์ อาจจะถูกใส่รา้ ยป้ายสีเพราะความจงชังพยาบาทของผูห้ ญิงอย่าง
ประภาวดีก็ได้
แต่ก็นั่นแหละ ถ้าไม่มีกองไฟจะปรากฏควันขึ้นได้อย่างไร

๔
เสียงเพือ่ นสาวๆ สองสามคนเดินหัวเราะต่อกระซิกเข้ามาในห้อง เพราะ
ใกล้เวลาเข้างานเต็มทีแล้ว พอเห็นสีหน้าของจิตรางคนางค์ ใครคนหนึง่ ก็ร้อง
ทักขึ้น
“เป็นอะไรไปฟ้า เธอทำหน้าเหมือนกำลังปวดท้อง”
“เปล่า ฉันกำลังปวดหัวตังหาก”
จิตรางคนางค์ตอบพลางทำหน้านิว่ กรีดนิว้ ส่งกระดาษคำสัง่ ฉบับนัน้ ให้
เพื่อนๆ ดู สาวๆ สองสามนางเหล่านั้นยื่นหน้าเข้ามาอ่านพร้อมๆ กัน
‘ให้นางสาวจิตรางคนางค์ พรหมพิทกั ษ์ ทำหน้าทีเลขานุ
่ การส่วนตัวของ
หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม
ศกนี้ เป็นต้นไป!’
“โอ๊ย ตายแล้ว นาวสาวจิตรางคนางค์เอ๋ย ทำไมจึงได้ซวยเป็นบ้ายังงีน้ ะ”
เสียงแจ๋วๆ เสียงหนึ่งร้องขึ้น
“ฮื่อ จริงๆ ด้วย ซวยเป็นบ้าจริงๆ”
อีกเสียงหนึ่งเห็นด้วย
“เดีย๋ วเหอะยายประภาวดีมารูเข้
้ า แกคงหัวเราะเยาะฟ้าแทบตายเลย”
“ฮึ! หัวเราะเยาะก็ช่างปะไร ถึงยังไงก็ยังแสดงว่าฟ้าทำงานดีเป็นที่
พึงปรารถนาของเจ้านายหรอกน่า ก็ตัวเขาน่ะเจ้านายเขาไม่พิศวาสแล้วใช่ไหม
ล่ะถึงต้องมานั่งเป็นคนหลักลอยในห้องเรา”
“ใช่ซี น่าขันจะตาย พีกั่ ทลีเขาก็ไม่สน ไม่ยอมจ่ายงานให้ทำ แม่เจ้าประคุณก็นั่งตื๊ออยู่ยังงั้นแหละ”
“จะไม่ตือ๊ ทนไหวเรอะ สบายดีซะอีก งานการไม่ต้องทำ ถึงเดือนก็ได้
เงินใช้ฟรีๆ เป็นเรา เราก็เอาเหมือนกัน”
“ว้า แต่เป็นเรา เราไม่เอาแฮะ เสียศักดิศ์ รีเป็นบ้าเลย คนอย่างเรา
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น่ะนะ ถ้ารูว่้ าไม่ต้องการแล้ว เราไปตายดาบหน้าดีกว่า ธุระอะไรจะอยูให้
่ คน
เขาหัวเราะเยาะ”
“ปู้โธ่ จะไปตายดาบหน้ายังไง ความรู้แกมีแค่หางอึ่งถ้าไม่มีปริญญา
ม.น. หรือ อ.น.พ่วงท้าย แกจะไปทำมาหากินที่ไหนใครเขาจะรับล่ะ”
“ฮึ ไม่รับก็จะแปลกอะไร เราเก๊าะนัง่ กินเงินเดือนทีท่่ านชายประทานให้
สบายไปเท่านัน้ เห็นเขาคุยว่าท่านชายของเขาน่ะประทานเงินทีละตัง้ หลายพัน”
“เอ๊า ก็ถ้ายังงั้น หล่อนจะมานั่งเป็นลูกจ้างเขา กินเงินเดือนแค่พัน
กว่าๆ ทำไมยะ”
“โธ่เอ๊ย ก็เค้าต้องการจะเปิดหูเปิดตามัง่ น่ะซี้ ถ้ายอมอุดอูอยู
้ แต่
่ ในบ้าน
ละก็ เสื้อผ้าสวยๆ มันเก๊าะจะถูกแขวนอยู่แต่ในตู้เท่านั้นซีจริงมั้ย”
ถ้อยคำตอบโต้กันไปมานั้นเปลี่ยนจุดหมายไปที่ประภาวดีโดยไม่รู้ตัว
เพราะถ้าจะว่าไป ประภาวดีเป็นจุดสนใจของพนักงานสตรีในโรงงานมาแต่
ไหนแต่ไรแล้ว ตัง้ แต่ยังไม่มีใครรูเรื้ อ่ งทีหล่
่ อนเป็นหม่อมลับๆ ของหม่อมเจ้า
เทพฤทธิ์ หุน้ ใหญ่ของโรงงานนี้ ทุกคนก็สนใจเรือ่ งการแต่งกายของประภาวดี
เพราะเหตุที่หล่อนจะแต่งกายมาทำงานด้วยเสื้อผ้าแพรพรรณที่มีราคาสูงเกิน
กว่าเงินเดือนของหล่อนจะอำนวยให้ได้ เครื่องแต่งกายของประภาวดีแต่ละ
ชุดๆ มีราคาเกือบเท่าเงินเดือนของหล่อนเอง ความสนใจใคร่รูเหตุ
้ ผลว่าประภาวดีมีรายได้พิเศษมาจากทางไหนนีเ่ อง เรียกร้องให้ประวัตส่ิ วนตัวของหล่อน
ถูกเปิดเผยขึ้นจนได้
ประภาวดีเองก็มิได้พยายามปิดบังเรื่องที่ว่าหล่อนเป็นหม่อมลับๆ ของ
หม่อมเจ้าเทพฤทธิ์ ดูเหมือนหล่อนเห็นเป็นของโก้และเป็นเครือ่ งมือสร้างสม
อิทธิพลให้แก่ตนเองอีกด้วย!
ระหว่างทีคน
่ อืน่ ๆย้ายไปสนใจนินทาประภาวดี จิตรางคนางค์ก็ถือโอกาส
เก็บข้าวของของหล่อนรวบรวมไว้บนโต๊ะ ดังนัน้ พอเสียงออดเข้างานสิน้ กังวาน
ลง จิตรางคนางค์ก็ไปปรากฏตัวที่หน้าห้องทำงานของผู้จัดการฝ่ายบุคคล
หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์!
หล่อนเคาะประตูเบาๆ นึกในใจว่า
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‘เอ มาทำงานแล้วยังก็ไม่รู้ เพิ่งจะออด’
มีเสียงห้าวๆ ดังออกมาจากในห้องตอบคำถามในใจของจิตรางคนางค์
เสียงนั้นทำให้หญิงสาวเกือบสะดุ้ง
“เชิญ”
ชายหนุ่มร่างใหญ่ที่นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะในสุดยังไม่เงยหน้าขึ้นจากงาน
ของเขา แม้ว่าจิตรางคนางค์จะเข้ามายืนประสานมืออยู่ตรงหน้าโต๊ะของเขา
แล้วก็ตาม
จิตรางคนางค์แลตามมือสีน้ำตาลคล้ำทีจั่ บปากกาลากปราดๆ เป็นตัวอักษร
อย่างรวดเร็วข้างท้ายข้อความในเอกสาร นิว้ มือนัน้ สะอาด แต่จิตรางคนางค์
ก็ยังไม่วายนึกรังเกียจ เพราะทีหลั
่ งนิว้ มีขนค่อนข้างยาวตามประสาคนผมดก
นีถ้่ าแขนของเขาไม่ได้ซ่อนอยูใต้
่ เสือ้ เชิต้ แขนยาวสีขาวเป็นประจำทุกวัน
ละก็ จิตรางคนางค์แน่ใจว่าหล่อนจะได้เห็นแขนของเขามีขนรุงรังน่าเกลียด
เหมือนพวกพระเอกหนังอเมริกันซึ่งคนไหนก็คนนั้นดูจะร่ำรวยขนไม่แพ้กัน
มองสูงขึน้ มาอีกหน่อย จิตรางคนางค์เห็นหน้าของเขาในท่าก้มนิดๆ เห็น
ริมฝีปากหนาซึง่ หุบสนิท หล่อนเพิง่ เห็นว่าจมูกของเขาโด่ง คิว้ หนาเข้ม และ
ขนตายาวเป็นแพเลยทีเดียว ขนตาของเขามีลักษณะแปลกกว่าใครๆ แทนทีจ่ ะ
งอนกลับเหยียดทื่อ แต่มันก็ดำและหนาน่าจับเล่น
นึกซุกซนแล้วก็ออกอายใจตัวเอง ไหนว่าเกลียดน้ำหน้าเขายังไงเล่า
แล้วไปสนใจรูปร่างหน้าตาของเขาทำไม!
จิตรางคนางค์เมินหน้า กระแอมในคอเบาๆ ทีจ่ ริงหล่อนไม่ได้ตัง้ ใจจะ
เร่งเขาสักนิด กระแอมแก้เก้อไปอย่างนั้นเอง
แต่เขาก็กลับปิดแฟ้มดังปังทำให้จิตรางคนางค์สะดุง้ เบนสายตากลับมา
สบตาเข้มงวดคู่นั้นพร้อมกับประนมมือไหว้
“เชิญนั่ง”
เขาพูดเรียบๆ ผายมือไปทางเก้าอีซึ้ ง่ ตัง้ อยูหน้
่ าโต๊ะนัน่ เอง จิตรางคนางค์เลื่อนเก้าอี้มาแล้วก็ลงนั่ง
“มีธุระอะไรกับผมหรือ?”
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คำถามนัน้ ทำให้จิตรางคนางค์เงยหน้าขึน้ ทันใด ประกายพิศวงปรากฏ
ขึ้นในดวงตากลมดำของหล่อน
“ก็…ผู้จัดการให้หาดิฉัน…”
“ผมน่ะรึ?”
เขาทำตาฉงนบ้าง มองดูหญิงสาวอย่างพิจารณา
“ดิฉันได้รับคำสั่งให้ย้ายมาทำงานที่นี่…”
จิตรางคนางค์อึกอัก แต่ใจชืน้ ขึน้ มาบ้างเมือ่ คิดว่าถ้ามันเป็นเรือ่ งเข้าใจ
ผิดจริงๆ ก็ยิง่ ดี หล่อนก็จะได้ทำงานอยูใน
่ แผนกเลขานุการอย่างเก่า สบายดี
เสียอีก!
เสียท่าอยูนิ่ ดเดียว จิตรางคนางค์ลืมหยิบกระดาษคำสัง่ ฉบับนัน้ ติดมือ
มาด้วย หล่อนวางมันไว้รวมกับสมบัตทัิ ง้ หลาย รวบรวมไว้ทีโต๊
่ ะนัน่ เอง ตัง้ ใจ
ว่าจะให้ภารโรงขนตามมาให้ทีหลัง
นีแ่ หละเป็นเหตุให้ผูจ้ ดั การ หม่อมหลวงวิชชุคนนีทำ
้ ตาฉงนเข้าใส่ราว
กับว่าหล่อนเสนอหน้าเข้ามาพบเขาเอง!
“อ๋อ”
เขาอุทานออกมาเบาๆ คล้ายจะนึกอะไรขึ้นได้
“ถ้างั้นคุณก็คือ นางสาวจิตรางคนางค์ พรหมพิทักษ์น่ะซี”
จิตรางคนางค์นึกอยากร้องกรีด๊ ใส่หน้าให้สักครัง้ ดูเถอะ นีเขา
่ ให้นางสาว
จิตรางคนางค์ พรหมพิทกั ษ์ มาเป็นเลขานุการส่วนตัวของเขาทัง้ ๆ ทีเขา
่ ไม่รู้
ด้วยซ้ำว่าหล่อนมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร
เออ หรือว่าผูจ้ ดั การใหญ่เป็นคนจัดการให้ โดยทีเขา
่ ไม่ได้รูเ้ ห็นเป็นใจ
ด้วย ถ้าแบบนัน้ ละก็ เขาก็คงจะไม่คอ่ ยชอบหน้าหล่อนแน่ๆ จริงซี ถ้าคิด
ในแง่มิตรจิตมิตรใจแล้ว หม่อมหลวงวิชชุ ทุติยานนท์ คนนี้ ก็ไม่มีเหตุผล
อะไรเลยที่จะชอบหน้านางสาวจิตรางคนางค์ พรหมพิทักษ์!
“ถ้าอย่างนัน้ ก็คงไม่ใช่ความประสงค์ของผูจ้ ดั การทีได้
่ เลือกดิฉนั มาทำงาน
ที่นี่”
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จิตรางคนางค์อดไม่ได้ต้องถามออกไปตรงๆ
เขาเลิกคิ้วนิดๆ ย้อนถามเสียงเรียบ
“ถ้าผมไม่เลือกคุณ ผู้จัดการใหญ่จะออกคำสั่งได้อย่างไร?”
“ก็ผู้จัดการไม่รู้จักดิฉัน แล้วเพราะอะไรถึงเลือกดิฉันล่ะคะ?” เสียง
ถามอย่างฉงนสุดขีดของหญิงสาวทำให้รมิ ฝีปากของม.ล.วิชชุเหยียดออกนิดๆ
คล้ายจะยิ้ม
“ผมไม่ได้เลือกคุณหรอกนะ แต่เลือกนางสาวจิตรางคนางค์ พรหมพิทกั ษ์
เพราะเหตุผลที่เธอมาทำงานเช้ากว่าใครๆ”
“อ้อ”
“ผมไม่ชอบคนมาทำงานสาย คุณคงทราบอยู่แล้ว”
“ค่ะ ดิฉันทราบ”
“ดีละ อย่าให้ผมผิดหวังก็แล้วกัน”
สำนวนของเขาเหมือนจะขู่ จิตรางคนางค์ไม่ชอบเลย มีอย่างที่ไหน
จะพูดกันดีๆ ก็ไม่ได้ นีพู่ ดอย่างกับว่า ถ้าผมผิดหวังละก็ คุณจะต้องเดือดร้อน
แบบนี้ใครมั่งจะไม่เกลียดขี้หน้า!
ที่ประภาวดีแกล้งมาสายทุกวันๆ ก็อาจจะเป็นเพราะชิงชังศักดานุภาพ
ของผู้จัดการหล่อนก็ได้
จิตรางคนางค์เม้มปากนิดๆ ประกายตาบอกว่านึกโมโหขึน้ มาบ้างเหมือน
กัน เขาคงจะสังเกตเห็น สีหน้าขรึมจึงคลายออกนิดหนึ่ง แต่ก็ยังไม่ถึงกับ
จะยิ้ม กล่าวต่อไปว่า
“เห็นหน้าคุณ ผมก็เชื่อว่าผมจะไม่ผิดหวัง”
จิตรางคนางค์นึกอยากจะค้อนให้สักวง อยากจะตอบว่า
‘ตบหัวแล้วไม่ต้องมาลูบหลังหรอกย่ะ ฉันไม่ใช่เด็กอมมือ!’
หล่อนได้แต่คิด ใครจะกล้าพูดออกไปตามใจอยาก ถึงอย่างไรการทำ
งานเป็นเลขานุการของหม่อมหลวงวิชชุคนนี้ก็ยังนับว่าเป็นการก้าวหน้าใน
ตำแหน่งหน้าทีเพราะ
่ เงินเดือนของเลขานุการส่วนตัวของผูจ้ ดั การฝ่ายใดฝ่าย
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หนึ่ง แม้จะเป็นเพียงอัตราขั้นต้นก็ยังสูงกว่าเงินเดือนเลขานุการทั่วไปที่
จิตรางคนางค์ได้รับอยู่ไม่น้อย
ดังนั้นจิตรางคนางค์จึงจำต้องอดทน!?

