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1
งานเข้า

เชียงราย ประเทศไทย

บ้านไม้กลางเก่ากลางใหม่สองชั้นสีขาวขนาดกลางตั้งอยู่ใน

อ�าเภอเมืองของจังหวัดเชียงรายหรือที่มักจะเรียกกันว่าเหนือสุดแดน

สยาม แม้จะมีอายุมาหลายสิบปีแต่ยังคงทนและแข็งแรงอยู่ไม่น้อย 

ลานบ้านที่เทด้วยปูนมรีถยนต์สี่ประตูจอดหนึ่งคนั ไม่ใช่รุ่นใหม่เท่าไร

นัก แต่ก็ไม่เก่ามากจนต้องซ่อม สนามหญ้าสีเขียวขจีสวยสดงดงาม

อวดตวัสวยหลงัจากฝนเพิ่งหยดุตก มหียดน�้าฝนค้างอยู่บนยอดหญ้า 

กลิ่นดินและกลิ่นหญ้าฟุ้งกระจายไปทั่วท�าให้รู้สึกสดชื่น ต้นไม้ใหญ่

ปลูกอยู่ตรงมมุรั้วและมมีมุรบัแขกเลก็ๆ ตั้งอยู่ใต้ร่มไม้ 

เวลานี้เพิ่งแปดโมงเช้า แม้จะสายแล้วแต่ยงัมหีนึ่งร่างก�าลงันอน

หลบัสบาย เพราะเพิ่งจะได้เข้าสู่นทิราไปเพยีงแค่หนึ่งชั่วโมงหลงัจาก

เร่งปั่นต้นฉบบัจนอดหลบัอดนอนมาหลายคนื เมื่อกดส่งงานนกัเขยีน

สาวในวยัยี่สบิเก้าปีอย่าง นลนิ ีดศิสวสัดิ์ เจ้าของนามปากกา ‘นลนิ’ 

ก็กระโดดลงเตียงที่อยู่ติดกับโต๊ะท�างานและหลับทันทีด้วยความ 

เหนื่อยล้า

เสยีงเพลงจากโทรศพัท์มอืถอืที่วางอยู่ตรงโต๊ะไม้หวัเตยีงดงัขึ้น

อยู่เกือบหนึ่งนาทีก่อนจะเงียบไปและดังขึ้นอีกครั้งในเวลาไล่เลี่ยจน
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กระทั่งร ่างที่นอนหลับสนิทบนเตียงสะดุ ้ง มือบางเอื้อมไปตาม

สญัชาตญาณก่อนจะคว้าโทรศพัท์มอืถอืมาจนได้ และกดรบัสายทั้งๆ 

ที่เปลอืกตายงัปิดสนทิ

“ฮลัโหล” หญงิสาวกรอกเสยีงลงไปอย่างง่วงงนุ

“ตื่นๆ ค่ะคณุนกัเขยีนขา” นราธปิ นทั หรอื นตัตี้ เพื่อนสนทิ

หนึ่งเดยีวของเธอส่งเส่ยีงมาตามสาย

พอรู้ว่าใคร นลนิกีถ็อนหายใจพร้อมพลกิตวั

“โอ๊ย ฉันเพิ่งได้นอนนัตตี้ มีอะไรค่อยโทร. มาใหม่ตอนบ่าย 

ได้ไหม” 

“ไม่ได้ นี่เรื่องด่วน!” 

“เรื่องด่วนอะไรของแก...จบัผู้ชายกนิได้แล้วหรอืไง” นลนิแีกล้ง

ถามและปลายสายกแ็หวเข้าให้

“ท�าได้แบบนั้นฉนัคงไม่ต้องโทร. มาหาแกหรอกย่ะ เรื่องส�าคญั

ที่ว่า ฉนัเพิ่งไปเจอยายวมิลภามาน่ะส”ิ 

เมื่อรู้ว่าเรื่องอะไรนลนิกีแ็ทบอยากวางสาย

“แล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเล่า ถ้าเป็นเรื่องยายนี่ไม่ถือว่าเป็นเรื่อง

ดว่น ฉนัจะวางแล้วนะ ฉนัง่วง” นลนิเีอาโทรศพัท์มอืถอืออกจากห ูแต่

แล้วนราธปิกต็ะโกนเสยีงดงัออกมา

“เรื่องด่วนของแกเนี่ยสิ อาทิตย์หน้าก็ถึงงานแต่งงานของยาย

มลแล้ว จ�าได้ไหมว่าตวัเองไปท้าอะไรไว้น่ะ!” 

นลนิที�าหน้านิ่วแล้วเอาโทรศพัท์มอืถอืแนบหูเหมอืนเดมิ 

“ท้าอะไร” เธอได้ยนิปลายสายถอนหายใจ

“ท้าอะไร? กท็้าว่าจะควงแฟนหนุ่มที่ทั้งหล่อกว่า รวยกว่าว่าที่

สามีของวิมลภาน่ะสิ ลืมแล้วหรือไงยะ...อ้อ แต่แกพนันไว้ตอนเมานี่

หว่า แต่ยงัไงกเ็ถอะ ยายมลยดึถอืค�าสญัญาแล้วบอกฉนัอกีว่า เตรยีม

รอเจอแกแล้ว งานนี้นางรอสบัแกเละแน่ถ้าแกโกหก!” 
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คราวนี้หญิงสาวลืมตาโพลง กระเด้งตัวลุกจากเตียง ความ 

ทรงจ�าวนันั้นหลั่งไหลมาอกีครั้ง เมื่อสองเดอืนก่อนเธอไปงานเลี้ยงรวม

รุ่นและแข่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กบัวมิลภาจนเมามาย แม้นราธปิ

จะเล่าให้ฟังคร่าวๆ ในเช้าวนัรุ่งขึ้นที่ตื่นมา แต่สภาพของเธอกไ็ม่เตม็

ร้อยนกัเพราะอาเจยีนหนกัเกอืบครึ่งวนั เมาค้างอย่างแรง และพอกลบั

มาเชยีงรายกม็ุง่แต่ปิดต้นฉบบั และเมื่อวนันี้โดนย�้าเตอืนบวกกบัเวลา

เหลอืแค่สปัดาห์เดยีว แน่นอนว่างานเข้าเธอแล้ว!

“ให้ตาย! ฉันพูดแบบนั้นจริงเหรอ” เธอถามย�้า มืออีกข้างขยี้

ผมยาวสลวยที่ยุ่งเหยงิอย่างแรง

“เออส ิบอกว่าจะควงแฟนไปไม่พอ นี่ยงับอกอกีว่าจะต้องรวย

กว่า หล่อกว่า ยากไปอกี! จะหามหาเศรษฐทีี่ไหนไปควงยะ” ค�าพูด

ของเพื่อนรกัท�าให้นลนิเีครยีดไปกนัใหญ่

“งั้นฉนัไม่ไปแล้ว ช่วยบอกวมิลภาด้วยว่าฉนัป่วย ตกลงไหม” 

“จะบ้าเหรอ! แบบนี้กร็ู้หมดสวิ่าแกโกหก แกยอมแพ้ แล้วมนั

จะหยามแกไปตลอดชวีติ ข่มแกไปเรื่อยๆ” ยิ่งปลายสายพูดใส่แบบนี้ 

เท้าทั้งสองข้างของนลนิกีถ็บีไปมาในผ้าห่มด้วยความขดัใจ

“โอ๊ย แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไงล่ะเนี่ย แฟนกไ็ม่ม ีแล้วยงัต้องไปหา

คนแบบนั้นมาอกี!” 

“ฉนัคดิทางออกไว้ให้แกแล้ว” 

เมื่อรู้ว่าเพื่อนรักมีทางออก ดวงตากลมโตของหญิงสาวก็เป็น

ประกายทนัท ีและเมื่อได้ยนิแผนของเพื่อนรกั เธอกร็ู้สกึมนึงง เพราะ

อกีคนเสนอว่า ‘ให้จ้าง’ คนมาเป็นแฟนน่ะส!ิ

“จะมใีครรบังานแบบนี้ด้วยเหรอ”

“แหม กต็้องมบี้างแหละ หรอืไม่แกกห็าแฟนจรงิๆ สกัคน”

“จะบ้าเหรอ หาแฟนนะไม่ใช่เลอืกซื้อผกัในตลาด สามนาทกีไ็ด้

ผกัใส่ถงุกลบับ้านน่ะ” ค�าเปรยีบเทยีบท�าให้นราธปิหลดุหวัเราะเบาๆ
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“ถ้าอย่างนั้นแกไปจ้างมาสกัคน บอกเลยว่าห้ามแกหน ีไม่อย่าง

นั้นเราจะพ่ายแพ้ ฉันไม่ยอมให้แกแพ้ยายมลแน่นอน ฉันมีประชุม  

แค่นี้นะ ไว้จะโทร. มาใหม่” 

“เดี๋ยวก่อนสนิตัตี้ นตัตี้ ฮลัโหล...โธ่เอ๊ย วางไปแล้ว!” นลนิถีอน

หายใจ โยนโทรศพัท์มอืถอืลงบนที่ว่างอกีด้านของเตยีง ทิ้งตวัลงนอน

อย่างแรงพลางครุ่นคดิว่าจะท�าอย่างไรดี

“ปากพาซวยจรงิๆ เลยเรา จะท�ายงัไงล่ะเนี่ย! แฟนกไ็ม่ม ีโอ๊ย 

แล้วท้าใครไม่ท้า ดนัท้ายายวมิลภา ถ้างานนี้ไม่ได้ควงแฟนไปด้วยมี

หวงั...ไม่อยากจะคดิ!” นลนิถีอนหายใจ 

วมิลภา ชาญชาตร ีถอืเป็นคูป่รบัหนึ่งเดยีวของเธอที่แข่งขนักนัมา

อย่างยาวนาน จากเพื่อนสนทิแปรเปลี่ยนเป็นศตัร ูแข่งกนัทกุเรื่อง และ

ที่จ�าได้ดคีงเป็นช่วงมธัยมปลายซึ่งมกีารเลอืกหวัหน้าห้อง ผูท้ี่ลงสมคัร

เป็นหวัหน้าห้องมสีองคนคอืเธอกบัวมิลภา ตอนแรกคะแนนเธอน�ามา

อยู่ดีๆ แต่สุดท้ายได้เป็นแค่รองหัวหน้า และมารู้ทีหลังว่าคู่ปรับแอบ

เล่นตกุตกิตอนลงคะแนนเสยีง ปีนั้นทั้งปีนลนิโีดนหวัหน้าห้องโขกสบั

แทบตาย! ยิ่งกว่าทาสในเรอืนเบี้ยเสยีอกี มาถงึงานเลอืกตั้งประธาน

นักเรียน คราวนี้เธอเป็นฝ่ายชนะ แต่โดนพรรคของวิมลภาป่วนอยู ่

หลายงาน กว่าจะฟาดฟันผ่านมาได้กเ็หนื่อยแทบตาย ยงัไม่นบัเรื่อง

เลก็ๆ น้อยๆ อกี ไม่ว่าเธอจะท�าอะไร อกีคนจะท�าตามเสมอ และคอย

แต่จะเอาชนะ เริ่มแรกนลนิยีงัเฉยๆ แต่นานไปเริ่มยอมไม่ได้ สดุท้าย

กลายเป็นการแข่งขนั ซึ่งเธอเองไม่อยากยอมแพ้วมิลภาเหมอืนกนั!

“นอนก่อนแล้วกนั ค่อยไปหาเอาดาบหน้า ยงัเหลอืเวลาตั้งเจด็

วนั” เมื่อคดิได้แบบนี้ไม่นานเจ้าของร่างบางกเ็ข้าสู่นทิราอกีครั้ง และ

คราวนี้ในฝันกเ็ตม็ไปด้วยเสยีงหวัเราะของวมิลภาราวกบัแม่มดใจร้าย

ในการ์ตูน ที่หัวเราะเยาะเธอซึ่งไปงานแต่งงานเพียงล�าพังไร้คู่ควง 

สายตาผู้คนรอบข้างมองมาอย่างล้อเลยีน และฝันนั้นท�าเอาหญงิสาว
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หลบัไม่เป็นสขุตลอดเช้านี้

บ่ายโมงตรงนลนิเีดนิลงมาจากชั้นบนของบ้าน เธอสวมเสื้อยดื

สีเทาตัวโปรดกับกางเกงขาสั้นสีขาว ผมยาวสลวยปล่อยสยาย บ้าน

เงยีบเชยีบท�าให้เธอเดนิตรงไปยงัครวัซึ่งอยู่หลงับ้าน เป็นส่วนที่ยื่นออก

ไปด้านนอกและต่อเติมให้กว้างขึ้น เธอเปิดบานประตูห้องครัว เวลา

นั้นกลิ่นหอมลอยมาพร้อมกับเห็นหญิงชราที่รักมากที่สุดก�าลังยืนอยู่

หน้าเตา นลนิอีมยิ้ม เดนิลงบนัไดสองขั้นเพราะครวัเป็นพื้นต่างระดบั 

ค่อยๆ ย่องเข้าไปใกล้ก่อนจะสวมกอดจากด้านหลังภาวิณี คุณยาย 

ในวยัเจด็สบิห้าปีจนอกีคนสะดุ้ง

“ว้าย ตาเถร! ยายนี เล่นอะไรแบบนี้ลูก ยายตกใจหมด”  

ภาวณิรีู้ว่าเป็นหลานสาวจงึเอด็เข้าให้

“โธ่ ยายคะ ไม่เหน็ต้องตกใจเลย บ้านกอ็ยู่กนัสองคน ว่าแต่

ยายท�าอะไรคะ หอมจงั” นลนิมีองสิ่งที่อยู่ในหม้อแล้วสูดกลิ่นหอม

“ข้าวต้มเมื่อเช้านี่แหละ เห็นว่าใกล้ได้เวลานีจะตื่น ก็เลยมา 

อุ่นให้” ภาวณิตีอบหลานสาวคนเดยีวด้วยความห่วงใย เธอดูแลนลนิี

มาตั้งแต่เก้าขวบเพราะคอืญาตคินเดยีวที่เหลอือยู่ พ่อแม่ของนลนิคีอื

นพเดชกับนาฏนภัส ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตทั้งคู่ ญาติ 

ฝั่งพ่อไม่มใีครอยากรบัภาระเพิ่มด้วยการเอาเดก็ไปเลี้ยง ดงันั้นเธอจงึ

เป็นคนรบัมาเลี้ยงเสยีเอง เงนิเดอืนครูไม่มากมาย แต่เธอตั้งปณธิาน

ว่าจะเลี้ยงให้ดทีี่สดุ

“นที�าเองกไ็ด้ค่ะ ยายไม่เหน็ต้องล�าบากเลย” นลนิปีล่อยแขน

ที่โอบรอบเอวและจ้องมองภาวณิทีี่หนัมาสบตา

“ล�าบากอะไรกนั เรื่องแค่นี้ ไปๆ ไปนั่งเลย เดี๋ยวยายจะตกัไป

ให้” 

“กไ็ด้ค่ะ” นลนิยีิ้มอกีครั้งก่อนจะเดนิไปนั่งที่โต๊ะไม้สมีะฮอกกานี

มผี้าปูโต๊ะลูกไม้สขีาวคลมุ ไม่ห่างกบัเคาน์เตอร์ครวัเท่าไรนกั เธอเท้า
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แขนทอดมองคนเป็นยายด้วยความรัก ฉับพลันก็นึกถึงเรื่องงานแต่ง

สปัดาห์หน้า ใบหน้าหวานหม่นลงด้วยคดิไม่ตกว่าจะไปจ้างใคร และ

ดูเหมอืนภาวณิทีี่หมนุตวักลบัมาพร้อมกบัถ้วยข้าวต้มจะดูออก

“นั่งหน้ายุง่เชยีว มอีะไรร”ึ ภาวณิถีามขณะวางถ้วยข้าวต้มตรง

หน้าและนั่งลงตรงข้าม

“ยายจ�าวมิลภาได้ไหมคะ ที่เคยอยู่บ้านข้างๆ เรา” 

“จ�าได้ส ิท�าไมล่ะ” ภาวณิถีามอย่างสงสยั

“อาทติย์หน้ายายมลจะแต่งงานแล้วน่ะค่ะ เชญิหนูไปร่วมงาน

ด้วย” 

“กไ็ปส”ิ ภาวณิยีงัไม่เข้าใจว่าท�าไมหลานสาวถงึมที่าทหีนกัใจ

ไม่น้อย

“แต่นไีม่อยากไปเลยค่ะยาย ยายกร็ูว่้ามลน่ะชอบหาเรื่องน ีข่ม

นตีลอดเลย เวลาเจอหน้ากนัทไีรไม่เคยได้สงบสขุ” นลนิบีอกตามตรง 

ไม่เคยมคีวามลบัปิดบงัคนเป็นยายอยูแ่ล้ว ในขณะที่ภาวณิถีอนหายใจ

“ใครจะท�าอะไรก็เรื่องของเขา อยากข่มก็ข่มไป เราไม่ดิ้นตาม

เสยี ใจกเ็ป็นสขุ อกีอย่างการไปร่วมงานแต่งกไ็ปในฐานะเพื่อน แต่ถ้า

นีไม่อยากไปเพราะไม่อยากเจอ อยากจะหนี นีต้องหนีไปตลอดชีวิต 

เลอืกเอาแล้วกนั อยากเป็นอย่างนั้นร ึเวลาเจอหน้าต้องหลบหลกีน่ะ” 

ภาวณิสีอนหลานสาว

“ไม่มทีางหรอกค่ะ ยายกร็ู้นไีม่ใช่คนยอมคนซะหน่อย”

“ถ้าอย่างนั้นจะมปีัญหาอะไรกนัล่ะ หน้าตูมเป็นดอกบวัเชยีว” 

คนเป็นหลานถอนหายใจออกมา “ก็นี...เอ่อ นีดันไปรับค�าท้า

ของมลไว้น่ะสคิะ” 

ภาวิณีพอจะเห็นเค้าลาง เพราะเด็กสองคนนี้ชอบท�าอะไร

แปลกๆ เพื่อเอาชนะกนัอยู่เรื่อย มวีนัหนึ่งสมยัมธัยมปลาย นลินกีลบั

บ้านมาพร้อมกบัเครื่องส�าอางเตม็หน้า ซกัไซ้จนได้ความจงึรูว่้าแข่งกนั
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แต่งหน้ากบัวมิลภา แล้วให้คนอื่นๆ โหวต หากใครชนะจะได้เป็น Miss 

School แต่หากฝ่ายใดแพ้จะเป็นทาสของคนชนะสองเดือนเต็ม ตอน

นั้นเธอไม่ได้สนใจผลแพ้ชนะหรอก ได้แต่ช่วยหลานสาวล้างหน้าล้าง

ตาเพราะผดผื่นขึ้นเตม็ไปหมดพร้อมกบัเทศนาไปยกใหญ่

“ท้าอะไรกนัอกีล่ะ ไม่ใช่เดก็ๆ แล้วนะยายน ีปีหน้าสามสบิแล้ว” 

“อดไม่ได้นี่คะ ยายมลชอบท�าให้นหีงดุหงดิใจและไม่อยากยอม

แพ้เลยจรงิๆ” 

“แล้วเป็นไงล่ะ สุดท้ายต้องมานั่งกลุ้มใจกับสิ่งที่ท้า ที่เดิมพัน

กนัเอาไว้ ยายไม่รู้หรอกนะว่าเรื่องอะไร แต่ถ้าไม่สบายใจกแ็ค่ยอมรบั

ไปตรงๆ เท่านั้นเอง” 

นลนิถีอนหายใจอกีรอบพร้อมกบัตกัข้าวต้มเข้าปาก ไม่กล้าเล่า

เรื่องที่พนันกันไว้ให้ยายฟัง ไม่อย่างนั้นมีหวังโดนด่าจนหูชาแน่นอน 

ด้วยรู้ดีว่าภาวิณีค่อนข้างระเบียบจัดและพยายามให้เธออยู่ในกรอบ

มาตลอด ถึงแม้จะไม่เข้มงวดมาก แต่เรื่องรักๆ ใคร่ๆ ก็มักอบรมสั่ง

สอนว่าไม่ควรมีรักก่อนวัยอันควร แม้ตอนนี้จะอันควรแล้วก็ตาม แต่

คนเป็นยายยงัหวงเธออยู่ไม่น้อย พร้อมกบัย�้าว่าชวีตินี้หากจะแต่งงาน

กับใครสักคนต้องเลือกคนที่ดีที่สุด และเข้ากับเราได้มากที่สุด ถ้าหา 

ไม่ได้ อยู่คนเดยีวจะสบายใจเสยีกว่า

หลังจากรับประทานอาหารเช้าควบบ่ายเสร็จ นลินีช่วยภาวิณี

คั้นกะทสิ�าหรบัท�าแกงไก่ตอนเยน็ ก่อนจะปลกีตวัขึ้นไปด้านบนเพื่อเปิด

คอมพิวเตอร์ จากนั้นก็เข้าไปดูเฟซบุ๊กและพบว่ามีการแจ้งเตือนว่า  

วมิลภาแทก็อะไรบางอย่างมา เมื่อกดดูเธอกแ็ทบลมจบั ภาพสถานที่

จดังานยงัไม่ร้ายแรงเท่ากบัสเตตสัที่จะฆ่าเธอให้ตาย

มาดสูถานที่และก�าหนดการคร่าวๆ ส�าหรบังานแต่งงานของมล

กบัพี่พงศ์ อาทติย์หน้าเจอกนันะน ีฉนัรอดูแฟนเธออยู่นะจ๊ะ อย่าลมื

ควงมาล่ะ เพราะมหีลายๆ คนเขารอผู้ชายของนลนิกีนัทั้งนั้น! 
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“โธ่เอ๊ย ยายบ้า!” นลนิกีมุขมบั มอืขยี้ผมของตวัเอง และไล่อ่าน

ความเหน็ซึ่งเป็นคนรู้จกัทั้งนั้น เกอืบห้าสบิความเหน็บอกว่าอยากจะ

เหน็แฟนของเธอ ยงัไม่นบัรวมหลายร้อยไลก์ ให้ตาย! วมิลภาช่างกล้า

ใช้โซเชียลมีเดียมาเล่นงานเธอจริงๆ เลย มิหน�าซ�้ายังมีคนติดตาม

มากมายอกีด้วย งานนี้จะถอยหลงัไม่ได้แล้ว

“เอาวะ! จะท�าให้เธอหน้าแตกยบัเลยยายมล!”

เมื่อตั้งใจแล้วว่าจะไม่ยอมแพ้ เธอจงึรบีโทรศพัท์ปรกึษานราธปิ

ทันทีว่าจะจ้างใครมาเป็นคู่ควงที่หน้าตาหล่อเหลา โพรไฟล์เลิศ ที่

ส�าคญัรวยสดุๆ แต่เรื่องรวยเธอคดิว่าสร้างเรื่องหลอกได้ เพราะวมิลภา

คงไม่เอาเวลาอันมีค่ามานั่งขุดคุ้ยแน่ๆ คิดได้แบบนั้นหญิงสาวก็รู้สึก

โล่งใจนดิหน่อย ยิ่งนราธปิบอกว่าจะหาเดก็ในสงักดัให้ด้วยแล้ว งาน

นี้เธอน่าจะลอยล�า เพราะเพื่อนสนทิคนนี้มเีดก็ในสงักดัเพยีบ เรยีกว่า

วยัขบเผาะทั้งนั้น

ชายหนุม่สงูหน่ึงร้อยแปดสบิห้าเซนตเิมตรเดนิออกมาจาก

อาคารผูโ้ดยสารสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยลากกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่

มาเพยีงใบเดยีว เขาสวมเสื้อยดืสขีาว แจก็เกตหนงัสนี�้าตาลทบั ด้าน

ล่างเป็นกางเกงยีนสีเข้ม ส่วนรองเท้าเป็นผ้าใบหุ้มข้อสีน�้าตาล หนุ่ม

ร่างสงูเตม็ไปด้วยมดักล้ามบวกกบัโครงหน้าที่คมเข้มท�าให้สาวๆ ที่ผ่าน

ไปผ่านมาหลายคนแทบหยุดหายใจยามมองความหล่อเหลาสมบูรณ์

แบบของชายคนนี้ ชายหนุ่มถอดแว่นตากันแดดออกเมื่อเดินออกมา

ด้านนอกอาคาร นานแล้วที่เขาไม่ได้กลบัมาเหยยีบที่นี่ ครั้งนี้เรยีกว่า

เป็นการกลบัมาอยู่นานกว่าทกุครั้ง เพื่อพสิูจน์บางอย่างให้คนเป็นพ่อ

ได้เหน็

เวลานั้นคนขบัรถคุ้นเคยอย่างสมบญุเดนิมารอรบัอยู่แล้ว ชาย

หนุ่มอมยิ้ม เดินไปทักทายอีกฝ่ายจึงได้รู้ว่า คนเป็นแม่อย่างแพรว-
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พรรณล่วงรู้การกลับมาครั้งนี้ของเขาอยู่แล้วจึงส่งคนรถมารับ เขาส่ง

กระเป๋าให้แล้วเดินตามไปเพื่อขึ้นรถ ภูดิศเปิดประตูรถก่อนจะพบว่า

คนเป็นแม่นั่งรออยู่ข้างใน แอร์เย็นฉ�่าในรถท�าให้เขารู้สึกดีขึ้นบ้าง 

เนื่องจากไม่ค่อยชนิกบัอากาศร้อนของประเทศไทย เขาหนัไปหาและ

ส่งยิ้มให้แม่ ที่ร่างกายจะเจ้าเนื้อนดิหน่อย แต่ยงัคงความสวยงาม แม้

อายอุานามปีนี้เข้าปีที่ห้าสบิเจด็ไปแล้ว 

“สวสัดคีรบัคณุแม่” 

แพรวพรรณ อัศวอนันต์ ปรายตามองลูกชายก่อนจะบ่นเบาๆ 

“ถ้าแม่ไม่สบืเองคงไม่รู้สนิะ ว่าลูกจะกลบัมาวนันี้” 

น�้าเสยีงตดัพ้อของคนเป็นแม่ท�าให้ชายหนุม่ขยบัเข้าไปใกล้แล้ว

สวมกอดอีกฝ่ายด้วยความคิดถึง “ยังไงมาถึงแล้วผมก็ต้องไปหาคุณ

แม่อยู่ดแีหละครบั” 

“ขอให้จรงิ หลายๆ ครั้งภูกลบัมา จะแวะมาหาแม่แค่ตอนกลบั

เท่านั้นแหละ จะไปตั้งรกรากถาวรอยู่ลอนดอนเลยหรือไง!” แพรว-

พรรณอดตดัพ้อไม่ได้ 

“คณุพ่ออยากให้เป็นแบบนั้นอยู่แล้วไม่ใช่เหรอครบั” ชายหนุ่ม

เลกิคิ้วถาม 

คนเป็นแม่ถอนหายใจ เปลี่ยนมาจบัมอืของคนเป็นลกูและทอด

มองด้วยความรู้สกึสงสาร

“ไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกไปอยู่ไกลๆ หรอกนะภู ถ้าภู

ท�าตวัดีๆ  ท�างานท�าการ สานต่อธรุกจิ คณุพ่อต้องยกโทษที่ภเูคยท�าตวั

เหลวไหลแน่นอนจ้ะ” แพรวพรรณปลอบใจลกู ทว่าชายหนุ่มส่ายหน้า

“ยังไงผมก็ไม่ได้อยู่ในสายตาของคุณพ่อแต่แรกอยู่แล้วละครับ 

ผมไม่ใช่ทศัสกัหน่อย” 

ทศั หรอื ภูรทิศั พี่ชายต่างมารดาในวยัสามสบิห้าปี ผู้ซึ่งเป็น

ที่รกัของพ่อและท�างานท�าการเก่ง ชวีติอยู่แต่ในกรอบ ซึ่งแตกต่างกบั
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เขา ภู หรอื ภูดศิ วยัสามสบิสองปี ที่เกเรมาตั้งแต่สมยัวยัรุ่นจนถูกส่ง

ไปอยู่ลอนดอนตั้งแต่เด็กกระทั่งเรียนจบ ด้วยความที่เขาเป็นคนเจ้า

ส�าราญ เขาจึงไม่ได้ท�าอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเท่าไรนักตั้งแต่เรียนจน

กระทั่งจบ จงึท�าให้คนเป็นพ่อมองว่าเขาเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อ และเมื่อมา

ถึงจุดจุดหนึ่งในชีวิต ภูดิศเปลี่ยนแปลงตัวเองและเริ่มเข้าท�างานที่

โรงแรมชื่อดงัของลอนดอนอย่างจรงิจงั เวลานั้นเขาเคยโทรศพัท์ไปบอก

คนเป็นพ่อเกี่ยวกบัเรื่องงาน สดุท้ายได้รบัแต่การดถูกูว่าเขาจะไปได้สกั

กี่น�้า ภูดิศจึงไม่เคยบอกใครเกี่ยวกับหน้าที่การงานของตัวเอง จน

หลายๆ คนคิดว่าแม้อายุเขาจะมากขึ้นทุกวัน แต่ยังเตะฝุน่เป็นลูก

คนรวยผลาญเงนิไปวนัๆ อยู่ดี

“เพราะแบบนี้ไงแม่ถึงให้ภูกลับมา กลับมาทวงทุกอย่างที่เป็น

ของเราคนื” แพรวพรรณบอกตามตรง เธอโทรศพัท์เรยีกลกูชายให้กลบั

มาโดยยื่นค�าขาดตดัแม่ตดัลกู ไม่อย่างนั้นธรุกจิโรงแรมอนัดบัหนึ่งของ

ประเทศของตระกูลคงตกอยู่ในมือของลูกเลี้ยงแน่นอน โดยที่ภูดิศจะ

ไม่มสี่วนได้ส่วนเสยีอะไรเลย

“ผมไม่อยากได้โรงแรมหรอกนะครบั” 

“ถ้าไม่อยากได้ ภจูะกลบัมาท�าไม” คนเป็นแม่หนัไปถาม สหีน้า

ของชายหนุ่มเข้มขึ้นอย่างจรงิจงัก่อนจะตอบ

“ที่ผมกลับมาเพราะผมอยากจะพิสูจน์ตัวเองให้คุณพ่อเห็นว่า

ผมมศีกัยภาพเหมอืนกนั แม้ใครหลายๆ คนจะไม่เชื่อผมกต็าม แต่ผม

ไม่ได้อยากจะแย่งสมบตักิบัพี่น้องเหมอืนในละครหรอกนะครบัคณุแม่ 

ผมไม่สนใจ สิ่งเดยีวที่ผมต้องการและยอมกลบัมาตามค�าขอ คอืการ

ท�าให้คณุพ่อยอมรบัในตวัผมเท่านั้นเอง” 

ค�าพูดจรงิจงัและแววตาหม่นเศร้าเลก็น้อยของภดูศิที่สงัเกตเหน็ 

ท�าให้แพรวพรรณถอนหายใจ บบีมอืคนเป็นลูก

“แม่เชื่อว่าลูกท�าได้เสมอจ้ะ” 
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ภูดิศเปลี่ยนสีหน้าเป็นทะเล้นแล้วหอมแก้มคนเป็นแม่ “ผมรัก

แม่จงัครบั”

“ไม่ต้องมาปากหวาน แม่ดใีจมากเลยนะที่ภูกลบัมา และดใีจ

ที่สดุที่ไม่คว้าแหม่มที่ไหนกลบัมาด้วย” แพรวพรรณยงัมวิายบอก เธอ

รู้ว่าลูกชายเจ้าชู้แค่ไหน เพราะเคยไปเยี่ยมที่ลอนดอน เปิดห้องไปเจอ

สาวผมทองเกอืบเปลอืยเดนิอยู่ในห้อง ท�าเอาเธอชอ็กไปครึ่งวนัเชยีว

“เพราะผมกลวัแม่ชอ็กยงัไงล่ะครบั เลยให้เธอบนิตามมาทหีลงั” 

ค�าพูดบวกกับรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ของลูกชายท�าให้คนเป็นแม่หยิกแขน 

เข้าให้

“อย่ามาโกหกแม่แบบนี้นะ แม่หวัใจจะวาย” 

ภูดศิหวัเราะ “หลานลูกครึ่งน่ารกัจะตายนะครบัแม่”

“ให้ตาทศัมแีล้วกนั แม่อยากได้หลานไทย น่ารกักว่าเป็นไหนๆ” 

ภูดิศหัวเราะอีกครั้งก่อนจะพูดคุยกับแม่เรื่องสัพเพเหระ โดยที่

แพรวพรรณจะเป็นคนพูดมากกว่า เพราะไม่ได้เจอลูกชายเกอืบครึ่งปี 

และคราวนี้เขามาอยู่นานพอสมควร เธอจึงคิดแผนการผูกมัดลูกชาย

อยู่ที่นี่ถาวร นอกจากเรื่องธุรกิจที่ต้องจัดการและคอยกันท่าเพื่อเอา

โรงแรมที่ควรจะเป็นของภูดศิแล้ว เธอยงัเลง็และทาบทามลูกสาวของ

เพื่อนรกัไว้แล้วเช่นกนั หากทกุอย่างลงตวั ชวีตินี้แพรวพรรณจะไม่ขอ

อะไรอกี

เมอร์เซเดส-เบนซ์คันงามเล้ียวเข้าสูป่ระตูคฤหาสน์อศัวอนนัต์ 

ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกรงุเทพฯ บนพื้นที่ท�าเลทองที่มมีลูค่าหลายสบิล้านบาท 

เนื่องจากคฤหาสน์หลงังามกนิเนื้อที่หลายไร่แถมยงัตดิแม่น�้าเจ้าพระยา 

ภูดิศมองตัวบ้านหลังใหญ่สไตล์โมเดิร์นตรงหน้าก็รู้สึกคิดถึงเล็กน้อย 

นานแล้วที่เขาไม่ได้กลบัมา ถงึแม้จะกลบัมาประเทศไทย แต่เขามกัจะ

นอนที่คอนโดมิเนียมส่วนตัวซึ่งซื้อเอาไว้มากกว่า เมื่อรถจอดนิ่งสนิท
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ชายหนุ่มไม่รอให้คนขบัรถเก่าแก่เปิดประตูให้ แต่เป็นฝ่ายเปิดออกมา

เอง แพรวพรรณจงูมอืลกูชายเดนิเข้าบ้านหลงัสขีาวสองชั้นขนาดใหญ่ 

บริเวณโดยรอบร่มรื่นด้วยต้นไม้และสนามหญ้าสีเขียวที่ได้กลิ่นหอม

สดชื่นของหญ้าตดัใหม่ๆ 

ชายหนุ่มเดินเข้าไปด้านในและถูกพาไปยังห้องรับแขกทางปีก

ขวา ซึ่งตดิกบัสระว่ายน�้าขนาดใหญ่ เมื่อก้าวเข้าไปเขากไ็ด้เหน็บคุคล

ที่ขึ้นชื่อว่า ‘พ่อ’ ก�าลงันั่งอ่านหนงัสอืพมิพ์อยู่ตรงโซฟาตวัยาว แม้วนั

เวลาผ่านไป แต่อกีคนดูไม่แก่เท่าไร ประมขุของบ้านและประมขุของ

อาณาจักรเดอะแกรนด์รอยัลเฮฟเวน ที่มีหลายสาขาในประเทศไทย 

รวมถงึหลายสาขาในต่างประเทศ ภูธเนศ อศัวอนนัต์

“คณุคะ” 

เสียงของภรรยาคู่ชีวิตดังขึ้น ท�าให้ภูธเนศละสายตามามอง

ภรรยาและเลื่อนสายตาไปยงัลกูชายคนเลก็ที่เขาคดิมาเสมอว่า เสเพล

และหาความภาคภูมใิจไม่เจอเลยจรงิๆ

“มาแล้วเหรอ” 

“สวสัดคีรบัคณุพ่อ” ภูดศิยกมอืไหว้คนเป็นพ่อ ซึ่งอกีฝ่ายตอบ

รบัด้วยการพยกัหน้าเท่านั้น 

แพรวพรรณดึงตัวลูกชายให้ไปนั่งโซฟาสีขาวตัวยาวตรงข้ามผู้

เป็นพ่อ

“นกึยงัไงถงึกลบัมาล่ะ เงนิหมด?” ค�าถามแรกท�าให้ชายหนุ่ม

ที่นั่งลงชะงกั ในขณะที่แพรวพรรณชกัสหีน้า

“พูดอะไรแบบนั้นคะคุณ ตาภูกลับมาเพื่อที่จะช่วยงานคุณ 

นะคะ” 

“จรงิเหรอ นี่ผมฟังอะไรผดิไปหรอืเปล่า ตาภเูนี่ยนะ ท�าอะไรไม่

ส�าเรจ็เป็นชิ้นเป็นอนัสกัอย่าง จะมาช่วยบรหิารโรงแรมของผม มาช่วย

หรอืมาท�าให้เจ๊งล่ะคณุ” 
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ค�าพูดดูถูกแบบนี้ไม่ท�าให้ภูดิศเจ็บปวดอีกแล้ว เพราะเขาเคย

เจบ็มากกว่านี้อกี ชายหนุ่มจงึส่งยิ้มให้ราวกบัว่าเป็นค�าพูดธรรมดา

“แหม โรงแรมของคณุพ่อใหญ่โตขนาดนั้น ผมท�าไปเล่นไป ก็

ไม่เจ๊งหรอกครบั ไม่ต้องกงัวล” 

“ตาภ!ู ไปตอบอะไรแบบนั้นล่ะลกู ส่วนคณุกเ็หมอืนกนั หดัเชื่อ

ใจลูกหน่อยส”ิ แพรวพรรณยงัมวิายเอด็สามี

“จะให้ผมเชื่อใจยงัไง เรยีนจบมาตั้งไม่รู้กี่ปี ไม่เหน็ท�างานเป็น

หลกัแหล่ง ท�าอะไรไม่ส�าเรจ็สกัอย่าง พกัหลงัที่เงยีบหายไปคงผลาญ

เงนิเล่นไปวนัๆ สนิะ งานการไม่ท�า” ภูธเนศพ่นลมหายใจ 

ภูดิศเป็นลูกชายคนเล็กที่ดื้อมาก และเกเรมาตั้งแต่วัยรุ่น ท�า

เรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลจนต้องส่งไปเรียนต่อที่ลอนดอน  

และยงัมวิายมเีรื่องที่นั่นอกี เรยีนจบด้วยเกรดเฉลี่ยที่เกอืบไม่รอดด้วย

ซ�้า เขาจึงให้เรียนปริญญาโทต่อ และเมื่อเห็นลูกชายไม่ขวนขวาย

ท�างาน จงึตดัหางปล่อยวดั เขารู้ว่าที่ภดูศิกลบัมาเพราะเขาเปรยๆ กบั

ภรรยาอย่างแพรวพรรณว่าจะให้ภูริทัศสานต่อธุรกิจโรงแรมของ

ครอบครวัแทนแต่เพยีงผู้เดยีว

“ช่วยมองลูกในแง่ดหีน่อยเถอะค่ะคณุ! ตาภูอาจจะไม่ได้เพยีบ

พร้อมเหมือนลูกรักคุณอย่างตาทัศ แต่ลองให้โอกาสหน่อย” แพรว-

พรรณอดแขวะไม่ได้ ท�าให้ภูธเนศถอนหายใจ

“ไม่เป็นไรหรอกครับ คุณพ่อไม่ได้พูดผิดจากที่เป็นสักเท่าไหร่ 

แต่วันนี้ผมอยากจะท�างานบ้าง แล้วหวังว่าคุณพ่อจะพอมีต�าแหน่ง 

ให้ผมที่โรงแรมบ้าง” ภูดศิยงัยิ้มทะเล้น เหมอืนคนไม่คดิอะไร แต่ใน

ใจนั้นเขารูด้ว่ีาอะไรเป็นอะไร มคีวามลบัอกีมากที่คนในบ้านยงัไม่รูแ้ละ

เขาไม่คดิจะบอก คนเราจะพูดอะไรกพ็ูดได้ แต่แค่ค�าพูดคนเป็นพ่อคง

ไม่เชื่อ ต่อให้เอาหลกัฐานใบผ่านงานหรอืใบรบัรองมาให้ดู กค็งโดนหา

ว่าเขาซื้อมา ดงันั้นพสิูจน์ตวัเองให้เหน็จะดกีว่า
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“เฮอะ ต�าแหน่งเหรอ ตอนนี้คนขบัรถว่างอยู่ แกไปท�าต�าแหน่ง

นั้นกไ็ด้” 

แพรวพรรณเบกิตากว้าง “จะบ้าหรอืไงคะคณุ คนขบัรถเนี่ยนะ! 

ลูกผู้บรหิารต้องไปเป็นคนขบัรถเหรอ” 

“ลกูผูบ้รหิารกต้็องเท่าเทยีมกบัพนกังานส ิใช่ว่าเป็นลกูผู้บรหิาร

แล้วจะได้เข้าไปท�าต�าแหน่งใหญ่โตเลยได้ที่ไหน ของแบบนี้ต้องพสิจูน์ 

และเริ่มเรยีนรู้จากงานพื้นฐาน ต�าแหน่งนี้แหละเหมาะสดุ หรอืจะไป

ท�าครวัแทน” ภูธเนศเลกิคิ้วถาม

“ฉนัไม่ยอมหรอกนะคะ ทตีาทศัยงัได้นั่งแท่นกรรมการผูจ้ดัการ

เลย” 

“ทศักเ็คยท�าแบบนี้มาก่อนนะคณุ ท�าวนทกุแผนกด้วยซ�้า อย่า

ท�าเป็นจ�าไม่ได้หน่อยเลย ว่าไงตาภู ท�าได้ไหม หรอืไม่อยากท�า ถ้าแก

ไม่อยากท�า โรงแรมฉันก็ไม่มีต�าแหน่งอื่นว่างแล้ว” ภูธเนศบอก เขา

อยากสอนภูดิศให้ค่อยๆ เรียนรู้ ยิ่งเป็นลูกเจ้าของโรงแรมจะมาท�า

วางท่า ไม่มปีระสบการณ์แล้วเข้ามาบรหิารไม่ได้ เพราะจะท�าให้เกดิ

ค�าครหา แล้วคนที่แย่คอืภูดศิเอง

“แต่คณุ...”

“ไม่เป็นไรครับคุณแม่ ผมท�าได้ ผมเองก็ชอบขับรถเหมือนกัน 

เป็นคนขับรถสบายดีออก” ชายหนุ่มยังพูดอย่างอารมณ์ดี ท�าให้คน

เป็นแม่ขดัใจ

“ลูกจะท�าเป็นเล่นๆ ไม่ได้นะภู คนอื่นรู้อายเขาแย่”

“อายอะไรล่ะคุณ อาชีพสุจริต มีแต่จะได้รับการยกย่องว่า 

ตาภยูอมท�างานระดบัล่างทั้งๆ ที่เป็นถงึลกูผู้บรหิาร แบบนี้ไม่ดเีหรอ หรอื

อยากให้เขาพดูกนัว่า ตาภไูม่มคีวามสามารถ ประสบการณ์กไ็ม่ม ีแต่

ได้นั่งแท่นผู้บรหิาร อาศยัเส้นสาย แบบนั้นภูมใิจเหรอ” 

แพรวพรรณถอนหายใจแรง รู้สึกหงุดหงิดสามีตัวเองเหลือเกิน 
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“แต่ฉนั...”

“คณุแม่ครบั ผมโอเคครบั งานง่ายๆ สบายๆ” ชายหนุ่มตอบ

ตามตรง ตอนเขาท�างานที่โรงแรมในลอนดอนใหม่ๆ โดนยิ่งกว่านี้เสยี

อกี ดงันั้นแค่คนขบัรถไม่มปีัญหา

“แต่ลูกเพิ่งกลับมา จะรู้จักถนนหนทางเหรอ” แพรวพรรณยัง

เป็นห่วง

“จพีเีอสบนรถกม็ ีจะกงัวลอะไร” ภธูเนศตอบแทน ท�าให้ภรรยา

คู่ชวีติตวดัสายตาไปมอง

“พอเลยคณุ ถ้าจะไม่สนบัสนนุลูกกน็ั่งเงยีบๆ เฉยๆ ไปนั่นแหละ 

ตอนนี้ฉนัโกรธคณุแล้ว” 

คนโดนโกรธเด้งตวัจากโซฟาด้วยความตกใจประหนึ่งว่างานเข้า

แล้ว “อะไรกนัคณุแพรว ผมไม่ได้ท�าอะไรเลยนะ โกรธอะไรผมล่ะ”

“ไม่รู้ละ ฉนัโกรธคณุ คนืนี้แยกห้องกนันอน!” 

ภูดิศหัวเราะเบาๆ ขันความน่ารักของทั้งคู่ ก่อนจะแทรกด้วย 

การเอ่ยขึ้นก่อน

“ทะเลาะกนัตามสบายนะครบั ผมขอตวัไปคอนโดฯ ก่อน” 

“อ้าว ไปคอนโดฯ ท�าไมล่ะลูก ไม่พกัที่นี่ล่ะ แม่ให้เดก็ท�าความ

สะอาดห้องไว้แล้ว” 

“คุณยังต้องถามอีกเหรอ อยู่คอนโดฯ คนเดียว เวลาไปไหน 

มาไหนจะได้สะดวกไง เผื่อจะออกไปสงัคม ส�ามะเลเทเมาเหมอืนเมื่อ 

ก่อน ยงัดทีี่ไม่ไปท�าลูกสาวใครเขาท้องเข้า!” ภูธเนศยงัมวิายพูด 

คราวนี้แพรวพรรณลกุขึ้นจ้องหน้าสามดี้วยความหงดุหงดิใจ

“ถ้าคิดจะพูดให้ลูกเสียใจ แนะน�าว่าอย่าพูดเลยค่ะ! ไปกัน 

ตาภู อย่าไปฟังคณุพ่อเลย แก่แล้วเลอะเทอะ!” 

“อ้าวคณุแพรว ผมยงัไม่แก่นะคณุ” 

“แก่! ถ้ายงัไม่แก่จะให้ฉนัพาไปย้อมผมท�าไม! ผมขาวจะหมด
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หวัอยู่แล้ว” แพรวพรรณได้ทตีอบโต้ ท�าให้คนเป็นสามที�าตวัไม่ถูก

“คณุกย็้อมเหมอืนกนันั่นแหละ”

“ฉนัจะ...”

“พอเถอะครบั พอเถอะ ผมลานะครบัคณุพ่อคณุแม่ เชญิเถยีง

กนัตามสบาย” ภดูศิพดูเสรจ็กล็กุขึ้นยกมอืไหว้คนทั้งคูก่่อนจะเดนิออก

ไป 

แพรวพรรณอ้าปากค้าง “ภู เดี๋ยวก่อนส ิภู” คนเป็นแม่ตั้งใจจะ

เดนิตาม แต่ภูธเนศเดนิไปดงึแขนภรรยาเอาไว้ก่อน

“ปล่อยไปเถอะน่าคณุ รู้อยู่แล้ว ตาภูชอบอยู่บ้านที่ไหน”

“ตาภไูม่อยากอยูบ้่านเพราะคณุนั่นแหละ คอยแต่จะหาเรื่องลูก 

เปรียบเทียบลูกกับตาทัศ ที่ภูต้องไปเมืองนอกและไม่อยากกลับมาก็

เพราะคุณเลย” แพรวพรรณพูดออกมาตามตรง ในขณะที่ภูธเนศ 

ถอนหายใจ

“ผมแค่อยากให้ลูกมแีรงผลกัดนักเ็ท่านั้น”

“คณุรู้ไหม ค�าดูถูก เปรยีบเทยีบ ส�าหรบับางคนมนัคอืแรงผลกั

ดนั แต่ส�าหรบัหลายๆ คนอาจจะฆ่าเขาทั้งเป็นกไ็ด้ และดูท่าตาภูจะ

เป็นอย่างหลงัซะด้วย!” แพรวพรรณสะบดัมอืออกจะเดนิหน ีแต่ภธูเนศ

จบัมอืภรรยาเอาไว้

“คณุกพ็ูดเกนิไป ภูไม่เป็นแบบนั้นหรอก อกีอย่างจะหนไีปไหน 

เรายงัเคลยีร์กนัไม่จบเลย ผมไม่ได้แก่สกัหน่อย” 

แพรวพรรณหนัไปจ้องหน้าสาม ี“แก่กห็ดัยอมรบัว่าแก่เถอะค่ะ 

ปล่อยฉนัเลย ไม่อยากอยู่ใกล้คณุ โมโห!” 

“อ้าว พดูแบบนี้ยอมไม่ได้นะ อย่างนี้ต้องพสิจูน์ว่าแก่หรอืเปล่า” 

ภูธเนศส่งสายตาเจ้าเล่ห์ ท�าให้แพรวพรรณหน้าร้อนผ่าว แม้จะอายุ 

อานามมากขนาดนี้ แต่ยงัสวตีกนัเหมอืนวยัรุ่นอยู่เลย

“พูดอะไรของคณุไม่รู้!” แพรวพรรณว่าแล้วรบีเดนิหน ี
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ภูธเนศหัวเราะกับอาการเขินอายของภรรยา เขารีบเดินตาม 

พลางบ่นว่าไม่ได้จะท�าอะไรสกัหน่อย ก่อนจะได้ยนิเสยีงต่อว่าลอยมา

ภูดิศเปิดประตูและลากกระเป๋าเข้ามาในห้องช้ันบนสุด  

ที่มรีาคาแพงสดุและมสีระว่ายน�้าในตวัรวมถงึลานจอดรถที่อยูอ่กีด้าน

หนึ่ง หลังจากสมบุญอาสามาส่งที่คอนโดมิเนียมสุดหรูใจกลางเมือง

กรุง ภายในห้องยังสะอาดเอี่ยมเหมือนเดิมเพราะเขาโทรศัพท์ให ้

แม่บ้านของคอนโดมเินยีมเข้ามาท�าความสะอาดให้ก่อนจะกลบัมา ซึ่ง

เป็นแบบนี้ประจ�าทุกครั้ง เจ้าของร่างสูงเดินไปยังห้องรับแขกที่ติดกับ

ประตูกระจกบานเลื่อนที่มองเห็นทัศนียภาพของกรุงเทพมหานคร 

ได้อย่างชดัเจน ชายหนุม่ทิ้งตวัลงบนโซฟาหนงัสนี�้าตาล จากนั้นกถ็อด

แจก็เกต พลางนกึถงึเหตผุลที่ต้องกลบัมาที่นี่

ภูดิศกลับมาครั้งนี้ตามค�าสั่งของคนเป็นแม่ เขาไม่ได้ต้องการ

สมบตั ิแต่ต้องการพสิูจน์ตวัเอง เพราะทกุครั้งคนเป็นพ่อมกัจะเข้าใจ

เขาผดิๆ ว่ายงัท�าตวัเหลวแหลก เกเร ผลาญเงนิไปวนัๆ เมื่อก่อนเขา

อาจจะเป็นแบบนั้น แต่เมื่อคนเราโตขึ้น มีความคิดมากขึ้น หลายๆ 

อย่างกเ็ปลี่ยนไป 

ตอนนี้เขาไม่ใช่ภดูศิคนเก่าที่มกัสร้างเรื่องสร้างปัญหา เขาก�าลงั

คดิจะสร้างอนาคตด้วยสองมอืของตวัเอง และพสิูจน์ให้ภูธเนศได้เหน็ 

ตวัเขารูด้ว่ีาภรูทิศัที่มกัจะถูกยกให้เป็นแบบอย่างนั้นเก่งกว่าเขาทกุด้าน 

หากเป็นเมื่อก่อนชายหนุม่คงเทยีบไม่ตดิ แต่ตอนนี้เขาคดิว่าตวัเองไม่มี

อะไรด้อยกว่าภูริทัศ เขาไม่ได้เกลียดพี่ชาย แต่บางครั้งรู้สึกว่าการ

เปรยีบเทยีบของพ่อท�าให้เขาอยากเอาชนะอกีฝ่าย และครั้งนี้เขากลบั

มาท�าให้ทุกคนเห็นว่า เขาไม่ได้เป็นผู้ชายที่เหยียบขี้ไก่ไม่ฝ่ออีกต่อไป 

ตลอดชวีติตั้งแต่เดก็จนโต ภูดศิไม่เคยเลยที่จะได้รบัค�าชมเชยจากคน

เป็นพ่อ เขามกัถูกน�าไปเปรยีบเทยีบและค่อนขอดเสมอ จนกลายเป็น



24   กลรักแฟนก�ำมะลอ

ปมและบาดแผลในใจของชายหนุ่ม นอกจากจะกลับมาเพื่อพิสูจน ์

ตวัเอง เขายงักลบัมาเพื่อรกัษาปมในจติใจด้วย

ภูดิศต่อสายหาเพื่อนรักอย่างธนชาติเพื่อชวนไปสังสรรค์คืนนี้

ดว้ยกนั กลบัมาไทยทั้งทจีะไม่เที่ยวเลยกไ็ม่ได้ เขารกัความส�าราญอยู่

แล้วและเป็นชายโสดที่เนื้อหอมสดุๆ ซึ่งยงัไม่คดิจะลงหลกัปักฐานกบั

ใครจนกว่าจะเจอเจ้าของหวัใจตวัจรงิ เวลานั้นอย่าว่าแต่หวัใจ ทั้งชวีติ

ของภูดศิกจ็ะยกให้เธอคนนั้นได้เช่นกนั! 
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สนามบินดอนเมืองคลาคล�่าไปด้วยผู้โดยสารมากมายท้ัง

ขาเข้าและขาออก นลินีที่สวมเสื้อกล้ามสีขาวตัวในและเสื้อเชิ้ตลาย

สกอตตวันอก ด้านล่างเป็นกางเกงยนีขายาวสวมกบัรองเท้าผ้าใบยี่ห้อ

ดังสีขาว สะพายเป้ใบใหญ่ก�าลังรอคอยใครบางคนอยู่ ทันทีที่เห็น

รถยนต์สัญชาติญี่ปุน่สีแดงแล่นมา ป้ายทะเบียนรถคันเดียวกับคันที่

ก�าลงัรอ หญงิสาวกเ็ดนิตรงไปหา เมื่ออกีฝ่ายชะลอรถ เธอกเ็ปิดประตู

ด้านหน้าและเข้าไปนั่งทนัท ี

“รอนานไหมยะ” นราธปิเอ่ยถามพร้อมกบัออกรถทนัทเีพราะรถ

ข้างหลงัจี้มายงัไม่พอ ยามยงัเป่านกหวดีไล่อกี ซึ่งความวุ่นวายนี้เหน็

จนชนิตาที่สนามบนิ

“ไม่นานเท่าไหร่หรอก” 

“เดี๋ยวฉันไปส่งแกที่โรงแรมแล้วจะไปท�างานต่อ ที่จริงแกพักที่

คอนโดฯ ฉนักไ็ด้นะ” นราธปิยงัมวิายเอ่ยชวน

“เกรงใจ ไม่กี่วนัเอง อกีอย่างฉนัได้ส่วนลดโรงแรมนี้มาจากการ

เล่นเกมตอบค�าถามในเพจ รู้ไหม โรงแรมห้าดาวสดุหรูขนาดนี้ มเีงนิ

ก็เข้าพักไม่ได้นะ เพราะบางทีต้องจองคิวยาวเป็นเดือนๆ” นลินีบอก

ด้วยความภาคภมูใิจกบัส่วนลดที่ได้มานี้ โดยปกตโิรงแรมจะไม่ลดเยอะ

2
ช้างเผือกในป่าคอนกรีต!
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ขนาดนี้ แต่เนื่องในโอกาสครบรอบวันก่อตั้ง จึงมีแพ็กเกจพักฟรีสอง

คนืด้วย แต่เธอพลาดรางวลันั้นไป และได้รางวลัปลอบใจเป็นส่วนลด 

เท่านี้กถ็อืว่าดมีากแล้ว

“แหม พูดตรงๆ กไ็ด้ย่ะ ว่าถ้าไม่ได้ส่วนลดแปดสบิเปอร์เซน็ต์

คงไม่ยอมนอนใช่ไหม” นราธปิถามอย่างรู้ทนั 

อกีคนหนัไปยิ้มกว้าง “ไม่มใีครรู้ใจฉนัเท่าแกอกีแล้ว” 

“เอาละๆ เลิกพูดเรื่องนั้น แต่มาพูดเรื่องส�าคัญวันพรุ่งนี้ดีกว่า 

ฉนัเตี๊ยมเดก็ฉนัหมดแล้วนะ ไม่ต้องห่วง รบัรองพรุง่นี้ทกุอย่างสมบรูณ์

แบบเป๊ะๆ” นราธปิพูดด้วยความมั่นใจ เดก็แต่ละคนนั้นเรยีกได้ว่าวยั

ขบเผาะ รู้จกักนัตอนเที่ยวกลางคนืทั้งนั้น แม้ไม่ได้ ‘กนิ’ แต่กต็ดิต่อ

กนัตลอด จงึพอหามาช่วยนลนิไีด้ 

นลนิยีิ้มอย่างพงึพอใจ แต่กม็วิายย�้า “เยี่ยมมาก ตกลงน้องเขา

ไม่เอาค่าตวัจรงิๆ ใช่ปะ แค่ข้าวหนึ่งมื้อนะ?” 

“เออ ไม่ต้องกลวัได้จ่ายเงนิหรอก เพราะถ้าจะจ่ายจรงิๆ จ่าย

ด้วยร่างกายฉนัแทน” 

นลนิหีวัเราะออกมาแล้วผลกัไหล่เพื่อนรกั “ชอบเลยสยิะ!”

“แน่นอน! นี่ฉนัเตรยีมชดุให้แกแล้วนะ พรุง่นี้จะไปแบบหน้าสด

ไม่ได้ ฉนัเลยหาช่างแต่งหน้ามาให้แกหนึ่งคน เขาจะไปที่โรงแรมพรุง่นี้ 

ช่างคนนี้เป็นรุ่นพี่ของฉนัเอง แต่งฟร”ี 

นลินีกอดแขนเพื่อนรักอย่างเอาใจ “แกเยี่ยมไปเลยนัตตี้ นี่ถ้า

ฉนัไม่มแีกจะเป็นยงัไงนะ แถมทกุอย่างกฟ็รหีมด ให้ตาย...สวรรค์ส่ง

คนดีๆ  มาให้ฉนัแท้ๆ เลย” ค�าพูดของนลนิที�าให้นราธปิกลอกตา

“ที่ฉนัไปหาคนใกล้ตวัมาเพราะรูว่้าแกเคม็ยายน!ี แกไม่ยอมให้

เงนิกระเดน็กบัเรื่องพวกนี้หรอก ฉนัรู้ทนัย่ะ ทกุอย่างกเ็ลยต้องฟรหีมด

นี่ไง” 

นลนิหีวัเราะแหะๆ ก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง “ว่าแต่ พรุ่งนี้แกไม่ว่าง
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มารบัฉนัจรงิๆ เหรอ” 

“ฉันมีสัมภาษณ์ดารา ช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากเลย กลับมารับแก

ต้องไม่ทันแน่ ไปสายเดี๋ยวโดนแขวะอีก แกนั่งรถโรงแรมไปเลยสิ มี

บรกิารอยู่ไม่ใช่เหรอ สวยๆ เลศิๆ นั่งรถหรูๆ รบัรองว่ายายมลตาร้อน

ผ่าว” นราธปิเสนอ อกีทั้งตวัเขาเพิ่งมาท�างานเป็นนกัข่าวได้แค่หนึ่งปี 

เลยไม่อยากลาบ่อยๆ 

นลนิมีสีหีน้าคดิหนกัเลก็น้อยก่อนจะตอบ

“แต่รถโรงแรมแพงมากเลยนะแก แค่ห้องพักราคาปกติก็หลัก

หมื่นเข้าไปแล้ว แกว่าเช่ารถจะราคาเท่าไหร่” 

“โอ๊ย ยายเกลือ! ฉันช่วยออกก็ได้! ถือซะว่าอยากให้ยายมล

หน้าแหกแตกไม่เป็นชิ้นด ีต้องดูดตีั้งแต่ราชรถ พอใจยงั” 

“แกกเ็กนิไป กงเกลอือะไร ฉนัไม่ได้เคม็ขนาดนั้นสกัหน่อย แต่

เงินควรจะใช้อย่างรอบคอบไม่ถูกหรือไง แต่ในเมื่อแกช่วยออก งั้นก ็

โอเคจ้ะเพื่อนรกั เอาเป็นว่าเยน็นี้ฉนัจะเลี้ยงอาหารอสีานร้านประจ�าของ

เราเป็นการตอบแทนแล้วกนันะจ๊ะ!” นลนิพีูดอย่างเอาใจ 

นราธปิแบะปากเลก็น้อย “ค่ารถตั้งหลายตงัค์ เลี้ยงอาหารอสีาน

แค่ไม่กี่ร้อย คุ้มไหมเนี่ยยายน”ี 

“หรอืแกไม่กนิ” หญงิสาวเลกิคิ้วถาม

“เออๆ กนิๆ ก�าขี้ดกีว่าก�าตด”

“งั้นกไ็ม่ต้องบ่น!” เมื่อตกลงกนัได้แล้วนลนิกีเ็ปิดเพลงฟังอย่าง

อารมณ์ดี วันศุกร์แบบนี้ไม่ต้องพูดถึงการจราจรในกรุงเทพมหานคร

เลยว่ารถจะติดแค่ไหน กว่าจะไปถึงโรงแรมที่พักก็กินเวลาไปเกือบ

ชั่วโมง 

นราธปิโยนเธอลงพร้อมกบัชดุส�าหรบัใส่ไปที่งานพรุ่งนี้ ก่อนจะ

นดัแนะมารบัช่วงค�่าเพื่อไปกนิอาหารอสีานร้านโปรดที่ชอบกนิด้วยกนั

สมยัเรยีนมหาวทิยาลยั 



28   กลรักแฟนก�ำมะลอ

หญิงสาวเดินดูตึกสูงของโรงแรมด้านหน้า ความงดงามของ

โรงแรมท�าให้เธอตกตะลึง ความหรูหราและการบริการยิ่งไม่ต้องพูด 

ถงึ พนกังานทกุคนยกมอืไหว้ ตั้งแต่พนกังานยกกระเป๋า พนกังานเปิด

ประตู กระทั่งพนักงานต้อนรับ แถมยังมีเวลคัมดริงก์ให้อีกด้วย ชื่อ

โรงแรม ‘เดอะแกรนด์รอยลัเฮฟเวน’ กส็ลกัด้วยสทีองตวัใหญ่ตดิเอาไว้

ด้านหลงัของแผนกต้อนรบัด้านหน้า 

หญิงสาวน�าส่วนลดที่ได้จากการร่วมสนุกมอบให้พนักงาน ไม่

ถงึสบินาททีกุอย่างกเ็รยีบร้อย เธอจ่ายค่าห้องเพยีงแค่ยี่สบิเปอร์เซน็ต์

จากราคาจริงก็ได้นอนห้องสุดหรูหราราคาหลักหมื่น ถือว่าเป็นความ 

ฟินของมนุษย์เค็ม...ไม่สิ นลินีมักบอกตัวเองว่าเธอไม่ได้เป็นคนเค็ม 

แค่เป็นคนประหยดัเท่านั้น 

หญิงสาวเดินไปตามพรมนุ่มๆ ที่ปูทอดยาวไปยังลิฟต์เมื่อได ้

คย์ีการ์ดเรยีบร้อย พนกังานท�าท่าจะมาช่วยยกกระเป๋าไปส่งด้านบน แต่

เธอมแีค่เป้ใบเดยีวจงึจดัการตวัเองได้ เมื่อเข้ามาในลฟิต์กแ็ตะคย์ีการ์ด

ตรงแผงควบคมุก่อนจะกดเลขสามสบิ

ห้องพักสวยงามกว่าที่เห็นในรูป โดยเฉพาะหน้าต่างบานใหญ่

ซึ่งสามารถมองทัศนียภาพของกรุงเทพมหานครรวมถึงความวุ่นวาย 

ในบ่ายวันศุกร์ได้อย่างชัดเจน แต่ที่สะดุดตาคงเป็นเตียงคิงไซซ์ที่อยู่

ตรงกลางนี่แหละ! ความใหญ่โตล่อลวงให้เธอโถมตัวเข้าใส่ และมัน

เด้งดึ๋งจนหญิงสาวชอบใจ นลินีนอนกลิ้งอยู่หลายนาทีก่อนจะเริ่ม

ส�ารวจห้อง แน่นอนว่าโรงแรมห้าดาวขนาดนี้ อุปกรณ์อ�านวยความ

สะดวกทกุอย่างจงึครบครนั ชดุรบัแขกเลก็ๆ ภายในห้องและโทรทศัน์

ติดผนังก็หรูหราไม่น้อย นลินีส�ารวจห้องพักอยู่ไม่นานนัก สุดท้ายก็

เผลองบีจนได้เพราะความเยน็จากเครื่องปรบัอากาศ 
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ส่วนห้องท�างานของรองประธานเวลานี ้มชีายหนุม่ร่างสงูใน

ชดุสทูสดี�าสนทิดดู ีด้านในสวมเสื้อเชิ้ตสขีาวอยูใ่นห้อง ตรงสทูตวัสวย

มีป้ายชื่อ ‘ภูดิศ อัศวอนันต์’ เครื่องแบบของคนขับรถของโรงแรมไม่

กระจอกเท่าไร ดูหรูหราสมกบัเป็นโรงแรมห้าดาว ชายหนุ่มท�างานมา

ได้ห้าวนัแล้ว และวนันี้เป็นวนัแรกที่ได้เจอพี่ชายต่างมารดาอย่างภรูทิศั 

ซึ่งเพิ่งกลบัจากการประชมุที่อเมรกิา

ภรูทิศั อศัวอนนัต์ จ้องมองน้องชายที่ไม่ได้เจอกนันาน ภดูศิห่าง

จากเขาสามปี แม่ของเขาเสียชีวิตทันทีเมื่อคลอดเพราะร่างกายไม ่

แข็งแรงบวกกับมีโรคประจ�าตัว ชายหนุ่มจึงได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อ  

แม่ของเขาเป็นผูห้ญงิธรรมดา ไม่ได้ร�่ารวยอะไร หลงัจากที่แม่เสยี ทาง

ญาติฝ่ายแม่ก็ลงความเห็นว่าให้เขาอยู่กับพ่อดีที่สุด ภูริทัศมีรูปร่าง 

สูงโปร่ง แต่สูงไม่เท่าน้องชาย ผวิพรรณขาวถอดแบบคนเป็นแม่ และ

มใีบหน้าเค้าโครงไปทางเชื้อสายจนี ซึ่งได้จากคนเป็นแม่อกีนั่นแหละ

“เป็นไง ท�างานเป็นคนขับรถ” ภูริทัศเอ่ยถามน้องชายที่ตัวสูง

กว่าเกือบสิบเซนติเมตร และร่างกายเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ ไม่ได้สูง

โปร่งแบบเขา

“กด็ ีนายมอีะไร” ภูดศิเลกิคิ้วถามพี่ชายที่ผวิขาวกว่าและค่อน

ข้างดูส�าอางไม่น้อย เจ้าของใบหน้าตี๋นั้นสวมแว่นตาอยู่ ภูริทัศเป็น

ผู้ชายเรยีบร้อยอยู่ในกรอบ ไม่แปลกที่ภูธเนศจะชื่นชมและปลื้มเหลอื

เกนิ เรยีนกส็อบได้ที่หนึ่งตลอด จบมหาวทิยาลยัด้วยเกยีรตนิยิมอนัดบั

หนึ่งทั้งปรญิญาตรแีละปรญิญาโทสาขาบรหิารทั้งคู ่เขาเลยมกัจะโดน

เปรยีบเทยีบกบัพี่ชายคนนี้บ่อยๆ

“แค่อยากทักทาย นายไม่ไปที่บ้าน ฉันไม่เจอ คุณแม่บอกว่า

นายกลบัมาแล้ว” 

“ใช่ หมดธุระแล้วขอตัวไปท�างานก่อน เดี๋ยวจะมีคนหาว่าฉัน 

อู้งาน” ภูดศิลกุจากเก้าอี้ ในขณะที่คนเป็นพี่ลกุขึ้นด้วยเช่นกนั
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“ถ้านายอยากจะขึ้นมาท�างานข้างบน ฉันจะไปพูดกับคุณพ่อ

ให้” 

ภูดิศชะงักทันที เขาหันมามองและแค่นยิ้ม “ฉันพอใจที่จะ

ท�างานตรงนี้ นายไม่ต้องสนใจฉนัหรอก” 

“ถงึอย่างนั้นกเ็ถอะ แต่ฉนักด็ใีจที่นายกลบัมาช่วยงานคณุพ่อ” 

เขาไม่ค่อยอยากจะเชื่อค�าพูดของคนเป็นพี่เท่าไรนัก แม้ภูริทัศ

จะเป็นคนนิ่งๆ แต่มกัจะมคีวามทะเยอทะยานซ่อนอยู่ภายใน หลายๆ 

ครั้งเขารู้ว่าอกีคนพยายามท�าทกุอย่างให้เหนอืกว่าเขาเสมอ แม้เขาจะ

ไม่ได้เกลยีดอกีฝ่ายกจ็รงิ แต่กไ็ม่ได้ชอบหรอืพศิวาสเช่นกนั

“แน่ใจเหรอที่พูดน่ะ นายดใีจจรงิๆ น่ะเหรอ ไม่คดิบ้างหรอืไง

ว่าถ้าฉนัท�าได้ด ีโรงแรมนี้จะตกเป็นของฉนั แทนที่จะเป็นของนาย” 

ภูรทิศัส่ายหน้าเลก็น้อย “นายคดิอะไรแบบนั้นล่ะ”

“ฉันจะคิดแบบนี้แหละ ขอตัวก่อน” ภูดิศบอกเท่านั้นก่อนจะ

เดนิจากไป และเมื่อบานประตปิูดลง สหีน้าของภรูทิศักเ็ปลี่ยนเป็นเรยีบ

เฉยก่อนกระตกุยิ้มออกมา เป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ที่น้อยคนนกัจะได้เหน็

“ฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่านายจะท�าได้ดีกว่าฉันหรือเปล่า

ภูดศิ” 

เช้าวันรุ่งขึ้น ช่วงบ่ายคล้อยก่อนงานแต่งงานจะเริ่ม นลินี

ก�าลงันั่งเป็นตุ๊กตาให้ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองที่นราธปิหามา ซึ่ง

ครบในคนเดยีวทั้งแต่งหน้าและท�าผม ระหว่างที่แต่งหน้าเสรจ็เรยีบร้อย

แล้วก�าลังท�าผม เสียงโทรศัพท์มือถือของนลินีก็ดังขึ้น เธอกลอกตา 

ไปมาเมื่อรู้ว่าเป็นใคร คู่ปรบัหนึ่งเดยีวของเธอนั่นเอง

“ฮลัโหล”

“ฉันจะโทรศัพท์มาบอกว่าเย็นนี้อย่าไปสายนะจ๊ะนี ตอนนี้ฉัน

นั่งนบัเวลารอ อยากเจอแฟนของเธอจะแย่” 



ตะวัน   31

นลนิกีระตกุยิ้มเลก็น้อย เมื่อรู้ว่างานนี้เธอชนะเหน็ๆ

“อ๋อ ไม่สายหรอกจ้ะ นี่กร็อแฟนฉนัมารบัอยู่ เธอได้เหน็เขาแน่ 

แต่เตอืนไว้ก่อนนะจ๊ะ อย่าตะลงึกบัความหล่อของแฟนฉนัล่ะ เพราะ

ว่าหล่อกว่าพี่พงศ์ของเธอเสยีอกี! กลวัจะมาเสยีดายทหีลงั” นลนิพีูด

ราวกบัถอืไพ่เหนอืกว่า เพราะได้เหน็กมัพลหนุ่มรุ่นน้องของนราธปิ ที่

ไปไหว้วานขอให้มาช่วยเธอแล้ว หน้าตาหล่อเหลาเชยีว แม้จะหน้าเดก็

ไปหน่อย แต่เธอเชื่อว่าเป็นสเปกของวมิลภา 

“อย่ามั่นใจไปหน่อยเลยยายนี คงไม่ได้ไปจ้างใครมาสวมรอย

เป็นแฟนหรอกใช่ไหม” ค�าถามราวกบัรู้ทนัท�าเอาหญงิสาวขยบัตวัเลก็

น้อย ประหนึ่งคู่ปรบัก�าลงันั่งอยู่ตรงหน้าอย่างไรอย่างนั้น

“บ้าเหรอ ใครจะไปท�าแบบนั้นยะ มแีฟนจรงิๆ กบ็อกว่ามจีรงิส ิ

จะไปจ้างใครที่ไหนมา ฉนัไม่ยอมลงทนุเพยีงเพราะอยากเอาชนะหรอก

นะ” แม้จะพูดสวยหรู แต่แท้จรงิแล้วเธอท�าสิ่งที่วมิลภาพูดทกุอย่าง

“งั้นกด็ ีฉนัจะคอยดู แล้วเจอกนั!” 

เมื่ออกีฝ่ายกดตดัสาย นลนิกี็หวัเราะเบาๆ เพยีงแค่ยกแรกกร็บั

รู้ถึงความไม่พอใจของวิมลภาที่ดูจะผิดหวังเมื่อเธอพูดอย่างมั่นใจว่า

จะมคีนควงไปแน่ๆ แถมยงัหล่อกว่าเจ้าบ่าวในงานแต่งเสยีอกี ระหว่าง

ที่นลนิกี�าลงัฮมัเพลงเบาๆ พลางเชก็โทรศพัท์มอืถอื นราธปิกโ็ทรศพัท์

มาพอด ีหญงิสาวคดิว่าหนุ่มคนนั้นคงมาถงึแล้วจงึกดรบัสาย

“ว่ายงัไงจ๊ะนตัตี้ เดก็ของแกมาถงึแล้วเหรอ” 

“เดก็บ้านั่นมนัหายไปยายน!ี” 

พอรูว่้าเรื่องอะไรหญงิสาวกเ็บกิตากว้าง กระเด้งตวัจากเก้าอี้จน

เครื่องหนีบผมกระชากอย่างแรง แต่ก็ไม่ท�าให้เจ้าตัวเจ็บเพราะมัวแต่

ตกใจอยู่

“กะ...แกว่าอะไรนะ!” หญงิสาวถามย�้า

“กไ็อ้พลมนัหายไปน่ะส ิฉนัโทรศพัท์ไปหา มนักป็ิดเครื่อง เลย
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โทร. ไปที่คอนโดฯ เจ้าหน้าที่บอกว่าเห็นถือกระเป๋าเดินทางออกไป

ตั้งแต่เช้ามดืแล้ว!” 

นลนิกีลนืน�้าลายลงคอเสยีงดงั “ให้ตาย...ท�ายงัไงดลี่ะ ฉนัเพิ่ง

วางสายจากยายวมิลภา แถมคยุไว้เยอะอกีด้วย ตายๆ ฉนัตายแน่ๆ” 

เธอแทบนั่งไม่ตดิจนช่างท�าผมต้องเอ่ยเตอืนเบาๆ

“น้องน ีนั่งดีๆ  หน่อยสคิะ นี่ผมจะยุ่งหมดแล้วนะ” 

หญงิสาวจงึนั่งให้เรยีบร้อยมากขึ้น

“มนัสบัแกเละแน่ ยายนเีอ๊ย!”

“แล้วจะท�ายงัไงล่ะ ฉนัไม่ไปดไีหม บอกว่าฉนัท้องเสยีซะ ฉนั

ว่าแผนนี้เวริ์ก!” หญงิสาวเสนอ แต่ปลายสายถอนหายใจดงัจนได้ยนิ

“จะบ้าเหรอ คนอย่างยายมลเหรอยอมแพ้อะไรง่ายๆ มันได้ 

เล่นงานแก ใส่สีตีไข่จนเละน่ะสิ! เอาแบบนี้ ฉันจะลองติดต่อคนอื่น 

ดกู่อน แกใจเยน็ๆ แต่งตวัสวยๆ รอไปก่อนแล้วกนั” นราธปิบอกอย่าง

ตดัสนิใจ

“กไ็ด้ๆ” นลนิวีางสายแล้วเริ่มครุ่นคดิว่าจะท�าอย่างไรด ีจรงิอยู่

วา่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตอะไร แต่อกีฝ่ายเป็นคูป่รบักนัมาตั้งแต่เก้าขวบยนั

ยี่สบิเก้า เลยกลายเป็นสงครามอนัใหญ่หลวงที่จะยอมแพ้และเสยีหน้า

ไม่ได้เดด็ขาด อกีทั้งวมิลภารู้จกัคนเยอะ ไม่เพยีงแค่เพื่อนร่วมชั้น แต่

เธอจะได้อายไปยนัแขกในงานด้วยนี่ส ิคนอื่นอาจไม่กล้าท�า แต่ส�าหรบั

ผูห้ญงิคนนี้ หากท�าให้เธอเสยีหน้า กลายเป็นตวัตลก และอบัอายอย่าง

ถงึที่สดุ วมิลภาท�าได้แน่ คดิแล้วกห็นกัใจ 

กระทั่งท�าผมและแต่งตวัเสรจ็แล้ว นลนิกีท็อดมองตวัเองอยูห่น้า

กระจก นราธิปเลือกชุดเดรสสีชมพูอ่อนคอปาดยาวถึงเข่า ช่วงเอวมี

เข็มขัดเส้นเล็กๆ รัดเอาไว้ยิ่งเสริมให้ช่วงบนดูอวบอิ่ม โดยเฉพาะ

หน้าอกหน้าใจ ที่แม้นลนิจีะเป็นผู้หญงิตวัเลก็ สูงเพยีงหนึ่งร้อยหกสบิ

สามเซนตเิมตร แต่ต้องบอกว่าแม่ให้มาเยอะ ดงันั้นเรื่องนี้ชนะวมิลภา
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ขาดลอย จนอกีฝ่ายต้องไปเปลี่ยนจากอกไข่ดาวเป็นอกภเูขาไฟไกลยนั

เกาหล!ี

ใบหน้าสวยหวานที่ปกตจิะไม่ค่อยแต่งแต้ม เพราะวนัๆ ใช้ชวีติ

อยู่แต่ในบ้าน นานๆ ครั้งถงึออกงาน วนันี้กลบัมสีสีนัเตม็ไปหมดและ

ลงตัวเข้ากับใบหน้าเรียวรีรูปไข่ได้เป็นอย่างดี ดวงตากลมโตยิ่งดู

สวยงามมากขึ้นเมื่อเพิ่มความหวานด้วยอายไลเนอร์และปัดขนตาให้

งอนยาว รมิฝีปากอวบอิ่มที่เคยทาแต่ลปิมนั วนันี้แต้มด้วยสชีมพอู่อนๆ 

ส่วนผมยาวสลวยที่มกัปล่อยสยายกจ็ดัเป็นทรง โดยแบ่งผมส่วนหน้า

ถกัเป็นเปียเส้นเลก็สองเส้น อ้อมมาผูกข้างหลงั ผมส่วนที่เหลอืปล่อย

ให้ทิ้งตัวอย่างน่ารัก พร้อมกับกิ๊บติดผมรูปดอกกุหลาบสีชมพูประดับ

เอาไว้ โดยรวมวันนี้นลินียังไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอจะสวยได้ขนาดนี้  

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เธอสนใจ สิ่งเดียวที่หญิงสาวสนใจคือคู่ควงไปงานนี่

แหละ!

สามสิบนาทีต่อมานลินีนั่งอยู่ตรงโซฟาหลังจากช่างแต่งหน้า 

ท�าผมกลบัไปแล้ว เหลอือกีชั่วโมงเดยีวงานแต่งงานจะเริ่ม พระอาทติย์

เริ่มคล้อยต�่าจนท้องฟ้ายามนี้ของกรงุเทพมหานครกลายเป็นสส้ีม เสยีง

เรยีกเข้าโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น หญงิสาวกดรบัสายทนัทเีพราะเป็นเบอร์

ของนราธปิ

“ว่ายงัไงบ้างนตัตี้”

“ให้ตาย! เวลาที่ฉันจะเรียกใช้งาน ไม่มีใครว่างเลยสักคน  

งานเข้าเราแล้วยายนเีอ๊ย!” นราธปิบอกอย่างหวัเสยีสดุๆ 

นลินีถอนหายใจ ก่อนหน้าที่นราธิปจะโทรศัพท์มาหา เธอ

ครุ่นคิดและไตร่ตรองจนเริ่มปลงทีละนิดและคิดว่าการยอมรับความ

จรงิคงจะดทีี่สดุ ขายหน้าแค่นี้คงไม่ตายหรอก อาจจะเจบ็ใจบ้างเท่านั้น

เอง

“ช่างเถอะ” หญงิสาวถอนหายใจ
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“หรอืแกจะไม่ไป ฉนัว่าแผนท้องเสยีกเ็วร์ิกนะ หรอืว่ามธีรุะด่วน

ต้องบนิกลบัเชยีงรายดไีหม” นราธปิเสนอ แต่นลนิตีดัสนิใจแล้ว

“ฉนัจะไป!”

“ไปทั้งๆ ที่รูว่้าโดนสบัเละเนี่ยนะ!” นราธปิถามระหว่างขบัรถไป

ที่งานแต่งงาน

“กไ็ม่มทีางเลอืก ยิ่งฉนัหน ียิ่งกลายเป็นขี้แพ้ไปใหญ่ ฉนัจะเฉดิ

ฉายแบบสาวโสดนี่แหละ เป็นโสดไม่ดตีรงไหนยะ ใช่ไหม มอีสิระจะ

ตายไป” นลนิพียายามพูดให้ก�าลงัใจตวัเอง

“แต่แกโกหกยายมลไปแล้วเรื่องแฟน แกจะแก้ตัวกับมันยังไง

ล่ะ” 

“กบ็อกว่าเลกิกนัแล้ว ไม่ยากหรอกน่า”

“เลกิกนัแล้ว? จะบ้าเหรอ สองชั่วโมงก่อนแกเพิ่งข่มมนัไป แล้ว

สองชั่วโมงถดัมา...เลกิกนัแล้ว? จะเลกิด้วยสาเหตอุะไรกนัยะ” นราธปิ

ถามอย่างไม่เข้าใจ ส่วนนลนิคีดิเลก็น้อยก่อนจะตอบ

“ก็...บอกว่าเราไปกันไม่ได้ โธ่เอ๊ย เหตุผลยอดฮิต ตัวอย่างมี

ถมเถไป ตอนเช้ายงัคยุดีๆ  ตอนเยน็เลกิกนัซะแล้ว ไม่ใช่เรื่องแปลกสกั

หน่อย ของแบบนี้เกิดขึ้นได้ทุกคู่นั่นแหละ แกจ�ายายวิมลภากับแฟน

เก่าไม่ได้หรอืไง ตอนเช้ายงัโพสต์เฟซบุ๊กสวตีกนัดบิด ีพอตกเยน็โพสต์

ด่าผู้ชายเลวกว่าหมา ถ้าเจอจะเอาไม้หน้าสามฟาดให้ สรุปก็เลิกกัน

แล้ว เหน็มะ ไม่ใช่เรื่องแปลกตรงไหน ฉนัมเีหตผุลดีๆ  ไปพูดน่ะ” แม้

ปากจะบอกแบบนั้น แต่นลินีแทบไม่อยากไปร่วมงานแต่งครั้งนี้เลย 

ทว่าการหนีปัญหาไม่ใช่ค�าตอบ ในเมื่อจะไปแบบขายหน้าก็ต้องสวย

เลศิเชดิเข้าไว้ โบกปูนไปสกัสบิถงั รบัรองว่าโดนเล่นงานไม้ไหน เธอก็

จะสตรองชนะทกุปัญหาไปเอง!

“เออๆ ฉนัจะอยู่ข้างแกเอง ไม่ต้องห่วง ถ้ามนักวนมากๆ ฉนัจะ

จัดการพี่พงศ์เอง แย่งแฟนซะเลย แล้วก็เป็นม่ายขันหมาก เชอะ!”  
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ค�าพูดของนราธปิท�าให้หญงิสาวหวัเราะลั่น

“โอเคๆ ฉนัจะออกไปแล้ว แค่นี้นะ” 

“โอเค เจอกนัที่งาน” นลนิวีางสายโทรศพัท์แล้วถอนหายใจยาว 

หญิงสาวเก็บของลงกระเป๋าคลัตช์ใบสวยที่ซื้อมานานมากแล้วแต่ 

ไม่ได้ใช้ จงึน�ามาใช้ในโอกาสนี้ เสยีงโทรศพัท์ในห้องพกัดงัขึ้น เธอเดนิ 

ไปรับสายจึงรู้ว่าพนักงานต้อนรับโทรศัพท์มาแจ้งเกี่ยวกับเวลาออก 

เดนิทาง และแจ้งว่าตอนนี้เมอร์เซเดส-เบนซ์คนัหรพูร้อมแล้ว ซึ่งเธอสั่ง 

ให้โทรศพัท์เตอืนเพราะกลวัตวัเองจะเผลอท�าอะไรเพลนิๆ แล้วไปสาย 

เมื่อวางสายเสรจ็ หญงิสาวกม็องตวัเองในกระจก

“เอาละ โสดและสวยอย่างฉนั ไม่เหน็มอีะไรน่าอาย ผูห้ญงิไม่มี

แฟนกม็กีนัเยอะแยะ ไปท�าให้ยายมลเสยีดายที่ต้องสละโสดแล้วกนั!” 

เมื่อให้ก�าลังใจตัวเองเสร็จ หญิงสาวจึงส�ารวจความเรียบร้อยอีกรอบ

ก่อนจะเดินออกจากห้องพัก หัวใจดวงน้อยเต้นแรงไม่หยุดด้วยความ

ตื่นเต้นปนหวาดระแวงกบัสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอกีไม่ถงึหนึ่งชั่วโมงข้างหน้า

ภดูศิยนืพงิรถเมอร์เซเดส-เบนซ์คนัหรขูองโรงแรมซึง่จอด

อยู่ด้านหน้าโรงแรม เขายกนาฬิกาข้อมอืเรอืนหรขูองตวัเองขึ้นมามอง 

แขกของเขาสายไปห้านาทแีละจดุหมายปลายทางดนัเป็นโรงแรมที่ห่าง

จากที่นี่พอสมควร รถคงจะตดิไม่น้อย ซึ่งอาจท�าให้ไปสายได้ ที่ส�าคญั

ใกล้ได้เวลาเลกิงานของเขาแล้วด้วย ภดูศิกม็นีดั เขาจงึไม่อยากไปสาย 

ชายหนุ่มละสายตาจากนาฬิกา คดิว่าจะให้พนกังานต้อนรบัโทรศพัท์

ไปเชก็ให้หน่อย แต่เวลานั้นดวงตาคมเข้มของเขาปะทะเข้ากบัเรอืนร่าง

สวยงามที่เดนิลงบนัไดมา เธอสวมชดุเดรสสชีมพหูวานพอๆ กบัใบหน้า

ที่แต่งแต้มเครื่องส�าอางที่ดูสวยเป็นธรรมชาต ิ ความงามอย่างไทยแท้

สะกดสายตาเขา ชายหนุม่มองเพลนิจนได้กลิ่นน�้าหอมกลิ่นดอกไม้โชย

เข้ามาใกล้ และไม่กี่นาทเีธอกย็นือยู่ตรงหน้า หญงิสาวสงูเพยีงไหล่ของ
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เขาเท่านั้น นบัว่าเป็นผู้หญงิตวัเลก็ที่น่ารกัไม่น้อย

“คณุเป็นคนขบัรถที่จะพาฉนัไปโรงแรมใช่ไหมคะ” นลนิเีอ่ยถาม

เพื่อความแน่ใจ หลังจากเห็นอีกคนจ้องมองราวกับว่าเธอเป็นตัว

ประหลาดอย่างไรอย่างนั้น แอบเขินนิดหน่อยกับสายตาของเขา 

นอกจากนี้เขายงัหน้าตาดมีากๆ อกีด้วย

“ครบั” ภูดศิดงึสตติวัเองกลบัมาและรบัค�าสั้นๆ อย่างสภุาพ

“ค่ะ งั้นไปกันเลยไหมคะ” เธอเอ่ยถาม ท�าให้อีกคนได้สติอีก

ครั้ง เขารีบถอยออกจากรถเล็กน้อยแล้วเปิดประตูด้านหลังให้ นลินี 

เอ่ยขอบคณุก่อนจะเข้าไปนั่งด้านใน ภดูศิปิดประตจูากนั้นกม็านั่งประจ�า

ที่คนขบั 

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อยรถคันหรูก็เคลื่อนตัวออกจากโรงแรม 

ท่ามกลางสายตาเป็นห่วงของพนักงานโรงแรมที่รู้ว่าชายหนุ่มเป็นถึง

ลกูผูบ้รหิาร ที่พวกเขาได้ยนิมาว่าเป็นประเภทท�างานท�าการไม่ค่อยจะ

เป็น แม้ที่ผ่านมาภูดิศไม่เกี่ยงงานและไม่ถือตัว แต่ยังเกิดความผิด

พลาด ไปส่งลูกค้าผิดที่บ้างเพราะไม่ชินเส้นทางในกรุงเทพมหานคร

เท่าไร ทว่าภูดศิไม่ได้วางท่าว่าเป็นลูกเจ้าของโรงแรม เขาเพยีงกล่าว

ขอโทษอย่างจริงใจ ส่วนสถานที่ที่ต้องไปส่งแขกของโรงแรมเย็นนี้ 

หัวหน้าพนักงานขับรถได้เตรียมความพร้อมให้ชายหนุ่มเรียบร้อยแล้ว

ว่าไปเส้นทางไหนใกล้ ง่าย และสะดวกที่สดุ ซึ่งทกุคนกไ็ด้แต่หวงัว่า

คงไม่มปีัญหาอะไร

บรรยากาศในรถเต็มไปด้วยความเงียบ นลินีพยายามสูดลม

หายใจเข้าออกลกึๆ เพื่อเรยีกสตทิี่ก�าลงัจะแตกในอกีไม่ช้า พอๆ กบั

ระยะทางที่ใกล้จะถงึที่หมายอกีไม่เกนิสบินาทตี่อจากนี้ เสยีงเรยีกเข้า

โทรศัพท์มือถือดังขึ้นท�าให้หญิงสาวตกใจเล็กน้อยก่อนจะหยิบมาด ู

และได้รู้ว่าเป็นนราธปิ

“ว่ายงัไงนตัตี้” 
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ภูดศิมองกระจกหลงัเลก็น้อย จรงิๆ เขาแอบมองอยู่หลายครั้ง

เหมือนกัน แต่ผู้โดยสารของเขาเหมือนจะเหม่อลอย บางทีท�าหน้า

อยากร้องไห้ บางทกีท็�าหน้ายุง่ ตอนนี้ได้ยนิเสยีงเธอบ้าง ท�าให้รู้ว่าเธอ

ยงัปกตดิี

“แกอยู่ไหนแล้ว” 

“ใกล้ถงึแล้วละ แกถงึแล้วเหรอ”

“ใช่! แกเลี้ยวรถกลบัไปหาใครมาควงสกัคนเลยนะยะ ไม่อย่าง

นั้นแกตายแน่!” ค�าพูดนั้นของนราธปิท�าให้นลนิถีอนหายใจ

“จะให้ฉันไปหาใครล่ะ! ฉันตัดสินใจแล้ว โสดแล้วเป็นไรล่ะ  

ยายมลอยากพูดอะไรกพ็ูดไป ฉนัรบัมอืได้!” 

“แกอาจจะรับมือกับยายมลได้ แต่แกรับมือบรรดาแขกผู้หลัก

ผู้ใหญ่ไม่ได้!” 

หญงิสาวนิ่วหน้า “หมายความว่ายงัไง”

“ก็หมายความว่ายายมลมันใส่ในก�าหนดการให้แกกับแฟนขึ้น

ไปอวยพรบ่าวสาวน่ะสิ แถมยังพูดให้พ่อแม่ของว่าที่สามีฟังว่าแฟน

แกน่ะรวยมาก เป็นไฮโซมาจากตระกูลดัง เขาก็เลยรอดูกันทั้งงาน

แล้ว!” 

หญงิสาวเบกิตาโตเท่าไข่ห่าน “ตายแล้ว!”

“เออสิ ตายแน่ๆ ถอยหลังกลับไปหาใครมาสักคนเลยนะยะ! 

ยายมลท�าแบบนี้เพราะจะท�าให้แกขายหน้าและก�าชัยชนะอย่างเก๋ๆ 

แกจะยอมไม่ได้นะยายน ีถงึแกจะยอม แต่ฉนัยอมไม่ได้! ท�าแบบนี้มนั

เหมอืนลวงแกไปฆ่าชดัๆ ถ้าแกเข้างานคนเดยีว มนัต้องพูดให้แกเสยี

หายและอบัอายต่อหน้าแขกผู้ใหญ่แน่ โอ๊ยๆ ยายมลนี่ร้ายกาจมาก!” 

นราธปิอดจะบ่นยดืยาวไม่ได้ เพราะพอมาถงึงาน วมิลภากถ็ามหาแต่

นลนิจีนเขาเซ้าซี้ถามจงึได้รู้แผนการนี้

“ร้ายมาตั้งแต่เรียน ม. ปลายแล้วละย่ะ! ฉันจะไปหาผู้ชายมา
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จากไหนเนี่ย มนัไม่ได้ง่ายเหมอืนเดนิไปซื้อก๋วยเตี๋ยวนะยะ!” หญงิสาว

ยงัอดบ่นไม่ได้

“ไม่ง่ายแต่กต้็องหาให้ได้ ตอนนี้ฉนัจะไปรบัหน้ามนัก่อน ถงึแล้ว

โทร. หาฉนัล่ะ”

“เดี๋ยวก่อนนัตตี้ ยายนัตตี้ เดี๋ยวก่อนสิ โธ่เอ๊ย!” นลินีตะโกน

เรียกเพื่อน แต่อีกฝ่ายวางสายไปแล้วจึงได้แต่ถอนหายใจพร้อมกับ 

วางโทรศพัท์ไว้บนเบาะ

“ให้ตาย ยายมลนะยายมล โธ่เอ๊ย! ท�าไมต้องมาพบมาเจอกนั

อกีเนี่ย ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรอืไง จะแต่งงานอยู่แล้วยงัจะมาหาเรื่อง

กนัในงานมงคล ไอ้เรากป็ากไม่ด ีไปท้าท�าไมเนี่ย” นลนิบี่นด้วยเสยีง

ไม่เบานกั 

ภูดิศที่ฟังมาตั้งแต่ต้นและได้ยินเสียงนราธิปเล็ดลอดออกมาจึง

พอจบัใจความได้บ้างว่าผู้หญงิคนนี้ก�าลงัตกที่นั่งล�าบาก เขากระแอม

เลก็น้อย ถามด้วยเสยีงทุ้มเข้ม “เป็นอะไรหรอืเปล่าครบั” 

“ไม่มีอะไรค่ะ” นลินีที่ก้มหน้าอยู่ส่ายหน้าก่อนจะตอบ เธอ

พยายามคดิว่าจะหาใครมาแทน แต่แล้วเสยีงหล่อๆ เมื่อครู่ท�าให้เธอเงย

หน้าทนัท ีหญงิสาวโน้มตวัไปด้านหน้า จ้องหน้าคนขบัรถจนคนที่โดน

มองตกใจ

“มอีะไรครบัคณุผู้หญงิ” เขาเอ่ยถาม

นลนิไีม่ตอบอะไร แต่ถอืวสิาสะจบัคางชายหนุ่มหนัซ้ายหนัขวา 

แม้อกีคนพยายามขดัขนื แต่สายตากต้็องมองถนนจงึท�าไม่ถนดัเท่าไร

นกั

“มีอะไรหรือเปล่าครับ มาจับหน้าผมท�าไม” ภูดิศถามอย่าง

สงสยั มอืข้างหนึ่งผละจากพวงมาลยัแล้วจบัมอืนุ่มนิ่มออก

“นีๆ่  ฉนัมอีะไรให้คณุช่วยหน่อย” ได้ยนิค�าถามนี้จู่ๆ ภดูศิกร็ูส้กึ

เสยีวสนัหลงัอย่างไรไม่รู้
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“งานอะไรครบั” 

“ไปเป็นคู่ควงของฉันในงานแต่งงานหน่อยสิ” ค�าขอของหญิง

สาวนั้นท�าให้เขาตกใจ

“ไม่ได้หรอกครบั ผมมงีานต้องท�า อกีอย่างนี่กไ็ด้เวลาเลกิงาน

ผมแล้วด้วย” ชายหนุ่มปฏิเสธ เขาได้ยินหญิงสาวท�าเสียงจึ๊กจั๊กใน 

ล�าคอ

“ถอืว่าฉนัจ้างต่อจากงานประจ�าของคณุไง ไม่นานหรอกน่า แค่

ไม่กี่ชั่วโมง” นลนิยีงัพยายามพูดต่อ เพราะอกีฝ่ายหล่อเหลาเอาการ 

แถมชดุคนขบัรถกเ็ท่ไม่หยอกเลย 

“ผมมธีรุะต้องไปต่อนะครบั” ชายหนุ่มย�้า

“ฉนัจ้าง น่านะ ช่วยฉนัหน่อย เอางี้ ฉนัให้หนึ่งพนับาทเลยอะ!” 

หญงิสาวบอกอย่างใจป�้า 

ภูดิศกลอกตาไปมา ให้ตาย พันเดียวเนี่ยนะ “ผมไม่ท�าหรอก

ครบั เราไม่มนีโยบายรบังานนอก”

“ตั้งพนัหนึ่งเลยนะ” หญงิสาวยงัย�้า

“เงินเดือนผมเฉลี่ยแล้วรวมทิปกับเงินพิเศษ ยังได้มากกว่าวัน

ละหนึ่งพนัเลยครบั” เขาแย้งเสยีงเรยีบ ขณะเลี้ยวรถเข้าโรงแรมหรูตรง

หน้า

นลนิที�าหน้ายู่อย่างขดัใจ เพราะอย่างไรตอนนี้คนขบัรถเป็นตวั

เลือกเดียวของเธอ ไม่อย่างนั้นเธอคงต้องจบชีวิตในงานแต่งงานของ

วมิลภา ที่จดัให้เป็นวนัถูกเชอืดของเธอ

“อ้ะๆ หนึ่งพนัสองร้อยห้าสบิแล้วกนั ขาดตวั เพิ่มให้อกีสองร้อย

ห้าสบิ ไม่ต้องท�าอะไรมากเลยนะ ยนืเฉยๆ พอ ที่เหลอืฉนัจดัการเอง” 

ภดูศิเดาได้ทนัทว่ีาผู้หญงิคนนี้ต้องมนีสิยัเคม็มากแน่ๆ ไม่อย่าง

นั้นคงไม่ต่อรองขนาดนี้ พลางคิดว่าเธอมานอนโรงแรมของเขาได้

อย่างไร เพราะค่าห้องคนืหนึ่งไม่ใช่ถูกๆ
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“ผมท�าไม่ได้หรอกครบั ผมมธีรุะต้องไปต่อจรงิๆ” ชายหนุ่มย�้า

อกีหนอย่างจรงิจงั

“คณุจะอปัราคาหรอืเปล่าเนี่ย หาเช้ากนิค�่า มงีานพเิศษได้เงนิ

ง่ายๆ ไม่อยากรบัหรอืไง” หญงิสาวยงัมวิายพูดหวงัโน้มน้าว 

ชายหนุ่มจอดรถที่ลานจอดก่อนจะหันมามองหญิงสาวที่ท�า

หน้างอ แม้แต่ตอนโกรธเธอยงัดูน่ารกั “ผมไม่ได้จะอปัราคา แต่ผมไม่

ท�าจรงิๆ เชญิคณุลงไปเถอะครบั” 

นลินีขบริมฝีปากแน่น เปิดกระเป๋าคลัตช์แล้วหยิบกระเป๋าเงิน

ออกมาเปิด เธอหยบิธนบตัรสเีทาหนึ่งฉบบัและสม่ีวงหนึ่งฉบบั จากนั้นก็

ปิดกระเป๋าให้เรยีบร้อย ก่อนจะจบัมอืหนาของชายหนุม่แล้วเอาเงนินั้น

ยดัใส่มอืเขา

“อ้ะๆ เตม็ที่แล้วเนี่ย หนึ่งพนัห้าร้อยบาท ถ้าท�าได้ดฉีนัจะทปิ

ให้แล้วกนั ตกลงตามนี้ สายแล้วเนี่ย” นลนิบ่ีนเป็นชดุก่อนจะเปิดประตู

ลงจากรถ 

ภูดศิอ้าปากค้าง เขามองเงนิในมอืก่อนจะรบีเปิดประตูตามลง

ไปพร้อมกบัยื่นเงนิคนืหญงิสาว “ผมบอกว่าผมไม่ท�านะครบั” 

“คณุรบัเงนิไปแล้ว ห้ามปฏเิสธ ถอืว่าช่วยกนัหน่อยน่า นะๆ” 

หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้แล้วจับแขนชายหนุ่มเขย่าเล็กน้อย กิริยานั้น

พร้อมกบัเสยีงเลก็ๆ ของเธอท�าเอาหนุ่มร่างสูงใจอ่อนยวบ

“แต่ว่า...”

“นี่ไม่คิดจะช่วยคนไทยด้วยกันหน่อยหรือไง คุณไม่รู้หรอกว่า

โลกข้างในน่ะโหดร้ายกบัผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่างฉนัแค่ไหน” นลนิแีกล้ง

ท�าเสยีงเศร้า ในขณะที่ภูดศิมองด้วยสายตาแปลกๆ

“ไหนคณุบอกว่าจะไปแบบสาวโสดยงัไงล่ะ” เขาถามกลบับ้าง 

เพราะได้ยนิที่หญงิสาวคยุโทรศพัท์ 

นลนิชีะงกั “นี่แอบฟังฉนัคยุโทรศพัท์เหรอ”
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“ผมไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยินครับคุณผู้หญิง ถ้าผมเปิดหน้าต่าง 

รถที่อยู่รอบๆ กไ็ด้ยนิหมดแหละ คณุเล่นพูดซะเสยีงดงัขนาดนั้น” 

นกัเขยีนสาวนกึอายนดิหน่อยแต่เชดิหน้าขึ้น อ้างเหตผุลที่คดิว่า

ดทีี่สดุขึ้นมา “คณุรู้ปัญหาแล้วนี่ ช่วยกนัหน่อยไม่ได้หรอืไงล่ะ นี่ก็ไม่

ได้ให้ช่วยฟรีๆ  นะ ให้เงนิด้วย รู้ไหมว่าพนัห้านี่ฉนักนิข้าวได้หลายวนั

เลยนะ แต่ฉนัยอมเอามาท�าเรื่องไร้สาระเนี่ย คณุเองกไ็ด้เงนิเพิ่ม ไม่ดี

เหรอ วนิ-วนิ” 

ภดูศิส่ายหน้าก่อนจะเอ่ย “มนักด็หีรอกนะครบั แต่ผมมนีดัจรงิๆ 

ผมท�างานให้คณุไม่ได้หรอก”

“ฉนัไม่กวนเวลาคณุนานหรอกน่า เอาเป็นว่าโชว์ตวัสกัพกัแล้ว

ค่อยกลบักย็งัได้ น่านะๆ” หญงิสาวยงัอ้อนต่อ เพราะยิ่งอยูใ่กล้ ผูช้าย

คนนี้ยิ่งหล่อ หล่อจนเธอใจเต้นแรง การแต่งตัวก็ดี ต้องขอบคุณ 

เครื่องแบบของทางโรงแรมที่ท�าให้เขาดไูฮโซขึ้นมาเลย แต่จากหน้าตา 

และรปูร่างของเขา เธอเชื่อว่าเขาสวมเสื้อผ้าแบบไหนกด็ดูหีมดนั่นแหละ

“แต่ว่า...”

“ไม่มแีต่ ไปกนัเถอะ นี่ถ้าท�าได้ดฉีนัแถมให้อกีห้าร้อยเลย เชื่อ

ไหมว่าฉันไม่เคยใช้เงินไปกับเรื่องไร้สาระเลยนะ” นลินีควงแขนชาย

หนุ่มแล้วออกแรงลากเลก็น้อยจนเขายอมเดนิตาม

“เชื่อครบั” เจ้าของร่างสูงตอบรบั 

นลินีหันไปหรี่ตามอง “นี่คงไม่ได้คิดในใจว่าฉันเค็มหรอกใช่

ไหม” 

ภูดศิตกใจว่าจะนดิๆ ที่อกีคนเดาถูก ก่อนจะส่ายหน้าเลก็น้อย 

“เปล่าครบั”

“ดีมาก เข้าไปข้างในกันเถอะ” หญิงสาวบอกอย่างอารมณ์ด ี

อย่างน้อยกร็อดตาย 

นลนิตีั้งใจว่าจะเข้าไปในงานแต่งงานของวมิลภาแล้วค่อยโทรศพัท์
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หานราธปิ แต่กลบัเจออกีฝ่ายยนืรออยู่แล้ว นราธปิรบีวิ่งมาหาเพื่อน 

แต่สายตากลบัสะดดุอยูท่ี่ร่างสงูซึ่งเธอควงแขนอยู่ ใบหน้าของเพื่อนรกั

แดงระเรื่ออย่างเหน็ได้ชดั

“ให้ตาย ยายน ีแกไปหาช้างเผอืกในป่าคอนกรตีนี่มาจากไหน

จ๊ะ” นราธิปหรี่ตาและกัดริมฝีปากนิดๆ ท�าเอาภูดิศตกใจ พยายาม

เบยีดเข้าหาหญงิสาวเลก็น้อย ซึ่งดูเหมอืนนลนิจีะรู้ทนั

“อย่ามาท�าแบบนี้นะนตัตี้ เดี๋ยวเขาเตลดิ ไม่ยอมท�าหรอก นี่ฉนั

จ้างมาตั้งพนัห้านะรู้ไหม” หญงิสาวบ่น

“แค่พนัห้าท�าบ่น! หรอืจะยอมเสยีมากกว่านี้ไปเยบ็หน้าที่เกาหล ี

เพราะงานนี้คงหน้าแตกย่อยยบัไปหมดยะ” 

“โอ๊ย แกเนี่ย พอๆ” หญงิสาวยอมในที่สดุ

“ยายนจี้างพนัห้า แต่ถ้าเสรจ็งานแล้วนตัตี้จ้างห้าพนัเลยนะคะ 

ไปเที่ยวกนัต่อนะ” นราธปิเดนิเข้าไปใกล้ แต่ภูดศิถอยห่าง

“เช็ดน�้าลายแกหน่อยนัตตี้ เอาละ เรามาท�าความเข้าใจกัน

หน่อยนะคุณ...คุณภูดิศ” หญิงสาวมองป้ายชื่อของชายหนุ่มก่อนจะ

เอื้อมมอืไปดงึมนัออก จากนั้นกห็ย่อนลงในกระเป๋าเสื้อสูท โดยไม่ได้

อ่านนามสกลุของเขาด้วยซ�้า

“ฉนัชื่อนลนิ ีชื่อเล่นว่าน ีเป็นนกัเขยีน อายยุี่สบิเก้าปี ถ้าเพื่อน

ฉนัถามว่าเราเจอกนัที่ไหน คณุกบ็อกว่า เจอฉนับนเครื่องบนิ ฉนัท�า

กระเป๋าตงัค์หล่นหาย แล้วคณุเกบ็ได้ เรากเ็ลยตดิต่อกนัมาเรื่อยๆ ถ้าเพื่อน

ฉันถามต่อว่าคุณท�าธุรกิจอะไร ก็บอกว่าธุรกิจส่วนตัว มีโฮมสเตย์ที่ 

เมอืงกาญจน์กไ็ด้ แล้วกเ็ราเพิ่งคบกนัได้สามเดอืน แต่รกักนัปานจะกลนื

กนิเหมอืนคนคบกนัมาสามปี ตกลงไหม” หญงิสาวแต่งเรื่องราวเสยี

จนชายหนุ่มนกึอึ้ง

“นี่คงไม่ใช่พลอตนยิายเรื่องใหม่ของแกใช่ไหม” นราธปิเอ่ยปาก

ถาม
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“กม็ส่ีวนละน่า แต่ตอนนี้ต้องขายผ้าเอาหน้ารอดไปก่อน เข้าใจ

ไหมคะคณุภูดศิ” นลนิถีามย�้า 

ชายหนุ่มถอนหายใจเมื่อต้องตกกระไดพลอยโจน เหน็ทเีขาจะ

หลกีเลี่ยงไม่ได้ด้วยนี่สิ

“เรยีกผมว่าภูเฉยๆ กพ็อครบั” 

นลนิยีิ้มกว้าง “ตกลงค่ะคณุภู” 

รอยยิ้มหญิงสาวท�าเอาชายหนุ่มใจเต้นแรงขึ้นมาเสียอย่างนั้น 

และยิ่งเธอวุน่วายกบัการจดัเสื้อผ้าของเขาให้เข้าที่เข้าทาง จนมอือ่อน

นุม่ไล้ไปตามร่างกาย กท็�าเอาเบื้องล่างของเขาตื่นตวัทนัท ีภดูศิไม่เคย

ควบคมุตวัเองไม่ได้แบบนี้มาก่อน เขาต้องสดูลมหายใจเข้าลกึๆ อยาก

ให้เธอเอามอืออก แต่อกีใจกอ็ยากให้เอาไว้อยูแ่บบนั้น และไม่นานนลนิี

กเ็สรจ็สิ้นการจดัเสื้อผ้าให้เขา และเปลี่ยนมาควงแขนแทน

“คณุไม่ต้องพูดอะไรมาก ฉนัจะเป็นคนจดัการเอง ตกลงไหม” 

หญงิสาวก�าชบั

“ผมไม่รู้จะพูดอะไรอยู่แล้ว” 

“ดมีาก”

“เดี๋ยวก่อน ดเีทลมนัยงัไม่พอ ถ้ายายมลถามว่าจูบแรกเมื่อไหร่

ล่ะ” 

ค�าถามนี้ของนราธิปท�าให้นลินีรู ้สึกหน้าเห่อร้อนจนไม่กล้า 

มองผู้ชายข้างๆ ขณะที่ภูดศิเหน็ท่าทขีองคนตวัเลก็ซึ่งเจ้ากี้เจ้าการกบั

เขาเมื่อครู่แล้วพบว่าน่ารกั

“อะไรจะอยากรู้ลกึขนาดนั้น! ไม่ถามหรอก” 

“แกนี่ประมาทยายมลน้อยไปสิ ยายนี่ต้องสงสัยอยู่แล้วว่าแก

จ้างใครมาแน่ๆ” นราธปิยงัมวิายเตอืน

“ท�าไมไม่คดิจะเชื่อใจกนับ้างเลยนะ ว่าฉนัจะมแีฟน”

“เพราะวนัๆ แกเอาแต่จ้องหน้าคอมพ์จนฉนัคดิว่าอนาคตแกคง
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แต่งงานกบัคอมพวิเตอร์ไปแล้ว อกีอย่างแกเป็นพวกไม่ค่อยออกสงัคม 

ไม่ชอบคยุกบัใคร ยายมลรู้ข้อนี้ดพีอๆ กบัฉนันั่นแหละ กเ็ลยไม่เชื่อว่า

แกจะมแีฟน” นราธปิไม่ได้พูดเกนิจรงิเลย นลนิคี่อนข้างเป็นผู้หญิงที่

มโีลกส่วนตวัสูง หน้าตาแบบนี้ใช่ว่าจะไม่มใีครมาจบี แต่หญงิสาวเลอืก

จะไม่สนใจเท่านั้นเอง

“ละ...แล้วจะบอกว่ายงัไงล่ะ” หญงิสาวถาม

“อมื...”

“กบ็อกไปว่า เราจบูกนันบัครั้งไม่ถ้วน เลยไม่รู้ว่าจูบแรกเมื่อไหร่

กันแน่ รับรองว่าเพื่อนคุณคงไม่อยากจะถามต่อ” ค�าตอบของภูดิศ

ท�าให้นลนิหีน้าแดง ในขณะที่นราธปิตบมอืฉาดใหญ่

“เยี่ยมไปเลยค่ะ! แบบนี้ยายมลคงไม่กล้าถามต่อ เพราะถ้านาง

จะถามต่อ ฉนักจ็ะตอบกลบัไปว่า มาอยู่ใต้เตยีงเลยไหมล่ะ รบัรองว่า

จบ!” 

ภูดิศกระตุกยิ้มเมื่อนลินียังไม่สบตาเขา ทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ยัง

แต่งเรื่องเสยีดบิด ีแต่พอเป็นเรื่องพวกนี้ เธอกลบันิ่งเงยีบเสยีอย่างนั้น 

ราวกบัสาวไม่มปีระสบการณ์ แต่ถ้าให้เขาลองประเมนิจากค�าพูดของ

เพื่อนหญงิสาวแล้ว เขาคดิว่านลนิเีกดิมาคงไม่เคยมแีฟนมาก่อนแน่ๆ

“กะ...กต็ามนั้นแล้วกนั” นลนิตีอบเสยีงแผ่ว

“งั้นเข้างานกนัเถอะ ไปท�าให้ยายมลหน้าแตกกนั!” นราธปิพูด

อย่างอารมณ์ดี ก่อนที่ทั้งสามคนจะขึ้นลิฟต์ไปยังชั้นห้าเพื่อร่วมงาน

แต่งงานของตระกลูดงั โดยมคีูป่รบัหนึ่งเดยีวของนลนิเีป็นเจ้าของงาน 
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ภายในห้องแกรนด์บอลรูมขนาดใหญ่ของโรงแรมช่ือดงัเวลา

นี้คับคั่งไปด้วยแขกเหรื่อมากมาย ส่วนใหญ่เป็นคนในวงการทหาร 

เนื่องด้วยเจ้าบ่าวของวมิลภารวมถงึต้นตระกลูของเขารบัราชการทหาร

และเป็นที่นับหน้าถือตาในวงสังคมไม่น้อย บริเวณหน้างานนั้นคู่บ่าว

สาวก�าลงัยนืรบัแขกกนัอยู ่วมิลภาสวมชดุแต่งงานราคาแพงระยบั เป็น

เกาะอกตวัสวยกบักระโปรงสุม่ ผมเกล้ามวยประดบัด้วยไข่มกุเมด็เลก็ๆ 

สวยงาม แม้ใบหน้าจะมรีอยยิ้มให้แขก มอืยกขึ้นไหว้ขอบคณุผูม้าร่วม

งาน หรือยืนถ่ายรูป แต่สายตาก็คอยสอดส่องมองหาคนที่ตัวเอง

ต้องการเจอ พลางคดิว่าอกีคนจะเบี้ยวนดัหรอืเปล่า เพราะ ‘แฟน’ ที่

อกีฝ่ายกล่าวอ้างคงไม่มตีวัตนแน่ๆ จนพงศกร เจ้าบ่าวซึ่งรูด้ว่ีาวมิลภา

ก�าลงัรออะไรอยู่นั้นส่ายหน้าน้อยๆ ไม่รู้จะจรงิจงัอะไรนกัหนา

“มาแล้วๆ” วิมลภาพูดขึ้นเมื่อเห็นนราธิปเดินเข้ามาและตาม

หลังด้วยนลินี ดวงตาเธอเบิกกว้างเมื่อเห็นผู้ชายที่คู่ปรับควงมาด้วย 

มองไกลๆ ยงัรู้สกึเลยว่าหล่อ และไม่ใช่หล่อร้อยเมตรด้วย เพราะยิ่ง

เขาเดนิเข้ามาใกล้มากเท่าไรกย็ิ่งเหน็ความหล่ออย่างชดัเจน เธอมอง

หน้านลนิแีละเหน็รอยยิ้มอกีฝ่าย ซึ่งรู้ได้ทนัทวี่าเป็นรอยยิ้มของผู้ชนะ

“ยนิดดี้วยนะจ๊ะยายมล คณุพงศ์ นี่ของขวญัของฉนักบัยายน”ี 

3
จ้างร้อยเล่นล้าน
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นราธปิทกัทายก่อนแล้วมอบของขวญัให้ 

“ยนิดดี้วยนะจ๊ะวมิลภา ส่วนนี่แฟนของฉนั คณุภูดศิ ผู้ชายที่

เธออยากจะเจอยังไงล่ะ” นลินีกล่าวอวยพร โดยไม่ลืมแนะน�าแฟน

ก�ามะลอที่เพิ่งจ้างสดๆ ร้อนๆ ด้วยเงนิหนึ่งพนัห้าร้อยบาท ยิ่งเหน็สหีน้า

ตกใจของคู่ปรับ เธอยิ่งสะใจ และรู้ว่าภูดิศหล่อกว่าพงศกรแบบชนะ

ขาดลอย

“ยนิดดี้วยนะครบั” ภูดศิพูดไปตามน�้า เขารู้สกึว่างานแต่งงาน

นี้ใหญ่โตไม่น้อย และคนมฐีานะเตม็ไปหมด แต่ชายหนุม่เชื่อว่าคงไม่มี

ใครรู้จกัเขา ภูดศิเคยโด่งดงัและเป็นที่จบัตามองช่วงวยัรุ่น สมยัที่เขา

ยงัเกเร แต่หลงัจากไปอยู่ลอนดอนนานจนแทบจ�าไม่ได้ สื่อกเ็ลกิสนใจ

เขา บวกกบัภธูเนศไม่ชอบที่เขาจะตกเป็นเป้าสายตาของวงสงัคมเท่าไร

นัก ยิ่งการกลับมาครั้งนี้ยิ่งไม่มีใครรู้ และเขายังไม่ได้เปิดตัวที่ไหน 

ดงันั้นเขาจงึไม่ค่อยกงัวลว่าจะมใีครรู้จกั

“คณุเป็นแฟนของนจีรงิๆ เหรอคะ” วมิลภาถามย�้า บอกตรงๆ 

ว่าไม่เชื่อ นลนิ.ี..คนที่เธอรู้สกึเสมอว่าด้อยกว่าเธอทกุอย่างจะได้แฟน

หล่อเหลาราวกบันายแบบขนาดนี้ สามเีธอเทยีบไม่ได้เลยจรงิๆ

“จรงิสยิะ ยายมลกถ็ามอะไรแปลกๆ” นราธปิเป็นคนตอบ

“เชื่อได้ที่ไหน ร้อยวนัพนัปียายนไีม่เหน็มแีฟน และไม่เคยเปิด

ตวัใคร จู่ๆ พามากะทนัหนั ไม่รู้ว่าของจรงิหรอืย้อมแมว!” วมิลภาหนั

ไปพูดกับนราธิปด้วยเสียงไม่ดังนัก แต่ทุกคนตรงนั้นต่างได้ยินอย่าง

ชดัเจน

“แฟนฉนัจรงิๆ จะไปย้อมแมวท�าไม เนอะคณุภู” นลนิหีนัไปส่ง

ยิ้มให้ชายหนุ่มซึ่งยิ้มตอบเธอ

“จรงิครบั ผมเป็นแฟนน ีเราเพิ่งคบกนั” 

วมิลภายงัไม่ยอมแพ้ แม้ได้รบัค�ายนืยนั “ท�าไมไม่เหน็ออกสื่อ

เลยคะ ปกตมิแีฟนนี่ต้องโพสต์บ้างส”ิ 
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“นั่นมันเธอหรือเปล่า ของดีขนาดนี้ ยายนีก็เก็บไว้ดูเองสิยะ 

คณุภูทั้งหล่อทั้งเพอร์เฟกต์ กลวัว่าสาวๆ จะอจิฉากนัน่ะ” นราธปิได้ที

ยิ่งพูดต่อ 

นลนิยีิ้มกว้าง ยิ่งเหน็สหีน้าไม่ค่อยพอใจของวมิลภากร็ูส้กึสะใจ

เหลือเกิน แหม...คิดจะลวงเธอไปฆ่ากลางงานแต่งตัวเอง เธอพลาด

แล้ววมิลภา!

วมิลภาท�าท่าจะพูดต่ออย่างไม่ยอมแพ้ แต่ถูกขดัด้วยพงศกรที่

เอ่ยชวนให้ถ่ายภาพก่อนเข้างาน เนื่องจากแขกผู้ใหญ่หลายคนรอจะ

ถ่ายภาพร่วมกัน เจ้าสาวของงานจึงต้องยอมถ่ายภาพก่อน โดยมี 

นลินียืนข้างๆ ถัดไปเป็นภูดิศ ส่วนนราธิปยืนอยู่ข้างๆ พงศกรผู้เป็น 

เจ้าบ่าว ทว่าวมิลภายงัไม่ยอมแพ้ จงัหวะที่ก�าลงัเปลี่ยนท่าถ่ายภาพนั้น 

เธอกระซบิกบันลนิทีนัที

“คดิว่าจะหลอกฉนัได้เหรอยายน ีจ้างมาเท่าไหร่ล่ะ” แม้ใบหน้า

จะยิ้ม แต่กดัฟันถามอย่างข่มขวญั

“แหม ระดับฉันไม่ต้องจ้างหรอกจ้ะ คนนี้ของแท้แน่นอน คน

อย่างนลนิถี้าไม่มจีรงิไม่กล้าพูดหรอกนะจ๊ะวมิลภา” นลนิยีิ้มกว้างให้

กล้อง เมื่อถ่ายอีกภาพเสร็จเรียบร้อย เธอก็ตั้งใจจะเดินออกไป แต่ 

วมิลภาคว้าแขนแล้วกระซบิ

“คดิว่าฉนัจะเชื่อเหรอ”

“เชื่อไม่เชื่อกเ็รื่องของเธอนะ แต่หลกัฐานกเ็หน็กนัชดัๆ อยู่แล้ว

นี่เนอะ” นลินีพูดด้วยน�้าเสียงอารมณ์ดี ก่อนจะควงแขนภูดิศเข้าไป 

ในงาน 

วมิลภาอยากจะตามคูป่รบัเข้าไปแต่ท�าไม่ได้อย่างใจคดิ เพราะ

เธอเป็นเจ้าของงาน มหีน้าที่ต้องรบัแขกและถ่ายภาพร่วมกบัแขกที่มา

ในงาน ยิ่งเหน็สายตาของคณุหญงิเบญจพร แม่ของพงศกรด้วยแล้ว 

เธอกไ็ด้แต่นิ่งสงบ ไม่กล้าท�าอะไรวู่วาม กว่าจะได้แต่งกต็้องออดอ้อน
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งดัมารยาร้อยเล่มเกวยีนมาเอาใจพงศกร หากยงัท�าให้อกีฝ่ายไม่พอใจ

ในงานแต่งอีก เกรงว่าเธอคงจะได้รับมอบต�าแหน่งสะใภ้ที่แม่สามี 

มปิรารถนาเป็นแน่

เมื่อทั้งสามคนเข้ามาในงานแล้ว พนกังานของทางโรงแรมกเ็ดนิ

น�าไปยงัโต๊ะที่มปี้ายเขยีนไว้ว่าทมีเพื่อนเจ้าสาว นราธปิกบันลนิคียุกนั

อย่างออกรสออกชาตทิี่เอาชนะวมิลภาได้ จนภดูศิที่นั่งอยูห่วัเราะเบาๆ

“คณุหวัเราะอะไรน่ะ” นลนิทีี่นั่งข้างๆ เขาถามอย่างสงสยั

“หัวเราะคุณน่ะสิ จริงจังขนาดนั้นเชียว ผมว่ามางานแต่ง 

คนเดยีว ไม่มคีนควง ไม่เหน็แปลกตรงไหน” ชายหนุ่มออกความเหน็

ตามตรง 

“คณุไม่เข้าใจหรอกน่า นี่ศกึแห่งศกัดิ์ศรเีลยนะ ถ้าเป็นงานคน

อื่น ฉนัไม่สนใจหรอก นี่เป็นงานคูป่รบั ยอมไม่ได้ เคยได้ยนิไหม ฆ่าได้

หยามไม่ได้น่ะ” 

เห็นหญิงสาวพูดจริงจังท่าทางแบบนั้น ภูดิศก็อมยิ้ม ขณะที่

นราธปิพูดแทรก

“จรงิๆ ไม่ได้กลวัเสยีศกัดิ์ศรเีท่าไหร่หรอก แค่ปากพาซวย ดนั

ไปรับค�าท้าตอนเมา ผลเลยต้องไปวิ่งวุ่นหาคนมาสวมรอยเป็นแฟน 

ก�ามะลอน่ะส”ิ 

นลนิยี่นจมูกใส่เพื่อนรกั “พูดมากน่ะ ไปหาของฟรกีนิกนัดกีว่า 

งานนี้จะกนิให้พงุกาง คณุกเ็หมอืนกนันะ กนิเยอะๆ นานๆ ทจีะได้กนิ

ของฟรีในโรงแรมหรูๆ แบบนี้” นลินีลุกขึ้นโดยลากชายหนุ่มไปด้วย

พร้อมกบันราธปิ 

ภูดิศได้ยินค�าพูดของเธอก็หัวเราะเบาๆ พลางมองบาร์อาหาร

ตรงหน้า เขาเคยกินหรูกว่านี้เป็นสิบเท่า แต่ก็นะ ตอนนี้เขาเป็นคน 

ขบัรถหาเช้ากนิค�่านี่นา ไม่ใช่ลูกทายาทมหาเศรษฐสีกัหน่อย

ชายหนุม่ไม่นกึอยากอาหารเท่าไรนกั แต่มองเหน็คนตวัเลก็ที่นั่ง
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ข้างๆ ตกัอาหารมาเสยีมากมายและกนิอย่างเอรด็อร่อยกน็กึขนั นลนิี

เป็นผู้หญงิธรรมดาที่ธรรมดาเอามากๆ เธอไม่มอีะไรพเิศษแต่กลบัน่า

สนใจ ภูดศิมกัเจอหญงิสาวที่สวยงาม ชาตติระกูลด ี และร�่ารวย ซึ่ง

นลินีดูตรงกันข้าม เขาไม่รู้รายละเอียดอะไรมากนัก แต่ฟังจากที่เธอ

กับเพื่อนสนิทคุยกัน เหมือนหญิงสาวจะอยู่กับผู้เป็นยายสองคนและ

นั่งเครื่องบินมาจากเชียงราย เธอเป็นนักเขียนอิสระ เขารับรู้มาว่า 

รายได้นักเขียนก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่ แต่เหตุใดเธอถึงเค็มปานนี้ เพียงแค ่

คดิถงึเหตกุารณ์ที่เธอต่อราคากน็กึข�า นี่ถ้าเขาไปเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง มี

หวงัโดนล้อแน่ๆ หนุ่มหล่อสดุฮอตมคี่าตวัควงไปงานแค่พนัห้าเท่านั้น

“ยิ้มอะไรล่ะคณุ ไม่กนิเหรอ” นลนิหีนัไปถาม หลงัจากนั่งที่โต๊ะ

อยูน่านสองนาน แต่เพิ่งได้เริ่มกนิอาหารกเ็พราะเพื่อนร่วมห้องขยนัแวะ

เวียนมาแทะโลมแฟนก�ามะลอของเธอ แถมถามซักไซ้เสียเยอะแยะ

มากมายเชยีว ซึ่งเธอเป็นคนตอบคนเดยีว ในขณะที่ภูดศิแค่นั่งยิ้ม

“ผมกนิมาแล้ว ดูคณุส ิกนิเหมอืนกบัว่าไม่ได้กนิอะไรมาทั้งวนั

อย่างนั้นละ” 

หญงิสาวกลนืเนื้ออบค�าใหญ่ ก่อนจะตอบตามตรง “เพราะมวั

แต่วุ่นวายเรื่องหาผู้ชายมาควงน่ะส ิเลยไม่ได้กนิอะไรเท่าไหร่” 

ภดูศิพยกัหน้ารบัรู ้ไม่ได้พดูอะไรต่อ เขามองหญงิสาวกนิอาหาร

อย่างเพลิดเพลิน เวลานั้นเขาสังเกตเห็นว่ามุมปากของเธอเลอะซอส 

จึงหยิบทิชชูบนโต๊ะแล้วยื่นไปทางเธอที่ก�าลังพูดคุยกับนราธิปอย่าง

ออกรสออกชาต ิจากนั้นกเ็ชด็ปากให้เธออย่างแผ่วเบา ท�าเอาเจ้าของ

ร่างบางตกใจและหนัมามอง

“กนิเลอะเป็นเดก็ๆ ไปได้” 

กแ็ค่เสยีงทุม้เข้มกบัการกระท�าอนัอ่อนโยน ท�าไมหวัใจของนลนิี

ถงึเต้นแรงขนาดนี้นะ! ใบหน้ากร็้อนผ่าวอกีต่างหาก

“โอ๊ย จ้างพันห้า ท�าไมคุ้มอย่างนี้เนี่ย ให้นัตตี้จ้างต่อนะคะ” 
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นราธปิแกล้งว่า 

นลนิหีลบสายตาคว้าทชิชูมาจากเขา “ขะ...ขอบคณุ ฉนัท�าเอง

ได้น่า” 

ท่าทางเขนิอายของเธอท�าให้ภดูศิยิ้มอย่างเอน็ด ูและบอกหญงิสาว

ว่าเขาท�าน่ะดีแล้ว เพราะโต๊ะอื่นๆ ก�าลังจับจ้องเธอกับเขาตาเป็น 

มนั นลนิมีองตามและเหน็แบบนั้นจรงิๆ จงึอดบ่นไม่ได้ ท�าราวกบัว่า

เธอมีแฟนเป็นเรื่องแปลก นราธิปจึงรีบสวนว่าหลายๆ คนคิดว่านลินี

จะแต่งงานกบัคอมพวิเตอร์เสยีแล้ว

ระหว่างที่ทั้งสามคนก�าลงัพูดคยุและกนิอาหารกนัอยู่นั้น วมิล-

ภาที่ปลกีตวัจากการรบัแขกได้กร็บีเดนิมาที่โต๊ะทนัท ีเพราะมเีวลาก่อน

ขึ้นเวทขีอบคณุแขกสบิห้านาท ีเธอจงึทิ้งสามไีว้กบัแขกคนอื่น

“อาหารในงานคงอร่อยมากเลยใช่ไหม เตม็โต๊ะเชยีว งานแต่ง

นะจ๊ะ ไม่ใช่ร้านอาหารบฟุเฟต์” 

นราธปิกบันลนิแีทบส�าลกัอาหารที่เพิ่งกนิเข้าไป พลางจ้องมอง

อกีคนที่นั่งตรงข้าม

“งานแต่งงานแล้วกินอาหารไม่ได้หรือไง อีกอย่างอาหารของ

โรงแรมมเียอะแยะ คนในงานไม่ค่อยกนิ ฉนัช่วยกนิไม่ให้เหลอืกถ็อืว่า

ช่วยเธอนะ จ่ายเงนิไปจะได้คุ้มๆ ดกีว่าเหลอืแล้วเอาไปทิ้ง” นลนิพีูด

ตามจรงิ ส่วนวมิลภาที่เจอช่องกถ็ามไถ่

“ก็จริงของเธอนะ แต่ท่าทางเหมือนไม่เคยกินของหรูนี่แปลกๆ 

นะจ๊ะ ไหนคยุนกัคยุหนาว่าแฟนรวยกว่าพี่พงศ์ของฉนัอกี ไม่ทราบว่า

คุณภูดิศท�างานอะไรเหรอคะ” วิมลภาหันไปถามชายหนุ่มที่จิบเพียง

แค่ไวน์เท่านั้น

“ผม...”

“เขาท�าธุรกิจส่วนตัวน่ะ อีกอย่างมีแฟนรวยต้องกินของหร ู

ทกุมื้อหรอืไง ฉนักบัคณุภูเราตดิดนิย่ะ” นลนิชีงิตอบแทน 
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วมิลภายิ้ม ยงัคงมองหน้าภดูศิต่อ พลางคดิในใจว่านลนิไีปเจอ

ผู้ชายหล่อแบบนี้ที่ไหน!

“ธรุกจิส่วนตวัที่ว่านี่ธรุกจิอะไรเหรอคะ” วมิลภายงัถามต่อ

“ผมท�ารีโฮมสเตย์ที่กาญจนบุรีน่ะครับ” ชายหนุ่มเป็นคนตอบ 

และเป็นข้อมูลที่นลนิบีอกมา

“เยี่ยมไปเลยค่ะ ไม่ทราบว่าชื่ออะไรเหรอคะ มลกบัพี่พงศ์กม็อง

หาที่ฮนันมีูนอยู่ เผื่อว่าจะไปน่ะค่ะ” 

นลินีกับนราธิปมองหน้ากันเพราะลืมคิดชื่อ และถ้าบอกสุ่มไป

มั่วๆ นสิยัอย่างวมิลภาคงจะต้องเอาไปเสริ์ชทนัททีนัใดแน่ๆ

“ไหนบอกว่าจะไปฮนันมีนูยโุรปไงจ๊ะ คดิยงัไงจะฮนันมูีนในไทย

ล่ะ” นราธปิได้ทถีามขึ้น

“อยากจะอดุหนนุธรุกจิแฟนเพื่อนนี่จ๊ะ ตกลงว่าชื่ออะไรเหรอคะ

คณุภ ูมลสนใจจรงิๆ นะคะ” น�้าเสยีงหวานๆ หรอืเสยีงสองของคนพดู

ท�าเอานลนินีกึหมั่นไส้

“เอ่อ คือ...” ภูดิศหันไปมองนลินีเล็กน้อย และนั่นท�าให้หญิง

สาวข้างกายเขาเป็นคนพูดเอง

“ยงัสร้างไม่เสรจ็ ไว้จะบอกอกีทแีล้วกนั” 

“น่าเสยีดายจงั ถ้ายงัไงเดี๋ยวเลกิงานมลให้นามบตัรไว้นะคะ ถ้า

เสรจ็แล้วโทรศพัท์บอกมลได้เลย มลยนิดเีป็นลูกค้าคนแรกของโฮมสเตย์

เลยค่ะ” วมิลภายิ้มกว้าง ท�าให้สองเพื่อนรกัมองหน้ากนั

“ฉนัควรจะเป็นลูกค้าคนแรกไหมยะ ฉนัเป็นแฟนเขานะ” นลนิี

พูดแทรก

“อ้อ ขอโทษทจี้ะ ลมืไป เพราะดูๆ แล้วไม่ค่อยสวตีกนัเท่าไหร่

เลย จรงิๆ สามเดอืนนี่ช่วงโพรโมชนัเลยนะ ต้องหวานกนัสดุๆ นี่ จะ

ว่าไปแล้วเจอกนัที่ไหนเหรอ” วมิลภาซกัไซ้ต่อ และคนตอบกเ็ป็นนลนิี

“ฉันท�ากระเป๋าตังค์ตกบนเครื่องบินแล้วเขาเก็บได้ เราก็เลย
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ตดิต่อกนัมาเรื่อยๆ และตกลงเป็นแฟนกนั ใช่ไหมคะคณุภู” นลนิีไม่

พูดเปล่า มอืบางเอื้อมไปควงแขนชายหนุม่พร้อมส่งยิ้มหวาน ภดูศิจงึเล่น

ตามน�้าด้วยการจบัมอืบางไว้

“ครบั”

“แหม บงัเอญิจงัเลยนะคะ” วมิลภาอดพูดอย่างหมั่นไส้ไม่ได้

“เขาเรยีกพรหมลขิติจ้ะมล” นราธปิเอ่ยต่อ

“คณุภูดศิชอบนทีี่ตรงไหนเหรอคะ” 

ภดูศิหนัไปมองนลนิเีลก็น้อย ค�าถามนี้คงเป็นเขาที่ต้องตอบสนิะ 

ให้ตาย นลนิเีป็นผู้หญงิที่เพิ่งเจอกนัวนันี้วนัแรก เขาจะตอบอย่างไรด ี

แต่แล้วหัวสมองอันชาญฉลาดของเขาก็พอนึกออกบ้าง ประกอบกับ

เหน็แววตาที่คาดหวงักึ่งขอร้องของหญงิสาว เขาจงึหนัไปตอบ

“คงเป็นความน่ารกัละมั้งครบั นเีป็นผู้หญงิง่ายๆ แต่มเีสน่ห์” 

นราธปิแอบยิ้มปลอบนลนิ ีที่ภูดศิตอบได้เป็นธรรมชาติ

“เหรอคะ แปลกดนีะคะ คอืนไีม่เคยมแีฟนน่ะค่ะ และเมื่อสาม

เดือนก่อนยังไม่เห็นมี จู่ๆ โผล่มา มลเลยรู้สึกว่าแปลกไปสักหน่อย  

คณุภูคงเข้าใจใช่ไหมคะ” วมิลภาแกล้งพูด แล้วมองอย่างจบัผดิ

“คนมีแฟนไม่จ�าเป็นต้องป่าวประกาศทุกคนหรือเปล่าจ๊ะมล” 

นลนิชีงิตอบ

“ผมไม่แปลกใจหรอกครบัที่คณุมลรูส้กึแบบนั้น เพราะผมเองยงั

แปลกใจเลย ว่าระยะเวลาสั้นๆ แต่ท�าไมผมถงึรกันไีด้มากขนาดนี้กนั” 

ภดูศิไม่ว่าเปล่า จบัมอืของหญงิสาวขึ้นมาจบูหลงัมอืเธออย่างแผ่วเบา 

พลางทอดมองด้วยสายตากรุ้มกริ่ม ท�าเอานลินีเขินอายหน้าแดงของ

จรงิ ในขณะที่วมิลภากดัรมิฝีปากด้วยความขดัใจ

“โอ๊ย เห็นใจคนโสดหน่อยเถอะคู่นี้! หวานแบบนี้คงหมดข้อ

สงสยัสกัทนีะยายมล” นราธปิแกล้งว่า

“แต่ดูไม่เป็นธรรมชาตอิยู่ด”ี วมิลภาพูดลอยๆ
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“ต้องให้ท�ายงัไงล่ะยะถงึจะเชื่อเนี่ย คดิว่ายายนจ้ีางคนมาหลอก

หรอืไง ลองคดิดนูะว่ายายนเีคม็แค่ไหน เรื่องแค่นี้ไม่ยอมเสยีเงนิหรอก” 

นราธปิถามอย่างสดุจะทน และโน้มหน้าเข้าไปใกล้วมิลภาพลางกระซบิ

ประโยคหลงัตอกย�้าให้เชื่อ

“ฉนัว่า...”

“มลครบั ได้เวลาแล้ว” เสยีงที่ดงัมาจากด้านหลงัท�าให้วมิลภา

ถอนหายใจ แบบนี้จะได้ซกัไซ้หรอืเปล่า เพราะถ้าจะจบัโกหกต้องจบั

ให้มั่นคั้นให้ตาย แต่โดนขดัจงัหวะแบบนี้ ยิ่งท�าให้นลนิมีเีวลาเตรยีม

ตวั ให้ตายวมิลภากไ็ม่มวีนัเชื่อว่าอกีคนจะมแีฟนหล่อเหลาขนาดนี้

“ค่ะ เตรยีมตวัด้วยนะจ๊ะน ีคณุภู เพราะมลเชญิทั้งสองคนขึ้น

ไปกล่าวอวยพรสกัหน่อย” วมิลภาส่งยิ้มอาบยาพษิให้ก่อนจะเดนิจาก

ไป 

นลนิถีอนหายใจและรู้สกึโล่งอกนดิหน่อย ก่อนจะพดูขึ้นมาด้วย

ความหงดุหงดิใจ “ยายมลนี่กดัไม่ปล่อยจรงิๆ  แล้วยงัให้ฉนัขึ้นไปพูด

อกี โอ๊ย...จะรอดไหมเนี่ย” 

“เอาน่า มาถงึขั้นนี้แล้ว เอาให้หน้าหงายไปเลย จะได้ไม่ต้องมา

คอยจบัผดิ ยุง่วุน่วายกบัชวีติแกต่อไป อกีอย่างคณุภดูศิกส็อบผ่านเลย

นะเนี่ย เล่นเมื่อกี้เนยีนมากเลยนะคะ นตัตี้งี้อจิฉาตาร้อนเลย” นราธปิ

หนัไปพูดกบัชายหนุ่ม แต่กลบัท�าให้เพื่อนหน้าแดง

“ผมกเ็ล่นให้คุม้ค่าจ้างน่ะครบั พนัห้าแน่ะ” ดเูหมอืนค�าพดูของ

เขาจะเป็นค�าประชดกลายๆ นลนิจีงึเชดิหน้าขึ้นเลก็น้อย

“ก็ดี เดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีก็เล่นให้เนียนกว่านี้เลยนะคะ ถ้าเล่น

ดฉีนัจะให้คณุเพิ่มอกีห้าร้อยเลยอะ!” นลนิบีอกอย่างใจป�้า ส่วนชาย

หนุ่มหวัเราะเบาๆ เขายกไวน์ขึ้นจบิ ส่วนมอือกีข้างยงัเกาะกมุมอืบาง

ของหญงิสาวเอาไว้

ไฟในห้องแกรนด์บอลรูมหรี่ลงเป็นสัญญาณว่าพิธีการเริ่มแล้ว 
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เริ่มด้วยพรีเซนเทชันของวิมลภากับพงศกรพร้อมกับเพลงหวานๆ 

ไพเราะ ความหวานที่เหน็ในวดิโีอและการกระท�าของวมิลภาที่แทบจะ

สงิร่างพงศกรซึ่งยนืข้างเวท ีท�าให้นลนิอีดจะพูดกบัเพื่อนรกัไม่ได้ โดย

เอ่ยแซว็กนัเสยียกใหญ่ หวัเราะคกิคกักนัน่าดู จนภูดศิที่ได้ยนิด้วยยงั

ยิ้มข�า พลางคดิว่าวมิลภากบันลนิเีป็นคู่ปรบักนัมานานหรอืยงันะ แต่

คงนานพอด ูไม่อย่างนั้นนลนิคีงไม่ทุม่ทนุจ้างคนอื่นมาแกล้งปลอมตวั

เป็นแฟนหรอก

เมื่อพรีเซนเทชันจบลงก็เป็นคิวบ่าวสาวขึ้นมาบนเวที ค�าถาม

ส่วนใหญ่จากพิธีกรก็จะเป็นค�าถามว่าเจอกันที่ไหน รักกันได้อย่างไร 

และอกีมากมายหลากหลายค�าถามที่เอาจรงิๆ แล้วแขกในงานต่างเหน็

พ้องต้องกนัว่าเจ้าสาวฉายเดี่ยวตอบอยูค่นเดยีวเสยีมากกว่า โดยมเีจ้า

บ่าวยนืยิ้มข้างๆ เท่านั้นเอง

“เอาละครบั ฟังบ่าวสาวพูดกนัไปแล้ว คราวนี้เรามาฟังเพื่อนๆ 

ของทั้งคูพ่ดูกนับ้างดกีว่า เริ่มจากคนแรกที่ฝ่ายเจ้าสาวเป็นคนเลอืกมา

เอง เธอบอกว่าผู้หญงิคนนี้เป็นเพื่อนกบัเธอมานานนบัสบิปี สนทิกนั

มาก และวนันี้เจ้าสาวของเรายงัแอบกระซบิว่าเพื่อนรกัของเธอพาแฟน

หนุ่มมาด้วย แฟนคนแรกตอนอายุยี่สิบเก้าปี เป็นแฟนคนแรกเลย 

เหรอครบัคณุมล” พธิกีรที่อ่านตามโพยซึ่งเจ้าสาวเป็นคนคดัค�าพูดให้ 

หนัไปถามวมิลภาที่ยนืยิ้ม ขณะที่นลนิขีบกรามแน่น

“ใช่ค่ะ เพื่อนรกัของมลคนนี้เพิ่งมแีฟน และเป็นเกยีรตขิองมล

จรงิๆ ที่เธอพามาเปิดตวัที่งานแต่งครั้งแรกเลยนะคะ” วมิลภาหวัเราะ

เบาๆ ส่งยิ้มไปยงันลนิทีี่ส่งสายตาเหมอืนจะฆ่าเธอกลบัมา

“ถ้าอย่างนั้นอย่าเสียเวลาเลยครับ เชิญคุณนลินีขึ้นมากล่าว 

อะไรแก่บ่าวสาวสักหน่อย ขอเชิญแฟนหนุ่มด้วยนะครับ” เมื่อพิธีกร 

พูดเสรจ็ เสยีงปรบมอืดงัก้องไปทั่วห้อง พร้อมกบัคนหนัมามอง 

นลินีรู้สึกเขินเล็กน้อยที่โดนจับจ้อง หากนราธิปไม่รู้แผนนี้มา
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ก่อน บอกตรงๆ ว่าตอนนี้เธอคงชอ็กน่าดู

นลนิคีวงภูดศิเดนิขึ้นไปบนเวท ีแต่ยงัมวิายก�าชบัเขาว่าให้แนบ

เนียนทุกอย่าง และส่วนใหญ่เธอจะเป็นคนพูดเอง ชายหนุ่มตอบรับ

เบาๆ

“เห็นคุณนลินี บอกตรงๆ ว่าไม่อยากเชื่อเลยนะครับว่าเพิ่งมี

แฟนคนแรก” พธิกีรแซว็ ทมีงานรบีวิ่งเอาไมค์มาให้หญงิสาวถอื

“ต้องบอกว่าเพิ่งเจอคนที่ใช่ดกีว่าค่ะ” นลนิตีอบและส่งยิ้ม ใน

ขณะที่วมิลภาซึ่งถอืไมค์อยู่แล้วพูดขึ้น

“ไม่ต้องอายหรอกจ้ะน ีโสดมายี่สบิเก้าปีเป็นเรื่องปกต ิเนอะทกุ

คนเนอะ” วมิลภาหวัเราะ คนในงานจงึพลอยหวัเราะไปด้วย 

นลนิตีวดัสายตาไปมอง แต่ยงัป้ันหน้ายิ้ม พธิกีรสมัผสัได้ถงึรงัสี

บางอย่างจงึพูดตดับท

“คงสนทิกนัมากๆ เลยนะครบั หยอกล้อกนัน่ารกัเชยีว คณุนลนิี

รู้จกัคณุวมิลภามานานแล้วเหรอครบั”

“ตั้งแต่เดก็ค่ะ บ้านเราใกล้กนั กเ็ลยได้รู้จกักนั”

“ใช่ค่ะ เราสนทิกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ เรยีกว่ารูจ้กักนัหมดไส้หมดพงุ

เลยกว็่าได้” วมิลภาพูดเสรมิ

“ถ้าอย่างนั้นคุณนลินีรับรู ้เรื่องราวความรักของบ่าวสาวมา

ตลอดใช่ไหมครบั” 

นลนิอีมยิ้มกบัค�าถาม “ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าโดยปกตแิล้ว

ฉันเป็นคนที่งานยุ่งมากจริงๆ ค่ะ เลยไม่ค่อยมีเวลาติดตามเพื่อนๆ  

เท่าไหร่นกั แต่เรื่องราวความรกัของวมิลภากบัคณุพงศกร ฉนัได้เหน็

มาตั้งแต่ต้น เพราะมลชอบอปัทกุอย่างลงโซเชยีลค่ะ วนัละสบิสเตตสั

ได้ เลยได้เหน็ความหวาน แต่กเ็ข้าใจนะคะ มแีฟนแสนด ีมลกอ็ยาก

อวดเป็นธรรมดาค่ะ” ดูเหมอืนเป็นค�าพูดชมเชย แต่วมิลภากลบัรู้สกึ

ว่านลนิตี่อว่าเธอกลายๆ ว่าเป็นคนอวดผวัอะไรอย่างนั้น
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“เพราะความรักที่มลกับคุณพงศ์มีให้กันมากเหลือเกิน เลย

อยากให้เพื่อนๆ ได้รบัรู้น่ะค่ะ” วมิลภาแก้ตวั

“หวานกนัอกีแล้วนะครบัคูน่ี้ เหน็วนันี้คณุนลนิคีวงแฟนหนุม่มา

ด้วย ไม่ทราบว่าจะมขี่าวดกีนัเมื่อไหร่เหรอครบั” พธิกีรถามต่อ เพราะ

เจ้าสาวเทรนค�าถามเขาเองกบัมอืก่อนจะเริ่มงาน

“เอ่อ ตอนนี้คงยังเร็วไปนะคะ เราอยากได้เวลาศึกษากัน 

สกัหน่อย” นลนิตีอบ

“ดทูั้งคูเ่กรง็ๆ ยงัไงไม่รู้นะคะ สงสยัจะเขนิคนอื่นหรอืเปล่า หรอื

ไม่ก็...เพิ่งสนิทกันสินะคะ” วิมลภาแซ็วอย่างอารมณ์ดี แต่นั่นท�าให้

นลนิรีู้ว่าบนเวทนีี้คอืสงคราม

“สงสยัจะเขนิหรอืเปล่าครบั” พธิกีรพูดช่วย

“ใช่ค่ะ”

“อยากฟังคุณภูพูดถึงนีบ้างค่ะ ให้นีพูดคนเดียวเบื่อแล้ว นีส่ง

ไมค์ให้คณุภสูจ๊ิะ” วมิลภาจดัแจง แม้พงศกรพยายามสะกดิภรรยา แต่

ดูไม่เป็นผล กลายเป็นว่างานแต่งงานนี้เป็นสงครามระหว่างเพื่อนคู่

ปรบัต่อหน้าแขกเหรื่อมากมาย ถงึแม้บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องสนกุๆ 

เพื่อนรกัขึ้นมาเผากนักเ็ถอะ แต่กลวัว่าพ่อแม่เขาจะไม่สนกุด้วยน่ะส ิ

นลนิจี�าต้องส่งไมค์ให้ชายหนุ่ม

“เอ่อ... ครบั” ชายหนุ่มรบัค�าสั้นๆ รู้สกึประหม่าและไม่รู้จะโดน

ถามอะไร

“ควงกนัมางานแต่งแบบนี้จะไม่ถามกก็ระไรอยู่นะคะ ไม่ทราบ

ว่าทั้งคู่มีแผนจะวิวาห์กันบ้างหรือเปล่าคะ” วิมลภาถาม ท�าให้ชาย

หนุ่มมองหน้าหญงิสาว และเวลานั้นนลนิเีป็นคนคว้าไมค์ไปตอบเอง

“ขอดูกนัไปก่อนดกีว่าค่ะ” 

“แหม นจี๋า ให้ฝ่ายชายพูดบ้าง เราเป็นสาวเป็นนาง จรงิไหม

คะทกุคน” วมิลภาหนัไปขอเสยีงจากแขกเหรื่อ และที่ซวยคอืแขกเหรื่อ
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ตอบรบัด้วยนี่แหละ ภูดศิจงึคว้าไมค์มาตอบ

“เหมอืนที่นพีูดน่ะครบั เราก�าลงัศกึษากนัอยู่” 

“สามเดอืนนี่ไม่น้อยนะคะ หรอืว่าเพิ่งจะศกึษากนัวนันี้” 

ภูดิศเข้าใจแล้วว่าท�าไมนลินีถึงอยากมีคนควงมาด้วย เพราะ

ขนาดเอามายืนยัน เธอยังโดนเล่นงานขนาดนี้ ถ้าเกิดไม่ควงใครมา 

เขาคดิว่าหญงิสาวคงเละ พลางคดิไปว่าวมิลภาไม่อายแขกเหรื่อในงาน

หรืออย่างไร เอาแต่ซักถามเขากับหญิงสาวประหนึ่งเป็นคู่แต่งงาน

อย่างไรอย่างนั้น พลนัชายหนุม่คดิแผนดีๆ  ได้ มอืหนาที่ว่างอยูน่ั้นเอื้อม

ไปโอบไหล่นลนิแีละดงึเข้าหาตวั

“ที่จริงสามเดือนก็ไม่น้อยเลยครับ แต่เราสองคนอยากได้เวลา

เตรียมพร้อมเพื่อที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน เป็นธรรมดาครับส�าหรับการ

คบหาในช่วงเริ่มต้น แต่บอกตรงๆ ว่ายิ่งรู้จกันลนิ ี เธอยิ่งเป็นคนที่ใช่ 

ท�าให้ผมตกหลุมรักได้ทุกเวลา ทุกนาทีเลยละครับ” ภูดิศโปรยยิ้ม 

ความหล่อเหลาของเขาท�าเอาเหล่าบรรดาสาวโสดด้านล่างกรดีร้องกนั

ดงัลั่น ส่วนวมิลภารู้สกึเสยีหน้าไม่น้อย

“หวานกนัแบบนี้ผมว่าข่าวดคีงอกีไม่นานนะครบั” 

“อาจจะเป็นไปได้ครับ ใช่ไหมจ๊ะนี” ภูดิศหันมาหาหญิงสาว 

กระซบิเสยีงหวาน 

นลินีอ้าปากค้างนิดๆ หันไปมองเขาอย่างตกใจ ดูท่าคนที่จ้าง

มาร้อยก�าลงัจะเล่นล้านแล้ว!

“อะ...เอ่อค่ะ”

“คุณภูพูดเอาใจนีหรือเปล่าคะเนี่ย” วิมลภาแสร้งหัวเราะ แต ่

ในใจรุ่มร้อนไปหมด

“ผมไม่พูดเอาใจนหีรอกครบั เพราะทกุอย่างที่ผมพูดเป็นความ

จริง และอยากให้ทุกคนช่วยเป็นพยานความรักของผมกับนี” ภูดิศ 

ไม่ว่าเปล่า เขาโน้มหน้าลงเลก็น้อยแล้วหอมแก้มหญงิสาวเบาๆ 
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นลนิเีบกิตากว้าง หนัไปมองชายหนุ่มอย่างตกใจ เสยีงกรดีร้อง

ดงัอกีระลอก รวมถงึนราธปิที่ถลามาหน้าเวทเีลยทเีดยีว

“หวานมาก หวานมากจรงิๆ!” นราธปิพดูเสยีงดงัพลางปรบมอื 

ท�าให้ทกุคนในห้องส่งเสยีงกนัเกรยีวกราว

วมิลภากดัรมิฝีปากแน่น งานแต่งงานของเธอกลบัโดนทั้งคูแ่ย่ง

ซีนไปแล้ว และเธอยอมไม่ได้ บวกกับพงศกรสะกิดเธอให้จบการ

สัมภาษณ์นี้เสียที แม้วิมลภาอยากจะกลั่นแกล้งนลินีต่อ แต่ตอนนี้

เหมอืนไม่มชี่องว่างเลย ทั้งสองคนดูเหมอืนคู่รกักนัจรงิๆ โดยเฉพาะที่

ภูดิศแสดงออกมา สุดท้ายเธอจึงยอมแพ้และส่งสายตาให้พิธีกรที่ยืน

ตรงข้ามซึ่งกร็บัมกุอย่างรวดเรว็

“เอาละครบั เราทกุคนในที่นี้เป็นพยานให้ความรกัของคนทั้งคู่ 

ถ้ายังไงขอบคุณคุณนลินีกับคุณภูดิศมากเลยนะครับ” เมื่อพิธีกรพูด

เสรจ็ แขกเหรื่อกป็รบมอื 

นลนิรีบีเดนิลงจากเวทโีดยมภูีดศิโอบไหล่อยู ่ให้แขกคนอื่นผลดั

กันขึ้นไปพูดคุยตามค�าเชิญของพิธีกร โดยที่นลินีไม่ลืมต่อว่าเขา

ระหว่างเดนิไปยงัโต๊ะ

“ใครใช้ให้คณุหอมแก้มฉนัเนี่ย!” หญงิสาวแหวใส่เขา แต่ยงัฝืน

ยิ้มเมื่อเดนิผ่านโต๊ะของเพื่อนร่วมห้อง

“ก็เพื่อนคุณท�าท่าสงสัยจะเป็นจะตาย ผมกลัวว่าจะถามอะไร

ไม่เข้าท่า แล้วแผนก็แตก ท�าแบบนี้แหละ เลิกถาม เลิกยุ่ง ไม่เห็น 

เหรอ” ชายหนุ่มเลกิคิ้วถามกลบั

“แต่น่าจะบอกฉนัก่อนส”ิ นลนิยีงัพูดต่อ รู้สกึว่าใบหน้าตวัเอง

ร้อนเห่ออย่างไรไม่รู้

“บอกคณุก่อนกไ็ม่เนยีนสคิรบั นี่ผมท�ามากกว่าค่าตวัที่จ้างอกี

นะ” ชายหนุ่มยงัมวิายแย้ง หญงิสาวเลยเชดิหน้าเลก็น้อยขณะมาถงึ

โต๊ะตวัเอง
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“ท�าเองนะ ไม่ได้บอก เพราะฉะนั้นจะมาเรยีกทปิเพิ่มไม่ได้!” 

ภดูศิมองคนที่นั่งลงและแทบไม่สบตาเขา ก่อนจะหวัเราะพลาง

ส่ายหน้าเบาๆ แล้วนั่งลงข้างๆ เวลานั้นนราธปิเดนิกลบัมาที่โต๊ะพอดี

พร้อมกบัพูดด้วยสหีน้าอารมณ์ดี

“โอ๊ย คุณภูชนะเลิศ! ยายมลหน้าหงายแถมยังโดนแย่งซีน  

สมน�้าหน้า อยากเรียกให้ขึ้นไปฆ่าตัวเองดีนัก สัมภาษณ์อย่างกับว่า

เป็นงานแต่งของแกกบัคณุภูงั้นแหละ” 

นลนิไีด้ยนิแล้วรู้สกึเขนิอาย “พะ...พูดอะไรของแกเนี่ย”

“อะไรยายน ีเขนิเหรอ นี่แกเขนิเหรอ” 

พอโดนเพื่อนรกัจบัได้ พวงแก้มขาวนวลของหญงิสาวแดงระเรื่อ

ทนัท ีบวกกบัไฟในห้องจดังานสว่างขึ้นเลก็น้อย ท�าให้ภดูศิเหน็ได้อย่าง

ชดัเจนเพราะนั่งใกล้ เขาอมยิ้ม เธอช่างน่ารกัอะไรอย่างนี้นะ ในขณะ

ที่นลนิรีบีเอื้อมมอืไปตเีพื่อนสาวทนัที

“บะ...บ้าเหรอ เขนิอะไร ฉะ...ฉนัไปเข้าห้องน�้าก่อน ร้อน!” นลนิี

ได้ทลีกุแล้วรบีเดนิจ�้าอ้าวออกจากห้องแกรนด์บอลรูม 

ภูดศิมองตามแล้วหวัเราะเบาๆ นี่ถ้าเธอรู้ว่าเขาเป็นใครจะชอ็ก

ไหมเนี่ย เขายอมรบัว่าถกูใจนลนิเีหมอืนกนั ความสวย ความโก๊ะ และ

ความขี้เหนยีวของเธอ ท�าให้เขารู้สกึว่าเธอเป็นผู้หญงิที่น่าสนใจ

“แต่ท�าได้ดมีากเลยนะคะคณุภ ูตอนนี้ยายมลคงไม่กล้าแล้วละ” 

นราธปิได้ทวี่า

“สองคนนี้ไม่ถกูกนัมากเลยเหรอครบั” ชายหนุม่ถามอย่างสงสยั

“โอ๊ย ตั้งแต่เก้าขวบค่ะ เมื่อก่อนกถ็ูกกนัอยู่หรอก แต่พอยายนี

ได้ดกีว่าหลายๆ อย่าง เรยีนเก่งกว่า หน้าตากด็ ีมนษุยสมัพนัธ์ยอด ก็

อจิฉาตามประสาเดก็ค่ะ แต่จดุพกีอยู่ตรงตอน ม.ต้น มลไปแอบชอบ

รุน่พี่ชมรมบาสคนหนึ่ง แต่เขาไม่เล่นด้วย กลบัมาชอบนซีะงั้น แม้นจีะ

ไม่เล่นด้วย แต่มลกเ็ข้าใจผดิและตั้งแง่มาตลอด ไม่ถงึกบัต่อว่าด่าทอ
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หรอกนะคะ แต่มกัจะท�าอะไรให้ได้ดกีว่าเสมอ แต่ล้มเหลวไม่เป็นท่า! 

ตอนแรกนพียายามปรบัความเข้าใจ แต่พอโดนเล่นงานมากๆ เข้ากไ็ม่

ไหว และเพราะนีไม่ยอมคนอยู่แล้ว สุดท้ายเลยเป็นแบบนี้แหละค่ะ 

ดูเหมอืนไร้สาระนะคะ แต่คู่นี้ฆ่าได้ หยามไม่ได้จรงิๆ ค่ะ”

เมื่อเขาได้ฟังปูมหลังบ้างก็พอเข้าใจ ไม่ใช่ว่าทั้งสองคนเพิ่ง

แข่งขนักนั แต่เกดิขึ้นมานานร่วมสบิปี ไม่แปลกหรอกที่จะจรงิจงั ใน

ขณะที่เขามองว่าไร้สาระไปหน่อยด้วยซ�้า แต่กน็ะ เรื่องบางเรื่องผู้ชาย

ด้วยกนัเองยงัยอมกนัไม่ได้เลย โดยเฉพาะเรื่องผู้หญงิ

“คุณภูท�างานขับรถนานแล้วเหรอคะ ดูจากผิวพรรณ หน้าตา 

ถ้าบอกว่าเป็นลกูผูด้มีสีกลุยงัเชื่อเลย” นราธปิถามอย่างสงสยั สายตา

เฉยีบคมของผูห้าช้างเผอืกในสวนยางและป่าคอนกรตีมานกัต่อนกัแล้ว

ไม่เคยมองพลาด พลางคดิว่าอกีคนอาจไม่ใช่คนขบัรถธรรมดาๆ

“ผมเพิ่งมาเป็นครบั” ชายหนุ่มตอบตามตรง 

“เมื่อก่อนท�าอะไรมาเหรอคะ แล้วเป็นคนที่ไหน เรยีนจบอะไร” 

นราธปิซกัต่อ 

ภดูศิไม่รู้จะตอบอย่างไรด ีชั่งใจว่าจะตอบความจรงิหรอืจะโกหก

ไป แต่ถ้าพูดความจรงิแล้วเรื่องเกดิไปถงึหูภูธเนศ เขาคงโดนแขวะอกี

ตามเคย และคงจะเป็นเรื่องวุ่นวายมากแน่ๆ คิดว่าตอนนี้การโกหก 

คงเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุ

“ผมเป็นคนต่างจงัหวดั เรยีนไม่จบหรอกครบั ว่าแต่...คณุนไีม่

ได้อยู่กรงุเทพฯ เหรอครบั” ชายหนุ่มตอบสั้นๆ แล้วถามเรื่องหญงิสาว

ต่อ 

แม้นราธิปยังสงสัย แต่ก็เลือกยุติ พลางคิดว่าอดีตของอีกคน

อาจไม่น่าจดจ�าเลยไม่อยากซกัไซ้ จงึตอบค�าถามของภูดศิ

“ค่ะ เรยีนจบกก็ลบัไปอยู่เชยีงราย อยู่เป็นเพื่อนคณุยายภาวณิ”ี 

“คุณนีท�าอาชีพนักเขียนมานานแล้วเหรอครับ” ชายหนุ่มยัง
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สนใจถามต่อ 

นราธปิหรี่ตาเลก็น้อย “แหม คณุภู อย่าบอกนะคะว่าสนใจน”ี 

เมื่อโดนจบัได้เขารบีส่ายหน้า “เอ่อ เปล่านะครบั ผมถามเผื่อ

ไว้ เกดิเพื่อนของคณุนเีดนิมาถาม ผมจะได้มขี้อมูล” 

แม้นราธปิจะไม่ค่อยเชื่อ แต่กย็อมพยกัหน้า กระนั้นยงัมองด้วย

สหีน้าและแววตาจบัผดิอยู่บ้าง

“ตอนแรกก็ท�างานประจ�าค่ะ แต่นีชอบอ่านหนังสือมาแต่ไหน

แต่ไร ว่างๆ เลยลองเขยีน พอเขยีนกช็อบ พอชอบกย็ดึเป็นอาชพี เลย

ลาออกมาเขียนหนังสืออย่างเดียวค่ะ ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไร 

นตัตี้เอาเบอร์ยายนใีห้ดไีหมคะ” นราธปิยิ้มกรุ้มกริ่ม 

ภดูศิส่ายหน้า การจะได้ซึ่งเบอร์โทรศพัท์ของนลนินีั้นง่ายจะตาย 

ข้อมูลการเข้าพกัอย่างไรล่ะ

“ไม่เป็นไรหรอกครบั”

“หรือ...จะเอาเบอร์นัตตี้ก็ได้นะคะ ยินดีรับสายตลอดยี่สิบสี่

ชั่วโมง” นราธปิขยบิตาให้ แต่ท�าเอาชายหนุ่มขนลกุ

“เอ่อ มะ...ไม่เป็นไรครบั” 

นราธปิหวัเราะแล้วชวนคยุอกีเลก็น้อย ก่อนจะยตุเิมื่อนลนิเีดนิ

เข้ามา ความเงยีบที่โต๊ะท�าเอาหญงิสาวขมวดคิ้วเลก็น้อยขณะนั่งลง

“เงียบท�าไม คงไม่ได้นินทาฉันหรอกใช่ไหม” หญิงสาวเลิกคิ้ว

ถาม

“นินทาแกไปเยอะแล้วย่ะ! เข้าห้องน�้านานเป็นชาติ” นราธิป

แกล้งว่า ท�าเอาหญงิสาวย่นจมูก

“คนเยอะ แล้วจะมานนิทาฉนัท�าไมกนัยะ” เธอว่ากลบั

“ก็นินทาแกสนุกสุดๆ แล้วละ เผาเรื่องของแกให้คุณภูฟัง” 

นราธปิหวัเราะอย่างอารมณ์ด ีเลยเจอนลนิแีถมให้อกีหนึ่งท ีในขณะที่

ภูดิศมองสองเพื่อนรักแล้วหัวเราะเบาๆ เขาเอื้อมมือไปหยิบแก้วไวน์ 
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และทั้งหมดกส็นใจเวทกีนัอกีครั้ง

งานเลี้ยงแต่งงานจบลงด้วยดพีร้อมกบัความสขุและคราบน�้าตา 

วมิลภาร้องไห้เป็นเผาเต่าจนนราธปิอดแขวะไม่ได้ว่านี่งานแต่งงานหรอื

งานโศกเศร้ากนัแน่ และเมื่อแขกทยอยกลบั นลนิรีบีคว้ามอืของภูดศิ 

ออกจากงานทนัทเีมื่อเหน็วมิลภาก�าลงัเดนิตรงมาทางนี้

“น ี เดี๋ยวก่อน ยายน ี เดี๋ยวก่อนส ิคณุภู เดี๋ยวก่อนค่ะ รอมล

ด้วย โธ่เอ๊ย!” วมิลภาพยายามรบีวิ่งมาแล้ว แต่เพราะรองเท้าส้นสงูไม่

เอื้ออ�านวย สุดท้ายก็มองตามสองคนนั้นรีบเดินจากไป เธอหงุดหงิด

เลก็น้อยเมื่อไม่อาจซกัไซ้ทั้งคูต่่อ นบัว่ารอบนี้เธอแพ้ขาดลอยจรงิเชยีว 

คดิแล้วน่าโมโห แถมยงัโดนแม่ของเจ้าบ่าวต�าหนอิกีต่างหาก เรื่องการ 

กระท�าของเธอบนเวท ีงานนี้เธอไม่ยอมหรอก ต้องเอาคนื!

“ฉันต้องรู้ให้ได้ว่าแฟนของเธอน่ะเป็นใครกัน!” หญิงสาวบอก

อย่างมุ่งมั่น

เมื่อออกจากโรงแรมภูดิศท�าหน้าที่สารถีหลังจากพวกเขาแยก

กบันราธปิ ทแีรกจะไปต่อที่อื่นกนั แต่เพื่อนรกัของเธอมนีดัด่วนแทรก

เข้ามา สดุท้ายนลนิจีงึต้องกลบัโรงแรมตามระเบยีบ เวลานี้ที่นั่งด้าน

หน้าข้างคนขบัจงึถูกหญงิสาวจบัจองแทนที่จะไปนั่งด้านหลงัในฐานะ

ลูกค้า แม้ภูดิศจะบอกให้เธอไปนั่งเบาะหลังแล้ว แต่ค�าพูดของนลินี

ท�าให้เขารูส้กึด ีเพราะหญงิสาวบอกว่าตอนนี้เขาไม่ใช่คนขบัรถของเธอ 

แต่เป็นเพื่อนของเธอ

“พรุ่งนี้คุณมีแผนจะไปไหนต่อเหรอครับ” ชายหนุ่มถามอย่าง

สนใจ

“พรุ่งนี้ฉนัจะกลบัเชยีงรายเลย กลวัยายวมิลภาจะตามมาป่วน

ยนัโรงแรม”

“ขนาดนั้นเลย?” เจ้าของร่างสูงถามเหมอืนไม่เชื่อ

“คณุไม่รู้อะไร เมื่อก่อนนะ ตอนเรยีนมหาวทิยาลยัอยูก่นัคนละ
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คณะ ยงักล้ามาป่วนที่หอพกัที่ฉนัอาศยัอยูเ่ลย ผู้หญงิอย่างวมิลภาท�าได้

ทุกอย่าง ขอเพียงแค่ให้ฉันเสียหน้าและพ่ายแพ้” นลินีบอกตามตรง 

วรีกรรมระหว่างเธอกบัวมิลภานั้นยงัมอีีกเพยีบ

“งั้นวนันี้คณุคงมคีวามสขุมากเลยสนิะที่เอาชนะคู่ปรบัได้” 

นลนิยีิ้มกว้าง “แน่นอนส ิอย่างเดยีวที่ฉนัเอาชนะยายมลไม่ได้

คือการหาแฟนและแต่งงานนี่แหละ! เรื่องอื่นยังพอแข่งกันได้นะ แต่

เรื่องนี้ฉนัไม่สู้ แต่ใช่ว่าจะยอมแพ้ เลยต้องจ้างคณุยงัไงล่ะ” 

ภูดศิหวัเราะออกมาเบาๆ “ถ้าคณุไม่เจอผม คณุจะท�ายงัไง จะ

จ้างใคร” ถามต่ออย่างอยากรู้

“ต้องใครสกัคนแถวๆ นี้แหละ ตอนแรกฉนัตั้งใจจะไม่จ้างแล้ว 

แต่พอรูว่้าวมิลภาวางแผนลวงฉนัไปฆ่ากลางเวท ีของแบบนี้ยอมไม่ได้ 

สดุท้ายกอ็ย่างที่คณุรู้นั่นแหละ” 

ค�าพดูของนลนิที�าให้เขานกึข�า “ตอนนี้ทกุคนกเ็ข้าใจว่าคณุเป็น

แฟนกบัผมหมดแล้วส”ิ

“ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นหรอก เดี๋ยวพอให้ผ่านงานไปสกัหน่อย ฉนั

ก็บอกว่าเลิกกัน อีกอย่างฉันไม่ค่อยอัปเดตเรื่องราวตัวเองลงโซเชียล 

เผลอๆ เดี๋ยวคนืนี้คนกล็มื ถ้าเกดิคณุบงัเอญิเจอใครที่รู้จกัฉนั คณุบอก

ไปเลยว่าเลกิกบัฉนัแล้ว เท่านั้นแหละ ทกุอย่างกเ็รยีบร้อย” นลินบีอก

แผนการที่วางเอาไว้และคดิอย่างถี่ถ้วน 

ชายหนุม่พยกัหน้ารบัเลก็น้อยพลางคดิว่าเธอวางแผนมาดจีรงิๆ

เมอร์เซเดส-เบนซ์เลี้ยวมาจอดหน้าโรงแรมพอดบิพอด ีหญงิสาว

ล้วงหยบิเงนิในกระเป๋ามาห้าร้อยบาท จากนั้นจบัมอืชายหนุ่มแล้วยดั

ใส่มอืเขาพร้อมกบัมองด้วยดวงตาเป็นประกาย

“คณุท�าได้ด ีฉนัแถมทปิให้อกีห้าร้อยเลย ขอบคณุส�าหรบัวนันี้

นะ” 

ภดูศิมองเงนิในมอืแล้วมวิายแซว็ “ห้าร้อยเชยีว... ใจป�า้นะคณุ” 
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นลนิขีมวดคิ้วเลก็น้อย “ล้อเลยีนฉนัเหรอ คดิว่าฉนัเคม็มากหรอื

ไง” 

ภูดศิหวัเราะพลางส่ายหน้า “เปล่าสกัหน่อย”

“งั้นกด็ ีฉนัไปก่อน” หญงิสาวพูดเท่านั้น ก่อนจะเปิดประตูรถ

แล้วลงไป และเดนิขึ้นบนัไดไปยงับรเิวณลอ็บบ ี

ภูดิศมองภาพนั้นแล้วยิ้มก่อนจะเปิดประตูลงมาเพื่อมองจน

หญงิสาวเดนิลบัหายไปจากสายตา แล้วจงึขึ้นรถกลบับ้านบ้าง


