
๑

แสงแดดที่ค่อนข้างแรงส่องผ่านผ้าม่านสีอ่อนเข้ามาในห้องนอน
กว้าง ตกกระทบลงบนเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่ถูกออกแบบมาให้เข้าชุดกัน
ราวกับห้องของเจ้าหญิงในเทพนิยาย ข้าวของเกือบทุกชิ้นเป็นสีชมพูและ 
สโีทนพาสเทล เผยให้เหน็รสนยิมที่หวานจนเกอืบเลี่ยนของเจ้าของห้อง 

หญิงสาวร่างบางที่ยังหลับสนิทนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มผืนหนา ผม
ยาวสลวยกระจดักระจายไปทั่วหมอนใบใหญ่ รอบๆ ตวันั้นมหีมอนอกีหลาย
สิบใบที่กระจายไปรอบทิศ บางส่วนก็ตกจากเตียงขนาดคิงไซซ์สีขาวนวล
เพราะการนอนดิ้นของเจ้าตัว เมื่อแสงแดดเริ่มส่องใบหน้าจนทนนอนต่อ 
ไม่ไหว หญงิสาวจงึค่อยๆ ลมืตาขึ้นแล้วกะพรบิถีๆ่  เพื่อปรบัสายตาให้คุน้ชนิ
กับความสว่างของเช้าวันใหม่...แต่ด้วยนิสัยขี้เซา แสงแดดแค่นี้ไม่มีทาง 
ท�าอะไรเธอได้อย่างแน่นอน

สุรวิสัสาพลกิตวันอนคว�่า เตรยีมจะกลบัสู่ห้วงนทิราอกีครั้งถ้าไม่มี
เสยีงโทรศพัท์ดงัขึ้นก่อน ในคราวแรกมอืบางคว้ามากดปิดโดยอตัโนมตั ิแต่
เมื่อปลายสายโทร. กลบัมาอกีรอบอย่างต่อเนื่อง เธอจงึกระชากสมาร์ตโฟน
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รุ่นใหม่ล่าสุดออกมาจากสายชาร์จอย่างไม่สบอารมณ์ ก่อนจะรับสายด้วย
เสยีงงวัเงยี

“อมื” สุรวิสัสากรอกเสยีงลงไปอย่างหงุดหงดิ...ใครโทร. มานะ ไม่รู้
หรอืไงว่าเธออนญุาตให้ตดิต่อได้หลงัเที่ยงวนัเท่านั้น คอยดนูะ ถ้าไม่ใช่เรื่อง
ด่วนจรงิๆ แม่จะวนีให้หน้าหงายไปเลย

“อมื? อมือะไรครบั” 
น�้าเสียงเข้มอันเป็นเอกลักษณ์นั้นท�าให้หญิงสาวเด้งตัวขึ้นมานั่งบน

เตยีงโดยอตัโนมตั ิมอือกีข้างรบีเสยผมลวกๆ แล้วขยี้ตาก่อนจะเพ่งไปที่หน้า
จอโทรศพัท์

รุจน์รวิน...ชื่อที่ปรากฏอยู่ท�าให้หญิงสาวรีบกระแอมพลางหันไปดู
นาฬิกา เมื่อเห็นว่าเข็มสั้นก�าลังจะเดินไปถึงเลขสิบเอ็ด ร่างบางในชุดนอน
กรุยกรายก็รีบกระโดดลงจากเตียงราวกับติดสปริง ก่อนจะวิ่งตรงเข้า
ห้องน�้าจนเกอืบสะดุดชายชุดนอนตวัเอง

“สวสัดค่ีะ คณุรจุน์ อยูไ่หนแล้วคะ” เสยีงหวานถกูปรบัให้ฟังดสูดชื่น
ที่สุดขณะที่บบียาสฟีันพร้อมแปรงฟันหลงัชายหนุ่มวางสาย ไม่อยากให้เขา
รู้ว่าเพิ่งตื่นเมื่อไม่กี่วนิาทกี่อน

“ผมถงึหน้าหมูบ้่านแล้ว เดี๋ยวออกมารอข้างหน้าบ้านเลย ผมไม่อยาก
จอดรอนาน” 

เสียงกุกกักเบาๆ ดังมาจากปลายสาย...เขาคงก�าลังแลกบัตรเข้า
หมู่บ้าน

ได้ยินเพียงเท่านั้น หญิงสาวก็ยิ่งลนลานเผลอท�าโทรศัพท์ตกลงบน
พื้นห้องน�้า เมื่อเห็นว่าอีกห้านาทีจะถึงเวลานัด เธอถึงกับสบถออกมาเบาๆ 
นกึโกรธตวัเองที่เมื่อคนืนอนดซูรีส์ีย้อนหลงัจนดกึดื่น สรุวิสัสาทิ้งโทรศพัท์
มือถือไว้แบบนั้นด้วยความเร่งรีบ เธอแทบจะกระโจนเข้าไปในห้องอาบน�้า 
จดัการธุระส่วนตวัพลางตะโกนเข้าไปในโทรศพัท์

“เดี๋ยวคุณรอประมาณสบินาทนีะคะ คอื...คอืฉนัมงีานด่วนเข้า ต้อง
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เคลยีร์งานแป๊บนงึ” หวัสมองของเธอยงัท�างานได้ไม่เตม็ที่ ทั้งนอนไม่พอ ทั้ง
เพิ่งตื่น ไม่อย่างนั้นข้ออ้างคงสมเหตุสมผลกว่านี้

สรุวิสัสารบีจนไม่ได้วางสาย ดงันั้นเสยีงเปิดปิดประตแูละเสยีงโครม
ครามจงึท�าให้รจุน์รวนิเดาได้ไม่ยากว่าเหตกุารณ์จรงิเป็นอย่างไร...ชายหนุม่
กดตดัสาย แค่วนัแรกที่นดักนั สุรวิสัสายงัไร้ความรบัผดิชอบขนาดนี้ เขา
ไม่อยากคดิเลยว่าต่อไปจะเจอเรื่องปวดหวัอกีมากแค่ไหน

รจุน์รวนิจอดรถสปอร์ตคูใ่จหน้าประตใูหญ่ หลงัจากกดกริ่งไม่นาน 
หญิงแม่บ้านวัยกลางคนก็ออกมาต้อนรับแล้วพาเขาเข้าไปรอด้านใน...บ้าน
ของสุริวัสสาถือว่าใหญ่เกินไปส�าหรับการอยู่คนเดียว รสนิยมของเจ้าของ
บ้านนั้นชดัเจนมาก ตั้งแต่ทางเข้าบ้าน สวนเลก็ๆ และโถงบ้านจนเลยมาถงึ
ห้องรับแขก ของตกแต่งบ้านและเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นท�าให้เขารู้สึกเหมือน
ก�าลังเดินเข้าบ้านตุ๊กตาสีหวานที่ถูกขยายให้กลายมาเป็นบ้านคนจริงๆ ทุก
มุมที่มองไป อย่างน้อยต้องเจอดอกไม้สขีาวในแจกนัเลก็ๆ ผ้าลูกไม้ หรอื
ไม่ก็ของตกแต่งที่เขาเองก็ไม่เข้าใจว่ามันมีประโยชน์อะไร นอกจากความ
สวยงามที่ค่อนไปทางเกะกะส�าหรบัตน เมื่อส�ารวจได้สกัพกัชายหนุม่จงึเดนิ
กลบัไปนั่งที่โซฟาสขีาวนวล หยบิแก้วน�้าเยน็บนโต๊ะขึ้นมาดื่มเพื่อระงบัความ
หงุดหงดิที่เริ่มคุกรุ่นในใจ

หลงัจากแม่บ้านขึ้นมารายงานว่ารุจน์รวนินั่งรออยู่ข้างล่าง สุรวิสัสา
กม็าถงึขั้นตอนสดุท้ายก่อนการออกจากห้องในทกุๆ วนั นั่นคอืการหมนุตวั
หน้ากระจกบานใหญ่เพื่อส�ารวจดูความเรียบร้อยของตน เมื่อมั่นใจในชุด 
เดรสล�าลองสแีดงสดแล้ว เธอจงึคว้ากระเป๋าถอืราคาหกหลกัใบโปรด วิ่งลง
บนัไดชนดิที่ว่าขาทั้งสองข้างแทบจะพนักนั แต่แล้วกต้็องเบกิตากว้างเมื่อเหน็
ร่างสูงยืนเอามือล้วงกระเป๋ารออยู่ ซ�้ายังจ้องเธอด้วยสายตาจับผิด เพียง
เท่านั้นจากท่าทเีร่งรบีกเ็ปลี่ยนไปอย่างรวดเรว็ ร่างบางยดืตวัขึ้น เชดิหน้า
แล้วค่อยๆ เดินลงบันไดสามขั้นสุดท้ายลงมา ด้วยมาดนางพญาหงส์ที่ได้
เหน็บ่อยๆ เวลาออกงาน
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รุจน์รวินส่ายหน้าเบาๆ รอฟังค�าขอโทษจากสุริวัสสา แต่แล้วก ็
ผิดคาดเมื่อเธอกลับยิ้มให้เหมือนมันเป็นเรื่องปกติเสียเต็มประดาที่เขาต้อง
มาเสียเวลานั่งรอเกือบหนึ่งชั่วโมง นี่อาจเป็นเรื่องปกติของพวกคนดัง แต่
แน่นอนว่าไม่ใช่ส�าหรบันกัธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์แบบเขาที่รูส้กึว่าทกุนาทนีั้น
มคี่ายิ่งกว่าทอง

จะว่าไป ถ้าตดัอคตทิี่เขามตี่อเธอออก ชายหนุ่มกไ็ม่แปลกใจเลยว่า
ท�าไมหญิงสาวตรงหน้าถึงเป็นผู้มีหน้ามีตาในแวดวงสังคม ด้วยรูปลักษณ์
ภายนอกที่ดูสวยสง่า บุคลิกภาพดี และเป็นต่อด้วยหุ่นที่สูงโปร่ง ใบหน้า 
รูปไข่รบักบัคิ้วโก่ง ดวงตาโตทั้งคู่ถูกเขยีนให้เฉี่ยวคม นยัน์ตาสเีข้มของเธอ
เตม็ไปด้วยความมั่นใจ ไล่ลงมากป็ากนดิจมกูหน่อย ผมสดี�าหนายาวเลยบ่า
ถูกดัดเป็นลอนใหญ่ที่สะบัดไปมาตามการเคลื่อนไหวของเจ้าตัว ผิวนวล 
สแีทนอ่อนนั้นท�าให้เธอยิ่งดนู่าค้นหา มากกว่าความสวยแบบพมิพ์นยิมที่เขา
กลบัคดิว่ามนัจดืชดืและไม่มคีวามดงึดูดเอาเสยีเลย

สรุวิสัสาส่งยิ้มหวานน�าทพัไปก่อน เธอค่อนข้างมั่นใจในเสน่ห์ของตน 
แต่เมื่อยังเห็นคนตรงหน้ายืนหน้าบูด เธอจึงแกล้งท�าไม่รู้ไม่ชี้ เดินไปหยิบ
อาหารเช้าในครวัที่แม่บ้านท�าใส่กล่องเอาไว้ให้ตามที่เธอสั่ง จะว่าไปวนันี้เขา
กม็าด้วยลุคล�าลองแบบที่ไม่ค่อยมใีครได้เหน็บ่อยนกั ซึ่งเธอคดิว่ามนักลบั
ท�าให้ชายหนุ่มดูมีเสน่ห์ขึ้นมามากกว่าตอนที่เขาใส่เสื้อเชิ้ตกับสูทเป็นไหนๆ 
ยิ่งวนันี้เขาไม่ได้เซตผมแบบปกตจิงึค่อยดูเป็นคนสบายๆ ขึ้นมาหน่อย

“กระเป๋าเสื้อผ้าล่ะครบัเจ้าหญงิ” น�้าเสยีงเข้มนั้นออกแนวประชดเสยี
มากกว่า

“อ้อ อยูข้่างบนัไดข้างบนค่ะ จะรบกวนไปไหมถ้าจะฝากคณุยกลงมา 
เอ๊ะ แต่ไม่เป็นไรค่ะ ฉนัเกรงใจ เดี๋ยวให้พี่บศุย์ขึ้นไปยกลงมากไ็ด้” สรุวิสัสา
แกล้งพดูเสยีงหวาน รูท้นัว่าเขาไม่มทีางยอมให้ผูห้ญงิเดนิยกของขึ้นลงแน่ๆ 
ถงึจะเป็นแม่บ้านของเธอกเ็ถอะ

และแล้วกเ็ป็นไปตามคาด เมื่อหญงิสาวเดนิออกมาจากในครวัพร้อม
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แก้วกาแฟร้อน เธอก็เห็นร่างสูงเดินลงมาจากบันไดพร้อมกระเป๋าเดินทาง
สชีมพสูดสองใบใหญ่ด้วยสหีน้าบอกบญุไม่รบั สรุวิสัสาแอบเหน็เขามอีาการ
หอบเลก็น้อยเมื่อกระแทกกึ่งโยนกระเป๋าของเธอลงกบัพื้นบ้านอย่างไม่ไยดี

“นี่คุณ วางเบาๆ หน่อยสิ สองใบนี้เกือบสองแสนนะยะ” เจ้าของ
กระเป๋าปรี่เข้ามากอดกระเป๋าตัวเองไว้ แล้วมองมาด้วยสายตาเอาเรื่อง 
ราวกบัว่าเขาเพิ่งรงัแกเดก็หรอืไม่กค็นชราไร้ทางสู้

“สองแสน? แค่กระเป๋าเนี่ยนะสองแสน ประคบประหงมขนาดนี้ เอา
ขึ้นหิ้งเลยไหมคุณ” รุจน์รวนิกลอกตาทนัททีี่เหน็ท่าทางคนตรงหน้า 

สุรวิสัสาหรี่ตาลงนดิหน่อย รู้สกึเจบ็แทน ‘ลูกรกั’ ที่ถูกเขาโยนอย่าง
ไม่มคีวามทะนุถนอมเลยสกันดิ

“นี่ แล้วในสัญญาของเรา คุณกลับบ้านได้ทุกวันอาทิตย์นะ นี่เอา
เสื้อผ้าไปเหมือนจะไปอยู่เป็นปี เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า หรือนึกว่าจะไป
แฟชั่นวกี”

“กน็ี่แหละค่ะ ส�าหรบัอาทติย์เดยีว แปลกตรงไหน” สุรวิสัสาลุกขึ้น
ยนื หนัไปหยบิแก้วกาแฟมาจบิช้าๆ ยิ้มตาใส ตั้งใจรวนคนตรงหน้า

“เสื้อผ้าส�าหรบัอาทติย์เดยีว?” ดวงตาคมมองกวาดไปยงักระเป๋าเดนิ
ทางด้วยสายตาเหมอืนก�าลงัมองของประหลาด “แบกอะไรไปเยอะแยะ บ้าน
ผมกอ็ยู่ในกรุงเทพฯ เนี่ยแหละคุณ รู้หรอืยงัว่าน�้าไฟเข้าถงึ นี่ถ้าไม่บอกว่า
เสื้อผ้า คงนกึว่าแบกกระเป๋าหนิ” 

ท้ายประโยคท�าให้คนที่ก�าลงัยิ้มตาใสส่งค้อนวงโตไปให้จนหน้าคว�่า
“กฉ็นัเป็นคนมหีน้ามตีาในสงัคม ให้ใส่เสื้อยดืกางเกงขาสั้นซ�้าๆ ไม่ได้

หรอก เดี๋ยวนกัข่าวมาเจอ ถ่ายรูปไปลงกแ็ย่ส”ิ
“ใครมนัจะมาถ่ายคุณ” เขาพมึพ�ากบัตวัเอง นกึขนัที่เจ้าตวัไม่ได้ยนิ 

ไม่อย่างนั้นคงได้แว้ดขึ้นมาอกีชดุใหญ่ “แล้วผมได้บอกหรอืเปล่าว่าเดี๋ยวเรา
จะตรงไปบ้านผมเลย ไม่ได้แวะที่ไหน” รุจน์รวนิจงใจมองชุดที่เธอก�าลงัใส่
อยู่
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“บอกแล้วค่ะ ท�าไมคะ นี่ชุดอยู่บ้านของฉัน” หญิงสาวก้มลงมอง 
เดรสสแีดงสดของตนบ้างอย่างภูมใิจ

รจุน์รวนิท�าท่าจะพดูอะไรสกัอย่างต่อ แต่แล้วกส็ดูหายใจเข้าลกึคล้าย
พยายามระงบัอารมณ์เตม็ที่ เขาไม่เข้าใจเลยว่านสิยัของคนตรงหน้านั้นท�าให้
เธอโด่งดงัในแวดวงสงัคมได้อย่างไร...ไม่ส ิอย่าว่าแต่แวดวงสงัคมเลย เขา
ควรจะถามว่าคนรอบตวัของเธอทนได้อยา่งไรมากกวา่ ไมรู่้จกัส�านกึผดิยงั
ไม่พอ ยงัจะรวนแถมยงั ‘เยอะ’ กว่าใครๆ ที่เขาเคยเจอมา

“สงสัยจะไม่อยากเจอว่าที่คู่หมั้นตัวเองอีกแล้วละมั้ง” เสียงเข้มพูด
เรยีบๆ แต่แค่ฟังดูกร็ู้ว่าเขาเริ่มอดทนไม่ไหว ที่เหน็สุรวิสัสายนืจบิกาแฟไป
เรื่อยๆ แบบไม่ทุกข์ร้อน

เพยีงเท่านั้น มอืบางกว็างแก้วกาแฟลงอย่างรวดเรว็จนแทบจะกลาย
เป็นกระแทก แล้วหยบิกระเป๋าถอืใบโปรด เดนิน�าออกไปหน้าบ้าน ปล่อย
ให้ชายหนุม่เดนิตามมาพร้อมกระเป๋าเดนิทาง ซึ่งหน้าที่ยกกระเป๋ากลายเป็น
ของเขาโดยปรยิาย

‘เจอฤทธิ์ฉนัแค่นี้ยงักดัฟันกรอดขนาดนั้น คอยดูเถอะคุณรุจน์ ฉนั
จะท�าให้คุณไล่ฉนัออกจากบ้านแทบไม่ทัน อย่าให้ฉนัรู้เชยีวนะว่าวชิญ์หาย
ไปไหน’ สุริวัสสาคิดอย่างไม่สบอารมณ์ เปิดประตูเข้าไปนั่งในรถคันหรู  
ขาเรยีวยกขึ้นไขว่ห้างตามความเคยชนิ รอเจ้าของรถน�าสมัภาระของเธอไป
ไว้หลงัรถ

หลังจากชายหนุ่มเข้ามานั่งแล้วเริ่มออกรถ บรรยากาศเงียบสนิทก็
ท�าให้สรุวิสัสาอดึอดัอยูบ้่างจนต้องเสมองออกไปข้างนอกหน้าต่าง สกัพกัจงึ
แอบส�ารวจคนขบัใกล้ๆ ระหว่างที่เขามองตรงไปยงัถนนด้านหน้า เธอเคย
เจอหนุม่เนื้อหอมอย่างรจุน์รวนิมามาก แต่ในคราวนี้เธอกลบัรูส้กึไม่เหมอืน
กัน เพราะนอกจากเสน่ห์ที่เขามีจนเหลือล้นแล้ว ดวงตาเข้มของเขายังด ู
เดด็ขาดและมอี�านาจ แถมยงัซ่อนความเจ้าชูไ้ว้ลกึๆ ผมของเขาตดัสั้นพร้อม
เซตตามสมยันยิม ใบหน้าคมได้รูปรบักบัจมูกโด่ง ส่วนคิ้วเข้มนั้นดงึดูดให้
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เจ้าตวัดมูเีสน่ห์มากกว่าเดมิ...เธอไล่สายตาเรื่อยลงมาจนหยดุอยูท่ี่รมิฝีปาก
ที่เม้มเป็นเส้นตรงของเขาสกัพกั

“มองขนาดนั้น สงสยัอะไรถามผมได้นะ” 
ได้ยินเช่นนั้นเธอก็รีบละสายตา ท�าเป็นมองข้างหน้า เมื่อเห็นว่าเขา 

ไม่ได้พดูอะไรอกี หญงิสาวจงึเริ่มเปิดกล่องข้าวกนิบนรถ ข้างในเป็นขนมปัง
ทาแยมสองแผ่น

“จะกนิอะไรขอเจ้าของรถหรอืยงั” น�้าเสยีงเข้มห้วนขึ้นเลก็น้อย
“สญัญาว่าไม่ท�าหกหรอกค่ะ ปกตฉินัขบัรถไป กก็นิข้าวไป แต่งหน้า

ไป ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไร เวลาคนกรุงเทพฯ มันน้อย บางเรื่องก็ต้อง
ประหยดัเวลา”

“มนัน้อยเพราะคุณบรหิารไม่เป็นน่ะส ิอย่างเมื่อเช้า” 
ก่อนที่ชายหนุ่มจะพูดจบ หญงิสาวกแ็ทรกขึ้นมา
“คุณช่วยอธบิายคร่าวๆ เรื่องคนที่บ้านคุณหน่อยได้ไหม แล้วหน้าที่

ของฉนัต้องท�าอะไรบ้าง” สุรวิสัสารู้ดวี่าหากพูดเรื่อง ‘สนธสิญัญา’ ระหว่าง
เธอกบัเขา ชายหนุม่จะต้องรบีตรงเข้าประเดน็ และลมืความผดิของเธอเมื่อ
เช้าไปชั่วขณะอย่างแน่นอน

ก่อนที่รุจน์รวินจะเริ่มเข้าเรื่อง สุริวัสสาก็แอบกลอกตาด้วยความ 
เบื่อหน่าย แค่วนัแรกเธอกบัเขายงัตงึใส่กนัขนาดนี้ ไม่อยากจะคดิเลยว่าวนั
ต่อๆ ไป ทั้งเจอหน้ากัน ทั้งอยู่บ้านเดียวกัน เธอจะต้องเจอกับปัญหาอีก
มากมายขนาดไหน ไหนยังจะปัญหาต่างๆ ที่เธอต้องเข้าไปสะสางอีก แม้ 
ตอนนี้ยังรู ้จักกันไม่ดีพอ แต่เธอก็สัมผัสได้ว่าผู ้ชายคนนี้ไม่ธรรมดา 
นอกจากจะปากจดั ฉลาดและรู้ทนัเธอแล้ว เขายงัเป็นนกัจบัผดิที่หาตวัจบั
ยากอกีด้วย

สุริวัสสาลอบถอนหายใจเบาๆ พลางนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อ 
สามอาทติย์ก่อนแล้วอยากจะเอาหวัโขกกระจกรถให้รู้แล้วรู้รอด ถ้าวนันั้น
ติณห์ไม่สะเพร่าใจร้อนจนความแตก ชีวิตดาวค้างฟ้าของเธอก็คงไม่พลิก
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หน้ามอืเป็นหลงัมอื ตกเป็นลูกไก่ในก�ามอืของรุจน์รวนิแบบนี้หรอก

สามอาทติย์ก่อน 
ร่างบางในชดุเกาะอกราตรยีาวสเีข้มพราวระยบัก�าลงันั่งแต่งหน้าอยู่

ในห้องเสื้อผ้า ซึ่งถูกแบ่งออกมาเป็นสัดส่วนจากห้องนอนเพื่อการแต่งตัว
และแต่งหน้าท�าผมโดยเฉพาะ รอบกายของเธอรายล้อมไปด้วยกระจกเลก็
ใหญ่หลายบาน ด้านหน้าเป็นโต๊ะเครื่องแป้งขนาดใหญ่ซึ่งมเีครื่องส�าอางกว่า
ร้อยชนดิวางเรยีงกนัเป็นระเบยีบ กระจกและไฟรอบๆ นั้นถูกออกแบบมา
อย่างมอือาชพีให้ส่องมาที่เจ้าตวั

ใบหน้าหวานหันซ้ายขวาให้กระจกอยู่หลายที เมื่อแน่ใจว่าทุกอย่าง
เรยีบร้อย เธอจงึพยกัหน้าเป็นเชงิอนญุาตให้สไตลสิต์ส่วนตวัออกไปจากห้อง
ได้

มือบางเริ่มทาลิปสติกสีแดงสดอย่างประณีตเป็นอย่างสุดท้าย ผม
ของเธอถูกรวบตึงเป็นหางม้าตรง เผยช่วงล�าคอระหง พร้อมส�าหรับการ
อวดเครื่องประดับราคากว่าแปดหลักซึ่งก�าลังเดินทางมาพร้อมกับกีรวิชญ์ 
คนรกัของเธอ

ทันทีที่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆ สุริวัสสาก็กดรับทันทีโดยไม่ต้อง
มองว่าใครโทร. มา ระหว่างนั้นดวงตากลมกเ็หลอืบออกไปมองนอกหน้าต่าง 
ฟ้าข้างนอกเริ่มเปลี่ยนเป็นสแีดงเข้ม บ่งบอกว่าใกล้ถงึเวลานดัเตม็ที

“ถงึแล้วหรอืคะ” สุรวิสัสากรอกเสยีงหวานลงโทรศพัท์ 
“เสรจ็หรอืยงั เดี๋ยวไปไม่ทนัช่วงเปิดตวันะ” กรีวชิญ์ตอบกลบัมาด้วย

เสยีงเรื่อยๆ ขดักบัประโยคที่พูด เขาชนิกบัความช้าในการแต่งตวัของแฟน
สาว ยิ่งวันนี้เป็นงานเปิดตัวเครื่องเพชรของบริษัทชั้นน�า ซึ่งแน่นอนว่า
เป็นการรวมเหล่าดาราและเซเลบริตีมาเจอกัน เขารู้ดีว่าสุริวัสสาไม่มีทาง
ยอมให้ตวัเองโดนกลบรศัมงี่ายๆ อย่างแน่นอน

ในเวลานี้ไม่มีใครที่ไม่รู้จัก Wedding Planner สาวสวยที่มีงาน
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อดเิรกคอืการเขยีนบลอ็ก ชื่อเสยีงโด่งดงัเป็นอนัดบัต้นๆ ในโลกอนิเทอร์เนต็
อย่าง สุรวิสัสา ถ้าพูดถงึบลอ็กของเธอที่คนทั้งประเทศต่างจบัตามอง ค�าว่า 
‘วสาฟีเวอร์’ มนัยงัน้อยไป เพราะสุรวิสัสาเป็นคนที่ครบเครื่องและมพีร้อม
ในทุกด้าน ทั้งรูปร่างหน้าตา หน้าที่การงาน การศกึษา ชื่อเสยีงในแวดวง
สงัคมที่กว้างขวาง ดงันั้นชวีติของเธอจงึถอืว่าเป็นชวีติในฝันของใครหลายๆ 
คน แต่ประเดน็ส�าคญัที่ท�าให้เธอเป็นผูห้ญงิที่น่าอจิฉาที่สดุในเวลานี้ คอืการ
ที่เธอเป็น ‘ว่าที่สะใภ้สดุที่รกั’ ของตระกลูมหาเศรษฐ ีเจ้าของห้างสรรพสนิค้า
ชั้นน�าทั่วประเทศ

กรีวชิญ์ คนรกัของเธอนั้นกไ็ม่ได้มคีณุสมบตัด้ิอยไปกว่ากนั ทั้งคูจ่งึ
ถูกขนานนามว่าเป็น ‘กิ่งทองใบหยก’ ประจ�าแวดวงไฮโซ และเป็นอกีหนึ่ง 
คู่ขวัญที่คนในสังคมจับตามองอย่างใกล้ชิด ทั้งคู่ไม่เคยมีข่าวเสียหายออก
มาให้เหน็ นบัว่าเป็นคู่รกัตวัอย่างของคนในวงการเลยกว็่าได้

ชายหนุ่มในชุดทักซิโดยืนถือกล่องเครื่องเพชรรออยู่ในห้องรับแขก 
สกัพกัสรุวิสัสากเ็ดนิลงมาจากบนัได หลงัจากทั้งสองทกัทายกนัไม่กี่ค�า ร่าง
บางกเ็ดนิเข้ามายนืหนัหลงัให้เขาสวมเครื่องเพชรให้เพื่อเตรยีมออกไปที่งาน
ด้วยกนั

“เป็นไง วนันี้ทมีคุณปุ๊กกี้ไม่ว่าง เราเลยให้ทมีคุณแววมาแทน แต่ง
หน้าท�าผมออกมาถกูใจรเึปล่า” กรีวชิญ์ถามถงึสไตลสิต์ที่เขาส่งมา เนื่องจาก
คนที่มาประจ�านั้นตดิธุระด่วน 

“ก็โอเคนะ เราว่าวิชญ์บอกรายละเอียดครบอยู่แล้วว่าเราชอบอะไร
ไม่ชอบอะไร หรอืไม่จรงิ” 

ค�าถามนั้นท�าให้ชายหนุม่หวัเราะเบาๆ...สรุวิสัสารูท้นัว่าเขาใช้เวลากว่า
ครึ่งชั่วโมงเพื่อบอกรายละเอยีดต่างๆ ของหญงิสาวให้สไตลสิต์ฟัง ซึ่งสิ่งที่
เขาบอกนั้นไม่ใช่แค่สไตล์ที่เธอชอบ แต่รวมถึงนิสัยส่วนตัวของเธอว่าชอบ
อะไรหรอือะไรที่ท�าแล้วจะขดัใจเธอ

“เราเลี่ยงปัญหาไง รู้ว่าขืนท�าไม่ถูกใจก็โดนไล่ตะเพิดน่ะสิ โดนไล่ 
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ไม่พอ เดี๋ยวมาบ่นให้เราฟังจนหูชาอกี” เขาแกล้งแซว็ 
“กนิน�้าก่อนไหม เดี๋ยวเราให้พี่บศุย์เอามาให้” หญงิสาวถามขณะขยบั

เครื่องเพชรให้เข้าที่ เธอส�ารวจความเรยีบร้อยของตวัเองและเขาอกีครั้ง วนันี้
กีรวิชญ์ดูเนี้ยบเป็นพิเศษ ผมสีด�าสนิทของเขาถูกเซตเป็นทรง เปิดให้เห็น
ใบหน้าได้รูปที่ค่อนไปทางเชื้อสายญี่ปุ่นอย่างเหน็ได้ชดั จุดเด่นที่สุดของเขา
คอืสนัจมูกที่โด่งคมซึ่งประสานกบัองค์ประกอบอื่นๆ ได้อย่างลงตวั

“ไม่เป็นไร เดี๋ยวไปกนิที่งาน” เขายิ้มบางๆ พร้อมแกล้งผายมอื เชญิ
ให้เธอเดนิน�าออกไปที่รถ

“กว่าจะได้กนิ ต้องฝ่าดงนกัข่าวไปอกีกี่ด่านกไ็ม่รู ้เดี๋ยวกเ็หมอืนคราว
ที่แล้วอกีหรอก” เสยีงหวานพดูกลั้วหวัเราะ เธอยงัจ�าได้ว่าคราวก่อนกรีวชิญ์ 
บ่นอุบเมื่อต้องตอบค�าถามนักข่าวจนคอแห้ง โดนดักแล้วดักอีกจนแทบจะ
ไม่มอีะไรตกถงึท้อง

“คราวนี้เราสองคนไม่น่าตกเป็นเป้าหรอก” ชายหนุม่จบัชายกระโปรง
ที่ยาวลากพื้นของเธอให้เข้ามาในรถแล้วจงึปิดประตูให้ ก่อนจะเดนิอ้อมมา
ฝั่งคนขบั

“ถ้าคราวนี้นกัข่าวถามเรื่องแต่งงานอกีล่ะ คราวก่อนเรากเ็ฉไฉกนัไป
ทนีงึแล้ว” สุรวิสัสาถามขึ้นหลงัจากที่เขาออกรถ 

กรีวชิญ์จบัถงึความกงัวลในน�้าเสยีงนั้นได้ และตวัเขาเองกร็ูส้กึไม่ต่าง
กนั

“กบ่็ายเบี่ยงเหมอืนเดมินั่นแหละ อย่าเพิ่งไปตอบอะไร” เขาตอบนิ่งๆ 
ในขณะที่ก�าลงัมุ่งหน้าไปงานเลี้ยง 

ระหว่างทางทั้งสองคนไม่ได้พูดอะไรกัน สุริวัสสามองออกไปนอก
หน้าต่างอย่างที่ชอบท�า ถอนหายใจยาวทุกครั้งที่นกึถงึเรื่องที่เริ่มบานปลาย
ออกไปทุกทีๆ  

ความจริงลับหลังสื่อคือเธอและเขาเป็นเพียงเพื่อนสนิทกัน แต่ด้วย
กระแสจากสังคมเมื่อปีก่อนๆ ท�าให้เธอและเขาตกลงออกสื่อว่าคบหากัน
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เนื่องจากต่างคนต่างได้ประโยชน์จากรักโพรโมตครั้งนี้ โดยคิดว่าเมื่อเวลา
ผ่านไปสักพักแล้วกระแสต่างๆ เบาลง ทั้งสองก็จะเลิกกันเงียบๆ ตอนที่ 
ไม่ได้มคีนจบัตามองมากมายนกั แต่แล้วกผ็ดิคาด เมื่อคู่ของเธอและเขาถูก
จบัตามองมากขึ้นทุกทีๆ  ท�าให้นบัวนัความสมัพนัธ์กลบัยิ่งยากที่จะถอนตวั
ออกมา

ส�าหรับทั้งสองคนแล้ว หน้าตาในสังคมนั้นมาเป็นอันดับแรกก่อน
ความสุขส่วนตัวเสียด้วยซ�้า ดังนั้นความรักก�ามะลอครั้งนี้ยังคงด�าเนินต่อ
ไปเรื่อยๆ จนคราวก่อนเริ่มมีนักข่าวสร้างประเด็นถามเรื่องการแต่งงาน
ระหว่างทั้งสองคน และเมื่อมคีนหนึ่งสร้างประเดน็ขึ้นมาแล้ว แน่นอนว่าเธอ
และเขาจะเจอค�าถามนี้ไปอกีนาน

ส�าหรบัสุรวิสัสาแล้ว แม้อาชพีของเธอนั้นต้องเกี่ยวข้องกบัความรกั
และการแต่งงานตลอดเวลา แต่ในความจรงิ สุรวิสัสาค่อนข้างมอีคต ิ เธอ
ไม่ค่อยเห็นความส�าคัญของมันที่มีต่อชีวิตของตนสักเท่าไหร่ และไม่เชื่อว่า
ความรกัแบบไม่หวงัอะไรตอบแทนนั้นมอียูจ่รงิ ความเหมาะสมเท่านั้นที่เป็น
เครื่องชี้วดั ไม่ใช่ความรกัอย่างที่ใครหลายคนเข้าใจ 

คนเรามันก็ต้องเห็นแก่ผลประโยชน์กันทั้งนั้น เรื่องความอบอุ่นใน
ครอบครวักไ็ม่ได้ส�าคญัอะไรส�าหรบัเธอเลยเช่นเดยีวกนั ขนาดพ่อแม่ของ
เธอแยกไปกนัคนละทาง เธอกย็งัโตมากบัคุณยาย ซึ่งเป็นคนที่หญงิสาวเชื่อ
ว่ารักเธอมากที่สุด และเป็นคนที่ท�าให้ทุกวันนี้เธอมีชีวิตที่ดีและได้ดั่งใจ 
ทุกอย่าง สุริวัสสาชอบการแข่งขนั ซึ่งความรู้สกึสนุกในทุกการแข่งขันนั่น
แหละที่ผลกัดนัให้เธอชนะเกอืบทุกครั้ง

การใช้ชีวิตในเมืองหลวงท่ามกลางสังคมของคนที่คอยจับผิดกัน
ตลอดเวลา ท�าให้สุรวิสัสาถูกฝึกมาโดยอตัโนมตัใิห้เป็นคนที่ซ่อนความรู้สกึ 
และมีไฟที่ผลักดันตัวเองในสังคมที่ต้องแก่งแย่งความเป็นที่หนึ่งกันเกือบ
ตลอดเวลา เธอเรยีนรูอ้ะไรหลายอย่างจากความโหดร้ายของโลกแห่งความ
จรงิ ส่งผลให้ในบางมุมเธอกลายเป็นคนที่แขง็กระด้าง ไม่มคีวามอ่อนโยน
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เหมอืนผู้หญงิคนอื่นๆ 
เรื่องของหวัใจกเ็ช่นกนั ด้วยความที่ตั้งมาตรฐานไว้สงู ท�าให้สรุวิสัสา 

‘เขี่ย’ คนที่เข้ามาจีบเธอทิ้งอย่างไม่ไยดีตั้งแต่ตอนแรกหากเขาคนนั้นมี
คณุสมบตัทิี่เพยีบพร้อมไม่พอ ส่วนหลายคนที่ผ่านด่านแรกกม็กัจะทนนสิยั
เธอไม่ได้ เพราะเจ้าตวัถอืว่ายงัไม่เจอใครที่ท�าให้เธอรูส้กึว่าอยากปรบัตวัเอง
ให้เข้ากบัเขา

ใช่ เธอมองคนที่ภายนอกเป็นส�าคัญ! กีรวิชญ์ถือว่าดีเกินกว่า
มาตรฐานที่เธอคดัไว้หลายเท่า เขาเพยีบพร้อมทั้งหน้าตา ฐานะ ชาตติระกลู 
การศึกษา ครบสูตรด้านการวางตัวในสังคมที่แทบจะเป็นแบบอย่าง มี
ภาพพจน์ที่ดแีละไม่เคยมข่ีาวเสยีหาย ที่ส�าคญัคอืเข้ากบันสิยัของเธอได้ ส่วน
ธุรกจิของเขากไ็ด้ประโยชน์จากภาพพจน์และชื่อเสยีงของเธอเช่นกนั 

ดังนั้นหากสุดท้ายแล้วเธอจ�าเป็นต้องแต่งงานกับใครสักคน และ 
คนนั้นเป็นคนที่ ‘เหมาะสม’ เธอก็ไม่ได้รู้สึกอะไรหากต้องอยู่ด้วยความ
สมัพนัธ์แบบเพื่อน ดเีสยีอกีที่ต่างฝ่ายต่างมอีสิระ อยากท�าอะไรกไ็ด้ท�า

แต่จากคราวก่อนที่คยุกนั ดทู่าทางกรีวชิญ์จะหนกัใจกว่าเธออยูม่าก
นกั ทั้งๆ ที่เขาเป็นฝ่ายชายและน่าจะได้เปรยีบมากกว่าเธอเสยีด้วยซ�้า ส่วน
สาเหตุที่เขากังวลนั้นก็มีอยู่อย่างเดียว คือเขายังคงยึดติดกับรักแรก และ
ไม่มีทางลืมมันไปได้ง่ายๆ ชายหนุ่มไม่ยอมบอกว่าเธอคนนั้นเป็นใคร เขา
พูดเพยีงว่าทุกอย่างสายเกนิแก้ไปแล้ว

“วสา ฟังอยู่รเึปล่า” เสยีงเรยีกที่ดงัขึ้นกว่าปกต ิท�าให้ร่างบางสะดุ้ง
เลก็น้อยก่อนจะหนัไปมองที่ต้นเสยีง 

“คะ?”
“นั่งเหม่ออยู่นั่น เราถามว่าวนันี้จะไปต่อที่ไหนรเึปล่า เดี๋ยวเราไปส่ง”
“แหม...รู้ใจดีจริงๆ ไปๆ เรานัดติณห์ไว้ เอาชุดมาเปลี่ยนแล้ว”  

หญงิสาวหนัไปยิ้มกว้าง ยงัไงกต็าม กรีวชิญ์กเ็ป็นหนึ่งในคนที่รู้ใจเธอมาก
ที่สุด
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“เรื่องเที่ยวขอให้บอก เตรยีมพร้อมตลอด” เสยีงเขม้พดูล้อประโยค
ที่สุริวัสสาชอบพูด เพียงเท่านั้นทั้งสองคนก็หัวเราะออกมา พอดีกับรถ 
คนัหรูเลี้ยวเข้าไปจอดเทยีบพรมหน้าโรงแรมที่ใช้จดังาน

กรีวชิญ์เปิดประตูลงมาจากที่คนขบั เขาส่งกุญแจรถให้แก่คนขบัรถ
ประจ�าตวัที่มายนืรออยูก่่อนแล้ว จากนั้นจงึเดนิอ้อมมาเปิดประตใูห้สรุวิสัสา 
การแสดงออกของคนทั้งคู่เปลี่ยนไปทันทีที่ต้องออกสู่สังคมทั้งสายตาและ
ท่าทาง ซึ่งทั้งสองแสดงละครออกมาได้อย่างแนบเนยีน

“เชญิครบั ที่รกั” เสยีงทุ้มพูดเบาๆ เป็นเชงิล้อเลยีนพอให้ได้ยนิกนั
สองคน รมิฝีปากได้รปูสแีดงสดยิ้มกว้างเป็นการตอบรบั แล้วขยบิตาให้เขา
เรว็ๆ ครั้งหนึ่ง และนั่นกเ็ป็นภาพแรกที่นกัข่าวเกบ็ได้ ตามด้วยแสงแฟลช
ที่สะท้อนเข้าหาคนทั้งคู่อกีเป็นร้อยอย่างต่อเนื่อง



๒

“มาแล้วๆ” 
เสียงกระซิบเบาๆ ปากต่อปากในกลุ่มนักข่าวค่อยๆ แพร่กระจาย

เป็นวงกว้าง เมื่อเห็นรถรุ่นใหม่ล่าสุดที่มีเพียงไม่กี่คันในประเทศไทยแล่น
เข้ามาจอดเทยีบพรมหน้างาน สกัพกัจงึเหน็ร่างสงูในชดุทกัซโิดสดุเนี้ยบเดนิ
ลงมาจากฝั่งคนขับ ขายาวก้าวอย่างคล่องแคล่ว อ้อมไปเปิดประตูให้แก่ 
คนนั่งเหมอืนทุกครั้ง ซึ่งภาพนี้เป็นภาพที่นกัข่าวเหน็ได้เป็นประจ�า

ร่างบางค่อยๆ ก้าวออกมาจากรถอย่างมีมาด ชุดราตรีสีเข้มพราว
ระยบัยิ่งขบัผวินวลให้ดเูด่นขึ้นกว่าปกตเินื่องจากเจ้าตวัรวบผมขึ้นอวดล�าคอ
ระหง ส่งผลให้เครื่องเพชรน�้างามยิ่งสะท้อนกบัแสงแฟลชเป็นประกายระยบิ
ระยับ ทั้งสองยิ้มให้กันอย่างเป็นธรรมชาติก่อนที่สุริวัสสาจะคล้องแขน 
แฟนหนุม่ เดนิเข้าไปในงานโดยที่ไม่ได้มท่ีาทเีคอะเขนิหรอืประหม่าที่ตกเป็น
เป้าสายตาของนกัข่าวทั้งหมด

สุริวัสสาและกีรวิชญ์ยิ้มให้กล้องอย่างช�านาญ เมื่อนักข่าวเริ่มตั้ง
ค�าถาม ชายหนุม่จงึเป็นฝ่ายปฏเิสธการให้สมัภาษณ์ โดยอ้างว่าถงึเวลาเข้าไป
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ร่วมงานด้านใน ซึ่งทุกอย่างราบรื่นกว่าที่ทั้งสองคนคดิไว้ในตอนแรก
“พี่วิชญ์” เสียงแหลมที่เรียกชื่อของชายหนุ่มท�าให้ทั้งสองที่ก�าลังยืน

จบิไวน์หนัไปหาต้นเสยีงพร้อมกนั สรุวิสัสาแอบกลอกตาเมื่อเหน็ว่าใครเป็น
คนเรียกชื่อคนรักก�ามะลอของเธอ หญิงสาวไม่ค่อยถูกกับว่าที่น้องสาม ี
เท่าไหร่ เพราะชื่อเสยีงในแง่พลงัเหวี่ยงและวนี ท�าให้กานต์พชิชาเป็นที่รู้จกั
อย่างดีในแวดวงสังคม เนื่องจากเธอเคยสร้างประวัติการเหวี่ยงใส่นักข่าว
จนวงแตกหลายรอบ ท�าให้ไม่ค่อยมนีกัข่าวคนใดกล้าสมัภาษณ์เธอเท่าไหร่

“อ้าว ไหนตอนแรกบอกจะไม่มาไง ถ้ารู้ว่าเราจะมาแบบนี้พี่จะได้อยู่
บ้าน” กรีวชิญ์นกึประหลาดใจที่เจอน้องสาวในงาน ทั้งๆ ที่ตอนแรกเจ้าตวั
ปฏเิสธเข้าร่วมงานโดยทนัทเีพราะต้องไปงานเลี้ยงส่งเพื่อน ฝ่ายสรุวิสัสานั้น
กแ็สร้งยิ้มตามมารยาท ถงึเธอจะไม่ค่อยกนิเส้นกบัคนตรงหน้า แต่กอ็ดนกึ
ชมหุ่นนางแบบของอีกฝ่ายไม่ได้ กานต์พิชชาดูสง่าในชุดราตรีสีแดงสด
เปลอืยหลงั ที่แม้แต่ผูห้ญงิด้วยกนัเองยงัต้องแอบมองตามความเย้ายวนอนั
เป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว สุริวัสสายกมือรับไหว้ผู้มาใหม่พอเป็นพิธี และ
เธอกม็องออกว่ากานต์พชิชากแ็สร้งยิ้มกลบัมาเช่นกนั 

“กานต์เขด็จากงานประมลูรปูการกศุลครั้งที่แล้ว ที่มคีนอยากได้หน้า 
ประมูลแข่งจนได้รูปโง่ๆ ราคาหลายล้านมาตั้งในห้องเกบ็ของ” ยงัไม่ทนัจะ
ได้พูดทักทาย กานต์พิชชาก็ตั้งใจเปิดศึกด้วยน�้าเสียงเย็นๆ ใบหน้าที่แต่ง 
เข้มจดัยิ้มกริ่มเสมอืนก�าลงัเล่าเรื่องที่น่ายนิด ีผดิกบัความโมโหที่คุกรุ่นอยู่
ข้างในตั้งแต่งานที่แล้ว

ยงัจ�าได้ว่าคนืนั้น ทนัททีี่รูเ้รื่องเธอกแ็ทบเต้นเป็นเจ้าเข้า เพราะตั้งแต่
รูจ้กักนัมา ร้อยวนัพนัปีสรุวิสัสาไม่เคยสนใจเรื่องศลิปะ เพยีงแค่วนันั้นเกดิ
อารมณ์อยากเอาชนะไฮโซลกูเกดที่เคยเขม่นกนัมา สรุวิสัสาจงึตั้งใจประมลู
แข่งจนราคารูปนั้นขึ้นเป็นหลกัล้าน ด้วยคตสิ่วนตวัที่ว่า ‘เสยีเงนิไม่ว่า เสยี
หน้าไม่ได้’ ส่วนพี่ชายของเธอนั้นกเ็อาไม่อยู่ คราวนี้เธอจงึตั้งใจมาคอยขดั
ไม่ให้สุรวิสัสาท�าตามใจตวัเองอกี 
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“แหม...น้องกานต์อย่าพูดแบบนั้นสคิะ เดี๋ยวคนมาได้ยนิกเ็ข้าใจผดิ
หรอก ว่ารวยล้นฟ้าแต่ขนาดท�าบญุยงัมานั่งนบัทกุบาททกุสตางค์” สรุวิสัสา
พยายามควบคุมเสยีงให้ดูเป็นมติร สหีน้าของเธอยงัยิ้มไม่เปลี่ยน ทั้งๆ ที่
ในใจกเ็หนื่อยกบัการพูดและขี้เกยีจอธบิายอะไรให้คนตรงหน้าเข้าใจ

หญิงสาวยอมรับว่าส่วนหนึ่งในวันนั้นคืออยากเอาชนะ แต่ก็ยังมี
เหตุผลบางอย่างที่คนตรงหน้าไม่ยอมรับฟัง ถึงกานต์พิชชาจะมองเธอใน 
แง่ร้ายและตั้งใจจบัผดิ ขดุเรื่องต่างๆ มาพดูให้ดไูม่ด ีแต่สรุวิสัสากม็ั่นใจว่า
จากการตดัสนิใจท�าอะไรทุกครั้ง โดยเฉพาะในนามของเครอืบรษิทัของเขา 
เธอได้คดิดแีล้วถงึผลที่ตามมา...และนี่กเ็ป็นอกีเหตผุลที่ไม่ว่ากานต์พชิชาจะ
ยุคุณหญงิกนกรกัษ์ผู้เป็นมารดาอย่างไร คุณหญงิกจ็ะพูดเสมอว่าสุรวิสัสา
เป็นคนฉลาดและรอบคอบ เพราะหลายครั้งที่สุริวัสสาท�าอะไรที่ดูไม่มี
เหตผุล แต่หากวเิคราะห์จรงิๆ แล้ว ผลที่ตามมานั้นคอืประโยชน์ด้านธรุกจิ
ที่หลายคนไม่ทนัคดิทั้งนั้น

“เอาน่า ถงึรปูมนัจะราคาสงูเกนิไปกจ็รงิ แต่เบื้องหลงัของงานนั้นมนั
ไม่ใช่การประมูลรูปทั่วไป กานต์กเ็หน็ไม่ใช่หรอื ว่าวนัต่อๆ มา ข่าวกล็งถงึ
ห้างเราในแง่ดทีั้งนั้น ราคาหุน้กส็งูขึ้น ภาพลกัษณ์ของเครอืบรษิทัเรากด็ขีึ้น 
แถมพี่ยงัได้คอนเนกชนัมากขึ้นอกี ตอนนี้ก�าไรกค็ุม้ราคารปูแล้ว จะชวนเค้า
ทะเลาะท�าไม” กรีวชิญ์ส่ายหน้าเบาๆ ไม่มคีรั้งไหนที่สองคนนี้เจอกนัแล้วจะ
ไม่มเีรื่องให้ประชนัฝีปาก

“กแ็ค่ฟลุก” คนอายุน้อยกว่าแบะปาก
“ถ้าวันนั้นห้างของคุณลูกเกดได้รูปนั้นไป ถึงเราจะไม่เสียหายอะไร 

แต่ทางนั้นจะได้โอกาสและคอนเนกชันเพิ่มขึ้นอีกเยอะ ซึ่งมันส่งผลต่อเรา 
ในระยะยาว” กีรวิชญ์พูดส่งท้าย แต่ดูท่าทางว่าคนเป็นน้องจะไม่ยอมจบ
ง่ายๆ 

เหน็ดงันั้นสุรวิสัสาจงึขอตวัออกมา เลี่ยงการปะทะโดยอ้างว่าต้องไป
ทกัทายแขกในงานอกีหลายคน ซึ่งบงัเอญิว่างานนี้เป็นงานเปิดตวัเครื่องเพชร 
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สรุวิสัสาจงึเจอคนในแวดวงแฟชั่นหลายคนที่เธอรูจ้กั หญงิสาวยิ้มละไม เดนิ
เข้าไปทกัคนนั้นทคีนนี้ทด้ีวยความเคยชนิ ซึ่งบทสนทนากม็กัเป็นเรื่องเดมิๆ 
หนีไม่พ้นการชมกันไปมาหรือพูดจาหวานใส่กันเพื่อสร้างมิตร ส�าหรับเธอ
แล้ว ค�าชมเหล่านี้ไม่ได้ออกมาจากใจของเธอเลยด้วยซ�้า และเธอกช็นิชากบั
ค�าชมเสยีแล้ว ทุกครั้งที่เข้างานสงัคมแบบนี้ นบัครั้งได้ที่ค�าหวานเหล่านั้น
จะออกมาจากใจของคนพูดจรงิๆ 

หลังจากพูดคุยกันสักพัก สุริวัสสาก็ปลีกตัวออกมาที่ห้องน�้าด้าน 
นอกงาน เธอเดนิเล่นโทรศพัท์เพื่อนดัหมายเวลาและสถานที่เที่ยวกบัตณิห์ 
เพื่อนหนุ่มใจสาวที่สนิทกันมากที่สุด จนกระทั่งท�าธุระเสร็จ เธอก็นั่งกด
โทรศัพท์คุยกับเพื่อนอยู่ในห้องน�้าจนติดลม ซึ่งห้องที่เธอเลือกนั้นอยู่ด้าน
ในสุด หากไม่สงัเกตดีๆ  กค็งไม่ทนัเหน็ว่ามอีกีห้องหลบอยู่ สกัพกัหญงิสาว
กไ็ด้ยนิเสยีงคนเดนิเข้ามา ฟังจากเสยีงฝีเท้าแล้ว จงึเดาได้ว่าน่าจะมมีากกว่า
หนึ่งคน

สุริวัสสานั่งนิ่งเงียบทันทีโดยสัญชาตญาณ เวลานี้จะเป็นโอกาสที่ดี
ที่สดุในการรูค้วามลบัต่างๆ โดยบงัเอญิ เพราะความลบันั้นไม่เคยเป็นความ
ลบั โดยเฉพาะในห้องน�้าหญงิ

เสียงลงกลอนประตูทางเข้าห้องน�้าหญิงที่ดังขึ้นนั้น เปรียบเสมือน
สญัญาณบ่งบอกให้คนที่ก�าลงัแอบฟังว่าเรื่องเริ่มมคีวามส�าคญัแล้ว ส่งผลให้
สุรวิสัสาเริ่มใจเต้นขึ้นมาด้วยความอยากรู้อยากเหน็

“คณุจะเอายงัไงคะ คณุรจุน์” เสยีงผูห้ญงิคนหนึ่งพดูขึ้นมา สรุวิสัสา
ไม่คุ้นน�้าเสยีงนั้นเอาเสยีเลย 

แต่แล้วสิ่งที่ท�าให้เธอต้องเบิกตากว้าง ก็คือเสียงที่ตอบกลับมานั้น
กลับเป็นเสียงเข้มของผู้ชาย แสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องนินทาตาม
ประสากลุ่มผู้หญงิทั่วไปแน่นอน

“เรื่องนี้เราไปพูดกันทีหลังได้ไหม คุณจะท�าให้เสียบรรยากาศท�าไม 
แล้วนี่ดูดีหรือยังว่าไม่มีใครเห็นว่าคุณลากผมเข้ามาในนี้” น�้าเสียงเข้มนั้น 
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เต็มไปด้วยความหงุดหงิด ท้ายประโยคนั้นห้วนขึ้นเรื่อยๆ แสดงถึงความ
ร�าคาญเตม็แก่

“ดูแล้วค่ะ ณฐัรอคุณอยู่สกัพกัแล้ว”  
สงสยัสุรวิสัสาจะเข้ามาก่อนที่ผู้หญงิคนนี้จะมาดกัเจอเขาแน่นอน
“ผมไม่อยากให้มขี่าวเสยีหายออกไป” เขาตดัร�าคาญ
“จะเสยีหายได้ยงัไง กค็ณุคบกบัณฐัอยู ่ท�าไมต้องไปบอกใครต่อใคร

ว่าโสด พอนกัข่าวถามเมื่อครูน่ี้ คณุกย็นืยนันกัหนาว่าเพื่อนกนั เมื่อไหร่เรื่อง
ของเราจะเปิดเผยได้สกัท!ี”

“ผมว่าเราคยุกนัรูเ้รื่องแล้วนะว่าคณุต้องการอะไร ผมต้องการอะไร”
“เรียกว่าเคยรู้เรื่องดีกว่าค่ะ เพราะคุณมันไม่รู้จักพอไง ณัฐถึงทน 

ไม่ได้แบบนี้ ตดิที่แค่ไม่เคยจบัได้คาหนงัคาเขาเท่านั้นแหละว่าคุณมคีนอื่น”
“พูดอะไรระวังด้วยนะณัฐ อย่ามากล่าวหาผมเสียๆ หายๆ ผม 

ไม่ชอบ!” ชายหนุ่มกระแอมนิดหน่อยเพราะเพิ่งรู ้ตัวว่าเผลอขึ้นเสียง  
ก่อนจะพดูต่อด้วยน�้าเสยีงที่เยน็ชาขึ้นอกีระดบั “ถงึผมจะมใีครที่ไหน คณุก็
ไม่มสีทิธิ์มาจบัผดิอะไรผมทั้งนั้น เพราะเราไม่ได้เป็นอะไรกนั”

ฟังถงึประโยคนี้สรุวิสัสากย็ิ้มมมุปาก ส่ายหน้าเบาๆ อย่างเออืมระอา 
ส�าหรบัเธอ ผู้ชายกเ็ป็นเหมอืนกนัหมด ยิ่งคนไหนที่คุณสมบตัเิพยีบพร้อม
จนหาที่ติแทบไม่เจอ ก็ยิ่งเหมือนแม่เหล็กแรงสูงที่ดูดผู้หญิงให้เข้าหานับ 
ไม่ถ้วน และคนเหล่านี้กจ็ะตอบสนองไมตรเีธอเหล่านั้นอย่างเป็นมติร เพราะ
ไม่อยากปฏิเสธให้เสียน�้าใจ คนไหนถูกใจก็ควงอยู่นานหน่อยเท่านั้นเอง...
คิดแล้วก็ย้อนนึกถึงคนใกล้ตัว เธอยังเคยสงสัยเลยว่าน่าแปลกที่กีรวิชญ์
กลบัไม่เป็นอย่างนั้น

“คุณไปสงบสติอารมณ์แล้วคิดดีๆ นะณัฐนิช คุณเข้าหาผมเพราะ
อะไรท�าไมผมจะรู้ไม่ทนั ท�าไม คดิจะทวงหารกัแท้ ทวงความเป็นเจ้าของ
อะไรตอนนี้ ผมบอกไว้ก่อนเลยนะว่าคุณไม่มสีทิธิ์มาออกค�าสั่ง หรอืท�าตวั
เป็นเจ้าข้าว...” แน่นอนว่าประโยคนั้นไม่ได้จบลงแค่นั้น แต่เจ้าตวัหยุดพูด
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ลงกลางคนัเพราะได้ยนิเสยีงกุกกกัดงัมาจากห้องน�้าด้านใน
‘จะโทร. มาท�าไมตอนนี้นะวชิญ์!’ สรุวิสัสาหน้าซดี ใจตกไปถงึตาตุม่

เมื่อโทรศัพท์สั่น เธอรีบกดตัดสายแต่ดันท�าหลุดมือไปครั้งหนึ่ง สักพัก 
อีกฝ่ายก็โทร. มาตามอีก หญิงสาวกลืนน�้าลายฝืดๆ ลงคอเมื่อได้ยินเสียง
ฝีเท้าดงัใกล้เข้ามาทางห้องที่เธอนั่งอยู่ สุรวิสัสารบียกเท้าขึ้นจากพื้น นั่งนิ่ง
ที่สุดจนแทบจะกลั้นหายใจ

หญิงสาวเหลือบมองเงาบนพื้นที่หยุดลงหน้าห้องของเธอ หัวใจดวง
น้อยเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆ แต่แล้วนับว่าโชคยังเข้าข้าง เมื่อมีเสียงเคาะประตู
จากด้านนอกห้องน�้า ส่งผลให้เจ้าของเงานั้นรีบเดินเข้าไปหลบในห้องข้างๆ 
เธออย่างรู้งานด้วยความรวดเรว็ สุรวิสัสาแอบได้ยนิเสยีงถอนหายใจอย่าง
หวัเสยีจากเจ้าตวั

“อ้าว ขอโทษด้วยนะคะ สงสยัเผลอไปลอ็กประตูเข้า” เสยีงผู้หญงิ
คนนั้นที่เป็นคนลงกลอนเปลี่ยนเป็นหวานจ๋อยราวกับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้น 
เมื่อผู้มาใหม่พากันเดินเข้ามา สุริวัสสาก็อาศัยช่วงที่ได้ยินฝีเท้าคนเดินเข้า
ออกเยอะๆ เพื่อเดนิเนยีนออกไปกบักลุ่มคน

“วชิญ์! จะโทร. มาตามเราท�าไม เราบอกแล้วไงว่าเราไปเข้าห้องน�้า”
เมื่อเจอต้นเหตุที่เกอืบท�าให้ความแตก หญงิสาวจงึต่อว่าเขาทนัที
“ก็คนเค้าทยอยกลับกันแล้ว งานเลิกเร็วกว่าก�าหนด” มิน่า อยู่ดีๆ 

คนไปเข้าห้องน�้าถงึเยอะขึ้นมา ขอบคุณสวรรค์ที่ช่วยเธอเอาไว้
“ทหีลงัไม่ต้องโทร. ตามนะ รู้ไหมว่าเราเกอืบซวย”
“กห็ายไปนานขนาดนั้น เรากห็่วงนกึว่าเป็นอะไรไปหรอืเปล่า ท�าไม 

ท�าหน้าแบบนี้ ไปท�าอะไรผดิมาแน่ๆ” 
สุรวิสัสาไม่ตอบ เธอเดนิน�าไปด้านล่าง รู้ดวี่ากรีวชิญ์ให้คนขบัรถมา

รอเพราะเขากด็ื่มในงานไปมากพอสมควร
“คุณกรีวชิญ์! คุณสุรวิสัสา!” คราวแรกเธอว่าจะเดนิเนยีนๆ ขึ้นรถ

แล้วเชยีว แต่ดนัมนีกัข่าวคนหนึ่งเรยีกขึ้นมาเสยีก่อน ท�าให้นกัข่าวคนอื่นๆ 
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หนัมามองและถอืไมโครโฟนเดนิตรงเข้ามาอย่างรวดเรว็ ตามด้วยกล้องจาก
แต่ละส�านกัข่าวที่ถูกเตรยีมพร้อมอย่างว่องไว

ดวงตากลมหนัไปสบตาแฟนหนุม่เพื่อขอความช่วยเหลอื เขาเองกม็อง
กลับมาเป็นเชิงว่า ‘ท�าอะไรไม่ได้แล้ว’ เพราะเธอและเขาโดนล้อมอย่าง
รวดเร็ว ทั้งสองจ�าใจฉีกยิ้มและควบคุมสติในการตอบค�าถามนักข่าว จน
เมื่อเหน็ว่าความสนใจของนกัข่าวเริ่มซาลง กรีวชิญ์จงึรบีพาสุรวิสัสาขึ้นรถ
ที่จอดรออยู่ด้านหน้า

“รู้แบบนี้น่าจะออกประตูข้างหลัง” สุริวัสสาบ่นเบาๆ แต่เมื่อเห็น 
อกีฝ่ายเงยีบผดิจากปกตทิี่จะต่อบทสนทนา ใบหน้าหวานจงึหนัไปมองด้วย
ความสงสยั...กรีวชิญ์นั่งนิ่ง สหีน้าเคร่งเครยีดแบบที่เธอไม่ค่อยได้เหน็บ่อย
นัก คราวนี้ชายหนุ่มคงเริ่มคิดถึงอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเธอ
อย่างจรงิจงั

“เราไม่อยากท�าลายอนาคตของเราสองคนไปตลอดชวีติ” อยู่ๆ เสยีง
ทุ้มก็โพล่งขึ้น ใจเขานั้นอยากแถลงข่าวยุติความสัมพันธ์เต็มแก่ แต่ทาง
ครอบครัวของเขาคงไม่ยอมแน่หากเลิกกันตอนที่กระแสก�าลังถึงจุดสูงสุด
แบบนี้ จะว่าไป กระแสรกัโพรโมตของเขาและเธอกอ็ยู่บนจุดสูงสุดมาเป็น
ปีๆ แล้ว และการถูกจบัตามองนั้นท�าให้ทุกอย่างถล�าลกึลงไปทุกท ีดงันั้น
ยิ่งนานวนัโอกาสในการถอนตวักร็บิหรี่ลงเรื่อยๆ 

สุริวัสสาไม่ได้มีท่าทีทุกข์ร้อนอะไร เธอจะกังวลแค่ตอนต้องตอบ
ค�าถามนักข่าวเท่านั้น กีรวิชญ์รู้ว่าเธอเป็นคนที่ใช้เหตุและผลกับเรื่องของ
หัวใจ ไม่บูชาความรักหรือท�าตามความรู้สึกอย่างที่ผู้หญิงหลายคนเป็น  
ดงันั้นในเวลานี้หากแต่งงานกบัเขาหรอืคบกนัต่อไป ผลประโยชน์ที่เธอจะได้
นั้นนบัได้ว่ามากเสยียิ่งกว่ามาก แต่ชายหนุม่กร็ูด้ว่ีา หากเขาจ�าต้องยตุคิวาม
สมัพนัธ์ สรุวิสัสากจ็ะเข้าใจและไม่ได้เดอืดร้อนอะไร เพยีงแต่กระแสสงัคม
ในช่วงสั้นอาจจะกระทบชวีติของเธอไปบ้าง

ค�าถามที่ยงิกระหน�่าจากนกัข่าวเมื่อครูก่เ็หมอืนกระสนุที่พร้อมจะยงิ
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ทะลุขีดจ�ากัดของเขาอยู่หลายครั้ง กีรวิชญ์ต้องใช้ความอดทนอย่างมาก 
ในการคิดค�าตอบที่ตรงไปตรงมา ที่ส�าคัญคือต้องเป็นค�าตอบที่นักข่าว 
ไม่สามารถเอาไปนั่งเทยีนเขยีนต่อจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้

“เราว่าอยู่แบบเพื่อนไปก็ไม่เห็นจะเสียหาย ดีซะอีกที่ต่างฝ่ายต่างมี
อสิระ ความรกัแบบที่คดิมนัไม่มอียูจ่รงิหรอก จะมกีแ็ค่ผลประโยชน์” ท้าย
ประโยคนั้นเสยีงหวานทอดอ่อนลงเมื่อเหน็ชายหนุ่มขมวดคิ้วมุ่นกว่าเดมิ

“มนัม”ี เขาตอบสั้นๆ แต่เดด็ขาด...มนัจะไม่มไีด้อย่างไร ในเมื่อเขา
เคยผ่านมนัมาแล้ว! 

บรรยากาศในรถเริ่มมาค ุสรุวิสัสาจงึตดัสนิใจนั่งเงยีบ เล่นโทรศพัท์
และอ่านเรื่องราวในโซเชยีลต่อ จ�าได้ว่ากรีวชิญ์เคยเล่าถงึรกัแรกของเขาให้
ฟัง แต่ชายหนุม่กเ็ล่าคร่าวๆ ว่าเขาเคยรกักบัคนคนหนึ่งสมยัที่เรยีนด้วยกนั 
และทุกวันนี้ก็ยังลืมไม่ได้ นี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่สุริวัสสาไม่อยากยุ่งเกี่ยว
กบัความรกั เพราะเธอไม่อยากมจีุดอ่อนแบบนี้

“แล้วคนืนี้กลบักบัใคร หรอืไปนอนบ้านตณิห์” กรีวชิญ์ถามขึ้นด้วย
ความเป็นห่วง หลงัจากรถของเขาวนเข้าไปในที่จอดรถของสถานบนัเทงิชื่อ
ดงัแห่งหนึ่ง 

“เดี๋ยวก็มีคนไปส่งที่บ้านเองแหละ ไม่ต้องห่วง” เธอหันมายิ้มขณะ
ถอดสร้อยเพชรและเครื่องประดบัทั้งหมดออก ก่อนจะเกบ็ใส่กล่อง ส่งคนื 
ให้เขาอย่างรวดเรว็

“ระวังตัวด้วยล่ะ” กีรวิชญ์มักเตือนเธอแบบนี้เสมอ เขาเองเป็นคน 
ไม่เที่ยวกลางคนื และกไ็ม่ชอบให้เธอไปเช่นกนั แต่เมื่อห้ามกนัไม่ได้จงึต้อง
ปล่อยเลยตามเลย

สุริวัสสาพยักหน้ารับก่อนเดินลงมาจากรถแล้วตรงเข้าไปด้านใน
สถานบันเทิงอย่างรวดเร็ว เพื่อน ‘กลุ่มเก้งกวาง’ ของเธอรออยู่ตั้งแต ่
หนึ่งชั่วโมงก่อน หญิงสาวไม่อยากจะคิดเลยว่าต้องฟังทุกคนบ่นจนหูชา 
ขนาดไหน
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“กว่าจะเสดจ็นะคะเจ้าหญงิ” 
เสยีงห้าวตะโกนทกัขึ้นเมื่อเธอเดนิเข้าไปใกล้โต๊ะ ส�าหรบัเธอแล้ว เธอ

ไม่เคยมองผู้ชายอกสามศอกสี่คนที่นั่งอยู่ตรงนั้นว่าเป็นผู้ชายเลยจรงิๆ ถงึ
ทุกคนจะมีหุ่นล�่าสูงเกินร้อยแปดสิบ ดูภายนอกแล้วเท่สมาร์ตจนมีผู้หญิง
หลายคนหลงชอบ แต่เมื่อเปิดปากพูดเมื่อไหร่กเ็ป็นอนัว่าหมดกนั

“โอ๊ย! วันนี้ไม่เมาไม่เลิกนะทุกคน ฉันเครียด” หญิงสาวท�าหน้าเบ้ 
กระแทกกระเป๋าลงบนโต๊ะอย่างหมดแรง

“เดี๋ยวก่อนนะ แกมาผบั จ�าเป็นไหมที่ต้องเล่นใหญ่ลากชุดราตรมีา
แบบนี้ ไปเปลี่ยนค่ะ ให้เวลาสบินาท”ี ร่างบางโดนผลกัให้ลกุก่อนที่เธอจะทิ้ง
ตวัลงบนโซฟาเสยีด้วยซ�้า หญงิสาวคว้าชุดที่เตรยีมมาแล้วตรงไปที่ห้องน�้า 
ไม่นานก็กลับมาอีกครั้งด้วยเสื้อสายสปาเกตตีเข้าชุดกับกางเกงขายาวตาม
สมยันยิม พอถงึโต๊ะ เธอกเ็หน็ทุกคนก�าลงัจดจ่ออยู่กบัโทรศพัท์มอืถอืของ
ตณิห์เป็นตาเดยีว

“ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าก�าลังอ่านข่าวอะไรกัน” สุริวัสสาถอนหายใจยาว 
นักข่าวสมัยนี้ท�าไมขยันเขียนข่าวกันจัง นี่เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปไม่ถึงชั่วโมงก็
เริ่มมกีระแสลงไปในโลกโซเชยีลแล้ว

“จะแต่งจริงหรือแก ไหนบอกรักโพรโมต” เบ๊นซ์ เพื่อนหน้าหนวด 
ใจสาวถามเสยีงสูง

“เบ๊นซ์คะ ช่วยดหูน้ามนัก่อน ถ้ามนัอยากแต่งจรงิ มนัคงนดัพวกเรา
มาพร้อมหน้าแบบนี้หรอก” กวงรบีเหนบ็เมื่อสบโอกาส

“ฉนัชื่อเบเบ้” เบ๊นซ์ท้วง
“โอ๊ย! วันก่อนแกก็เปลี่ยนเป็นบาร์บี้ ฉันเรียกชื่อเดิมแกนั่นแหละ 

เล่นเปลี่ยนชื่อทุกไตรมาส ฉันตามไม่ทัน” ทันทีที่กวงพูดจบก็เรียกเสียง
หวัเราะจากคนทั้งวง เบ๊นซ์ส่งค้อนวงโตไปให้จนหน้าคว�่า แบะปากแล้วมอง
ด้วยสายตาที่แปลได้ว่า น่าจะมีศึกประชันฝีปากเกิดขึ้นในอีกไม่กี่นาทีข้าง
หน้า 
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“เฮ้อ...ฉนัน่ะเฉยๆ แต่งกไ็ด้ ไม่แต่งกไ็ด้ แต่ฝ่ายผู้ชายเนี่ยส ิยดึตดิ
อะไรกับรักแรกนักหนาก็ไม่รู้” สุริวัสสาพูดเสียงห้วนแทรกขึ้นมา ก่อนที่
เพื่อนจะเถยีงกนัไปยาวกว่านี้ มอืบางหยบิแก้วเพื่อนมาดื่มจนหมดในคราว
เดยีวแล้วจงึท�าหน้าเบ้ด้วยความรู้สกึบาดคอ

“แหม...ใครมนัจะอยากมภีาระ มหี่วงมดั” ตณิห์พยายามให้เหตุผล
“คอืฉนักบ็อกไปแล้วไงว่าถงึแต่งกนัไป มนักเ็ป็นแค่เอกสาร ชวีติจรงิ

เราจะท�าอะไรกไ็ด้ ไม่เหน็เป็นอะไร อสิระไม่ต่างจากตอนโสดหรอก”
“ใจคอแกนี่ไม่คดิจะให้เขาได้แต่งงาน มลีูก มคีรอบครวักบัคนที่เขา

รกับ้างหรอืวะ ถ้าวนันงึเขาหรอืแกไปเจอคนที่ใช่แล้วจะท�ายงัไง หย่าไม่ได้
อกีเดี๋ยวกเ็ป็นข่าว” เบ๊นซ์ไม่เหน็ด้วย ถงึกบัวางโทรศพัท์ลงเพื่อเถยีงกบัเพื่อน
สาว ทั้งๆ ที่เขาเองกเ็คยพูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งแล้ว

“ก็เพราะมันไม่มีรักท้งรักแท้อะไรนั่นไง จบ! เปลี่ยนเรื่องค่ะเพื่อน 
เครยีด!” 

“ฉนัเตอืนแกไว้ก่อนเลยนะ การแต่งงานไม่ใช่เรื่องเลก็ๆ แกอาจจะ
ชนิเพราะท�างานด้านนี้ เจอคนแต่งงานกนัไม่รู้วนัละกี่คู่” ตณิห์พูดเสยีงนิ่ง 
หน้าตาจรงิจงั “แต่ส�าหรบัคนหนึ่งคนมนัเป็นเรื่องส�าคญัมากนะ ใครมนัจะ
อยากแต่งหลายครั้งกนัวะ ความรูส้กึของงานแรกมนัมกัจะดแีละพเิศษเสมอ 
จะให้เค้าแต่งกบัแกโดยที่ไม่ได้อนิอะไรเลยแล้วหย่า  แล้วค่อยไปแต่งกบัคน
ที่เขารกั มนัใช่เรื่องที่ต้องท�าให้ชวีติวุ่นวายขนาดนั้นไหม”

“ข่าวว่าเลกิกนั ยงัดกีว่าข่าวหย่ากนัในอนาคตนะ” เคน เพื่อนอกีคนใน
กลุ่มถอืโอกาสเสรมิ

“เหน็ด้วยค่ะ แล้วสมมตุแิต่งไป คนกล็ุน้ให้มลีกูอกี แกกต้็องไปผลติ
ลูกตามกระแสสงัคมเหรอ”

“หรอืไม่ ในอนาคตใครจะไปรู้ ถงึตอนนี้แกจะไม่เชื่อเรื่องความรกั 
แต่อีกหน่อย แกอาจจะเจอคนที่ถูกใจ อยากแต่งงานใช้ชีวิตอยู่ด้วยจริงๆ 
แต่กต็ดิที่แต่งงานไปแล้ว ดงันั้นถ้าหย่า แกกไ็ด้ชื่อว่าเคยแต่งงานมาก่อนแล้ว 
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สเปกแกกส็ูง แปลว่าผู้ชายคนนั้นกม็สีทิธิ์เลอืกเยอะ เขากเ็ลอืกคนที่โสดๆ 
ซงิๆ มาไม่ดกีว่าเหรอ”

หญิงสาวนั่งนิ่งแล้วกระดกเหล้าแก้วที่สองเข้าปากอย่างรวดเร็ว นี่
ไม่ใช่ครั้งแรกที่เพื่อนสนิทเตือนเธอแบบนี้ แต่นี่เป็นครั้งแรกที่คนทั้งกลุ่ม
เริ่มจรงิจงัและเริ่มไม่เหน็ด้วยกบัแนวคดิของเธอโดยพร้อมเพรยีง 

“ปล่อยวางบ้างเถอะไอ้เรื่องชื่อเสียงน่ะ ห่วงอะไรมันมากมาย แกก็
เป็นคน รักได้ก็เลิกได้ จะไปผูกเงื่อนแน่นให้ตัวเองดิ้นไม่หลุดท�าไม  
เพอร์เฟกต์ไปสุดท้ายก็ตายบนคาน ดูอย่างพวกฉันสิ อยู่สวยๆ ใช้ผู้ชาย
เหมอืนใช้ทชิชู” ตณิห์พูดตบท้าย อยากให้เพื่อนได้คดิ 

“เออ รู้แล้วน่า” หญงิสาวบอกตดัร�าคาญ สหีน้าเริ่มอยากกลบับ้าน
เมื่อโดนเพื่อนรมุ เหน็ดงันั้นทกุคนจงึได้แต่ถอนหายใจ รูว่้าเพื่อนเป็นคนดื้อ
จงึท�าได้มากที่สุดกค็อืการเตอืนอย่างที่ก�าลงัชกัแม่น�้าทั้งห้ากนัอยู่ 

“มาๆ เปลี่ยนเรื่อง มาข่าวดีบ้างดีกว่า” ติณห์เปลี่ยนเรื่องเพราะ
บรรยากาศเริ่มตงึเครยีดก่อนจะพูดต่อ “ฉนัหาลูกค้าใหม่ให้แกได้อกีแล้ว” 

เพียงเท่านั้นใบหน้าหวานหันไปมองต้นเสียง ดวงตาเปลี่ยนเป็น
ประกายวาววับ ลืมเรื่องที่ก�าลังหนักใจอยู่ไปชั่วขณะ ติณห์รีบหยิบซอง
เอกสารสีน�้าตาลออกมาจากกระเป๋าแล้วส่งให้ มือบางยื่นไปรับแล้วพับใส่
กระเป๋าถอืของตนด้วยความรวดเรว็

“เดี๋ยวนะ ท่าทางลบัๆ ล่อๆ แบบนี้ ไม่ใช่ลูกค้าทั่วไปอกีแล้วใช่ไหม” 
เบ๊นซ์เน้นค�าว่า ‘ทั่วไป’ เป็นพเิศษ

“เออส ิถ้าเป็นทั่วไป ลกูค้ากต็ดิต่อบรษิทัฉนัโดยตรงสคิะ จะมาตดิต่อ
ฝากเอกสารไปๆ มาๆ ผ่านนังติณห์มันท�าไม” ดวงตากลมขยิบเร็วๆ ยิ้ม
กว้างเมื่อคิดถึงเงินก้อนที่จะได้เป็นค่าตอบแทน กระเป๋าแบรนด์เนม
คอลเลก็ชนัใหม่จะต้องเป็นของเธอ

“นี่พวกแกสองคนยงัไม่เลกิท�าแบบนี้อกีเหรอ!” เคนร้องเสยีงหลง ถงึ
เหน็เที่ยวเก่งแบบนี้แต่ในวนัหยดุเขากท็�าบญุเข้าวดัฟังธรรม ถอืศลีอยูเ่สมอ 
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ดังนั้นเคนจึงเป็นคนแรกที่ต่อต้านอาชีพลับๆ ที่ผิดจริยธรรมของสุริวัสสา
อย่างหวัชนฝา

“ชู!่ แกจะร้องให้คนอื่นหนัมามองเราท�าไม” กวงซึ่งนั่งอยูต่รงข้ามเอด็
เสยีงเข้ม เขาหนัไปมองรอบๆ โดยสญัชาตญาณ

“นี่แก เงนิที่ได้เนี่ย แค่แกบอกคุณวชิญ์แป๊บเดยีวเงนิกเ็ข้าบญัชแีล้ว 
บ้านเขากร็วยจะตาย แค่นี้ขนหน้าแข้งไม่ร่วงหรอก จะท�าแบบนี้ท�าไม” เคน
เบาเสยีงลงมาหน่อย แต่กย็งัเป็นจุดสนใจอยู่ดี

“มนัไม่เหมอืนกนั ฉนักม็คีวามสามารถนะยะ ไม่ใช่งอมอืงอเท้าขอเขา
ไปวนัๆ เงนิจากที่ท�าบรษิทัปกตมินัไม่พอใช้ เข้าใจไหม” 

“แต่แกไม่ควรเอาความสามารถมาใช้ในทางที่ผดิแบบนี้” เคนส่ายหน้า
เบาๆ อย่างเหนื่อยใจ เพราะเพื่อนทั้งสองไม่เคยฟังสิ่งที่เขาเตอืนเลยสกัครั้ง

นี่ถอืเป็นอกีหนึ่งความลบัส�าคญัของสรุวิสัสาที่มเีพยีงเพื่อนกลุม่นี้ที่รู้ 
ความจริงแล้วการที่เธอเป็นเจ้าของสตูดิโอแต่งงานและอาชีพเวดดิง 
แพลนเนอร์ที่มคีนจองควิเธอยดืยาวเป็นปีๆ เป็นเพยีงงานที่สร้างรายได้เสรมิ
เท่านั้น ส่วนรายได้หลักมาจากความสามารถพิเศษในการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า รวมถึงการวางแผนทั้งระยะสั้นและยาว ท�าให้เธอได้สร้างอาชีพใหม่
ให้ตวัเอง ซึ่งนั่นกค็อืการรบัจ้างวางแผนสบัรางหรอืวางแผนตารางออกเดต
ให้แก่กลุ่มเสอืหนุ่มโสดเจ้าส�าราญกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเธอไม่เคยเปิดเผยตวัตนกบั
พวกเขา และใช้ธรุกรรมการตดิต่อทกุอย่างผ่านในนามของตณิห์ เพื่อนสนทิ
ที่เธอไว้ใจมากที่สุด

บริการสับรางของเธอนั้นสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าเป็นอย่าง
มาก เพยีงแค่ให้ข้อมูลจ�านวนแฟนหรอืผู้หญงิของพวกเขาที่ต้องการจะสบั
ราง เวลาว่าง และข้อก�าหนดหรอืข้อแม้ต่างๆ สุรวิสัสากว็างแผนให้พวกเขา
เดอืนต่อเดอืน และงานของเธอไม่เคยพลาดแม้แต่ครั้งเดยีว! 

ข้อแม้อย่างเดยีวของเธอคอืตณิห์ต้องท�าการสบืและยนืยนั ว่าพวกเขา
ยงัไม่ได้แต่งงานและไม่มพีนัธะอะไรผกูมดัทั้งสิ้น เพราะเธอไม่ต้องการท�าให้
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ครอบครวัของใครต้องแตกแยก ฝ่ายตณิห์ ด้วยอาชพีดไีซเนอร์ไฟแรงใน
วงการบนัเทงิ เขากม็กัจะเจอคนใหม่ๆ อยู่เสมอ ท�าให้ลูกค้าลบัๆ ของเธอ
เดนิสายมาไม่ขาด

คนส่วนใหญ่ในกลุ่มที่เธอและติณห์ตั้งชื่อให้ว่ากลุ่มเสือ ล้วนเป็น 
คนดงัในแวดวงสงัคม เขาเหล่านี้มหีญงิสาวเข้ามาพวัพนัมากมาย แต่ด้วย
งานประจ�าหรือธุรกิจที่ต้องดูแลนั้นท�าให้พวกเขายุ่งเหยิงจนจัดการแทบ 
ไม่ไหว พวกเขาจงึต้องสรรหาบรกิารเสรมิจากสรุวิสัสา นั่นคอืการวางแผน
สบัรางที่ถูกแนะน�าต่อๆ กนัปากต่อปากว่าไม่มวีนัพลาด ซึ่งแลกกบัค่าจ้าง
ราคาสูงลบิที่พวกเขายนิดจีะจ่าย

สุริวัสสาชอบอาชีพลับๆ ของเธอมาก เพราะค่าจ้างนั้นนับว่าสูงพอ
สมควรหากเทยีบกบัเวลาเพยีงน้อยนดิที่เธอเสยีไป การเสยีเวลาสกัสองสาม
ชั่วโมงวางแผนให้คนในกลุม่เสอืหนึ่งคน เงนิที่ได้นั้นเกอืบเท่ากบัการวางแผน
การแต่งงานให้คู่แต่งงานสามคู่ ซึ่งเสยีทั้งเวลา เสยีทั้งแรง ไหนจะต้องคอย
ประนปีระนอมเมื่อว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวตกลงกนัไม่ได้ หรอืเจอกบัคูท่ี่ตระหนี่ 
ประหยดันั่นนี่แต่หวงังานแต่งงานใหญ่ระดบัคบัเมอืง

สิ่งที่เธอท�านั้นขัดแย้งกันเองโดยสิ้นเชิง อาชีพหนึ่งก็ท�าให้คนรักกัน
ได้แต่งงานกันมีความสุข แต่อีกอาชีพหนึ่งกลับเป็นการส่งเสริมความเจ้าชู้ 
ส่งเสริมการนอกใจ แน่นอนว่าทุกคนในกลุ่มรุมประณามเธออย่างหนักว่า
ไร้มนษุยธรรมและจรยิธรรมเป็นที่สดุ แต่นั่นกไ็ม่ได้ท�าให้ตณิห์และสรุวิสัสา
หยุด เพราะทั้งสองถือคติว่าไม่ได้ไปท�าให้ครอบครัวของใครแตกแยก 
เนื่องจากผู้ชายที่รบับรกิารนี้ล้วนเป็นหนุ่มโสดทั้งนั้น ซึ่งพวกเขากย็งัมสีทิธิ์
ในการใช้ชวีติตามที่ตนอยากใช้

นี่จงึเป็นอกีปัจจยั ที่ท�าให้สรุวิสัสายิ่งไม่เชื่อเรื่องความรกั เธอมคีวาม
เชื่อมาตลอดว่าผู้ชายเกือบทุกคนล้วนเห็นแก่ผลประโยชน์ เจ้าชู้ และไม่มี
ใครจรงิใจ ซึ่งเธอคงไม่โชคดถีงึขั้นเจอผูช้ายส่วนน้อยที่พร้อมจะรกัเธอจรงิ

“เงยีบท�าไมยะ คดิอะไรอยู่ หรอืจะไม่เอากไ็ด้นะ แต่ฉนับอกเลยว่า
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คนนี้เดด็” ตณิห์ท�าท่าจะขอซองเอกสารคนื
“เอาส ิจะไม่เอาได้ยงัไง” สุรวิสัสาตอบทนัควนั เรยีกรอยยิ้มมุมปาก

ของอกีฝ่ายได้ทนัที
“ระวงัเถอะ สกัวนักรรมมนัจะตามสนอง ไปท�าให้ใครเขาเสยีใจตั้ง

เท่าไหร่” เคนพดูพมึพ�า กลอกตาไปมาด้วยความเออืมระอาที่เพื่อนสองคนนี้ 
ท�าตวัเหมอืนบวัใต้น�้า ไม่ว่าจะกรอกหูไปสกักี่ทใีห้เลกิท�ากไ็ม่เป็นผล

“นี่ยายวสา แกรกัฉนัไหม” อยู่ดีๆ  ตณิห์กถ็ามขึ้นกลางวง
“รกัส ิถามมาได้” หญงิสาวหวัเราะ ไม่รู้ว่าเพื่อนจะมาไม้ไหนอกี
“เออ ฉนักร็กัตวัเองเหมอืนกนั เพราะฉะนั้นคนนี้แกต้องรอบคอบให้

มากๆ นะ เป็นถึงนายแบบและพิธีกรในวงการ ตอนนี้ฉันเป็นสไตลิสต์ 
ส่วนตวัให้เขาอยู ่ข้อแม้เยอะมาก แถมถ้าความแตกขึ้นมา คนที่จะซวยที่สดุ
คอืฉนั คงโดนเลกิจ้างแน่”

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า ท�ามากี่งานๆ แกเคยเหน็ฉนัพลาดสกัครั้งไหม
ล่ะ” ริมฝีปากแดงสดยิ้มกริ่ม เมื่อเพื่อนเริ่มชวนกันคุยเรื่องอื่นที่เธอไม่ได้
สนใจ หญงิสาวจงึเอนตวัพงิพนกัโซฟา หยบิซองกระดาษนั้นขึ้นมาแง้มดชูื่อ
ลกูค้าคนใหม่ด้วยความอยากรู ้ เพราะปกตติณิห์ไม่เคยย�้าหลายครั้งขนาดนี้ 
จนกระทั่งสายตาของเธอกวาดไปสะดุดกบัชื่อของเขา

ภาคนิ
สรุวิสัสาอ่านทวนชื่ออกีครั้ง ลางสงัหรณ์แปลกๆ บางอย่างเริ่มประดงั

เข้ามาในจติใจ แต่เธอกร็บีสะบดัหน้าไล่ความรูส้กึนั้นออกไปก่อนจะเกบ็ซอง
ลงไปในกระเป๋าตามเดมิ เธอไม่เชื่อในสิ่งที่สวรรค์ก�าลงัเตอืนเป็นครั้งสดุท้าย 
นกึปลอบใจตวัเองว่ามนัคงเป็นเพราะเธอเครยีดมาทั้งวนั พอได้มานั่งดื่มนั่ง
ฟังเพลง ใจมนัเลยแกว่งๆ หววิๆ พกิล

นี่กแ็ค่ลูกค้าคนใหม่อกีคน ไม่เหน็มอีะไรผดิปกตเิลยสกันดิ
สรุวิสัสาตดัเรื่องงานออกจากสมองโดยทนัท ีเธอโน้มตวัมานั่งเท้าคาง

ที่โต๊ะเพื่อกลับเข้าสู่วงสนทนาที่ก�าลังดุเด็ดเผ็ดมัน เมื่อเบ๊นซ์ก�าลังเล่าถึง



34  l  น�้ า ค้ า ง พ ร า ง รั ก

ประสบการณ์ล่าสุดที่เขาได้เจอหลังจากนัดพบกับผู้ชายคนหนึ่งผ่านแอป- 
พลเิคชนัในมอืถอื

เธอไม่รูเ้ลยว่าผูช้ายที่ชื่อเรยีบๆ ว่าภาคนิคนนี้ ก�าลงัจะท�าให้ชวีติดาว
ค้างฟ้าของเธอเปลี่ยนไป อย่างที่ไม่เคยคดิมาก่อนเลยทเีดยีว



๓

สองอาทติย์ต่อมา 
ร่างบางในชุดนอนกระโปรงยาวเดนิลงมาจากชั้นบน ผมของเธอถูก

รวบเป็นมวยไว้ด้านหลงั เผยให้เหน็ใบหน้าที่ดเูก๋ไปอกีแบบเวลาไม่ได้รบัการ
แต่งเตมิอะไร เธอชอบวนัเสาร์ที่สดุ เพราะเป็นเพยีงวนัเดยีวที่เธอได้พกัผ่อน
จรงิๆ นอกจากจะมเีหตุเร่งด่วนที่คนทางสตูดโิอจดัการกนัไม่ได้ 

สุริวัสสาเปิดบริษัทวางแผนแต่งงานซึ่งเปิดท�างานวันจันทร์ถึงศุกร์ 
คิวของลูกค้านั้นเรียกได้ว่าต้องจองล่วงหน้ากันเป็นปีๆ เพราะบริการของ
เธอนั้นครบถ้วน สร้างความพงึพอใจและดูแลรายละเอยีดให้ทุกอย่างครบ
วงจรตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งความผดิพลาดนั้นเกดิขึ้นน้อยมาก และหากเกดิขึ้น 
ลูกค้ากม็ั่นใจได้ว่าเธอจะแก้ปัญหาได้เสมอ ส่วนวนัเสาร์-อาทติย์นั้นงานจะ
หนกัไปทางส่วนของสตูดโิอ ที่รบัถ่ายภาพ ท�าอลับมั และท�าวดิโีอไว้ใช้ใน
งานเลี้ยง และเนื่องจากสตูดโิอเปิดท�าการเจด็วนั จากประสบการณ์ที่ผ่าน
มา วันอาทิตย์เป็นวันที่มักจะเจอปัญหามากที่สุด ดังนั้นเธอจึงต้องเข้าไป
ท�างานและดูแลความเรยีบร้อย นอกจากว่าจะมเีหตุให้ไปไม่ได้จรงิๆ 
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แม่และยายของเธอเพิ่งย้ายไปอาศยัอยู่ต่างประเทศ ดงันั้นบ้านหลงั
นี้จงึเหลอืเพยีงเธอกบัแม่บ้านเท่านั้น หลงัจากชงกาแฟเสรจ็ หญงิสาวกเ็ดนิ
กลับไปที่ห้องรับแขก เปิดโทรทัศน์ดูระหว่างรอพี่บุศย์ แม่บ้านที่เธอสนิท
เหมอืนเป็นเพื่อนสนทิคนหนึ่งยกถาดอาหารเช้าเข้ามาให้ เมื่อเจอช่องที่ถกูใจ
แล้ว มอืบางกเ็อื้อมไปคว้าโทรศพัท์มอืถอืมาเชก็ข้อความ น่าแปลกที่กรีวชิญ์
ไม่ได้อ่านข้อความของเธอตั้งแต่ช่วงบ่ายเมื่อวาน พอโทร. ไปก็ปิดเครื่อง  
สรุวิสัสาคดิในใจว่าเขาคงลมืบอกเธอว่าต้องไปประชมุที่ไหนสกัที่ เดี๋ยวเยน็นี้
กค็งตดิต่อกลบัมาเอง

ไม่รู้ว่าป่านนี้ลูกค้าคนล่าสุดของเธอจะเป็นอย่างไรบ้าง หลังจาก 
วนันั้นที่สรุวิสัสากลบัมาถงึบ้าน วนัรุง่ขึ้นเธอกร็บีสะสางงานโดยเริ่มจากการ
วางแผนให้ภาคนิ แล้วส่งโดยใช้ชื่อของตณิห์แบบที่ท�ามาตลอด พอเมื่อวาน
เธอโทร. ไปถามตณิห์ กเ็หน็บอกว่าทุกอย่างเรยีบร้อยด ีแต่ไม่รู้ท�าไมเรื่อง
มนัถงึคาใจจนท�าให้เธอนกึกงัวลถงึตลอดเวลาแบบที่ไม่เคยเป็นกบัลกูค้าราย
ไหนมาก่อน ทั้งๆ ที่พอวางแผนจรงิๆ ตารางชวีติของภาคนิกค็่อนข้างเรยีบ
ง่าย ลูกค้าหลายรายที่วางแผนอยู่ในขั้นที่เสี่ยงกว่านี้เธอกท็�ามาแล้ว ดงันั้น
จงึไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าจะกงัวลท�าไม

แต่แล้วดูเหมือนวันนี้จะไม่ใช่วันหยุดแบบที่หญิงสาวฝันไว้อีกต่อไป 
เพราะในขณะที่อาหารเช้ายังไม่ทันพร่องไปถึงครึ่ง โทรศัพท์ของเธอก็สั่น 
ไม่หยุด ดวงตากลมหลับลงพลางถอนหายใจหลังจากเห็นหน้าจอขึ้นเป็น
เบอร์โทรศพัท์ของสตูดโิอ

“จ๋า” เสยีงหวานกรอกลงไปอย่างเหนื่อยหน่าย เมื่อได้ยนิปลายสาย
กระซิบกระซาบเล่าเหตุการณ์อย่างรวดเร็ว เธอจึงรู้ว่าปัญหาวันนี้คงหน ี
ไม่พ้นลูกค้าขี้วนีที่ท�าให้การท�างานของร้านสะดุดเป็นแน่

“อีกครึ่งชั่วโมงพี่น่าจะถึง บอกพวกเขาให้ใจเย็นๆ ก่อน” เธอตอบ
กลบัไปอย่างใจเยน็แล้วจงึกดตดัสาย ทิ้งข้าวเช้าไว้กลางคนัแบบนั้นก่อนจะ
วิ่งขึ้นไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าอย่างท�าเวลาที่สุด สุดท้ายกค็ว้ากระเป๋าเครื่อง
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ส�าอางแบบพกพาขึ้นรถไปด้วยกนัเพราะไม่อยากให้ลูกค้ารอนาน
รถยโุรปสขีาวมกุวนเข้าไปในที่จอดของสตดูโิอ สรุวิสัสาเขยีนคิ้วเตมิ

ให้เสรจ็หลงัจากขบัรถไปแต่งหน้าไปตลอดทาง เธอคว้ากระเป๋าถอืแล้วเดนิ
เข้าไปในร้าน น่าแปลกที่ทุกอย่างดูปกต ิไม่ได้มสีถานการณ์เลวร้ายอย่างที่
เธอคิดไว้ระหว่างทางที่ขับมา แต่หญิงสาวก็สังเกตได้ถึงสีหน้าโล่งใจของ
พนกังานหน้าร้าน เมื่อเหน็เธอเดนิเข้ามาเหมอืนเป็นผู้ช่วยชวีติ ทั้งหมดรบี
ยกมอืไหว้ก่อนที่จะชี้ไปทางห้องด้านในที่มไีว้รบัรองลกูค้า ซึ่งเป็นชดุรบัแขก
ที่ใช้นั่งเลอืกและคุยเกี่ยวกบัแผนแต่งงานและแพก็เกจต่างๆ 

“เหนื่อยหน่อยนะวันนี้ ยายหยกเค้าโทร. มาบอกพี่เมื่อคืนว่าขอลา” 
เธอทกัทายพนกังาน ดจูากสภาพแต่ละคนแล้วทกุคนคงจะต้องวิ่งไปมาตั้งแต่
เช้า เพราะนอกจากวนันี้จะเป็นวนัหยุด ท�าให้ลูกค้าเยอะแล้ว ยงัมพีนกังาน
คนหนึ่งในร้านที่ขอลาอกีด้วย

“สวัสดีค่ะ” หลังจากสูดหายใจเข้าลึก สุริวัสสาก็ทอดเสียงหวานน�า
เข้าไปในห้องก่อนที่เธอจะก้าวเข้าไป เมื่อฝ่ายที่นั่งหนัหลงัอยู่ได้ยนิจงึรบีหนั
มาทางต้นเสียง เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายแล้ว เจ้าของร้านกลับเป็นฝ่าย
ประหลาดใจเสยีงเองที่ได้พบกบับุคคลที่เธอไม่คดิว่าจะได้เจอที่นี่

“ฮายค่ะ” กานต์พชิชาโบกมอืทกักลบัแบบสมยันยิม พลางลุกขึ้นยนื
แล้วผายมอืเชญิให้อกีฝ่ายนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกนั ท่าทางเหล่านี้แลดูเป็น
มิตรและเป็นกันเอง จนสุริวัสสางงว่าเธอไปสนิทกับคนตรงหน้าตอนไหน  
ไม่สิ ต้องระแวงมากกว่าว่ากานต์พิชชามาหาเธอถึงที่แบบนี้แสดงว่าต้องมี
อะไรไม่ชอบมาพากลแน่ๆ เพราะคราวก่อนที่เจอกนัยงัตั้งใจเปิดศกึอยูโ่ต้งๆ 
ยงัไม่นบัที่เขยีนเหนบ็แนมเธอในโซเชยีลอกี 

“อ้าว ท�าไมไม่โทร. บอกก่อนล่ะว่าจะมา ดนีะที่พี่ต้องเข้ามาดูลูกค้า 
ไม่งั้นคงไม่ได้เจอ” สรุวิสัสาแสร้งพดูตามมารยาทแล้วกค็ดิตใินใจ มาถงึร้าน
แล้วยังจะมาวีนมาเหวี่ยงอะไรอีก เพราะหญิงสาวค่อนข้างมั่นใจว่าลูกน้อง
ของตนได้รบัการอบรมงานมาอย่างด ีไม่น่าจะท�าหน้าที่อะไรบกพร่อง
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“เซอร์ไพรส์แบบนี้สคิะถงึจะด ีเผื่อมอีะไรซ่อนอยูจ่ะได้รู”้ ฟังดกูร็ูว่้า
สาวเปรี้ยวตรงหน้าจงใจหาเรื่องพูดกระทบแม้แกล้งท�าให้ดูเป็นเรื่องตลก
กต็าม คนฟังฉุนขึ้นมานดิหน่อยก่อนจะปรบัอารมณ์เป็นปกตโิดยไม่นกึถอื
โทษค�าพูดของคนตรงหน้า แต่จากการประเมินสถานการณ์ ฟังถึงจุดนี้ 
สุริวัสสาก็ยังไม่เข้าใจว่ากานต์พิชชาสร้างปัญหาให้ร้านเธอตรงไหน เพราะ
หล่อนกด็อูารมณ์ดไีม่ได้มปัีญหาอะไรอย่างที่เดก็ในร้านรายงานทางโทรศพัท์

“แล้ววนันี้มอีะไรกบัพี่รเึปล่า พอดพีี่งานยุง่ๆ อาจจะอยูค่ยุไม่ได้นาน” 
ถงึอยูไ่ด้กไ็ม่อยากอยู ่ประโยคสดุท้ายถกูต่อขึ้นในใจ หญงิสาวพยายามหลกี
เลี่ยงการสนทนาหรือตอบโต้น้องว่าที่สามีมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการ 
กนิข้าวที่บ้านของกรีวชิญ์หรอืนดัไปไหนมาไหน เธอรู้ว่ากานต์พชิชาไม่ค่อย
ชอบเธอเท่าไหร่ ส่วนเธอเองกไ็ม่อยากมเีรื่องจงึพยายามไม่ถอื และไม่เกบ็
ค�าพูดที่คอยเหนบ็แนมหรอืกล่าวหามาเป็นเรื่องให้รกสมอง ดงันั้นวนันี้ถอื
ว่ากานต์พิชชามาแปลกมากพอสมควร เพราะการที่อีกฝ่ายตั้งใจมาหาเธอ
ขนาดนี้ ท�าให้ลางสังหรณ์ไม่ดีบางอย่างของสุริวัสสาคอยเตือนขึ้นมาเป็น
ระยะ

“ขออนุญาตนะคะ คุณวสาคะ” พนกังานหน้าร้านเดนิค้อมตวัเข้ามา
ด้านใน ขัดจังหวะการพูดคุยกะทันหัน “ลูกค้าที่ว่า อยู่ในห้องสตูดิโอค่ะ” 
พูดจบก็ผายมือไปทางประตูด้านในซึ่งเป็นทางทะลุไปทางสตูดิโอถ่ายภาพ 
เพียงเท่านั้นสุริวัสสาก็สปริงตัวขึ้นจากเก้าอี้แล้วจึงขอตัวเดินเข้าไปสะสาง
ปัญหาก่อน

“อ้าว เธอชี้มาทางนี้ พี่กน็กึว่าเป็นคุณกานต์ที่มปีัญหา” เธอกระซบิ
เบาๆ พอให้ได้ยนิกนักบัพนกังานเพยีงสองคน พนกังานสาวยิ้มแห้งๆ กลบั
มาเป็นค�าตอบ เมื่อเปิดประตูเข้าไปในสตูดิโอจึงพบว่าปัญหาที่แท้จริงคือ 
คู่ถ่ายภาพพรีเวดดิงด้านใน ที่วีนช่างกล้องทุกรายละเอียดจนงานถ่ายภาพ
เลยเวลาที่จองไว้ไปแล้วเกือบสองชั่วโมง กว่าสุริวัสสาจะจัดการได้ก็เกือบ
ครึ่งชั่วโมงเข้าไปแล้ว
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หลังจากเดินออกมาอีกครั้งก็ยังเห็นกานต์พิชชานั่งอ่านนิตยสารรอ
อยูท่ี่เก้าอี้ตวัเดมิ แต่คราวนี้กลบัมชีายหนุม่อกีคนนั่งอยูด้่วย รปูร่างหน้าตา
ของเขาค่อนไปทางพระเอกซรีส์ีเกาหลทีี่เธอก�าลงัตดิอยู ่หญงิสาวเริ่มเอะใจ 
นึกระแวงไปมากมายด้วยอคติว่ากานต์พิชชาต้องน�าความเดือดร้อนมาให้
เธอเป็นแน่

“กลบัมาพอดเีลย พี่วสาคะ นี่ คมิ เพื่อนของกานต์ คมิคะ นี่พี่วสา 
เจ้าของที่นี่” 

ชายหนุ่มที่ชื่อคมิยกมอืไหว้สุรวิสัสาอย่างเก้ๆ กงัๆ 
“คมิเป็นคนเกาหลนี่ะค่ะ ท�าธุรกจิอยู่ในไทย พูดไทยได้นดิหน่อย” 
ระหว่างที่กานต์พิชชาก�าลังแนะน�าเพื่อนอยู่นั้น คู่แต่งงานที่มีปัญหา

ในสตูดโิอกเ็ดนิออกมาหลงัจากถ่ายงานเสรจ็ สุรวิสัสาไม่แน่ใจว่าตวัเองคดิ
ไปเองหรือเปล่าที่เห็นผู้หญิงคนนั้นหันมามองกานต์พิชชา แวบหนึ่งนั้น
เหมอืนคนทั้งคู่รู้จกักนัมาก่อน

“ยนิดทีี่ได้รู้จกันะคะ เอ่อ แล้วสรุปที่กานต์มาวนันี้ มเีรื่องอะไรให้พี่
ช่วยหรือเปล่า” สุริวัสสารีบตรงเข้าประเด็น เมื่อกานต์พิชชามีท่าทีจะชวน
คุยนอกเรื่องเพิ่มเตมิอกี ซึ่งยิ่งผดิวสิยัตั้งแต่เธอรู้จกัมา

“เปล่าหรอกค่ะ พอดีจะมาขอค�าปรึกษานิดหน่อย คิมก�าลังจะ
แต่งงานกับแฟน นี่แฟนเค้าสวยมากเลยนะ เดี๋ยวจะเปิดรูปให้ดู” กานต์- 
พชิชาเลื่อนรูปในโทรศพัท์ไปเรื่อยๆ 

“กานต์ วนันี้ลกูค้าพี่เยอะมาก เดี๋ยวอาจจะอยูค่ยุได้ไม่นาน” สรุวิสัสา
ท�าท่าจะตดับทเมื่ออกีฝ่ายยงัไม่ยอมเข้าเรื่องเสยีที

“อ้อๆ ได้ค่ะ คอืคมิเขาอยากมาหาข้อมูลพวกแพก็เกจอะไรแบบนี้ไว้ 
ชื่อเสยีงของพี่วสากด็งัเป็นอนัดบัต้นๆ เลยพาเค้ามา” 

“พรีม ไปเอาตัวแพ็กเกจมาเลย” สุริวัสสาหันไปเรียกพนักงานหน้า
ร้านให้น�าของเข้ามา เตรยีมพร้อมน�าเสนอลูกค้า

“ผมสนใจธมีแบบนี้ครบั” คมิเลื่อนดรูปูในแทบ็เลต็อยูส่กัพกัก่อนจะ
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เจอสถานที่และข้อเสนอที่ถูกใจ
และนั่นก็เป็นการเริ่มต้นของหนึ่งในบทสนทนาที่ยุ่งยากที่สุดในชีวิต

การท�างานของเธอ เพราะข้อแม้ของชายหนุม่คนนี้เยอะไปหมดในทกุๆ เรื่อง 
และอุปสรรคทางภาษาก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท�าให้การคุยงานครั้งนี้ต้อง
อาศยัสมาธอิย่างมาก ส่วนพนกังานในร้านกผ็ลดักนัวิ่งเข้าวิ่งออกห้องรบัรอง
จนเหนื่อยไปตามๆ กัน เนื่องจากต้องคอยบริการทั้งลูกค้าและเพื่อนของ
ลกูค้า ซึ่งดรูวมๆ แล้วมปัีญหามากกว่าตวัลกูค้าเองเสยีอกี ไม่ว่าจะเป็นการ
ขอน�้า ขอของว่าง ขอเปลี่ยนหมอนองิ หรอืแม้กระทั่งเรยีกพนกังานมาปรบั
แอร์ทั้งๆ ที่รโีมตกว็างอยู่ข้างตวั

ระหว่างการคุย สุริวัสสาต้องคอยเหลือบมองหน้าร้านเป็นระยะ 
เพราะนอกจากพนกังานของเธอจะต้องคอยบรกิารคนตรงหน้าแล้ว ยงัต้อง
คอยบริการลูกค้าที่นัดไว้ พาเดินขึ้นลง แก้ปัญหาในสตูดิโอ นับว่าแทบ 
ไม่ได้นั่งพกักนัเลยทเีดยีว ส่งผลให้หน้าร้านไม่มคีนเฝ้าเลยสกัคน ด้วยความ
เป็นเจ้าของร้านเลยกลวัเรื่องขโมยขโจรเป็นธรรมดา เพราะในวนัหยุดแบบ
นี้มคีนเดนิเข้าเดนิออกหน้าร้านของเธอพลกุพล่านพอสมควร ดงันั้นกไ็ม่ยาก
เลยถ้าจะฉกฉวยอะไรจากหน้าร้านและห้องโชว์ตดิไม้ตดิมอืไป

“แล้วคณุคมิวางแผนว่าจะแต่งประมาณเดอืนไหน ปีไหนคะ” เจ้าของ
ร้านถามซ�้าเป็นครั้งที่ห้าหลงัจากเวลาผ่านไปเกอืบครึ่งชั่วโมง ผู้ชายคนนี้มา
แปลกจรงิๆ แทนที่จะตกลงเรื่องวนัเวลาให้เรยีบร้อยก่อน กลบัมวัแต่สนใจ
รายละเอยีดยบิย่อยจุกจกิ พอถามเรื่องวนักลบัไม่ยอมตอบสกัที

“อกีหนึ่งเดอืนครบั” 
ค�าตอบนั้นท�าให้คิ้วสวยขมวดเข้าหากนัโดยอตัโนมตัิ
“เดือนเดียวไม่น่าจะทันนะคะ ปกติต้องจองคิวล่วงหน้าอย่างน้อยๆ 

กเ็กอืบๆ ปี อย่างปีนี้กน็่าจะเตม็จนถงึ...” สุรวิสัสาพูดขณะเปิดดูปฏทินิควิ
งานที่พนักงานเอามาให้ แต่แล้วประโยคของเธอก็ต้องชะงักลงเมื่อเสียง
แหลมของอกีฝ่ายดงัขดัขึ้นมาเสยีก่อน
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“หนึ่งเดอืนค่ะ” กานต์พชิชารบีโพล่งขึ้นมาเสยีงดงั
“คอืมนัไม่น่าจะ...” เสยีงหวานพยายามคมุให้นิ่ง แม้จะตกใจที่อยูด่ีๆ  

อกีฝ่ายขึ้นเสยีงขึ้นมาเสยีดื้อๆ จนลกูค้าคนอื่นในร้านหนัมามองเป็นตาเดยีว
“หนึ่งเดอืนค่ะ” เธอพูดซ�้าอกีรอบด้วยเสยีงที่แขง็ขึ้นมาอกีระดบั
สรุวิสัสาสดูหายใจเข้าลกึ แล้วเงยหน้าจากสมดุบนัทกึควิงาน “กานต์ 

เอาจรงิๆ คอืบรษิทัพี่ท�างานเป็นระบบ มคีวิ มกีารวางแผน เพราะงานจะได้
ออกมาดทีี่สุด”

“กานต์บอกว่าหนึ่งเดือนก็หนึ่งเดือนสิคะ ทีมงานพี่วสามีตั้งเยอะ  
เวลากม็ถีมเถ”

“แต่ภายในหนึ่งเดอืนนี้ไม่ได้มแีค่คูค่ณุคมิคูเ่ดยีวนะจ๊ะ” สรุวิสัสาเริ่ม
เสยีงแขง็ แล้วท�าไมอตีาคมิอะไรนี่ต้องรบีขนาดนั้น จากประสบการณ์ของ
เธอ คู่ไหนที่มาแบบรบีๆ กะทนัหนัแนวนี้นี่มกัไม่ใช่เรื่องที่ดี

“ก็ลัดคิวสิคะ จ่ายเพิ่มไม่อั้นอยู่แล้ว” ดูเหมือนกานต์พิชชาจะเป็น
เดอืดเป็นร้อนแทนตวัเจ้าบ่าวเหลอืเกนิ สุรวิสัสาไม่สนใจค�าพูดของอกีฝ่าย 
เรื่องเงนิไม่ใช่ปัญหา แต่สิ่งที่ท�าให้หญงิสาวเริ่มไม่พอใจคอืการไม่เคารพกฎ
กตกิาต่างหาก

“แหม...ไหนๆ พาเพื่อนมาแล้ว เค้ากด็ูสนใจมาก กานต์กต็้องต่อรอง
ให้เพื่อนสิ” กานต์พิชชาตั้งใจยื้อต่อเมื่อเห็นอีกฝ่ายยังไม่ยอมตอบรับอะไร 
จนกระทั่งสุริวัสสาทนไม่ไหว เริ่มรู้สึกว่าเธอก�าลังเสียเวลาไปโดยเปล่า
ประโยชน์ เพราะกานต์พชิชาไม่ยอมฟังอะไรทั้งนั้น

“พี่ขอโทษด้วยจรงิๆ ร้านเราไม่เคยมมีาตรการลดัควิให้ลกูค้าคนไหน 
ถงึจะเป็นคนรู้จกักนักต็าม” เธอตั้งใจเน้นค�าว่าคนรู้จกัให้ได้ยนิชดัๆ ขนาด
เพื่อนของเธอบางคนที่รู้จกักนัมานานยงัไม่กล้ามาสั่งแบบนี้เลย แล้วผู้หญงิ
ตรงหน้าไปเอาความมั่นใจมาจากไหนว่าเธอจะยอมท�าให้ ทั้งๆ ที่ปกติก ็
ไม่ได้ญาตดิกีนัเท่าไหร่เสยีด้วย

กานต์พชิชามที่าทไีม่พอใจอย่างเหน็ได้ชดั ซึ่งสุรวิสัสาไม่สนใจ เธอ
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คดิไว้แล้วไม่ผดิว่ากติตศิพัท์ของหญงิสาวคนนี้ไม่ได้มาจากการนั่งเทยีนเขยีน
ข่าวลอืแน่นอน เนื่องจากหลายคนคงเคยเจอฤทธิ์ความเอาแต่ใจมาแล้วโดย
เฉพาะคนรอบตวั

“ถ้าคณุคมิอยากจดังานภายในหนึ่งเดอืน วสาแนะน�าให้ลองไปตดิต่อ
ร้านอื่นดูนะคะ ขอบคุณนะคะที่ให้เกยีรตมิา” หญงิสาวหนัไปกล่าวตดับท 
เพราะกลวัเรื่องจะใหญ่โตไปมากกว่านี้ ลกึๆ แล้วกแ็อบนกึเสยีดายเวลาและ
พลงัสมองที่ใช้ในการตกลงกนัตั้งนาน

“เดี๋ยวก่อนค่ะ” กานต์พชิชายงัไม่ยอมง่ายๆ มอืบางคว้าแขนเจ้าของ
ร้านเอาไว้ แววตาดูมคีวามกงัวลฉายขึ้นมาแวบหนึ่งอย่างเหน็ได้ชดั

“ขอโทษจรงิๆ ที่พี่ท�าตามที่ขอไม่ได้ ถ้าไม่มอีะไรแล้วพี่ขอตวัไปคุย
กับลูกค้าก่อนนะ ถึงเวลานัดพอดี” คนพูดยิ้มหวานปิดท้ายก่อนจะดึงมือ
ออกอย่างสุภาพ เธอลุกขึ้นกล่าวขอโทษพอเป็นมารยาทแล้วจงึผละออกมา 
จากหางตาจงึเหน็อกีฝ่ายนั่งนิ่งชกัสหีน้า ไม่ได้สนใจการที่เธอเดนิออกมาเลย
แม้แต่น้อย

แต่เมื่อสุริวัสสาหันหลังแล้วเดินออกไป คนที่นั่งชักสีหน้าอยู่กลับมี
แววตาพอใจวาววาบขึ้นมาครูห่นึ่ง แผนของกานต์พชิชาส�าเรจ็ไปหนึ่งขั้นโดย
หวงัว่าสุรวิสัสาจะไม่ทนัสงัเกตอะไร

ในช่วงบ่าย สุรวิสัสากถ็อืโอกาสนั่งท�างานที่สตูดโิอไปพลางๆ ตกึของ
เธอมีสี่ชั้น ชั้นแรกเป็นหน้าร้านซึ่งมีไว้ส�าหรับการรับรองลูกค้าและเป็น 
สตูดิโอถ่ายรูป ด้านในสุดของชั้นนี้ถูกกั้นไว้เพื่อใช้เป็นที่วางโต๊ะท�างานของ
พนกังาน รวมถงึโต๊ะท�างานของเธอด้วย ชั้นสองและสามเป็นที่เกบ็และลอง
เสื้อผ้า ซึ่งชุดเจ้าสาวนั้นกินที่มากพอสมควร นอกจากนั้นก็มีสตูดิโอเล็กๆ 
อกีสองห้อง ส่วนชั้นบนสุด สุรวิสัสาตั้งใจตกแต่งเป็นคอนโด เผื่อวนัไหนที่
เธอท�างานดกึจะได้พกัที่นี่ได้เลย 

หญงิสาวเริ่มเป็นห่วงกรีวชิญ์ขึ้นมาตงดิๆ เมื่อเช้ามวัแต่ยุง่จนลมืถาม 
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กานต์พิชชา เพราะจนตอนนี้มือถือของเขาก็ยังปิดเครื่อง ติดต่อทางไหน 
ไม่ได้เลยสกัทาง เมื่อกลางวนัเธอโทร.ไปหาเลขาฯ ของเขา แต่ทางนั้นกบ็อก
ว่าไม่ทราบลูกเดียว รู้เพียงว่ากีรวิชญ์ไม่ได้มีงานหรือมีประชุมตามที่เธอ
สนันษิฐานไว้

“พี่นัทคะ ติดต่อคุณวิชญ์ได้รึยังคะ” สุริวัสสาโทร. หาเลขานุการ 
ของกีรวิชญ์อีกครั้ง เธอตัดสินใจเก็บของเพื่อไปตามหาเขาที่บ้านก่อนที่จะ
ไม่มเีวลา คนืนี้เธอและเขาต้องออกงานด้วยกนั เพราะบรษิทัในเครอืของเขา
เพิ่งเปิดคอมมูนิตีมอลล์ที่ใหม่ใจกลางเมือง แน่นอนว่ากีรวิชญ์ต้องไปร่วม
งานในฐานะรองประธานบรษิทัใหญ่ และคุณกนกรกัษ์ ว่าที่แม่สามขีองเธอ
กอ็อกค�าสั่งกลายๆ มาตั้งแต่อาทติย์ที่แล้วว่าให้ใช้งานนี้เป็นการประกาศวนั
หมั้นและวนัแต่งงานไปเลย

“ยังเลยค่ะคุณวสา พี่โทร. ตามจนถึงที่บ้านก็ไม่มีใครรู้ว่าไปไหน” 
เลขาฯ วยักลางคนประจ�าตวักรีวชิญ์พูดเสยีงเหนื่อย เธอพยายามอย่างสุด
ความสามารถกย็งัไม่เจอตวักรีวชิญ์ ทั้งๆ ที่เมื่อเช้าเขายงัส่งอเีมลมาสั่งงาน
เธออยู่เลย น่าแปลกที่สุรวิสัสากลบับอกว่าตดิต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวาน

รถยโุรปของเธอแล่นออกจากสตดูโิออย่างรวดเรว็ มุง่หน้าตรงไปยงั
คฤหาสน์ใจกลางเมอืง ดวงตากลมเหลอืบมองนาฬิกาบนรถด้วยความกงัวล 
ตอนนี้เวลาใกล้สี่โมงแล้ว โชคดทีี่เธอถอืโอกาสช่วงที่ช่างแต่งหน้าในสตูดโิอ
ว่าง ให้ท�าผมและแต่งหน้า ช่วยกนักบัสไตลสิต์ที่เลขาฯ ของกรีวชิญ์ส่งมา 
ดงันั้นการแต่งตวัจงึเรว็ขึ้นกว่าปกติ

ชุดส�าหรบัการออกงานคนืนี้ยงัแขวนอยู่หลงัรถ ตอนนี้เธอต้องออก
ตามหาว่าที่เจ้าบ่าวในชดุเสื้อเชิ้ตกางเกงขาสั้นไปก่อน นกึแล้วสรุวิสัสากต้็อง
ถอนหายใจยาวเป็นครั้งที่ร้อยของวนั เมื่อนกึย้อนไปถงึพฤตกิรรมของเขา
เมื่อหลายวันก่อน เธอก็เริ่มสังหรณ์ใจไม่ดี กีรวิชญ์ดูเงียบขรึมกว่าปกต ิ
เหม่อลอยบ่อย และใช้โทรศพัท์ตลอดเวลา

เมื่อเลี้ยวรถเข้าจอดในที่จอดประจ�าที่บ้านของกรีวชิญ์ สรุวิสัสากก้็าว
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ฉับๆ เข้าไปในตัวคฤหาสน์อย่างรวดเร็ว เธอถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปใน
ห้องรับแขกแอร์เย็นฉ�่าที่คุณกนกรักษ์...แม่ของเขาและกานต์พิชชาซึ่งเป็น
น้องสาวก�าลงันั่งแต่งหน้า โดยมชี่างแต่งหน้ารุมกนัอยู่สามสี่คน

“อ้าว พี่วสา ท�าไมมาที่นี่ล่ะคะ นกึว่าจะไปเจอกนัที่งาน” กานต์พชิชา
ถามด้วยความประหลาดใจ ก่อนจะหลบัตาลงให้ช่างแต่งหน้าแต่งเปลอืกตา
ต่อ ไม่ได้สนใจผู้มาใหม่ผดิกบัน�้าเสยีงที่ทกัออกมา

“วิชญ์เขาออกไปรับหนูตั้งแต่เช้าแล้วนี่ลูก” คุณกนกรักษ์ยืนยันว่า
ลูกชายของตนออกจากบ้านไปเมื่อเช้า โดยอ้างว่าจะรับแฟนสาวไปแก้ชุด 
และแต่งหน้าท�าผมส�าหรบัคนืนี้

“เปล่านี่คะ คอืวสาตดิต่อเขาไม่ได้ตั้งแต่เมื่อวาน” เธอรบีพดูด้วยความ
ร้อนใจ ท�าไมข้อมูลที่แต่ละคนรู้นั้นไม่ตรงกนัเลยสกัคน น่าแปลกใจที่หลงั
จากได้ยนิดงันั้น กนกรกัษ์และกานต์พชิชายงัคงนั่งแต่งหน้าไปเรื่อยๆ ไม่ได้
มที่าททีุกข์ร้อนอะไร มเีพยีงเธอเท่านั้นที่ร้อนใจอยู่คนเดยีว

“เดี๋ยวพี่วิชญ์ก็กลับมาเองแหละค่ะ พี่วสาไปเอาชุดมาเปลี่ยนดีกว่า 
เดี๋ยวเราจะได้ไปงานพร้อมกนั” กานต์พชิชาพดูปลอบเมื่อเหน็สรุวิสัสาเดนิไป
เดินมาจนเธอเริ่มเวียนหัว เธอกับแม่มั่นใจว่ากีรวิชญ์ไม่ใช่คนเหลวไหล  
เขาอาจจะต้องไปสะสางงานอะไรสกัอย่าง เดี๋ยวกก็ลบัมาทนัเวลา

สรุวิสัสานั่งหน้าบอกบญุไม่รบัระหว่างทางขากลบัจากงานเปิดตวั ส่วน
ครอบครัวของชายหนุ่มก็นั่งหน้าเครียด ไม่มีใครพูดอะไรกันในรถสักค�า 
เมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา ทุกคนรอเขาจนเวลาจวนตัวเพราะติดต่อทางไหนก็ 
ไม่ได้ สุดท้ายจึงต้องตัดสินใจไปที่งาน ที่แย่ไปกว่านั้นคือสคริปต์ทั้งหมด 
ที่กีรวิชญ์จะต้องเป็นคนกล่าว ถูกส่งต่อมาให้กานต์พิชชาพูดแทนในฐานะ
รองประธานอกีคน ซึ่งเธอกพ็ูดได้ตดิๆ ขดัๆ เพราะไม่ได้เตรยีมมาก่อน

แต่สิ่งที่แย่ที่สดุซึ่งเป็นเหตผุลให้เธอนั่งขมวดคิ้วจนแทบจะชนกนั นั่น
กค็อื กนกรกัษ์แอบไปกระซิบนกัข่าวเรื่องที่จะแถลงเรื่องงานแต่งงานแบบ
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เป็นทางการวนันี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ และเมื่อมาถงึ นกัข่าวกเ็ตรยีมท�าข่าวไว้
แล้ว สุดท้ายจงึกลายเป็นเธอต้องแถลงเรื่องงานแต่งงานคนเดยีว โดยอ้าง
ว่ากรีวชิญ์ตดิงานส�าคญั!

มผีูห้ญงิที่ไหนในโลกบ้าง ที่ยนืแถลงข่าวเรื่องงานแต่งงานของตวัเอง
เป็นเรื่องเป็นราว โดยมว่ีาที่แม่สามคีอยพดูเสรมิถงึรายละเอยีดวนัแต่งงาน
ซึ่งตัวเธอเองก็เพิ่งรู ้พร้อมนักข่าวในเวลานั้น ทุกอย่างถูกจัดการโดย
ปราศจากเงาของว่าที่เจ้าบ่าว! นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่กนกรักษ์มัดมือชกใช้เธอ
เป็นเครื่องมือแบบนี้ ยิ่งนึกก็ยิ่งโกรธ ทันทีที่รถแล่นเข้ามาจอดในรั้วบ้าน  
สุรวิสัสากก็้าวลงจากรถแล้วเดนิตรงไปที่รถตวัเองเลย เธอไม่มอีารมณ์จะ
ล�่าลาหรอืหนักลบัไปมองใครทั้งนั้น

แต่ทนัททีี่เธอก�าลงัจะออกรถ แม่บ้านคนหนึ่งกว็ิ่งทะเล่อทะล่าเข้าไป
หาครอบครัวของกีรวิชญ์ซึ่งก�าลังจะเดินเข้าไปในตัวบ้าน มองจากมุมนี้จึง
เหน็หล่อนส่งกระดาษใบหนึ่งให้ ทั้งสามคนดูนิ่งไปทนัท ี

ปฏกิริยิาของพวกเขาท�าให้ความสงัหรณ์ใจของสรุวิสัสาแรงขึ้นเรื่อยๆ 
เธอตดัสนิใจถอยรถกลบัเข้ามาให้ใกล้ที่สดุ ก่อนจะเปิดประตลูงจากรถแล้ว
กึ่งเดนิกึ่งวิ่งเข้าไปหา กานต์พชิชาส่งกระดาษแผ่นนั้นให้เธอดใูนขณะที่ใบหน้า
เตม็ไปด้วยความตกใจ

“เจอวางไว้บนเตียงในห้องค่ะ เสื้อผ้าก็หายไป” แม่บ้านคนเดิมรีบ
รายงาน บิดาของกีรวิชญ์รีบประคองภรรยาเข้าไปในตัวบ้าน ส่วนกานต์- 
พชิชานั้นยงัคงยนืนิ่งอยู่เป็นเพื่อนเธอ

สรุวิสัสากวาดตาไปบนกระดาษอย่างลวกๆ ภายในเขยีนด้วยลายมอื
บรรจงเสมอืนว่าเจ้าตวัได้วางแผนมาสกัพกัแล้ว เนื้อหามเีพยีงไม่กี่บรรทดั 
ทั้งสั่งงานและมอบอ�านาจการตัดสินใจทั้งหมดในบริษัทให้แก่กานต์พิชชา 
ท้ายจดหมายค่อยมเีขยีนถงึเธอ

วสา เราขอโทษที่ท�าแบบนี้ เรื่องมันบานปลายเกินกว่าที่เราสองคน 
คิดไว้ตั้งแต่แรก เรายอมรับว่าเราหนีปัญหา แต่เราทนแรงกดดันจาก 
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ทุกด้านไม่ไหวจรงิๆ
สุริวัสสารู้ทันทีว่าแรงกดดันส่วนใหญ่ที่กีรวิชญ์ได้รับนั้นมาจากใคร 

ใจหนึ่งเธอกโ็กรธเขาที่ทิ้งเธอให้เผชญิปัญหาคนเดยีว แต่อกีใจหนึ่งกเ็ข้าใจ 
ไม่รู้ว่าตลอดสองอาทิตย์ที่ผ่านมา กีรวิชญ์ต้องเจอแรงกดดันจากมารดา 
ตวัเองขนาดไหน

ทุกอย่างคงจะดีกว่านี้ ถ้าจดหมายฉบับนี้ถูกเจอเมื่อสี่ชั่วโมงก่อน  
ก่อนที่เธอจะแถลงข่าวเรื่องงานแต่งงานที่คณุหญงิกนกรกัษ์ยนืยนัหนกัแน่น
เหลอืเกนิว่าก�าลงัจะเกดิขึ้น!

ตอนนี้ข่าวการให้สมัภาษณ์คงก�าลงักระจายไปทั่วโลกออนไลน์ ถ้าอยู่
ดีๆ  สุรวิสัสาทะเล่อทะล่าออกไปแถลงคนเดยีวอกีรอบโดยมเีนื้อหาขดัแย้ง
กบัสิ่งที่พดูไปวนันี้โดยสิ้นเชงิ ความน่าเชื่อถอืของเธอต้องลดลงอย่างแน่นอน 
และมนักจ็ะส่งผลต่อธุรกจิและชื่อเสยีงของเธอด้วย

“เราต้องตามพี่วชิญ์กลบัมา อย่างน้อยกใ็ห้เขามาช่วยแก้ข่าว ระหว่าง
นี้เรากค็่อยๆ ปล่อยข่าวไปก่อนว่าพี่วชิญ์ไปต่างประเทศ ไปดูแลโพรเจกต์
ด่วนอะไรกว็่าไป กระแสเรื่องแต่งงานจะได้ซาลงด้วย” กานต์พชิชาช่วยคดิ
อกีแรง ก่อนจะเอื้อมมอืมาบบีต้นแขนว่าที่พี่สะใภ้เบาๆ เป็นการให้ก�าลงัใจ 
เธอเองกไ็ม่คดิว่ากรีวชิญ์จะหนปัีญหาดื้อๆ เสยีแบบนี้ นี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่
รูจ้กักนัมา ที่ทั้งสองพดูดต่ีอกนัโดยไม่ได้มคีวามหมายโดยนยัแอบแฝงเพื่อ
ประชดหรอืแกล้งพูดกระทบกนัอย่างที่ผ่านๆ มา

“ใช่ ฉันจะโดนประโคมข่าวว่าเป็นม่ายขันหมากไม่ได้!” สุริวัสสา
กดัฟันแน่นขณะพูดพมึพ�ากบัตวัเอง ตอนนี้หญงิสาวไม่มเีวลามานั่งกลุ้มใจ
อะไรทั้งนั้น เธอจะต้องตามตัวเขากลับมาเพื่อสะสางเรื่องที่ค้างมานานให ้
จบลงโดยเรว็ที่สุด!

สุรวิสัสาเดนิน�าเข้าไปในตวับ้านทนัททีี่ตั้งสตไิด้ เบาะแสส�าคญัๆ มกั
จะอยูใ่นห้องนอนเสมอ คดิได้ดงันั้นจงึถอืวสิาสะเดนิเข้าไปค้นข้าวของในนั้น 
แต่ปรากฏว่ากรีวชิญ์ท�าลายหลกัฐานได้ดใีช้ได้ ขนาดขยะในถงัยงัเอาไปทิ้ง
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จนเกลี้ยง!
แต่แล้วกเ็หมอืนโชคชะตายงัเข้าข้างเธออยูบ้่าง เมื่อกานต์พชิชาเข้ามา

ช่วยอกีแรง จนสุดท้ายกค็้นลิ้นชกัที่หวัเตยีงแล้วเจอโทรศพัท์มอืถอืของเขา
นอนนิ่งสนทิอยู่ในนั้น เจ้าตวัคงปิดเครื่องทิ้งไว้ เพราะไม่น่าจะได้ใช้ระหว่าง
ที่หนหีายไปแบบนี้

หญิงสาวสองคนทิ้งตัวนั่งลงบนเตียงก่อนจะเปิดโทรศัพท์ด้วยใจ
ระทกึ และแล้วหวัใจที่ห่อเหี่ยวของเธอกเ็ต้นแรงขึ้นอกีครั้ง เมื่อเหน็ว่าเขา
ไม่ได้ตั้งรหสัผ่านในโทรศพัท์ และลมืลบข้อมูลการโทร. ออก เบอร์ล่าสุดที่
เขาโทร. หานั้นคือเมื่อเช้ามืดและเขาก็คุยเป็นเวลากว่าสามชั่วโมง สุริวัสสา
รบีวิ่งไปหาปากกากบักระดาษแถวนั้นมาจดทนัที

“รุจน์รวนิ กานต์รู้จกัไหม ท�าไมพี่ไม่เคยได้ยนิวชิญ์พูดถงึคนนี้เลย” 
สุรวิสัสามวัแต่จดเบอร์และชื่อเจ้าของเบอร์ เธอจงึไม่ทนัสงัเกตเหน็ใบหน้า
ของกานต์พชิชาที่เจื่อนลง ก่อนจะปรบักลบัมาเป็นสหีน้าปกตอิย่างรวดเรว็

“เอ่อ ไม่ค่ะ ไม่รู้จกั น่า...น่าจะเป็นเพื่อนเก่าพี่วชิญ์มั้งคะ” เธอตอบ
ตะกกุตะกกั เริ่มเดาออกว่าสาเหตอุกีอย่างที่ท�าให้กรีวชิญ์หนไีปคอือะไร เธอ
ว่าแล้ว พี่ชายของเธอไม่น่าเตลดิไปแบบนี้เพยีงแค่โดนพ่อแม่กดดนั

“พี่ว่าคนนี้แหละที่จะช่วยเราได้”
“ช่วยได้ แต่จะช่วยหรอืเปล่านั่นอกีเรื่องนงึ” กานต์พชิชาบ่นเบาๆ กบั

ตวัเอง ความหวงัที่จะเจอกรีวชิญ์รบิหรี่ลงทนัททีี่เธอเหน็ชื่อของคนคนนี้
“เมื่อกี้กานต์พูดว่าอะไรนะ”
“ปละ...เปล่า พี่วสารบีกลบับ้านนอนเถอะ นี่กด็กึแล้ว เหนื่อยมาทั้ง

วนั เดี๋ยวกานต์ไปส่งที่รถ” 
สุริวัสสาเดินออกไปหน้าบ้าน นึกแล้วก็อยากจะข�าออกมา เธอกับ

กานต์พชิชาเขม่นกนัมาตลอด แต่พอมสีถานการณ์คบัขนัเกดิขึ้น จากศตัรู
กลายๆ กก็ลบักลายเป็นต้องร่วมมอืกนัเสยีอย่างนั้น

สุริวัสสากลับบ้านมาพลางนึกถึงชื่อใหม่ที่เธอเพิ่งรู้จัก แต่นึกยังไงก็
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นกึไม่ออก หญงิสาวแน่ใจว่ากรีวชิญ์ไม่เคยเล่าถงึเพื่อนคนนี้ให้ฟังแน่ๆ เมื่อ
กดรีโมตเปิดประตูบ้าน เธอก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นไฟในบ้านเปิดอยู่ 
ทันใดนั้นหัวใจที่ก�าลังห่อเหี่ยวก็เต้นระทึกขึ้น แอบคิดเข้าข้างตัวเองว่า 
กีรวิชญ์จะเปลี่ยนใจ ตัดสินใจกลับมาแก้ปัญหาไปกับเธอ แต่เมื่อร่างบาง
ก้าวเข้ามาในบ้าน หวัใจที่พองโตกเ็หี่ยวเฉาลงอกีรอบ เมื่อคนที่นั่งรออยู่นั้น
กลบัเป็นตณิห์ เพื่อนสนทิที่มาหาเธอถงึบ้านทั้งที่สวมชุดนอน

ลางสงัหรณ์ร้ายเริ่มโหมกระหน�่าเข้ามาอกีครั้ง 
“แหม! เจอเพื่อนแล้วหน้าหบุเลยนะยะ” ตณิห์ได้ทปีระชดเสยีงเนอืย 

เมื่อเหน็ผู้มาใหม่หน้าสลดลงทนัททีี่เหน็ว่าตนนั่งอยู่
“แหงสิแก ว่าที่สามีหายไปทั้งคน” สุริวัสสาพูดตอกกลับ นึกข�าใน 

โชคชะตาตวัเองด้วยความหดหู่
“แกว่าอะไรนะ” ติณห์กระโดดขึ้นไปนั่งยองๆ บนโซฟาด้วยความ

ตกใจข่าวใหม่ที่เพิ่งได้รบั
“เออ วชิญ์หายตวัไป ปล่อยฉนัแถลงข่าวกบัว่าที่แม่สาม ีตลกไหมล่ะ 

บางอย่างฉนักเ็พิ่งรู้พร้อมนกัข่าวเนี่ยแหละ นางจดัการให้หมด” 
“ฉันก็ว่าแล้วเชียวว่ามันต้องมีอะไร โอ๊ย! นึกถึงหน้าคุณหญิง 

กนกรักษ์อะไรนั่นแล้วหงุดหงิด แย่งแกพูดอย่างกับตัวเองจะแต่งเองแบบ
นั้นแหละ” 

“เรื่องนั้นไว้ทีหลัง ฉันว่าฉันพอจะมีทางจัดการอยู่ แกพูดเรื่องของ
แกมา” ร่างบางทิ้งตัวลงบนโซฟาข้างๆ ปลดซิปด้านหลังชุดออกนิดหน่อย
เพื่อจะได้หายใจสะดวกขึ้น

“แกพร้อมฟังจริงๆ เหรอ” หลังจากที่รู้ว่าเพื่อนก�าลังเผชิญหน้ากับ
อะไร ตณิห์กอ็ยากจะกลนืเรื่องที่ตนก�าลงัจะเล่าลงไปให้หมด

“ฉันรู้ว่าถ้าแกมาสภาพนี้ มันต้องเป็นเรื่องคอขาดบาดตายแน่นอน 
ปกติแค่ออกไปหน้าปากซอยนี่แทบจะใส่ชุดราตรี” หลังจากพูดจบ เธอก็
กลอกตาด้วยความเหนื่อยใจ ภาวนาขอให้เรื่องที่ติณห์ก�าลังจะพูดนั้น 
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ไม่เกี่ยวข้องกบัตน แค่นี้ชวีติของเธอกว็ุ่นวายพออยู่แล้ว
“โอเค แกตั้งสตดิีๆ  นะ”
“พร้อม”
“คุณภาคนิ”
ได้ยนิเพยีงเท่านั้นสุรวิสัสากห็ลบัตาแน่น ขอให้เรื่องที่เธอสงัหรณ์ใจ

นั้นเป็นเพยีงฝันร้าย
“คอืฉนัเพิ่งสบืเจอว่าคณุภาคนิแต่งงานมลีกูมเีมยีอยูแ่ล้ว! ตอนนี้ซวย

กว่าเดมิคอืดนัประมาท เผลอไม่ท�าตามแผนแก”
“ขอร้อง อย่าให้...”
“เมยีเขาเลยจบัได้ ขู่จะฟ้องหย่า แล้วเรื่องมนัก�าลงัจะสาวมาถงึเรา!”


