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บทน�ำ

หญิงสาวร่างระหงสวมชุดเดรสสีแดงเพลิงขับผิวขาว ผู้ที่

ก�ำลังเดินเฉิดฉำยออกจำกช่องผู้โดยสำรขำออก ดึงดูดทุกสำยตำให้

มอง ทั้งใบหน้ำเรยีวได้รปู ดวงตำชั้นเดยีวตำมแบบฉบบัสำวหมวย ซึ่ง

กรีดอำยไลเนอร์จนดูโฉบเฉี่ยว หรือแม้กระทั่งริมฝีปำกอิ่มเคลือบ

ลปิสตกิสแีดงเลอืดนก รวมไปถงึบคุลกิที่แสนสง่ำ ล้วนขบัให้ดูน่ำมอง 

เจ้ำตวัยกัไหล่ด้วยควำมเคยชนิแล้วเดนิต่อไปอย่ำงไม่สนใจ และ

เมื่อกลุ่มคนที่เดินสวนไปเหลียวหลังมำมองแล้วส่งเสียงซุบซิบ ตำคู่

เรยีวกต็วดัไปมองตอบ จนฝ่ำยนั้นยิ้มเจื่อนรบีหนักลบั หญงิสำวเบ้ปำก

อิ่มอย่ำงไม่ชอบใจ ก่อนจะดงึแว่นกนัแดดลงมำปิดบงัใบหน้ำไปเกอืบ

ครึ่ง

พริมพิชำ วิศำลศิริ สำวไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่ำงแดนหลำยปี 

สอดส่ำยสำยตำหำคนมำรอรับ เมื่อเห็นเป้ำหมำยก็ตรงดิ่งเข้ำไปหำ 

ก่อนจะหยดุยนืตรงหน้ำสองสำมภีรรยำท่ำทำงน่ำเกรงขำม แล้วกก็ลั้น

ยิ้มแทบไม่อยู่เมื่ออีกฝ่ำยพยำยำมชะโงกมองผ่ำนไปด้ำนหลัง ไม่รู้ว่ำ

คนที่ตัวเองรออยู่นั้นได้มำยืนอยู่ข้ำงหน้ำแล้ว สำวนักเรียนนอกยิ้ม

น้อยๆ เหมอืนขบขนั ส่งให้ใบหน้ำดูสว่ำงไสวขึ้นทนัตำ 

“ม้ำ ป๊ำ พรมีมำแล้ว” เจ้ำตวับอกน�้ำเสยีงทะเล้นพลำงยิ้มกว้ำง 
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คนถูกเรยีกกะพรบิตำปรบิๆ จนกระทั่งอกีฝ่ำยถอดแว่นกนัแดด

อนัโต ปำเมศกบัชนิำนำง วศิำลศริ ิสองสำมภีรรยำนกัธรุกจิอนัดบัต้นๆ 

ของเมอืงไทยกโ็ผเข้ำกอดลูกสำวอย่ำงแสนคดิถงึ

“อื้อหอื ลูกสำวป๊ำสวยขึ้นจนป๊ำจ�ำไม่ได้เลย” ปำเมศบอกแกม

หยอก ก่อนจะผละออกแล้วมองลูกสำวที่เปลี่ยนไปเหมือนไม่เชื่อ

สำยตำ 

“กแ็น่ละค่ะป๊ำ หมดเงนิไปตั้งเท่ำไหร่” คนพดูยกัไหล่ เรยีกเสยีง

หวัเรำะจำกผู้สูงวยั 

“ดูพูดเข้ำ” ชินำนำงหัวเรำะพลำงส่ำยหน้ำมองลูกสำวอย่ำง

เอน็ดู ก่อนจะกวกัมอืเรยีกเดก็รบัใช้มำเขน็กระเป๋ำต่อ แล้วพำกนัเดนิ

ไปลำนจอดรถ 

“อ้ำว แล้วเจ้ล่ะคะ ไม่มำด้วยหรอื” 

พรมิพชิำเอ่ยถำมเมื่อมำถงึรถแล้วไม่เจอพี่สำว จ�ำได้ว่ำอกีฝ่ำย

รบัปำกกบัเธอดบิดว่ีำจะมำรบัที่สนำมบนิ เพรำะเธอขูจ่ะไม่ซื้อของฝำก

ตำมลสิต์ยำวเหยยีดที่เจ้ำตวัสั่ง 

คนตัวบำงขมวดคิ้ว แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่ำท่ำทำงนี้อำจท�ำให้เกิด

รอยยับย่นที่หน้ำผำก ก็รีบนวดคลึงพร้อมท�ำท่ำบริหำรหน้ำเป็นกำร

ใหญ่ ลนลำนหยบิกระจกขึ้นมำส่อง เอยีงซ้ำยเอยีงขวำส�ำรวจริ้วรอย

บนผิวหน้ำอย่ำงจริงจัง พลำงบอกตัวเองว่ำ คืนนี้เธอต้องมำสก์หน้ำ

ด้วยสำหร่ำยทะเลลกึเพิ่มคอลลำเจนสกัครึ่งชั่วโมงก่อนนอน 

“ยำยพมิไปงำนวนัเกดิเพื่อนน่ะ เหน็บอกว่ำเลื่อนมำวนันี้ เดี๋ยว

เยน็ๆ คงกลบั” ผู้เป็นแม่ให้ควำมกระจ่ำง พอหนัไปเหน็ลูกสำวท�ำท่ำ

ประหลำดอยู่ที่เบำะด้ำนหลงักห็วัเรำะ “ท�ำอะไรน่ะยำยพรมี”

“บรหิำรหน้ำค่ะม้ำ นี่เป็นท่ำของ ครสิเตยีน อฟี เลยนะคะ ท่ำนี้ 

นี่มีงำนวิจัยรับรองว่ำช่วยยกกระชับใบหน้ำได้เก้ำสิบห้ำเปอร์เซ็นต์  

ดำรำฮอลลวีูดยงัต้องท�ำเลยนะม้ำ” สำวนอกโอ้อวดสรรพคณุ แต่มอื
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กไ็ม่หยดุนวดคลงึ 

ชินำนำงส่ำยหน้ำเหมือนเอือม แต่ ริมฝีปำกก็ระบำยไปด้วย 

รอยยิ้มเอน็ด ู“เอำเถอะ พรมีท�ำไปคนเดยีวละกนั ม้ำอยูอ่ย่ำงนี้แหละ” 

บอกแล้วหนัไปมองหน้ำสำมเีหมอืนหำแนวร่วม แต่อกีฝ่ำยยกนิ้ว

ให้ลูกสำวอย่ำงชอบใจ ชนิำนำงจงึได้แต่บ่นงมึง�ำ 

“คณุกส็นบัสนนุทกุเรื่องสนิ่ำ”

พรมิพชิำยิ้มข�ำ แต่เพยีงไม่นำนรอยยิ้มบนใบหน้ำกเ็ป็นอนัต้อง

เลือนหำย เพรำะกำรจรำจรที่ติดขัดแม้จะไม่ใช่ช่วงเวลำเร่งด่วน เธอ

มองข้ำงทำงอย่ำงเบื่อหน่ำย ซ�้ำแสงแดดที่ทะลผุ่ำนฟิล์มตดิกระจกรถ

เข้ำมำกพ็ำให้ร้อนจนต้องขยบัตวัออกห่ำงจำกกระจก

“หอื พรมีไปไม่กี่ปี ท�ำไมกรงุเทพฯ มนัร้อนแบบนี้นะ” สำวไทย

ใจเมอืงนอกบ่นพลำงยกมอืโบกไปมำ ขนำดเธอนั่งอยู่ในรถยงัรบัรู้ถงึ

รังสีควำมร้อน เมื่อกี้ตอนที่เธอก้ำวขำออกจำกอำคำรสนำมบินมำที่

จอดรถ ไอแดดที่สมัผสัผวิกแ็ทบท�ำให้เธออยำกกลบัไปเมอืงที่เธอเพิ่ง

จำกมำ ประเทศไทยตั้งอยู่บนพระอำทติย์ใช่ไหมนะ ถงึได้ร้อนขนำดนี้ 

ว่ำแล้วกห็ยบิผ้ำคลมุไหล่คสัทอมเมดของดอลลกีูตูร์ขึ้นมำคลมุหน้ำ

“แดดก็ร้อนมำตั้งนำนแล้ว มีแต่พรีมนี่แหละโอเวอร์ขึ้นทุกวัน” 

ชนิำนำงบอกพลำงหวัเรำะ ระอำกบัควำมมำกเรื่องของลกูสำวคนเลก็ 

พริมพิชำท�ำหน้ำบูดแล้วบ่นอุบอิบ มือก็สำละวนกับกำรเปิด

กระเป๋ำรื้อหำครมีกนัแดดขึ้นมำทำ 

จนกระทั่งรถเลี้ยวเข้ำคฤหำสน์หลงัใหญ่ที่เธอไม่ได้กลบัมำหลำย

ปี คนที่จำกบ้ำนตวัเองไปนำนยิ้มกว้ำงอย่ำงแสนคดิถงึ ในที่สดุเธอกไ็ด้

กลบับ้ำนเสยีท.ี.. 

เจ้ำของตำเฉี่ยวเหล่มองไปยังคฤหำสน์หลังข้ำงๆ ที่ใหญ่โต 

ไม่แพ้กันเพียงแค่เสี้ยววินำที ก่อนจะเอ่ยถำมขึ้นมำ ท่ำทำงไม่สนใจ 

ค�ำตอบนกั “ม้ำ ข้ำงบ้ำนเรำยงัเป็นคณุป้ำนศิำเหมอืนเดมิรเึปล่ำ” 
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ผู้เป็นมำรดำพยกัหน้ำพลำงเลกิคิ้ว “ใช่ส ิเรำนี่กถ็ำมแปลก จะ

ให้บ้ำนนั้นเขำย้ำยไปไหนล่ะ” 

“เปล่ำ พรมีถำมเพื่อควำมแน่ใจ เผื่อแวะไปทกัทำย กลวัหน้ำ

แตก” รมิฝีปำกสวยคลี่ยิ้ม ดวงตำคูเ่ฉี่ยวหลบุลงซ่อนแววตำบำงอย่ำง 

“ดแีล้ว คณุป้ำเขำกบ่็นคดิถงึพรมี ยงัถำมม้ำอยูบ่่อยๆ ว่ำท�ำไม

พรีมไม่กลับมำเยี่ยมบ้ำนบ้ำง” ชินำนำงพูดทั้งรอยยิ้ม เพรำะรู้ดีว่ำ

เจ้ำของบ้ำนข้ำงๆ เอน็ดูลูกสำวคนเลก็ของเธอขนำดไหน และตอนที่

พรมิพชิำตดัสนิใจไปอยูส่หรฐัอเมรกิำกไ็ปแบบฉกุละหกุ ไม่ได้ร�่ำลำ จงึ

ไม่แปลกที่คนบ้ำนนั้นจะถำมถงึ

“ตอนนี้พรีมก็กลับมำแล้วไงคะ” พริมพิชำบอกน�้ำเสียงแปร่ง

จำกปกต ิมมุปำกยกขึ้นอย่ำงหมำยมำดโดยคูส่นทนำไม่ทนัสงัเกตเหน็ 

“กลบัมำรอบนี้คงหำยคดิถงึ” 

“ดแีล้ว เมื่อก่อนเรำชอบไปเล่นซนที่บ้ำนนั้น พอเรำไม่อยูค่ณุป้ำ

คงเหงำ” ชนิำนำงพยกัหน้ำ ไม่รู้ควำมคดิของลูกสำว

เมื่อรถจอดสนทิที่หน้ำคฤหำสน์ สองสำมภีรรยำกพ็ำกนัลงจำก

รถ ไม่ลืมเรียกเด็กในบ้ำนมำช่วยกันขนของหลำยกระเป๋ำ ข้ำวของ 

ส่วนใหญ่ถูกส่งกลบัมำล่วงหน้ำทำงเรอืก่อนแล้ว แต่กว่ำจะมำถงึกค็ง

อกีร่วมเดอืน

“นั่นสนิะ ตอนเดก็ๆ พรมีไปบ้ำนนั้นบ่อยจรงิๆ” พรมิพชิำพมึพ�ำ

เสยีงเบำเหมอืนพดูกบัตวัเอง และก้ำวลงจำกรถตำมมำรดำ ไม่ลมืหนั

ไปมองบ้ำนข้ำงๆ อกีครั้ง นยัน์ตำคู่สวยเป็นประกำยกร้ำวขึ้นมำก่อน

จะจำงหำย 

เธอกลับมำครั้งนี้ทุกคนคงหำยเหงำ โดยเฉพำะผู้ชำยคนนั้นที่

เธอไม่มวีนัลมื ต่อให้ผ่ำนมำสบิปีกไ็ม่สำยที่จะเอำคนื...
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‘กรี๊ด! ยิงเข้าแล้ว พี่ปัถย์เก่งจัง เนอะตา’ เด็กสาวตัวกลม

กระโดดหย็อยๆ อยู่ข้ำงสนำมฟุตบอลแล้วหันมำพยักพเยิดกับเพื่อน

สำวตวัเลก็ที่ยนืท�ำหน้ำหน่ำยอยู่ข้ำงๆ 

คนถูกเรียกยิ้มหน้ำเหยเกเมื่อเพื่อนตัวกลมฉีกยิ้มตำยิบหย ี

ท่ำทำงตื่นเต้นประหนึ่งว่ำคนที่ท�ำประตูได้เมื่อครู่เป็นตวัเอง 

‘งั้นมั้ง’ อกีฝ่ำยตอบได้แค่นั้น เพรำะคนถำมเองกไ็ม่ได้สนใจจะ

เอำค�ำตอบจรงิจงันกั ถำมเสรจ็กห็นัไปเกำะรั้วมองหนุ่มรุ่นพี่หน้ำหล่อ

โดดเด่นที่วิ่งตำมลูกบอลอยู่ในสนำม

‘ตำดูสิ คนนั้นมันผลักพี่ปัถย์ ฮึ่ย...’ เด็กสำวส่งเสียงไม่พอใจ

พร้อมสำยตำขุน่เคอืงไปให้คูก่รณ ีถ้ำเพื่อนไม่ดงึมอืไว้ รบัรองมเีดนิผ่ำ

ลงไปเอำเรื่องกลำงสนำมแน่ๆ 

‘พรมี ฟตุบอลมนักต้็องปะทะกนัเป็นธรรมดำน่ำ’ คนตวัเลก็บอก

อย่ำงระอำ ปกตเิพื่อนเธอกเ็ป็นคนมเีหตมุผีลอยูห่รอก แต่พอเรื่องอะไร

กต็ำมที่เกี่ยวกบัพี่ปัถย์...หนุ่มฮอตของโรงเรยีน เหตผุลทั้งหมดทั้งปวง

จะหำยไปทนัที

‘สงสำรพี่ปัถย์ เจบ็แย่เลย’ เดก็สำวพมึพ�ำหน้ำเบ้ สหีน้ำรำวกบั

ถูกผลักเสียเอง แต่พอเห็นว่ำคนในสนำมลุกขึ้นวิ่งต่อไม่แสดงอำกำร
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เจบ็ปวด คนยนืมองกย็ิ้มออก 

ปี๊ด!...

ทนัททีี่เสยีงนกหวดีจบเกมดงัขึ้น เสยีงโห่ร้องอย่ำงดใีจจำกเดก็

โรงเรยีนเซนต์เอลเฟ่นกด็งัขึ้นกกึก้อง เพรำะประตทูี่กปัตนัทมียงิเมื่อครู่

ท�ำให้ชนะคู่แข่งไปอย่ำงเฉียดฉิว นักกีฬำต่ำงก็กระโดดกอดกันอย่ำง

ยนิด ีพร้อมกบัรุ่นพี่รุ่นน้องที่กรูกนัลงมำที่สนำม เข้ำมำรมุล้อมกปัตนั

หน้ำหล่อของโรงเรยีนผู้ยงิประตูชยั...ปัถย์ อคัควจัน์

พรมิพชิำ เดก็สำวรูปร่ำงอวบอ้วนในวยัสบิสำมกเ็ป็นหนึ่งในนั้น 

เจ้ำตวัไม่รอช้ำอำศยัควำมปรำดเปรยีวผดิกบัหุน่ทั้งเบยีดทั้งมดุ ฝ่ำผูค้น

จนเข้ำถงึตวัคนที่เป็นศูนย์กลำง 

‘พี่ปัถย์ พรมีเอำผ้ำเชด็หน้ำมำให้’ เดก็ตวักลมฉกียิ้มกว้ำงบอก

พี่ชำยข้ำงบ้ำนที่เธอหลงรัก พลำงยื่นผ้ำเช็ดหน้ำให้ ดวงตำชั้นเดียว

พยำยำมเบกิกว้ำงขึ้นมองอย่ำงคำดหวงั

ปัถย์เห็นท่ำทำงนั้นก็หัวเรำะ บอกกึ่งแซวอย่ำงเอ็นดู ‘เอำไว ้

ซบัเหงื่อตวัเองเถอะยำยพรมี หน้ำมนัย่องดูไม่ได้เลย’

พริมพิชำหน้ำมุ่ย แต่ไม่ได้นึกเคืองค�ำล้อเพรำะอีกฝ่ำยพูดอยู่

บ่อยๆ ใบหน้ำกลมแกล้งสะบดัหนอีย่ำงแสนงอน ยงัไม่ทนัที่อกีฝ่ำยจะ

ง้อ ปัถย์กถ็ูกเพื่อนในทมีเรยีกให้หนัไปหำ

ทว่ำคนอื่นกลบัตคีวำมไปอกีแบบ...สิ้นเสยีงของกปัตนัหนุม่หล่อ 

ทกุสำยตำกห็นัมำมองเดก็สำวตวักลมที่ยนืตรงหน้ำอย่ำงเหยยีดหยำม 

พร้อมเสยีงนนิทำไม่เบำนกั

‘หน้ำตำแบบนี้ยงักล้ำเข้ำมำหำพี่ปัถย์อกี ไม่เจยีมเลย พี่แอรณิ

เหมำะสมกว่ำตั้งเยอะ’ 

‘นั่นส ิกล้ำดยีงัไงมำตสีนทิกบัปัถย์ เหน็ตำมปัถย์ต้อยๆ หลำยที

แล้ว น่ำหมั่นไส้จรงิๆ’

แม้เสยีงรอบข้ำงที่ชื่นชมหนุ่มฮอตของโรงเรยีนจะดงัเซง็แซ่ แต่
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กไ็ม่อำจกลบเสยีงว่ำร้ำยที่ดงัเข้ำหูและกรดีลกึเข้ำไปในหวัใจดวงน้อย 

พรมิพชิำพยำยำมไม่ใส่ใจเสยีงเหล่ำนั้น รมิฝีปำกอิ่มคลี่ยิ้มแล้วหนัไป

หำคนที่เธอแอบปลื้มนกัหนำ สะกดิเรยีกอยูน่ำนเพรำะอกีฝ่ำยยงัเอำแต่

คยุกบัเพื่อนในทมี

‘พี่ปัถย์รบัไว้นะคะ’

ปัถย์ที่หนัมำเหน็หน้ำจ๋อยๆ ของน้องสำวข้ำงบ้ำนกเ็ลกิคิ้ว แต่

ไม่ทนัซกัถำมให้คลำยสงสยั อำจำรย์วนิยัที่ท�ำหน้ำที่ดแูลทมีฟตุบอลก็

เรยีกให้ไปเปลี่ยนชดุ มอืใหญ่จงึเอื้อมไปรบัและทิ้งท้ำยด้วยรอยยิ้มใจด ี

‘ขอบใจนะ’ 

พรมิพชิำยิ้มกว้ำงอย่ำงดใีจ ไม่ทนัได้พดูอะไรต่อทกุคนกร็มุล้อม 

ทั้งเบยีดทั้งดนัจนร่ำงกลมกระเดน็ออกจำกวงโคจรของกปัตนัทมี สำว

น้อยสำวใหญ่พำกันเดิมตำมชำยหนุ่มผู้เป็นจุดศูนย์กลำงที่เดินออก

จำกสนำมเพื่อไปเปลี่ยนเสื้อผ้ำ เวลำนี้จงึเหลอืเพยีงพรมิพชิำและรุน่พี่

ผู้หญงิอกีสำมคน

พรมิพชิำมองตอบกลุม่คนที่เธอจ�ำได้ว่ำเอ่ยค่อนแคะเธอเมื่อครู่ 

ถ้ำจ�ำไม่ผิด คนตรงกลำงที่สวยเด่นกว่ำใครคือ แอริณ ดำวแห่งชั้น

มธัยมศกึษำปีที่หก ขวญัใจหนุ่มทั้งในและนอกโรงเรยีน และมขี่ำวว่ำ

ตำมตื๊อปัถย์อยู่เช่นกนั 

ตำคู ่สวยของฝ่ำยนั้นมองกวำดเธอตั้งแต่หัวจดเท้ำแล้วยก 

ริมฝีปำก ดูน่ำหมั่นไส้ในควำมรู้สึกคนมอง แต่เพรำะเธอเป็นรุ่นน้อง

และเพิ่งอยู่มัธยมต้น คงไม่ดีแน่ถ้ำจะมีเรื่องกับขวัญใจของคนทั้ง

โรงเรยีนแบบนี้ พรมิพชิำจงึเลอืกที่จะยนืเฉย

‘อี๊...ทั้งอ้วนทั้งด�ำ ตำกต็ี่ หน้ำกส็วิเกรอะกระด�ำกระด่ำง นี่ไฮโซ

จรงิหรอืใครหยบิผดิมำเลี้ยงน่ะ หึๆ  พี่แนะน�ำด้วยควำมหวงัดนีะ น้อง

เอำเวลำที่ตำมปัถย์ไปดูแลตวัเองดกีว่ำ เหน็แล้วเคอืงลูกตำแทน’ 

คนตรงกลำงที่เธอมองว่ำสวยเด่นเอ่ยแขวะ สมุนอีกสองคนก็
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หวัเรำะคกิคกัเป็นลูกคู่ก่อนจะพำกนัเดนิไป

พริมพิชำบอกตัวเองว่ำไม่ให้ใส่ใจเสียงนกเสียงกำ แน่นอนว่ำ

เธอไม่เคยเกบ็มำใส่ใจอยู่แล้ว

แต่จู่ๆ ใบหน้ำที่เพิกเฉยต่อทุกสิ่งก็เปลี่ยนเป็นเซื่องซึม เมื่อ

เหลือบไปเห็นผ้ำเช็ดหน้ำผืนน้อยของตัวเองที่ส่งให้พี่ชำยข้ำงบ้ำน 

เมื่อครูน่อนนิ่งอยูท่ี่พื้น มรีอยเท้ำเตม็ไปหมด ไม่มใีครสนใจไยด ีไม่ต่ำง

กบัเธอที่ยนือยู่ตรงนี้ 

...

เฮอืก!

คนร่ำงบำงนอนกระสับกระส่ำยไปมำก่อนสะดุ้งตื่นจำกฝันร้ำย 

เหงื่อโซมตวั หำยใจแรงเหมอืนเหนื่อยหอบ เจ้ำตวัสะบดัศรีษะไล่ควำม

ฝันที่ครอบง�ำ 

บ้ำจรงิ! เธอไม่ได้ฝันถงึมนัมำนำนมำกแล้วแท้ๆ แค่เพยีงวนัแรก

ที่เธอกลบัมำเมอืงไทย ควำมฝันบ้ำๆ นี่ยงัอตุส่ำห์ตำมมำหลอกหลอน 

หญงิสำวลกุขึ้นเดนิไปเปิดม่ำนและทอดตำออกไปที่คฤหำสน์หลงัข้ำงๆ 

สะกดกลั้นอำกำรสั่นไปทั้งตัวพร้อมบอกตัวเองซ�้ำไปซ�้ำมำว่ำ ตอนนี้

เธอคือพริมพิชำคนใหม่ ไม่ใช่เด็กขี้เหร่และอ่อนแอคนเดิม ไม่ใช่อีก

แล้ว...

เมื่อคืนกว่าจะข่มตาลงได้ก็ผ่านไปค่อนคืน หลับตาลง

ครั้งใดฝันร้ำยที่ตำมหลอกหลอนเธอตั้งแต่ครั้งนั้นกผ็ดุขึ้นมำ แม้จะผ่ำน

มำกว่ำสบิปีแล้ว แต่เธอยงัจ�ำได้แม่นย�ำรำวกบัเพิ่งเกดิเมื่อวำน เช้ำนี้

กว่ำที่จะลุกออกจำกเตียงจึงสำยโด่งเกือบเก้ำโมง แต่เพรำะทุกคน 

เห็นว่ำเธอเพิ่งเดินทำงกลับมำจึงไม่มีใครมำปลุกให้กวนใจ หลังจำก

อำบน�้ำแต่งตวัเสรจ็ พรมิพชิำกย้็ำยตวัเองมำที่หน้ำโต๊ะเครื่องแป้ง และ

เมื่อเงยหน้ำมำเห็นใบหน้ำซีดเซียวของตัวเองผ่ำนกระจกก็แทบจะ 
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กรดีร้องออกมำ รบีประคบสำรพดัครมีบ�ำรงุ 

คติประจ�ำใจของเธอคือ...ทุกครั้งที่ก้ำวขำออกจำกห้องนอน 

ใบหน้ำจะต้องสวยเป๊ะทกุองศำและทกุเวลำ! 

กว่ำจะประทินผิวเสร็จทุกขั้นตอนก็ผ่ำนไปอีกชั่วโมง เจ้ำตัวถึง

จะยอมออกจำกห้องพร้อมกบัใบหน้ำสวยเปล่งปลั่ง

“อ้ำวยำยพรีม เพิ่งตื่นไม่ใช่เหรอ จะออกไปไหนน่ะ” พิมรตำ 

ลกูสำวคนโตของบ้ำนวศิำลศริร้ิองทกัน้องสำว เมื่อเหน็อกีฝ่ำยลงบนัได

มำในสภำพแต่งองค์ทรงเครื่องจดัเตม็ ทั้งเสื้อผ้ำและใบหน้ำที่ถูกแต่ง

เตมิจนโดดเด่นขึ้นไปอกี

พริมพิชำส่ำยหน้ำแล้วเดินมำนั่งลงที่โต๊ะกินข้ำวฝั่งตรงข้ำมกับ

พี่สำว พร้อมกวักมือให้เด็กในบ้ำนตักอำหำร “เปล่ำนี่เจ้ ร้อนแบบนี้ 

ไม่กล้ำออกไปไหนเลย แดดประเทศไทยนี่น่ำจะต้มน�้ำเดือด” ตอบ 

พี่สำวแต่ไม่วำยบ่นกระปอดกระแปดต่อท้ำย ทว่ำก็ไม่เกินจริงสักนิด 

เมื่อเช้ำแค่เธอเปิดประตูไปรบัลมที่ระเบยีงกเ็กอืบจะผงะด้วยลมร้อน

คนฟังหวัเรำะแล้วส่ำยหน้ำก่อนจะเอ่ยถำม “ที่เจ้ถำมเพรำะเหน็

เรำแต่งหน้ำแต่งตวัมำเตม็ยศ อย่ำบอกนะว่ำนี่คอืชดุอยู่บ้ำน” 

พิมรตำมองน้องสำวที่สวมชุดจัมป์สูทดีไซน์เก๋ ทั้งหน้ำทั้งผม

เครื่องประดับมำเต็ม แม้จะไม่ได้ดูโอเวอร์แต่ก็ไม่น่ำใช่ชุดที่ใส่นั่งเล่น

อยู่กบับ้ำนแน่ แต่กบัน้องสำวเธออำจจะเป็นข้อยกเว้นกไ็ด้

พรมิพชิำยกัไหล่ “คปีลคุอะ เจ้เคยได้ยนิปะ เผื่อบงัเอญิมใีคร

มำที่บ้ำน เกดิมำเจอพรมีปล่อยแก่หน้ำโทรม เสยีชื่อแย่” เจ้ำตวัท�ำหน้ำ

แหยงเหมอืนเป็นเรื่องคอขำดบำดตำย 

แม้ว่ำเธอไม่ได้กลับเมืองไทยมำหลำยปี แต่ข่ำวครำวควำม

เคลื่อนไหวของเธอบนหนังสือกอสซิปไทยก็มีอย่ำงสม�่ำเสมอ ทั้ง 

โฟนอนิขอสมัภำษณ์ทำงโทรศพัท์ ทั้งบนิไปถ่ำยภำพเธอถงึอเมรกิำเพื่อ

มำลงคอลมัน์กม็ ีท�ำให้เธอไม่ห่ำงหำยจำกหน้ำข่ำวสงัคมของที่นี่เท่ำไร 



14   กับดักหงส์

แถมยังฮอตฮิตขนำดรั้งต�ำแหน่งสำวเปรี้ยวเฉี่ยวแห่งยุคอย่ำงเหนียว

แน่นหลำยปีซ้อน ดังนั้นไม่มีวันที่เธอจะโทรมซอมซ่อให้ใครได้เห็น 

เดด็ขำด!

“ตำมสบำยแล้วกนั” คนฟังพยกัหน้ำ สหีน้ำเอน็ดูแกมหมั่นไส้ 

พรมิพชิำหวัเรำะ ก่อนจะเอ่ยถำมหำคนอื่นในบ้ำน เพรำะวนันี้

เป็นวนัหยดุ แต่บ้ำนกลบัเงยีบเหมอืนไม่มใีครอยู่ 

“ป๊ำกะม้ำไปไหนอะเจ้” 

“ไปงำนเพื่อนป๊ำ ฉลองรับต�ำแหน่งรัฐมนตรีอะไรสักอย่ำงนี่

แหละ” พมิรตำตอบกว้ำงๆ เพรำะบรรดำคนรู้จกัของบพุกำรมีมีำกจน

จ�ำไม่หวำดไม่ไหว

พริมพิชำพยักหน้ำรับรู้เพียงแค่นั้น ก่อนจะจัดกำรกับอำหำร

หน้ำตำน่ำกนิตรงหน้ำอย่ำงอร่อยเอรด็ ดื่มด�่ำกบัรสชำตอิำหำรไทยแท้

ที่เธอคิดถึง แม้ว่ำอยู่ที่นู่นเธอจะเข้ำร้ำนอำหำรไทยบ่อย โดยเฉพำะ

ช่วงแรกที่ไป แต่รสชำตคิวำมจดัจ้ำนกไ็ม่เหมอืนกบัที่บ้ำนเรำ

“อร่อยอะเจ้” หญงิสำวพดูพลำงเคี้ยวตุย้ๆ บอกตวัเองว่ำงดเข้ม

งวดหนึ่งวัน พรุ่งนี้เธอค่อยเริ่มคุมอำหำรจริงจังอีกรอบ เพรำะถึงจะ

อร่อยแค่ไหน แต่เธอกไ็ม่อยำกกลบัไปเป็นเดก็อ้วนตวัยกัษ์เหมอืนเมื่อ

ก่อนอกีแล้ว

“อร่อยกก็นิเยอะๆ” 

พิมรตำมองน้องสำวที่ตักอำหำรเข้ำปำกแล้วยิ้มน้อยๆ แต่แวว

ตำแฝงควำมกงัวลที่บอกตวัเองไม่ได้เช่นกนัว่ำเรื่องอะไร ตั้งแต่น้องสำว

ของเธอไปอยู่ที่อเมริกำคนเดียวตอนเด็กก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคน 

แม้ว่ำเธอจะไปเยี่ยมน้องปีละครั้งถึงสองครั้ง ทว่ำทุกครั้งก็เห็นควำม

เปลี่ยนแปลงที่มำกขึ้นและชดัเจนยิ่งขึ้นทั้งรูปลกัษณ์และนสิยั 

กำรที่คนคนหนึ่งจะทุ่มเทเปลี่ยนตัวเองขนำดนี้ คงไม่แคล้วม ี

เป้ำหมำยบำงอย่ำง ซึ่งเธอไม่รู้ว่ำอะไร หวงัว่ำเธอคงแค่คดิมำกไปเอง...
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หลังจากมื้อสาย พริมพิชาเลือกที่จะเดินเล่นย่อยอาหาร

รอบบ้ำน ไม่ลมืมองผ่ำนรั้วไปยงับ้ำนข้ำงๆ พอดกีบัที่รถสปอร์ตสขีำว

แล่นออกจำกโรงรถ ตำคูเ่รยีวเป็นประกำยขึ้นมำวบูหนึ่งขณะมองตำม

ท้ำยรถคนัหรูก่อนจะจำงหำยไป 

ขำสองข้ำงเปลี่ยนทศิทำงจำกที่จะหลบร้อนเข้ำบ้ำนเป็นเดนิดิ่ง

ไปบ้ำนข้ำงๆ แทน เธอเลือกที่จะใช้ประตูรั้วหน้ำบ้ำนแทนประตูด้ำน

ข้ำงที่เปิดทะลกุนัได้ ซึ่งถูกปิดตำยมำนำนตั้งแต่ตอนนั้น! 

คนร่ำงบำงสะบัดหัวไล่ภำพวันเก่ำที่ผุดขึ้นมำแล้วยื่นมือไปกด

กริ่ง สักพักคนดูแลบ้ำนที่เธอไม่คุ้นหน้ำก็เดินเข้ำมำถำม เธอจึงบอก

ชื่อและแจ้งควำมประสงค์ว่ำมำพบเจ้ำของบ้ำน อกีฝ่ำยโทร. เข้ำไปหำ

คนด้ำนใน ไม่นำนกย็นิยอมให้เธอเข้ำไป

ทันทีที่เดินเข้ำมำถึงตัวบ้ำน หญิงสูงวัยแต่ยังสวยเหมือนอำย ุ

สี่สบิต้นๆ กอ็อกมำต้อนรบัถงึหน้ำประตู สหีน้ำดใีจปนตื่นตะลงึ และ

เมื่อเธอเดนิเข้ำไปใกล้ เจ้ำของบ้ำนกอ็้ำแขนรอรบั 

“ตำยแล้ว หนูพรมีจรงิๆ หรอืลูก ป้ำจ�ำแทบไม่ได้เลย คณุนำง

นี่น่ำตีจริง ไม่บอกเลยว่ำหนูพรีมกลับมำแล้ว” นำฏนิศำ อัคควัจน์ 

เจ้ำของบ้ำนผละออกจำกแขก แล้วจ้องมองใบหน้ำของหลำนสำว 

คนโปรดตำไม่กะพรบิ

พริมพิชำหัวเรำะก่อนจะยกมือไหว้ “พรีมเพิ่งกลับมำเมื่อวำน

เองค่ะ มำถงึกน็อนสลบยำวเลย” 

คนสูงวยัพยกัหน้ำแล้วจูงมอืบำงพำเดนิเข้ำบ้ำน “แล้วนกึยงัไง

เดนิอ้อมหน้ำบ้ำนมำ ร้อนแดดไหม หอื” 

พอถูกทกัเท่ำนั้นละ คนที่เดนิตำกแดดมำพกัใหญ่ถงึได้รูส้กึแสบ

ร้อนผิว พริมพิชำพยักหน้ำแล้วรีบเดินตำมเข้ำไปในบ้ำน ขนำดเธอ

ชโลมครีมกันแดดเอสพีเอฟห้ำสิบมำแล้ว แต่ดูท่ำจะไม่เพียงพอ น่ำ

แปลก ทั้งที่แสงอำทติย์เมอืงไทยแรงออกขนำดนี้ แต่คนกลบัมค่ีำนยิม
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ชอบผวิขำวเหมอืนหยวก...เจอแสงแบบนี้จะเอำอะไรมำขำว ขนำดเธอ

ที่มีเชื้อสำยจีน ตอนเด็กๆ วิ่งเล่นกลำงแจ้งตำมประสำเด็กทโมนยัง 

ตวัด�ำจนถูกล้อ 

“ป๊ำม้ำออกไปข้ำงนอกค่ะ พรีมไม่อยำกรบกวนคนอื่นเลยเดิน

มำเอง” พรมิพชิำตอบค�ำถำมเจ้ำของบ้ำน ก่อนจะเอ่ยถำมเมื่อกวำด

สำยตำมองไปรอบๆ แล้วรูส้กึถงึควำมเงยีบ “แล้วคณุลงุไม่อยูห่รอืคะ” 

ผู้สูงวยัส่ำยหน้ำ “ออกไปตกีอล์ฟตั้งแต่เช้ำแล้วลูก วนัหลงัหนู

พรมีกเ็ข้ำมำประตขู้ำงส ิป้ำให้คนถำงหญ้ำไว้ตลอด ไม่ต้องกลวังเูงี้ยว

เขี้ยวขอ” 

พรมิพชิำแค่นยิ้มก่อนจะหลบุเปลอืกตำ พยำยำมไม่นกึถงึภำพ

วนัเก่ำๆ แล้วยื่นของที่ตดิมอืมำให้เจ้ำของบ้ำน 

“นี่ค่ะของฝำกคณุป้ำ” คนร่ำงบำงยิ้มให้อย่ำงน่ำรกั เธอเอำครมี

บ�ำรงุผวิสกดัจำกสำหร่ำยทะเลแครบิเบยีนมำเป็นของฝำก อนัที่จรงิคอื

ซื้อมำเผื่อมำรดำสองกระปกุ แต่พอนกึได้ว่ำไม่มขีองฝำกมำให้คณุป้ำ 

จงึดอดเอำออกไว้หนึ่งกระปกุ ถ้ำเกดิมำรดำตดิใจ วนัหลงัเธอค่อยให้

เพื่อนส่งมำให้

นำฏนิศำยิ้มหน้ำบำน “ตำยแล้วลูก ยังมีแก่ใจซื้อของมำฝำก

คนแก่ บญุรกัษำลูก” 

พรมิพชิำยิ้มรบั นั่งอยู่คยุกบัเจ้ำของบ้ำนต่ออกีพกัใหญ่ ขณะที่

ก�ำลงัคยุอย่ำงออกรสกม็อีนัต้องสะดุง้สดุตวั เมื่อสมัผสักบัควำมนุม่นิ่ม

บำงอย่ำงที่ขำ เมื่อก้มลงมองกเ็หน็สนุขัตวัใหญ่จ้องมองเธอตำแป๋ว

“เบลลี่?” พรมิพชิำอทุำน แต่เจ้ำหมำตวัใหญ่ครำงหงงิๆ กระดกิ

หำงเหมอืนขำนรบั

“หนูพรมีจ�ำเบลลี่ได้ด้วยเหรอเนี่ย อ้อ จรงิส ิ ตอนเดก็เรำชอบ

เล่นกบัมนันี่เนอะ” เจ้ำของบ้ำนเปรยแล้วมองอย่ำงเอน็ดทูั้งคนทั้งสตัว์

สี่ขำตวัโต
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หญิงสำวยิ้มก่อนจะเอำมือลูบขนนิ่มๆ ของหมำตัวใหญ่ที่อำยุ

อำนำมพอๆ กับช่วงเวลำที่เธอจำกเมืองไทยไป ตอนนั้นเจ้ำเบลลี่ยัง

เป็นหมำเดก็ที่ซนไม่รู้ประสำอยู่เลย รอยยิ้มบนรมิฝีปำกอิ่มค่อยๆ จำง

เมื่อชื่อหนึ่งถูกเอ่ยออกมำ

“เสยีดำยตำปัถย์ออกไปโรงพยำบำลก่อน ไม่งั้นคงจะได้เจอกนั 

ตำปัถย์ต้องจ�ำหนูไม่ได้แน่ๆ” นำฏนศิำพูดยิ้มๆ 

คนฟังยิ้มเจื่อน วูบหนึ่งที่เจ็บยอกในอกจนต้องหลุบตำ แน่ละ 

เธอไม่เคยอยู่ในสำยตำของพี่ชำยข้ำงบ้ำนมำตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว 

พรมิพชิำสดูหำยใจเข้ำลกึก่อนจะเงยหน้ำขึ้นมำยิ้มพลำงเอ่ยถำมตำใส 

“พี่ปัถย์ไปท�ำงำนหรอืคะ” 

“ใช่จ้ะ พี่ปัถย์เขำเป็นหมอ ช่วยคณุลงุดแูลที่โรงพยำบำลนั่นละ 

เมื่อกี้นั่งทำนข้ำวกนัอยู ่มคีนไข้ผ่ำตดัด่วน ตำปัถย์เลยต้องรบีออกไป” 

ถึงจะพูดอย่ำงนั้น แต่แววตำเมื่อเอ่ยถึงลูกชำยคนเดียวก็ดูจะภูมิใจ 

ไม่น้อย 

“อ้อ พี่ปัถย์เก่งจงั” ผู้เป็นแขกพูดพร้อมกบัยกยิ้ม ก่อนจะแกล้ง

ท�ำเป็นดูนำฬิกำ “ตำยจรงิ พรมีมธีรุะ ถ้ำงั้นพรมีกลบัก่อนนะคะ”  

เจ้ำของบ้ำนลกุขึ้นและยกมอืรบัไหว้หลำนสำวคนโปรด “เอำไว้

วนัหลงัมำทำนข้ำวกบัป้ำส ิจะได้เจอกนัซะท”ี 

พรมิพชิำพยกัหน้ำ ยกมมุปำกขึ้นอย่ำงพอใจ “นั่นสคิะ จะได้

เจอกนัสกัท”ี ตำคู่สวยฉำยแววมุ่งมำดบำงอย่ำงก่อนจะจำงหำยไป

ขำกลับพริมพิชำเลือกที่จะออกประตูด้ำนข้ำงซึ่งทะลุถึงสนำม

บ้ำนเธอแทน เพรำะทนแสงแดดแผดเผำไม่ไหว พอเดนิเข้ำมำในบ้ำน

กเ็หน็พี่สำวนั่งอ่ำนหนงัสอือยู่ที่ห้องนั่งเล่นจงึเดนิไปหำ

“ไปไหนมำล่ะเรำ” 

คนร่ำงบำงเดนิไปทรดุตวัลงนั่งข้ำงๆ พี่สำว “ไปหำคณุป้ำนศิำ” 

“แน่ะ มำวนัแรกกไ็ปหำพี่ชำยคนสนทิเลยนะน้องเจ้ คดิถงึมำก
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เลยนะเนี่ย” พมิรตำแซว 

เธอพอรูบ้้ำงว่ำน้องสำวปลำบปลื้มพี่ชำยข้ำงบ้ำนถงึขนำดลงทนุ

พับดำวใส่ขวดโหล แต่เธอไม่รู้ว่ำท�ำไมอยู่ๆ ขวดโหลนั้นก็กลำยเป็น 

เศษแก้วในเวลำต่อมำ ก่อนที่น้องสำวของเธอจะตัดสินใจโบยบินไป

เรียนต่ออเมริกำยำวนำน ทั้งที่ตอนนั้นภำษำอังกฤษของเจ้ำตัวยังไม่

แขง็ด้วยซ�้ำ 

ครั้งแรกที่เธอบนิไปเยี่ยมน้องหลงัจำกผ่ำนไปสองปี ซึ่งเวลำนั้น

เธอจบมธัยมปลำยพอด ีน้องสำวคนเดยีวของเธอแทบไม่เหลอืเค้ำเดมิ

จนเกอืบจะจ�ำไม่ได้ อกีทั้งบคุลกิท่ำทำงกร็ำวกบัเป็นคนละคน ก่อนนั้น

เกดิอะไรขึ้นบ้ำงเธอไม่รู ้เพรำะใช้เวลำไปกบักำรตวิเข้มเข้ำมหำวทิยำลยั 

แต่พอเอ่ยปำกถำมกไ็ม่ได้ค�ำตอบ เธอจงึไม่อยำกเซ้ำซี้

พรมิพชิำแค่นหวัเรำะแล้วส่ำยหน้ำ “เปล่ำค่ะ ทหีลงัเจ้อย่ำพูด

แบบนี้นะคะ เดี๋ยวคุณหมอปัถย์เขำจะเสียชื่อเสียง” เธอเอ่ยประชด

ประชนั 

คนเป็นพี่หวัเรำะห ึลูบผมน้องสำวอย่ำงเอน็ดู ก่อนชะงกัไปเลก็

น้อยเมื่อเหน็ดวงตำคู่เรยีวของคนพูดวำวโรจน์ขึ้นมำ ก่อนจะจำงหำย

ไปอย่ำงรวดเรว็

“ถ้ำพรีมจะไปหำก็ไม่ใช่เพรำะพิศวำสคนบ้ำนนั้นหรอกค่ะ แต่

ถ้ำอย่ำงอื่นกไ็ม่แน่” คนพูดแกล้งซกุตวัเข้ำออดอ้อนพี่สำวเหมอืนหลบ

สำยตำ แต่ไม่นำนกร็บีดดีตวัออกแล้วร้องเสยีงหลง “ว้ำย หน้ำยบัหมด 

เดี๋ยวพรมีลงมำนะเจ้ ขึ้นไปพอกหน้ำก่อน ตำยๆๆ ลมืตวั” 

เสยีงเจ้ำตวัค่อยหำยไปเมื่อหญงิสำวเดนิขึ้นชั้นบน พมิรตำมอง

ตำมด้วยสำยตำเป็นกงัวล เธอไม่รู้ว่ำที่จู่ๆ  น้องสำวเธอกร็�่ำร้องขอกลบั

มำเพรำะคดิถงึบ้ำนจรงิตำมที่ปำกว่ำ หรอืมอีะไรอย่ำงอื่นซ่อนอยู่
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พรมิพชิากึง่นัง่กึง่นอนบนโซฟาตวัสวยในห้องนอน ใบหน้า

งำมพอกด้วยมำสก์โคลนภเูขำไฟ เปิดเพลงคลอเบำๆ สร้ำงบรรยำกำศ 

ขณะที่เจ้ำตวัหลดุเข้ำไปอยู่ในภวงัค์

เมื่อสบิกว่ำปีก่อนที่เธอยงัเป็นเดก็ประถมเล่นสนกุตำมวยั พี่สำว

คนเดียวที่เคยวิ่งเล่นด้วยกันก็คร�่ำเคร่งเพื่อสอบเข้ำโรงเรียนมัธยม 

ชื่อดงั ทั้งเรยีนพเิศษและตวิเข้ม จนไม่มเีวลำมำเล่นเรื่อยเปื่อยกบัเธอ

เหมอืนก่อน เดก็หญงิพรมิพชิำในวยัสบิขวบกเ็ข้ำใจเป็นอย่ำงดแีละไม่

งอแงเอำแต่ใจ

วันหนึ่งขณะที่วิ่งเล่นอยู่ข้ำงบ้ำน มือสองข้ำงถือขนมที่มำรดำ

ซื้อมำฝำก แต่อยู่ๆ กม็บีำงอย่ำงวิ่งเข้ำใส่ ด้วยควำมตกใจจงึกระโดด

หนี เป็นเหตุให้ขนมในมือร่วงลงพื้น ตำคู่เรียวเล็กมองอย่ำงเสียดำย

เมื่อเหน็คู่กรณคีอืเจ้ำหมำตวัน้อยก�ำลงักนิอย่ำงเอรด็อร่อย 

‘บ๊อกๆ’

พริมพิชำท�ำหน้ำเบ้ใส่เจ้ำตูบที่ท�ำหน้ำไม่รู้ไม่ชี้ว่ำก�ำลังแย่งของ

โปรดของเธออย่ำงขดัใจ ขณะนั้นเองกม็เีสยีงดงัข้ำมรั้วมำจำกอกีบ้ำน

‘เบลลี่มำนี่ เข้ำไปบ้ำนคนอื่นท�ำไม’ 

เจ้ำของหมำร้องเรียกลูกหมำของตัวเองที่มุดรั้วเข้ำไปยังบ้ำน

หลังข้ำงๆ เมื่อเดินมำถึงประตูเล็กที่เชื่อมกันระหว่ำงสองบ้ำนก็เห็น 

ลูกหมำของตวัเองที่เพิ่งได้เป็นของขวญัวนัเกดิจำกญำตฝิั่งแม่ อยู่กบั

เดก็ตวักลมที่เขำเคยเหน็หน้ำบ่อยๆ เพรำะนอกจำกอยูบ้่ำนข้ำงกนัแล้ว 

มำรดำของเขำกบัมำรดำของอกีฝ่ำยยงัสนทิสนมกนัไม่น้อย

‘หมำพี่ปัถย์หรอืคะ’ เดก็ตวักลมเงยหน้ำถำมพร้อมเบะปำก 

ปัถย์พยักหน้ำก่อนจะถือวิสำสะเปิดประตูรั้ว แล้วเดินผ่ำนเข้ำ

มำในอำณำเขตบ้ำนของเพื่อนบ้ำน เมื่อเข้ำมำใกล้ ถงึเหน็ว่ำลูกหมำ

ของตัวเองก�ำลังเคี้ยวบำงอย่ำงหยับๆ จำกเศษที่เห็นพอเดำได้ว่ำคง

เป็นขนม
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‘เจ้ำตวันี้มนัชื่อเบลลี่ เพิ่งจะห้ำเดอืน ยงัซน สอนไม่ฟัง’ เจ้ำของ

ท�ำหน้ำหน่ำย แต่ รมิฝีปำกระบำยรอยยิ้ม ‘เบลลี่แย่งขนมพรมีเหรอ’ 

พริมพิชำส่ำยหน้ำ ‘เปล่ำ แต่เบลลี่วิ่งพรวดเข้ำมำ พรีมตกใจ

เลยท�ำขนมโตเกยีวหล่น แล้วกอ็ย่ำงที่เหน็’ ตำเรยีวเลก็มองขนมพลำง

ท�ำหน้ำจ๋อย

เดก็ตวัโตยิ้มแล้วลบูหวัอกีฝ่ำยอย่ำงใจด ี‘เดี๋ยวพรุง่นี้พี่ซื้อมำคนื’

‘จรงิหรอืคะ พี่ปัถย์ใจดจีงั’ พรมิพชิำในวยัสบิขวบกระโดดร้อง

อย่ำงดใีจ ฉกียิ้มกว้ำงจนตำหย ี

อกีฝ่ำยหวัเรำะหึๆ  แล้วก้มลงคยุกบัลูกหมำ

นี่คือจุดเริ่มต้นควำมประทับใจของพริมพิชำที่มีต่อพี่ชำยข้ำง

บ้ำน... 

ก๊อกๆ 

เสียงเคำะประตูท�ำให้หญิงสำวตื่นจำกภวังค์ พริมพิชำงึมง�ำ

รบัค�ำในล�ำคอแล้วลอกแผ่นมำสก์บนใบหน้ำออก ค่อยๆ เชด็และบ�ำรงุ

ตำมสเตปก่อนจะปรบัสหีน้ำให้เป็นปกต ิเมื่อเดนิผ่ำนโต๊ะเครื่องแป้งก็

ฉีกยิ้มใส่กระจก หันซ้ำยหันขวำจนมั่นใจว่ำไม่มีอะไรขัดตำ จึงเปิด

ประตูห้องออกมำ เป็นจงัหวะเดยีวกบัที่คนเรยีกท�ำท่ำจะรวัเคำะอกีที

“ทรำบแล้วค่ะ พรีมพอกหน้ำอยู่เลยตอบไม่ได้ เดี๋ยวหน้ำย่น” 

พรมิพชิำบอกแล้วยิ้มเผล่

พมิรตำท�ำปำกเบ้ ส่ำยหน้ำเหมอืนหน่ำย “ป๊ำม้ำกลบัมำแล้ว” 

คนเป็นน้องพยกัหน้ำแล้วเดนิตำมลงมำ พอเหน็พ่อกบัแม่นั่งอยู่

ที่โต๊ะอำหำรกย็ิ้มแฉ่งเดนิเข้ำไปหำ 

“นอนเพิ่งตื่นรไึงเรำ ตำบวมๆ” 

ปำเมศเอ่ยทกัลูกสำว ฝ่ำยภรรยำหนัขวบัไปมองค้อนพลำงเอด็

เสยีงเขยีว 

“คณุอย่ำไปทกัลกูส ิเดี๋ยวคนืนี้กม็ำสก์หน้ำนวดหน้ำไม่ต้องหลบั
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ต้องนอนกนัพอด”ี 

ปำเมศหัวเรำะ พิมรตำพลอยหัวเรำะตำม แต่คนที่ถูกพำดพิง

มองค้อนตำกลบั 

“ไม่ขนำดนั้นซะหน่อย” พรมิพชิำบอกพลำงท�ำหน้ำมุ่ยแล้วนั่ง

ลงข้ำงมำรดำ เมื่อเห็นเด็กรับใช้ก�ำลังตักข้ำวใส่จำนก็รีบร้องห้ำม 

เสยีงหลง “ไม่ต้องๆ มื้อเยน็พรมีไม่กนิคำร์โบไฮเดรต” 

ชนิำนำงส่ำยหน้ำทนัควนั “ไม่ได้ ยงัไงกต้็องกนิ เมื่อวำนม้ำยอม

เพรำะเรำบอกว่ำอิ่มมำตั้งแต่บนเครื่อง แต่วนันี้ม้ำไม่ยอมแน่ กนิเข้ำไป

เถอะยำยพรมี ดูอย่ำงยำยพมิซ ิไม่เหน็จะอ้วนเลย” 

‘แล้วเจ้เคยอ้วนเหมอืนพรมีเมื่อไหร่ล่ะ’ 

พรมิพชิำเหน็สำยตำดุๆ  ของมำรดำกท็�ำได้แค่พยกัหน้ำ ไม่วำย

ต่อรองว่ำครึ่งทัพพี เมื่อผู้เป็นแม่พยักหน้ำตอบแกนๆ เจ้ำตัวจึงถอน

หำยใจ

“พรุง่นี้คณุพี่นศิำชวนบ้ำนเรำไปทำนข้ำวเยน็ด้วยกนั คณุไม่ตดิ

ธรุะอะไรใช่ไหมคะ” 

ชนิำนำงหนัไปถำมสำม ี

ปำเมศนกึตำรำงตวัเองแล้วส่ำยหน้ำ 

“ถ้ำช่วงเยน็ผมว่ำง”

คุณผู้หญิงของบ้ำนพยักหน้ำ ก่อนจะหันไปมองลูกสำวคนเล็ก

ที่ไอโขลก 

“แคก็ๆ ว่ำไงนะม้ำ” พรมิพชิำที่ก�ำลงัดื่มน�้ำส�ำลกัหน้ำด�ำหน้ำ

แดง ยกทชิชูเชด็ปำกพลัวนัแล้วรบีเอ่ยถำมเหมอืนไม่แน่ใจสิ่งที่ได้ยนิ 

“บ้ำนนู้นชวนไปทำนข้ำวเย็น เห็นบอกวันนี้พรีมเอำของฝำก 

ไปให้ เลยจะเลี้ยงขอบคณุ” ชนิำนำงขยำยควำม 

“อย่ำงนี้นี่เอง ไม่เสยีแรงที่เดนิตำกแดดไปหำ” คนตวับำงพมึพ�ำ 

เมื่อมำรดำหันมำมองก็ส่งยิ้มน่ำรัก “พรีมแค่เกรงใจคุณป้ำน่ะค่ะ” 
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พรมิพชิำบอกพลำงเกบ็สหีน้ำยนิดใีห้แนบเนยีนที่สดุ แต่มมุปำกไม่วำย

ยกขึ้นอย่ำงห้ำมไม่ได้ ไม่คดิว่ำโอกำสจะมำถงึมอืเรว็ขนำดนี้ 

‘จะได้เจอกนัสกัทนีะคะพี่ปัถย์...’
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‘พ่ีปัถย์ พรมีอยากไปดหูนงั พาพรมีไปหน่อยนะคะ’ เดก็สาว

ตวักลมยิ้มอ้อนจนตำปิดพลำงเขย่ำแขนพี่ชำยคนสนทิ

วนันี้เป็นอกีวนัที่เดก็หญงิพรมิพชิำมำขลกุอยูท่ี่บ้ำนอคัควจัน์ นบั

ตั้งแต่สุนัขวัยซนของบ้ำนนี้หลุดไปที่บ้ำนเธอเมื่อเดือนก่อน พริมพิชำ 

กย็กระดบัควำมสนทิสนมกบัพี่ชำยข้ำงบ้ำนโดยไม่รูต้วั อำจเป็นเพรำะ

เธอไม่เคยมีพี่ชำย และอีกฝ่ำยก็ตำมใจเธอแทบจะทุกครั้ง รวมถึง 

นำฏนิศำ มำรดำของปัถย์ที่เอ็นดูเธอรำวกับลูกแท้ๆ ท�ำให้เธอชอบ 

ไปเล่นที่บ้ำนหลงันี้พอๆ กบับ้ำนของตวัเอง

‘พี่นดัเพื่อนไปเตะบอลตอนเยน็’ ปัถย์ส่ำยหน้ำ แต่มรีอยยิ้มตดิ

ริมฝีปำกเหมือนจะแกล้ง และคนฟังก็หน้ำงอทันทีที่ได้ยินประโยค 

ปฏเิสธกลำยๆ 

‘พรมีชวนพี่ปัถย์ไปดูหนงัตอนนี้ สองชั่วโมงหนงักจ็บ ต่อให้รถ

ตดิกลบัมำถงึบ้ำนอย่ำงมำกกบ่็ำยสำมบ่ำยสี่ พี่ปัถย์ไปเตะบอลตั้งทุม่’ 

พรมิพชิำหน้ำมุ่ยบอกอย่ำงไม่ยอมแพ้ แถมคำดคะเนเวลำคร่ำวๆ ให้

เสรจ็สรรพ

ปัถย์หัวเรำะ ขยี้ผมคนพูดจนเสียทรงด้วยควำมหมั่นไส้ แล้ว

ท�ำท่ำลอยหน้ำลอยตำไม่ตอบตกลง 

2
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‘พรมีจะฟ้องคณุป้ำว่ำพี่ปัถย์ไม่ยอมพำไป’ พรมิพชิำบอกเสยีง

นิ่งๆ แต่ตำเรยีวเลก็เป็นประกำย หลำยครั้งที่เธอยกคณุป้ำมำอ้ำงเพื่อ

เอำแต่ใจ เพรำะรู้ว่ำอย่ำงไรนำฏนศิำกต้็องเข้ำข้ำงเธอจนปัถย์แกล้งว่ำ

เธอบ่อยๆ ครั้งนี้กเ็ช่นกนั

ปัถย์โคลงศีรษะ เพรำะเขำเดำไว้อยู่แล้วว่ำเด็กตัวกลมต้องยก

มำรดำเขำมำอ้ำง แล้วกเ็ป็นแบบนั้นจรงิๆ 

‘ยกแม่พี่มำขู่ตลอด แม่พี่ให้ท้ำยจนเหลงิแล้วเนี่ย’ คนตวัโตบ่น

กระปอดกระแปด 

แม้พริมพิชำไม่ได้เป็นเด็กหน้ำตำน่ำรักน่ำเอ็นดู แต่ด้วยนิสัย 

ขี้อ้อนและช่ำงเอำอกเอำใจ ก็ท�ำให้ทั้งบิดำและมำรดำของเขำหลง 

เดก็สำวอย่ำงจงั บำงครั้งถงึกบัเปรยว่ำอยำกมลีูกสำว แต่มำรดำเขำ

มบีตุรยำก จงึไม่มลีูกสำวมำเชยชมอย่ำงที่ตั้งใจ พรมิพชิำเลยขึ้นแท่น

เป็นลูกสำวนอกไส้คนโปรดที่แม้แต่เขำยงัห้ำมขดัใจ 

ปัถย์ไม่วำยต่อรอง 

‘ชวนพมิไปด้วยส ิรำยนั้นสอบเสรจ็แล้วนี่’ 

คนร่ำงสูงเดำะลิ้นพูดเหมือนไม่ใส่ใจนัก แต่พริมพิชำรีบพยัก

หน้ำเหน็ด้วย

‘จรงิด้วย เดี๋ยวพรมีชวนเจ้ไปด้วยดกีว่ำ’ พูดจบเดก็สำวกว็ิ่งตื๋อ

ออกจำกบ้ำน ไม่ทนัเหน็แววตำระยบิระยบัจำกอกีคน

‘หนูพรีมรีบวิ่งไปไหนลูก แล้วเย็นนี้มำกินขำ้วกับป้ำรึเปล่ำจ๊ะ’ 

นำฏนศิำที่เดนิออกมำจำกครวัทนัเหน็หลงัไวๆ ของหลำนสำวคนโปรด

กร็บีร้องถำม

พริมพิชำเป็นเด็กสดใส ช่ำงพูดช่ำงเอำใจจนเธอกับสำมีเอ็นดู 

ส่วนเจ้ำลกูชำยเองกเ็ห่อน้องสำวคนนี้ไม่แพ้กนั แต่ปำกหนกัชอบท�ำให้

น้องหน้ำงอง�้ำ เพรำะเจ้ำตวับอกว่ำตลกด ีนำฏนศิำส่ำยหน้ำกบัควำม

คดิของลูกชำย 
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‘ทำนค่ะ พรมีอยำกทำนต้มพะโล้ฝีมอืคณุป้ำ’ เดก็สำวตวักลม

หันบอกพลำงยิ้มกว้ำงจนตำที่เล็กอยู่แล้วแทบจะปิด ก่อนจะโดน

ลูกชำยตวัจรงิส่งเสยีงล้อเลยีน

‘แค่นี้ยงัอ้วนไม่พอรไึงยำยพรมี เดี๋ยวโตเป็นสำวลดไม่ลง กลำย

เป็นพะโล้แทนแน่เลย หึๆ ’ 

เดก็สำวตวักลมพองลมที่แก้มอย่ำงขดัใจ ‘พี่ปัถย์ยุ่ง’ พรมิพชิำ

ว่ำหน้ำมุ่ย หนัหลงัจะออกวิ่ง หูกแ็ว่วเสยีงหวัเรำะของพี่ชำยข้ำงบ้ำน

‘แกล้งน้องอกีแล้วตำปัถย์ เดี๋ยวเถอะ’

เดก็หนุม่ร่ำงสูงบอกกลั้วหวัเรำะ ‘ผมพดูเรื่องจรงินี่ครบั ตอนเดก็

ตวักลมๆ กน็่ำรกัหรอก แต่เป็นสำวแล้วลดไม่ลงโดนเพื่อนล้อแน่ โอ๊ย! 

แม่หยกิผมท�ำไมเนี่ย หลำนคนโปรดแตะไม่ได้เลยนะ’

‘สมน�้ำหน้ำพี่ปัถย์’ คนร่ำงกลมหันไปแลบลิ้นปลิ้นตำก่อนจะ 

ฉกียิ้มกว้ำงประจบคนสงูวยั แล้ววิ่งลอดรั้วเข้ำไปอำณำเขตบ้ำนตวัเอง

...

ไม่ใช่แค่ครั้งนั้น แต่ยงัมอีกีหลำยเรื่องรำวที่ท�ำให้พรมิพชิำในวยั

เด็กหลงใหลพี่ชำยข้ำงบ้ำนผู้ใจดี ถึงขนำดมำนะบำกบั่นจนสอบติด

โรงเรยีนมธัยมเดยีวกบัปัถย์ นั่นคอืจดุเริ่มต้นที่เธอนกึออก และโดยไม่รู้

ตวั ไม่รูว่้ำเมื่อไรกนัที่หวัใจของเธอซมึซำบสิ่งเหล่ำนี้จนกลำยเป็นควำม

ผูกพนั กลำยเป็นรกัฝังใจ 

‘คนนั้นไง พี่แอริณที่เขาว่ากิ๊กกั๊กกับพี่ปัถย์’ 

พอเข้ำมำเรียนมัธยมได้ไม่เท่ำไร ก็ได้ยินเสียงลือเสียงเล่ำอ้ำง

ถึงพี่ชำยข้ำงบ้ำน จึงได้รู ้ว่ำพี่ชำยข้ำงบ้ำนของเธอเป็นคนดังของ

โรงเรียนและฮอตขนำดมีสำวๆ ระดับดำวโรงเรียนหมำยตำ รวมถึง 

แอรณิ ดำวของชั้นเรยีนที่ก�ำลงัถูกพูดถงึ

‘ไม่จรงิน่ำ...’ ควำมปวดหนบึในอกที่ได้รบัในตอนนั้นเองที่ท�ำให้
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เธอรู้ตัวว่ำหลงรักพี่ชำยข้ำงบ้ำนเข้ำให้แล้ว และเหตุผลนี้ก็เพียงพอที่

จะท�ำให้พรมิพชิำตั้งตวัเป็นแฟนพนัธุแ์ท้ของปัถย์จนถกูหลำยคนเขม่น 

แต่ก็ไม่ท�ำให้เธอเปลี่ยนควำมตั้งใจ เพรำะขนำดเจ้ำตัวยังไม่ว่ำอะไร 

เธอกไ็ม่จ�ำเป็นต้องสนใจค�ำคนอื่น 

ตั้งแต่นั้นมำ เด็กตัวกลมจึงท�ำหน้ำที่เป็นทั้งไม้กันหมำและ 

สตอล์กเกอร์ตดิตำมพี่ชำยข้ำงบ้ำนระหว่ำงที่อยู่โรงเรยีน ส่วนเวลำอยู่

บ้ำนกเ็ป็นน้องสำวแสนเอำแต่ใจเหมอืนเดมิ 

‘พี่ปัถย์ไปซื้อของให้คุณป้ำกัน’ พริมพิชำที่วิ่งมำดักรอยังตึก

มธัยมปลำยออกปำกชวน เนื่องจำกในวนัหยดุที่จะถงึนี้เป็นวนัเกดิของ

คุณป้ำสุดที่รัก และมีปำร์ตี้ภำยในครอบครัวอัคควัจน์ ซึ่งแน่นอนว่ำ

พรมิพชิำเป็นหนึ่งในนั้น

หนุม่ร่ำงสงูลงบนัไดมำเหน็ร่ำงกลมๆ ที่คุน้เคยกเ็ดนิยิ้มกว้ำงเข้ำ

มำหำ มือใหญ่ขยี้ผมนิ่มจนยุ่งเหยิงไปหมด พริมพิชำท�ำหน้ำยู่และ 

เลกิคิ้วถำมย�้ำ 

‘ไปส ิพรมีคดิรยึงัจะซื้ออะไร’ ปัถย์เอ่ยถำม แล้วหนัไปโบกมอื

ให้เพื่อนเป็นเชิงบอกว่ำเดี๋ยวตำมไป เห็นสีหน้ำเพื่อนที่มองมำมีนัย 

บำงอย่ำงกข็มวดคิ้ว ก่อนจะเลกิสนใจเมื่อคนข้ำงๆ หนัมำตอบ

‘ซื้อผ้ำกนัเป้ือนดกีว่ำ’ พรมิพชิำตอบตำมที่คดิ และได้ยนิอกีฝ่ำย

หวัเรำะล้อเลยีน

‘ไม่พ้นเรื่องกนิอกีแล้ว เมื่อไหร่จะผอมนะเรำ ไหนว่ำเข้ำมธัยม

แล้วจะลดน�้ำหนักไง’ ปัถย์ยักคิ้ว แกล้งมองตั้งแต่หัวไล่ลงมำแล้ว 

ส่ำยหน้ำ

‘พรมีไม่ได้พดูสกัหน่อย แล้วนี่กไ็ม่เรยีกอ้วน เขำเรยีกมอีนัจะกนิ

ต่ำงหำก’ เดก็สำวตวักลมยกัไหล่

ปัถย์พยกัหน้ำ เลกิต่อล้อต่อเถยีง เพรำะเวลำพูดเรื่องนี้ เถยีง

อย่ำงไรก็ไม่มีทำงชนะสักที พริมพิชำมีข้ออ้ำงมำตอบโต้เขำได้เสมอ 
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‘ตำมใจเรำละกนั อ้วนเป็นตุ่มโดนล้อ อย่ำมำวิ่งหลบหลงัพี่แล้วกนั’

สำวน้อยร่ำงกลมส่ำยหน้ำดุ๊กดิ๊กเหมอืนปล่อยผ่ำนไม่เข้ำหู คน

พูดเลยถอนหำยใจ เปลี่ยนเรื่องคยุ 

‘แล้วพมิไปด้วยกนัไหม’

‘นั่นสิ’ คนถูกถำมขมวดคิ้ว เพิ่งนึกได้ว่ำตัวเองยังไม่ได้ถำม 

พี่สำว ‘พรมีลมืถำมเจ้ แต่คงไปด้วยกนั’ พูดจบกย็ิ้มฉกีฟันขำว 

‘โอเค เรำกก็ลบัไปเรยีนได้แล้ว’ ปัถย์หวัเรำะแล้วโยกศรีษะบำง

ไปมำก่อนจะเดนิหมนุตวักลบัไปทำงเดนิตกึมธัยมปลำย

พริมพิชำเดินฮัมเพลงกลับห้องเรียนอย่ำงอำรมณ์ดี แม้จะเป็น

อกีครั้งที่ปัถย์ถำมถงึพี่สำวของเธอ แต่อำรำมดใีจที่จะได้ไปกบัชำยหนุม่

ที่เธอหลงรกัจงึไม่ได้คดิอะไรมำก 

มทุติำเหน็หน้ำยิ้มแย้มของเพื่อนกอ็อกปำกทกั “อำรมณ์ดเีชยีว

นะพรีม” เธอเป็นคนเดียวที่รู้ว่ำเพื่อนแอบหลงรักพี่ชำยข้ำงบ้ำน เธอ

ไม่นึกแปลกใจที่เพื่อนเธอจะหลงรักเขำหัวปักหัวป�ำ ควำมใจดีที่ปัถย์

มอบให้เพื่อนรักนั้น แม้แต่เธอที่เป็นคนนอกยังมองว่ำมันพิเศษกว่ำ 

คนอื่นๆ นบัประสำอะไรกบัเจ้ำตวั...

คนถูกแซวพยกัหน้ำแก้มแดงเรื่อ ดูน่ำรกัไปอกีแบบ แม้คนส่วน

ใหญ่จะมองว่ำเพื่อนเธอทั้งอ้วนทั้งด�ำ แถมยงัมสีวิเกรอะกรงั แต่ถ้ำว่ำ

กนัตำมจรงิ พรมิพชิำเพยีงอวบกว่ำสมยันยิม ผวิกร้ำนคล�้ำแดดเพรำะ

ชอบเล่นตำกแดดมำตั้งแต่เด็กและไม่ดูแลตัวเอง อีกทั้งอยู ่ในวัย

ฮอร์โมนเปลี่ยนแปลง สวิกบัรอยแผลจงึถอืเป็นเรื่องธรรมดำ ถ้ำเพยีง

พรมิพชิำดูแลตวัเองบ้ำงกค็งมใีบหน้ำเนยีนใสได้ไม่ยำก เพรำะเจ้ำตวั

มผีวิละเอยีดตำมประสำคนเชื้อสำยจนี ดงันั้นหำกมองข้ำมสิ่งเหล่ำนี้ 

ควำมสดใสของเพื่อนกเ็ป็นเสน่ห์อนัท�ำให้ใครที่รู้จกักอ็ดเอน็ดูไม่ได้ 

แต่...เพรำะพริมพิชำท�ำตัวสนิทสนมกับปัถย์ หนุ่มคนดังของ

โรงเรยีนแบบไม่แคร์สื่อ จงึท�ำให้มคีนเขม่นไม่น้อยเช่นกนั
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‘วนันี้พี่ปัถย์จะพำไปไหนล่ะ’ มทุติำเอ่ยปำกถำมอย่ำงรู้ทนั

พรมิพชิำยิ้มกว้ำงแล้วหนัไปตอบเพื่อนทั้งที่รอยยิ้มยงัตดิอยู่บน

รมิฝีปำก ‘ไปซื้อของขวญัให้คณุป้ำ’

คนฟังพยกัหน้ำรบัรู้ และเมื่อเหน็อำจำรย์เดนิเข้ำมำในห้องเพื่อ

สอนวิชำถัดไปก็เดินกลับไปนั่งที่นั่งของตัวเอง ปล่อยให้อีกคนยิ้ม 

ตำลอยเพ้อฝันอยู่ในโลกสชีมพู 

โลกของพรมิพชิำหมนุรอบแต่ดวงอำทติย์ที่ชื่อปัถย์เท่ำนั้น เธอ

มคีวำมสขุที่ได้อยูใ่กล้ๆ พี่ชำยข้ำงบ้ำนโดยไม่สนใจสำยตำใคร ไม่สนใจ

ค�ำพูดดูถูกว่ำกล่ำวจำกใคร ถ้ำนั่นไม่ใช่ค�ำพูดของผู้ชำยที่เธอหลงรัก 

ต่อให้ว่ำกล่ำวเสยีดแทงให้เจบ็ช�้ำแค่ไหน เธอกไ็ม่คดิจะใส่ใจ

ทกุวนัของพรมิพชิำผ่ำนไปอย่ำงแสนสุขที่ได้อยู่ใกล้พี่ชำยที่เธอ

รกั แต่ไม่นำนควำมสขุนั้นกพ็งัทลำยลงต่อหน้ำต่อตำ...

‘ยำยน้องอ้วนนั่นมำอกีแล้วว่ะปัถย์ น้องมนัชอบแก เชื่อฉนัส’ิ 

ขณะที่เธอยืนรอปัถย์ที่หน้ำห้องเหมือนทุกวัน ก็ได้ยินเสียงใคร

บำงคนในกลุ่มของเขำพูดขึ้น ตำมมำด้วยเสยีงโห่แซว วนันี้เธอมขีนม

มำกำรองของโปรดของปัถย์มำฝำก เธอจงึรบีมำหำอกีฝ่ำยในช่วงพกั

กลำงวนั เพรำะกลวัหำกเกบ็ไว้นำนขนมจะเสยีรส

‘โวะ ไร้สำระน่ำพวกแก’ 

คนถูกพำดพงิหวัเรำะห ึพรมิพชิำจงึพ่นลมหำยใจอย่ำงโล่งอก 

‘ฉนัเหน็ด้วยกบัไอ้เทพว่ะ แต่น้องมนักก็ล้ำนะ เป็นฉนัคงไม่กล้ำ

เสนอหน้ำให้ไอ้ปัถย์เหน็หรอก’

‘ท�ำไมวะ’

‘หนังหน้ำระดับแก แล้วดูหน้ำน้องมัน’ เสียงเงียบหำยไปพัก 

ก่อนจะดงัขึ้นอกีรอบ ‘หรอืจรงิๆ แกชอบเดก็นี่วะ’

คนฟังชะงกักกึ เธอไม่ได้สะเทอืนใจกบัค�ำสบประมำทรปูลกัษณ์ 

เพรำะรู้ตัวอยู่แล้วว่ำไม่ใช่คนที่ดูดีแบบใครๆ แต่ค�ำถำมที่ตำมหลัง 
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ต่ำงหำกที่ท�ำเอำคนฟังใจเต้นตึ้กตั้ก ถึงจะบอกตัวเองว่ำไม่คำดหวัง  

แต่กอ็ดลุ้นไปกบัค�ำตอบไม่ได้ รมิฝีปำกอิ่มเม้มแน่นรอฟังค�ำตอบ

‘เออว่ะ เหน็เดก็นี่ตำมแกไปทกุที่ แกไม่ยกับ่น ทั้งที่แกโลกส่วน

ตวัสูงแท้ๆ’ 

เดก็สำวชะโงกหน้ำมองเข้ำไปในห้องเพรำะเหน็ว่ำเสยีงสนทนำ

เงยีบลง แต่ไม่ทนัจะได้เหน็ใคร เสยีงคุ้นเคยกด็งัขึ้นเสยีก่อน 

‘ฉนัชอบพมิ!’

เหมือนสำยฟ้ำฟำดลงกลำงใจ ร่ำงทั้งร่ำงชำไม่มีควำมรู้สึก 

ท�ำได้เพียงกะพริบตำถี่ๆ ให้รู้ว่ำเธอไม่ได้ฝัน ควำมเจ็บปวดที่มำจำก

ไหนก็ไม่รู้ถำโถมจนต้องใช้มือยึดผนังเป็นที่รับน�้ำหนักแทนขำสองข้ำง

ซึ่งไร้เรี่ยวแรง

‘ถงึว่ำส ิโห มำแผนสูงนี่หว่ำ เข้ำทำงน้องเพื่อจบีพี่ กปัตนันี่มนั

ร้ำยเว้ย สงสำรน้องเขำนะ จะรู้ตวัไหมเนี่ยว่ำถูกใช้เป็นสะพำน’

กริ๊งๆๆ... 

คนร่ำงบำงสะดุ้งตื่นเพรำะเสียงโทรศัพท์ที่กรีดร้อง ตำคู่สวย

กะพรบิถี่ เมื่อเอำมอืลบูใบหน้ำตวัเองถงึรูว่้ำชุม่ไปด้วยน�้ำตำ ควำมเจบ็

ปวดในวันนั้นเธอยังสัมผัสได้ชัดเจนรำวกับเพิ่งเกิดขึ้น หัวใจวูบโหวง

เหมือนมีบำงอย่ำงมำถ่วงเอำไว้ ไม่ต่ำงกับเมื่อสิบปีก่อนที่เหตุกำรณ์

เกดิขึ้น มอืบำงยกขึ้นกมุหน้ำอก พยำยำมหำยใจให้เป็นปกต ิเธอฝัน

ถงึเรื่องนี้มำสองวนัตดิกนั... 

แม้จะบอกตวัเองว่ำชนิชำกบัทกุอย่ำง แต่จรงิๆ แล้วเธอกแ็ค่ฝัง

กลบมนัไว้ลกึสดุใจ แต่เมื่อถงึครำวที่เธออ่อนแอ เรื่องรำวในอดตีกต็ำม

มำตอกย�้ำให้ต้องเจบ็ปวดอกี พรมิพชิำเอื้อมคว้ำโทรศพัท์บนหวัเตยีง

ขึ้นมำกดรบั เวลำนี้มเีพยีงคนเดยีวที่โทร. หำเธอ

“ฉนัฝันร้ำย” พรมิพชิำกรอกเสยีงเจอืเสยีงหอบลงไปตำมสำย 



30   กับดักหงส์

“เรื่องเดิม?” ปลำยสำยถำมกลับมำเหมือนเดำได้ ไม่มีควำม

ประหลำดใจในน�้ำเสยีง 

พรมิพชิำพยกัหน้ำแทนค�ำตอบ แม้ว่ำอกีฝ่ำยจะไม่เหน็ แต่ด้วย

ควำมที่ผูกพนักนัมำนำนจงึรู้ว่ำทำงนั้นคงเดำได้

“ฉันไม่อยำกเป็นแบบนี้เลย ท�ำไมฉันถึงฝันถึงมันอีก ฉันไม่

เข้ำใจ” พริมพิชำบอกเสียงสั่นซ�้ำไปซ�้ำมำ ได้ยินเสียงปลอบโยนแว่ว

มำตำมสำย แต่กลบัเข้ำไม่ถงึคนฟัง 

ตำคู่สวยเหม่อมองออกไปในควำมมดื หลงัจำกวนันั้นเธอกพ็ำ

ตวัเองออกจำกวงโคจรของดวงอำทติย์ที่เจดิจ้ำ แต่ครั้งใดที่เผลอมอง

ไปยงัแสงสว่ำงนั้นกพ็ำให้ทรมำนจนต้องมนี�้ำตำ 

‘ฉนัชอบพมิ!’

แค่คดิถงึกเ็จบ็ปวด เธอรูว่้ำตวัเองใจไม่แขง็พอที่จะเหน็คนที่เธอ

รักทั้งสองคนรักกัน แค่จินตนำกำรภำพของสองคนที่เหมำะสมกัน 

ยิ่งกว่ำอะไร หวัใจเธอกร็้ำวรำน 

ถ้ำเพยีงแต่คนที่ปัถย์มใีจเป็นคนอื่น เธอคงลงสนำมแข่งขนั...

ถ้ำเพียงแต่กำรที่ปัถย์สนิทสนมกับเธอจะไม่ใช่แค่กำรหลอกใช้

เธอเป็นสะพำน เธอคงยิ้มออกมำกกว่ำนี้...

ถ้ำเพียงแต่เธอรักผู้ชำยที่ชื่อปัถย์น้อยลง เธอคงไม่อ่อนแอ

เหมอืนที่เป็น...

สุดท้ำยเธอก็เลือกวิธีของคนขี้ขลำด ตัดสินใจไปเรียนต่อที่

อเมริกำโดยให้เหตุผลเพียงว่ำ เธออยำกเรียนรู้ภำษำ บุพกำรีดีใจจน

มองข้ำมควำมผิดปกติที่เกิดขึ้น เธอเลือกที่จะออกจำกอ้อมกอดของ

ครอบครัวไปดินแดนที่เธอไม่รู้จักใคร ช่วงเวลำที่ยำกล�ำบำกทั้งหมด

เป็นสิ่งที่เธอคำดไว้อยู่แล้ว แต่เธอก็เลือกที่จะไป...เพื่อสร้ำงเกรำะให้

ตวัเอง 

วนัแรกที่ไปถงึที่นั่น โฮสต์ที่เธอไปอยูด้่วยกม็ำรบัที่สนำมบนิและ
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แนะน�ำให้รู้จกักบั ‘สกำเลต็’ เพื่อนชำวองักฤษที่มำอำศยัอยู่กบัโฮสต์

เช่นกนั ช่วงแรกที่อยูท่ี่นั่นเธอยงัปรบัตวัไม่ได้ ทั้งภำษำที่ไม่คุน้เคยและ

ควำมอ้ำงว้ำงที่ไม่เคยสมัผสั ท�ำให้เธอถอดใจอยำกกลบัเมอืงไทยไม่รู้

กี่หน แต่เมื่อนึกถึงใบหน้ำของใครบำงคนที่เธอต้องเผชิญหน้ำหำก 

กลบัมำ กท็�ำให้มแีรงฮดึต่อไป อย่ำงน้อยอยู่ที่นั่น ถงึจะเหงำแต่เธอก็

ไม่เจบ็ปวด 

เวลำผ่ำนไปหลำยเดือนเธอเริ่มปรับตัวได้ และเข้ำคอร์สเรียน

ภำษำ กว่ำภำษำจะเข้ำที่เข้ำทำงก็กลำยเป็นว่ำเธอเรียนช้ำกว่ำเพื่อน

รุ่นเดยีวกนั 

สกำเลต็เป็นเพื่อนคนแรกของเธอที่นั่น สกำเลต็พยำยำมเข้ำมำ

ท�ำควำมรูจ้กัเธออย่ำงไม่ย่อท้อ แม้ในช่วงแรกเธอจะไม่เป็นมติรกบัใคร

เท่ำไร ด้วยควำมที่สกำเลต็เป็นคนอธัยำศยัดแีละมเีพื่อนมำกมำย จงึ

ท�ำให้เธอพลอยมเีพื่อนไปด้วย คนืหนึ่งเธอฝันร้ำย ร้องโวยวำยจนสะดุง้

ตื่นกลำงดึกและสกำเล็ตเป็นคนลุกขึ้นมำปลอบ เธอจึงหลุดปำกเล่ำ

เรื่องรำวที่เป็นสำเหตุให้เธอต้องข้ำมน�้ำข้ำมทะเลมำไกลถึงอเมริกำ 

เพื่อนสำวที่โตเกินวัยจึงจับเธอแปลงโฉมครั้งใหญ่ โดยมีเพื่อนคนอื่น 

ในชั้นร่วมด้วยช่วยกนั 

ทกุๆ เช้ำเธอจะถูกปลกุขึ้นมำวิ่งตั้งแต่หกโมงจนถงึเจด็โมง จำก

นั้นก็เข้ำโรงยิมของแจ๊กกี้ แฟนหนุ่มของสกำเล็ตในเวลำนั้นแล้วจึงไป

โรงเรยีน ขณะอยู่ที่โรงเรยีนเพื่อนๆ ในชั้นกจ็ะคอยจบัตำดูกำรกนิของ

เธอ ทั้งแฮมเบอร์เกอร์ เฟรนช์ฟรำยส์ และจังก์ฟูดทั้งหลำยเป็นสิ่ง 

ต้องห้ำมไปโดยปริยำย ไม่เพียงแค่นั้น สกำเล็ตยังขอให้มิสเกรซ 

อำจำรย์ที่ปรึกษำซึ่งเคยเป็นนำงงำมมำช่วยฝึกบุคลิกและกำรวำงตัว

ให้เธออกีด้วย ตอนเยน็กลบัถงึบ้ำนเธอกต้็องควบคมุอำหำรไปพร้อมกบั

ดูทีวีช่องแฟชั่น ระหว่ำงนั้นเธอก็ต้องเข้ำพบจิตแพทย์เพื่อบ�ำบัด คน 

ที่นั่นมองว่ำกำรเข้ำพบจิตแพทย์เป็นเรื่องธรรมดำ ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น 
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ผู้ป่วยโรคจิตเหมือนที่เมืองไทยเข้ำใจ กว่ำสองปีเธอถึงกลำยเป็นคน

ใหม่ที่มั่นใจในรูปร่ำงและหน้ำตำตวัเอง

แต่ถงึอย่ำงนั้นเธอกไ็ม่กล้ำออกเดตกบัผูช้ำยคนไหน บคุลกิของ

เธอท�ำให้ผู้ชำยธรรมดำไม่กล้ำเข้ำหำเท่ำไร คนที่เข้ำมำส่วนใหญ่จะ

เป็นหนุม่ฮอตของโรงเรยีน แต่เพรำะภำพของใครบำงคนที่ยงัฝังใจ เธอ

จงึปฏเิสธทกุคนที่เข้ำมำโดยให้เหตผุลว่ำ ‘ไม่ดพีอ’ ทั้งที่จรงิๆ แล้วค�ำนี้

เป็นแค่เกรำะก�ำบงัตวัเองเท่ำนั้น

จนกระทั่งจบไฮสกลู เธอตดัสนิใจเรยีนต่อด้ำนบรหิำรที่นั่นเพรำะ

ยงัไม่พร้อมที่จะกลบัเมอืงไทย เธอย้ำยออกจำกบ้ำนของโฮสต์ไปอำศยั

อะพำร์ตเมนต์กบัสกำเลต็ใกล้มหำวทิยำลยั ทนัททีี่เรยีนจบสกำเลต็ก็

บนิกลบัประเทศตวัเอง เพรำะพบรกัใหม่ระหว่ำงกลบัไปเยี่ยมบ้ำนเกดิ 

เหลอืเพยีงเธอที่ตดัสนิใจอยู่ที่อเมรกิำต่อจนจบปรญิญำโท 

ระหว่ำงที่เธออยู่ที่นั่น ทั้งป๊ำม้ำและพี่สำวต่ำงก็บินไปหำบ่อย

ครั้ง โดยเฉพำะพี่สำวที่ไปเยี่ยมปีละสองครั้ง จนช่วงหลังที่บิดำเริ่ม

วำงมือจำกงำน และพี่สำวเข้ำมำดูแลแทนจึงเริ่มห่ำงๆ ไป แต่ถึง 

อย่ำงนั้นข่ำวครำวของพี่ชำยข้ำงบ้ำนกย็งัมมีำเข้ำหเูป็นระยะ ทั้งที่เธอ

ไม่ได้อยำกรู้ให้เจบ็ปวด

‘จ�ำพี่ปัถย์ได้ไหมลูก ตอนนี้เป็นคณุหมอแล้ว หล่อเชยีว’

‘พี่ปัถย์เรียนต่อเฉพำะทำงแล้วนะลูก เห็นว่ำจะเป็นหมอศัลย์

ตำมคณุลงุ’

‘นี่ไง พี่ปัถย์ที่อยู่ข้ำงบ้ำนเรำ ลูกคณุป้ำนศิำที่พรมีชอบไปเล่น

ด้วยบ่อยๆ ตอนนั้นพรมีตดิพี่ปัถย์หนบึเชยีว’ 

คนพูดหวัเรำะเมื่อเอ่ยแซวถงึควำมหลงั ไม่ได้สงัเกตสหีน้ำของ

คนฟัง และไม่เพยีงแค่ค�ำพูด ยงัมรีูปภำพประกอบที่ถูกยดัใส่มอื เธอ

ปฏเิสธไม่ได้ว่ำ นำยแพทย์ปัถย์ อคัควจัน์ ดูดหีมดจดทกุกระเบยีดนิ้ว

สมค�ำเล่ำลอื ทั้งรปูร่ำงสงูใหญ่และใบหน้ำหล่อเหลำที่ส่อเค้ำมำตั้งแต่
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แตกเนื้อหนุ่ม แต่สิ่งที่น่ำโมโหคอื แม้เธอพยำยำมไม่ใส่ใจข้อมูลเหล่ำ

นั้น ทว่ำกลบัจ�ำมนัได้ขึ้นใจ

หลังจำกจบปริญญำโท เธอได้รับเชิญเข้ำท�ำงำนที่บริษัทแห่ง

หนึ่งที่เธอเคยฝึกงำนระหว่ำงเรยีน ตอนแรกเธอตดัสนิใจจะอยู่ท�ำงำน

ที่นี่ต่อ แม้ว่ำสมำชกิในบ้ำนต่ำงกห็้ำมเป็นเสยีงเดยีวกนั แต่เพรำะเธอ

ยังขี้ขลำดเกินกว่ำจะกลับมำในที่ที่เธอมีอดีตอันเจ็บปวด จนกระทั่ง

เดอืนก่อนที่สกำเลต็บนิไปหำเธอที่อเมรกิำ

‘พรมีมี่ ยูจะหนทีั้งชวีติไม่ได้หรอกนะ พ่อแม่ยูกอ็ยู่ที่ไทย ไม่มี

ทำงที่ยูจะไม่กลบับ้ำนยูตลอดชวีติได้หรอก’ 

‘ยูไม่คิดถึงบ้ำนยูเหรอ อย่ำให้คนคนเดียวมีอิทธิพลกับชีวิตยู

ขนำดนั้นเลย ยูเป็นคนใหม่แล้ว เชื่อไอส ิยูท�ำได้’

หลงัจำกที่สกำเลต็บนิกลบัองักฤษ เธอกค็รุน่คดิอยูห่ลำยวนัก่อน

จะตดัสนิใจบนิกลบัไทย สร้ำงควำมตื่นเต้นดใีจให้คนในครอบครวัอย่ำง

มำก ท�ำให้เธอรูว่้ำตวัเองคดิไม่ผดิที่กลบัมำ ไม่มทีี่ไหนเหมอืนบ้ำนอย่ำง

ที่สกำเลต็บอก 

“เฮ้ พรมีมี่ ยงัอยู่ในสำยรเึปล่ำ”

พริมพิชำสะดุ้งโหยง หอบหำยใจแรงเหมือนเพิ่งวิ่งร้อยเมตร 

ทั้งที่ไม่ได้เคลื่อนไหวร่ำงกำย อกีครั้งแล้วที่เธอเผลอจมอยู่กบัเรื่องรำว

ในอดตี 

“อือ” คนร่ำงบำงตอบรับเสียงแผ่ว ได้ยินเสียงถอนหำยใจมำ

ตำมสำย

“อย่ำไปกลวัอดตี อย่ำไปยอมแพ้มนั เชื่อมั่นในตวัเองนะพรมีมี่  

ตอนนี้ยูสวย ยูเก่ง ยูต้องมั่นใจ” เสียงใสจำกปลำยสำยบอกเหมือน

เรยีกก�ำลงัใจ

พรมิพชิำพยกัหน้ำกบัปลำยสำยอกีครั้งแม้ไม่เหน็หน้ำ แต่อกีฝ่ำย

คงรบัรู้ได้ 
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“แต่อย่ำงที่ไอเคยบอก ถ้ำยูเข้มแขง็แล้วมองย้อนกลบั ยูจะคดิ

ได้ว่ำมนัไม่ใช่ควำมผดิของปัถย์เลยสกันดิ”

คนฟังไม่ได้ตอบอะไรออกไป หลังจำกคุยต่ออีกไม่เท่ำไรก็ต้อง

วำงสำย เพรำะได้เวลำที่สกำเลต็ต้องออกไปท�ำงำน ตำคูส่วยเหม่อมอง

ออกไปนอกหน้ำต่ำงอย่ำงครุ่นคดิ 

มันเป็นควำมผิดของปัถย์หรือที่มองข้ำมลูกเป็ดขี้เหร่อย่ำงเธอ 

ผู้ชำยคนนั้นผดิตรงไหนที่เลอืกจะมองพี่สำวเธอที่สวยสดใส มำกกว่ำ

เธอที่เป็นเด็กผู้หญิงตัวอ้วนกลม ตลอดมำที่เธอโทษว่ำเป็นควำมผิด

ของปัถย์ นั่นเพรำะจรงิๆ แล้วเธอแค่เป็นคนขี้แพ้ ผดิหวงัจนต้องหำคน

มำเป็นแพะรบับำปเพื่อลดควำมเจบ็ปวดในใจ

พรุ่งนี้เธอต้องเผชิญหน้ำกับคนที่เป็นอดีตอันเจ็บปวด ถึงเวลำ

นั้นเธอคงบอกตวัเองได้ว่ำอะไรคอืสิ่งที่เธอต้องกำร

เพียงแค่คิดว่ำต้องเจอกับใครคนนั้น...เธอก็ไม่อยำกให้ถึงพรุ่งนี้

เลย
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3

อยู่ติดบ้านได้แค่วันเดียว พริมพิชาก็โทร. นัดเพื่อนเก่า

อย่ำงมุทิตำออกมำเดินเล่นที่ห้ำงสรรพสินค้ำเพื่อเปิดหูเปิดตำตำมข้อ

อ้ำงที่บอกกบัเพื่อน นบัเป็นกำรเจอกนัครั้งแรกหลงัจำกไม่ได้เจอนำน

หลำยปี จะว่ำหลำยปีก็ไม่ถูกนัก เพรำะตอนมุทิตำไปเรียนต่อมหำ-

วิทยำลัยที่อเมริกำทั้งคู่ก็นัดเจอกันอยู่บ่อยๆ ครั้งนี้เรียกว่ำเป็นกำร

เปลี่ยนสถำนที่ถึงจะถูก พริมพิชำเหลือบมองนำฬิกำข้อมือเรือนแพง 

เห็นว่ำใกล้ถึงเวลำนัดหมำยจึงรีบเดินจ�้ำ แต่ไม่ทันไรเสียงโทรศัพท์ 

มอืถอืที่พี่สำวถอยมำให้หมำดๆ กด็งัขึ้น มอืบำงควำนหำที่มำของเสยีง

ในกระเป๋ำสะพำยก่อนจะกดรบั

“ว่ำไงยำยตำ ฉนัมำถงึแล้ว” เธอกรอกเสยีงทกัทำยไปตำมสำย 

บอกรวดเดยีว ไม่รอให้อกีฝ่ำยถำม 

“แฮ่ๆ ฉนัตดิธรุะอยู ่คงอกีสกัชั่วโมงน่ำจะไปถงึ” ปลำยสำยตอบ

กลบัมำเสยีงอ่อย

พรมิพชิำกลอกตำ “ย่ะ ไม่ต้องรบี แต่ฉนัรออยู”่ พดูจบกห็วัเรำะ

ร่วน 

ปลำยสำยบ่นอบุอบิก่อนจะวำงสำยไป 

เมื่อมเีวลำเรื่อยเป่ือยอกีเป็นชั่วโมงกว่ำมทุติำจะมำถงึ พรมิพชิำ
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จึงมองหำร้ำนกำแฟ ตั้งใจว่ำจะไปนั่งรอเพื่อน แต่ตำดันมองไปเห็น 

ร้ำนหนงัสอืเข้ำ เจ้ำตวัจงึเปลี่ยนทศิทำง ไหนๆ กผ็่ำนมำแล้ว อปัเดต

แฟชั่นเมืองไทยเสียหน่อย จะได้ไม่ตกกระแส คิดได้ดังนั้นก็เลี้ยวเข้ำ

ร้ำนหนังสือที่กินบริเวณกว้ำงถึงสองชั้น มีหนังสือแทบทุกประเภท 

ให้เลอืกจใุจ เมื่อเข้ำมำในร้ำนกก็วำดตำมองหำหนงัสอืที่ต้องกำร เหน็

นิตยสำรทั้งในและต่ำงประเทศวำงเรียงอยู่มุมหนึ่งก็เดินดิ่งเข้ำหำ ไล่

สำยตำมองอยูน่ำนกว่ำที่จะหยบิแมกำซนีหวัดงั หน้ำปกเป็นดำรำไทย

ที่เธอคุ้นหน้ำเพรำะโกอนิเตอร์ขึ้นมำเปิดดู 

หลังจำกเปิดได้ไม่กี่หน้ำ เจ้ำแม่แฟชั่นจำกเมืองบิ๊กแอปเปิลก็

ส่ำยหน้ำ 

‘หอื ผ้ำหนำแบบนี้ มำใส่เมอืงไทยได้ร้อนตำยแน่’

‘ซัมเมอร์เขำต้องใส่เสื้อผ้ำสีสดใส แล้วนี่อะไร เอิร์ทโทนเน้นสี

เข้ม ดูดแสงเตม็ๆ ขนืใส่คงร้อนตำย’

‘แฟชั่นประเทศนี้เมอืงนี้ประหลำดแบบนี้หมดเลยรไึง’ เจ้ำตวับ่น

ในใจ หยบินติยสำรเล่มแล้วเล่มเล่ำแล้ววำงลงอย่ำงไม่ถกูใจ จนมำถงึ

เล่มหลงัๆ ที่พอเข้ำท่ำ พรมิพชิำจงึหยบิมำดู ตั้งใจจะซื้อไปนั่งอ่ำนต่อ

ที่ร้ำนกำแฟ เพรำะรองเท้ำส้นสงูของเธอไม่อ�ำนวยกบักำรยนืเป็นชั่วโมง

เท่ำไรนกั 

ขณะที่หมนุตวัจะหนัหลงักลบักช็นเข้ำกบัคนที่เดนิผ่ำนมำพอดบิ

พอด ี หญงิสำวเสยีจงัหวะจนเซ แต่โชคดทีี่เอื้อมจบัคู่กรณไีว้ได้ทนัจงึ

ไม่ล้มให้ได้อำย แต่เสียงโครมของหนังสือหลำยเล่มที่คู่กรณีถือมำซึ่ง

ร่วงกองอยูก่บัพื้นกเ็รยีกสำยตำคนในร้ำนได้ไม่น้อย ทว่ำเมื่อเหน็ว่ำเป็น

อบุตัเิหตหุนงัสอืร่วงหล่นที่เกดิขึ้นบ่อยครั้งกล็ะควำมสนใจ หนักลบัไป

ที่หนงัสอืตวัเองเหมอืนเดมิ

พริมพิชำมองหนังสือเล่มหนำที่หล่นระเกะระกะพื้นด้วยสีหน้ำ

ทึ่งปนสยองที่หนังสือแบบนี้มีคนอ่ำนอยู่จริง นั่นเพรำะขนำดของ
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หนังสือแต่ละเล่มหนำชนิดที่ว่ำแค่เห็นก็ไม่กล้ำเปิดอ่ำน Harrison's 

Principles of Internal Medicine อกีเล่มก ็ Schwartz's Principles of 

Surgery แค่ชื่อยงัชวนให้ง่วง 

“คณุ” เสยีงคนที่เธอหมนุตวัไปชนเอ่ยเรยีกพร้อมแรงสะกดิ ก่อน

จะเพิ่มระดบัเป็นเขย่ำ 

พริมพิชำถึงได้เงยหน้ำขึ้นมอง ทันทีที่เห็นหน้ำคู่กรณีชัดๆ ก็

ท�ำเอำชำวำบไปทั้งร่ำงเหมอืนถกูไฟชอร์ต เธอผงะถอยหลงัเหมอืนเหน็

ผ.ี..ให้ตำยเถอะ โลกกลมจนน่ำรงัเกยีจ ใบหน้ำแบบนี้ให้ตำยเธอกไ็ม่มี

วนัลมื

‘ปัถย์ อคัควจัน์’

พรมิพชิำกลนืน�้ำลำยเอื๊อกแล้วขยบัออกห่ำงอตัโนมตั ิพยำยำม

ควบคมุร่ำงกำยไม่ให้สั่นเพรำะควำมหวำดหวั่นที่ไม่รูส้ำเหตเุข้ำมำเกำะ

กมุจติใจ อกีฝ่ำยเขยบิตำมเข้ำมำถำมสหีน้ำเป็นกงัวล 

“คณุเป็นอะไรรเึปล่ำ”

คนถูกถำมส่ำยหน้ำ จับจ้องใบหน้ำหล่อที่จ�ำได้ขึ้นใจแล้วแค่น

หัวเรำะทั้งที่ไม่มีอะไรน่ำขัน...ก็แค่ใครบำงคนดูเหมือนจะจ�ำเธอไม่ได้ 

เพรำะคนอย่ำงเธอไม่น่ำจดจ�ำอยู่แล้ว ไม่เหน็ต้องรู้สกึอะไรสกันดิ 

‘แล้วควำมรู้สกึแปลบในอกเมื่อครู่คอือะไร’

หญงิสำวสูดลมหำยใจเข้ำลกึแล้วค่อยผ่อนออก บอกตวัเองว่ำ

เธอไม่ใช่เดก็อ้วนแสนขี้เหร่คนเดมิ ตอนนี้เธอคอืพรมิพชิำที่เตม็ไปด้วย

ควำมมั่นใจในรูปร่ำงหน้ำตำ จะไม่มีใครมำท�ำให้เธอหวั่นไหวได้อีก 

ใบหน้ำสวยเชดิหน้ำขึ้นอย่ำงถอืด ี

ทั้งที่เมื่อคืนเธอตระหนักแล้วว่ำไม่ใช่ควำมผิดอะไรของคนตรง

หน้ำสักนิดที่ไม่สนใจเธอ แต่เมื่อเจอกันจริงๆ...ท่ำทำงที่อีกฝ่ำยไม่มี

วี่แววว่ำจะจ�ำเธอได้ ทั้งที่เธอไม่เคยลืมควำมเจ็บปวดในวันเก่ำแม้สัก

วนั ควำมน้อยใจจำกไหนไม่รูก้ป็ะทขุึ้นมำจนเจบ็หน้ำอก พรมิพชิำเลอืก
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ที่จะโวยวำยกลบเกลื่อนอำกำรหวั่นไหว 

“เดนิยงัไงไม่ดูทำง ถ้ำฉนัเป็นอะไรขึ้นมำใครจะรบัผดิชอบ” 

คนพดูเม้มปำกแน่น แม้จะรูว่้ำตวัเองเป็นฝ่ำยผดิ แต่เมื่อถ้อยค�ำ

ต่อว่ำออกจำกปำกไปแล้วกเ็รยีกคนืไม่ได้ อกีฝ่ำยหรี่ตำ ขมวดคิ้วหนำ 

ก่อนจะเอ่ยตอบเสยีงเรยีบ 

“ผมเดนิทำงตรง คณุต่ำงหำกที่ถอยหลงัมำชนผม แต่เอำเถอะ 

ถ้ำคุณสบำยใจอย่ำงนั้นผมก็ไม่เถียง” พูดจบชำยหนุ่มก็ก้มลงหยิบ

หนงัสอืที่หล่นขึ้นมำถอืไว้

ยิ่งเหน็ท่ำทำงนิ่งเฉยไม่ยี่หระ ควำมขุน่เคอืงในใจเหมอืนถกูกวน

ขึ้นมำจนขุ่นคลั่ก คนร่ำงบำงเชดิหน้ำท่ำทำงเอำเรื่อง

“คณุพูดยงังี้กบัผู้หญงิได้ยงัไง” 

“ผมว่ำผมไม่ได้พดูอะไรหยำบคำยรนุแรงหรอืกล่ำวโทษคณุเลย 

ถ้ำคุณไม่ได้ร้อนตัวไปเอง” ปัถย์พูดสีหน้ำเรียบเฉย มองอีกฝ่ำยที่ 

ตั้งหน้ำตั้งตำเถียงกับเขำอย่ำงจริงจังแล้วก็ถอนหำยใจ “ผมมีธุระ  

ไม่มีเวลำมำเล่นกับเด็กไม่รู้จักโตแบบคุณหรอก” พูดจบก็ท�ำท่ำจะ 

หนัหลงัเดนิออกไป ถ้ำไม่ตดิมอืบำงที่คว้ำแขนเขำไว้

เพยีงแค่อกีฝ่ำยอ้ำปำก ยงัไม่ทนัพ่นค�ำต่อว่ำให้สมใจ ชำยหนุม่ 

กช็ี้นิ้วพลำงกวำดตำมองรอบๆ 

พริมพิชำหุบปำกฉับ ท่ำทำงฮึดฮัดอยำกจะกรีดร้องโวยวำย 

แต่ไม่อำจท�ำได้ดงัใจ ได้แต่มองแผ่นหลงัของคูก่รณทีี่เดนิไปที่แคชเชยีร์

อย่ำงเจบ็ใจ ควำมแค้นเพิ่มขึ้นเป็นทวคีูณ

‘ปัถย์ อคัควจัน์! แล้วเรำจะได้เหน็ดกีนั’

“ซู้ด...” 

พริมพิชำดูดน�้ำผลไม้เย็นเฉียบเข้ำปำกอึกใหญ่ เพื่อบรรเทำ

ควำมร้อนในใจ ใบหน้ำสวยยงัคงบึ้งตงึไม่คลำย
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“ใจเยน็ๆ พรมี” มทุติำที่เพิ่งมำถงึนั่งลงฝั่งตรงข้ำม บอกเพื่อน

พลำงกวกัมอืเรยีกพนกังำนมำสั่งเครื่องดื่มให้เพื่อนอกีแก้ว เมื่อกี้ตอนที่

เธอโทร. มำถำมว่ำอกีฝ่ำยรออยู่ตรงไหน เพื่อนรกักใ็ส่มำชดุใหญ่ กว่ำ

จะยอมสงบให้ถำมต้นสำยปลำยเหตไุด้กผ่็ำนไปหลำยนำท ีเธอจงึบอก

ให้เพื่อนรออยู่ที่เดมิและเป็นฝ่ำยเดนิมำหำ

“จะให้ใจเยน็ได้ไงเล่ำ” พรมิพชิำเถยีงหน้ำบูด

มทุติำหวัเรำะ “สรปุว่ำแกบงัเอญิเจอพี่ปัถย์สดุหล่อของแก” คน

พูดท�ำเป็นไม่สนใจสำยตำค้อนขวบัของเพื่อนสำว เมื่อเธอใส่ค�ำแสดง

ควำมเป็นเจ้ำของเสรจ็สรรพ

“ไม่ใช่ของฉนั” พรมิพชิำเถยีงทนัควนั

“นั่นแหละ เหมอืนกนั แกเคอืงที่เขำจ�ำแกไม่ได้” มทุติำพูดต่อ

อย่ำงรู้ทนั แล้วกห็วัเรำะอกีหน “โถ ยำยพรมี แกอำยเุท่ำไหร่แล้ว แก

ไปอยู่อเมรกิำตั้งแต่เดก็ เขำจ�ำแกไม่ได้มนัแปลกตรงไหน ตอนฉนัเจอ

แกครั้งแรก ฉันยังแทบช็อก” คนที่เคยมีประสบกำรณ์ตรงรีบออกตัว

แทน 

เธอจ�ำได้ว่ำวันที่นัดเจอพริมพิชำครั้งแรกหลังจำกไม่ได้เจอกัน

เกอืบห้ำปีที่หน้ำร้ำนหนงัสอืแถวๆ มหำวทิยำลยัตอนที่เธอไปเรยีนต่อ

ที่อเมรกิำ เธอชะโงกชะเง้อหำเพื่อนที่บอกว่ำยนืรออยู่แต่กไ็ม่เหน็ จน

กระทั่งอีกฝ่ำยมำสะกิดถึงรู้ว่ำสำวสวยที่ยืนอยู่ใกล้ๆ คือเพื่อนตัวเอง 

ตอนนั้นเธออึ้งไม่น้อย ใครจะเชื่อว่ำเด็กผู้หญิงตัวอ้วนสิวเต็มหน้ำจะ

กลำยเป็นสำวสวยเช้งจนคนมองเหลยีวหลงัขนำดนี้

“ไม่รู้เว้ย” เจ้ำตวัท�ำอำรมณ์เสยีกลบเกลื่อน

มุทิตำมองแล้วยกมุมปำก “แกแค่น้อยใจที่เขำจ�ำแกไม่ได้ต่ำง

หำก และที่แกน้อยใจนั่นเป็นเพรำะพี่ปัถย์ยงัมคีวำมส�ำคญักบัแกอยู่” 

บอกเพื่อนรักพร้อมรอยยิ้มเอ็นดู เพื่อนเธอก็แค่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ท�ำ

เป็นเข้มแขง็ ทั้งที่จรงิแล้วเปรำะบำงจำกอดตีที่เจบ็ปวด จงึเลอืกที่จะ
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หนแีละปิดกั้นตวัเอง

คนที่เริ่มคล้อยตำมส่ำยหน้ำแล้วบอกเสยีงแขง็ “พอเลย เลกิพดู

เรื่องนี้ดกีว่ำ” 

มุทิตำยักไหล่ “ก็ตำมใจแกแล้วกัน” ถึงจะพูดแบบนั้นแต่ก็ยัง 

ไม่วำยพมึพ�ำลอยๆ ให้อกีคนได้ยนิ “หนอีะไรหนไีด้ หนหีวัใจตวัเองนี่

ล�ำบำกนะ ทั้งหนทีั้งหลอกตวัเอง เหนื่อยนะพรมี” 

คนฟังส่ำยหน้ำ แววตำที่สั่นไหวเปลี่ยนเป็นวำวโรจน์ขึ้นมำ “ไม่มี

ใครหนีอะไรทั้งนั้นแหละ ฉันก็อยู่ของฉันแบบนี้ ไปชอปปิงกันดีกว่ำ 

อย่ำพดูเรื่องนี้ให้เสยีอำรมณ์เลย” พรมิพชิำพดูแล้วกล็กุขึ้นเดนิน�ำออก

จำกร้ำน

มุทิตำมองเพื่อนด้วยควำมเป็นห่วงแล้วลุกขึ้นเดินตำมคนที่ฝืน

ท�ำเป็นสดใส

‘เหน็แล้วกเ็หนื่อยแทน!’

ปัถย์ อัคควัจน์ ทายาทเจ้าของโรงพยาบาลวัฒนา โรง-

พยำบำลเอกชนอันดับต้นๆ ของประเทศ ขับรถออกจำกห้ำงสรรพ-

สนิค้ำมุ่งหน้ำกลบัโรงพยำบำลเพื่อเคลยีร์งำนต่อ วนันี้เขำไม่ได้อยู่เวร

และนึกครึ้มอยำกได้หนังสือจึงออกมำที่ห้ำงใกล้กับโรงพยำบำล แต่

เมื่อจัดกำรธุระเสร็จก็ไม่ใช่ว่ำจะตรงกลับบ้ำนได้เลย เพรำะมีเอกสำร

กองโตรอเขำอยู่ กำรควบต�ำแหน่งทั้งหมอและผู้บรหิำรกท็�ำให้เหนื่อย

เป็นทวีคูณ แต่เขำก็เลี่ยงไม่ได้ เพรำะไม่เช่นนั้นหน้ำที่นี้ก็จะถูกโยน 

กลบัไปที่บดิำ 

ระหว่ำงทำงกลบัโรงพยำบำล โทรศพัท์เขำกม็สีำยเข้ำมำ เหน็

เบอร์ที่โชว์บนหน้ำจอกร็ูส้กึแปลกใจไม่น้อย แต่กร็บีต่อบลทูทูและกดรบั 

“ว่ำไงครบัแม่” ปัถย์ตอบรบัปลำยสำย 

“วันนี้ไม่มีงำนด่วนใช่ไหมลูก แม่ถำมคุณก้อยแล้ว” ผู้เป็นแม่
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เอ่ยถำมเหมอืนดกัคอ

คนถกูถำมได้แต่พยกัหน้ำเนอืย กเ็ล่นโทร. ไปถำมผู้ช่วยของเขำ

มำแล้ว เขำจะตอบอะไรนอกเหนอืจำกนี้ได้อกี “ครบั แม่มอีะไรรเึปล่ำ” 

ชำยหนุ่มถำมออกไปทั้งที่ไม่ต้องเดำก็รู้ว่ำมีแน่ เพรำะไม่อย่ำงนั้น

มำรดำคงไม่โทร. หำเขำเร่งด่วน

“เย็นนี้กลับมำทำนข้ำวที่บ้ำนนะ หนูพรีมกลับมำแล้ว แม่เลย

ว่ำจะเลี้ยงฉลอง เมื่อเช้ำแม่ลมืบอกปัถย์” ปลำยสำยพูดน�้ำเสยีงฟังดู

อำรมณ์ดไีม่น้อย

ปัถย์เลกิคิ้ว “พรมี? พรมีไหนครบั” เขำจ�ำได้ว่ำคนในครอบครวั

และวงศำคณำญำติไม่มีชื่อนี้ หรือเขำจ�ำผิด ไม่ทันจะหำค�ำตอบให ้

ตวัเองกไ็ด้ยนิปลำยสำยหวัเรำะสดใส จนอดสงสยัไม่ได้ว่ำมอีะไรดนีกั 

กระทั่งอกีฝ่ำยตอบกลั้วหวัเรำะ

“ก็หนูพรีมลูกสำวคนเล็กของน้ำนำงที่เคยติดหนึบกับเรำตอน

เดก็ๆ ไง จ�ำน้องไม่ได้แล้วมั้ง” 

รถแฉลบไปวูบหนึ่ง โชคดีที่เขำไม่ได้ขับมำด้วยควำมเร็วจึงไม่

เสียหลัก ปัถย์กะพริบตำถี่ๆ ควบคุมรถให้อยู่ในเส้นทำงก่อนจะตอบ

รับปำกมำรดำ อีกฝ่ำยเมื่อได้ค�ำตอบที่พอใจก็วำงสำยไป แต่คนที่

รบัปำกยงัเหม่อลอยครุ่นคดิ 

ปฏเิสธไม่ได้เลยว่ำลกึๆ เขำดใีจที่น้องสำวข้ำงบ้ำนกลบัมำ หลงั

จำกที่อยู่ๆ เจ้ำตัวก็ตีตัวออกหำกโดยไม่รู้สำเหตุ และไปเรียนต่อต่ำง

ประเทศแบบไม่บอกกล่ำวทั้งเขำและมำรดำที่เอ็นดูอีกฝ่ำยไม่ต่ำงกัน

เป็นเวลำกว่ำสบิปี แรกๆ ที่อกีฝ่ำยไม่อยูเ่ขำกอ็ดเหงำไม่ได้ เพรำะปกติ

มีอีกคนเหมือนเป็นเงำตำมตัว แม้จะไม่ได้เอ็นดูไปมำกกว่ำน้องสำว 

แต่ควำมผูกพนัที่มกีท็�ำให้เขำวูบโหวงแปลกๆ 

‘พี่ปัถย์ใจดจีงั’ เสยีงใสของเดก็สำวตวักลมที่เกำะแขนอยูแ่หงน

หน้ำขึ้นมองเขำตำเป็นประกำย เมื่อเห็นเขำเอำลูกชิ้นให้เจ้ำตูบหน้ำ
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โรงเรยีน

‘เรำคิดไปเองมำกกว่ำ’ ปัถย์หัวเรำะแล้วขยี้หัวคนถำมจนหน้ำ

มุ่ย อกีมอืกโ็ยนลูกชิ้นให้เจ้ำตูบที่มองตำเป็นประกำย เพรำะจ�ำได้ว่ำ

เขำซื้ออำหำรมำให้บ่อยๆ ‘ใครๆ ก็ท�ำ’ เขำบอกพลำงรูดลูกชิ้นจน 

หมดไม้แล้วจงึเดนิไปล้ำงมอื

‘วนันี้พรมีอยู่ท�ำเวร พี่ปัถย์เตะบอลใช่ไหมคะ รอพรมีกลบัด้วย

นะ’ เดก็สำวอ้อนเสยีงอ่อน ยิ้มจนตำที่ตี่อยู่แล้วแทบจะปิด

ปี๊น!

เสยีงแตรรถจำกด้ำนหลงัท�ำให้ปัถย์หลดุออกจำกภวงัค์ เงยหน้ำ

ขึ้นมองสญัญำณไฟเหน็ว่ำไฟเขยีวมำได้สกัพกัแล้วจงึรบีออกรถ

เมื่อกลบัเข้ำมำถงึโรงพยำบำล ยงัไม่ทนัจะได้นั่งพกั ปำรณิหรอื

ก้อย ผู้ช่วยวยัเกอืบสี่สบิกย็กแฟ้มที่รอให้เขำเซน็มำกองไว้บนโต๊ะ และ

บอกคร่ำวๆ ว่ำแต่ละแฟ้มมีรำยละเอียดอย่ำงไรบ้ำง เขำพยักหน้ำ

เนอืยๆ เพรำะไม่ต่ำงกบัวนัอื่นๆ เท่ำไร ก่อนที่อกีฝ่ำยจะเดนิออกไป

เขำนั่งก้มหน้ำก้มตำตรวจงำนจนแฟ้มที่กองสงูมำกยบุลงไปจน

เหลืออยู่ไม่กี่แฟ้ม ชั่วขณะที่ละสำยตำจำกงำนก็เผลอนึกไปถึงค�ำพูด

ของมำรดำ

‘ก็หนูพรีมลูกสำวคนเล็กของน้ำนำงที่เคยติดหนึบกับเรำตอน

เดก็ๆ ไง จ�ำน้องไม่ได้แล้วมั้ง’ 

ยอมรบัว่ำพอห่ำงกนัไปนำนๆ ใบหน้ำของอกีฝ่ำยกเ็ริ่มเลอืนรำง 

แต่สิ่งที่จ�ำได้ติดตำคือรอยยิ้มสดใส ไม่รู้ว่ำพริมพิชำในวันนั้นกับวันนี้

จะต่ำงกนัมำกน้อยแค่ไหน

ปัถย์สะบดัศรีษะไล่ควำมคดิ แค่คนข้ำงบ้ำนไม่มอีะไรให้เขำต้อง

ตื่นเต้นสกันดิ คดิได้ดงันั้นกห็ยบิแฟ้มงำนที่ค้ำงอยู่มำเปิดอ่ำนก่อนจะ

ตวดัปำกกำลงชื่ออนมุตั ิไม่นำนแฟ้มงำนที่เหลอืกพ็ร่องจนหมด แต่ยงั

ไม่ทนัจะได้พกัสำยตำกม็เีสยีงเคำะประตูอย่ำงรบีร้อน
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“คณุหมอคะ มคีนไข้ด่วน อบุตัเิหตรุถชน ตอนนี้อยูท่ี่ห้องผ่ำตดั

ค่ะ คณุหมอมนีก�ำลงัวำงยำสลบค่ะ”

ปัถย์พยักหน้ำ ไม่รอช้ำ เพรำะเวลำแต่ละวินำทีย่อมหมำยถึง

ชวีติคนเจบ็ หมอหนุม่ร่ำงสงูลกุขึ้นหยบิเสื้อกำวน์ที่พำดอยูม่ำคลมุแล้ว

เดนิออกจำกห้องไป

ห้องรับแขกบ้านอัคควัจน์ได้มีโอกาสต้อนรับครอบครัว

วิศำลศิริอย่ำงพร้อมหน้ำ เจ้ำของบ้ำนชำยหญิงออกมำต้อนรับขับสู้

แขกคนส�ำคญั และปักหลกันั่งคยุรำวกบัไม่ได้เจอกนัมำนำน ทั้งที่เจอ

หน้ำกนัตำมงำนสงัคมอยู่บ่อยครั้ง

“หนูพรีมเป็นไงบ้ำงลูก ตอนแรกที่ป้ำเขำบอกว่ำแทบจ�ำหนูไม่

ได้ ลงุไม่อยำกจะเชื่อ แต่พอเจอเอง ฮ่ำๆ นี่ถ้ำไม่บอกลงุกจ็�ำไม่ได้นะ 

สวยผดิหผูดิตำ” นำยแพทย์อดศิรเอ่ยทกัทำยหลำนสำวที่เคยเอน็ดกูนั

ตั้งแต่ยงัเดก็เจอืรอยยิ้มเอน็ดูไม่คลำย

พรมิพชิำยิ้มขนัแล้วประนมมอืไหว้ “ขอบคณุค่ะคณุลงุ กว่ำจะ

ได้มำแบบนี้หมดไปแพงเหมอืนกนั” 

คนฟังหวัเรำะร่วน นำฏนศิำเป็นฝ่ำยเอ่ยถำมบ้ำง “แล้วตอนนี้

หนูพรมีไปช่วยหนูพมิท�ำงำนที่บรษิทัหรอืลูก” 

“ยงัเลยค่ะ เหน็ว่ำแกเพิ่งกลบัมำเลยอยำกให้พกัก่อน ถ้ำเจ้ำตวั

พร้อมค่อยให้ไปท�ำงำน ฝืนใจมำกๆ เดี๋ยวบินกลับไปนู่นอีก ครำวนี้

ตำมไม่กลับมำแน่ๆ” ชินำนำงเป็นฝ่ำยตอบให้แทนแล้วหันไปค้อน

ลูกสำว

“ม้ำก ็พรมีเป็นคนแบบนั้นที่ไหนเล่ำ” พรมิพชิำกระเง้ำกระงอด 

แล้วหนัไปตอบเจ้ำของบ้ำนที่ยิ้มเอน็ด ู“อำทติย์หน้ำพรมีกะว่ำจะเข้ำไป

ช่วยเจ้อยู่เหมอืนกนัค่ะ อยู่บ้ำนเฉยๆ เริ่มเบื่อ ว่ำแต่เจ้เถอะจะให้พรมี

ท�ำต�ำแหน่งอะไร บอกไว้ก่อนนะว่ำพวกบัญชีหรือไอทีนี่ พรีมไม่ท�ำ 
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เดด็ขำด” เจ้ำตวับอกพลำงท�ำหน้ำแหยงประกอบค�ำพูด

“เอำน่ำ มกีแ็ล้วกนั รบัรองถกูใจเรำแน่” พมิรตำหวัเรำะแล้วหนั

ไปยักคิ้วกับน้องสำวคนเดียว ก่อนจะหันกลับมำถำมเจ้ำของบ้ำน  

“วนันี้พี่ปัถย์ไม่มำทำนด้วยหรอืคะ”

ชื่อที่ถกูเอ่ยขึ้นท�ำเอำพรมิพชิำที่ก�ำลงัหวัเรำะชะงกัไปอดึใจ เพิ่ง

สงัเกตในเวลำนี้เองว่ำครอบครวัเจ้ำของบ้ำนขำดไปอกีหนึ่งคน

“เดี๋ยวมำลกู ตดิเคสผ่ำตดัด่วน คงใกล้ถงึแล้วแหละ” นำฏนศิำ

ให้ค�ำตอบ

“ท�ำแต่งำนแบบนี้ เมื่อไหร่จะหำสะใภ้มำให้คุณพี่ล่ะคะเนี่ย”  

ชนิำนำงแซว 

“ไม่อยำกไปเร่งเขำหรอกค่ะ” คนถูกแซวหวัเรำะร่วน “ตำยจรงิ 

นี่จะทุ่มแล้วหรอืเนี่ย คณุปำเมศกบัคณุนำงหวิแย่ พี่กช็วนคยุซะเพลนิ

เลย ถ้ำงั้นให้เด็กตั้งโต๊ะเลยนะคะ” พูดจบนำฏนิศำก็กวักมือเรียก 

แม่บ้ำนที่ยนืรอรบัค�ำสั่ง 

เจ้ำของบ้ำนและแขกย้ำยไปนั่งที่โต๊ะอำหำร โดยมีนำยแพทย์

อดิศรนั่งเป็นประธำนที่หัวโต๊ะ เจ้ำของบ้ำนอีกคนนั่งฝั่งขวำ ขณะที่ 

ปำเมศกบัชนิำนำงนั่งทำงซ้ำย ถดัมำเป็นพมิรตำ 

พรมิพชิำมองต�ำแหน่งกำรนั่งอย่ำงหนกัใจ หำกเธอเข้ำไปนั่งข้ำง

พี่สำวจะกลำยเป็นว่ำฝ่ังเธอนั่งเบยีดกนัถงึสี่คน แต่หำกว่ำเธอไปนั่งข้ำง

เดียวกับเจ้ำของบ้ำนก็จะกลำยเป็นว่ำเธอต้องนั่งข้ำงเจ้ำของบ้ำนที่

ก�ำลงัจะมำถงึอย่ำงเลี่ยงไม่ได้

หญงิสำวกลนืน�้ำลำยอกึ ยงัไม่ทนัจะหย่อนตวันั่งที่เก้ำอี้กไ็ด้ยนิ

เสยีงฝีเท้ำคนเดนิเข้ำมำ

“สวสัดคีรบั” ไม่ต้องหนัไปกเ็ดำได้ว่ำคนมำใหม่คอืใคร 

“สวสัดคีรบัคณุน้ำ” คนมำใหม่ทกัทำยสมำชกิบนโต๊ะ เธอเหน็

พี่สำวกระพุ่มมือไหว้คนที่อยู่เบื้องหลังเธอ พริมพิชำสูดหำยใจเข้ำลึก
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แล้วค่อยๆ หนักลบัไป

“สวสัดคี่ะพี่ปัถย์” 

สำวร่ำงบำงฉีกยิ้มหวำนหยด ขณะที่ปัถย์นิ่งค้ำงไป พริมพิชำ

ยิ้มมมุปำก มองผูม้ำถงึสำยตำท้ำทำย “จ�ำกนัไม่ได้หรอืคะ เพิ่งเจอกนั

เมื่อกลำงวนัเอง” สำวสวยพูดเสยีงเบำให้พอได้ยนิกนัแค่สองคน

ปัถย์มองอีกฝ่ำยด้วยสำยตำที่อ่ำนไม่ออก ตำคู่คมหรี่ลงอย่ำง

ใช้ควำมคดิ เอ่ยทกัทำยกลบัเสยีงเรยีบไม่บ่งบอกอำรมณ์ใดๆ “สวสัดี

ครบัน้องพรมี” 

กำรที่พรมิพชิำไม่มทีที่ำประหลำดใจที่เจอหน้ำเขำที่นี่ นั่นแปล

ว่ำอีกฝ่ำยรู้อยู่แล้วว่ำเขำคือใคร แล้วเมื่อกลำงวันที่ร้ำนหนังสือนั่น 

พรมิพชิำตั้งใจจะกวนโมโหเขำอย่ำงนั้นหรอื ไม่ทนัจะเอ่ยถำมให้คลำย

สงสยั เสยีงประมขุของบ้ำนกด็งัขึ้นมำ

“เอ้ำ นั่งสติำปัถย์ หนูพรมีนั่งข้ำงๆ ตำปัถย์เลยลูก”

เจ้ำของชื่อทั้งสองคนนั่งลงข้ำงกัน พริมพิชำหันไปส่งยิ้มให้คน

ข้ำงๆ แล้วบอกหน้ำซื่อ “เสยีใจจงัเลยนะคะ พี่ปัถย์จ�ำพรมีไม่ได้” 

ถงึจะพูดว่ำเสยีใจ แต่แววตำและน�้ำเสยีงกลบัดเูหมอืนว่ำก�ำลงั

สนกุกบับำงอย่ำง ปัถย์ไม่ตอบอะไร ตำคมหรี่มองอย่ำงจบัสงัเกตแต่

พจิำรณำควำมเปลี่ยนแปลงของคนข้ำงๆ ทั้งรูปลกัษณ์และนสิยัใจคอ 

ถ้ำไม่บอกก็ยำกจะคิดว่ำเป็นคนคนเดียวกัน เจ้ำของร่ำงสูงลอบถอน

หำยใจ รู้สกึผดิหวงัอย่ำงบอกไม่ถูก ทั้งที่ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำตวัเองคำดหวงั

อะไร ไหนจะยังท่ำทำงค�ำพูดที่เจื้อยแจ้วกับรอยยิ้มสดใสที่ให้เขำอีก 

ผิดกับท่ำทำงอวดดีอย่ำงที่เจอเมื่อกลำงวันลิบลับ ท�ำให้เขำไม่รู้ว่ำ 

อกีฝ่ำยต้องกำรจะท�ำอะไรกนัแน่ หรอืเขำคดิมำกไปเอง

“ปัถย์ไม่หิวหรือลูก” นำฏนิศำถำมลูกชำยเมื่อเห็นอีกฝ่ำยเขี่ย

ข้ำวในจำนไปมำ หน�ำซ�้ำยงัขมวดคิ้วเหมอืนคดิอะไรอยู่ในใจ

ปัถย์กะพรบิตำถี่ๆ  เมื่อรู้สกึตวั ก่อนยิ้มให้มำรดำแล้วหำข้ออ้ำง
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ที่ฟังดูเข้ำท ี“ครบั วิ่งวุ่นผ่ำตดัเลยยงัตื้ออยู่”

คนถำมพยกัหน้ำร้องอ้อ ไม่ใช่เรื่องแปลกเพรำะนำยแพทย์อดศิร

ผู้เป็นสำมีก็เป็นแบบนี้บ่อยครั้ง เธอจึงไม่ได้ติดใจอีก หันไปชวน 

หลำนสำวคนโปรดคยุอย่ำงออกรสแทน 

หลังจำกจบมื้ออำหำร ทั้งหมดย้ำยไปคุยต่อในห้องรับแขกจน

เกอืบสี่ทุ่ม ปำเมศกข็อตวักลบัเพรำะมงีำนตอนเช้ำ เจ้ำของบ้ำนเองก็

ไม่ต่ำงกนั ทกุคนจงึตกลงแยกย้ำย 

“ไหนๆ หนพูรมีกก็ลบัมำเมอืงไทยแล้ว ต่อไปต้องมำหำป้ำบ่อยๆ 

นะลูก” นำฏนศิำบอกหลำนสำวคนโปรดทิ้งท้ำย 

พริมพิชำพยักหน้ำยิ้มตำยิบหยี “แน่นอนค่ะคุณป้ำ จะมำจน

ใครบำงคนเบื่อหน้ำเลย” 

ตำคู่สวยเป็นประกำยเหลือบมองไปยังบุตรชำยของบ้ำนที่ยืน

เงยีบอยูด้่ำนหลงั แต่คนฟังไม่ทนัเอะใจ มเีพยีงคนที่ถกูมองเลกิคิ้วแล้ว

จอ้งกลบัอย่ำงท้ำทำย พรมิพชิำเบนสำยตำกลบัมำที่คูส่นทนำก่อนจะ

เปลี่ยนเรื่อง 

“แต่ถ้ำพรีมเริ่มท�ำงำนแล้วไม่รู้จะว่ำงมำหำคุณป้ำรึเปล่ำ ต้อง

ดูว่ำเจ้จะใช้งำนน้องหนักขนำดไหน” พูดแล้วหญิงสำวก็หัวเรำะร่วน 

คนถูกพำดพงิค้อนตำคว�่ำ

“พูดแบบนี้ เจ้ให้พรมีไปคมุกำรเงนิเลยดไีหม” 

พมิรตำขู ่อกีฝ่ำยวิ่งเข้ำมำเกำะแขนอ้อน เรยีกเสยีงหวัเรำะจำก

คนมอง

“ถ้ำหนูพิมใช้งำนหนัก พรีมจะมำท�ำงำนกับป้ำก็ได้นะลูก ที่ 

โรงพยำบำลมตี�ำแหน่งให้พรมีเลอืกเยอะเลย ใช่ไหมปัถย์” 

นำฏนศิำแกล้งบอกตดิตลกแล้วหนัไปถำมควำมเหน็ของลกูชำย 

อกีฝ่ำยท�ำหน้ำงงเพรำะไม่ทนัได้สนใจฟัง จนเธอต้องบอกซ�้ำ

ปัถย์พยักหน้ำก่อนจะเดินเข้ำมำใกล้พริมพิชำที่ยืนมองรอฟัง 
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ค�ำตอบ

“ยนิดคีรบั” หมอหนุ่มพยกัหน้ำ 

นำฏนิศำหันไปหัวเรำะร่วนกับเพื่อนรุ่นน้องคนสนิท ปัถย์จึงใช้

จังหวะนี้เขยิบเข้ำใกล้คนร่ำงบำงก่อนจะกระซิบเสียงเบำให้พอได้ยิน

แค่สองคน 

“แต่ถ้ำเป็นคณุหนูเหยยีบขี้ไก่ไม่ฝ่อกต็้องพจิำรณำอกีท”ี

พรมิพชิำเงยหน้ำทนัควนัพร้อมประสำนสำยตำอย่ำงไม่เกรงกลวั 

ต่ำงฝ่ำยต่ำงไม่มใีครยอมใคร สดุท้ำยหญงิสำวกเ็ป็นฝ่ำยละสำยตำไป

ก่อนเพรำะมำรดำเรยีกให้กลบับ้ำน แต่ไม่วำยหนัมำเข่นเขี้ยว สงครำม

ระหว่ำงเธอกบั ปัถย์ อคัควจัน์ เริ่มขึ้นแล้ว!
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4

พรมิพชิายนืนิง่ท่ามกลางสายน�า้จากเรนเชาเวอร์ทีเ่ปิดให้

ไหลรด หวังให้ควำมเย็นของน�้ำดับควำมโกรธกรุ่นในใจ ออกจำก

ห้องน�้ำกท็ิ้งตวัลงนอนแผ่บนเตยีง แต่เวลำผ่ำนไปเกอืบครึ่งชั่วโมงเธอ

ยังคงพลิกตัวไปมำ แม้จะง่วงงุนแต่กลับไม่อำจข่มตำหลับ เหมือนมี

อะไรบำงอย่ำงที่ค้ำงคำใจและอยำกรูค้�ำตอบ วนันี้ที่เจอหน้ำกนัอกีครั้ง 

วันที่เธอมั่นใจว่ำตัวเองเข้มแข็งมำกแล้ว เธออยำกถำมให้รู้แล้วรู้รอด

ไปว่ำสิ่งที่เธอได้ยนินั้นจรงิมำกน้อยแค่ไหน...

‘ฉนัชอบพมิ’

‘มำแผนสูงนี่หว่ำ เข้ำทำงน้องเพื่อจีบพี่ กัปตันนี่มันร้ำยเว้ย 

สงสำรน้องเขำนะ จะรู้ตวัไหมเนี่ยว่ำถูกใช้เป็นสะพำน’

ลกึๆ เธอรู้ดวี่ำกลวัค�ำตอบที่จะได้รบั แต่เมื่อข่มตำให้หลบักลบั

ไม่อำจปัดภำพเหล่ำนี้ออกจำกห้วงควำมคดิได้ สดุท้ำยจงึตดัสนิใจลกุ

จำกเตยีงไปเคำะประตหู้องที่เยื้องกนั เมื่อเจ้ำของห้องเปิดรบั พรมิพชิำ

ก็ฉีกยิ้มปะเหลำะพร้อมดันประตูให้กว้ำงขึ้นแล้วเดินเข้ำไป ไม่รอให้

เจ้ำของห้องบอก 

พิมรตำปิดประตูห้อง เดินตำมเข้ำมำก็เห็นน้องสำวนั่งจ๋องอยู่

กลำงเตยีง ท่ำทำงเหมอืนมเีรื่องหนกัใจ จงึเลกิคิ้ว
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“ว่ำยงัไงฮเึรำ” 

พรมิพชิำมอง ท�ำท่ำจะพูดอะไรบำงอย่ำงแต่สดุท้ำยกส็่ำยหน้ำ

แล้วล้มตวันอน “พรุ่งนี้ให้พรมีไปท�ำงำนกบัเจ้เลยรเึปล่ำ”

เจ้ำของห้องยิ้มแล้วทรุดตัวนั่งลงที่ปลำยเตียง “แล้วแต่เรำเลย 

เจ้ไม่บงัคบั”

คนมำเยือนพยักหน้ำ หัวเรำะหึ คงไม่แคล้วกลัวเธอหนีกลับ

อเมรกิำ “พรุ่งนี้กไ็ด้เนอะ” 

“ขยนัจรงิๆ ตำมใจเรำนะ เจ้ไม่รบี เจ้ว่ำจะให้เรำดูมำร์เกตตงิ

ตำมที่เรำเรยีนมำ โอเคไหม” พมิรตำบอก ลบูหวัน้องสำวคนเดยีวอย่ำง

เอน็ดู

“ดเีหมอืนกนั” พรมิพชิำพยกัหน้ำ แม้จะได้ค�ำตอบแล้ว แต่ตำ

คู่สวยกย็งัจบัจ้องพี่สำวไม่วำงตำ จนอกีฝ่ำยที่สงัเกตเหน็เลกิคิ้ว

“เจ้มแีฟนยงั” อยู่ๆ ไม่รู้อะไรดลใจให้ถำมประโยคนี้ แม้ว่ำเจ้จะ

บนิไปหำเธอบ่อยครั้ง แต่เธอกไ็ม่เคยกล้ำเอ่ยถำมถงึเรื่องนี้ เพรำะรูอ้ยู่

แก่ใจว่ำค�ำตอบนั้นไม่ใช่สิ่งที่เธอต้องกำรได้ยนิ ไม่มเีหตผุลอะไรที่พี่สำว

ของเธอจะไม่รับรักพี่ปัถย์ ไม่ว่ำจะหำเหตุผลอะไรมำปลอบใจตัวเอง 

เธอกเ็หน็ด้วยว่ำสองคนนี้เหมำะสมกนัทกุด้ำน 

แต่ท่ำทำงของพี่สำวเธอกับพี่ชำยข้ำงบ้ำนที่เห็นในวันนี้ชวนให้

นึกแปลกใจอยู่ไม่น้อย เพรำะทั้งสองคนไม่มีทีท่ำสนิทสนมอย่ำงคน 

รกักนั...แต่วนันั้นที่เธอได้ยนิกบัหูกม็ั่นใจว่ำฟังไม่ผดิเช่นกนั 

วนันั้นที่หวัใจเธอแหลกไม่เป็นชิ้นด ีในตอนเยน็ขณะที่เธอก�ำลงั

จะกลบับ้ำนพร้อมกบัมทุติำที่อำสำไปอยู่เป็นเพื่อน เพรำะเหน็อำกำร

เธอน่ำเป็นห่วง แต่แล้วขำสองข้ำงกช็ะงกัรำวกบัถกูตรงึเมื่อได้ยนิเสยีง

คุ้นเคยขณะที่เดนิผ่ำนด้ำนข้ำงโรงอำหำรที่ไร้ผู้คน...

‘พี่ชอบพมิ ชอบมำตลอด’

‘พี่รู้ว่ำพมิไม่มใีคร พมิเปิดโอกำสลองคยุลองคบกบัพี่ได้ไหม’
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รำวกบัถูกหมดันอ็กซ�้ำอกีรอบ! พรมิพชิำจ�ำไม่ได้ว่ำเดนิออกมำ

จำกตรงนั้นได้อย่ำงไร แต่แค่นั้นกช็ดัเจนเพยีงพอ

“หอื คดิยงัไงมำถำม” พมิรตำหวัเรำะ มองน้องสำวอย่ำงแปลก

ใจ

คนถำมอ�้ำอึ้งไปนิดก่อนจะนึกหำเหตุผลที่ฟังดูเข้ำทีมำสมอ้ำง 

“กะ...กพ็รมีเหน็ว่ำเจ้เรยีนจบกต้็องเข้ำมำช่วยป๊ำท�ำงำนเลย ไม่ได้เที่ยว

สนกุเหมอืนพรมี”

พิมรตำยิ้มบำงแล้วอธิบำยอย่ำงใจเย็น “คิดมำกน่ำ เจ้ไม่ได้

เหนื่อยอะไรเลย เจ้ยงัไม่มแีฟน แต่ไม่ใช่เพรำะต้องเข้ำมำช่วยป๊ำ เจ้ไม่

เจอคนที่ถูกใจต่ำงหำก”

คนถำมขมวดคิ้วก่อนจะหลุดปำกออกไปอย่ำงที่ใจคิด “อ้ำว 

แล้วพี่ปัถย์” 

“พี่ปัถย์ท�ำไม” พมิรตำเลกิคิ้ว

“ไม่มีอะไร” พริมพิชำรีบส่ำยหน้ำแล้วดึงผ้ำห่มขึ้นคลุมโปง

ตดับท 

แต่คนเป็นพี่หรี่ตำมอง ก่อนจะอมยิ้มรู้ทนั “พี่กบัพี่ปัถย์ไม่ได้เป็น

อะไรกนัซะหน่อย ไม่เคยเป็นเลยด้วย” ดกัคอรำวกบัอ่ำนใจได้ พลำง

เหลอืบตำมองคนที่อยู่ในโปง ท่ำทำงเหมอืนไม่สนใจที่เธอพูด แต่ร้อย

ทั้งร้อยเธอเดำว่ำก�ำลงัหูผึ่ง 

ท�ำไมเธอจะไม่รู้ว่ำน้องสำวตัวเองคิดอย่ำงไรกับพี่ชำยข้ำงบ้ำน 

เพรำะรู้...เธอจงึไม่อยำกท�ำร้ำยจติใจ และที่ส�ำคญัปัถย์เป็นเพยีงรุ่นพี่

ที่น่ำชื่นชม ไม่ใช่ผู้ชำยที่ท�ำให้เธอหวั่นไหว ในวนันั้นที่อกีฝ่ำยมำบอก

ควำมในใจกบัเธอ เธอจงึปฏเิสธ

คนที่อยู่ในโปงค่อยๆ โผล่หน้ำออกจำกผ้ำห่มครึ่งหน้ำ พูดเสยีง

เบำเป็นกระซบิ “แต่ตอนนั้นพรมีได้ยนิพี่ปัถย์...” พูดแค่นั้นกเ็หมอืนมี

ก้อนสะอื้นจกุมำถงึคอ พรมิพชิำส่ำยหน้ำเพรำะไม่อยำกนกึถงึมนัอกี 
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‘เอำเถอะ มนัผ่ำนไปแล้ว’ 

“พรีมง่วงแล้ว ไปนอนดีกว่ำ เจอกันพรุ่งนี้นะคะ” คนร่ำงบำง

บอกแล้ววิ่งตื๋อกลับไปที่ห้อง ไม่รอให้เจ้ำของห้องได้ถำมอะไรทั้งนั้น 

เมื่อถงึกล็้มตวัลงบนเตยีงทว่ำลมืตำโพลง 

‘พี่ชอบพมิ ชอบมำตลอด’

น�้ำตำเม็ดใสร่วงหล่นจำกตำคู่สวยโดยไม่รู้ตัว...ผ่ำนมำกี่ปีแล้ว 

แต่ท�ำไมทกุครั้งที่นกึเธอถงึยงัเจบ็เหมอืนเดมิ

ปัถย์กลับขึ้นห้องตัวเองหลังจากแขกกลับไปหมดแล้ว 

ระหว่ำงที่ขึ้นบันได ไม่วำยแว่วเสียงของมำรดำเอ่ยชมหลำนสำว 

คนโปรดไม่ขำดปำก ปัถย์แค่นหัวเรำะแล้วคว้ำผ้ำเช็ดตัวเข้ำห้องน�้ำ  

ไม่นำนก็ออกมำในสภำพพร้อมเข้ำนอน วันนี้เขำเจอเคสผ่ำตัดใหญ ่

ถงึสองเคส เหนื่อยล้ำเป็นเท่ำตวั แต่พอล้มตวัลงนอนกลบัไม่อำจข่มตำ 

ให้หลบัได้

ใบหน้ำสวยของใครบำงคนที่เพิ่งเจอเข้ำมำรบกวนในห้วงควำม

คดิ...

ย้อนกลับไปเมื่อสิบปีก่อน ตอนนั้นเขำมีพริมพิชำตำมต้อยๆ 

เหมอืนเป็นเงำตำมตวั แต่เขำกไ็ม่ได้นกึร�ำคำญ ออกจะชอบใจด้วยซ�้ำ 

ถึงแม้จะพอรู้อยู่ว่ำมีหลำยคนเขม่นน้องสำวข้ำงบ้ำนที่ตำมติดเขำไม่

ห่ำง แต่เขำเองกท็�ำอะไรไม่ได้มำกไปกว่ำเตอืนพรมิพชิำ แต่เมื่อเจ้ำตวั

คล้ำยไม่แยแส เขำจงึปล่อยเลยตำมเลย ด้วยควำมที่เขำไม่เคยมนี้อง

สำว และพรมิพชิำเป็นเดก็ช่ำงพดูช่ำงเอำใจ เขำจงึเอน็ดเูป็นพเิศษ ใน

ขณะที่พิมรตำผู้เป็นพี่สำวสวยสดใสสมวัย กลับดึงดูดสำยตำเขำให้

มองอย่ำงถูกใจ หลำยครั้งที่เขำชวนพริมพิชำไปไหนมำไหนเพื่อให้ได้

ใกล้ชิดกับพิมรตำ ไม่ใช่ไม่รู้สึกผิด แต่เขำคิดว่ำพริมพิชำชื่นชมเขำ

เหมอืนปลื้มดำรำนกัร้อง และที่ส�ำคญั...เขำกช็อบที่มพีรมิพชิำคอยส่ง
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เสยีงเจื้อยแจ้วใกล้ๆ 

วันหนึ่งที่เขำตัดสินใจบอกควำมในใจกับพิมรตำ สุดท้ำยก็ถูก

ปฏเิสธ

แต่นั่นไม่ท�ำให้เขำรูส้กึไปไม่เป็นเท่ำพรมิพชิำตตีวัออกหำกอย่ำง

เหน็ได้ชดั...และบนิไปอเมรกิำโดยที่เขำไม่เคยรู้

วนันั้นเขำเสยีใจเรื่องพมิรตำ แต่ควำมเหงำที่ไม่มเีดก็ตวักลมเดนิ

ตำมต้อยๆ กลับมีอำนุภำพรุนแรงกว่ำมำก โชคดีที่ช่วงนั้นเป็นช่วง 

หวัเลี้ยวหวัต่อที่เขำต้องเข้ำมหำวทิยำลยั จงึไม่มเีวลำให้เหงำมำกนกั 

และยิ่งเขำเลอืกเรยีนแพทย์ยิ่งท�ำให้ไม่มเีวลำสนใจเรื่องอื่น ระหว่ำงนั้น

เขำได้เจอพมิรตำเป็นครั้งครำว ทั้งที่คดิว่ำจะมองหน้ำพมิรตำไม่ตดิ แต่

ไม่ใช่เลย ทั้งเขำและพมิรตำต่ำงไม่ได้เคอะเขนิหรอืกระอกักระอ่วนใจ

ที่ได้เจอหน้ำกนั ซ�้ำยงัพดูคยุได้อย่ำงปกต ิควำมรูส้กึเจบ็ปวดที่เคยคดิ

ไว้กแ็ทบไม่รู้สกึ

ผิดกับวันนี้...ตอนที่เจอกับใครอีกคน มันกระอักกระอ่วนมวน

ท้อง มอืไม้ผดิที่ผดิทำงไปหมด!

เจ้ำของร่ำงสงูลกุขึ้นออกไปยนืที่ระเบยีงให้ลมเยน็พดัตหีน้ำ มอง

ไปยงับ้ำนข้ำงๆ ห้องที่หนัมำฝั่งบ้ำนเขำที่เคยมดืสนทิ ตอนนี้สว่ำงไสว

เพรำะเจ้ำของห้องกลับมำ เพิ่งรู้สึกตัวตอนนี้เองว่ำ...เขำสังเกตและ

จดจ�ำทกุอย่ำงที่เกี่ยวกบัพรมิพชิำโดยไม่รู้ตวั ปัถย์มองอยู่อย่ำงนั้นจน

กระทั่งแสงไฟจำกห้องที่อยูใ่นระยะสำยตำของเขำดบัลง เขำจงึเดนิเข้ำ

ห้องตวัเองบ้ำง ไม่นำนกผ็ลอ็ยหลบัไป

วนัแรกของการเริม่การท�างาน พรมิพชิาก้าวตามพีส่าวเข้า

บรษิทัด้วยท่ำทำงทะมดัทะแมง นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้เข้ำมำบรษิทัของ

ตวัเอง ‘วฟีำร์มำซ’ี บรษิทัผลติและจ�ำหน่ำยเวชภณัฑ์กำรแพทย์ที่ใหญ่

เป็นอนัดบัต้นๆ ของประเทศ 
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“บรษิทัเรำใหญ่ไม่ใช่เล่นเลยนะเนี่ย” พรมิพชิำเอ่ยชื่นชม ตำคู่

เรยีวเบกิกว้ำงมองรอบๆ อย่ำงตื่นตำ ต้องยกให้เป็นควำมดคีวำมชอบ

ของพี่สำวเธอ ที่ดูแลอำณำจกัรนี้ต่อจำกบดิำได้อย่ำงด ี

พมิรตำหนัมำยิ้มน้อยๆ “พรมีถงึต้องมำช่วยเจ้ดูไง เดี๋ยวเจ้ต้อง

เข้ำประชมุ ให้คณุคณติพำเรำไปที่ฝ่ำยแล้วกนั คณุคณติ ฝำกยำยพรมี 

ด้วยนะคะ” พิมรตำที่นั่งต�ำแหน่งกรรมกำรผู้จัดกำรหันไปบอกผู้ช่วย 

เมื่ออกีฝ่ำยพยกัหน้ำรบั เธอกเ็ดนิเลี้ยวไปอกีฝั่ง 

พริมพิชำเดินตำมคณิต ชำยหนุ่มที่พี่สำวแนะน�ำว่ำเป็นผู้ช่วย 

ระหว่ำงทำงกม็องดูรอบๆ อย่ำงแปลกตำ

ทันทีที่หญิงสำวเดินเข้ำมำในพื้นที่ของฝ่ำยมำร์เกตติงซึ่งอยู่ชั้น

เดยีวกบัฝ่ำยขำย เสยีงเซง็แซ่กเ็งยีบลงรำวกบัปิดสวติช์ ระหว่ำงที่เดนิ

ผ่ำนเข้ำไปด้ำนใน พนกังำนกพ็ำกนัก้มหน้ำไม่สบตำ 

“เชญิครบั ผมให้คนจดัห้องไว้แล้ว” คณติว่ำพลำงเดนิน�ำไปยงั

ห้องที่จดัเป็นส่วนตวั ซึ่งอยูก่ึ่งกลำงระหว่ำงฝ่ำยมำร์เกตตงิกบัฝ่ำยขำย 

หน้ำห้องมปี้ำยระบตุ�ำแหน่ง ‘ผู้อ�ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด’ 

พรมิพชิำวำงข้ำวของส่วนตวัลงบนโซฟำใกล้มอื ก่อนจะเดนิตำม

ผูช่้วยของพี่สำวไปหำผูช้ำยบคุลกิดทีี่เดนิออกมำจำกพำร์ทชินัที่อยูถ่ดั

จำกห้องท�ำงำนของเธอแล้วค้อมศรีษะทกัทำย 

“นี่คณุบดนิทร์ครบั เป็นผูจ้ดักำรฝ่ำยกำรตลำด” คณติท�ำหน้ำที่

แนะน�ำ

พรมิพชิำยิ้มรบัก่อนจะแนะน�ำตวั “ดฉินัพรมิพชิำนะคะ จะมำ

ดูแลมำร์เกตตงิกบัฝ่ำยขำย” หญงิสำวยกมอืไหว้คนที่วยัวฒุแิละอำยุ

งำนมำกกว่ำอย่ำงนอบน้อม 

คณติเลกิคิ้วมองด้วยควำมผดิคำด พอดกีบัที่อกีฝ่ำยหนัมำพยกั

หน้ำให้รู้ว่ำหมดธรุะ เขำจงึหมนุตวัเดนิกลบัทำงเก่ำ

จำกนั้นกเ็ป็นหน้ำที่ของบดนิทร์ที่รบัไม้ต่อ แนะน�ำพรมิพชิำกบั
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พนกังำนในฝ่ำย ทกัทำยลกูน้องพอหอมปำกหอมคอพรมิพชิำกแ็ยกตวั

กลับไปที่ห้องท�ำงำนที่มีแฟ้มงำนกองโตรออยู่ โดยทั้งหมดนี้บดินทร์

บอกว่ำเป็นงำนเก่ำที่เธอต้องศกึษำเพื่อจะได้เข้ำใจระบบงำน ตอนแรก

อกีฝ่ำยตั้งใจจะเข้ำมำสอน แต่เธอปฏเิสธและขออ่ำนด้วยตวัเอง ไม่ลมื

ทิ้งท้ำยว่ำหำกมปีัญหำเธอจะไปสอบถำมอกีท ีซึ่งอกีฝ่ำยกย็นิดี

พริมพิชำไล่เปิดแฟ้มงำนทีละหน้ำ เริ่มแรกเธอต้องศึกษำ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกับคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ แต่เมื่อไล่อ่ำนไป

เรื่อยๆ กแ็ทบตำลำยเพรำะผลติภณัฑ์มหีลำกหลำย ตั้งแต่ยำชนดิต่ำงๆ 

ไปจนถงึอปุกรณ์เครื่องมอืในโรงพยำบำล พรมิพชิำเปิดผ่ำนเรว็ๆ ตั้งใจ

จะดูคร่ำวๆ ก่อนหนึ่งรอบ แต่เปิดอย่ำงไรกไ็ม่หมดสกัที

“แล้วพรมีจะจ�ำหมดไหมเนี่ย” 

หญิงสำวพึมพ�ำกับตัวเองพลำงกุมขมับ แต่ก็ไม่ละควำม

พยำยำม ครั้นเงยหน้ำขึ้นมำอกีทถีงึรูว่้ำเกอืบเที่ยง เพรำะเสยีงโทรศพัท์

จำกพี่สำวที่ชวนไปกินข้ำวกลำงวัน ตอนแรกเธอปฏิเสธเพรำะขยำด

แสงแดดอันร้อนระอุของประเทศไทย แต่พอรู้ว่ำเป็นแคนทีนใต้ตึกจึง

ตอบตกลง พรมิพชิำละสำยตำจำกแฟ้มงำนแล้วสะบดัแขนอย่ำงเมื่อย

ล้ำ

“ขยนัใหญ่นะเรำ” พมิรตำเอ่ยแซวน้อง เพรำะหลงัจำกจดักำร

อำหำรกลำงวนั พรมิพชิำกข็อตวัไปท�ำงำนต่ออย่ำงรบีร้อน คนถกูแซว

หวัเรำะห ึค้อมหวัน้อมรบัแล้วเดนิเข้ำลฟิต์

ช่วงบ่ายผู้อ�านวยการคนใหม่ก็เรียกหาเอกสารยอดขาย

ย้อนหลงั ทั้งรำยเดอืนรำยปีมำดูแนวโน้ม พกัแฟ้มรำยกำรผลติภณัฑ์

ที่ชวนให้ตำลำยเอำไว้ก่อน พอเหน็ยอดขำยที่เตบิโตขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ปีละมำกกว่ำสิบเปอร์เซ็นต์ก็ใจชื้น โดยเฉพำะลูกค้ำรำยใหญ่แค่รำย

เดยีวยอดขำยกสู็งโดด คดิเป็นเกอืบสบิเปอร์เซน็ต์ของยอดขำยทั้งหมด 
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และมแีนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอกี 

“บริษัทอะไรน่ะ” เธอขมวดคิ้วเรียวด้วยควำมสนใจ ก่อนจะ

กวำดตำไปยังคอลัมน์ที่ระบุชื่อลูกค้ำ...โรงพยำบำลวัฒนำและโรง

พยำบำลในเครอื

‘หอื! โรงพยำบำลวฒันำของครอบครวัอคัควจัน์?’ 

ตำคู่สวยเป็นประกำยขึ้นมำ บำงทีเธอควรจะต้องไปท�ำควำม 

คุ้นเคยกบัลูกค้ำรำยใหญ่ด้วยตวัเอง

หลังจากเลิกงานพริมพิชาก็ตรงดิ่งกลับบ้านไม่ออกนอก

เส้นทำงไปไหน เพรำะตอนนี้สิ่งเดยีวที่เธอนกึถงึคอืเตยีงนุ่ม เมื่อกลบั

มำถงึบ้ำนกแ็ทบจะพุง่เข้ำใส่เตยีง แต่เพรำะท้องส่งเสยีงประท้วงโครก-

ครำก พรมิพชิำจงึเปลี่ยนเสื้อผ้ำแล้วลงไปด้อมๆ มองๆ ในครวั วนันี้

เธอสญูเสยีพลงังำนไปเยอะจนกระเพำะเรยีกร้องหำอำหำรมื้อเยน็เป็น

ครั้งแรกในรอบสบิปี

และเพรำะต้องรอบุพกำรีที่ก�ำลังเดินทำงกลับจำกงำนสัมมนำ

เทคโนโลยีระดับเอเชีย พริมพิชำเลยเลือกที่จะออกไปเดินเล่น ดีกว่ำ

นั่งดมกลิ่นอำหำรจนท้องไส้ปั่นป่วนแบบนี้ เธอเดินเล่นเรื่อยเปื่อยจน

มำถึงบริเวณข้ำงบ้ำนที่ตอนเด็กๆ ชอบมำนั่งเล่น เพรำะมีต้นมะม่วง

ลูกดกให้เธอเด็ดไปจิ้มน�้ำปลำหวำน ต้นมะม่วงต้นเดิมถูกโค่นไปแล้ว

เพรำะถูกพำยุพัดจนกิ่งหัก มำรดำจึงให้คนท�ำเป็นศำลำนั่งเล่นแทน 

พรมิพชิำเดนิไปเปิดประตเูลก็ที่เคยใช้เป็นทำงผ่ำนแล้วชะโงกหน้ำมอง 

ไม่เห็นรถสปอร์ตสีขำวจอดในโรงรถก็ถอยกลับมำนั่งเอกเขนกที่ศำลำ 

เตรยีมจะส่งทอดมนัปลำกรำยที่ถอืตดิมอืมำจำกในครวัเข้ำปำก

“โฮ่งๆๆ” 

เสียงเห่ำจำกด้ำนหลังท�ำให้คนที่นั่งเพลิดเพลินกับบรรยำกำศ

สะดุ้งด้วยควำมตกใจ ปล่อยให้ทอดมนัร่วงลงพื้น...ที่เดมิ และสำเหตุ
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เดมิ พรมิพชิำมองตำมทอดมนัอย่ำงสดุเสยีดำย ก่อนจะหนัขวบัไปหำ

ตวัต้นเหตทุี่เลด็ลอดเข้ำมำในรั้วบ้ำนเธออย่ำงเข่นเขี้ยว 

“อกีแล้วนะเบลลี่ ท�ำให้พรมีตกใจแล้วกแ็ย่งของกนิพรมีอกีแล้ว” 

เจ้ำตวัหนัไปเท้ำเอวว่ำหน้ำจรงิจงั แต่ตวัต้นเหตกุ้มหน้ำเคี้ยวหยบั คน

มองได้แต่กดัฟันขูเ่สยีงเขยีว “ครำวหน้ำ พรมีจะให้คณุป้ำเอำไปปล่อย

เป็นหมำวดั”

“แน่ะ มำท�ำสมน�้ำหน้ำอกี” หญงิสำวฮดึฮดัเมื่อตวัต้นเหตเุงย

หน้ำมองไม่สะทกสะท้ำน เธอไม่ได้รู้สึกไปเองด้วยว่ำเจ้ำหมำแก่มอง

เธอเหมอืนเยำะเย้ย

ก่อนที่จะท�ำสงครำมกบัเจ้ำหมำเบลลี่ไปมำกกว่ำนี้กไ็ด้ยนิเสยีง

หวัเรำะจำกใครบำงคนแว่วเข้ำหู เงยหน้ำขึ้นไปดูกแ็ทบจะเอำหน้ำมดุ

ดนิหนี

“เพิ่งรู้นะเนี่ยว่ำเรำทะเลำะกบัเจ้ำเบลลี่ได้ด้วย” ปัถย์ล้อ แต่คน

ฟังหน้ำตงึ

“ไม่ได้ทะเลำะสกัหน่อย พี่ปัถย์หำว่ำพรมีเป็นหมำหรอื” คนถูก

แซวหน้ำมุ่ย เถยีงกลบัอย่ำงไม่ยอมแพ้

ปัถย์ส่ำยหน้ำพลำงยกสองมอืแสดงควำมบรสิทุธิ์ใจ “แล้วที่เรำ

ท�ำอยู่คอือะไร”

“พรีมก�ำลังสอนหมำพี่ปัถย์ต่ำงหำก ชอบมำแย่งของกินพรีม” 

พริมพิชำย้อนแล้วลุกพรวด หันมำท�ำหน้ำเบ้ใส่เจ้ำของหมำ ที่ตอนนี้

เจ้ำตวัต้นเหตอุำศยัร่ำงเจ้ำนำยเป็นที่หลบภยั

‘เฮอะ กวนประสำททั้งหมำทั้งเจ้ำของ!’

ปัถย์ท�ำหน้ำพลิกึพลิั่น พยำยำมเกบ็อำกำรไม่ให้หลดุข�ำออกมำ 

เพรำะกลวัไปกระตุ้นต่อมโมโหของอกีฝ่ำยมำกไปกว่ำนี้

“ไม่เถียงกับพี่ปัถย์แล้ว ไปกินข้ำวดีกว่ำ” คนสวยบอกแล้วก็

ท�ำท่ำจะหมนุตวัเดนิกลบัเข้ำบ้ำน แต่ขำเจ้ำกรรมสะดดุกบัขั้นบนัไดจน
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เสยีหลกัจะล้มลง โชคดทีี่อกีคนพุ่งเข้ำมำรบัไว้ทนั พรมิพชิำเป่ำปำกฟู่

อย่ำงโล่งอก 

ตำคู่สวยกะพริบถี่เมื่อรู้ตัวว่ำอยู่ในอ้อมกอดของคนที่มำรับไว้ 

ใบหน้ำสวยเงยหน้ำขึ้นมองอย่ำงตกใจ แต่ยงัไม่ทนัผละออกกเ็ผลอไป

สบตำเข้ำกบัตำคูค่มที่มองมำ อะไรบำงอย่ำงในดวงตำเขำพำให้ด�ำดิ่ง

อยู่ในนั้นเหมอืนละเมอ และรำวกบัว่ำมแีรงดงึดูด...ใบหน้ำหล่อก้มต�่ำ

ขยบัเข้ำใกล้จนระยะห่ำงระหว่ำงใบหน้ำเหลอืแค่คบื ยงัไม่ทนัขยบัหนี

รมิฝีปำกร้อนผ่ำวกส็มัผสัผะแผ่ว ตำคู่สวยเบกิกว้ำงอย่ำงตกใจจนตวั

แข็งทื่อ ซึ่งดูจะเข้ำทำงเพรำะริมฝีปำกหยักกดน�้ำหนักลงมำเหมือน

ลมืตวั ทว่ำยงัไม่ได้ทนัได้ลิ้มรสสมใจ

“โฮ่งๆๆ”

เจ้ำหมำตวัดสี่งเสยีง ท�ำให้คนที่ก�ำลงัเผลอไผลกบัควำมหวำน

สะดุ้ง ผละออกจำกกนัด้วยท่ำทำงเก้อกระดำก

พรมิพชิำหนัหน้ำหนพีลำงกลนืน�้ำลำยอกึใหญ่ ยกมอืขึ้นกมุแก้ม

ที่ร้อนผ่ำว หัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ ไม่กล้ำมองหน้ำคนที่อุกอำจชิง

สมัผสัรมิฝีปำกเธอ เลยไม่รู้ว่ำอกีฝ่ำยมสีหีน้ำอย่ำงไร และคดิอะไรอยู่

ถงึได้ท�ำแบบนั้น คิ้วเรยีวขมวดมุ่น รมิฝีปำกขบเม้ม หมนุตวัจะกลบั

เข้ำบ้ำน ก่อนจะชะงกัไปเมื่อได้ยนิเสยีงที่ดงัขึ้นจำกข้ำงหลงั

“พี่...เอ่อ...พี่ขอโทษ พี่ไม่ได้ตั้งใจ” ปัถย์เอ่ยตะกุกตะกักอย่ำง

รู้สกึผดิ เขำไม่รู้ว่ำอะไรดลใจให้ท�ำลงไปแบบนั้น ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำถ้ำเจ้ำ

เบลลี่ไม่เห่ำ เขำจะหยุดตัวเองได้รึเปล่ำ ชำยหนุ่มถอนหำยใจเพรำะ

ไม่มคี�ำตอบ

ใบหน้ำสวยเงยขึ้นมองคนที่เอ่ยขอโทษ...ไม่ได้ตั้งใจงั้นหรือ ใน

สำยตำของปัถย์เธอเป็นอะไรกันแน่ นึกอยำกท�ำอะไรก็ท�ำได้ตำม

ชอบใจ ตำคู่สวยหลุบลง ปกปิดควำมรู้สึกที่เผลอแสดงออกมำทำง 

แววตำ และเมื่อเปลอืกตำเปิดขึ้นอกีครั้ง ควำมหวั่นไหวในแววตำกไ็ม่
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ปรำกฏให้เหน็อกี ใบหน้ำสวยเชดิขึ้นอย่ำงถอืด ีเจ้ำตวัแค่นยิ้มก่อนจะ

ยกัไหล่เหมอืนกบัว่ำไม่ได้รู้สกึอะไร

“ไม่เป็นไรค่ะ ถอืว่ำทกัทำย แค่นี้พรมีไม่ถอือยู่แล้ว”

คนฟังหรี่ตำมอง ควำมรู้สึกไม่พอใจผุดขึ้นมำอย่ำงห้ำมไม่อยู่ 

มือใหญ่คว้ำข้อมือเล็กก่อนที่อีกฝ่ำยจะเดินเข้ำบ้ำน “หมำยควำมว่ำ

ยงัไง” เพรำะควำมกรุ่นโกรธที่ไม่มสีำเหต ุน�้ำเสยีงที่ใช้จงึแขง็ไม่น้อย

คู่สนทนำยิ้มมมุปำก “เรื่องแบบนี้ที่นู่นใครๆ เขำกท็�ำกนั เรื่อง

ธรรมดำ”

“เรื่องธรรมดำงั้นเหรอ” ปัถย์กดัฟันกรอด แวบนงึที่เขำรู้สกึว่ำ 

ผูห้ญงิตรงหน้ำเป็นคนที่เขำไม่รูจ้กัแม้แต่น้อย เวลำสบิปีที่ผ่ำนไปท�ำให้

อีกฝ่ำยเปลี่ยนเป็นอีกคน ตลอดเวลำที่อยู่ที่อเมริกำ พริมพิชำเป็น

อย่ำงไร ท�ำอะไร เขำไม่เคยรู้เลย...เขำอยำกรู้งั้นหรอื ปัถย์ถำมตวัเอง

“กใ็ช่น่ะสคิะ พี่ปัถย์คงไม่คดิว่ำนั่นเป็นจบูแรกของพรมีหรอกนะ

คะ ไม่เหน็ต้องท�ำหน้ำตกอกตกใจไปเลย” พรมิพชิำซ่อนควำมอ่อนไหว

แล้วแค่นหวัเรำะออกมำ กลั้นใจมองตอบอกีฝ่ำยที่จ้องมำด้วยสำยตำ

อ่ำนไม่ออก 

“ถ้ำไม่มีอะไรแล้ว พรีมเข้ำบ้ำนนะคะ” ก่อนจะเดินจำกไปไม่

วำยทิ้งท้ำย “พี่ปัถย์เองก็ไม่ต้องท�ำท่ำเหมือนผิดผีพรีมด้วย นี่มันยุค

ไหนแล้ว อย่ำหวัเก่ำไปหน่อยเลย”

ปัถย์มองตำมหญิงสำวด้วยสำยตำไม่บอกควำมรู้สึก วันนี้เขำ

ออกจำกโรงพยำบำลเร็วกว่ำทุกวันเพรำะไม่มีเคสหนักและเพื่อนที่อยู่

เวรต่อกม็ำถงึแล้ว ตั้งใจว่ำจะกลบัมำวิ่งจอ็กกงิยดืเส้นยดืสำยหลงัจำก

ห่ำงไปนำน แต่ระหว่ำงที่เดินเข้ำบ้ำนก็ได้ยินเสียงเจื้อยแจ้วของใคร 

บำงคนเสยีก่อน และเมื่อเหน็เจ้ำของเสยีงตั้งหน้ำตั้งตำเถยีงกบัเบลลี่ 

ประหนึ่งว่ำเบลลี่ฟังภำษำคนรู้เรื่องกห็ลดุหัวเรำะพรดือย่ำงห้ำมไม่อยู่ 

พอเจ้ำตวัหนัมำเจอเขำกค็้อนขวบัแล้วเถยีงยกใหญ่
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‘น่ำเอน็ดู...’ 

เขำแทบไม่รูต้วัด้วยซ�้ำว่ำพุง่เข้ำไปรบัอกีฝ่ำยที่เซจะล้ม และเมื่อ

สบสำยตำกบัตำคูส่วยกเ็หมอืนลมืทกุอย่ำงรอบตวัเผลอโน้มหน้ำเข้ำไป

ใกล้ สัมผัสอ่อนหวำนยังคงติดที่ริมฝีปำก ลิ้นร้อนแลบเลียริมฝีปำก 

ตวัเองรำวกบัซมึซบั

‘เรื่องแบบนี้ที่นู่นใครๆ เขำกท็�ำกนั เรื่องธรรมดำ’

มอืใหญ่ก�ำแน่นเมื่อนกึถงึประโยคที่อกีฝ่ำยพดูขึ้นมำเหมอืนเรื่อง

ธรรมดำ...เรื่องธรรมดำงั้นหรอื ถ้ำอย่ำงนั้นท�ำอกีกไ็ม่เป็นไรสนิะ

หือ! ชำยหนุ่มสะดุ้งเมื่อรับรู้ควำมคิดของตัวเอง รีบส่ำยหน้ำ 

ปัดควำมคดิประหลำดออกจำกหวั ก่อนจะลำกกึ่งดงึเจ้ำไซบเีรยีนฮสักี

ตวัใหญ่ให้กลบัไปทำงเดมิ...กไ็ม่ได้จะเข้ำข้ำงหมำตวัเองหรอกนะ แต่

ใครล่ะที่เปิดประตูเลก็ทิ้งไว้

พริมพิชาหยุดยืนพิงประตูห้องครัวที่ทะลุออกมาเป็นสวน

ข้ำงบ้ำน ตอนนี้แม่บ้ำนคงเตรียมตั้งส�ำรับจึงไม่มีใครอยู่บริเวณนี้ 

ใบหน้ำเนียนที่นิ่งเฉยรำวกับไม่แคร์สิ่งใดเมื่อครู่ร้อนแดงขึ้นอย่ำงห้ำม

ไม่อยู ่ มือแตะริมฝีปำกตัวเองอย่ำงเลื่อนลอย สัมผัสที่ตรำตรึง  

แม้กระทั่งตอนนี้หวัใจกย็งัเต้นไม่เป็นจงัหวะ 

‘พี่ปัถย์คงไม่คิดว่ำนั่นเป็นจูบแรกของพรีมหรอกนะคะ ไม่เห็น

ต้องท�ำหน้ำตกอกตกใจไปเลย’

ถงึจะพดูออกไปอย่ำงนั้น แต่ตวัเธอเองรูด้ยีิ่งกว่ำอะไร ว่ำตลอด

เวลำที่ผ่ำนมำ...เธอไม่เคยใกล้ชดิผู้ชำยคนไหน 

พรมิพชิำสูดลมหำยใจเข้ำออกช้ำๆ ปิดเปลอืกตำ พยำยำมคมุ

ตวัเองไม่ให้ตวัสั่น บอกตวัเองว่ำสมัผสันี้กแ็ค่กำรทกัทำย

“พรมีมำท�ำอะไรอยู่ตรงนี้ เจ้กห็ำพรมีซะทั่ว ป๊ำม้ำมำแล้ว”

เสียงเรียกชื่อท�ำให้พริมพิชำสะดุ้งตื่นจำกภวังค์ ปรับสีหน้ำให้
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เป็นปกติก่อนจะหันไปพยักหน้ำกับพี่สำวที่เดินมำตำม แล้วตำมออก

ไปที่โต๊ะกนิข้ำว ซึ่งมปี๊ำกบัม้ำนั่งรออยู่แล้ว

“พรมีรอป๊ำกบัม้ำตั้งแต่บ่ำย ฮิ้วหวิ” 

พริมพิชำบ่นเสียงกระเง้ำกระงอด เอำมือกุมท้องให้รู้ว่ำเธอหิว

จรงิๆ 

“แล้วไปอยูไ่หนน่ะเรำ ม้ำมำถงึตั้งนำนแล้ว” ชนิำนำงถำมพลำง

ตกัอำหำรใส่จำนให้ลูกสำวคนเลก็

“นั่งเล่นที่ศำลำค่ะ” หญงิสำวบอกพลำงก้มหน้ำ เพรำะกลวัจะ

ร้อนตวัแสดงอำกำรอะไรออกไป ประกอบกบัควำมหวิที่มำเยอืนก่อน

หน้ำนี้ พริมพิชำจึงก้มหน้ำก้มตำกินข้ำวไม่สนใจใครได้แนบเนียนจน

ไม่มใีครสงัเกตแก้มที่ขึ้นสเีรื่อ 

“ไปท�ำงำนวันแรกเป็นไงบ้ำงล่ะ” ปำเมศถำมลูกสำวท่ำทำง

สบำยๆ 

เจ้ำของชื่อเงยหน้ำขึ้นจำกจำน เคี้ยวหยบัๆ แล้วกลนืลงคอก่อน

จะเบ้หน้ำตอบ “กส็นกุดคี่ะ แต่ผลติภณัฑ์เรำเยอะ พรมีจ�ำไม่ไหว”

ปำเมศหวัเรำะ “เอำแค่พอผ่ำนๆ ตำกพ็อ ไม่ต้องถงึขนำดท่องจ�ำ

หรอก ผลิตภัณฑ์กำรแพทย์มันก็เปลี่ยนไปเรื่อยตำมเทคโนโลยีนั่น

แหละ” 

“ใช้พลังงำนไปเยอะสิท่ำ ถึงว่ำสิวันนี้พรีมกินยังกะคนหิวโซ”  

พมิรตำเอ่ยแซวยิ้มๆ มองน้องสำวอย่ำงเอน็ดู

“กต็ั้งแต่ที่กนิกลำงวนักบัเจ้ พรมียงัไม่ได้กนิอะไรอกีเลย ปกติ

ต้องมีพวกส้มกับเบอร ์รีเป็นของว่ำง” คนเป็นน้องบอกหน้ำยุ่ง พรุ่งนี้

เธอจะเตรยีมขนมและผลไม้เอำไว้กนิเป็นของว่ำงจบิน�้ำชำยำมบ่ำย

พิมรตำท�ำหน้ำเอือมพลำงบอกประชด “เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ให้คุณ

คณิตจัดของว่ำงเผื่อเรำด้วย แต่พวกเบอร์ รีอะไรนี่ไม่มีหรอกนะ มี

มะละกอ แตงโม ถ้ำไม่กนิกไ็ม่มแีล้ว” 
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พรมิพชิำหวัเรำะ “พรมีกนิได้หรอกค่ะ”

“ดแีล้ว เดี๋ยวพี่บอกคณุคณติให้แล้วกนั อ้อ เหน็คณุบดนิทร์บอก

ว่ำเรำเรยีกหำยอดขำยย้อนหลงัหรอื เป็นไงรู้เรื่องไหม” ถำมน้องสำว

อย่ำงเป็นห่วง เพรำะตอนที่เธอเริ่มท�ำงำนใหม่ๆ เธอได้บดิำประกบตดิ 

มีอะไรติดขัดก็เอ่ยถำมได้เลย แต่ตอนนี้เธอยุ่งกับโพรเจกต์ใหม่ของ

บรษิทั จงึไม่ได้ลงไปดูแลน้องตวัเอง 

พรมิพชิำพยกัหน้ำ “กน็ดิหน่อย แต่คงต้องอ่ำนเพิ่มเตมิอกี”

“ดแีล้ว ค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป เจ้จะได้ไม่ต้องห่วง” พมิรตำบอก

ยิ้มๆ สำยตำบอกควำมภูมใิจในตวัน้องสำว

คนถูกชมยิ้มแก้มปร ิ แต่ไม่วำยยกยอตวัเองตำมประสำ “แน่สิ

คะ ระดบันี้แล้ว”

“ดลููกสำวคณุส ิยอตวัเองไม่มใีครเกนิ” ชนิำนำงหนัไปมองสำม ี

อกีฝ่ำยหวัเรำะแล้วยกนิ้วโป้งให้ลูกสำวคนสวย 

พรมิพชิำหวัเรำะ “พรมีพูดเรื่องจรงินี่ม้ำ” 

“เอำที่พรมีสบำยใจแล้วกนั” ชนิำนำงโคลงหวักบัสองพ่อลกูที่ดู

จะเข้ำกนัเป็นปี่เป็นขลุ่ย 

หลงัจากรับประทานอาหารเสร็จก็พากนัแยกย้าย พรมิพชิา

กลับขึ้นห้องตัวเอง เมื่ออยู่ล�ำพัง สัมผัสจำกใครบำงคนก็แวบเข้ำมำ 

ให้นึกถึง ใบหน้ำสวยร้อนผ่ำวจนต้องซุกหน้ำเข้ำกับหมอน แต่ด้วย

ควำมที่เหนื่อยล้ำสะสมมำทั้งวัน พอทิ้งตัวลงนอนได้ไม่นำนก็ผล็อย

หลบัไป แต่ไม่วำยมเีสยีงเลด็ลอดออกมำจำกรมิฝีปำกอิ่มเหมอืนละเมอ

“พี่ปัถย์บ้ำ เอำจูบแรกของพรมีคนืมำนะ”


