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“ตีญ่าแวะไปหาคุณตาบ้างนะลูก วันก่อนบ่นคิดถึงหนูอยู่ 

ถ้ารูว่้าหนกูลบัจากองักฤษแล้วไม่เข้าไปหา เดี๋ยวกจ็ะบ่นอกี” ผอร สตรี

วยัสี่สบิกว่าที่ดอู่อนกว่าอายมุาก ใบหน้าสวยตกแต่งไว้อย่างสมวยัและ

ฐานะ ผมซอยสั้นตามสมัยนิยมท�าให้ดูปราดเปรียว เอ่ยกับบุตรสาว

คนสวยที่เกดิจากเพื่อนชายสมยัเรยีนมหาวทิยาลยั แต่แยกย้ายกนัไป

มีชีวิตใหม่ เพราะต่างเข้าใจกันดีว่าเป็นความพลั้งเผลอและความ

คะนองในวยัหนุ่มสาว ถงึเจตยิาจะเกดิจากความผดิพลาด แต่ทั้งพ่อ

และแม่กด็ูแลฟูมฟักหล่อนอย่างด ี

หญงิสาวร่างบางยกมอืเสยผมสนี�้าตาลอ่อนที่จบัเป็นลอนหลวมๆ 

ตามสมัยนิยม ปากอิ่มตกแต่งด้วยลิปสติกเนื้อด้านสีแดงเลือดนก  

ส่งให้หน้าสวยเฉี่ยวขึ้น มองหน้ามารดาผ่านแพขนตาหนา พลางผงกหวั

รับค�าที่ได้ยิน แม้จะไม่ได้อยู่กับผอร แต่ความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ก็ 

ไม่ได้ห่างเหนิแม้แต่น้อย

“ค่ะคณุแม่ นี่คณุแพทฝากผ้าพนัคอมาให้คณุแม่ด้วยนะคะ กบั

ไวน์ให้คณุตาอกีสองขวด เหน็ว่าหายากมาก” เจตยิาเอื้อมมอืไปหยบิ

กล่องผ้าพนัคอสสี้มแบรนด์หรูกบัไวน์ชั้นดสีญัชาตฝิรั่งเศส ที่คณุแพท 

หรอืภสัสร คนรกัใหม่ของพ่อซึ่งมวียัต่างกบัหล่อนแค่ไม่ถงึสบิปีฝากมา
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ให้ ด้วยสนิทสนมกันถึงขั้นที่ภัสสรเป็นผู้เดินทางไปรับเจติยาจาก

องักฤษหลงัจากเรยีนจบระดบัปรญิญาโท เจตยิาไม่มปัีญหากบัคนรกั

ใหม่ของบิดาแต่อย่างใด ภัสสรดูแลรณพลผู้เป็นพ่อหล่อนและหล่อน

ในฐานะลูกติดแฟนมาเป็นอย่างดีตลอดเวลา จนการมีภัสสรในชีวิต

เป็นความคุ้นเคย และยอมรบัหล่อนในฐานะส่วนหนึ่งของครอบครวั

“ยากแล้วหามาได้ยงัไง หมืมม ยากจรงิๆ นะขวดนี้”

ผอรมองของฝากในมอื พอมคีวามรู้เรื่องไวน์อยู่บ้าง เหน็ขวดก็

รู้ชื่อชั้นว่าผลติมาในจ�านวนจ�ากดั และยงัเป็นที่นยิมในหมู่นกัสะสม

“แล้วนี่แม่แพทเป็นยังไงบ้าง สบายดีไหม แม่เจอเขาในงาน 

วันก่อนยังสวยพริ้งเหมือนตอนคบกับพ่อเราใหม่ๆ คุณพลคงยังหลง

เหมอืนเดมิสนิะ” 

ผอรพูดถึงคนรักของรณพล บิดาของบุตรสาวที่แยกย้ายกันใช้

ชวีติมาเกอืบเท่าอายเุจตยิา ภสัสรเป็นสาวสงัคมที่เพยีบพร้อมด้วยรูป

สมบัติและทรัพย์สมบัติ หน้าตาสะสวยแบบหาตัวจับได้ยาก กิริยา

มารยาทอ่อนหวานเป็นผูด้สีมกบัที่มารดาสบืเชื้อสายจากราชสกลุสาย

ตรง ความรูด้ ีมคีวามสามารถมากมาย บรหิารกจิการศนูย์การค้าและ

พฒันาที่ดนิต่างๆ ของครอบครวัตวัเองได้อย่างดเียี่ยม คบหาดูใจกบั

รณพลมาได้หลายปี จนผู้หลกัผู้ใหญ่ต่างส่ายหน้าที่ทั้งสองไม่ยอมจดั

พธิแีต่งงานให้รู้แล้วรูร้อดไปซะท ีทั้งๆ ที่พ่อของเจตยิาอายเุลยสี่สบิมา

แล้ว และขอแต่งงานตั้งแต่คบกนัใหม่ๆ แต่ฝ่ายหญงิต่างหากที่อดิออด 

บอกว่ายงัไม่พร้อมจะใช้ชวีติครอบครวัอย่างจรงิจงั ขอท�างานให้เตม็ที่

ก่อนที่จะผนัตวัเองมาเป็นชา้งเท้าหลงัคอยสนบัสนนุเสน้ทางการเมอืง

ของว่าที่สามี

ส่วนตัวหล่อนเองก็รู้จักภัสสรมาเป็นสิบปี ด้วยหญิงสาวเป็น 

น้องสาวคนสดุท้องของเพื่อนสนทิที่ร�่าเรยีนต่างประเทศมาด้วยกนั เหน็

มาตั้งแต่วนัแรกๆ ที่รณพลตกหลมุรกัหญงิสาว เพยีรจบีอยู่หลายปีจน
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ผู้หญงิรบัรกั  

 “คณุแพทเขากส็วยเสมอแหละค่ะ อายเุขาเท่าไหร่เอง คณุพ่อ

กร็กักเ็อาใจเหมอืนเดมิ จนบางทตีญี่ายงัแอบงอนว่าจะหลงแฟนอะไร

ขนาดนั้น”

เจติยาพูดไปก็ท�าปากยื่นไปเหมือนจะไม่พอใจ แต่จริงๆ แล้ว

หล่อนกเ็ปรยไปอย่างนั้น รณพลรกัและดแูลหล่อนดเีสมอ ถงึแม้บพุการี

ของหล่อนจะเกบ็กระเป๋าแยกทางกนั คงไว้แต่สถานะเพื่อน ทั้งคู่กท็�า

หน้าที่พ่อและแม่ได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง และยงัคงสมัพนัธ์ฉนัเพื่อน

ได้อย่างดี แต่ตามประสาคนที่มีแต่คนเอาใจก็มีบ้างที่จะรู้สึกขุ่นมัว 

เพราะภสัสรมกัได้รบัความสนใจจากบดิาหล่อนแบบเกนิพอดอียูเ่สมอ

“จะมางอนอะไร นี่พ่อเราเพิ่งออกรถใหม่รบัขวญัไม่ใช่เหรอ ไปๆ 

กลบับ้านได้แล้ว เดี๋ยวแม่มปีระชมุผู้บรหิาร แล้วเราเจอกนัวนัเสาร์นะ

ลูก คู่ค้าแม่จะขึ้นมาจากภูเกต็ ไว้เราค่อยทานข้าวกนั” ผอรจูบลงบน

หน้าผากมนของบตุรสาวคนสวย ก่อนจะเรยีกเลขาฯ ให้เดนิลงไปส่ง

เจติยาที่หน้าตึกเพื่อขับรถกลับบ้าน แยกย้ายกันท�าหน้าที่ของตัวเอง

ต่อไป

เจติยาขับรถออกมาตามถนนทองหล่อเรื่อยๆ หลังจาก 

รับโทรศัพท์จากอนุวัต กะเทยไทยร่างใหญ่ เพื่อนสนิทที่ร�่าเรียนที่

อังกฤษมาด้วยกัน ตกลงกันว่าจะนัดดื่มกาแฟฆ่าเวลาเนื่องจากยังมี

สถานภาพตกงานแบบอภสิทิธิ์ชน หรอืว่าง่ายๆ คอื ยงัอยากพกั ขอใช้

เวลาหลงัเรยีนจบกนัตามสบายก่อนแยกย้ายกนัไปช่วยธรุกจิที่บ้าน 

คิดอะไรเพลินๆ อยู่ โทรศัพท์เครื่องบางเฉียบก็ส่งเสียงร้อง  

ดงึหญงิสาวออกจากภวงัค์ได้

“น้องตญ่ีา คณุพ่อถามว่าหนจูะมาทานข้าวกบัพวกเราไหมคะ” 

ภสัสรกรอกเสยีงหวานมาตามสาย หญงิสาวผู้นี้คอืสตรวียัยี่สบิ-
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เก้าย่างสามสบิ คนรกัของผูเ้ป็นพ่อหล่อน เข้ามาในชวีติหล่อนได้เจด็ปี

แล้ว มีใบหน้าสะสวยสะกดคนมอง พูดจาอ่อนหวานสะกดหูคนฟัง 

ชาติตระกูลดีงาม เรียกว่าเป็นเซเลบริตีสาวที่ทุกคนจับตามองและ

ชื่นชม หนุม่ๆ ใจกล้าหลายคนยงัเวยีนมาขายขนมจบีแบบไม่เกรงกลวั

อทิธพิลบดิาของเจตยิาที่รบัต�าแหน่งคนรกัมาหลายปี 

เป็นที่ทราบดีว่าพ่อหล่อนหลงแฟนเด็กขนาดที่ตามจีบตั้งแต ่

ฝ่ายหญงิยงัเรยีนอยู่มหาวทิยาลยัในต่างประเทศ ทั้งๆ ที่กม็ขี่าวลอืว่า

ภัสสรมีแฟนหนุ่มระหว่างอยู่ที่โน่น แต่รณพลก็ไม่สนใจ เดินหน้าจีบ

เตม็สบู จนฝ่ายหญงิเรยีนจบกลบัมาอกีเกอืบปีถงึได้ยอมตกลงปลงใจ

คบกบับดิาหล่อนที่มอีายตุ่างกนัถงึสบิกว่าปี แต่ยงัไม่ยอมแต่งงานด้วย 

ไม่ว่ารณพลจะขู่จะปลอบอย่างไร

“คุณแพทอยู่กับคุณพ่อหรือคะ อยู่ที่ไหนกัน ตีญ่านัดเพื่อนไว้ 

แตอ่าจจะไปทนั” เจตยิาตอบแม่เลี้ยงเสยีงใส ไม่มรีอ่งรอยการขดัแย้ง

ใดๆ 

“พี่อยู่ข้างนอกจ้ะ ก�าลงัจะไปท�าผม คณุพลโทร. มาถามว่าเรา

สองคนจะทานอะไรตอนเยน็ แต่ไม่ซนีะคะ เหน็ว่าถ้าสาวๆ ไม่สะดวก 

กว่็าจะไปดื่มกบัเพื่อนแทน “ภสัสรหวัเราะเบาๆ ระหว่างพดูกบัลกูสาว

ของคนรกั “พี่คงไม่มทีางเลอืก เดี๋ยวคณุพลจะงอน ตญี่าจะไปกบัพี่

กบัคณุพ่อไหมคะ”

“เอาสิคะ คุณแพทนัดคุณพ่อค�่าหน่อยสิ เดี๋ยวตีญ่าดื่มกาแฟ

กบัโอ๊ตเสรจ็จะตามไปหานะคะ” เจตยิาสนทนาไร้สาระกบัว่าที่แม่เลี้ยง

ตอ่อกีสองสามค�า เช่นว่าท�าผมร้านไหน หรอืว่าท�าไมรถตดิจงั ก่อนจะ

ต่างฝ่ายต่างวางสายกนัไป

ไม่นานหลงัออกจากที่หมายแรก รถสปอร์ตหรูสญัชาตเิยอรมนั

ก็เลี้ยวปราดเข้ามาจอดเทียบในบริเวณคอมมูนิตีมอลชื่อดังกลางกรุง 

สาวร่างบางสวมกางเกงยีนสกนินีพอดีตัวกับเสื้อยืดสีขาวแบบโอเวอร์
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ไซซ์ดสูบายๆ สะพายกระเป๋าแบรนด์เนมใบจิ๋วราคาไม่จิ๋วเหมอืนขนาด 

ผมยาวสลวยสนี�้าตาลทิ้งตวัลงกลางหลงั ท่วงท่าการเดนิจบัตาคนมอง 

ก้าวยาวๆ พลางโบกไม้โบกมือให้เพื่อนที่นั่งจิบกาแฟอยู่ในที่นั่งด้าน

นอกร้านแบบคนมจีรติชวนมอง

“ตญี่า!” 

“เห็นแล้ว จะตะโกนท�าไม” หญิงสาวโคลงศีรษะเบาๆ อย่าง

เออืมระอากริยิาเกนิพอดขีองสหายสนทิ “ท�าไมมานั่งข้างนอก ไม่ร้อน

เหรอ หรอืข้างในเตม็” หล่อนชะโงกหน้าเข้าไปดูในร้านกาแฟกพ็บว่า

มทีี่เหลอืเยอะแยะ แต่กไ็ด้ค�าตอบจากปากเพื่อนรกัว่า

“ผู้ชายหล่อบานเลย อากาศไม่ร้อน แต่กูร้อนรุ่ม” อนวุตัท�าท่า

อ่อนระทวยส่งสายตาให้หนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ที่เดินผ่าน “โอ๊ยย หล่อ 

โอ๊ตเบื่อ” ปากว่าไม่ชอบใจ แต่แววตาระริกระรี้เป็นประกายเสียจน 

เจตยิาอดไม่ได้ต้องเหนบ็แนม

“ฉนัเหน็แกเปลี่ยนผูช้ายเป็นว่าเล่น ยงัจะมาร้อนรุม่อะไรอกี เหน็

มกีนิไม่ได้ขาดปาก”

หญงิแท้บ่นแบบไม่เอาจรงิจนชายหนุม่เบ้ปาก ต้องเปลี่ยนเรื่อง

เปลี่ยนประเดน็ ไม่งั้นกค็งวนเวยีนอยู่แต่เรื่องของตวัเอง

“โอ๊ย กเ็รื่องของฉนัมะ ว่าแต่แกเหอะ ไปหาแม่มาเป็นไงบ้าง” 

อนุวัตถามถึงผอร มารดาบังเกิดเกล้าของหญิงสาว ด้วยรู้ว่าหาก 

เพื่อนสาวอยูเ่มอืงไทย เจตยิาจะเจอมารดาประมาณสปัดาห์ละสองถงึ

สามครั้ง เพราะอาศัยอยู่กับบิดา โดยที่ผู้เป็นพ่อมีคนรักใหม่ที่คบกัน

มาเนิ่นนาน ถึงกระนั้นความสัมพันธ์ของพ่อแม่ลูกและว่าที่แม่เลี้ยงก็

ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใด กลับดูสมัครสมานสามัคคีเป็นที่กล่าวถึง 

ในวงสงัคม

“กด็แีก เหมอืนเดมิ คณุแม่ยุ่งเหมอืนเดมิ นี่ฉนัไปมาแป๊บเดยีว

นะ แวะเอาของฝากจากคณุแพทไปให้คณุแม่กบัคณุตาแล้วกอ็อกมา
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เลย”

ได้ยินแบบนั้นอนุวัตก็พยักหน้ารับ รู้สึกยินดีที่เพื่อนมีความสุข

ในชวีติ ไม่มปีัญหาบ้านแตกอย่างที่ใครๆ เขากงัวลกนั

“แกโชคดนีะนงัตญี่า ว่าที่แม่เลี้ยงแกไม่ งี่เง่า ที่ส�าคญัฉนัชอบ

มากกกที่นางสวย วนัก่อนฉนัเจอคณุแพทของแกที่ฟิตเนสละ หนุ่มๆ 

งี้มองตามตาเป็นมัน หุ่นนางยังเซียะอยู่เลย ไม่แปลกใจที่พ่อแกหลง

หวัปักหวัป�า นี่ถ้าพ่อแกไม่โหดเบอร์นั้นนะ มคีนแย่งจบีแน่ๆ”

เพื่อนรักเอ่ยถึงถึงกิตติศัพท์ความเอาเรื่องของบิดาของเจติยา 

คงเพราะทั้งสบืเชื้อสายจากนกัการเมอืงที่มอีทิธพิลในท้องถิ่น และทั้ง

พื้นเพนสิยัส่วนตวัที่รู้กนัเป็นอย่างดใีนสงัคม

“ขนาดคุณพ่อโหดนะ ไปไหนทีผู้ชายยังกล้ามองตามคุณแพท

ตาปรอยจนฉันเสียวสันหลังแทน” เจติยาเบะปาก ถึงแม้หล่อนจะ

ยอมรับภัสสร แต่ความอิจฉาแบบผู้หญิงก็ยังมีอยู่ อดไม่ได้เมื่อเห็น 

คนสวยกว่า เก่งกว่า ยิ่งเพียบพร้อมไปเสียทุกอย่างแบบนั้นด้วยแล้ว 

“ขนาดอายตุั้งเท่าไหร่ แฟนกม็เีป็นตวัเป็นตน ยงัมคีนพร้อมเสนอเป็น

ตวัเลอืก ท�าบญุด้วยอะไรกไ็ม่รู้ ดูฉนัส ิชวีติรกัป่นปี้ไม่มชีิ้นด”ี

เจติยาเปรียบเปรยกับตัวเองบ้าง ถามว่ากับคนรักที่เพิ่งเลิกรา

กนัไปนั้นเจบ็แค้นเสยีใจเข้าขั้นสาหสัหรอืไม่ กเ็ปล่า แต่คงเป็นอาการ

เสยีหน้ามากกว่า

“แล้วนี่ยังไง โสดแน่ๆ ใช่ไหม ได้ข่าวว่าพี่วินของแกลายออก  

น่ากลวัว่ะ” 

อนุวัตเอ่ยถึงคนรักของคนตรงหน้าที่ควงกันมาหลายปี แต่ 

ฝ่ายชายเรียนจบกลับมาจากต่างประเทศก่อนหนึ่งปี ช่วงเวลาที่ห่าง 

กันนั้นก็นอกกายนอกใจเพื่อนเขาเป็นที่เรียบร้อย เจติยาเพิ่งจะจับได้

คาหนงัคาเขาไปเมื่อวนัก่อน 

“ออื นี่คอืยงัชอ็กอยู ่ถ้าแกเปิดประตไูปเจอแบบฉนักเ็งบิเหมอืน
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กนัแหละ พูดแล้วขนลกุ นี่ขนาดฉนัว่าฉนัเซลฟ์นะ ยงัรบัไม่ได้” 

หญิงสาวเสยแว่นตากันแดดอันสวยขึ้นคาดบนศีรษะพลางจิบ

กาแฟที่บาริสตาเอามาวางเสิร์ฟให้เมื่อสักครู่ พลางนึกถึงเหตุการณ ์

วนันั้นที่หล่อนกลบัมาจากองักฤษและหวงัจะเซอร์ไพรส์แฟนหนุ่ม แต่

กลบัเป็นฝ่ายประหลาดใจเสยีเองเมื่อเปิดประตคูอนโดหรยู่านหลงัสวน

แล้วพบว่าคนรกัก�าลงัโซโลกบัหญงิอื่นอยู่แบบถงึพรกิถงึขงิ เจตยิาจงึ

ตดัการตดิต่อกบัคนรกัทกุทาง ไม่หวงัให้วนิวฒัน์แก้ตวัใดๆ ทั้งๆ ที่เหน็

ว่าท้ายที่สดุแล้วเขากต้็องเลอืกหล่อน เพราะวนันั้นเขารบีผละออกจาก

สตรรี่างเลก็ตวัขาวคนนั้น ตาลตีาเหลอืกควานหากางเกงมาใส่เพื่อวิ่ง

ตามหล่อนออกมา แต่ความคิดยังลอยไปไม่สุดทาง หญิงสาวก็ต้อง

หลดุออกจากภวงัค์เมื่ออนวุตัฟาดมอืหนาตามไซซ์ลงบนต้นแขนหล่อน

แบบไม่ออมแรง

“แก!” อนวุตัส่งเสยีงดงัประกอบจงัหวะที่ตแีขนเจตยิาเผยีะๆ

“อะไรนงัโอ๊ต เจบ็”

เจตยิาเอด็เพื่อน แต่กม็องตามมอืที่ชายหนุ่มชี้ไป เพราะมั่นใจ

ว่าสิ่งที่อนวุตัเรยีกให้ดตู้องเอาเรื่องแน่นอน ไม่เช่นนั้นเพื่อนชายใจหญงิ

คงไม่ออกอาการถงึเพยีงนี้

“หล่อลาก แกดูส”ิ 

เจตยิามองตามนิ้วอนวุตัไป พบว่าปลายทางคอืบรุษุร่างสงูใหญ่ 

ใบหน้าคมเข้ม จมูกโด่ง หน้าผากกว้าง รมิฝีปากบางเฉยีบ ผนวกกบั

ร่างก�าย�าแบบคนออกก�าลังกายสม�่าเสมอ ก�าลังยืนคุยโทรศัพท์ แต ่

หนัหน้ามาทางหล่อนกบัอนวุตั มอืข้างหนึ่งสอดอยู่ในกระเป๋ากางเกง 

ในขณะที่มอือกีข้างถอืเครื่องมอืสื่อสาร ปากขยบัน้อยๆ เหมอืนรบัค�า

ปลายสายมากกว่าจะเป็นฝ่ายด�าเนนิการสนทนา

“เขามองมา แก! เขาชอบฉนัแน่ๆ” คนช่างมโนยงัไม่หยดุกรี๊ด-

กร๊าด 
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เจติยายิ้มขันความล้นของเพื่อน แต่ตาก็มองเป้าหมายของ

อนวุตัในวนันี้ โดยไม่ทนัรู้ว่าชายหนุม่กม็องมาทางที่หล่อนนั่งจรงิๆ แต่

ไม่ได้เพราะมคีวามสนใจทางชู้สาว ไม่ว่าจะกบัเจตยิาหรอือนวุตั  

“คณุโชคครบั คณุโชค” ยทุธเรยีกผูเ้ป็นนายซ�้าๆ สามสี่ครั้ง เลย

ท�าให้ชายหนุ่มหลดุออกจากภาพตรงหน้าและสิ่งที่คดิในสมองทนัท ี

ศุภโชคหันมาจากผู้หญิงหน้าสวยคนนั้นขณะนึกในใจว่าอะไร

มนัจะพอเหมาะพอเจาะกบัสิ่งที่เขาคดิอ่านจะท�าแบบนี้ และเลกิคิ้วใส่

คนสนทิเชงิเป็นค�าถามว่าต้องการอะไร เพราะเขายงัตดิธรุะกบัปลาย

สายอยู่ มองภาษามอืของคนสนทิที่ได้แต่ชี้โบ๊ชี้เบ๊ตคีวามได้ท�านองว่า

รถมาแล้ว 

ชายหนุ่มเลยพยักหน้าเป็นสัญญาณรับทราบอีกที แต่ก่อนจะ

ขึ้นรถยงัไม่วายหนักลบัไปมองอกีครั้งเพราะรู้สกึเหมอืนมคีนมอง แล้ว

รีบเดินขึ้นรถไปตามที่คนสนิทให้สัญญาณเพราะยังมีธุระต่ออีกหลาย

ที่ จนยทุธต้องมองตามสายตาไปพลางอมยิ้ม คดิเองเออเองว่าที่เรยีก

แล้วผู้เป็นนายไม่หนัเพราะตดิใจสาวสวยแสนเปรี้ยวคนนั้นแน่เลย

“ยุทธ...แวะร้านเดิม และเลยไปร้านพี่เป็ดหน่อย” ศุภโชคลด

กระจกระหว่างคนขับกับห้องโดยสารลงเพื่อแจ้งความต้องการของ

ตนเองให้คนสนทิทราบ ทกุครั้งที่เขาขึ้นมากรงุเทพฯ เขาจะต้องแวะดื่ม

กาแฟที่ร้านประจ�าที่ดื่มมาตั้งแต่สมยัเรยีน ทั้งๆ ที่ร้านกาแฟดงักล่าว

ตกแต่งแบบองิลชิวนิเทจ ดนู่ารกักระจุม๋กระจิ๋มหวานแหววเกนิกว่าจะ

เป็นรสนยิมของชายหนุม่ แต่ที่เขาชอบมาเพราะทกุครั้งที่มาหวนให้เขา

คดิถงึคนที่อยู่ในหวัใจเขาตลอดเวลา

“ร้านตดัผมเหรอครบั นายหวันดัไว้หรอืยงั”

ยุทธย�้าความมั่นใจอีกที เพราะถ้าจ�าไม่พลาด ช่างที่ตัดผม

ประจ�าให้เจ้านายหาคิวได้ยากเย็น ต้องนัดกันล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ 

ส่วนเรื่องร้านเดมินั้นเขารู้ดวี่าคอืที่ไหน ไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าเจ้านาย
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ตดิใจอะไรกบัร้านหน้าตากุ๊กกิ๊กแบบนั้น แต่กข็ดัไม่ได้

“นั่นแหละ”

ศุภโชคบอกแบบไม่ใส่ใจ เขาไม่ได้คิดจะไปตัดผมหรอก แต่

เพราะสายเมื่อครู่ที่โทร. เข้ามาแจ้งว่าภัสสรก�าลังเดินทางเข้าไปที่นั่น 

ในใจกน็กึถงึหน้าสวยของคนที่เจอเมื่อครูน่ี้ เขาจ�าได้แล้วว่าเหน็หล่อน

ในแฟ้มข้อมูลที่เขาให้คนคอยรายงานเกี่ยวกับไอ้ตัวร้ายที่มันขยี้หัวใจ

เขา 

“ลกูสาวงั้นเหรอ ห.ึ..หวัใจของมงึเลยสนิะ” พอนกึถงึปลายเหตุ

ได้ ศุภโชคก็ต้องนึกถึงต้นเหตุที่ท�าให้เขารักใครไม่ได้จนทุกวันนี้...

ภสัสร...ถงึจะผ่านมาหลายปีที่เหมอืนเขาปล่อยให้ทกุอย่างผ่านไป แต่

เชื่อเถอะว่าศภุโชคมเีหตผุล และดูเหมอืนว่าหมากตวัส�าคญัที่จะช่วย

ให้เรื่องนี้จบลงแบบเสยีน�้าตามากที่สดุกโ็ผล่หน้ามาให้เขาเหน็แล้ว

ชายหนุม่สั่งเอสเพรสโซดบัเบลิชอตแบบที่ต้องการใส่แก้วพกพา 

ก่อนจะเดินออกมาจากร้านก็ปรายตาไปมองมุมประจ�าที่หากผู้หญิง 

คนนั้นมาด้วยจะชอบนั่งนกัหนา มมุปากกระตกุยิ้มแบบที่บอกตวัเอง

ว่ายิ้มแค้น นึกถึงทีไรก็ยังเจ็บไม่เคยจางว่าท�าไมหล่อนถึงทิ้งเขาไป  

ศุภโชคบอกตัวเองครั้งที่ไม่รู้กี่ล้านว่าที่ยังหวนนึกถึงเจ้าของนัยน์ตา

หวานซึ้ง ปากเลก็ช่างอ้อนนั้นเพราะเขาแค้น เขาเจบ็ และฝังใจกบัสิ่งที่

หล่อนท�า แต่ความชงิชงัในใจที่มต่ีอผูห้ญงิคนนั้นไม่มากไปกว่าไอ้มาเฟีย

ที่กล้าแย่งคนรกัไปจากเขา 

ศภุโชคคดิข�าๆ ว่าถ้าสบโอกาสเมื่อไร คนอย่างเขาที่ตอนนี้เพยีบ

พร้อมไปเสยีทกุอย่าง ไม่ใช่นกัศกึษาขอเงนิพ่อแม่ใช้เหมอืนแต่ก่อนจะ

เอาคนืคนคู่นั้น และทกุคนที่ไอ้วายร้ายรกัให้สาสม ให้คุ้มกบัที่เขาให้

คนคอยรายงานข้อมูลของทั้งคู่ให้ทราบตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา เพราะ

ความเจบ็ยงัท�าให้เขานกึถงึหล่อน ดงันั้นไม่นานคงถงึคราวที่ใครสกัคน

ต้องชดใช้



16  แค้นรัก ลวงใจ

“ครบัคณุอร คณุพ่อแจ้งแล้วครบั” ศภุโชคตอบรับคูส่นทนา 

ระหว่างกลับมานั่งบนรถ เห็นสภาพการจราจรแล้วก็หวั่นใจว่าจะไป

ไม่ทนัเหน็หน้าภสัสร เพราะหากพลาดคราวนี้ ตารางเขาคงวุน่ๆ ตดิกนั

ไปอกีหลายวนั ยิ่งได้พบลูกสาวของรณพลโดยบงัเอญิเมื่อครู่ยิ่งท�าให้

รู้ว่ามีอีกหลายอย่างที่ต้องรีบจัดการ แต่จะให้รอจนกว่าจะได้ขึ้นมา

กรุงเทพฯ ครั้งหน้าเพื่อเจอหน้าหวานๆ ของหญิงสาวก็คงทนไม่ไหว 

เพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาแม้จะบอกตัวเองให้เอาใจออกหาก แต่

เขากใ็ห้คนตามสบื ตามดู และตวัเขาเองกต็ามไปมองอยู่แบบนี้

“เอาเป็นว่าวันเสาร์พบกันนะครับ ระหว่างนี้ขอผมพิจารณา

กรมธรรม์ก่อน”

ศุภโชควางสายหลังจากคุยรายละเอียดเกี่ยวกับประกันชีวิต

แบบพรีเมียมที่บิดาเขาเลือกซื้อเป็นฉบับที่เท่าไรก็ไม่รู้ นัยหนึ่งเพื่อ

จัดการเงินนอกระบบให้ถูกกฎหมาย อีกนัยหนึ่งก็ถือเป็นการลงทุนที่

คุ้มค่าพอตัว เพราะสามารถระบุดอกเบี้ยที่ผู้ซื้อต้องการในแต่ละปีได้

ตามความต้องการ ซึ่งบรษิทัประกนัยนิดเีสนอโพรโมชนัพเิศษให้ลูกค้า

ระดบัเขาเป็นการส่วนตวั 

“คณุโชคมนีดักนิข้าวกบัคณุแซนดี้เยน็นี้นะครบั” ยทุธเตอืนทนัที

ที่ศภุโชควางสาย เขาหมายถงึนดัของเจ้านายหนุ่มกบันางแบบดาวรุง่

พุ่งแรง ที่ก�าลงัโด่งดงัจากการประกวดสาวเซก็ซี่ประจ�าปีของนติยสาร 

เพื่อคณุผู้ชายโดยเฉพาะ

“อมื”

นายหวัรปูหล่อรบัค�าอย่างขอไปท ีพลางนกึถงึแม่สาวหน้ามนที่

บังเอิญเจอขณะเขามาพบลูกค้า กิริยาน่ารักเป็นธรรมชาติ ใบหน้า

หวานละมุนสะดุดตาเขาตั้งแต่แรกเห็น เสียดายที่ซวยเกิดมาเป็น

ลูกสาวของคนชั่วๆ อย่างรณพล ไม่เช่นนั้นชวีติอาจจะไม่ต้องเจอเรื่อง

เลวร้ายแบบนี้
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“นายจะให้คุณแซนดี้มาหาที่คอนโดก่อนไหมครับ” ยุทธถาม

เอาใจนาย เผื่อศภุโชคจะอยากผ่อนคลายอารมณ์แบบถงึเนื้อถงึตวั

“ไม่ต้อง บอกให้ไปเจอกนัที่ร้านตามเดมินั่นแหละ”

พดูจบศภุโชคกก็ดกระจกกั้นระหว่างคนขบักบัผูโ้ดยสารขึ้น เป็น

สญัญาณว่าไม่ต้องการการรบกวนใดๆ

หากใครไม่รู้จักศุภโชคคงเห็นว่าเขาเป็นผู้ชายที่หยาบกระด้าง 

ไม่ใส่ใจความรู้สกึใคร ที่ส�าคญัออกจะบ้างานจนเกนิพอด ีสาวๆ มมีา

ไม่ได้ขาด แต่กลับไม่ลงหลักปักฐานกับใครอย่างแท้จริง มีแค่ความ

สมัพนัธ์ชั่วคราวหรอืค้างคนืแค่นั้น จนมเีสยีงวพิากษ์วจิารณ์ว่าเขาเป็น

พวกกินกันเอง แต่ศุภโชคก็ไม่เคยสนใจ เพราะเขารู้ดีว่าสาเหตุใดที่

ท�าให้เขาไม่เปิดใจกบัใคร...เพราะหญงิสาวที่เป็นรกัแรกในอดตี

รถตู้อเนกประสงค์ราคาแพงจอดลงหน้าซาลอนชื่อดังที่ 

เหล่าเซเลบ ไฮโซ และคนในวงการบนัเทงิมกัมาใช้บรกิาร ศภุโชคมนีดั

แบบไม่ได้นัดกับสไตลิสต์ชื่อดังของเมืองไทย หลายครั้งที่ไม่มีความ

จ�าเป็นต้องตัดผม แต่เขาก็แวะเวียนมาทักทายเพราะรู้จักกันมาเป็น 

สิบปี คราวนี้ก็เหมือนโชคจะช่วยเพราะคุณเป็ดออกมาส่งลูกค้าที่ 

หน้าร้านพอด ีท�าให้เหน็ชายหนุ่มซึ่งก�าลงัก้าวลงจากรถ จงึเอ่ยทกัขึ้น

ด้วยความดใีจ 

“คณุโชค...จะมาท�าไมไม่บอกก่อนคะ” เป็ดกราบแทบอกศภุโชค

ด้วยกริยิาชดช้อยเกนิสตร ีชอบจรงิๆ ผู้ชายหล่อล�่าปล�้ามนัแบบนี้ 

ใบหน้าหล่อของศภุโชคมรีอยยิ้มตามมารยาทนดิหน่อยพอเป็น

พิธี เขารีบยกมือไหว้หัวหน้าทีมผมแฟชั่นวีกชื่อดังแบบคนได้รับการ

อบรมมาด ีทั้งๆ ที่มอืยงัถอืแก้วกาแฟที่ได้มาจากร้านประจ�าอยู่

“สวัสดีครับพี่เป็ด พอดีนัดแคนเซิลครับ ผมเลยแวะมาเสี่ยงดู 

เผื่อจะมคีวิว่าง” ศภุโชคอ้อนเสยีงหวานใส่คนที่รูด้ว่ีาชอบส่งสายตาให้



18  แค้นรัก ลวงใจ

เขา คบเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องได้ แต่เขาไม่ได้นยิมแบบนี้

“แหมมม ไม่ว่างพี่กต้็องว่างให้คณุโชค” เป็ดยกมอืเกลี่ยผมของ

ชายหนุม่ที่สูงเลยตวัเขาไปมาก อาจจะยงัไม่ต้องตดั แต่ได้แต่งสกัหน่อย

กค็งยิ่งท�าให้ศภุโชคดูเฉยีบขึ้น

“ขอโทษด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกก่อน” ชายหนุ่มเอ่ยอีกท ี

พยายามสอดส่ายสายตามองหาคนที่เขามาแอบมองเพราะยังไม่ได ้

รบัแจ้งจากสายสบืว่าหล่อนออกจากที่นี่ไปแล้ว 

“ไม่เป็นไรเลยค่ะ นี่พี่เพิ่งเซตผมลูกค้าสดุที่รกัอกีคนเสรจ็พอด”ี

เป็ดผายมอืเข้าไปในร้าน เป็นจงัหวะที่ศภุโชคมองตามมอืเข้าไป 

แล้วหัวใจก็เกือบหยุดเต้นเมื่อประตูกระจกอัตโนมัติเปิดออกให้เห็น

ใบหน้าสวยของคนที่เคยเป็นเจ้าของหวัใจในอดตี หล่อนก�าลงัยิ้มหวาน

ให้พนกังานที่ยนือยู่ด้านในร้าน หวัใจศภุโชคกระตกุวูบเหมอืนทกุครั้ง

ที่มาแอบมอง...เจด็ปี...ภสัสรยงัเหมอืนเจด็ปีที่แล้วไม่มผีดิ ไม่ว่าเวลา

ผ่านไปแค่ไหน มือแกร่งก�าแก้วกาแฟที่ได้มาจากร้านโปรดของหล่อน

แน่นราวกับจะเตือนสติตัวเองว่านี่ไม่ได้ก�าลังฝันไป คนตรงหน้าไม่ใช่

ภาพลวงตา นี่ถอืได้ว่าเป็นครั้งแรกที่เผชญิหน้ากนัตรงๆ หลงัจากห่าง

กนัไป 

“โชค...” ภัสสรเองก็หลุดเสียงออกมาเหมือนพึมพ�ากับตัวเอง

มากกว่าจะเป็นการเรยีกชื่ออกีฝ่าย เบาจนเกอืบจะเป็นกระซบิ ใบหน้า

ซีดเผือด รอยยิ้มหวานหายไปจากหน้าสวย นานแล้วสินะที่หล่อน 

ไม่ได้เจอผู้ชายตรงหน้าเลย ตั้งแต่วันที่หล่อนตัดสัมพันธ์กับเขาไป  

ร่างสงูใหญ่ตรงหน้าดดูขีึ้นตามอายแุบบบรุษุโตเตม็วยั เขาดคูมสนักว่า

คราวที่ได้พบกนัครั้งแรก ร่างสูงก�าย�าแบบคนที่ดูแลตวัเองเป็นอย่างด ี

ไม่ผอมชะลูดเหมอืนสมยัก่อน

ฟากศุภโชคเองก็ไม่แพ้กัน เพิ่งรู้สึกในวันนี้ว่าแผลในอดีตที่คิด

ว่าหายแล้ว แต่จรงิๆ ใจยงักรุ่นๆ อยู่ ผู้หญงิคนนี้ได้หวัใจเขาไปตั้งแต่
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แรกเหน็เมื่อหลายปีก่อน และเป็นคนเดยีวกบัที่ทิ้งหวัใจเขาเพื่อไปคบ

กบัลกูนกัการเมอืงใหญ่ ศภุโชคพยายามไม่เข้าเมอืงกรงุอยูน่านเพราะ

ไม่อยากพบภัสสร ไม่แม้แต่จะอ่านหนังสือพิมพ์เพราะมักมีข่าวคราว

ของหล่อนปรากฏให้เหน็อยู่เสมอ แต่กท็�าได้อยู่แค่สามเดอืน จากนั้น

ก็ให้คนคอยติดตามแจ้งข่าว และแอบตามไปดูว่าหล่อนมีความสุขดี

หรอืไม่ทกุครั้งที่เขาขึ้นมาจากภูเกต็ จนยทุธซึ่งเป็นคนสนทิเคยใจกล้า

เอ่ยถามว่าถ้าแค้นจะอยากรูเ้รื่องของภสัสรไปท�าไม แถมยงับอกทกุคน

ว่าเลกิรกัผู้หญงิคนนี้ไปแล้วด้วย และเขาตอบไปว่าแค่แค้น...ไม่ได้รกั 

จนเมื่อไม่นานมานี้ บิดาของเขาเริ่มวางมือจากธุรกิจ ท�าให้ 

ศภุโชคต้องเข้ามาดูแลบรษิทัทั้งหมด มเีหตใุห้ต้องขึ้นกรงุเทพฯ บ่อย

กว่าที่ชายหนุ่มพยายามหาเรื่องมา 

ความรู้สกึหววิในหวัอกที่เกดิขึ้นคอืความเจบ็ แค้น และโกรธที่

คนสวยคนนี้บงัอาจทิ้งเขาไป...ใช่ไหม

“แพท ไม่เจอกนันาน สบายดนีะ” ประโยคทกัเหมอืนคนไม่รูส้กึ

อะไร แต่ในใจสบัสนร้อนรุ่มอย่างบอกไม่ถูก นี่คอืความแค้นใช่ไหมที่

รู้สกึ ศภุโชคพยายามหาค�าตอบให้อาการใจเต้นไม่เป็นส�่า เหงื่อออก

ท่วมตวั 

“สะ...สบายด ีโชคล่ะคะ” ภสัสรพยายามปรบัเสยีงให้เป็นปกต ิ

หน้าสวยเริ่มมีสีเลือดขึ้นมานิดหนึ่ง ตรงหน้าคือคนที่หล่อนพูดได้เต็ม

ปากว่ารกั 

“กส็กุๆ ดบิๆ ตามประสา” 

ชายหนุ่มตัวโตไหวไหล่เล็กน้อย แต่ก่อนที่สองหนุ่มสาวจะได้

ย้อนความหลงักนัไปมากกว่านี้ เป็ดผูย้นืฟังเป็นพยานอยูน่านกเ็อ่ยขึ้น

ขดัจงัหวะการสนทนา

“รู้จักกันเหรอคะ คุณโชค น้องแพท” เป็ดยกมือขึ้นทาบอก 

สญัชาตญาณกะเทยมกัแรงเสมอ สองคนนี้ไม่รู้จกักนัธรรมดาแน่ นยัน์ตา
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ไหววูบของศุภโชคกับอาการก้มหน้าลงต�่าของภัสสร หน้าเดี๋ยวแดง

เดี๋ยวซีด ก�าลังบอกเขาว่าสองคนนี้มีซัมติงรองเกินกว่าคนที่รู้จักกัน

ทั่วไป

“ครบั นานแล้ว หลายปี” 

เสียงศุภโชคแข็งกระด้างเหมือนคนไม่แคร์กัน คงมีแต่แววตา 

เว้าวอนนั่นละที่พอบอกได้ว่าสองคนนี้มีเรื่องอะไรกันมาก่อน แถม

อาการไม่สบตาคนของภสัสรอกี ท�าให้เป็ดมั่นใจว่าต้องเคยกนิกนัแน่ๆ 

แต่ยังไม่ทันได้ขุดคุ้ยอะไรต่อไป ฝันของการที่จะเผือกเรื่องชาวบ้านก็

ต้องสลาย เพราะภัสสรเอ่ยปากขอลาจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน 

ตรงนี้

“แพทไปก่อนนะโชค เดี๋ยวมนีดัตอนเย็น นี่ยังมธีรุะต่ออกีสอง

ที่”

ภัสสรหมายถึงนัดท�าเล็บที่ดูจะส�าคัญระดับชาติขึ้นมาทันท ี

เพราะต้องการปลีกตัวจากสถานการณ์น่ากระอักกระอ่วนนี้ หลายปี

แล้วที่ไม่ได้เจอผู้ชายตรงหน้า ไม่รู้ว่าควรท�าตัวและพูดจาอย่างไรให้

เหมาะสม

ส่วนอีกฝ่ายก็ไม่รู้ผีตนใดเจาะปากให้พูด ศุภโชคเอ่ยปากออก

ไปแล้วกอ็ยากชกปากตวัเอง “งั้นขอเบอร์แพทไว้หน่อยส ิไว้ดื่มกาแฟ

กนั ช่วงนี้โชคต้องขึ้นกรงุเทพฯ บ่อยๆ”

 พูดจบชายหนุม่กล็บูต้นคอแก้เก้อ แสดงกริยิาเขนิอายที่ไม่เคย

ปรากฏให้ใครได้เหน็ออกมาแบบไม่รู้ตวั 

ภสัสรอกึอกัอยู่พกัใหญ่ก่อนจะบอกเบอร์แบบอ้อมแอ้ม เพราะ

กลวัช่างผมชื่อดงัจะจบัพริธุได้ แล้วจงึขอตวัออกไปท�าธรุะอย่างที่บอก

ไว้ ปล่อยให้เป็ดพาศภุโชคเข้าร้านไป

“คณุโชครู้จกักบัน้องแพทหรอืค้า” พี่เป็ดของนายแบบนางแบบ

ถามขึ้นระหว่างเล็มผมบนศีรษะทุยของชายหนุ่มให้เข้าที่เข้าทาง 
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ตามที่เหน็ว่าเหมาะกบัศภุโชค

“ครบั”

ชายหนุ่มตอบแค่สั้นๆ พลางไถสมาร์ตโฟนตรวจดูความเป็นมา

เป็นไปในตลาดหลกัทรพัย์ทั้งไทยและเทศ ไม่ใส่ใจที่จะตอบค�าถามของ

ช่างผมสกัเท่าไร ทั้งที่ในความทรงจ�าของเขาตอนนี้ไหลย้อนกลบัไปยงั

วนัแรกที่ได้พบภสัสรเสยีแล้ว เขาพยายามเพ่งสายตาให้อยูท่ี่ข่าวคราว

ทางการเงนิ แต่กห็ยดุคดิเรื่องหล่อนไม่ได้สกัวนิาที

“รู้จกักนัเมื่อไหร่คะ มองเขาตาละห้อยเชยีว น้องแพทนี่มแีฟน

แล้วนะคะ คณุโชคทราบไหม แฟนแกโหดยงักบัอะไร เหน็เขาว่าหวง

น่าดู รักกันตั้งหลายปีตั้งแต่น้องแพทเรียนจบกลับมาจากเมืองนอก 

เมื่อไรจะแต่งงานกไ็ม่รู้”

เป็ดพูดไปเรื่อยเป่ือย มอืไม้กท็�างานด้วยความเคยชนิ ไม่ทนัเหน็

ศภุโชคบดกรามแน่น แววตาไม่พอใจฉายชดั

ไม่...เขาไม่อยากได้ยนิเรื่องของคนคูน่ี้ ยิ่งฟังยิ่งเจบ็แปลบในอก 

ถ้าไม่เลกิกนั ป่านนี้เขากบัภสัสรคงแต่งงานมเีจ้าตวัน้อยๆ วิ่งเตม็บ้าน

แล้ว สิ่งที่ไหลย้อนกลบัมาในห้วงความทรงจ�าเด่นชดัมากยิ่งขึ้นทกุท ี

“นานละครับ ตั้งแต่สมัยเรียนเมืองนอก ไม่ได้เจอกันอีกเลย

ตั้งแต่เขาตดัสนิใจคบกบัคนนี้” 

เป็ดยังพูดพล่ามอะไรอีกหลายอย่างเกี่ยวกับภัสสรและรณพล

ตลอดการตัดผม ซึ่งศุภโชครู้สึกว่ามันยาวนานชะมัด แต่หนุ่มหล่อ 

ไม่ได้โต้ตอบอะไร เพราะโดนเหตกุารณ์ในอดตีดูดไปเป็นที่เรยีบร้อย 
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สิบกว่าปีก่อน

ศุภโชคกับภัสสรรู้จักกันครั้งแรกตั้งแต่สมัยที่ทั้งสองไปเรียน

ปรญิญาตรทีี่องักฤษ เริ่มต้นความสมัพนัธ์จากความเป็นเพื่อน เพราะ

บดิาของทั้งสองฝ่ายคุน้เคยกนัอย่างด ีที่บ้านศภุโชคท�าธรุกจิเรอืยอช์ต

ทั้งขาย เช่า และดูแลรกัษา รวมถงึท่าจอดครบวงจร 

ฟากภัสสรเป็นสาวสวยทายาทตระกูลผู้มีอันจะกินแบบที่ฝรั่ง

เรียกว่าพวกแลนด์ลอร์ด แม่ของภัสสรเป็นผู้ดีชาววัง สืบเชื้อสายมา

จากราชสกลุเก่าแก ่มสีมบตัพิสัถานเป็นที่ดนิทั่วเมอืงกรงุและหวัเมอืง

ใหญ่ๆ จบัพดัจบัผลูมาตบแต่งกบับดิาที่เป็นนกัธรุกจิใหญ่ มวีสิยัทศัน์

ท�าที่ดินให้เป็นทอง สร้างห้างสรรพสินค้าใหญ่กลางกรุงเทพฯ เป็น 

แหล่งบนัเทงิของคนรวยเมอืงกรงุ ทั้งสองครอบครวัคุ้นเคยกนัดเีพราะ

ครอบครัวภัสสรขายที่ดินริมทะเลน�้าลึกขนาดใหญ่ให้ตระกูลติยวัฒน์

เพื่อน�ามาท�าเป็นท่าเรอืยอช์ต เมื่อค้าขายกนัถกูใจจงึสบืเนื่องเป็นความ

สมัพนัธ์ฉนัมติรกนัต่อมา

เมื่อทั้งสองถูกบุพการีส่งไปเรียนต่อ ความที่คนไทยในอังกฤษ

ยงัน้อยกว่าสมยันี้ กอปรกบัสองครอบครวัรู้จกักนัเป็นอย่างด ีและเช่า

ห้องพักหรูหราให้สองหนุ่มสาวบนตึกเดียวกันเพื่อจะได้ช่วยดูแลกัน 

2
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ภสัสรและศภุโชคเลยกลายเป็นเพื่อนกนัตั้งแต่วนัแรกที่บดิาศภุโชคสั่ง

ให้เขาไปรบัสาวน้อยที่สนามบนิ โดยภสัสรเดก็กว่าศภุโชคสี่ปี แต่ด้วย

ความที่ศุภโชคเรียนช้าและภัสสรเรียนเร็ว เลยท�าให้ในวันนั้นขณะที่

หญงิสาวแรกแย้มก�าลงัจะเป็นเฟรชชี่ในมหาวทิยาลยั ชายหนุม่ยงัเรยีน

อยู่ชั้นปีสดุท้าย ซึ่งตวัศภุโชคนั้นมแีผนที่จะเรยีนต่อปรญิญาโท

ภาพหญิงสาวใส่เสื้อไหมพรมคอเต่ากับกางเกงยีนพร้อมบูตสูง

ถงึเข่า ลากรถเขน็กระเป๋าเดนิทางใบเขื่องหกใบ สงูจนไม่เหน็หวัคนเขน็

ยงัแจ่มชดัเสมอ

วินาทีที่สาวน้อยหน้าใสตาเป็นประกาย รวบผมยาวสวยเป็น 

หางม้าไว้ด้านหลังยกมือไหว้เขาพร้อมส่งยิ้มหวานจับใจ ท�าเอาหัวใจ

เขาตกเป็นของหล่อนตั้งแต่แรกเหน็

“พี่โชคใช่ไหมคะ แพทค่ะ คุณพ่อบอกพี่โชคจะมารับ เอารูป 

ให้ดูจะได้ไม่พลาด โห...ตวัจรงิพี่โชคหล่อกว่าในรูปอกีนะคะ”

สาวน้อยทกัเขาเจื้อยแจ้ว แต่ศภุโชคไม่ได้สนใจฟัง ดวงตาจบัจ้อง

ที่ปากเล็กรูปกระจับสีแดงซึ่งดึงดูดทุกอย่างไปจากเขา จนพานคิดว่า

อาการนี้คอืเขาก�าลงัจะเป็นลมหรอืเปล่า แต่ปากกค็ยุกบัคนสวยจบัใจ

คนนี้ไปเสยีแล้ว

“ไม่ต้องเรยีกพี่หรอก เรยีนอนัเดอร์แกรดเหมอืนกนั มา...ผมเขน็

ให้”

ศภุโชคแสร้งเปลี่ยนเรื่องปกปิดความต้องการในดวงตา ตั้งใจว่า

จะเรียนๆ ให้จบแล้วกลับบ้าน ไม่สานสัมพันธ์ฉันคนรักกับใครที่ไหน 

แต่ดูเหมอืนว่าจะไม่เป็นเช่นนั้นเสยีแล้ว

ความสมัพนัธ์ของเขากบัภสัสรพฒันาไปอย่างมัน่คง ทกุๆ 

ปิดเทอมและรดีดงิวกีที่มหาวทิยาลยัหยดุให้ เขาและหล่อนจะเดนิทาง

กลับประเทศไทย โดยเขาจะบินต่อลงไปภูเก็ต ในขณะที่หญิงสาวใช้
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เวลากบับพุการทีี่กรงุเทพฯ ด้วยความสวยบาดตาและครอบครวัมพีื้นที่

ในวงสงัคมท�าให้ภสัสรเป็นที่รู้จกั หนุม่น้อยหนุม่ใหญ่ตามจบีกนัเป็นแถว 

จนวนันั้น วนัที่เขาศกึษาจนจบปรญิญาโทใบที่หนึ่ง และก�าลงั

จะกลบัไปศกึษาปรญิญาโทใบที่สองระหว่างรอให้ภสัสรเรยีนปรญิญาตรี

ปีสุดท้ายจบ บุรุษหน้าตาท่าทางดีที่อาจจะไม่ได้สูงสง่าด้วยความสูง

ร้อยเก้าสบิกว่าแบบเขา แต่ความสูงร้อยแปดสบิสองส�าหรบัชายไทยก็

เรยีกได้ว่าดูดมีาก หน้าตาหล่อแบบคนจนี คิ้วเข้ม หน้าผากกว้างแบบ

คนโหงวเฮ้งด ีท่าทางก�าย�า กล้ามแขนเป็นมดัๆ ประกอบกบัรงัสบีาง

อย่างที่แผ่ออกจากตวั ท�าให้รู้ว่าคนคนนี้ไม่ได้มดีแีค่หน้าตา กป็รากฏ

ขึ้นในชวีติของทั้งคู่ 

ภาพบรุษุผูม้าใหม่พร้อมผูต้ดิตามอกีสามสี่คนเดนิมาส่งภสัสรที่

เชก็อนิอยูท่ี่เคาน์เตอร์สายการบนิ พดูคยุกนัด้วยกริยิาสนทิสนม ถงึแม้

จะไม่มกีารถูกเนื้อต้องตวั แต่กพ็อสมัผสัได้ถงึความคุ้นเคย หญงิสาว

ยังหันมายิ้มหวานให้ศุภโชคตามเดิมเมื่อเขาเดินไปใกล้ และแนะน�า

ผู้ชายทั้งสองให้รู้จกักนัด้วยท่าทางสบายๆ

“โชคคะ นี่คณุรณพล เพื่อนคณุภทัรค่ะ”

ภสัสรหมายถงึภทัร พี่ชายคนโตของหล่อน บ้านหล่อนมธีรรม-

เนยีมแปลกๆ ไม่เรยีกพี่เรยีกน้อง แต่กลบัใช้ค�าว่าคณุน�าหน้าชื่อกนั 

ศุภโชคยกมือไหว้บุรุษเบื้องหน้า เพราะหากเป็นเพื่อนคุณภัทร

กต็้องแก่กว่าเขาเกอืบสบิปี 

รณพลรับไหว้แล้วยิ้มรับด้วยท่าทางเป็นกันเอง “แฟนหรือคะ

คณุแพท”

ภัสสรไม่ได้ตอบ แต่ยิ้มเขินพร้อมกับสอดแขนและซบหน้ากับ 

ต้นแขนชายหนุ่มแบบไม่คิดจะปิดบังความสัมพันธ์ ท�าให้ใจที่ร้อนรุ่ม

ของศภุโชคทเุลาลง ยอมยิ้มให้คนที่ท�าเขาหงึไปเรยีบร้อย

“โชคดีจังครับคุณโชค ได้แฟนแบบคุณแพท ดูแลดีๆ นะครับ 
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ถ้าเผลอ มคีนจ้องขโมยแน่ๆ”

รณพลพดูแบบคนอารมณ์ดตีามเคย แต่แววตาที่สบกบัตาศภุโชค

นั้นมคีวามเย้ยหยนั ทว่าภสัสรไม่ทนัได้เหน็เพราะมวัแต่ควานหาพาส-

ปอร์ตในกระเป๋าถอื เตรยีมเชก็อนิที่เคาน์เตอร์ของสายการบนิ

“แหม คณุพลกพ็ูดเกนิไปค่ะ ไว้เจอกนันะคะ เที่ยวกบัคณุภทัร

ให้สนกุค่ะ”

หญงิสาวยกมอืไหว้ลาชายหนุม่มากวยักว่าก่อนจะชี้ชวนศภุโชค

ให้เดนิไปจดัการตามขั้นตอนของการตรวจคนเข้าเมอืงตามระเบยีบ  

...

“สนทิกนัเหรอ”

อยู ่ดีๆ ชายหนุ ่มก็พูดขึ้นลอยๆ เพื่อถามแฟนสาวที่พิงหัว 

ซบต้นแขนเขาอ่านหนังสือในห้องรับรองพิเศษของผู้โดยสารชั้นธุรกิจ 

หลงัจากผ่านขั้นตอนต่างๆ ของสนามบนิเรยีบร้อยแล้ว 

“หมื หมายถงึใครคะโชค”

“เพื่อนคณุภทัร” ศภุโชคถามสหีน้าเรยีบ แต่เสยีงเรยีบกว่า

“อ่อ ก็เจอที่บ้านนั่นแหละ หลายครั้ง เขาเรียนที่บอสตันกับ 

คณุภทัรน่ะ เหน็ว่าเพิ่งกลบัมา เลยมาเยี่ยมคณุภทัรบ่อย เขาวางแผน

ไปบาชเลอร์ไนต์กนั” ภสัสรหมายถงึงานเลี้ยงสละโสดของพี่ชายคนโต

ที่ก�าลงัจะหมั้นในอกีสองเดอืนข้างหน้า 

“นี่เขาไปเวกสักนัอาทติย์นงึ ไฟลต์บนิใกล้ๆ เราละ วนันี้แพท 

กม็าสนามบนิกบัคณุภทัรนะคะ”

“อมื”

ศภุโชคไม่ได้ถามอะไรอกี เพราะเชื่อใจในสิ่งที่แฟนสาวพูด จงึ

เปลี่ยนไปคุยเรื่องคุยสัพเพเหระตามประสาคู่รัก จนได้เวลาขึ้นเครื่อง

จงึพากนัเดนิไปที่ประตูทางออกที่แจ้งไว้ในบตัรโดยสาร
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เหตุการณ์ด�าเนินไปด้วยดี จนวันที่ภัสสรเดินทางไป 

ออกซฟอร์ดกับเพื่อนๆ ที่มหาวิทยาลัย เพื่อวาดภาพส่งอาจารย์เป็น 

ผลงานชิ้นสุดท้ายก่อนเรียนจบ ศุภโชคก็เลยตัดสินใจไปแฮงก์เอาต์ 

ตามบาร์กบัเพื่อนๆ บ้าง เพราะหากหญงิสาวไม่ได้ไปไหน เขากช็อบที่

จะใช้เวลาอยู่กบัหล่อนมากกว่า

และวนันั้นลซ่ิา เพื่อนสมยัเรยีนปรญิญาตรขีองศภุโชคจบัรถไฟ

มาจากบอร์นเมาท์ และโทร. บอกชายหนุ่มหลังจากที่เจ้าตัวลงจาก

รถไฟพร้อมแฟนหนุ่มว่าจะขอมาพักที่ห้องของเขาซึ่งมีห้องส�าหรับ

รับรองแขก เขาก็ไม่เห็นว่าจะไม่เหมาะสมตรงไหนเพราะไม่ได้อยู่กัน

สองต่อสอง และชวนทั้งสองไปดื่มกนัที่บาร์จนสนกุไปหน่อย ชายหนุม่

ขอตวักลบัก่อนเพราะอาการมนึเมา ลซิ่าเองกม็กีญุแจส�ารองที่เขาให้

ไว้ ศภุโชคจงึไม่ได้ห่วงสวสัดภิาพเพื่อนคนนี้ เพราะอย่างไรเสยีกม็แีฟน

ของเจ้าตวัคอยดแูล จงึอาบน�้าเข้านอนโดยไม่ได้ใส่ใจจะลกุขึ้นมาดเูมื่อ

ได้ยินเสียงขลุกขลักตอนเกือบเช้า เพราะคิดว่าเพื่อนคงกลับมาแล้ว 

โดยสวสัดภิาพ

รุ่งขึ้นเขาเจอโน้ตเลก็ๆ แปะไว้ที่หน้าตู้เยน็ว่าลซิ่าขึ้นรถไฟกลบั

บอร์นเมาท์ไปแล้วก็ไม่ได้ใส่ใจ เย็นวันนั้นภัสสรแวะมาทักทายเขาที่

ห้องพัก และชวนกันไปกินอาหารจีนที่ไชนาทาวน์ ก่อนแยกย้ายกัน 

ศภุโชคขึ้นไปส่งภสัสรที่ห้องพกัซึ่งอยู่สูงกว่าห้องพกัเขาชั้นหนึ่ง เขาดงึ

หญงิสาวเข้ามากอดและจูบหนกัๆ ที่หน้าผาก แต่ไม่ได้มอีะไรเกนิเลย

ไปกว่านั้น 

“พรุ่งนี้แพทจะซกัผ้า โชคมอีะไรซกัไหมคะ” ภสัสรมกัดูแลเขา

เช่นนี้เสมอ ตามประสานกัเรยีนนอกที่ต้องดูแลตวัเอง

“มมีั้ง อย่างน้อยกผ็้าปูห้องแขก เมื่อคนืเพื่อนผมมาจากบอร์น-

เมาท์” ศุภโชคบอกหญิงสาวในอ้อมกอด มือลูบหลังบอบบางเบาๆ  

ภสัสรสูงถงึร้อยเจด็สบิ แต่ยงัดูเป็นคนตวัเลก็เมื่อยนืกบัเขา
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“งั้นแพทเอาผ้าตัวเองใส่เครื่องแล้วจะลงไปห้องโชคนะคะ”  

แฟนสาวเขย่งจบูปลายคางที่มเีคราเขยีวครึ้มขึ้นร�าไร “ราตรสีวสัดิ์ค่ะ” 

วันต่อมาภัสสรลงมาหาเขาเกือบเที่ยง หลังจากเตรียมอาหาร

กลางวันเรียบร้อยแล้วจึงเข้าไปจัดการกับตะกร้าผ้าในห้องแต่งตัวเขา 

ก่อนจะเข้าไปในห้องนอนแขกเพื่อดดูฝุน่ ท�าความสะอาดห้องง่ายๆ กบั

เอาขยะในห้องน�้าแขกมารวมเพื่อให้ศุภโชคเอาไปหย่อนช่องทิ้งขยะ 

ภสัสรหายเข้าไปในห้องนอนแขกนานพอสมควรจนศภุโชคที่ตกัข้าวรอ

จนข้าวเกอืบเยน็ต้องเดนิเข้าไปตาม คดิว่าเจ้าตวัคงง่วนกบัการปัดกวาด

เช็ดถู แต่กลายเป็นว่าเจอภัสสรนั่งอยู่ปลายเตียง หน้าตาซีดเผือด 

ผ้าห่มผ้าปูที่นอนถูกดึงออกจากที่นอนรวมอยู่ในตะกร้าผ้าของเขา

เรยีบร้อย ในมอืหญงิสาวมถีงัขยะอยู่ 

“แพท ท�าอะไร นั่งกอดถงัขยะอยูท่�าไม ผมหวิข้าวแล้ว” ศภุโชค

ท�าท่าจะเดนิเข้าไปหาคนรกั แต่ภสัสรรบีลกุขึ้นก่อนวางถงัขยะลงที่พื้น 

หายใจเข้าลกึๆ สองสามทกี่อนจะยิ้มหวานให้ศภุโชค

“ไปทานข้าวก่อนกไ็ด้ค่ะโชค เดี๋ยวแพทมาจดัการต่อ” 

ภัสสรฉีกยิ้มให้แฟนหนุ่ม แต่นัยน์ตาไม่ยิ้มตาม ศุภโชคไม่ทัน

สงัเกตเพราะมวัแต่หวิข้าว เลยรบีจงูมอืคนรกัออกไปรบัประทานอาหาร

กลางวนัที่ตระเตรยีมไว้

ตลอดมื้ออาหารภสัสรนั่งเขี่ยข้าวไปมา แทบจะไม่ตกัอะไรเข้าปาก 

ไม่มีเสียงสนทนาตอบรับอย่างออกรสเหมอืนทกุท ี ปล่อยให้ชายหนุ่ม

ด�าเนินบทสนทนาคนเดียวจนศุภโชคเริ่มรู้สึกตัว เพราะแต่ไหนแต่ไร 

คนที่พูดเจื้อยแจ้วคอืหญงิสาวตรงหน้า

“เป็นอะไรครับคุณแพท เหนื่อยเหรอ ก็บอกแล้วว่าไม่ต้องท�า 

เดี๋ยวเมดกม็า”

 ศภุโชคแทนตวัแฟนสาวแบบที่ใช้เวลารูว่้าหล่อนไม่พอใจพร้อม

เอามอืลบูหวัหญงิสาว ภสัสรเบี่ยงหวัออก เม้มปาก วางช้อนส้อม กลั้น
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น�้าตา ก่อนจะเดนิเข้าไปในห้องพกัแขก แล้วหิ้วถงัขยะตดิมอืออกมา

“เมื่อคนืเพื่อนโชคมานอนกี่คนคะ”

“ลซิ่าไง คนเดยีว แพทกร็ู้จกั” 

ภัสสรพยักหน้า เม้มปากแน่น พยายามสะกดกลั้นอารมณ์ 

ไม่ให้เตลดิไปกว่านี้ “ออกไปดื่มมาด้วยใช่ไหม” 

ได้ยินแบบนั้นศุภโชคก็ท�าหน้างง เพราะแต่ไหนแต่ไรหญิงสาว

ไม่เคยมีปัญหาที่เขาจะออกไปไหน มีแต่ตัวชายหนุ่มเองนี่ละที่อยาก

อยู่ตดิบ้านกบัหล่อน แต่กพ็ยกัหน้าตอบคนรกัไปตามความจรงิ

“ใช่ กบ็อกแพทแล้วไง นี่เป็นอะไร เกดิอะไรขึ้นทนูหวั” ชายหนุม่

ลกุขึ้นหมายจะเดนิไปหาหญงิสาวที่ออกอาการแปลกไปทกุท ียิ่งตอนนี้ 

ยิ่งไปกนัใหญ่ เพราะภสัสรไม่รอให้เขาเดนิมาถงึตวั หล่อนโยนถงัขยะ

ใส่เขาที่ไม่ทนัตั้งตวั จนเศษขยะข้างในตกออกมาเกลื่อนกลาด ศภุโชค

ตกใจตาเบิกกว้างเมื่อเห็นเศษอุปกรณ์คุมก�าเนิดใช้แล้วหลายชิ้นหล่น

ออกมาจากถงัขยะ

“แพทรูว่้าผูช้ายมคีวามต้องการ แต่กไ็ม่คดิว่าโชคจะท�าถงึขนาดนี้

นะคะ” ภสัสรตดัพ้อทั้งน�้าตา ไหล่บอบบางโยกตามจงัหวะการสะอื้น 

ดูน่าสงสารจนใจชายหนุ่มร้อนวาบไปหมด 

ศภุโชคพยายามดงึตวัหญงิสาวเข้ามาในอ้อมกอดเพื่อปรบัความ 

เข้าใจ แต่ภสัสรสะบดัทิ้ง แขง็ข้อใส่เขาแบบไม่เคยเป็นมาก่อน 

“ปล่อยแพทค่ะ แล้วโชคทานข้าวต่อนะคะ ลองทบทวนตวัเอง

ดู แพทขอตัว” ภัสสรพูดจบก็เดินออกจากห้องไปทั้งที่น�้าตายังไหล 

นองหน้า 

ชายหนุ่มใช้เวลาพกัใหญ่กว่าจะตั้งสตไิด้ ก่อนจะโทร. หาลซิ่า

ตัวต้นเหตุ แล้วพบว่าไม่สามารถติดต่อเพื่อนสาวได้ กว่าจะได้เบอร์

ที่พักของเพื่อนคนนั้นมา พยายามต่อสายโทร. เข้าบ้านก็พบว่าลิซ่า 

เดนิทางไปเยอรมนตีั้งแต่เมื่อเช้าแล้ว
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เมื่อไร้พยานหลักฐาน ศุภโชคก็ได้แต่นั่งกุมขมับ ไม่รู้จะ 

แก้ปัญหาอย่างไร จงึเดนิขึ้นไปหาภสัสรที่ห้อง กะว่าต่อให้ไม่มอีะไรมา

ยนืยนั เขากต็้องพูดจากบัหล่อนให้รู้เรื่อง เคาะประตูอยู่หลายสบินาที

กว่าภัสสรจะเปิดประตูให้ ตาแดงก�่าแบบคนร้องไห้มานาน เล่นเอา 

ชายหนุ่มที่นั่งไม่เป็นสขุมาหลายชั่วโมงทกุข์หนกัขึ้นไปอกี

“โชคกลบัไปก่อนนะคะ แพทอยากอยูค่นเดยีว” หญงิสาวหลบตา 

มองพื้นตลอดเวลาที่ศภุโชคพยายามงอนง้อ

“ฟังผมก่อน ผมไม่ได้ท�าอะไรกับลิซ่านะ ผมเมากลับมาก่อน

ด้วยซ�้า แพทเชื่อผมนะครบั”

“แพทยงัไม่อยากฟัง ยิ่งโชคบอกโชคเมา แพทยิ่งไม่อยากฟังค่ะ” 

เพราะการเมาน�าไปสู่เรื่องไม่คาดฝันได้มากมาย น�้าตาหญิงสาวไหล

รนิออกมา เนื้อตวัสั่น เพราะยิ่งคดิกย็ิ่งจนิตนาการไปกนัใหญ่ว่าเรื่อง

เกดิขึ้นจรงิ หลกัฐานที่เหน็เป็นไปตามเนื้อผ้า 

ในขณะที่ศุภโชคยื้อยุดอยู่นาน ไม่ยอมทิ้งหญิงสาวไว้คนเดียว 

แต่ยิ่งพูดเท่าไร ภัสสรก็ยิ่งร้องไห้จนเขาใจเสียไปด้วย เลยตัดสินใจ

ปล่อยให้หญิงสาวอยู่คนเดียว กะว่าพรุ่งนี้จะขึ้นไปนั่งรอยืนรอ ยังไง 

ต้องพูดกนัให้รู้เรื่อง 

แต่กลับกลายเป็นว่าทุกวันหลังจากนั้น ไม่ว่าศุภโชคจะ

พยายามไปหาหล่อนที่ห้องพกัเช้าแค่ไหน รอนานเท่าไร กไ็ม่มใีครเปิด

ห้องรับ เล่นเอาเขาแทบบ้า เกือบได้หอบผ้าผ่อนมานอนเฝ้าเสียแล้ว 

แต่กต็ดิว่าเขาต้องพบกบัอาจารย์ที่ปรกึษาตดิๆ กนัหลายวนั จนวนันี้

ที่เขาตั้งใจว่าหากคนืคอมพวิเตอร์กบัหนงัสอืที่ยมืจากห้องสมดุเสรจ็สิ้น

ก็จะขึ้นไปหาคนรักที่ปิดกั้นการติดต่อทุกช่องทางจากเขา เป็นตาย 

ร้ายดีอย่างไรก็จะทนรอจนกว่าจะได้คุยกัน แต่วินาทีที่เปิดประตูเข้า 

ห้องพกัหล่อนได้ ศภุโชคกพ็บกระดาษใบเลก็จากภสัสรสอดอยูใ่ต้ประต ู
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โชค...

แพทจะกลับบ้านสองสัปดาห์เพื่อช่วยงานหมั้นคุณภัทร ขอให้

โชคใช้เวลาระหว่างนี้ทบทวนดูว่าเรื่องระหว่างเรามนัคอืความรกั หรอื

ความใกล้ชดิ ส�าหรบัแพท แพทรูใ้จตวัเองดเีสมอ และพร้อมจะยอมรบั

การตดัสนิใจของโชค ไว้แพทกลบัมาค่อยคยุกนันะคะ

ดูแลตวัเองด้วย แพทเป็นห่วงคณุ

      แพท

ศุภโชคแทบไม่ต้องใช้เวลาสองสัปดาห์ที่ภัสสรกลับบ้านในการ

ตอบหัวใจตัวเอง ภาพสาวน้อยวัยสิบแปดเข็นรถเข็นกระเป๋าเดินทาง

หลายใบยงัอยูใ่นหวัใจเขาเสมอ รอยยิ้มหวานปานน�้าผึ้งนั้นท�าให้เขารู้ 

และเข้าใจว่าการตกหลมุรกัใครสกัคนตั้งแต่แรกเหน็เป็นอย่างไร ศภุโชค 

จงึตั้งใจว่าภสัสรกลบัมาคราวนี้ เขาจะบอกในสิ่งที่ควรบอกมาเนิ่นนาน 

เพื่อให้หล่อนกลบัมาเป็นของเขา

กรุงเทพมหานคร 

“คณุแพทของแม่เป็นอะไรคะ ยงัปรบัเวลาไม่ได้หรอืลกู” ภสัรา

ถามบตุรสาวที่นั่งนิ่งอยูร่มิหน้าต่าง ท่าทางเหม่อลอยเหมอืนคนมเีรื่อง

ต้องคดิ แต่พอได้ยนิเสยีงบพุการกีห็นัมายิ้มหวานให้เหมอืนไม่มอีะไร

เกดิขึ้น

“เปล่าค่ะคณุแม่ แพทปวดหวันดิหน่อย ทกุอย่างเรยีบร้อยดไีหม

คะ คณุภทัรอยากให้แพทช่วยอะไรอกีหรอืเปล่า”

ภัสสรถามมารดาที่สูงวัยแล้ว แต่ยังคงมีใบหน้าและทรวดทรง 

ที่งดงามอย่างคนดูแลตัวเองดี ไม่บอกจะไม่เชื่อเลยว่าสตรีมีเชื้อสาย

นางนี้มลีูกชายตวัโตสามคนกบัลูกสาวแสนสวยอกีหนึ่งคน
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“เรยีบร้อยแล้วละค่ะ วนันี้เพื่อนๆ คณุภทัรจะมาทานข้าวที่บ้าน

นะคะ บางคนขนของที่จะใช้นอนค้างวนัพรุง่นี้มาไว้ด้วย เพราะขนัหมาก

เช้าน่าดู ลงไปทานข้าวกนันะคะ ไปช่วยคณุภทัรดูแลแขกกนั”

ภัสราชวนบุตรสาวให้ลงไปรับรองแขก ท่าทางไม่สบายใจของ

สาวงามท�าให้หล่อนมั่นใจว่ามเีรื่องอะไรสกัอย่างรบกวนจติใจบตุรสาว

คนเลก็ แต่ด้วยความที่มกัให้ลูกๆ ตดัสนิใจแก้ไขปัญหาของตวัเองมา

ตลอด ภสัราจงึเลอืกที่จะไม่เซ้าซี้หาต้นเหต ุแต่ชวนสาวน้อยตรงหน้า

ท�ากจิกรรมอื่นเพื่อเบนความสนใจให้ลูกคลายเศร้าแทน

“ไอ้ภทัร ไหนบอกน้องสาวมงึกลบัมาจากองักฤษ ไม่ลงมา

เหรอวะ หรอืไม่อยูบ้่าน” รณพลถามถงึแม่สาวคนสวยที่เขาตดิใจตั้งแต่

เจอเมื่อสามเดอืนก่อน

“ไอ้ห่า ตกลงมาหากูหรอืมาหาน้องกู”

ภัทรกระเซ้าเพื่อนสนิทที่เรียนหนังสือด้วยกันที่ต่างประเทศมา

ตั้งแต่ยงัเดก็ รูจ้กักนัเกอืบยี่สบิปี ท�าไมจะไม่รู้ว่ามนัคดิกบัน้องสาวเขา

อย่างไร กร็ู้อยู่ว่าภสัสรมคีนรกัที่คบกนัขึ้นปีที่สาม ทางโน้นกเ็ป็นคนดี

มีชาติตระกูล ดูแลน้องสาวเขาเป็นอย่างดี แต่สิ่งที่เขารู้เป็นสารแบบ

ผ่านๆ ที่ได้ยนิน้องชายคนเลก็พูดกบัมารดา

“ฮ่าๆๆ น้องมงึสวย กูชอบ ไม่เหน็หน้าแล้วนี่กูกนิข้าวไม่ลงเลย

นะ ไปตามหน่อยดวิะ เดี๋ยวลูกกูมาแล้ว แป๊บเดยีวกูกต็้องกลบั วนันี้

อยู่ได้ไม่นาน” 

รณพลพดูถงึเจตยิา ลกูสาววยัสบิกว่าขวบที่เกดิกบัผอร ลกูสาว

ปลดักระทรวงที่เป็นเพื่อนนกัเรยีนของเขา สมยัทั้งสองเรยีนมหาวทิยาลยั

ที่อเมรกิา หลงัจากผอรคลอดลกู และต่างคนต่างเข้าใจว่าความสมัพนัธ์

ที่มีและความรู้สึกดีๆ ที่มีให้กันนั้นไม่อาจพัฒนาไปได้มากกว่าความ

เป็นเพื่อน ทั้งรณพลและผอรจงึตดัสนิใจว่าจะช่วยกนัเลี้ยงลูกให้ดทีี่สดุ 
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โดยที่ต่างฝ่ายต่างไม่มีพันธะใดๆ ต่อกันตลอดห้าปีที่อาศัยอยู่บ้าน

เดียวกันที่สหรัฐอเมริกา จนทั้งคู่จบปริญญาโท โดยมารดาของผอร 

ส่งแม่นมที่เลี้ยงดผูอรมาตั้งแต่ยงัเลก็มาช่วยดแูลเจตยิา ในขณะที่บดิา

ของรณพลให้แม่บ้านและแม่ครวัมาจากเมอืงไทยเพื่อคอยอ�านวยความ

สะดวกให้บตุรชายและมารดาของหลานสาวระหว่างเรยีนหนงัสอื 

จนเมื่อเรยีนจบกลบัมา ผอรอยากได้ประสบการณ์ในการท�างาน

กบับรษิทัเอกชนก่อนจะออกมาเปิดบรษิทัของตวัเอง จงึท�าให้เวลาใน

การกลบับ้านไม่แน่ไม่นอนนกั รณพลจงึอาสาเอาลูกสาวมาเลี้ยงดูให้

เพราะเขาช่วยงานบิดาผู้เป็นหัวหน้าพรรคการเมือง ไม่มีเวลาท�างาน

ตายตวั อาศยัลงพื้นที่ ซึ่งเขากม็กัเลอืกเวลาที่เจตยิาไปโรงเรยีน ท�าให้

ดูแลบุตรสาวได้อย่างเต็มที่ โดยเสาร์-อาทิตย์ผอรจะมารับเจติยาไป

ดูแล 

“วนันี้วนัเสาร์ ท�าไมอรมาส่งไววะ” ภทัรผูรู้ค้วามเป็นมาทกุอย่าง

ถามขึ้น กเ็ขากอ็ยู่ในเหตกุารณ์คนืที่ทั้งคู่เมาจนเผลอมอีะไรกนั

“เออ อรจะไปเมกาคนืนี้ว่ะ เลยเอาลูกมาส่งก่อน นี่บอกจะเอา

มาส่งที่นี่นะ เพราะใกล้บ้านเขามากกว่า” รณพลบอกเพื่อนสนิทที่ 

รู้เรื่องราวทกุอย่างเป็นอย่างดี

“เอามาดวิะ เดี๋ยวกูให้เดก็ช่วยด ูนี่คณุแพทชอบเดก็มากนะเว้ย 

ให้เลี้ยงลกูมงึไหม ฮ่าๆๆ” ภทัรหาช่องทางให้เพื่อนสนทิเข้าหาน้องสาว 

ต่อให้รู้แก่ใจว่าน้องมีแฟน แต่ภัสสรเพิ่งอายุเท่าไรเอง หากมีโอกาส 

เขาก็อยากให้เห็นโลกกว้างๆ ได้ดูคนนานๆ ไอ้ผู้ชายคนที่ได้ข่าวว่า 

คบกนั ต่อให้เป็นลูกเพื่อนคณุพ่อ แต่เขากไ็ม่เคยเหน็หน้าค่าตา หรอื

รู้จกันสิยัใจคอเลยแม้แต่น้อย

“น้องมงึมแีฟนแล้วเหอะ ไอ้คณุโชคอะไรนั่น ตวัสูงยงักะเปรต 

แฟนกนัจรงิจงัแค่ไหนวะ กูชอบน้องมงึจรงิๆ นะ จบีแข่งได้ไหม” รณพล

เอ่ยถึงเพื่อนชายคนสนิทของหญิงสาวที่เขาพบวันที่ภัสสรเดินทางไป
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องักฤษ ขดัใจที่คนถูกใจมเีจ้าของหวัใจเสยีแล้ว

“กูให้เลี้ยงตอนนี้เว้ย แต่อย่างว่าว่ะ กูแก่กว่าคณุแพทเป็นสบิปี

เลย ไม่ค่อยได้คยุกนัหรอก โน่น ถ้ามงึอยากรู้ไปถามคณุพทีโน่น เขา

สนิทกันพวกเด็กอาร์ต” ภัทรบอกลอยๆ แล้วยกแก้วเครื่องดื่มขึ้นจิบ

ระหว่างบอกให้เพื่อนรกัไปสบืเรื่องราวเอากบัคณุพทีหรอืภทัระ พี่ชาย

คนที่สามของภสัสร ยงัพูดทนัไม่ขาดค�า โทรศพัท์รณพลกด็งัขึ้น 

“ว่าไงอร” รณพลรบัสายแม่ของลูกด้วยน�้าเสยีงเป็นมติร

“พล...อรเอาลูกไปส่งเลยได้ไหม นายให้อรวนไปเอาเอกสาร 

ที่บรษิทัให้ก่อนขึ้นเครื่อง”

“ได้ส ิ แต่พลอยู่บ้านภทัรนะ ตกลงจะเอามาส่งที่นี่ใช่ไหม ตดิ

หนังสือมาให้ลูกสักสองเล่มด้วยได้ไหม เผื่อพลดึก” รณพลบอกข้อ

จ�ากดัของตนเอง

“ดเีลย แค่นี้เอง งั้นเดี๋ยวสกัไม่เกนิครึ่งชั่วโมงเจอกนั บอกไอ้ภทัร

ขอเฮนดริกแก้วนึงล้างปากก่อนขึ้นเครื่องนะ” ผอรทิ้งท้ายแบบคน

อารมณ์ดกี่อนวางสายไป

“สวัสดีค่ะ ขาดเหลืออะไรบอกแพทนะคะ เดี๋ยวแพทเพิ่ม

เตมิให้” เสยีงใสของภสัสรแว่วมาจากทางหน้าบ้าน ท�าให้ภทัรซึ่งนั่งอยู่

รมิสระน�้าหนักลบัไปมองต้นเสยีงพร้อมสะกดิรณพลที่ดจูะรอการลงมา

ของน้องสาวเขาตลอดเวลา ชะเง้อกแ็ล้ว อะไรกแ็ล้ว จนแดดร่มน้องสาว

คนสวยของเขาจึงเพิ่งจะลงมาช่วยรับแขก แต่พี่ชายคนโตอย่างเขาก็

ไม่คดิจะต�าหน ิแล้วลกุขึ้นเดนิไปหาภสัสรด้วยตวัเอง

“คุณแพท กลับมาเพิ่งจะได้เห็นหน้า เป็นไงคะ ส่งงานแล้ว 

ใช่ไหม” ภัทรอ้าแขนรับน้องสาวคนเล็กเข้ามากอด หล่อนมีใบหน้า

สะสวยที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมมาจากทั้งพ่อและแม่รวมกันอย่าง 

ไม่ขาดตกบกพร่อง
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“ค่ะ คณุแพทเร่งท�าแล้วส่งก่อนก�าหนด จะได้กลบัมางานคณุ

ภัทรไงคะ” น้องคนเล็กของบ้านซุกหน้ากับหน้าอกกว้างของพี่ชาย 

คนโตแบบเดก็ขี้อ้อน กระชบัวงแขนรอบตวัภทัรได้กห็วนนกึถงึเจ้าของ

อ้อมกอดที่โอบรอบตัวหล่อนในช่วงหลายปีมานี้ แต่แล้วก็กดความ

คดิถงึเขาให้ลกึลงไปสดุใจ 

“อยู่จนเปิดเทอมเลยสคิะ เดี๋ยวคณุภทัรบนิไปส่งคณุแพทเอง”

ภัทรคลายอ้อมกอด ดันตัวน้องสาวออกเพื่อมองหน้า ก่อนจะ

แนะน�าเพื่อนๆ ให้รู้จกัอกีท ีทั้งที่มั่นใจว่าภสัสรความจ�าดพีอ “นี่เพื่อน

คณุภทัร จ�าได้ไหม ปิดเทอมที่แล้วเจอกนัตั้งหลายหน” 

ภสัสรได้ยนิแบบนั้นกโ็ผล่หน้าไปมองเพื่อนพี่ชายว่าคอืใคร เมื่อ

เห็นว่าเป็นคนที่คุ้นหน้ากันอยู่แล้ว หญิงสาวก็พนมมือไว้รณพล ยิ้ม

ตามมารยาทด้วยอารมณ์ยังขุ่นมัวจากศุภโชคอยู่ แต่หารู้ไม่ว่ายิ้ม

มารยาทนั้นกม็อีานภุาพมากพอที่จะท�าให้รณพลตกหลมุรกัหล่อน จาก

แค่ชอบ ตอนนี้พดูได้เลยว่าชายหนุุม่มอบหวัใจให้สาวงามไปแล้วทั้งดวง

“สวัสดีค่ะ แพทจ�าได้สิคะ” พูดกับแขกเสร็จก็เงยหน้าพูดกับ 

พี่ชายต่อ “มอีะไรให้คณุแพทช่วยบอกเลยนะคะคณุภทัร” 

“ช่วยเลี้ยงลูกไอ้พลหน่อย เดี๋ยวแม่ของลูกมนัจะเอามาส่ง แต่

ตวัพ่อมนัยงัอยากนั่งกนิเหล้าอยู่” 

ภสัสรท�าตาโต ไม่คดิว่ารณพลจะแต่งงานมลีูกแล้ว เพราะอายุ

อานามขนาดเขาต่อให้ไม่น้อย แต่หล่อนก็ไม่คิดว่าเขาจะมีครอบครัว

เร็ว ดูท่าทางเจ้าส�าราญอย่างกับอะไร ถึงอย่างไรเสียหล่อนก็ยังมี

มารยาทไม่เอ่ยออกไป แต่ถามถงึแม่ของลูกแทน

“อ้าว ท�าไมภรรยาคุณพลไม่มาจอยด้วยกันล่ะคะ เดี๋ยวแพท 

นั่งคยุเป็นเพื่อนก็ได้” 

รณพลยิ้มแหย ไม่รู้จะอธบิายอย่างไร แต่กก็ลวัสาวที่เขาพงึใจ

จะเข้าใจผดิ เลยได้แต่หนัไปถลงึตาใส่เพื่อนให้รบีอธบิายความจรงิให้
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น้องสาวฟัง ซึ่งอกีคนกร็บัรู้ความต้องการของเพื่อนรกัเป็นอย่างดี

“มแีต่ลูก ไม่มเีมยีค่ะ มนัเลกิกบัเมยีคนืเดยีวไปตั้งแต่ลูกยงัไม่

เกดิแล้วคณุแพท โน่นไง มาพอด”ี ภทัรเล่าคร่าวๆ ยงัไม่ได้ทนัได้ลง

รายละเอียดดีเพราะเห็นผอรเดินเข้ามาแต่ไกล ข้างกายมีเด็กผู้หญิง

หน้าตาน่ารกัที่เชื่อได้เลยว่าโตไปต้องคว้าหวัใจหนุม่ๆ ได้หลายคนแน่ๆ 

“พล ขอบใจมาก รอบสดุท้ายแล้ว รอบหน้าวกีไหนพลอยากไป

เที่ยวยาวๆ กบัสาวๆ บอกเลยนะ อรจะชดเชยให้” ผอรยกมอืไหว้พ่อ

ของลูกปลก ก่อนจะหนักลบัมาหาภทัรที่จะเป็นเจ้าบ่าวในวนัพรุ่งนี้

“แก ไอ้ภทัร ฉนัยนิดด้ีวย อยูไ่ม่ได้จรงิๆ ว่ะงานหมั้น รองานแต่ง 

นะ ฉันจะร้องเพลงเป็นเกียรติให้แกสามเพลงรวด แล้วไหนเหล้าฉัน  

สั่งพลไว้แล้วไง แก้วหนึ่งก่อนไป จะดื่มอวยพรให้แก” ผอรสั่งเสยียดืยาว 

แล้วอวยพรให้เพื่อนมคีวามสขุในชวีติสมรสที่ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ 

ส่วนเดก็หญงิเจตยิากไ็ด้แต่ยนืตาแป๋วอยู่กลางวง มองพ่อกบัแม่

ซ้ายทขีวาท ีแบบไม่รูว่้าตวัเองควรยนือยูต่รงนี้หรอืเปล่า ด้านภสัสรเหน็

เดก็หญงิหน้าตาน่ารกัถกัผมเปีย ท�าหน้าตาเหลอหลาจงึเดนิเข้าไปหา 

เจตยิากเ็ลยยกมอืไหว้คณุน้าคนสวยอย่างอ่อนช้อยแบบที่พ่อแม่สอนมา

เมื่อเหน็หญงิสาวเดนิมาทางตน

“สวัสดีค่ะ พี่ชื่อคุณแพท เอ่อ เรียกพี่แพทก็ได้ ชื่ออะไรคะ” 

ภัสสรแนะน�าตัวเองกับสาวน้อยหน้าตาน่ารักอย่างเป็นกันเอง ยกมือ

ขึ้นลูบศรีษะเดก็หญงิด้วยความเอน็ดูเหลอืเกนิ 

“ตีญ่าค่ะ” เด็กน้อยตอบเสียงเบากับสตรีแปลกหน้า ถึงแม้ว่า

พ่อแม่จะสลับกันเลี้ยงหล่อนตลอดเวลา แต่เด็กหญิงก็ไม่คุ ้นกับ 

คนนอกบ้านสกัเท่าไร 

ขณะนั้นเองผอรกเ็ผอญิเหลอืบเหน็สายตาที่รณพลมองหญงิสาว

กับลูกตัวเอง แล้วก็ถึงกับอดแซวเบาๆ ให้สองสาวต่างวัยได้ยินไม่ได้ 

“สงสยัพลจะหาแม่เลี้ยงให้ลูกอรละมั้ง” 
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ด้านคุณพ่อลูกหนึ่งอย่างรณพลได้ยินแบบนั้นก็หัวเราะแก้เก้อ 

“บ้าเหรออร ลกูอรกล็กูพล ไปๆ พลเดนิไปส่งที่รถ ฝากตญ่ีาแป๊บนะครบั

คณุแพท”

“งั้นแพทพาน้องไปทานข้าวในบ้านได้ไหมคะ ข้างนอกยงุเยอะ”

ภสัสรขออนญุาตผอรกบัรณพล เกรงใจผู้ปกครองเดก็ เดี๋ยวจะ

หาว่าหล่อนเจ้ากี้เจ้าการเกินไป ไม่ได้สนิทสนมกับเขา แล้วก็ไม่ได ้

มกัคุ้นกบัเจตยิาแม้แต่น้อย อกีทั้งยงัเกรงใจคณุแม่ของเดก็หญงิผู้นี้

ผอรโบกมอืท�านองว่าตามสบาย “เอาเลยค่ะน้อง พี่ฝากด้วย” 

ก่อนจะหนัไปยกัคิ้วให้พ่อของลกู “ไม่ต้องไปส่งพล อยูก่ะเพื่อนนี่แหละ” 

แล้วหนัไปกระซบิกระซาบกบัภทัรที่ยนือยู่ด้วยกนั.

“ระวังจะได้เพื่อนเป็นน้องเขยนะภัทร สายตาล่าเหยื่อของพล

เปิดปฏบิตักิารแล้ว” 

ช่วงเวลาที่ภัสสรกลับมาเมืองไทย รณพลเทียวมาหาอีก

หลายหน บางทีก็พาเจติยามาเล่นหลังจากลูกสาวติดใจภัสสร จน 

หญงิสาวกลบัไปเรยีนต่อเทอมสดุท้าย รณพลกย็งัตดิต่อผ่านโปรแกรม

แชตอย่างสม�่าเสมอ โดยส่งความคบืหน้าต่างๆ เกี่ยวกบัเจตยิาที่กลาย

เป็นเพื่อนสนทิต่างวยัให้หญงิสาวดู 

ศภุโชคไม่เคยรบัรูถ้งึความสมัพนัธ์ใหม่ที่คบืคลานเข้ามาในชวีติ

คนรัก คิดแต่ว่าเมื่อภัสสรกลับมาแล้วอารมณ์ดีขึ้นก็ไม่อยากหยิบยก

เรื่องหมางใจมาคยุกนัอกี ความคดิที่ว่าจะบอกรกัหญงิสาวให้มั่นใจว่า

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนคือความรัก ไม่ได้เป็นแค่

ความใกล้ชิดก็เลือนหายไป เพราะคิดว่าหญิงสาวจะรับรู้ได้จากการ 

กระท�า หารู้ไม่ว่าความบาดหมางในอดีตฝังใจภัสสรตลอดมา และ

หล่อนคิดว่าการที่ศุภโชคไม่เปิดใจเคลียร์คือการหนีปัญหา จนวันที่ 

ทั้งสองคนเรียนจบกลับเมืองไทย ภัสสรก็ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์
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ระหว่างทั้งคู่

“โชค เราลองกลบัไปใช้ชวีติจรงิๆ ไหมคะ”

“คอือะไรแพท”

ศภุโชคงงๆ กบัค�าพดูของหญงิสาว แต่มอืยงัเกบ็หนงัสอืลงกล่อง

เตรยีมส่งกลบัประเทศไทยทางเรอืเดนิสมทุรขนาดใหญ่

“แพทไม่เคยรู้เลยว่าโชครกัแพทหรอืเปล่า แพทไม่รู้ด้วยซ�้าว่าที่

เราเป็นกนัอยู่คอืความสมัพนัธ์แบบไหน โชคไม่เคยบอกรกั ไม่เคยขอ

เป็นแฟน บางทกีารที่เราอยู่ด้วยกนัอาจจะเป็นแค่ความผูกพนักนักไ็ด้ 

ถ้าโชคลองคบคนอื่นดบู้าง เผื่อจะรูว่้าแพทใช่ที่โชคต้องการจรงิๆ ไหม”

“แพทจะเลกิ? “ศภุโชคถามเสยีงเรยีบ แต่ในใจรุ่มร้อนเหมอืน

ใครเอากองเพลงิมาสมุไว้

“แพทใช้ค�าว่าเลิกได้เหรอคะ ตอนนี้ความสัมพันธ์ของเรา 

คอือะไร แพทยงัไม่รู้เลย” ภสัสรท�าได้ด ี ไม่มนี�้าตาไหลออกมาแม้แต่

หยดเดยีวระหว่างพูด ทั้งๆ ที่ใจปวดร้าวไปหมด

“แพทพูดตรงๆ นะคะ แพทคิดมาตลอดตั้งแต่วันนั้นว่าโชคมี

อะไรกบัลซิ่าจรงิหรอืเปล่า แพทยอมรบัว่าช่วงแรกๆ แพทหนหีน้า ไม่

อยากฟัง เพราะรู้ว่าตัวเองอารมณ์ยังไม่ดีพอ แต่หลังจากนั้นโชคก ็

ไม่เคยเคลยีร์อะไรกบัแพทเลย ท�าเหมอืนให้มนัผ่านเลยไป แพทอยูก่บั

ความหวาดระแวงมาตลอดว่าจะเกดิเรื่องแบบนี้อกีไหม”

หญิงสาวก้มลงมองมือตัวเองขณะที่ศุภโชคนั่งแข็งเป็นหิน 

ไปแล้ว

“ลองดูนะคะโชค เผื่อวันนึงโชคจะเจอผู้หญิงที่ท�าให้โชคพูด 

ค�าว่ารักออกจากปากได้” ภัสสรอดไม่ไหว พูดไป น�้าตาก็เริ่มเอ่อมา

คลอเบ้า แววตาเจบ็ปวด แล้วหล่อนกอ็อกจากห้องไป ก่อนจะต่างคน

ต่างแยกย้ายบินกลับเมืองไทย โดยไม่ได้ปรับความเข้าใจกัน เพราะ

ชายหนุ่มกต็ั้งตวัไม่ถูกเช่นกนั 
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ระหว่างช่วงเวลานั้นภสัสรกบ็นิกลบัมาเรยีนปรญิญาโทที่องักฤษ

ต่ออกีหนึ่งปี ในขณะที่ศภุโชคเริ่มเข้าดแูลรบัผดิชอบธรุกจิของครอบครวั 

แต่ทั้งสองก็ยังติดต่อกันสม�่าเสมอ จนศุภโชคเข้าใจว่าความสัมพันธ์

ของทั้งคูย่งัคงพอรกัษาไว้ได้ ตั้งใจไว้ด้วยว่าเมื่อหญงิสาวเรยีนจบกลบั

มา เขาจะขอหล่อนแต่งงาน และหวงัให้ระยะเวลาที่ห่างกนัพสิูจน์ว่า

ความสัมพันธ์ของพวกเขาคือรักแท้ เหมือนที่เขาพิสูจน์ใจตัวเองแล้ว

พบว่า ‘รกั’ คอืสิ่งที่รู้สกึกบัภสัสร แต่แล้วกเ็หมอืนฟ้าถล่ม เมื่อเพื่อน

สนทิของเขาโทรศพัท์มาหา

“ไอ้โชค...นี่มึงอยู่ไหนวะ มึงจะแต่งงานเหรอ ท�าไมพวกกูไม่รู้

เลยล่ะ” 

ค�าถามเป็นชุดแบบไม่เว้นจังหวะให้ตอบท�าให้ศุภโชคตั้งตัว 

ไม่ทนั “ท�าไม มอีะไร” ชายหนุ่มได้แต่ถามกลบัเสยีงนิ่งๆ ออกจะงงๆ 

กับค�าถามของเพื่อน เพราะเขายังไม่ได้เล่าให้ใครฟังว่าจะขอภัสสร

แต่งงานหลงัหญงิสาวเรยีนจบ

“น้องสาวกูบอกว่าแพทจะแต่งงาน เพราะเหน็ไปกนิข้าวกบัผูช้าย

แล้วผู้ชายสวมแหวนให้ แต่มึงยังอยู่ภูเก็ตไม่ใช่เหรอวะ มากรุงเทพฯ 

หรอืไง ไม่บอกพวกกู จะได้นดัเจอบ้าง”

ได้ยินแบบนั้นศุภโชคก็รู้สึกเหมือนโดนค้อนทุบที่หัว เสียงวิ้งๆ 

ดงัอยู่ในหวัร่วมนาท ีจนเพื่อนต้องตะโกนเรยีกเสยีงดงัดงึสตกิลบัมา

“ไอ้โชค! ยงัอยู่เปล่าวะ”         

“เออ อยู่ เดี๋ยวค่อยคยุกนั กูตดิธรุะอยู่” 

...

วางสายไปแล้วสองชั่วโมงกว่ากว่าศุภโชคจะดึงตัวเองกลับมา 

สู่โลกความเป็นจรงิได้ ชายหนุ่มเลื่อนก�าหนดการงานทกุอย่างออกไป

แล้วรีบขึ้นกรุงเทพฯ เขาร้อนใจมากเพราะเมื่อสองวันก่อนที่คุยกับ 

หญงิสาว เจ้าตวัไม่พูดสกันดิว่าจะกลบัเมอืงไทย
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ศภุโชคเดนิดุม่ๆ เข้าบ้านของหญงิสาว ไม่สนใจเสยีงโวยวาย 

ของแม่บ้านที่งงว่าชายหนุม่ผู้นี้คอืใคร เมื่อเหน็ภสัสรที่นั่งเล่นอยูใ่นห้อง

นั่งเล่น เขากป็รี่เข้าไปถามโดยไม่ให้คนที่ท�าใจเขาแทบหยดุเต้นตั้งตวั

“แพท...เรื่องระหว่างเรา...มนัไม่เหมอืนเดมิใช่ไหม”

หญงิสาวไม่ตกใจ แต่แปลกใจไม่น้อยที่เขามาหาถงึบ้านแบบนี้

“โชค...เราเลกิกนัแล้วนะคะ ตั้งแต่วนันั้น” ภสัสรหลบุตาลง จ้อง

มองมอืเรยีวที่กมุอยู่บนตกั เสยีงแผ่วเบาจนเจ้าตวัเองกแ็ทบไม่ได้ยนิ

“เลิกกันเมื่อไหร่ ก็เราคุยกันเกือบทุกวัน” ศุภโชคเริ่มเสียงดัง  

ไม่เข้าใจว่าความสมัพนัธ์ของเขาสองคนสะดดุตอนไหน

“โชคไม่เคยขอแพทคนืด ีไม่เคยปรบัความเข้าใจ ไม่เคยแม้แต่

จะบอกค�าว่ารกั! “ เสยีงสดุท้ายที่ภสัสรพดูมาเหมอืนคนระงบัอารมณ์

ไม่อยู่

“แพทต้องการแค่ค�าพูดใช่ไหม! แล้วทกุอย่างที่เราสองคนมมีา

ตลอดสี่ปีล่ะ ผมไม่เคยมใีคร ตั้งใจเรยีนให้จบแล้วจะกลบัมาดแูลแพท 

แล้วนี่อะไร ผมต้องรู้จากคนอื่นว่าแพทรบัแหวนจากผู้ชายอื่น ทั้งๆ ที่

เราคยุกนัเกอืบทกุวนั ผูช้ายคนนั้นเป็นใคร แพทจะแต่งงานกบัมนัเหรอ 

แพท! อย่ามาเงียบใส่ผม ตอบมาเดี๋ยวนี้!” ศุภโชคแผดเสียงถาม

ประโยคสดุท้ายแบบเกรี้ยวกราด ระงบัอารมณ์ไม่อยู่แม้แต่น้อย 

“คณุพล เพื่อนคณุภทัร โชคกเ็คยเจอ” ภสัสรตอบเสยีงแผ่วเจอื

สั่น ไม่มเีหตผุลที่ต้องปิดบงัอะไร เพราะเชื่อว่าเดี๋ยวคนอื่นกต็้องรู้อยู่ดี

“อ่อ ไอ้หน้าตี๋ ลูกมาเฟีย เขาให้อะไรที่ผมให้ไม่ได้ แพทถงึท�า

แบบนี้” ศุภโชคโมโหหน้าแดงก�่า ไม่เข้าใจว่าคนรักเห็นไอ้ผู้ชายมีลูก

ตดินั่นดกีว่าเขาไปได้อย่างไร ทั้งที่เขารกัและซื่อสตัย์กบัหล่อนคนเดยีว

ตลอดมา

“อย่าก้าวร้าวคณุพลนะ! แล้วรู้ไว้เลยว่าสิ่งที่คณุพลให้แพทคอื

เขากล้าบอกแพทว่าเขารกั ทั้งๆ ที่แพทไม่ได้อยู่กบัเขา แต่โชคมแีพท 
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อยูแ่ล้ว โชคกลบัไม่พดู ไม่พดูอะไรเลย แพทคยุกบัโชคทกุวนั รอทกุวนั

ให้โชคพูดค�าว่ารกั คดิตลอดว่าถ้าโชคพูด แพทกจ็ะอยู่กบัโชค ต่อให้

โชคจะท�าเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น แพทกจ็ะยอมทิ้งความน้อยใจ แม้ว่า

โชคจะไม่ขอแต่งงาน จนวนันี้โชคกย็งัไม่พูด! แล้วโชคจะให้แพทอยูก่บั

ผู้ชายที่แพทไม่เคยรู้เลยว่าเขารกัแพทหรอืเปล่าเหรอ!!!” 

ภสัสรพดูจบกว็ิ่งขึ้นบนัไดบ้านไป ทิ้งให้ศภุโชคยนืจมอยูก่บัความ 

เจ็บปวด พร้อมตั้งใจไว้ว่าเขาจะไม่มีวันให้ผู้หญิงคนไหนมาท�าให้เขา

รู้สกึแบบนี้อกีแล้ว!


