
ชายหนุ่มร่างสูงที่ก�าลังยืนพรีเซนต์งานอยู่ด้านหน้าดูโดดเด่น 
บุคลกิเตม็เปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ สมฐานะทายาทบรษิทัพพีเีรยีลเอสเตต 

ซึ่งเป็นเจ้าของรสีอร์ตสุดหรูชื่อมลิเลนเนยีมสตาร์ในจงัหวดักระบี่ ยอดจอง

ห้องพักของรีสอร์ตเต็มล่วงหน้าไปถึงหกเดือน นอกจากนั้นแล้วบริษัท 

พพีเีรยีลเอสเตตยงัครองต�าแหน่งหนึ่งในสบิกลุม่ธรุกจิรบัเหมาก่อสร้างแบบ

ครบวงจรของประเทศไทย ทั้งหมดนั้นไม่ใช่ได้มาเพราะโชคช่วย แต่เพราะ

ฝีมอืในการบรหิารของภูรนิทร์ต่างหาก 

“เมื่อไตรมาสที่แล้วบริษัทเราท�าก�าไรได้สองพันล้านบาท มากกว่า 

ปีก่อนๆ สบิเท่า แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้...”

เสียงอื้ออึงดังขึ้นเมื่อภูรินทร์โชว์ตัวเลขผลประกอบการของบริษัท  

คนทั่วไปมักจะมองว่าตัวเลขน่าเบื่อ แต่พอนึกถึงเงินปันผลที่จะถูกโอนเข้า

บญัชกีต็ั้งใจฟัง 

หลังจากถูกเรียกตัวกลับมาจากอเมริกาเมื่อสองเดือนก่อน ภูรินทร์ 

ก็ท�าให้ทุกคนยอมรับว่าเขาไม่ได้มีดีแค่เป็นลูกชายประธานบริษัท แต่มี

บทน�ำ
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คุณสมบตัเิหมาะจะเป็นผู้บรหิารคนต่อไป  

“เป้าหมายต่อไปที่ผมวางเอาไว้คือบริษัทต้องได้ก�าไรมากขึ้นใน

ไตรมาสถดัไปห้าสบิเปอร์เซน็ต์ เงนิทนุหมนุเวยีนเพิ่มขึ้น และเราจะเพิ่มฐาน

ลูกค้าให้สูงกว่าเป้า พีพีเรียลเอสเตตจะเป็นผู้น�าเหนือบริษัทอื่นๆ และผม

ตั้งใจว่าจะเปิดมิลเลนเนียมสตาร์สาขาที่สองและสามที่ประเทศพม่าและ

เวยีดนามให้ได้ในปลายปีหน้า”

ภายในห้องประชมุกรรมการต่างพากนัหนัมอง หลายคนไมเ่หน็ดว้ย

เพราะการลงทนุก่อสร้างในสองประเทศพร้อมกนัอาจท�าให้เงนิทนุหมนุเวยีน

ของบริษัทติดขัด เสี่ยงต่อการขาดทุน แถมการก่อสร้างในพื้นที่ห่างไกล 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นเกาะกลางทะเลท�าให้เสยีเงนิเป็นจ�านวนมาก...แต่เมื่อ

โมเดลของโรงแรมใหม่ปรากฏบนจอมอนิเตอร์พร้อมกับโลโก้ของบริษัท 

ยกัษ์ใหญ่ในอเมรกิา เสยีงอื้อองึกด็งัขึ้น บรษิทัแห่งนี้ไม่ยอมร่วมทนุกบัใคร

ง่ายๆ ทั้งหมดคงเป็นฝีมอืเจรจาของภูรนิทร์นั่นเอง 

เมื่อสามปีก่อน ภูรินทร์เป็นคนน�าเสนอไอเดียที่ว่าบริษัทรับเหมา

กอ่สร้างไม่ควรหยดุอยู่แค่การรอประมลูโครงการ แต่ควรจะเปิดตลาดดา้น

อื่นด้วย กลุม่ธรุกจิบรหิารจดัการโรงแรมจงึเริ่มต้นขึ้น แม้วา่ตอนนั้นเจ้าตวั

จะเรียนปริญญาโทที่อเมริกาแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรค ยุคนี้การสื่อสารก้าวไกล

ไปทั่วโลก ภูรนิทร์ท�างานไปด้วยเรยีนไปด้วย เขาสามารถประชุมผ่านวดิโีอ

คอล หลายครั้งที่ต้องบินกลับมาประมูลโครงการส�าคัญๆ ของบริษัทด้วย

ตวัเอง

ตอนที่ภูรนิทร์น�าเสนอโครงการรสีอร์ตมลิเลนเนยีมสตาร์ กรรมการ

บรหิารไม่ค่อยเหน็ด้วยเท่าใดนกั เพราะเศรษฐกจิก�าลงัอยู่ในช่วงขาลง เสี่ยง

ที่จะขาดทนุ แต่หลงัจากเปิดโครงการ ยอดจองห้องพกัถล่มทลาย ทุกคนก็

เปลี่ยนความคิด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการความ

เป็นส่วนตัว ผนวกกับที่พักไฮเอนด์ท�าให้ชื่อเสียงของโรงแรมโด่งดังไปทั่ว 

อีกทั้งโปรแกรมทริปด�าน�้าที่ภูรินทร์น�าเสนอก็เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่
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ต้องการประสบการณ์แบบเอกซ์คลซูฟิ ผ่านไปหกเดอืนกจิการมลิเลนเนยีม

สตาร์ตดิทอ็ปชาร์ตมาตลอด เรยีกทุนคนืได้ทั้งหมด

แปลนของโรงแรมแห่งที่สองโชว์อยูบ่นหน้าจอ โครงการนี้หากส�าเรจ็

จะเป็นคอมเพลก็ซ์ใหญ่กลางน�้า นั่นหมายความว่าน่าจะรองรบันกัท่องเที่ยว

ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นจ�านวนมากเลยทเีดยีว ไม่ต้องพดูถงึก�าไรที่คง

มากมายมหาศาล

“ผมหวงัว่าจะได้รบัการสนบัสนนุจากทกุๆ คนในห้องนี้ด้วยนะครบั”

กรรมการต่างก้มหน้ามองเอกสาร บ้างกซ็บุซบิปรกึษากนั แต่แล้วจู่ๆ  

เสยีงปรบมอืของธงชยักด็งัขึ้น เขาเป็นกรรมการบรหิารอาวโุสซึ่งเป็นที่เคารพ

ของทกุคน หากธงชยัเหน็ด้วย ทกุคนต้องคล้อยตาม ทั้งหมดเป็นแผนการ

ล็อบบีของภูรินทร์ที่น�าไปปรึกษาธงชัยนอกรอบนั่นเอง ทุกคนต้องปรบมือ

เพื่อแสดงความยินดีตาม แม้ว่าตอนนี้ภูรินทร์จะยังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นหลัก 

หุ้นเกอืบทั้งหมดยงัถอืครองโดยภูดศิซึ่งตอนนี้รกัษาเส้นเลอืดหวัใจตบีอยู่ 

ภูดิศเข้ารับการท�าบัลลูนเมื่อสองเดือนก่อน และตอนนี้อยู่ในช่วง 

พกัฟื้น หมอสั่งให้ลดน�้าหนกั ออกก�าลงัเบาๆ และควบคุมไขมนั เมื่อภูดศิ

ป่วยจงึเรยีกตวัลูกชายกลบัมานั่งเก้าอี้บรหิารแทน  

“ถ้าไม่มใีครคดัค้านอะไร ผมขอปิดประชุมวนันี้แต่เพยีงเท่านี้”

ทุกคนต่างลุกขึ้นยนืและเดนิออกจากห้องประชุม ทุกอย่างเป็นแผน

ของภรูนิทร์ที่ต้องการมดัมอืชก ภรูนิทร์เดนิไปทกัทายกรรมการอาวโุส อกีฝ่าย 

ยิ้ม

“ลุงชอบแปลนโรงแรมของภูมาก เป็นอะไรที่คิดไม่ถึงจริงๆ ยิ่งไป

สร้างที่พม่า ลุงว่ามนัต้องไปได้สวย”

โครงการนี้คอืการร่วมทนุของสามประเทศคอือเมรกิา พม่า และไทย 

เงินทุนที่ใช้จึงสูงมาก แต่เมื่อภูรินทร์ปรึกษากับธงชัย เขาก็ช่วยหนุนทันท ี

โรงแรมตั้งอยูใ่นแหล่งด�าน�้าที่ดทีี่สดุในพม่า นกัท่องเที่ยวทั่วโลกจะหลั่งไหล

เข้ามา ทั้งมาพักผ่อนรวมถึงทริปด�าน�้าอีกด้วย ตอนนี้โครงการได้รับการ
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อนุมตัจิากรฐับาลให้เริ่มก่อสร้างเรยีบร้อยแล้ว

“ขอบคุณคุณลุงธงมากครบั ที่ช่วยสนบัสนุนผม”

“กห็ลานเก่งแบบนี้ ไม่ช่วยได้ยงัไง ว่าแต่ภูเถอะ ท�าโพรเจกต์เยอะ

อย่างนี้ไม่เหนื่อยบ้างหรอื แล้วเมื่อไหร่พ่อกบัแม่จะได้แต่งลูกสะใภ้กนัล่ะ”

ธงชัยสนิทสนมกับภูดิศและแพรนวล เมื่อภูรินทร์กลับมาก็ตรงไป

ปรกึษาเขาเป็นคนแรก ท�าให้อกีฝ่ายมอบความเอน็ดูให้ 

“ผมยังไม่คิดเรื่องแต่งงานครับ งานต้องมาก่อน บริษัทเรายังต้อง

พฒันาไปอกีมาก”

“ภูท�าแต่งานจรงิๆ มนิ่าแม่เราถงึได้บ่น”

“โธ่...คุณลุงครบั ตอนนี้คู่แข่งเยอะจะตาย ตราบใดที่บรษิทัยงัไม่ใช่

อนัดบัหนึ่งของไทย ผมจะไม่มวีนัพกัผ่อนเดด็ขาด”

เขาต้องการน�าบริษัทขึ้นไปสู่อันดับสูงสุดของบริษัทก่อสร้างอสังหา-

รมิทรพัย์ในประเทศ แม้จะไม่มกีารจดัอนัดบัจรงิจงั แตช่ายหนุ่มกต็อ้งการ

ได้ชื่อว่าเป็นที่หนึ่ง คู่แข่งที่น่ากลัวของเขามีอยู่ถึงสองบริษัท นั่นคือแอล- 

แอลดีเวลลอปเมนต์ของคุณเลิศพงศ์ ซึ่งตอนนี้อยู่ภายใต้การบริหารของ 

ลวศักร ซึ่งเป็นคนฉลาดทนัคน มไีหวพรบิเป็นเยี่ยม นอกจากนั้นยงัมบีรษิทั

ซเีคพคีอนสตรกัชนัของคุณโชคชยั ซึ่งตอนนี้ชยัภคัดิ์เป็นผู้บรหิารอยู่ น้อย

คนนกัที่จะรู้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ทั้งสามตระกูลเคยร่วมหุ้นเปิดบรษิทัด้วยกนั 

“เรื่องแข่งลุงเข้าใจนะ ได้ยนิว่าแข่งกนัตั้งแต่รุ่นคุณปู่แล้วไม่ใช่หรอื”

รุ่นปู่คอืเทยีม เลอสรรค์ และภาคภูม ิเป็นเพื่อนสนทิกนัมาก่อน ทั้ง

สามหลงรกัผู้หญงิคนเดยีวกนัคอืปราณปรยีา ซึ่งกค็อืย่าแท้ๆ ของภูรนิทร์

นั่นเอง แต่สุดท้ายย่าก็เลือกปู่และตัดสินใจแต่งงานกัน แต่จุดพลิกผัน 

เป็นเรื่องเงินทุนในบริษัทหายไปอย่างไร้ร่องรอยถึงยี่สิบล้าน เพื่อนรักจึง

แตกคอกนั แต่ละคนต่างโทษกนั จากเพื่อนกลายเปน็ศตัร ูต่างแยกย้ายไป

เปิดบรษิทั แม้จะไม่ได้จ้องเข่นฆ่ากนัแต่กเ็ขม่นกนัแทบทุกเรื่อง สงัเกตได้

จากการแย่งประมูลงานเดยีวกนัอยู่เนอืงๆ
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“ครบั ผมกไ็ม่ได้อยากแข่ง แต่เราจะแพ้ไม่ได้”

ธงชยัหวัเราะ เขารูต้ื้นลกึหนาบางของความขดัแย้งมาพอสมควร มอื

หนาเอื้อมไปแตะบ่าให้ก�าลงัใจ 

“เอาเถอะ ถ้าคดิว่าแข่งแล้วจะเป็นแรงผลกัดนั ลุงเหน็ด้วย ถ้าไม่มี

อะไรแล้ว ลงุขอกลบัก่อนนะ มอีะไรภโูทร. หาลงุได้ทกุเมื่อ ถ้าอยากให้ช่วย

อะไรกบ็อกได้เลย”

“ผมไปส่งนะครบั”

เขาเดนิไปที่ลฟิต์เพื่อส่งธงชยั แต่พอเดนิผ่านห้องท�างานที่อยูก่่อนถงึ

ลฟิต์ กเ็จอเลขาฯ สาวชื่อพไิลลกัษณ์ยนืกระมดิกระเมี้ยนอยู่ 

“มอีะไรหรอืคุณพไิล”

หล่อนเพิ่งเข้าร่วมประชุม แต่ช่วงท้ายกลับขอออกมาก่อนและให้ 

ผู้ช่วยเลขาฯ จดการประชุมแทน พอถูกมอง ใบหน้าพไิลลกัษณ์กซ็ดีเผอืด 

“เอ่อ...ดฉินัมเีรื่องด่วนอยากเรยีนคุณภูค่ะ”

“คุณพ่อเป็นอะไร ไหนบอกว่าแค่ไปตรวจอาการที่โรงพยาบาลไม่ใช่

หรอื” คนที่เขาเป็นห่วงที่สดุคอืบดิา เพราะวนันี้ท่านไปตรวจอาการกบัแพทย์

อายุรกรรมด้านโรคหวัใจ  

“เปล่าค่ะ ไม่ใช่ ท่านประธานสบายด ีคณุแพรนวลโทร. มาแจ้งว่าผล

การตรวจเรยีบร้อยด ีคอืว่ามคีนมาขอพบคุณภูค่ะ” 

แพรนวลคอืมารดาของภูรนิทร์นั่นเอง

“ก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่รับนัดแขกคนไหนทั้งนั้น วันนี้มีประชุม

กรรมการ แล้วผมกต็้องคุยกบัหวัหน้าทุกฝ่ายหลงัประชุม ผมจะยุ่งมาก”

เขาเน้นค�าด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด พไิลลกัษณ์หน้าซดีเผอืดกว่าเก่า

“เอ่อ..ดฉินัทราบค่ะ แต่คุณผู้หญงิคนนี้บอกว่ามธีุระด่วน” 

พไิลลกัษณ์ผายมอืไปทางหญงิสาวที่นั่งรออยู่บนโซฟา 

ธงชยัหนัมาพูด “ถ้าภูมแีขกงั้นลุงขอตวักลบัก่อนนะ”

“ครบัคุณลุง ไว้ผมจะโทร. หานะครบั” 
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ภรูนิทร์ปรายตาไปทางเลขาฯ ให้ไปส่งธงชยัที่ลฟิต์ ส่วนตวัเขาเองหนั

ไปมองหญงิสาว หล่อนน่าจะอายุสกัสบิแปด ผวิขาว ผมยาว ใบหน้ารูปไข่ 

บางทีอาจจะเป็นเด็กมหาวิทยาลัย แต่เพราะอะไรพิไลลักษณ์ถึงได้ยอมให้

หญงิสาวมานั่งรอตรงนี้ 

เลขาฯ สาวเดนิกลบัมา ภรูนิทร์หน้าบึ้ง เขาประเมนิแล้วว่าคงไม่มธีรุะ

อะไรกบั ‘เดก็’ 

“ช่วยบอกเธอด้วยว่าผมไม่ว่าง มอีะไรกฝ็ากคุณไว้ได้เลย”

“แต่เธอมีธุระส�าคัญจริงๆ นะคะคุณภู” พิไลลักษณ์ท้วง หล่อน

เหลอืบมองหญงิสาวที่ค่อยๆ ยนืขึ้น ยามยนืหล่อนสูงแค่ปลายคางเขาเท่านั้น

“เอ๊ะ! คุณพไิล จะเซ้าซี้อะไรอกี บอกแล้วว่าไม่ว่าง ผมไม่มเีวลาฟัง

โพรเจกต์นกัศกึษา ถ้าอยากได้เงนิไปเข้าค่ายกจ่็ายไปเลยส ิแล้วค่อยมาเกบ็

กบัผม” ภูรนิทร์เดาว่าหล่อนคงเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัมาขอเงนิหรอืไม่

กอ็าจจะมาขอทุนไปออกค่าย 

“คุณภูลองดูเอกสารก่อนดไีหมคะ ดฉินัคดิว่ามนัส�าคญัมาก บางที

คุณอาจจะเปลี่ยนใจ”

ภูรินทร์ตวัดสายตามองเลขาฯ เขารับซองเอกสารมาอย่างเสียไม่ได้ 

แต่พอเปิดดูและเห็นรูปถ่ายทั้งห้ารูป นัยน์ตาคมก็เบิกกว้างอย่างโกรธจัด 

เขาตวาด

“นี่มนัอะไรกนั!”

ผู้หญงิตรงหน้ายิ้ม แต่เป็นรอยยิ้มที่ภูรนิทร์คดิว่าเหมอืนแม่มด นั่น

กเ็พราะของที่อยู่ในซองเอกสารคอืรูปเปลอืยของเขากบัหล่อน ภาพทั้งหมด

ถ่ายบนเตยีง เขากดักรามแน่น เพิ่งนกึได้ว่าหล่อนคอืคนเดยีวกนักบัผูห้ญงิ

ในรูป แต่ต่างกนัตรงที่หล่อนไม่ได้แต่งหน้าจดัแบบวนันั้น

“อย่าบอกนะคะว่าคุณจ�าเรื่องวนันั้นไม่ได้” 

“เธอต้องการอะไร เอารูปพวกนี้มาท�าไม นี่คดิจะแบลก็เมล์ฉนัหรอื”

หญงิสาวสวมเสื้อยดืกางเกงยนี ใบหน้ารปูไข่มเีครื่องส�าอางแต่งแต้ม
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อยู่เพียงบางๆ กลิ่นหอมที่รวยรินมาจากเรือนร่างกลมกลึงตรงหน้าท�าให้ 

ภูรินทร์ยิ่งหงุดหงิด ทุกอย่างขัดกับรูปถ่ายเป็นอย่างมาก หรือว่าหล่อน

ต้องการเงนิ?  

“ฉนัขอแนะน�าตวัอย่างเป็นทางการ ฉนัชื่อตาลค่ะ รูปนี้คอืรูปฉนักบั

คุณ ถ่ายไว้ที่...” หล่อนบอกชื่อโรงแรมรวมถงึเวลาเดอืนครึ่งก่อนหน้านั้น 

ภรูนิทร์จ�าได้เป็นอย่างด ีเขาขบกรามแน่นจนเป็นสนันนู แมว้า่ความ

ทรงจ�าก่อนหน้านั้นจะรางเลอืนเตม็ท.ี..

ภูรินทร์จ�าไม่ได้ว่าเพราะอะไรถึงไปอยู่ในห้องนอนกับหล่อนได้ เขา

ตื่นขึ้นมาในสภาพเปลือย ข้างกายมีผู้หญิงนุ่งผ้าขนหนูผืนเดียวนั่งปิดหน้า

ร้องไห้ พอเหน็เขา หลอ่นกล็นลานวิ่งเข้าไปในห้องน�้าเพื่อแตง่ตวัแลว้วิ่งหนี

ออกจากห้องไปทันที ทิ้งให้ภูรินทร์นั่งอึ้ง สภาพห้องที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้า

กระจัดกระจาย รวมถึงถุงยางที่อยู่ในถังขยะร่วมครึ่งโหลท�าให้เข้าใจว่าเขา

เผลอมคี�่าคนือนัเร่าร้อนกบัหล่อน...ผูห้ญงิที่แม้แต่ชื่อกย็งัไม่รูจ้กั ช่างเหมอืน

ในนิยายประโลมโลกที่ขายกันอยู่อย่างดาษดื่น นอกจากนั้นยังมีรอยเลือด

จางๆ เป็นหลกัฐานว่าผูห้ญงิคนนี้บรสิทุธิ์ และตอนนี้สิ่งที่อยูใ่นซองกต็อกย�้า

ความทรงจ�าทุกอย่าง  

“เธอต้องการอะไร จะข่มขู่เรยีกเงนิงั้นหรอื”

“เปล่าค่ะ ฉนัมาที่นี่เพราะต้องการให้คุณรบัผดิชอบ”

“รบัผดิชอบอะไร”

“รับผิดชอบที่คุณปล�้าฉันในวันนั้น คุณต้องแต่งงานกับฉันโดยเร็ว

ที่สุด”

นี่มนัเรื่องบ้าที่สุดในชวีติ!
ภรูนิทร์มองรปูถ่ายตรงหน้า ยกมอืกมุขมบั เขาอยากจะขย�าแล้วโยน

ทิ้งลงขยะแต่กท็�าไม่ได้ เขาต้องทบทวนว่าเกดิอะไรขึ้น แต่ยิ่งมองกย็ิ่งอดึอดั

เหมอืนหายใจไม่ออก ทุกอย่างตอกย�้าว่ามนัคอืเรื่องจรงิ
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“คุณภูจะท�ายังไงต่อคะ จะเรียนให้ท่านประธานทราบเรื่องนี้หรือ

เปล่า” 

พไิลลกัษณ์มสีหีน้าเคร่งเครยีด หล่อนเหน็รูปถ่ายหมดแล้ว เลขาฯ 

สาวคงตกใจ หลงัจากลวติรากลบัไปทกุอย่างกพ็ลกิจากหน้ามอืเป็นหลงัมอื

“ไม่! ไม่ต้องบอกคุณพ่อ ผมขอเวลาจดัการเรื่องนี้เองก่อน”

“แต่คุณผู้หญงิคนนั้นบอกว่า...”

“เอ๊ะ! คุณพิไล ก็บอกแล้วไงว่าต้องการเวลา ออกไปก่อนได้ไหม 

แล้วช่วยเลื่อนนดัประชุมทั้งหมดให้ด้วย ผมไม่มอีารมณ์จะท�างานแล้ว”

เขากวาดของบนโต๊ะลงพื้นเพื่อระบายอารมณ์ พิไลลักษณ์ลนลาน

ออกไปทิ้งให้ภูรินทร์อยู่เพียงล�าพัง รูปถ่ายที่วางหราอยู่ตรงหน้าคือเขากับ

ลวติราจรงิๆ 

ชายหนุ่มจ�าได้แค่วันนั้นไปดื่มที่ผับย่านสุขุมวิท เขาผิดหวังเรื่อง 

มธุรินจนต้องออกไปหาที่ดื่มคลายเครียด...เขากับมธุรินเป็นแฟนกันตั้งแต่

ช่วงแรกที่ไปเรียนต่อปริญญาโทที่อเมริกา ภูรินทร์ทั้งรักและหลงแฟนสาว

มาก ทั้งสองสญัญาว่าจะแต่งงานกนั ตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาท�าตวัเป็นสภุาพ- 

บุรุษ ไม่เคยล่วงเกินหล่อนเลยแม้แต่ปลายก้อย เพราะตั้งใจรอให้ถึงวัน

แต่งงาน แต่หลังจากที่เขาถูกเรียกตัวกลับมาเมืองไทย มธุรินก็ควงผู้ชาย

มากหน้าหลายตา วนัที่เหน็รูปหล่อนพาผู้ชายขึ้นห้อง เขาถงึกบัเสยีศูนย์จน

เป็นต้นเหตุให้ดื่มเหล้าเมามาย

ภรูนิทร์จ�าได้ว่านั่งดื่มไปเรื่อยๆ จนมผีูห้ญงิชุดแสก็สแีดงเพลงิมาขอ

นั่งด้วย เขาเมามากแต่เหน็ว่าหล่อนไม่มพีษิมภียัอะไรนอกจากพดูจาแปลกๆ 

แต่ใครจะรูว่้าไม่กี่ชั่วโมงหลงัจากนั้นเขากต็ื่นขึ้นมาในห้องพกัของโรงแรมใน

สภาพเปลอืยและจ�าอะไรไม่ได้เลย 

ตอนที่หญิงสาววิ่งหนีออกไปจากห้อง เขาตกใจท�าอะไรไม่ถูก คิด

เพียงหล่อนคงติดต่อมาในไม่ช้าแต่ทุกอย่างกลับเงียบหายไป บัดนี้ฝันร้าย

ย้อนคนืมาอกีครั้ง 
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‘ใครเป็นคนถ่ายรูปนี้’

‘ฉนัเอง ฉนัจ�าเป็นต้องมหีลกัฐาน เผื่อคุณไม่ยอมรบัผดิชอบ’

‘ฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอเป็นสาวบริสุทธิ์จริง ไม่ใช่นักศึกษาไซด์ไลน์ที่

จงใจวางแผนจบัผู้ชาย’

หญิงสาวกัดริมฝีปากจนเกือบห้อเลือด ขอบตามีน�้าตาคลอออกมา

เหมือนน้อยใจ หญิงสาวยื่นรูปบนเตียงที่มีคราบเลือดให้ แต่ภูรินทร์ก็ยัง

รูส้กึว่ามนัไร้สาระอยูด่ ีเขาจะเชื่อได้อย่างไรว่าหล่อนคอืสาวบรสิทุธิ์ที่ถกูเปิด

ซงิ นกัธรุกจิอย่างเขาจะไม่มวีนัรบัผดิชอบผูห้ญงิเพยีงเพราะรูปถ่ายเดด็ขาด 

แต่ประโยคที่หล่อนพูดตอกหน้าก่อนเดนิไปท�าให้ภูรนิทร์อึ้งจนตวัชา

‘ฉันชื่อลวติรา เป็นลูกสาวคนเลก็ของคุณเลศิพงศ์ หลานของคุณปู่

เลอสรรค์ คุณกร็ู้ว่าครอบครวัของเราไม่ถูกกนั ดงันั้นถ้าเรื่องนี้แพร่ออกไป 

ชื่อเสียงของตระกูลคุณจะต้องป่นปี้ คนในสังคมจะด่าคุณ เพราะคุณใช้ 

เดก็สาวไร้เดยีงสาอย่างฉนัเป็นเครื่องมอืแก้แค้น’

ภรูนิทร์คอแห้งผาก ถ้าทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจรงิ ตระกลูเลอเลศิพงศ์ไม่

ปล่อยเขาเอาไว้แน่ ความวุ่นวายที่เกดิขึ้นนบัจากนี้คงจะเป็นมหากาพย์เลย

ทเีดยีว แม้ว่าตอนนี้เขากบัชยัภคัดิ์จ�าต้องหนัมาญาตดิกีนัชั่วคราว เนื่องจาก

อีกฝ่ายคือคู่รักของน้องสาวคนเล็กที่มีชื่อว่านภัสสร แต่ลึกๆ ลงไปแล้ว 

ภรูนิทร์กย็งัเหมน็ขี้หน้าอกีฝ่ายอยูด่ ีถ้าจะต้องดองกบัลวศักรอกีคนเขาคงจะ

แค้นจนแทบกระอกัแน่ๆ  

น่าแปลกที่เขาคุน้หน้าลวติรามากเหมอืนเคยเจอมาก่อน แต่นกึเท่าไหร่ 

ก็นึกไม่ออก เขามั่นใจว่าหล่อนต้องเป็นผู้หญิงกร้านโลกถึงได้กล้าส่งรูปมา

แบลก็เมล์ผู้ชาย แต่ท่าทางที่แสดงออกเมื่อครู่ต่างหากที่ท�าให้หงุดหงดิเมื่อ

คดิถงึข้อเรยีกร้องที่ส่งมา 

‘คุณต้องจัดงานแต่งงานกับฉันให้เร็วที่สุด เพราะฉันก�าลังตั้งครรภ์

ลูกของคุณ’

หญิงสาวมีใบตรวจรับรองจากแพทย์ว่าตั้งครรภ์ แถมยังมีข้อมูลว่า
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ตอนนี้ยงัตรวจดเีอน็เอของทารกไม่ได้ แต่ยนิดจีะตรวจหลงัจากที่เดก็คลอด

แล้วเพื่อยนืยนัความบรสิุทธิ์ใจ ภูรนิทร์คดิว่าเป็นเรื่องงี่เง่าที่สุดในโลก การ

แต่งงานเป็นเรื่องใหญ่แถมยงัเป็นสองตระกลูที่เกลยีดกนัตั้งแต่รุ่นปู่อกีด้วย 

แต่พอเหน็น�้าตาของหล่อนกลบัพูดไม่ออก 

หรือว่านี่คือแผนของลวิตราที่ต้องการแก้แค้น อันที่จริงเขากับ 

ลวศักรไม่ได้เกลยีดกนั แค่เขม่นกนัเท่านั้น ทั้งคู่แข่งกนัเรยีน แข่งกนัเล่น

กฬีาตามประสาดาวเด่นของโรงเรยีน หากลวศักรรูเ้รื่องเข้า มนัจะต้องหาเรื่อง

มาชกหน้าเขาแน่ๆ ที่พรากพรหมจรรย์น้องสาว 

ภูรินทร์เครียด เขาไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงดี เพราะอะไรลวิตราถึงเรียก

ร้องให้รบัผดิชอบ หรอืว่าหล่อนท้องกบัคนอื่นแต่ต้องการหาพ่อให้เดก็ แต่

ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิ เขาจะหาวธิใีห้หล่อนไปตรวจเพื่อพสิจูน์ดเีอน็เอได้ยงัไง 

แล้วถ้าสิ่งที่หล่อนพูดเป็นจรงิ เขาเผลอมอีะไรกบัหญงิสาวจนท้อง เขาควร 

จะท�ายงัไง นี่มนัยากกว่าธุรกจิพนัล้านที่เขาก�าลงัตดัสนิใจเสยีอกี 

เสยีงไลน์ในโทรศพัท์ดงัขึ้น ชายหนุม่กดด ูเพื่อนคนหนึ่งส่งข้อความ

มาให้ เป็นคอลมัน์ในหนงัสอืซุบซบิพร้อมอกัษรย่อ

นกัธุรกจิชื่อดงั อกัษรย่อ ภ...ท�ำแฟนสำวนกัศกึษำท้อง สำวๆ ทั่ว

ประเทศเตรยีมทชิชูซบัน�้ำตำได้ งำนแต่งคงจดัขึ้นอกีไม่นำนนี้

มอืเรยีวเยน็เฉยีบ เขารบีกดโทรศพัท์หาเพื่อนทนัทเีพื่อหาต้นตอของ

ข่าว ข้อความที่ปลายสายบอกมาท�าให้ภูรนิทร์อึ้งยิ่งกว่าเดมิ 

“แกว่าอะไรนะ”

ข้อความที่เพื่อนบอกก็คือบัดนี้ข่าวตัวอักษรย่อก�าลังแพร่ไปทั่วใน 

โซเชียลแล้ว และกระพือเร็วกว่าไฟไหม้ป่าเสียอีก เขาจะต้องรีบท�าอะไร 

สกัอย่างโดยเรว็ก่อนจะสายเกนิไป...

ร่างบางกระดกเตกลิาแก้วที่สองลงคอ โดยมเีพื่อนซี้สองคนโอบไหล่
คนละข้างเพื่อปลอบ กานต์รว.ี..สาวหล่อ หรอืที่เพื่อนๆ เรยีกกนัว่ากานต์
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ยกัคิ้วอย่างภูมใิจ

“ฉนัปล่อยข่าวให้แกเรยีบร้อยแล้วนะ ตอนนี้กแ็ค่รอให้พี่ภูตดัสนิใจ 

ว่าจะรบัแกเป็นเจ้าสาวหรอืเปล่า”

ลวติรามองเพื่อน ถอนหายใจด้วยความกลดักลุ้ม ก่อนจะคว้าเบยีร์

ของณทักรมาดื่มบ้าง 

สามคนเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่ตอนไปเรียนที่อเมริกา ณัทกรเป็น

หนุม่หวัใจหญงิ ชื่อเล่นที่บ้านเรยีกว่านนท์ แต่ชื่อเล่นส�าหรบัเพื่อนคอืแนนซี่ 

เขาเป็นลกูชายของนกัธรุกจิบรษิทัสุขภณัฑ์ พ่อส่งไปเรยีนที่อเมรกิาเพื่อกลบั

มาสานต่อธุรกจิ แต่เจ้าตวักลบัเป็นหมอดูที่โด่งดงั

ณทักรมอีาชพีพเิศษคอืดไูพ่ยปิซ ียามว่างจะใส่วกิและแต่งกายสไตล์

โบฮเีมยีน ด้วยฝีมอืท�านายที่แม่นราวกบัจบัวาง ลูกค้าจองควิกนัยาวเหยยีด 

สว่นกานต์รว.ี..เพื่อนคนนี้เป็นเจ้าของเวบ็ไซต์ขายของออนไลน์ที่โด่งดงัมาก 

กานต์รวมีเีชื้อสายจนี พูดจนีได้คล่อง ดงันั้นสนิค้าที่น�ามาขายจงึน�าเข้าจาก

ประเทศจนีเป็นส่วนใหญ่ ราคาถกูกว่าเจ้าอื่นๆ รวมกบัการขนส่งที่ตรงเวลา

ท�าให้บรษิทัพุ่งขึ้นสู่อนัดบัหนึ่งแทนที่ร้านดงัในเวลาอนัรวดเรว็ กานต์รวจีงึ

กลายเป็นมหาเศรษฐีทั้งที่อายุเพิ่งยี่สิบเอ็ดเท่านั้น ยอดจองสินค้าสูงแซง 

เจ้าอื่นๆ ด้วยความร�่ารวยนี้เองเจ้าตวัจงึกลวัชวีติไม่ปลอดภยั ว่าจ้างบอด-ี

การ์ดหนุ่มล�่าเดนิตามถงึสามคน

“ฉนัท�าถูกแล้วใช่ไหมกานต์”

“เฮ้ย...ป่านนี้แล้ว กไ็หนแกบอกว่าพร้อมดบัเครื่องชนยงัไงล่ะ ทอีย่างนี้ 

ท�าป๊อด” กานต์รวโีพล่งขึ้น 

ลวติราคอตก “ฉนักลวั แกไม่เหน็หน้าพี่ภเูมื่อกี้ ดมุากๆ เลย เขาจ้อง

มองอย่างกบัจะขย�้าฉนัอย่างนั้น”

“ไม่ดหีรอื เขาจะได้ขย�้าแกบนเตยีงไงล่ะ แบบนี้จะได้ไม่ต้องอปุโลกน์

เดก็ขึ้นมาให้เมื่อยตุ้ม” ณทักรพูดขึ้น 

ลวติราหนัไปหยกิเพื่อน หล่อนต้องโกหกภรูนิทร์วา่ท้อง ด้วยอ�านาจ
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เงินของกานต์รวีจึงหาหลักฐานเท็จมาจนได้ แผนขั้นต่อไปคือบังคับให้ 

ภูรินทร์แต่งงานด้วย หลังจากนั้นก็มอมยาและท�าให้เรื่องโกหกกลายเป็น

เรื่องจรงิ 

“มนัไม่ใช่อย่างนั้นส ิพี่ภเูหมอืนอยากจะฉกีฉนัให้เป็นชิ้นๆ มากกว่า” 

กานต์รวตีบบ่า โอบเข้าหาตวั 

ทั้งหมดเกดิขึ้นเพราะค�าท�านายฝันของณทักร เมื่อรู้ว่าลวติราต้องการ

แผน กานต์รวจีงึช่วยคดิ ณทักรเป็นคนตบพลอต จงึออกมาเป็นแบบนี้

“แกกับพี่ภูเป็นเนื้อคู่นะรู้ไหม ไม่อย่างนั้นจะผูกพันกันตั้งแต่ตอน  

ป. ๔ หรอื” 

สิ่งที่ณทักรย�้าคอืลวติรากบัภูรนิทร์เป็นเนื้อคู่ ส่วนเรื่องหาทางจบัเขา

แต่งงานเป็นสิ่งที่ตามมา 

“ใครว่า...เขาเกลยีดฉนัต่างหาก ตอนนั้นเขาจ้องฉนัเหมอืนเมื่อกี้เลย”

“แต่เราก็ท�าไปแล้วหรือเปล่าวะ ตอนนี้เดอะโชว์มัสต์โกออน แก

เปลี่ยนอะไรไม่ได้แล้ว หรอืว่าอยากจะตายภายในสามเดอืนล่ะ” ณทักรขู่ 

ต้นเหตมุาจากค�าท�านายไพ่ยปิซทีี่เพื่อนท�านายให้ แถมทั้งหมดยงัไป

ตรงกบัที่นางฟ้าทูนหวัของลวติราบอกพอดบิพอดี

“ฉนัไม่อยากตาย แต่กไ็ม่อยากให้พี่ภูโกรธ”

“งั้นแกกต้็องท�าทกุอย่างเพื่อให้เขายอมแต่งงานด้วย แล้วหลงัจากนั้น

กป็รนนบิตัพิดัวใีห้เขาลมืความทกุข์” ณทักรวาดวมิานในอากาศด้วยน�้าเสยีง

ชวนฝัน

“แต่พี่ภูคงไม่ยอม”

“ยอมหรือไม่ยอมเดี๋ยวก็รู้ ตอนนี้ฉันให้คนกระจายข่าวออกไปแล้ว 

พวกอักษรย่อนี่คนในโซเชียลสนใจอยู่แล้ว อีกไม่นานคนก็จะเดาได้ แล้ว

สงัคมกจ็ะกดดนัพี่ภูของแกเองนั่นละ”

“แกแน่ใจหรอืว่าแผนนี้จะเวริ์ก”

“เวริ์กชวัร์ นี่มนัแผนเกรดเอเลยนะยะ” ณทักรโอ่ 
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กานต์รวชีกที่ไหล่เพื่อน “แผนเหมอืนนยิายน�้าเน่าต่างหากล่ะ”

ณัทกรหันไปค้อนกานต์รวีวงใหญ่ “ไม่ต้องมาประชด แกก็ช่วยคิด

ด้วย อย่าลมืส”ิ

“ฉนัล้อเล่น น�้าเน่าแต่กโ็อเคนะ กะทนัหนัแบบนี้ใช้ๆ ไปเถอะไอ้ตาล 

อย่าคดิมาก” 

“จริงของแนนซี่ ตอนนี้เราท�าอะไรไม่ได้นอกจากรอให้ทุกอย่างมัน

สกุงอม พี่ภขูองแกกไ็ด้รปูไปแล้ว ฉนัว่าเขาต้องหวั่นไหวบ้างละนา่ สว่นแก

กเ็ตรยีมตวัเป็นเจ้าสาวของพี่ภูตามที่แกฝันไว้ไง”

“แต่ตอนนั้นฉันไม่ได้ฝันแบบนี้นี่ เพราะพี่ภูตะโกนใส่หน้าว่าเกลียด

ฉนั...”

กานต์รวีลูบหัวเพื่อน รู้ดีว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นคือฝันร้ายของลวิตรา

เลยทเีดยีว

“นี่แกยงัไม่ลมืเรื่องวนันั้นอกีหรอื”

ลวติราพยกัหน้าทั้งน�้าตา 

“ไม่ลมื ฉนัจ�าได้แม่น เพราะฉนัไม่ได้ตั้งใจ”

ลวติราหน้าสลด เรื่องราวของหล่อนกบัภรูนิทร์ไม่ได้เริ่มจากบนเตยีง

เมื่อไม่นานมานี้ แต่ต้องย้อนกลบัไปตอนที่อยูใ่นห้องประชุมใหญ่ของโรงเรยีน

เมื่อนานมากแล้วต่างหาก...

สบิเอด็ปีก่อน...
“ตัวเลขทศนิยมตัวท้ายต้องเป็นสามหกสี่สองห้าค่ะ ไม่ใช่สามหกสี่

สองสอง”

เสียงเล็กๆ ดังขึ้นพร้อมกับเด็กหญิงในชุดนักเรียนประถมยืนขึ้น 

ขณะที่ในหอประชุมของโรงเรียนมีการแข่งขันกันตอบปัญหาคณิตศาสตร์

เพื่อหาตวัแทนไปแข่งระดบัประเทศ ภูรนิทร์ ลวศักร และชยัภคัดิ์ นั่งอยู่

ด้วย แต่อยู่คนละฝั่ง ก�าลงัแข่งขนักนัอย่างดุเดอืด แต่จู่ๆ กม็เีดก็ประถม
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ยนืขึ้นท้วง 

“หนูว่าอะไรนะจ๊ะ ครูได้ยนิไม่ถนดั”

“หนูบอกว่าจุดทศนยิมผดิค่ะครู”

ครูที่อยู่บนเวทีเลิ่กลั่ก รีบหยิบเครื่องคิดเลขมากด ในห้องประชุม

เงียบกริบราวกับว่าถ้ามีเข็มสักเล่มหล่นก็คงได้ยิน เช่นเดียวกับคนบนเวท ี

โดยเฉพาะภรูนิทร์ที่เริ่มเครยีด เขาหมายมั่นป้ันมอืว่าต้องได้เป็นตวัแทนของ

นกัเรยีนชั้น ม. ๖ ลวศักรกบัชยัภคัดิ์คดิตามก่อนที่ลวศักรจะยิ้มออกมา 

ครูที่กดเครื่องคดิเลขเอ่ยขึ้น “จรงิๆ ด้วย ภูรนิทร์คดิผดินะจ๊ะ ครู

เสยีใจด้วยนะ”

เหมอืนสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อม ภูรนิทร์ผุดลุกขึ้น ก�ามอืแน่น 

เหตุการณ์กลับตาลปัตรเพราะแทนที่เขาจะได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนกลับ

กลายเป็นลวศักรแทน 

“ขอแสดงความยินดีด้วยนะจ๊ะลวัศกร ครั้งนี้เธอชนะ เธอได้เป็น

ตวัแทนของโรงเรยีน”

คนอื่นคิดอะไรไม่รู้ แต่ภูรินทร์เสียหน้าอย่างที่สุด เขาผลุนผลันลง

จากเวท ีใบหน้าบูดบึ้ง 

เดก็ประถมคนเดมิวิ่งขึ้นไปดกัรอที่บนัไดส�าหรบัลงจากเวท ีเมื่อเหน็

ใบหน้าเขากย็ิ่งตกใจ

“นะ...หนูขอโทษนะคะพี่”

เบื้องหน้าคือนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกผู้ซึ่งเป็นขวัญใจของ

ผู้หญงิแทบทั้งโรงเรยีน ไม่ว่าจะเรื่องเรยีน กฬีาหรอืแม้แต่ดนตร ี ภูรนิทร์

ท�าได้ดอีย่างไม่มทีี่ต ิแต่ตอนนี้เขากลบัถกูเดก็ประถมฉกีหน้าต่อหน้าคนนบั

ร้อยในหอประชุม

“ฉนัไม่รู้จกัเธอ”

“แต่หนูรู้จกัพี่ภู หนูขอโทษจรงิๆ หนูแค่...”

“คดิจะแสดงความเก่งให้คนอื่นรูง้ั้นหรอื งั้นเธอกท็�าส�าเรจ็แล้ว ยนิดี
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ด้วยนะ เธอได้หน้าไปเตม็ๆ”

เดก็หนุ่มร่างสูงเดนิกระแทกไหล่ลวติราไป สหีน้ายงัคงบึ้งตงึไม่ต่าง

จากเดมิ 

คนอื่นอาจจะภูมใิจ โดยเฉพาะเพื่อนๆ ในห้องที่รู้ดวี่าลวติราคอืเดก็

อัจฉริยะ ครูเคยบอกว่าหล่อนมีความสามารถด้านคณิตศาสตร์สูงกว่าคน

อื่นๆ คดิเลขไว ท�าโจทย์เลขได้เก่งมาก ครั้งนี้สาเหตุที่หล่อนคดิตามเพราะ

ภูรินทร์คือผู้ชายในฝันของหล่อนต่างหาก และตอนนี้เขาก็ก�าลังโกรธจัด  

เดก็หญงิถลาเข้าไปขวางเอาไว้ 

“เดี๋ยวค่ะพี่ภู ฟังหนูอธบิายก่อน”

“หลกีไป!”

เขาสะบัดแขนที่ถูกเกาะออก ลวิตราเซไปแต่หล่อนไม่ยอมแพ้ ขืน

ปล่อยให้พี่ภูไปตอนนี้เขาจะต้องเกลียดหล่อน นี่ขนาดยังไม่รู้ว่าหล่อนคือ

น้องสาวของลวัศกรยังเป็นขนาดนี้ เด็กหญิงรีบวิ่งตามไป มือเล็กกระชาก

เสื้อแต่หลุดไปเกาะที่เอวกางเกงแทน นยัน์ตาเขาวาวโรจน์

“ฉนับอกให้ปล่อยยงัไงล่ะ”

“ไม่ พี่ภูต้องฟังหนูก่อน”

เด็กหญิงไม่ยอม หล่อนคว้ากางเกงเขาเอาไว้ เมื่อชายหนุ่มเดิน 

หลอ่นกว็ิ่งตาม พื้นที่ลื่นท�าให้หน้าคะม�า เสยีงดงัแควกตามดว้ยเสยีงอทุาน

ของใครหลายคนเมื่อกางเกงด้านหลงัของภูรนิทร์ขาดเป็นแนวยาว เขาอึ้ง...

มองสายตามากมายที่จ้องมา ก่อนจะหน้าหงกิราวกบัยกัษ์แล้วรบีวิ่งออกไป 

ลวติรามองมอืตนด้วยความรูส้กึผดิ แต่สิ่งที่เหน็ไวๆ ตอนภูรนิทร์วิ่ง

ออกไปคอืกางเกงบอ็กเซอร์สแีดงที่อยู่ด้านในนั่นเอง เขาคงอายมาก

หลงัจากนั้นชายหนุ่มกไ็ม่เคยพูดกบัหล่อนอกีเลย เขาโยนทุกอย่างที่
หล่อนส่งไปเพื่อขอโทษทิ้งอย่างไม่ไยดี สายตาเขาที่มองมาเหมือนกับวันนี้

ไม่มผีดิ และนั่นคอืจุดเริ่มต้นของความบาดหมางระหว่างภูรนิทร์กบัหล่อน
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วนันี้วนกลบัมาเหมอืนเดมิอกีแล้ว หญงิสาวจ�าค�าพดูที่เขาพดูตอกใส่

หน้าตอนที่หล่อนถอืดอกไม้ไปขอโทษเขาได้

‘ฉนัไม่มวีนัยกโทษให้เธอ จ�าเอาไว้ ฉนัจะเกลยีดเธอไปตลอดชวีติ’



๑

สองเดอืนก่อนการข่มขู่ 
สาวร่างบางสวมเสื้อกนัหนาวแบบมฮีดู แม้เดอืนนี้อากาศในเมอืงไทย

จะร้อน แต่ที่นี่ลมค่อนข้างแรงเลยทีเดียว แค่เสื้อกันลมบางครั้งยังไม่พอ

ต้องสวมเสื้อยดือกีชั้นตอนช่วงเยน็ ลวติราประคองแก้วกาแฟหวงัว่าความ

ร้อนจะส่งผ่านถุงมอืเข้ามายงัผวิเนื้อที่เริ่มชาเพราะลม หญงิสาวต้องขยบัขา

ตลอดเวลาเพื่อไล่ความหนาว แม้จะสวมกางเกงยีนเนื้อหนาแต่ก็ยังสู้ลม

แรงๆ ไม่ได้อยู่ด ี

ลวติราจ้องมองไปที่ประตหูอพกัฝ่ังตรงข้าม รอว่าเมื่อไหร่จะเปิดออก

เสยีท ีนาฬิกาข้อมอืบอกว่าเหลอืเวลาอกีไม่ถงึห้านาทแีลว้ รออยูไ่ม่นานร่าง

คุ้นตาก็ผลักประตูออกมา ลวิตราคลี่ยิ้มเมื่อเห็นชายในฝัน เขาสวมโคต

สนี�้าเงนิแบบยาว รองเท้าหนงัแบบพนกังาน ด้านในเป็นเสื้อเชิ้ตที่ชายหนุ่ม

เพิ่งซื้อมาจากร้านเมื่ออาทติย์ก่อน 

ภรูนิทร์คงไม่รูว่้าหล่อนเองกอ็ยูใ่นร้านด้วย ลวติราลอบมองเขาเลอืก

เสื้ออย่างเงยีบๆ แค่ได้มองกถ็อืว่าเป็นความสขุมากแล้ว และตอนนี้ชายหนุม่
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กก็�าลงัเดนิออกจากหอพกั ต้องเป็นฟ้าเบื้องบนลขิติมาแน่ๆ ห้องพกัของเขา

จึงอยู่ชั้นเดียวกับหล่อนพอดิบพอดี หากเป็นหน้าร้อน ภูรินทร์จะเปิด

หน้าต่างเพื่อรบัลม ลวติราจงึมโีอกาสแอบส่องเขาเตม็ตา 

ชายหนุม่มกัใช้ผ้าขนหนพูนัท่อนล่างหลงัอาบน�้าเสรจ็ เขาชอบยนืจบิ

กาแฟอยูต่รงหน้าต่างมองทวิทศัน์ ขณะที่คนแอบมองจากฝ่ังตรงข้ามใจเต้น

แรงตามไปด้วย แต่เพราะนี่คอืหน้าหนาว หน้าต่างห้องจงึปิดสนทิ ลวติรา

จงึไม่มอีาหารตาเหมอืนเช่นเคย 

คงไม่มีใครรู้หรอกว่าหล่อนแอบเดินตามชายหนุ่มแทบทุกวัน สิ่งที่

ต้องการคือโอกาสที่จะได้เห็นแผ่นหลังกว้างอันแสนอบอุ่น แค่เสี้ยวหน้า

คมสันของชายในฝันก็มีความสุขมากแล้ว แม้จะรู้ว่าการท�าตัวเหมือนพวก 

สตอล์กเกอร์ดจูะหลอนไปหน่อย แต่นี่คอืสิ่งที่ท�าให้มกี�าลงัใจไปเรยีนทกุวนั  

ร่างสงูคุน้ตาอยูห่่างจากหล่อนไม่ถงึคบื เขาก�าลงัเดนิไปตามถนนสาย

เดมิเหมอืนกบัที่ท�าประจ�ามาตลอดสองปี ลวติรารูจ้กัถนนสายนี้เป็นอย่างด ี

และก็รู้ด้วยว่าจุดมุ่งหมายของภูรินทร์อยู่ที่ใด หล่อนเดินตามเขา ระหว่าง

นั้นก็แอบสูดกลิ่นหอมของโคโลญที่โชยชายมาตามอากาศไปด้วย ภูรินทร์

เพิ่งเปลี่ยนมาใช้โคโลญยี่ห้อนี้เมื่อสองเดอืนก่อน หล่อนคดิว่ามนัเหมาะกบั

เขามากๆ เพราะเป็นกลิ่นหอมสะอาดแบบผู้ชาย...หญงิสาวเผลอสูดหายใจ

เข้าไปเตม็ปอด ไม่ทนัสงัเกตว่าจู่ๆ คนตรงหน้ากห็ยุดกกึ 

หญิงสาวเบรกจนหน้าคะม�า ศีรษะเกือบจะทิ่มเข้ากับแผ่นหลังของ

ชายหนุ่มอยู่แล้ว แต่ด้วยความไวจึงรีบดึงฮูดมาปิด หมุนตัวกลับหลังหัน 

ท�าทเีป็นชมดอกไม้ข้างทาง ทั้งที่ความจรงิมแีต่ใบไม้ใบหญ้าที่มนี�้าแขง็เกาะ

เท่านั้น ภูรนิทร์ก�าลงัรบัโทรศพัท์หล่อนจงึต้องหาอะไรท�าเพื่อไม่ให้มพีริุธ 

หลังจากคุยอยู่เกือบห้านาที ภูรินทร์ก็เลี้ยวเข้าร้านกาแฟ หญิงสาว

ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดู เวลาเดียวกับเมื่อวานเป๊ะ ภูรินทร์เป็นคนมีวินัย

ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว สองปีที่ผ่านมาเขากท็�าทุกอย่างตรงเวลา ตอนเช้าชาย

หนุ่มจะตื่นตั้งแต่หกโมงเช้า อาบน�้าประมาณสิบห้านาที บางวันก็จิบกาแฟ
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ในห้อง แต่ถ้ารีบหน่อยก็จะออกมาที่ร้านกาแฟร้านนี้ เมนูโปรดของเขาก็

คอื...

“คาราเมลมคัคอิาโตแก้วหนึ่ง นมเป็นนอนแฟตนะครบั”

หญงิสาวพมึพ�าผ่านรมิฝีปาก เพราะจ�าได้แม่นว่าเมนูโปรดคอือะไร...

ขณะที่ผูช้ายเข้มๆ ในนยิายมกัจะสั่งกาแฟด�า แต่พี่ภขูองหล่อนกลบัสั่งกาแฟ

ใสน่ม แถมยงัใส่ไซรปัคาราเมลอกีต่างหาก แต่ไม่มปัีญหาเพราะเขาเป็นคน

ออกก�าลงักายเป็นประจ�า ร่างกายจงึไม่มไีขมนัส่วนเกนิสกันดิ ด้วยรูปร่าง

สงูร้อยแปดสบิห้าเซน็ต์ ร่างกายเตม็ไปด้วยมดักล้าม ทกุวนัตอนเยน็เขาจะ

ไปวิ่งที่สวนสาธารณะเป็นประจ�า และเพราะชายในฝันชอบวิ่ง ลวิตราจึง

บงัคบัตวัเองให้วิ่งบ้าง เผื่อจะได้มโีอกาสใกล้ชดิเขาอกีรอบในช่วงเยน็ 

ห้านาทีต่อมาชายหนุ่มก็ออกจากร้านโดยมีลวิตราเดินตามไปห่างๆ 

เขาจะต้องผ่านถนนสายนี้เพราะมนัมุง่หน้าสูม่หาวทิยาลยัที่เรยีนอยู ่บงัเอญิ

เหลือเกินที่ภูรินทร์มาเรียนปริญญาโทที่เดียวกับหล่อน เขาคงตั้งใจแวะไป

คุยกบัอาจารย์ที่ปรกึษาเรื่องวทิยานพินธ์ที่ส่งไป 

ตอนที่เหน็เขาครั้งแรกที่มหาวทิยาลยั หญงิสาวดใีจมาก จากที่เรยีน

แบบเนอืยๆ กก็ลบัมพีลงัได้อย่างเหลอืเชื่อ ยิ่งตอนที่เขาย้ายมาอยู่ห้องพกั

ตกึฝ่ังตรงข้าม ลวติราถงึกบัเข้าโบสถ์เพื่อขอบคุณพระเจ้าที่ประทานอาหารตา

ชั้นเลศิมาให้

สบินาทตี่อมา เขาเดนิถงึมหาวทิยาลยั ภูรนิทร์เดนิตดัสนามหญ้าไป

ยังห้องพักอาจารย์ตามคาด ลวิตราได้แต่ภาวนาขอให้วิทยานิพนธ์ไม่ผ่าน 

เพื่อที่พี่ภูจะได้อยู่เป็นอาหารตาของหล่อนต่อไป แต่ค�าภาวนาของเธอคง 

ไร้ผล เพราะภูรนิทร์เรยีนเก่งมาก เขาน่าจะได้เกยีรตนิยิมด้วยซ�้า

หญงิสาวเหน็ชายหนุม่เคาะประต ูเมื่อได้ยนิเสยีงอนญุาตกผ็ลกัเข้าไป 

ลวิตราเดินไปนั่งเก้าอี้ตรงสุดทางเดิน ดึงฮูดมาปิด สวมหูฟัง หล่อนหยิบ

หนังสือเรียนของตัวเองขึ้นมาอ่านฆ่าเวลา ตาเหลือบมองประตูเป็นระยะๆ 

เพราะไม่อยากคลาดกบัชายในฝัน...หญงิสาวเรยีนปรญิญาตรปีีสดุท้ายและ
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ก�าลงัตดัสนิใจว่าจะเรยีนต่อดหีรอืเปล่า อนาคตของลวติราไม่มอีะไรแน่นอน 

ฐานะครอบครวัที่ร�่ารวยมากท�าให้หล่อนไม่ต้องรบัผดิชอบอะไร พี่ชายก�าลงั

สนกุกบังาน จงึไม่มคีนสนใจสมาชกิคนเลก็ว่าจะเรยีนต่อหรอืกลบัเมอืงไทย 

ลวิตรามองประตูเป็นพักๆ เพื่อนซี้ต่างบอกว่าหล่อนเป็นโรคจิต 

เพราะเอาแต่เดินตามแต่ไม่ยอมแสดงตัว เจ้าตัวเท่านั้นที่รู้ว่าไม่ใช่...หล่อน

แค่ไม่กล้าเผชญิหน้าต่างหาก ภูรนิทร์อาจจะยงัเกลยีดหล่อน 

จู่ๆ มอืของใครบางคนกต็บลงบนบ่า ลวติราสะดุ้ง หูฟังแบบไร้สาย

หล่นลงพื้น พอมองหน้าเหน็ว่าเป็นใคร ใบหน้ากบ็ึ้งตงึ พ่นลมหายใจออก

มาพรวดใหญ่

“นี่กานต์ เบาๆ หน่อยส ิตกใจหมดเลย”

กานต์รวหีวัเราะร่วน ท�าหน้าทะเล้น เช่นเดยีวกบัณทักรที่ยิ้มจนเหน็

ฟันขาวอย่างล้อเลยีน ลวติราถอนหายใจออกมาเฮอืกใหญ่

“บอกแล้วไงอย่าไปแกล้ง ประเดี๋ยวไอ้ตาลกห็วัใจวายตายหรอก”

“ตายกด็ไีม่ใช่หรอื แกจะได้เป็นผสีตอล์กเกอร์ คราวนี้ละจะได้ตาม

เข้าไปส่องพี่ภูถงึในห้องน�้า” ณทักรล้อ 

ลวติราหน้าแดงก�่า“จะบ้าหรอื ฉนัไม่ได้อยากท�าอย่างนั้นสกัหน่อย”

“แน่ใจนะ แต่หน้าตาแกมนับอก ถ้าการเป็นวญิญาณแล้วท�าให้แกได้

เหน็พี่ภูตอนเปลอืยทั้งตวัละก ็แกคงยอมตาย”

“ทุเรศ ฉนัเปล่านะ”

“ไม่ต้องมาแก้ตัวเลย ก็เห็นอยู่ว่าก�าลังถ�้ามองพี่ภู ไหนวันนี้เขาท�า

อะไรบ้าง” 

กจิวตัรทกุวนัของลวติราคอืเดนิตามหนุม่ในฝัน เพื่อนทั้งสองคนรูจ้งึ

มาหาได้ถูก

“ใครบอก ฉนับงัเอญิมาท�าธุระแถวนี้ต่างหาก”

“เหรอยะ แม่คนปากแขง็ คณะหล่อนอยูท่ี่นี่หรอืไง” ณทักรลากเสยีง

ยาว ยกัไหล่อย่างไม่เชื่อ คณะของลวติราอยู่ห่างไปอกีสองตกึ 
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ขณะที่ทั้งสามก�าลังคุยกัน บานประตูก็เปิดออก กานต์รวีรีบยืนบัง

ลวติราเอาไว้ ทั้งสามท�าทเีหมอืนยนืคุยกนั ภูรนิทร์พาดเสื้อโคตไว้บนแขน

และเดินผ่านไปโดยไม่สนใจ ลวิตราพ่นลมหายใจอย่างเสียดายที่พลาด

โอกาสเกบ็กลิ่นของเขาก่อนไปเรยีน

“นั่นไงไอ้ตาล มองผู้ชายด้วยสายตาหื่นกามอกีแล้ว แล้วแบบนี้เนี่ย

นะที่เถยีงว่าเปล่า”

“เฮ้ย...ฉนัไม่ได้มอง”

“ถ้าแกโกหก ฉนัขอแช่งให้ขึ้นคานตลอดชวีติเลยนะเอ้า”

กานต์รวชีี้นิ้วขู่ ลวติรามองตาปรอย หน้าเบ้ จากมุมนี้หล่อนเหน็แค่

แผ่นหลงัที่เดนิจากไปเท่านั้น แต่ภาพเมื่อครู่ยงัจ�าตดิตา ใบหน้าคมสนั คิ้ว

เข้ม รวมถึงริมฝีปากหยักลึกสีแดงจัดเพราะความเย็นนั่นอีก เพราะเหตุนี้

เองถงึได้มสีาวๆ ทั่วทั้งมหาวทิยาลยัคอยทอดสะพานให้เขา

“ใจร้ายอะ ฉนักแ็ค่แอบมองนดิเดยีวเอง วนันี้พี่ภูปากแดงมากเลย

นะ สงสัยคงหนาว แกว่าฉันซื้อหมวกไหมพรมให้เขาดีไหม แล้วก็ลิปมัน

ด้วย”

“นั่นไง ไอ้ตาลมนัโรคจติจรงิๆ ด้วย เอาแต่จ้องปากผู้ชาย”

“กฉ็นัเป็นห่วงเขานี่”

“ถ้าห่วงแล้วท�าไมไม่แสดงตวัไปเลยล่ะ มาเดนิตามต้อยๆ ท�าไม มนั

หลอนออกนะแก”

“ฉนัเป็นห่วงว่าเขามามหา’ลยัจะปลอดภยัดหีรอืเปล่า”

“ก็เลยเดินตามเขาจากหอพักมาถึงมหาวิทยาลัยเนี่ยนะ แม่นางฟ้า 

นางสวรรค์”

“เอาน่า นี่มนัความสขุเลก็ๆ ของฉนั แค่ได้เหน็พี่ภูฉนักด็ใีจมากแล้ว 

ถงึแม้เขาจะไม่เคยเหน็ฉนัอยู่ในสายตากต็าม”

ในสายตาของภรูนิทร์มเีพยีงผูห้ญงิคนเดยีวนั่นคอืมธรุนิ แต่โชคร้าย

ที่ลวติรารู้ว่าหญงิสาวคบเผื่อเลอืก เพราะเจ้าตวัดนัอยู่ห้องพกัตดิกบัหล่อน 



28  l  แ ค้ น ส ุด จิ ต  รั ก สุ ด ใ จ

เสยีงกจิกรรมเข้าจงัหวะที่ดงัเข้าหูทุกคนืท�าให้รู้ว่ามธุรนิไม่ได้ใสซื่อ แต่เป็น

นางแมวยั่วสวาทตัวแม่ ติดปัญหาตรงที่ไม่รู้จะบอกความจริงให้ภูรินทร์รู ้

ยงัไงต่างหาก 

“แกก็สารภาพรักไปเลยสิ บอกไปเลยว่าแกเดินตามดูพี่ภูมาหลายปี

แล้ว”

“ไม่ได้เดนิตามทุกวนัสกัหน่อย แค่บางวนัเอง”

“เชื่อเถอะ สกัวนัพี่ภตู้องรูแ้น่ แล้วเขากจ็ะวิ่งหนเีพราะแกมนัโรคจติ”

“เอาไว้ถงึวนันั้นก่อนแล้วกนั แล้วค่อยสารภาพว่าฉนัเป็นใคร” 

ลวติราเบี่ยงประเดน็ หล่อนเดนิน�าเพื่อนกลบัไปยงัตกึเรยีน ณทักร

ตามมายื้อไหล่ไว้เมื่อเหน็เพื่อนรกัดูซมึๆ ไป

“แกจะเรยีนจบแล้วนะตาล คดิไว้หรอืยงัว่าท�าไงต่อ”

“ยงัไม่รู้เลย แล้วพวกแกล่ะ”

“ฉนัจะกลบัเมอืงไทย พ่อกบัแม่อยากให้ฉนักลบัไปท�างาน” 

ณัทกรมีบริษัทเป็นของตัวเอง แม้จะเป็นงานที่เขาไม่ชอบเลย แต่

เนื่องจากเป็นลูกคนเดยีวจงึขดัไม่ได้ 

“ฉนักข็ี้เกยีจอยู่ที่นี่แล้ว สู้กลบัไปท�ามาหากนิดกีว่า” 

“นี่แกสองคนกลบักนัหมดเลยหรอื แล้วฉนัจะอยู่กบัใครล่ะ”

“งั้นกร็บีตดัสนิใจสไิอ้ตาล เพราะฉนัได้ยนิเขาลอืกนัว่าพี่ภขูองแกอาจ

จะกลบัเมอืงไทยก่อนก�าหนด”

“อะไรนะ กไ็หนเขาบอกว่าอาจจะเรยีนปรญิญาเอกต่อไงล่ะ”

“คุณพ่อเขาป่วย รุ่นพี่ที่เรยีนคณะเดยีวกนับอกมา ถ้าธสีสิผ่าน พี่ภู

จะกลบับ้านอาทติย์หน้านี้แล้ว จะท�าอะไรกร็บีท�าเถอะ ไม่อย่างนั้นแกจะไม่มี

โอกาส”

“ภูว่าอะไรนะคะ”
มธุรินหน้าบึ้งเมื่อได้ยินสิ่งที่แฟนหนุ่มพูด จนถึงกับโพล่งเสียงแข็ง
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ออกไปอย่างลมืตวั ทั้งสองนดัพบกนัที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง

“ผมต้องกลบัเมอืงไทยด่วนที่สุด”

“แต่เมื่อต้นปีคณุกเ็พิ่งกลบัไปเองนะคะ!” หญงิสาวแหวเสยีงสงูอย่าง

ลมืตวั  

ภูรินทร์เอื้อมมือมาจับมือแฟนสาว ตลอดเวลาที่มาเรียนที่นี่เขา

เหมอืนคนเรยีนไปด้วยท�างานไปด้วย แต่เป็นการประชุมทางไกล ช่วงต้นปี

เขาบนิกลบัไปประมูลงานของโรงพยาบาลให้บรษิทั 

“พ่อผมไม่สบายนะมวิ ท่านต้องเข้ารบัการท�าบายพาสอาทติย์หน้านี้

แล้ว ผมต้องกลบัไปช่วย”

“แล้วเรื่องของเราล่ะคะ”

ทั้งสองตั้งใจจะแต่งงานกนั แต่มธุรนิยงัเรยีนไม่จบ นบัตั้งแต่มาที่นี่

หล่อนกเ็อาแต่เที่ยว 

“ผมยงัรกัคุณเหมอืนเดมิ เราสองคนจะแต่งงานกนัเมื่อคุณเรยีนจบ 

จ�าไม่ได้หรอื แต่ตอนนี้ผมต้องกลบัไปช่วยที่บ้าน ถ้าทุกอย่างเข้าที่แล้ว ผม

จะรบีบอกเรื่องการแต่งงานของเรา”

“คุณจะทิ้งมวิไว้ที่นี่คนเดยีวเนี่ยนะคะ”

“ผมไม่ได้ทิ้ง คุณเองกม็เีพื่อนเรยีนคณะเดยีวกนัไม่ใช่หรอื”

“แต่พวกนั้นไม่ใช่เพื่อน คุณกร็ู้ แค่คนเที่ยวด้วยกนัเฉยๆ”

กลุ่มของมธุรินคือพวกลูกคนรวยที่ไม่ตั้งใจเรียน ขอแค่มาเฉิดฉาย

ในมหาวทิยาลยัไปวนัๆ หลายคนอยู่ที่นี่นานมากแลว้แต่ไมไ่ดต้ั้งใจจะเรยีน

ให้จบ

“หรอืคุณจะกลบัเมอืงไทยพร้อมผมด”ี

“กลบัไปตอนนี้เนี่ยนะคะ มหีวงัที่บ้านมวิเอาตายแน่ อย่างน้อยมวิก็

ต้องมปีรญิญาสกัใบไปฝากพ่อกบัแม่”

“ถ้าอย่างนั้นคุณจะให้ผมท�ายงัไง” 

“อยู่ที่นี่เป็นเพื่อนมวิก่อนได้ไหมคะภู แค่ไม่กี่เดอืนเอง คุณกลบัไป
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เยี่ยมพ่อสักสองสามวัน รอจนท่านอาการดีขึ้นแล้วก็กลับมา มิวสัญญาว่า

คราวนี้จะตั้งใจเรยีน ตั้งใจอ่านหนงัสอื”

“ไม่ได้จรงิๆ มวิ พ่อผมป่วย ผมคงอยู่ต่อไม่ได้”

มธุรนิสะบดัมอืออก หน้างอง�้า จ้องมองชายหนุ่มอย่างตดัพ้อ “คุณ

ไม่เคยรกัมวิเลยใช่ไหมคะ ถงึมาทิ้งกนัแบบนี้”

“ผมจ�าเป็น เข้าใจผมหน่อยเถอะนะ ผมต้องช่วยพ่อดูแลบรษิทั อกี 

อย่างธสีสิของผมกผ่็านแล้ว ตั๋วกจ็องแล้ว แต่ผมสญัญาว่าช่วงที่บนิกลบัมา

รบัปรญิญา ผมจะมาหาคุณ”

“คุณกค็ดิถงึแต่เรื่องของตวัเอง แล้วมวิล่ะคะ เอามวิไปทิ้งไว้ที่ไหน”

ใบหน้าเยน็ชาของอกีฝ่ายท�าให้ภูรนิทร์นิ่ง เขารบีคว้ามอืหล่อนมากุม

ไว้

“อย่าท�าแบบนี้ส ิผมรกัคณุนะ คณุกร็ูว่้าบรษิทันี้ส�าคญัต่อครอบครวั

ผมขนาดไหน เราจะแพ้บรษิทัอื่นไม่ได้”

เขาหมายถึงความขัดแย้งระหว่างสามตระกูลที่ขับเคี่ยวกันมาตลอด

หลายปี แม้ว่าตอนนี้ความรู้สกึนั้นจะลดลงมากหลงัจากชยัภคัดิ์กบันภสัสร

เป็นแฟนกนั

“มวิไม่สน” มธุรนิสะบดัมอืออก หลั่งน�้าตาออกมา 

ภูรนิทร์มองแฟนสาวอย่างตดัพ้อ “มเีหตุผลหน่อยสมิวิ”

“มวิรกัคณุ แต่คณุไม่เคยคดิถงึจติใจมวิเลย ถ้าคณุกลบัเมอืงไทยคน

เดยีวแล้วคนทางนี้จะมองมวิยงัไงคะ ทกุคนกต้็องคดิว่ามวิถกูคุณทิ้งเพราะ

ว่ามวิเรยีนไม่จบ ภูใจร้ายมาก”

“แต่คุณก็รู้ว่าผมไม่มีวันทิ้งคุณ ไม่ว่าตอนนี้หรือว่าเมื่อก่อนผมก็ยัง

รกัคุณเหมอืนเดมิ”

“งั้นคณุต้องเลอืก ระหว่างมวิกบับรษิทั ใครจะส�าคญักวา่ แต่ถ้าคณุ

กลบัเมอืงไทยละก ็เราสองคนขาดกนั”
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ลวิตรายังไม่ทันเข้าห้อง บานประตูก็ถูกเปิดออกด้วยมือของรูมเมต
สาว สภาพเพื่อนรกัดอูดิโรย ขอบตาคล�้า ยอูนิใช้ฟองน�้าอดุหทูั้งสองข้างเพื่อ

ปิดกั้นมลภาวะทางเสยีง เมื่อเหน็หล่อนกร็บีดงึลวติราเข้าไปด้านใน

“เกิดอะไรขึ้นหรือยูอิน ท�าไมป่านนี้ยังไม่นอนอีก ไหนว่าเข้างานกะ

ดกึไม่ใช่หรอื”

รูมเมตคนนี้เป็นคนเกาหลีและท�างานพาร์ตไทม์กะกลางคืน เพื่อน�า

เงนิมาเรยีนหนงัสอื ดงันั้นช่วงหวัค�่าจงึเป็นช่วงที่ยูอนิเข้านอนเรว็ 

“กย็ายผูห้ญงิห้องข้างๆ น่ะส ิฟีเจอรงิกนัตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล้ว จน

ป่านนี้แล้วยังไม่หยุดอีก ฉันเอาหมอนปิดหูก็แล้ว ใส่เอียร์ปลั๊กก็แล้ว แต่

ผนงัห้องกย็งัสะเทอืนตลอดเวลา”

ลวิตราอ้าปากค้าง มองผนังห้องที่สั่นสะเทือนรวมถึงเสียงที่ดังลอด

ผ่านผนังมา นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่คนข้างห้องมีกิจกรรมเข้าจังหวะ นับตั้งแต่

ลวติราย้ายเข้ามาอยูห้่องนี้มกัได้ยนิรมูเมตบ่นอยูเ่สมอ หล่อนเองกเ็คยได้ยนิ

กบัหูหลายครั้ง

“ตาลช่วยไปบอกเขาหน่อยได้ไหม ไหนๆ กค็นไทยเหมอืนกนั”

ผูห้ญงิข้างห้องไม่ใช่ใครอื่น เป็นคนที่ลวติรารู้จกัด ีเพราะคอืหวานใจ

ตวัจรงิของภูรนิทร์ที่มชีื่อว่ามธุรนินั่นเอง 

“เฮ้ย...ไม่เอาอะ เขาอาจจะก�าลงัปรบัความเข้าใจกบัแฟนอยู่กไ็ด้”

“โนๆๆ คนนี้ไม่ใช่แฟน”

ลวิตราอ้าปากค้างอีกหน หันมองยูอินตาโตราวกับไข่ห่าน ก่อนที่

เพื่อนจะเฉลยข้อสงสยัให้

“ฉนัเปล่านะ ไม่ได้แอบดู แต่บงัเอญิสองคนนั้นฟัดกนันวัเนยีตั้งแต่

อยู่ในลฟิต์ทั้งที่ฉนัยนืหวัโด่อยู่ในนั้นด้วย อี๋! ท�าอะไรไม่เกรงใจคนอื่นเลย 

ทั้งล้วงทั้งควกัน่าเกลยีดที่สุด”

หญิงสาวหลุดหัวเราะ แต่พอเห็นสีหน้ายูอินที่เหมือนสะอิดสะเอียน

แล้วกข็�าไม่ออก สิ่งที่ลวติราตดิใจคอืผู้ชายในห้องเป็นใครกนั
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“เธอแน่ใจหรอืว่าคนในห้องไม่ใช่แฟนเขา”

นับตั้งแต่ช่วงเช้าที่กานต์รวีโยนระเบิดเรื่องภูรินทร์จะกลับเมืองไทย 

ลวติรากแ็ทบนั่งไม่ตดิ หล่อนรบีสบืข่าวว่าภูรนิทร์จะกลบัเมอืงไทยจรงิหรอื

ไม่ สดุท้ายทกุอย่างกย็นืยนัชดัเจน คณุภดูศิล้มป่วยเป็นข่าวดงัลงหนงัสอืพมิพ์ 

หลายฉบับ เขาหมดสติกลางที่ประชุมผู้บริหารจึงถูกน�าส่งโรงพยาบาลใน

ทันที และเพราะเหตุนี้เองลูกชายถึงต้องกลับเมืองไทยด่วนที่สุด ภูรินทร์ 

จองตั๋วเพื่อกลับเมืองไทยในอีกสองวัน นักเรียนไทยแทบทั้งมหาวิทยาลัย 

พากนัซบุซบิถงึเรื่องนี้ สิ่งที่ลวติรากลวักค็อืภรูนิทร์อาจขอแฟนสาวแต่งงาน

แล้วบินกลับเมืองไทยพร้อมกัน แต่กลับมีข่าวลือมาอีกว่าทั้งคู่ทะเลาะกัน

เสยีงดงัลั่นโรงอาหาร

“แน่ใจสิ นั่นมันหนุ่มหล่อล�่าที่มีรอยสัก ที่ฉันเคยบอกว่าเซ็กซี่มาก 

จ�าได้ไหม”

หนุ่มคนนั้นมชีื่อว่าปฐว ีชื่อที่ชาวต่างชาตเิรยีกคอืปีเตอร์ ยูอนิมกัจะ

ชมว่าเซก็ซี่ ปฐวมีรีอยสกัรูปมงักรอยู่ตรงหวัไหล่ แถมเขายงัเจาะหูข้างหนึ่ง

ตามสมยันยิมอกีด้วย ลวติรารู้จกัอกีฝ่าย จากกติตศิพัท์ที่นกัเรยีนไทยที่นี่

เล่าให้ฟังแต่ไม่เคยคุยกนัสกัครั้ง

‘ปีเตอร์เจ้าชูจ้ะตาย แถมบ้าพลงัมาก ได้ยนิว่าเขาเคยนอนกบัผู้หญงิ

คนืเดยีวตั้งเจด็คน’

กิตติศัพท์นี้อาจจะน่าดึงดูดส�าหรับผู้หญิงบางคนที่ชอบนักล่าแต้ม 

แต่ส�าหรบัผูห้ญงิเวอร์จนิลมิเิตด็อดิชินัอย่างลวติราแลว้ หลอ่นพยายามหนี

ให้ห่าง หล่อนเกลยีดผู้ชายเจ้าชู้ แย่กค็อืปฐวเีป็นลูกพี่ลูกน้องของภูรนิทร์

“ตาลช่วยไปบอกสองคนนั้นให้พักหายใจหน่อยได้ไหม ไม่อย่างนั้น

วนันี้ฉนัคงท�างานไม่ไหวแน่ ดูส ิเอาอกีแล้ว”

เสยีงกระแทกหวัเตยีงตามด้วยเสยีงกรดีร้องอย่างสดุขั้วเมื่อมธรุนิถกู

ส่งออกไปชมโลกพระจนัทร์ตามด้วยดาวเสาร์ ก่อนที่เสยีงครางจะสิ้นสดุลง 

ลวติราหนัมาตบบ่าเพื่อน
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“สงสยัคงหมดยกแล้วมั้ง เธอไปนอนเถอะ”

“หวงัว่านะ เมื่อครู่นี้กแ็บบนี้ แต่แล้วกเ็ริ่มใหม่...”

ยูอนิยงัพดูไม่ทนัจบ จู่ๆ  เสยีงกระแทกกด็งัขึ้นอกี ลวติรายกมอืปิดหู 

ยอูนิสั่นศรีษะ เดนิไปที่เตยีงของตนและหยบิหมอนหนนุมาปิดหน้า ลวติรา

ตรงเข้าไปที่โต๊ะของตนหยบิหฟัูงชนดิเกบ็เสยีงขึ้นมาเสยีบใส่ไอพอดแล้วเปิด

เพลงเบาๆ ส่งให้

“ใช้นี่เถอะยูอนิ อาจพอช่วยได้”

“นี่ตาลจะไม่ไปเคาะห้องให้ฉนัจรงิๆ หรอื”

“ขอโทษนะยอูนิ ฉนัไม่กล้า คราวที่แล้วที่โดนด่ายงัหลอนไม่หาย เธอ

ใช้นี่เถอะนะ เผื่อจะดขีึ้น เราท�าเป็นไม่ได้ยนิกแ็ล้วกนั”

ครั้งก่อนหน้านี้ลวติราท�าทไีปขอยมืของ หล่อนเคาะเป็นสบิเที่ยวเพื่อ

ให้อีกฝ่ายหยุด แต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือค�าด่าแบบหยาบคาย แถมมธุริน 

ยงัปิดประตกูระแทกใส่หน้า ครั้นพอยูอนิไปเคาะ คูข่าของหลอ่นกเ็ปิดออก

มาแล้วกวักมือเรียก สองสาวโซนเอเชียจึงรีบกลับห้องตัวเองแล้วลงกลอน

อย่างรวดเรว็

เพื่อนสาวชาวเกาหลียื่นหน้าออกจากหมอนพร้อมกับรับหูฟังไปสวม 

ลวติราเดนิไปนั่งบนเตยีงของตนบ้าง หล่อนหยบิหฟัูงอนัเลก็ขึ้นมาสวม และ

เปิดโปรแกรมฟังเพลง สายตามองไปยังผนังห้องที่ยังมีเสียงเล็ดลอดออก

มาอย่างต่อเนื่อง

หล่อนเคยสงสัยเสมอว่าเพราะอะไรภูรินทร์ถึงได้ปักใจกับมธุรินนัก

ทั้งๆ ที่อกีฝ่ายไม่ใช่คนด ีมธุรนิมาจากครอบครวัที่ร�่ารวย บดิาชื่อว่ามกรา 

เป็นเจ้าของบรษิทัส่งออก มารดาเป็นคนมชีื่อเสยีงในวงสงัคม พอลกูสาวมา

ที่นี่กลบัไม่ค่อยเข้าเรยีน เอาแต่เที่ยวเตร่ไปวนัๆ เพื่อนร่วมคณะต่างพากนั

บอกว่ามธุรนิแทบไม่เคยโผล่หวัไปเรยีน ชวีติแต่ละวนัคอืออกไปขบัรถเล่น 

เดนิเฉดิฉายอยู่ท่ามกลางแหล่งชอปปิง ตกกลางคนืกอ็อกไปแฮงก์เอาต์กบั

เพื่อน
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มธุรินเอาแต่ใจตัวเอง แต่อยู่ต่อหน้าภูรินทร์ท�าตัวอ่อนหวานน่ารัก

และช่างเอาใจ ลวติราแอบเหน็อกีฝ่ายไปจ้างแม่บ้านให้ปอกผลไม้ให้แต่กลบั

อ้างว่าท�าเองทุกอย่าง รวมถงึอาหารกลางวนัหน้าตาน่ากนินั่นด้วย มธุรนิก็

จ่ายเงนิให้แม่ครวัร้านอาหารจนีเป็นรายเดอืน

นอกจากเที่ยวเตร่แล้ว สิ่งที่รบัไม่ได้สุดๆ กค็อื มธุรนิเปลี่ยนคู่นอน

เป็นว่าเล่น ทนัททีี่ภูรนิทร์กลบัห้องไป หญงิสาวกจ็ะออกไปดื่มสงัสรรค์กบั

เพื่อนๆ หลงัจากดื่มจนเมากจ็ะพาผูช้ายกลบัมาค้างและท�าเสยีงดงัไม่เกรงใจ

คนข้างห้อง ยอูนิเคยแอบไปฟ้องเจ้าของหอพกัให้ขึ้นมาตกัเตอืน แต่สดุท้าย

มธุรนิกใ็ช้เงนิปิดปาก รวมถงึยกเครื่องส�าอางชุดใหญ่ให้ เจ้าของหอพกัจงึ

ไม่มาวอแวอกี

หญิงสาวหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมา ดึงรูปถ่ายที่ซ่อนเอาไว้ด้านหลัง

บตัร มนัคอืรปูถ่ายสมยัมธัยมศกึษาปีที่หก สขีองกระดาษเก่าจนซดี แต่ภาพ

หนุ่มน้อยในตอนนั้นยงัจ�าตดิตรงึ สมองนกึถงึค�าพูดของกานต์รวเีมื่อตอน

เช้า 

‘จะท�าอะไรกร็บีท�าเถอะ ไม่อย่างนั้นแกจะไม่มโีอกาส’

เสยีงข้างห้องหยดุไปแล้ว เมื่อลวติราลมืตาขึ้นกเ็ป็นเวลาห้าทุม่ครึ่ง
พอดิบพอดี หล่อนเผลอหลับทั้งๆ ที่ใส่หูฟัง กายเมื่อยขบจนต้องบิดตัว  

รมูเมตสาวแต่งตวัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วและก�าลงัดื่มกาแฟ เตรยีมตวัไปท�างาน 

ลวติราลุกขึ้นไปที่ตู้เยน็ หยบิแซนด์วชิที่ซื้อตดิมอืมาจากข้างนอกส่งให้

“ฉนัซื้อมาฝาก เธอเอาไปกนิที่ท�างานส”ิ

“ขอบใจนะ” ยูอนิตบบ่า มองลวติรา “ฉนัขอโทษนะที่เมื่อครูน่ี้หงดุหงดิ

ไปหน่อย ความจรงิมนัไม่เกี่ยวอะไรกบัตาลเลย ถงึจะเป็นคนไทย แต่กไ็ม่ใช่

เพื่อนด้วยซ�้า”

“ฉนัเข้าใจ ไม่ต้องคดิมากหรอก ฉนัสงสารเธอ คงเหนื่อยมาก รบีไป

ท�างานเถอะ เดี๋ยวฉนัเปิดประตูให้นะ”
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ลวติราลุกขึ้นเดนิไปส่งเพื่อนที่หน้าห้อง 

ยอูนิโบกมอื หยบิโคตขึ้นมาสวมทบั อากาศตอนดกึหนาวมาก ดงันั้น 

นกัศกึษาต่างชาตนิ้อยคนที่จะชอบท�างานกะดกึ แต่ส�าหรบัยูอนิแล้วชนิกบั

อากาศแบบนี้ เพื่อนสาวเล่าว่าที่เกาหลีตอนหน้าหนาวเย็นทรมานยิ่งกว่านี้ 

ค่าจ้างที่มากกว่าเดิมเกือบเท่าตัวท�าให้ยูอินทนล�าบาก...ครอบครัวหญิงสาว

ที่เกาหลไีม่ได้ร�่ารวยนกั ดงันั้นงานอะไรที่ท�าแล้วแบ่งเบาภาระได้ยูอนิกจ็ะท�า 

หญงิสาวมองตามเพื่อนรกัที่เดนิลงบนัไดไป ขณะก�าลงัเข้าห้อง บานประตู

ที่อยู่ตดิกนักเ็ปิดออกมาพอดี

“จะรบีไปท�าไมคะปีเตอร์ ค้างที่นี่ดกีว่า”

เสียงหวานใสดังลอดออกมา เมื่อลวิตรามองเข้าไปก็เห็นมธุรินสวม

ชุดนอนเนื้อบางเบายนืโพสท่ายั่วยวนอยู่ ปฐวหียุดตรงประตูแต่ถูกอกีฝ่าย

ยื้อไว้

“ผมบอกแล้วไงว่าวนันี้ไม่ได้ มงีานค้าง ยงัท�าไม่เสรจ็”

“ยงัไม่หมดแรงอกีหรอืคะ ถงึจะได้รบีไปท�างาน”

“แรงผมยงัเหลอืเฟือ ถ้าไม่ตดิว่าพรุง่นี้ต้องส่งงานให้พ่อ เรามาต่อกนั

ทั้งคนืกย็งัไหว”

“ไว้โทร. มานะคะ มวิจะรอ”

สาวร่างบางยื่นหน้ามาหอมแก้มฟอดใหญ่ ปฐวโีอบร่างกึ่งเปลอืยเอา

ไว้ ใช้มอืขย�าก้นหญงิสาวอย่างมนัเขี้ยว ไม่ทนัสงัเกตว่ามบีคุคลที่สามยนือึ้ง

อยู่ ลวิตราขาแข็งทื่อเมื่อเห็นโชว์ติดเรตตรงหน้า เมื่อชายหนุ่มหันหน้ามา

หล่อนกส็ะดุ้งรบีเดนิเข้าห้อง แต่ชายหนุ่มกลบัเอื้อมมอืมายนัประตูเอาไว้

“คนไทยหรอืเปล่าครบั”

หล่อนอ�้าอึ้งไม่รู้จะตอบชายหนุ่มดีหรือไม่ แต่ปฐวีกลับฉีกยิ้มหวาน 

เขาเป็นคนมนษุยสมัพนัธ์ดแีต่ไหนแต่ไรแล้ว เพราะเหตนุี้เองจงึเป็นที่สนใจ

ของผู้หญงิแทบทั้งมหาวทิยาลยั 

ชายทั้งสองคนหล่อเหลาด้วยกนัทั้งคู ่แต่นสิยักลบัต่างกนัอย่างสดุขั้ว 
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ภูรินทร์นั้นเหมือนเจ้าชายน�้าแข็ง ผู้หญิงคนเดียวที่เขายอมยิ้มให้คือมธุริน

เท่านั้น แต่ปฐวีไม่เหมือนกัน เขาผูกมิตรกับผู้หญิงทุกคนในมหาวิทยาลัย 

ทั้งคนจนคนรวย

“ค่ะ คนไทย”

“ผมขอโทษด้วยที่ท�าเสยีงดงั คุณคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมครบั”

ลวติรากดัรมิฝีปากจนเกอืบห้อเลอืด มอืก�าแน่น นกึถงึเสยีงกจิกรรม

เข้าจังหวะเมื่อครู่แล้วก็หน้าแดงซ่านขึ้นมา หล่อนกับยูอินต้องใช้อุปกรณ์ 

ทุกอย่างเพื่อปิดหูกั้นเสยีงนั้นออกไป

“ค่ะ”

“ถ้ามโีอกาส เราไปดื่มกาแฟกนับ้างนะครบั ผมชื่อปฐว ี เรยีกผมว่า 

ปีเตอร์กไ็ด้ เราเป็นคนไทยเหมอืนกนั”

หญิงสาวมองมือเรียวที่ยื่นมาตรงหน้าก่อนจะอ้าปากค้างแล้วรีบหุบ

ลงฉบั ยิ่งคดิว่าเมื่อครู่นี้เกดิอะไรขึ้นในห้องกอ็ดเบ้หน้าไม่ได้ 

“อย่าดกีว่าค่ะ ฉนัว่าคุณมวิคงไม่ชอบใจแน่ๆ เธอไม่ชอบให้คู่ขาไป

นั่งดื่มกบัคนอื่น ลาก่อนนะคะ หวงัเราคงไม่ต้องพบกนัอกี”

สาวร่างบางกระแทกประตูใส่หน้า หล่อนเอนกายหลังพิงประตูแล้ว

ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ บ่นพมึพ�าคนเดยีว 

“ทุเรศที่สุด เพิ่งป่ามป๊ามกับผู้หญิงมาแล้วมาป้อคนอื่นหน้าตาเฉย 

ชาตนิี้อย่าได้เจอกนัอกีเลย เจ้าประคู้น...”



๒

“ท�าไมแกไม่บอกพี่ภูไปเลยล่ะว่ายายมวิคบซ้อน” 
กานต์รวโีพล่งขึ้นอย่างไม่พอใจ เมื่อได้ยนิเรื่องที่ลวติราเล่าให้ฟังใน

วนัรุง่ขึ้น เพื่อนรกัตาลกึโหลเพราะอดนอน แม้กจิกรรมเข้าจงัหวะจบลงแล้ว

แต่เสยีงสะท้อนในหูยงัดงัก้อง

“คบเป็นโหลต่างหาก ไม่ใช่แค่สองนะ แกลองนบัดูส ิที่เหน็ๆ กเ็กนิ

สบิ” ณทักรออกความเหน็ 

ทุกคนต่างรูน้สิยัมธรุนิเป็นอย่างด ีทั้งจากที่ลวติราเล่าให้ฟังและที่เหน็

เอง แต่ที่ทุกคนอดทึ่งไม่ได้ก็คือมธุรินสับรางเก่งเหลือเกินจนแฟนอย่าง 

ภูรนิทร์ไม่เคยรู้ 

“ถงึพูดไปพี่ภูกค็งไม่เชื่อ เผลอๆ อาจจะโกรธด้วยซ�้า”

“จะโกรธได้ยังไง ในเมื่อแกยังไม่เคยพูดกับเขาสักประโยค มัวแต่

ถ�้ามองอยู่ได้” กานต์รวชีกไหล่เพื่อนเบาๆ 

“แรงอะ ฉนัไม่ได้ถ�้ามองนะ”

“แต่แกกส็่องพี่ภูจากหน้าต่าง ฉนัว่างานนี้แกต้องบอก มอีย่างที่ไหน 
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แฟนประกาศว่าจะกลบัเมอืงไทยทั้งทแีทนที่จะไปง้องอน แต่นี่กลบัพาผูช้าย

คนอื่นไปป่ามป๊ามที่หอซะงั้น ทุเรศ”

“เขาอาจจะเครยีดกไ็ด้นะ”

“มองโลกในแง่ดีเกินไปแล้วย่ะยายตาล นี่อย่าบอกนะว่าแกคิดว่า

เสียงราวกับโลกถล่มที่แกกับยูอินได้ยิน คือเสียงเขาช่วยกันย้ายเตียงจัด

เฟอร์นเิจอร์ใหม่กนัน่ะ” ณทักรค่อน

“โธ่...แนนซี่ ฉนัไม่ได้ใสซื่ออย่างนั้นหรอกน่า ฉนัรูด้ว่ีาอะไรเป็นอะไร”

“แต่แกกย็อมให้ชายในฝันโดนสวมเขาโดยไม่ยอมบอกความจรงิเนี่ย

นะ ฉนัไม่เข้าใจจรงิๆ แอบถ่ายรูปเพื่อจะเปิดโปงยายแม่มดนั่น แต่สุดท้าย

ดนัป๊อดไม่กล้า ท�าไมไม่แกล้งส่งผดิไปสกัรปูสองรปู ยาหยพีี่ภูของแกจะได้

ตาสว่างเสยีท”ี

“ฉนัไม่อยากเหน็พี่ภูเสยีใจ”

กานต์รวโีอบไหล่เพื่อน เอยีงหน้าเข้าชดิ พดูด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีด 

“แล้วคดิหรอืว่าถ้าเขารูท้หีลงัว่าโดนสวมเขาแล้วจะไม่เสยีใจ ท�าแบบนี้เหมอืน

ฆ่ากนัทั้งเป็น”

“แกคดิว่าพี่ภูจะฟังฉนัหรอื ขนาดตอนนั้นมคีนไปฟ้อง พี่ภูยงัโกรธ

จนไม่มองหน้า นบัประสาอะไรกบัคนที่เขาเกลยีด”

เคยมเีพื่อนในคณะเดยีวกนัเคยพูดเรื่องนี้ให้ฟัง แต่แล้วมธุรนิกบ็บี

น�้าตาจนภูรินทร์ใจอ่อน สุดท้ายก็กลายเป็นเข้าใจว่าเพื่อนคนนี้จงใจให้ร้าย

หล่อนทั้งที่ไม่มมีูลความจรงิ

“แกจะเล่นบทอแีอบไปอกีนานแค่ไหน แอบรกัมาตั้งแต่ประถม จน

ตอนนี้กย็งัแอบเดนิตามต้อยๆ เป็นฉนันะ จะถอืโอกาสนี้แกรนด์โอเพนนงิ

ไปเลยว่าแฟนเขาเป็นนางวนัทอง แล้วกอ็าสาปลอบใจ ยอมให้เขาซบอกนุม่ๆ 

แทน” ณทักรโพล่งขึ้น 

“ฉนักลวั” 

“กลวัท�าไมตาล”
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“ไม่รู้สิ แค่นึกถึงหน้าพี่ภูตอนนั้น แข้งขาก็อ่อน ลิ้นพันกันไปหมด

แล้ว”

“งั้นวางยาพี่ภเูลยดไีหม แลว้กป็ล�้าซะ จากนั้นกถ็า่ยรปูเป็นหลกัฐาน

บงัคบัให้เขาแต่งงาน” 

ณทักรพูดตดิตลก แต่ลวติราไม่ข�า หล่อนหน้าบูดบึ้ง

“จะบ้าหรอื”

“เอางี้ดกีว่า ให้ไอ้แนนซี่ดูไพ่ยปิซใีห้ เผื่อแกจะได้ตดัสนิใจง่ายขึ้น”

“เออ จริงด้วย” ลวิตราตาวาว แม้ว่าหล่อนจะเป็นนักเรียนนอกแต่

กลับเชื่อเรื่องดวงเป็นที่สุด ทุกเช้าก่อนจะออกจากหอพักหล่อนต้องกดเข้า

เวบ็ดดูวงเพื่อท�านาย ยิ่งมเีพื่อนเป็นหมอดไูพ่ยปิซแีม่นๆ แล้ว ลวติรากเ็ชื่อ

มากขึ้นกว่าเดมิ

“เอาแล้วไง หาเรื่องให้ฉันแล้วไหมล่ะ คุยกันอยู่ดีๆ หาเรื่องให้ฉัน

องค์ลง” 

ณัทกรบ่นพึมพ�าแต่ไม่จริงจังนัก เพื่อนรักพูดเสมอว่าหลังดูไพ่ยิปซี

หรอืดูดวงจะต้องเสยีพลงังาน ทุกครั้งหลงัดูดวงกจ็ะต้องนอนพกั

“เอาน่า สงเคราะห์ตาลมนัหน่อย จะได้มกี�าลงัใจ”

“กไ็ด้ๆ แต่ถ้าไพ่ออกมาว่ายงัไง แกต้องเชื่อแล้วท�าตามทุกอย่างนะ”

“เชื่อส ิท�าไมจะไม่เชื่อ กแ็นนซี่ดูดวงให้ทั้งท”ี

“งั้นมา...มานั่งนี่แล้วก็สับไพ่ วันนี้แม่หมออารมณ์ดี จะท�านายดวง

ชะตาด้วยไพ่ยปิซ ีเอาให้เลศิเจดิไปสามโลกเลย”

ลวติรากระเถบิมานั่งตรงหน้า ทั้งสามก�าลงัอยูใ่นร้านกาแฟไม่ไกลจาก

มหาวทิยาลยั ณทักรหยบิไพ่ขึ้นมาแล้วส่งให้ หญงิสาวอธษิฐานแล้วสบัไพ่

วางลงก่อนจะใช้มอืซ้ายตดัออกเป็นสองกอง 

“ทนีี้กอ็ธษิฐานด้วยนะยะ ไพ่จะได้แม่นๆ แกจะได้รูส้กัทว่ีาชะตาชวีติ

ช่วงนี้เป็นยงัไงบ้าง รวมถงึเรื่องความรกัค้างปีของแกกบัพี่ภูด้วย จะรุ่งหรอื

จะริ่งให้ไพ่บอก”
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หญงิสาวหลบัตาอธษิฐาน ภาพของชายหนุม่ในฝันเด่นชดั ทั้งรอยยิ้ม 

ใบหน้า รวมถงึอริยิาบถของเขาทุกอย่าง 

“เจ้าประคณุ ขอให้ลูกได้รูเ้สยีทว่ีาพี่ภคูดิยงัไง ลกูควรจะท�ายงัไงต่อ

ไปด”ี

กานต์รวกีระเถบิมานั่งใกล้ๆ  ลวติราที่นั่งซมึกะทอืมาเกอืบสบิห้านาที
แล้ว ขณะที่แม่หมออย่างณทักรเองกเ็ครยีดจดัจนขอกลบัไปนอนพกัที่ห้อง 

“แกโอเคหรอืเปล่าตาล”

ลวติราเงยหน้าขึ้น ขอบตาแดงก�่า ต้องโทษไพ่ยปิซเีจ้าปัญหา แรกที

เดียวทั้งสามคิดว่าคือการดูดวงเล่นๆ เพื่อหาค�าตอบว่าควรจะท�ายังไงกับ

เรื่องภูรินทร์ดี แต่พอเปิดไพ่ทั้งหมดสิบใบและเห็นค�าท�านาย สีหน้าของ

หมอดูกซ็ดีสนทิ  

“ไพ่ไม่ค่อยดเีลยอะแก หรอืว่าเราล้างไพ่แล้วค่อยดูใหม่วนัหลงั”

ลวิตราหยุดมือเพื่อนที่ก�าลังจะล้างไพ่ คะยั้นคะยอให้ณัทกรท�านาย

ต่อ แต่พอได้ยนิความหมายที่ออกมาทั้งหมด หล่อนกลบัเป็นฝ่ายนั่งอึ้ง

“ฉนัไม่เป็นไร”

“แกไม่ต้องไปเชื่อไอ้แนนซี่มากหรอกนะ วนันี้มนัอาจจะก้าวเท้าออก

จากบ้านผิด ไพ่ก็เลยไม่แม่น มันก็บอกตั้งแต่แรกแล้วไงว่าให้ล้างไพ่แล้ว

ค่อยดูใหม่วนัหลงั”

“แต่ไพ่ทุกใบท�านายออกมาทางเดยีวกนัหมดเลยนะกานต์”

ไพ่ยปิซทีี่ณทักรท�านายให้เป็นการดูแบบสบิใบ หรอืที่เรยีกว่า The 

Celtic Cross ไพ่ยปิซมีทีั้งหมดเจด็สบิแปดใบ วธิกีารดไูพ่แบบนี้คอืให้ผู้ดู

สับไพ่ทั้งหมดแล้วตัดด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ผู้ท�านายจะเลือกมาสิบใบ ไพ่ 

ใบแรกที่ลวติราเลอืกได้กค็อื The Fool

“กน็ั่นละ แกกอ็ย่าไปเชื่อมาก กเ็หน็อยู่ว่าไอ้แนนซี่มนัก๊งขนาดไหน 

มนักด็ูมั่วๆ ไปเรื่อย หลอกเงนิลูกค้าไปวนัๆ”
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“ถ้ามั่วจรงิจะมลีูกค้ามาเข้าควิดูเยอะขนาดนี้หรอื”

ณัทกรใช้เวลาว่างท�านายดวงด้วยไพ่ยิปซี เพื่อนรักมักจะแปลงกาย

เป็นแม่หมอสาวในชดุโบฮเีมยีนต้อนรบัลกูค้าอยูเ่สมอ กติตศิพัท์เลื่องลอืไป

ทั่วจนมลีูกค้าต่อควิกนัยาวเหยยีด

“ฉนัว่าแกหมกมุน่เกนิไป ที่เราคดิอยูค่อืจะบอกหรอืไม่บอกความจรงิ

ให้พี่ภรููไ้ม่ใช่หรอื แล้วมนัเกี่ยวอะไรกบัที่แนนซี่ท�านายด้วย ฉนัว่ามนัไร้สาระ

มากๆ”

ค�าท�านายที่ณทักรบอกกค็อื ลวติราจะมอีนัเป็นไปในสามเดอืน ดวง

ของหล่อนจะตกลงเรื่อยๆ ประสบเคราะห์กรรมต่างๆ นานา จนถงึจุดสิ้น

สุด สิ่งเดยีวที่จะช่วยได้คอืรกัแท้จากคนที่หล่อนรกั 

ไพ่ที่หล่อนจับได้คือ The Fool อันหมายถึงตัวของลวิตรานั่นเอง 

หล่อนแอบรกัภูรนิทร์มาหลายปี แม้จะเป็นรกัข้างเดยีว แต่หญงิสาวกห็้าม

ตวัเองไม่ได้ ไพ่ใบสดุท้ายคอื The Death ซึ่งปกตแิล้ว ในเวลาท�านายอาจ

จะไม่ได้หมายถงึความตายเสมอไป แต่กห็มายถงึความสูญเสยี การสิ้นสุด

ของบางอย่าง ความยากล�าบากและผดิหวงั ค�าท�านายของณทักรกค็อืลวติรา 

จะต้องแต่งงานให้เร็วที่สุดเพื่อให้หลุดพ้นเคราะห์กรรมที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่น

นั้นหล่อนจะต้องถงึแก่ความตายภายในสามเดอืน

“ฉันจะแต่งงานกับพี่ภูได้ยังไง ในเมื่อเขาไม่เคยรักฉัน แค่หน้ายัง 

ไม่มองด้วยซ�้า”

ลวติราหลั่งน�้าตาออกมา ตลอดสองปีที่เขามาเรยีนที่นี่ ภรูนิทร์ไม่เคย

มองคนอื่น ทุกครั้งที่แอบเห็นเขาโอบประคองแฟนสาว หัวใจหล่อนก็เจ็บ

แปลบ สาเหตุที่ลวติราไม่กล้าบอกความจรงิกเ็พราะกลวัว่าเขาจะตะคอกใส่

หน้าแบบวนันั้น และยิ่งรู้ว่าหล่อนคอืน้องสาวของลวศักร คนที่เคยเอาชนะ

เขาและกลายเป็นตวัแทนโรงเรยีน เขาคงจะยิ่งโกรธมาก 

“อย่าคดิมากนะ เดี๋ยวรอให้ไอ้แนนซี่ตื่นแล้วดอูกีสกัหนจะเป็นไรไป”

“ไม่ได้นะกานต์ ไพ่ยปิซดีไูด้อาทติย์ละครั้งเท่านั้น เขาว่าถ้าดบู่อยเกนิ
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จะไม่ด”ี

“แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไง มองแกนั่งถอนหายใจเฮอืกๆ แบบนี้น่ะหรอื”

“ฉนัควรท�าไงด”ี

“ท�าไมไม่บอกพี่ภูไปเลยว่าแกคิดยังไง แล้วก็เอารูปที่แอบถ่ายไว้ให้

เขาดูด้วย”

“แล้วถ้าพี่ภูเกดิจ�าได้ว่าฉนัคอืคนที่ฉกีหน้าเขาตอนเดก็ล่ะ” 

“มั่นใจหน่อยส ิแกตอนนี้กบัตอนนั้นไม่เหมอืนกนัสกันดิ”

สมยัเดก็ ลวติรามผีวิคล�้า ฟันหน้ายื่นและเกยกนั หล่อนสวมแว่น

หนาเตอะเพราะสายตาสั้นตั้งแต่เลก็ แต่เมื่อเป็นวยัรุ่นมารดากใ็ห้ไปดดัฟัน

รวมถงึท�าเลสกิ ตอนนี้จงึไม่ต้องใส่แว่นอกีต่อไปแล้ว ผมที่เคยสั้นกไ็ว้ยาว 

หลายคนบอกว่าเส้นผมของหล่อนสวยกว่าคนอื่นเพราะดกด�าราวกับขน 

นกกาน�้านุ่มๆ หล่อนคือสาวฮอตติดอันดับในมหาวิทยาลัย แต่ติดปัญหา 

ที่ลวติราไม่เคยสนใจใครเลย หล่อนอาศยัเพื่อนทั้งสองคนเป็นเกราะก�าบงั 

“แต่ฉนั...”

“กล้าๆ หน่อย เอางี้...เดี๋ยวรอแนนซี่ แล้วเรามาปรึกษาเรื่องแปลง

โฉมให้แกไปพบพี่ภูวนัพรุ่งนี้”

“พรุ่งนี้เลยหรอื”

“แหงส ิ พี่ภูของแกก�าลงัจะกลบัเมอืงไทยอกีสองวนั ขนืชกัช้ามหีวงั

แกกนิแห้วแน่”

“ฉนัยงัไม่พร้อม”

“ไม่พรอ้มวนันี้กไ็มรู่้จะพร้อมวนัไหนแล้ว เชื่อฉนัเถอะ แกท�าได้ ขอ

แค่มั่นใจเท่านั้น”

ลวติราผลอ็ยหลบัไปด้วยความเครยีด ท่ามกลางอากาศที่เยน็ในตอน
กลางคนื ความอ่อนล้าท�าให้หลบัลกึ ไม่รูต้วัเลยว่านอกจากตนเองแลว้ยงัมี

บางอย่างอยู่ในห้องนอนแห่งนี้ด้วย
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กลุ่มพลังงานที่ก่อตัวขึ้นเป็นรูปร่างของสุภาพสตรีสวมชุดราตรี 

สีเหลืองทองมลังเมลือง กระโปรงบานพลิ้วซ้อนกันสองชั้นด้วยผ้าลูกไม้ 

ปักเลื่อมงดงามตระการตา ท่อนบนเป็นผ้าลูกไม้คลุมอยู่ด้านนอกทับชุด 

เกาะอกที่มสีายสปาเกตตเีลก็ๆ คล้องตรงหวัไหล่ดูเก๋ไก๋ 

ปราณปรียาชอบชุดนี้ที่สุด ทุกครั้งที่หล่อนใส่ไปงานเต้นร�า ทุกคน

เป็นต้องชมว่าสวย ใบหน้างดงามแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอาง ผมสดี�าดดัหยกิ

เป็นลอนๆ ด้วยโรลไฟฟ้า บนล�าคอระหงมีสร้อยทองพร้อมจี้ทับทรวง

ประดบัอยู่ เงาโปร่งแสงก�าลงัลอยไปมาบนพื้นห้องคล้ายกบัการเต้นร�า แต่

ต่างกนัตรงที่ว่าเท้าทั้งสองข้างซึ่งสวมส้นสูงไม่ตดิพื้น 

วญิญาณของสภุาพสตรวียัหกสบิแปดปีวาดลวดลายคล้ายกบัอยูบ่น

ฟลอร์ ขณะที่คู่เต้นคอืวญิญาณของคุณปู่ชาวอเมรกินัที่เคยอาศยัอยู่ในตกึ

ข้างๆ นี้เอง เขาเพิ่งเสยีชวีติได้เพยีงอาทติย์เดยีว วญิญาณจงึยงัไม่ไปผดุไป

เกิด ปราณปรียาแวะมาเยี่ยมลวิตราหลายครั้ง เห็นว่าเขาชอบซ้อมเต้นร�า 

คนเดยีว เมื่อเขาเสยีชวีติลง วญิญาณทั้งสองจงึได้เต้นร�ากนั 

ร่างอวบที่มีผมขาวโพลนโค้งตัวอย่างสุภาพเมื่อเพลงจบลง ปราณ-

ปรยีาย่อตวัลงและไขว้ขาไปด้านหลงัด้วยความอ่อนช้อย 

“คุณคอืผทีี่สวยที่สุด”

“อุ๊ย! อย่าพูดแบบนั้นสคิะ น่ากลวัออก ฉนัไม่ใช่ผ ีฉนัแค่เป็นกลุ่ม

พลงังานที่ล่องลอยไปมาต่างหาก ยนิดทีี่ได้เต้นร�ากบัคุณนะคะ”

หล่อนส่งยิ้มให้คนตรงหน้า จงัหวะเดยีวกบัที่แสงสว่างสาดส่องลงมา

จากเบื้องบนพร้อมกบัเสยีงระฆงัที่ดงัก้องกงัวาน 

“นั่นเสยีงอะไรคะ”

“เสยีงเรยีก ถงึเวลาที่ผมต้องไปแล้ว คุณจะไปด้วยกนัไหม”

ปราณปรียาเหลือบมองลวิตราที่นอนหลับอยู่บนเตียง หญิงสาว 

คือภารกิจสุดท้ายบนโลกใบนี้ และคราวนี้หวังว่าความหวังของหล่อนจะ 

สมัฤทธผิล
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“ยงัค่ะ ฉนัยงัมเีรื่องต้องท�า โชคดนีะคะ ขอให้คุณได้เจอกบัภรรยา

คุณ เธอคงรอคุณอยู่”

ชายผมขาวโบกมือ เขาเดินเข้าไปท่ามกลางแสงสีขาวจัดจ้าก่อนที่ 

เส้นทางนั้นจะเปิดออก ถนนที่ทอดยาวไปสุดลูกหูลูกตาโดยมีไฟสว่างราว 

กบัสปอตไลต์สาดส่องลงมา สุดทางมปีระตู เมื่อเขาเอื้อมมอืไปเปิด แสงก็

สว่างมากขึ้นกว่าเดมิ 

ปราณปรยีามองผ่านแสงนั้นและเหน็ชายคนนั้นผ่านประตเูข้าไป ก่อน

ที่ทุกอย่างจะจบลง หล่อนก้มมองตัวเองและก็รู้ว่ายังไม่ถึงเวลา...แต่ท�าไม

กันนะ เวลาของหล่อนถึงได้ยังมาไม่ถึง ปราณปรียาถามตัวเองหลายครั้ง 

สุดท้ายกไ็ด้ค�าตอบว่าเพราะสิ่งที่ปรารถนาตอนมชีวีติอยู่ยงัไม่สมัฤทธผิล  

การที่เพื่อนรักสามคน คือภาคภูมิ เทียม และเลอสรรค์ยังคง

บาดหมางกันอยู่นั้นรั้งปราณปรียาเอาไว้บนโลกใบนี้...เอ...หรือว่าจะมีอย่าง

อื่นอีก ปราณปรียาไม่มีเวลาคิดทบทวนเพราะตอนนี้หญิงสาวที่หล่อน

หมายตาเอาไวก้�าลงัตกอยู่ในความทกุข์ ลวติราก�าลงัลงัเลวา่พรุง่นี้จะไปเจอ

กบัภูรนิทร์ตามที่เพื่อนแนะน�าดหีรอืไม่ ปราณปรยีาจงึต้องช่วย

ร่างเพรียวลอยเข้ามาใกล้ก่อนหยุดนิ่งข้างเตียง เพ่งมองหญิงสาวที่

หลบัสนทิ...ลวติราคอืคนที่ถูกเลอืก การแต่งงานระหว่างลวติรากบัภูรนิทร์

จะท�าให้ความบาดหมางของทั้งสามตระกูลสิ้นสุดลง 

หล่อนเกลี่ยเส้นผมที่ปรกอยู่ คราบน�้าตาที่ปรากฏอยู่บอกให้รู้ว่า 

เจ้าตวัก�าลงัทุกข์

“ภูจะรู้ไหมน้า ว่าท�าให้หนูตาลร้องไห้มากี่ครั้งแล้ว”

ปราณปรียาไม่ได้เพิ่งติดตามลวิตรา แต่ตลอดสิบปีมานี้ วิญญาณ

ของหลอ่นเฝ้าวนเวยีน ความรกัที่มต่ีอหลานชายท�าให้ปราณปรยีาต้องคอย

ดูแลสารทุกข์สุกดิบของคนในสามครอบครัว โดยเฉพาะหลานชายแท้ๆ... 

ภูรินทร์ควรจะได้ผู้หญิงที่ดีกว่านั้น แต่น่าแปลกตรงที่ไม่ว่าจะพยายามเข้า

ฝันสกักี่ครั้ง สุดท้ายภูรนิทร์กย็งัไม่ยอมเลกิกบัมธุรนิอยู่ดี
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ปราณปรียาเฝ้ามองหญิงสาวทั้งสองคนที่มีเส้นทางชีวิตเกี่ยวพันกับ

หลานชาย ขณะที่ลวติราเป็นหญงิสาวน่ารกั เรยีบร้อย อ่อนหวาน แต่มธรุนิ

เหมือนแม่มด หล่อนคอยสูบเลือดสูบเนื้อและไถเงินให้ภูรินทร์บ�ารุงบ�าเรอ

ด้วยข้าวของ รวมถึงวางแผนการจับหลานชายหล่อนให้อยู่หมัด แต่เรื่อง

อะไรหล่อนจะยอมให้หลานชายต้องตกนรกทั้งเป็น แผนกามเทพสื่อรักถึง

ได้เริ่มขึ้น แต่เพราะหล่อนเป็นกามเทพฝึกหัด ฝีมือจึงยังไม่แกร่งกล้า  

อกีทั้งลวติราขี้กลวัไม่กล้าเผชญิหน้ากบัภูรนิทร์ตรงๆ

นี่คงเป็นโอกาสอนัด ี เพราะพอรู้ว่าภูรนิทร์จะกลบัเมอืงไทย ลวติรา

จึงเริ่มร้อนใจและขอให้เพื่อนดูดวง ปราณปรียาแค่ใช้พลังนิดๆ หน่อยๆ 

เพื่อให้ไพ่ออกมาในทศิทางที่ต้องการ หลงัจากนั้นหล่อนกจ็ะเริ่มต้นแผนการ

ขั้นสุดท้าย

“ฝันอะไรอยูจ๊่ะ คนสวยของย่า ถงึเวลาแล้วนะจ๊ะ ที่หนจูะท�าให้ภขูอง

ย่ามคีวามสุข ย่าจะปลุกพลงัความกล้าในตวัหนูขึ้นมา”

ปราณปรยีาคลี่ยิ้ม หยบิของในกระเป๋ากระโปรงออกมา หล่อนเคย

ฝันว่าอยากเป็นนางฟ้าเสกอะไรก็ได้สารพัด แต่สิ่งที่หยิบออกมากลับเป็น

แปรงปัดแก้มขนกระรอก 

“ตายจรงิ นี่มนัแปรงปัดแก้มนี่ แต่ไม่เป็นไร ใช้ได้เหมอืนกนั”

ปราณปรยีาอมยิ้ม ใช้แปรงขนเบาเนื้อนุ่มไล้ไปบนหน้าผาก ก่อนยื่น

หน้าเข้าไปใกล้ เป่าลมหอมๆ ลงกลางกระหม่อม พลงัสชีมพคูล้ายกบัเกลยีว

คลื่นเล็กๆ ค่อยๆ ไหลเข้าไปสู่ร่างตรงหน้า ภาพความฝันของหญิงสาว

ปรากฏขึ้น ก่อนที่พลังของปราณปรียาจะท�าให้สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นไปตาม

ทศิทางที่ต้องการ แล้วกระซบิข้างหูคล้ายร่ายมนตร์

“หนตู้องลกุขึ้นมาสูน้ะจ๊ะหนตูาล หนกูบัภตู้องแต่งงานกนัให้เรว็ที่สดุ”

“โอ๊ย มาปลุกอะไรกนัแต่เช้านี่ตาล คนจะนอน”
ณัทกรซึ่งยังงัวเงียอยู่ถูกเพื่อนรักเคาะประตูห้อง จึงเดินโงนเงนมา
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เปิดให้ สหีน้าบูดบึ้ง

“นี่มนัเรื่องด่วน แกต้องช่วยฉนั”

“ช่วยอะไรอกีล่ะยะ ฉนัง่วง เมื่อคนืนี้คยุโทรศพัท์กบัดาร์ลงิถงึเที่ยงคนื” 

ณทักรมแีฟนแล้ว เป็นหนุม่ตาน�้าข้าวและเป็นวศิวกรหน้าตาหล่อเหลา 

ทั้งสองสญัญาว่าจะแต่งงานกนัทนัททีี่ครอบครวัของณทักรยอมรบัได้ 

“แกต้องช่วยฉนันะแนนซี่”

ณทักรเหลอืบมองนาฬิกา แล้วท�าหน้าเบ้ “งานมนัเริ่มบ่ายสองนะแก 

นี่มนัหกโมงเช้า”

“แต่ฉนัต้องการค�าปรกึษาว่าจะแต่งหน้ายงัไงด ี ผมด้วย ฉนัควรจะ

รวบผมหรอืเกล้าผมด”ี

ณัทกรกระแทกตัวลงบนเตียงพร้อมกับนอนหงายผลึ่งเพื่อนอนต่อ 

ลวติราตามไปดงึคอเสื้อให้เพื่อนลุกขึ้น

“นะๆ...น้า...แกอย่าเพิ่งนอนนะแนนซี่ผูส้วยที่สดุในสามโลก ช่วยฉนั

หน่อย ฉนัอยากได้ความมั่นใจ”

“โธ่...มามั่นใจอะไรตอนนี้ยะ ฉนัไม่ไหว ตาลมืไม่ขึ้น ยูโนว!”

ร่างสูงทิ้งตวัลงไปนอนอกี ลวติราบบีน�้าตาสะอื้น

“แกใจร้าย แค่นี้ก็ไม่ช่วยหรือ รู้บ้างไหมว่าฉันร้อนใจกับสิ่งที่แก

ท�านายเพราะมนัตรงกบัที่นางฟ้าทูนหวัของฉนัมาเข้าฝันพอด”ี

ลวิตราเคยเล่าให้เพื่อนฟังหลายครั้งว่าหล่อนมักจะฝันถึงสุภาพสตรี

คนหนึ่งแต่งตวัสวย และชอบสวมชุดเต้นร�ากบัรองเท้าส้นสูง บางครั้งกม็า

ในชดุสแีดงเพลงิ บางครั้งกม็าในชดุสชีอ็กกงิพงิก์ ความใจดที�าให้หล่อนคดิ

เอาเองว่านั่นคอืนางฟ้าทูนหวั

“แกว่าฝันอะไรนะ”

“ฉนัฝันเหน็พี่ภูตวัเปื้อนเลอืดเตม็ไปหมด เขาถูกมวิผลกัไปให้รถชน 

แล้วฉนักช็่วยเขาไม่ทนั...”

ในฝันนางฟ้าทนูหวัท�าให้หล่อนเหน็ว่าเหตกุารณ์สองอย่างก�าลงัด�าเนนิ
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ไปพร้อมกนั ทางแรกคอืปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปอย่างเดมิ แต่บทสรุปคอื 

ภูรนิทร์ต้องตายแล้วหล่อนกจ็ะตายตาม แต่ถ้าหล่อนเลอืกเข้าไปหาภูรนิทร์ 

ทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้

“ฉนัอยากไปพบพี่ภกู่อนที่เขาจะกลบัเมอืงไทย ฉนัจะบอกความจรงิ

เรื่องมธุรนิให้เขารู้”

ลวติราควกัรูปปึกหนึ่งออกมาจากกระเป๋าถอื มนัคอืรูปที่หล่อนแอบ

ถ่ายเอาไว้ตอนที่มธรุนิพาผูช้ายมาค้าง รวมถงึการที่ฝ่ายนั้นออกไปปาร์ตกีบั

ผู้ชายนบัไม่ถ้วนอกีด้วย 

“ฉนัเหน็ด้วย แกตดัสนิใจถกูแล้ว เพื่อพี่ภจูะได้ไม่ต้องโดนหลอกอกี”

“แกจะช่วยฉนัใช่ไหม”

“ช่วยส ิไหนๆ แกกฉ็ุดกระชากฉนัขึ้นมาจากเตยีงแล้วนี่” 

ลวติรายิ้มกว้าง โผเข้ากอดเพื่อนรกั “ขอบใจมากนะแนนซี่ ขอบใจ

จรงิๆ”

“ว่าแต่แกมีชุดที่จะใส่ไปงานนี้หรือยัง อย่าบอกนะว่าจะใส่เสื้อยืด

กางเกงยนีตวัเดมิไปเจอพี่ภูน่ะ”

“มแีล้ว กานต์ก�าลงัให้คนเอามาส่ง คงจะถงึในอกีสบินาท”ี 

ณทักรคลี่ยิ้มมองลวติรา “แสดงว่าแกไปปลุกไอ้กานต์มนัแล้วหรอื”

“ใช่ ตั้งแต่ตหี้า อาการเหมอืนแกเปี๊ยบเลย” 

ณทักรหวัเราะ เอามอืขยี้หวัลวติรา “ไม่รู้ละ ถ้างานนี้ส�าเรจ็ แกต้อง

เลี้ยงสเต๊กเนื้อแกะฉนักบัไอ้กานต์ โทษฐานที่ท�าให้ฉนัต้องอดนอนและมรีอย

คล�้าใต้ตา”

“ได้เลย ถ้าพี่ภหูนัมาสนใจฉนั ฉนัจะเลี้ยงพวกแกสามวนัสามคนืเลย

ทเีดยีว”

“กานต์ แกว่าชุดนี้โอเคแล้วหรอืยงั”
ลวติรากระตุกแขนเสื้อเพื่อนยกิๆ เมื่อทั้งสามก�าลงัเดนิเข้าไปในร้าน
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อาหารที่จดังานเลี้ยงอ�าลาภูรนิทร์ ตลอดเวลาที่มาเรยีนที่นี่เขาเป็นนกัศกึษา

ปริญญาโทที่ทุกคนรู้จัก ภูรินทร์มักจะช่วยเหลือรุ่นน้องในเรื่องต่างๆ อยู่

เสมอ อกีทั้งนกัเรยีนไทยที่นี่ล้วนแต่รู้จกัสนทิสนมกนัอย่างดี

“สวย”

“เลศิมากที่สุดในสามโลก เชื่อฉนัส”ิ

ณทักรยื่นหน้ามาหา พร้อมกบัแตะตรงหน้าผากลวติรา ชดุที่สวมวนันี้

เป็นเสื้อยดืคอเต่าสโีอลด์โรสกบักางเกงสคีรมีขาห้าส่วนเข้าชดุกนั ดา้นนอก

เป็นเสื้อคลุมขนนกสีครีมแต่งลวดลายพลิ้ว วันนี้หญิงสาวแต่งหน้าจัดเต็ม

ด้วยฝีมอืของณทักร

“ฉนัไม่ค่อยมั่นใจเลย ท�าไมคนมองฉนัแปลกๆ”

“เขาก�าลังตะลึงกับความงามของแกมากกว่า อย่าคิดมาก จ�าที่ฉัน

บอกได้ไหม แกต้องมั่นใจ สู้ๆ”

ลวิตราสูดลมหายใจลึก หล่อนสอดส่ายสายตามองหาคนที่ต้องการ 

ภายในงานเต็มไปด้วยนักเรียนไทยที่มาร่วมแสดงความยินดีและเลี้ยงส่ง 

ภูรนิทร์ งานจดัเป็นปาร์ตแีบบคอ็กเทล อาหารจดัไว้เป็นซุ้ม หญงิสาวเดนิ

เข้าไปทกัทายกบัเจ้าของงานซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นเดยีวกบัภูรนิทร์

“อ้าว...สาวๆ มาพร้อมกนัเลยนะวนันี้”

“สวสัดคี่ะพี่ติ๊ก”

ทั้งสามยกมอืสวสัดรีุ่นพี่ที่ชื่อตตยิา 

“วนันี้ตาลสวยเชยีวนะ มอีะไรพเิศษหรอืเปล่า” 

คนถูกทกัว่าสวยหน้าแดงก�่าอย่างเขนิอาย ก่อนจะหนัไปจบัแขนเพื่อน

เพื่อแก้เขนิ

“พี่ติ๊กอะ ตาลไปไม่เป็นเลย”

“สวยจริงๆ ถ้าตาลแต่งแบบนี้ไปมหาวิทยาลัยนะ รับรองว่าหนุ่มๆ 

ตามเป็นพรวนมากกว่าเดมิแน่”

“ตาลคงไม่ไหวละค่ะพี่ รู้สกึเหมอืนไม่เป็นตวัของตวัเองยงัไงกไ็ม่รู้”
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ใบหน้าที่แต่งแต้มอย่างประณตี รมิฝีปากทาลปิสตกิสแีดงจดั รวม

ถึงแพขนตางอนที่ณัทกรติดเพิ่มเข้าไปให้ ท�าให้ลวิตราซึ่งมีนัยน์ตากลมโต

และขนตาดกหนาอยู่แล้วยิ่งสวยเด่น 

“มั่นไปใจไปเลยจ้ะว่าสวย เดี๋ยวพอหนุ่มๆ มาถงึงานพี่จะแนะน�าให้

รู้จกันะจ๊ะ เผื่อจะมใีครเข้าตาน้องตาลบ้าง”

“ไม่เอาค่ะ ตาลขออยู่เงยีบๆ ดกีว่า”

“อ้อ...พี่ลมืไป สามสาวกจ็ะกลบัเมอืงไทยด้วยใช่ไหม อย่างนี้ยูของ

เรากเ็งยีบไปเลยส ิกลบัเมอืงไทยกนัหลายคน”

ลวติราสอดส่ายสายตาหาคนที่จะกลบัเมอืงไทย แต่ยงัไม่พบ แม้แต่

มธุรนิกย็งัไม่มาด้วย 

“มองหาภูอยู่หรอื”

“เอ่อ...ค่ะ กานต์มขีองขวญัจะให้พี่ภ”ู กานต์รวแีก้ตวัแทนให้เพราะรู้

ว่าลวติราคงไม่กล้าออกหน้า

“ภยูงัมาไม่ถงึเลยจ้ะ เหน็บอกว่าจะไปรบัแฟน ไมรู่ว้า่จะง้อกนัส�าเรจ็

หรอืเปล่า แว่วๆ ว่าอาจจะเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกนัวนันี้ด้วยนะ”

ลวติราหน้าซดีเผอืด มอืเยน็เฉยีบ 

ณทักรเอื้อมมอืมาบบีมอืเพื่อนเพื่อให้ก�าลงัใจ หนัไปท�าปากขมบุขมบิ 

“แกต้องสู้ อย่าป๊อด”

รุ่นพี่หนัมองทั้งสามด้วยความสงสยั “มอีะไรกนัหรอืเปล่าจ๊ะ ท�าไม

ตาลหน้าซดี ไม่สบายหรอื”

“เปล่าค่ะ ตาลไม่เป็นไร”

“พี่ว่าทั้งสามคนไปหาอะไรกนิรองท้องกนัดกีว่าจ้ะ งานนี้พี่สั่งอาหาร

ไว้เพยีบเลย ไว้ภูมาแล้วพี่จะให้คนไปเรยีกนะ”



๓

“ไอ้ภู”
เสยีงเรยีกท�าให้ภรูนิทร์ซึ่งก�าลงัจะกลบัเข้าไปในร้านชะงกั เมื่อหนัมา

และพบว่าคนที่เรยีกคอืเพื่อนที่เรยีนปรญิญาโทด้วยกนักห็นัมายิ้ม

“แกเพิ่งมาถงึเหมอืนกนัหรอื” เขาตบบ่าเพื่อนยื้อไหล่เข้าหา 

โก้มชีื่อจรงิว่ากรกฎ ขณะที่ภรูนิทร์ต้องกลบัเมอืงไทย แต่เพื่อนกลบั

ตั้งใจจะเรยีนปรญิญาเอกต่อ 

“ใช่...พอดเีพิ่งไปคุยเรื่องธสีสิกบัอาจารย์มา บางส่วนต้องแก้”

โพรเฟสเซอร์ที่กรกฎส่งงานนั้นขึ้นชื่อว่าเฮี้ยบมาก งานที่มจีดุบกพร่อง

เพยีงนดิเดยีวกม็กัจะไม่ให้ผ่าน 

“ใจเยน็ๆ อาจารย์กแ็บบนี้ละ ชอบให้เนี้ยบทุกจุด แต่ฉนัเชื่อว่าแก

ท�าได้”

“รูน่้า แค่หงดุหงดิที่อาจารย์จกุจกิเหลอืเกนิ ส่วนแกตอนนี้สบายแล้ว

ส ิธสีสิผ่านหมดแล้วนี่ ได้ข่าวว่าอาจารย์ชมด้วยไม่ใช่หรอื”

“ธรรมดา ฉนัเลอืกท�าหวัข้อที่ถนดักเ็ลยผ่าน แต่กโ็ชคดเีพราะว่าถ้า
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ต้องดเีลย์กว่านี้ฉนัคงรอให้จบก่อนไม่ไหว”

“อาการพ่อนายเป็นยงัไงบ้าง”

“หมอบอกว่าต้องท�าบายพาส แต่พ่อก็ยื้อไว้บอกว่าจะรอฉันกลับไป 

ช่วงนี้ตั๋วเครื่องบนิกแ็น่นมาก ฉนัได้ตั๋วเรว็ที่สุดพรุ่งนี้”

“ฉนัเป็นก�าลงัใจให้นะ มั่นใจว่านายต้องท�าได้ เก่งอยู่แล้ว”

ภูรินทร์จ�าต้องกลับไปรับผิดชอบบริษัท แม้ว่าที่ผ่านมาเขาจะเคย

ฝึกงานในบริษัทของตนพักหนึ่งก่อนจะตัดสินใจมาเรียนต่อปริญญาโทเมื่อ

สองปีที่แล้ว แต่พอรู้ว่าจะต้องกลับไปรับผิดชอบเต็มตัวก็อดเครียดไม่ได้ 

เขามกัจะปรบัทุกข์ให้กรกฎฟังเป็นประจ�า  

“ขอบใจนะ ถ้ามอีะไรฉนัคงต้องขอปรกึษานาย” 

“ได้เลย ไลน์มาได้ทุกเมื่อ”

ภรูนิทร์สอดส่ายสายตามองหามธรุนิ เขาส่งข้อความไปหาหล่อน แต่

อกีฝ่ายไม่ยอมตอบ แต่ภูรนิทร์กย็งัมั่นใจว่าแฟนสาวจะต้องมางานเลี้ยงส่ง

อย่างแน่นอน ในกระเป๋าเสื้อมแีหวนแต่งงาน เขาตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แฟนสาว

ด้วยการขอแต่งงานเพื่อให้หล่อนมั่นใจ 

“มองหาใครหรอื”

“มวิน่ะ ไม่รู้จะมาถงึกี่โมง”

“มาแล้ว อยู่ตรงที่จอดรถน่ะ” 

สหีน้าของกรกฎบึ้งตงึ แต่ภรูนิทร์คงไม่ทนัสงัเกตเพราะก�าลงัตื่นเต้น

กับแผนเซอร์ไพรส์ เขาแวะไปซื้อแหวนเพชรเพื่อขอแต่งงาน แถมยังม ี

ช่อดอกไม้อกี

“งั้นฉนัไปรบัมวิก่อนนะ เดี๋ยวจะงอนเสยีก่อน” 

เขาผลุนผลนัจะเดนิไป แต่เพื่อนยื้อไว้ 

“เดี๋ยวก่อนไอ้ภู” 

ภูรนิทร์มองเพื่อนอย่างไม่เข้าใจ “มอีะไรหรอื”

กรกฎมองช่อดอกไม้ในมอืเพื่อน สหีน้าล�าบากใจยิ่งกว่าเดมิ “นายคง
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ไม่ได้ก�าลงัจะขอแฟนแต่งงานหรอกใช่ไหม”

ภูรินทร์พยักหน้า ยิ้มแย้มแทนค�าตอบ...หลังจากทะเลาะกับมธุริน 

เขากค็ดิหาทางแก้ปัญหามาตลอด หล่อนคงกลวัว่าเขากลบัไปเมอืงไทยแล้ว

จะเปลี่ยนใจ ดงันั้นทางออกเดยีวกค็อืขอแต่งงาน หากมธรุนิสวมแหวนหมั้น 

ทุกคนที่อยูท่ี่นี่กจ็ะไม่มใีครพดูอะไรได้อกี เขาจะได้ท�างานอย่างสบายใจ เมื่อ

หญงิสาวเรยีนจบ ทั้งคู่จะได้แต่งงานกนั

กรกฎถอนหายใจเฮือกใหญ่ “ฉันอยากให้นายคิดดูให้ดีๆ มิวไม่ใช่ 

ผู้หญงิอย่างที่นายคดิ”

ภูรนิทร์สบตาเพื่อน สหีน้าเครยีด “นี่นายหมายความว่ายงัไง”

“กห็มายความว่าอะไรๆ กอ็าจเปลี่ยนแปลงได้น่ะส ินายต้องกลบัไป

รบัช่วงต่อบรษิทัที่เมอืงไทย ท�าไมไม่รอดูๆ กนัไปก่อน”

“นายพดูอะไรแปลกๆ นะโก้ ฉนักบัมวิเป็นแฟนกนัมาตั้งกี่ปีแล้ว ถ้า

จะแต่งงานกไ็ม่เหน็จะเรว็ไปสกันดิ” น�้าเสยีงภูรนิทร์แขง็กระด้างขึ้นมาทนัท ี

กรกฎจึงรีบแก้ “ฉันหวังดีกับนายนะ เราสองคนเป็นเพื่อนกัน ฉัน 

ไม่เคยคดิร้ายกบันาย สาบานได้”

“แต่นายก�าลังพูดถึงแฟนฉันในทางที่ไม่ดี บอกมาซิว่านายรู้อะไรมา

กนัแน่”

“ฉนัเหน็”

“เหน็อะไร” ภูรนิทร์คาดคั้น 

กรกฎหน้าซดี เอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีดไม่ต่างกนั “ฉนัเหน็

มวิอยู่กบัปฐว”ี

ชายหนุ่มร่างสูงยกแก้วขึ้นดื่มแก้วแล้วแก้วเล่า ภายในเวลาเพยีงครึ่ง
ชั่วโมงใบหน้าคมสันก็แดงก�่า มธุรินยืนกอดอกหน้างอง�้า หล่อนมาถึงงาน

แต่กลบัพบว่าภรูนิทร์ก�าลงัชนแก้วกบัเพื่อน ทั้งที่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยดื่มหนกั

ขนาดนี้
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“พอก่อนไหมคะภู คุณเมาแล้วนะ” 

แขกในงานต่างผลดักนัมาทกัทายภรูนิทร์เพื่อแสดงความยนิดทีี่เรยีน

จบและวทิยานพินธ์ผ่านเรยีบร้อยแล้ว ชายหนุ่มตอบแทนน�้าใจทุกคนด้วย

การดื่ม 

“ผมสบายมาก”

คนที่บอกว่าสบายยนืโงนเงน กระดกแก้วทเีดยีวกด็ื่มจนหมดอกีรอบ 

เขาหนัไปชนแก้วกบัทุกคน

“ท�าไมต้องดื่มหนกัแบบนี้ ประเดี๋ยวกก็ลบัห้องไม่ไหวหรอก”

ภรูนิทร์ลอบมองแฟนสาวด้วยความเจบ็ปวด เขาคดิถงึภาพที่เหน็เมื่อ

ครึ่งชั่วโมงก่อนตรงที่จอดรถ แม้จะสั่งตวัเองว่าไม่ควรคดิอะไร แต่พอเหน็

ว่าใครก�าลังโอบเอวมธุริน ความอดทนก็ขาดผึง และตอนนี้ต้นเหตุของ

ปัญหาก็ยืนยิ้มทักทายนักเรียนคนอื่นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ขณะที่ตัว 

เขาเองกลบัยิ่งหงุดหงดิ 

ปฐวมีศีกัดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้อง เขาเป็นหลานสายตรงของปู่ปิยะซึ่งเป็น

น้องชายแท้ๆ ของปูภ่าคภมู ิครอบครวัของปฐวที�าการค้าอยู่ที่เมอืงจนีตั้งแต่

รุ่นปู่...ตอนที่อีกฝ่ายมาแนะน�าตัว ภูรินทร์ประหลาดใจ เขาไม่รู้ว่าในอดีต

เกดิอะไรขึ้น รู้เพยีงปู่ไม่เคยให้ปู่ปิยะมาเยี่ยมที่บ้านเลยสกัครั้ง ครอบครวั

ฝั่งนั้นท�าการค้าขายที่จนี เดนิทางไปๆ มาๆ โอกาสที่จะได้เจอกนัน้อยมาก 

พกัหลงัปูปิ่ยะล้มป่วยจงึมอบให้ลกูชายท�างานแทน แต่ปูข่องเขากย็งัมนึตงึใส่

“ท�าไมคุณต้องมากบัปีเตอร์ด้วย”

“อะไรกนั นี่คุณหงึมวิหรอืคะ”

“ผมไม่ได้หงึ แต่ไม่อยากให้คนอื่นมองไม่ด”ี

“มแีต่คณุเท่านั้นละค่ะที่มองมวิในแง่ร้าย แน่สคิะ คณุกจ็ะกลบัเมอืง

ไทยและกท็ิ้งมวิเอาไว้ที่นี่” หญงิสาวตดัพ้อ ปาดน�้าตา ขอบตาแดงก�่า 

แค่เหน็น�้าตาของแฟนสาว ภรูนิทร์กใ็จอ่อนยวบ เขายอมรบัวา่ทั้งรกั

และหลงมธุริน ชายหนุ่มตกหลุมรักหญิงสาวชาวไทยตั้งแต่แรกเห็นในวัน
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งานพบปะนกัเรยีนไทย หลงัจากนั้นกต็ามจบีหล่อนจนตกลงเป็นแฟนกนัใน

ที่สดุ แม้หลายคนจะบอกว่ามธรุนิไม่ได้เรยีบร้อยอย่างผ้าพบัไว ้แต่ภรูนิทร์

กเ็ลอืกที่จะมองข้ามข้อเสยี หล่อนคอืผู้หญงิที่เขาจะแต่งงานด้วย 

“ผมไม่เคยทิ้งคุณ”

“แต่คณุก�าลงัจะกลบัเมอืงไทย และเผลอๆ คุณอาจจะไม่กลบัมาที่นี่

อกี ครอบครวัคุณอาจจะจบัคุณแต่งงานกบัผู้หญงิที่หมายตาไว้กเ็ป็นได้”

“ผมไม่มวีนัยอมถูกคลุมถุงชนเดด็ขาด”

“สญัญาแล้วนะคะภู”

ร่างบางเบยีดกระแซะ กลิ่นหอมของน�้าหอมโชยออกมาจากเรอืนกาย

นุ่มนิ่ม ภูรนิทร์ควรจะโกรธ เพราะเมื่อสองวนัก่อนมธุรนิเพิ่งขู่ว่าจะเลกิถ้า

หากเขากลบัเมอืงไทย แต่ตอนนี้ท่าทหีล่อนกลบัเปลี่ยนไปราวกบัคนละคน 

“คุณเองกต็้องสญัญาว่าจะไม่ท้าเลกิกบัผมแบบวนันั้นอกี ผมเสยีใจ

มากรู้ไหม”

“มวิขอโทษค่ะ วนันั้นมวิโมโหจนขาดสต ิมวิรกัคุณนะคะ”

มธุรินยื่นหน้าไปหอมแก้มชายหนุ่มอย่างเอาใจ ท่าทางของหล่อนที่

เกาะติดภูรินทร์แจราวกับจะประกาศความเป็นเจ้าของนั้น ท�าเอานักศึกษา

คนอื่นๆ ไม่กล้าเข้าใกล้ รวมถงึสามสาวที่ยนือยู่อกีมุมหนึ่งด้วย

“ผมกร็กัคุณ”

“เหน็แก่มวิ อย่าดื่มอกีเลย มวิขอตวัไปเข้าห้องน�้าก่อนนะคะ เดี๋ยว

จะรบีกลบัมา”

ปฐวีมองหญิงสาวที่ปลีกตัวออกไป เขารอจังหวะอยู่พักใหญ่แล้วจึง
ก้าวเข้ามาทกั ใบหน้าที่บึ้งตงึของอกีฝ่ายท�าให้เดาเรื่องทั้งหมดได้

“แพก็ของเรยีบร้อยหรอืยงัครบัพี่ภู”

เขาอายุน้อยกว่าภูรินทร์แค่สองเดือน ตามศักดิ์แล้วถือเป็นลูกพี่ 

ลูกน้อง แต่ความจริงอันเจ็บปวดก็คือสองครอบครัวไม่มีอะไรเหมือนกัน
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แม้แต่น้อย ปูภ่าคภมูริ�่ารวยเป็นมหาเศรษฐ ีแต่ปู่ปิยะต้องเดนิทางไปท�าการ

ค้าที่เมอืงจนี ปู่เล่าว่าปู่ภาคภูมปิฏเิสธความช่วยเหลอืทุกอย่างและปล่อยให้

น้องชายเผชิญชะตากรรมด้วยตนเอง ตอนนั้นปู่มีเงินทุนเพียงแค่เล็กน้อย 

อาศยัความรู้ภาษาจนีแค่งูๆ ปลาๆ 

เมื่อไปถงึช่วงแรกต้องท�างานหนกั ใช้แรงกายเข้าว่า แต่ต่อมาโชคดี

แต่งงานกบัผู้หญงิจนีและเริ่มต้นเปิดบรษิทัที่นั่น ย่าอายุไม่ยนืนกั ต่อมาปู่

จงึแต่งงานใหม่กบัลกูสาวพ่อค้าซึ่งเป็นลกูครึ่งไทย-จนีและท�าการค้าด้วยการ

หาสนิค้าส่งมาขายที่เมอืงไทย เศรษฐกจิที่ฝืดเคอืงกจิการค้ากล็�าบากตามไป

ด้วย แต่ปู่กไ็ม่ยอมแพ้ เมื่อพ่อประภทัรเกดิ กจิการปู่เริ่มมกี�าไร เพราะปู่ 

น�าสนิค้าชนดิใหม่มาขาย แต่ก�าไรอยู่ได้ไม่นานปู่กโ็ดนหุ้นส่วนโกง กจิการ

ล้มเหลว ปู่ติดเหล้าและเริ่มล้มป่วย ตอนนั้นพ่อประภัทรเพิ่งเรียนจบและ 

อยู่ในช่วงไฟแรง พ่อพดูจนีเก่งมากแถมยงัหล่อเหลามนษุยสมัพนัธ์ด ีจงึได้

แต่งงานกบัลูกสาวพ่อค้าที่ฮ่องกงซึ่งมาตดิต่อค้าขายที่จนี 

ตาลงทุนเปิดบรษิทัใหม่ให้โดยมแีม่เป็นผู้ดูแลด้านการเงนิ น�าสนิค้า

จากจีนไปขายที่ฮ่องกงและเมืองไทยบ้างในบางครั้ง กิจการรุ่งเรือง แต่

เนื่องจากพ่อเป็นคนใช้เงินมือเติบท�าให้เป็นหนี้ อีกทั้งยังชอบเล่นพนันยาม

เครยีด สุดท้ายพ่อกบัแม่จงึเลกิกนัและมเีขาเป็นลูกแค่คนเดยีว 

ปฐวถีกูเลี้ยงดแูบบทิ้งๆ ขว้างๆ บางครั้งต้องไปอยูก่บัป้าซึ่งเป็นพี่สาว

ของแม่ บางครั้งกม็าอยู่กบัปู่ แต่เขาไม่ยอมแพ้ เนื่องจากเรยีนเก่งจงึสอบ 

ชงิทุนของโรงเรยีนมาเรยีนต่อที่อเมรกิา ส�าหรบัเขาแล้ว การมกีารศกึษาดี

โดยเฉพาะจบจากต่างประเทศคอืประตูสู่ความส�าเรจ็

เขาได้พบกับภูรินทร์โดยบังเอิญ นามสกุลท�าให้รู้ว่าคือลูกพี่ลูกน้อง 

แต่ที่เจ็บใจก็คือภูรินทร์ร�่ารวย อาศัยอยู่หอพักราคาแพงใกล้มหาวิทยาลัย 

ขณะที่เขาต้องเขมด็แขม่เช่าห้องอยู่ในเขตชุมชนแออดั เคราะห์ดทีี่ปฐวเีป็น

คนมเีสน่ห์ จงึใช้หน้าตาหล่อเหลาของตวัเองในการหาเงนิ เขานอนกบัผู้หญงิ

แทบทุกเชื้อชาต ิส่วนใหญ่กเ็พื่อเงนิและหนทางก้าวหน้า 
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ปฐวเีจอกบัมธุรนิที่ผบัแห่งหนึ่ง หล่อนสวย เป็นสาวสงัคม แต่งตวั

เก่ง ฐานะร�่ารวย แต่ที่ดงึดดูมากที่สดุกเ็พราะว่าหล่อนคอืแฟนของญาตผู้ิพี่

ที่เขาอยากเอาชนะมาตลอด

“เรยีบร้อย ฉนัเอาของไปเฉพาะที่จ�าเป็น”

เนื่องจากต้องการกลบัเมอืงไทยเรว็ที่สุด ส่วนข้าวของอื่นๆ นั้นกรกฎ

จะส่งตามไปให้ทางเรอื 

“คุณพ่อพี่เป็นยงัไงบ้างครบั”

“หมอบอกว่าต้องท�าบายพาส แต่คุณพ่อขอชะลอเอาไว้ รอฉนักลบั

ไปก่อน”

“พี่ภูคงเหนื่อยแย่ เอาใจช่วยพี่นะครับ ได้ยินว่าพีพีเรียลเอสเตต 

ก�าลงัจะเปิดมลิเลนเนยีมสตาร์รสีอร์ตสาขาที่สองไม่ใช่หรอืครบั”

ภูรนิทร์เหลอืบมองน้องชาย อดสงสยัไม่ได้ว่าใครเป็นคนบอก ข่าว

การร่วมทุนยงัเป็นความลบั แม้แต่คนในบรษิทัเองกย็งัไม่รู้ เมื่อตอนต้นปี

เขาบนิกลบัไทยเพื่อเซน็สญัญา บดิาเพิ่งจะเอารายละเอยีดให้ดู

“นายรู้มาจากใคร”

“ผมกไ็ด้ยนิเขาเล่าๆ มาน่ะครบั ผมมเีพื่อนเยอะ พี่ภูกร็ู้”

ตาที่ปรายมองไปทางที่มธรุนิเพิ่งเดนิไปเมื่อครู ่ท�าให้ภรูนิทร์กดักราม

แน่น เขายอมรับว่าภาพบาดตาตอนที่น้องชายโอบเอวมธุรินท�าให้หงุดหงิด 

แต่พอถามแฟนสาว หล่อนกบ็่ายเบี่ยง

“เพื่อนคนไหนหรอื เรื่องนี้น้อยคนที่รู้”

“คนที่สนทิกบัพี่ภูที่สุดไงล่ะครบั”

ภรูนิทร์ชะงกั ก�ามอืแน่น เขาดื่มหนกัและเริ่มเมา “นายรู้จกักบัมวิได้

ยงัไง”

“เคยเจอกนัที่มหาวทิยาลยัหลายครั้ง พี่ภคูงไม่ได้หงึผมกบัมวิใช่ไหม

ครบั” ปฐวแีสร้งถาม เขาเดาจากสหีน้าได้ว่าภูรนิทร์หงึ

“นายควรจะระวงัหน่อย มวิเป็นแฟนฉนั เราก�าลงัจะแต่งงานกนั” 
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ภูรนิทร์ข่ม แต่ปฐวกีลบัยิ้มร่า

“อ้าว หรอืครบั งั้นผมกแ็สดงความยนิดล่ีวงหน้า แจกการ์ดเมื่อไหร่

บอกผมด้วยนะครบั ผมจะได้ตดัสูทรอ งานพี่ภูทั้งท”ี

ภูรนิทร์กดักรามแน่น เขาไม่ชอบรอยยิ้มแบบนี้เลยจรงิๆ 

มธุรนิเดนิกลบัมาพอดี

“ปีเตอร์คุยอะไรกบัภูคะ” 

มธุรนิโอบเอวภูรนิทร์ เขากอดหล่อนไว้ด้วยมอือกีข้าง 

“แค่เรื่องผู้ชายๆ น่ะครบั คุณมวิอย่ารู้เลย”

“พูดอย่างนี้กถ็อืว่ามวิเป็นคนนอกสคิะ”

“คุณมวิไม่เคยเป็นคนนอกส�าหรบัผม” 

ทั้งสองหวัเราะ ภูรนิทร์มองอากปักริยิานั้นอย่างกระอกักระอ่วน 

“คุณกบัป้องสนทิกนัหรอื” 

“กต็้องสนทิสคิะ กเ็ขาเป็นน้องชายคุณไม่ใช่หรอื” 

มธุรนิพูดกลั้วหวัเราะ แต่ภูรนิทร์ข�าไม่ออก 

“ผมเป็นน้องพี่ภู เราสองคนมีอะไรคล้ายกันหลายอย่าง ทั้งที่เรา 

มาเรยีนที่อเมรกิาเหมอืนกนั อยู่ยูเดยีวกนั และกย็งัเรยีนสาขาเดยีวกนัอกี

ต่างหาก”

“แต่คุณหล่อสู้ภูไม่ได้นะคะ” มธุรนิหวัเราะ ส่งยิ้มหวานให้ปฐว ี

ภูรนิทร์มองคนทั้งคู่กย็ิ่งอดึอดั เหมอืนก�าลงัถูกปั่นหวั 

“ผมปวดหวั ขอไปล้างหน้าล้างตาสกัหน่อยนะ”

“คณุเป็นอะไรมากหรอืเปล่าคะภ ูให้มวิไปเป็นเพื่อนไหม” มธรุนิอาสา 

แต่ตาของหล่อนยงัสบกบัปฐวตีลอดเวลา 

“ไม่เป็นไร คณุอยูน่ี่เถอะ คณุพดูถกู ผมควรจะเลกิดื่มได้แล้ว” หนุม่

ร่างสูงโบกมอืแล้วเดนิไป 

ปฐวโีบกมอื หวัเราะ “ตามสบายนะครบัพี่ภู ผมจะช่วยดูแลคุณมวิ

ให้เอง”
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ภูรินทร์วักน�้าแรงๆ เพื่อล้างหน้า หวังว่าความสดชื่นของสายน�้าจะ
ท�าให้อาการมนึศรีษะดขีึ้นบ้าง ตาจ้องมองภาพในกระจก เขาโทรมอย่างเหน็

ได้ชดั ฤทธิ์แอลกอฮอล์ท�าให้ปวดหวัจนแทบจะแตก เขาไม่ชอบตวัเองตอน

นี้เลย เพราะมนัหงุดหงดิจนขาดเหตุผล บดิาสอนเสมอว่าคนเป็นนกัธุรกจิ

ต้องรู้เขารู้เรา แต่เพราะอะไรเขาถงึไม่สบายใจเวลาอยู่ใกล้ปฐวี

ประตูห้องน�้าเปิดออกมา 

“เป็นไงมั่งไอ้ภู” กรกฎทกั

“ฉนัไม่เป็นไร”

“ฉนัขอโทษ ไม่น่าเอาเรื่องไม่สบายใจมาเล่าให้นายฟังเลย”

ภรูนิทร์ตบบ่าเพื่อน เขารูด้ว่ีากรกฎหวงัด ีนบัตั้งแต่มาเรยีนที่อเมรกิา

คนคนนี้คอืเพื่อนแท้ 

“ช่างเถอะ เราออกไปดื่มกนัต่อดกีว่า”

“นายเมามากแล้วนะ พรุ่งนี้ต้องเดนิทาง พอแค่นี้เถอะ”

ชายหนุ่มพูดกลั้วหัวเราะ “สบายมาก พรุ่งนี้ฉันก็แค่หลับยาวบน

เครื่อง ขอบใจนายส�าหรบัทุกอย่างนะ ฉนัฝากด้วยเรื่องส่งของ”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอก อกีสองวนัฉนัจะส่งทุกอย่างตามไป แต่คงใช้

เวลาหน่อยนะ”

กรกฎโอบไหล่ภรูนิทร์ออกมา แต่พอมาถงึหน้าห้องน�้ากพ็บว่ามหีญงิ

สาวสามคนยนืรออยู่ กรกฎจ�าผู้หญงิทั้งสามคนได้

“มอีะไรกนัหรอืเปล่าครบั”

“เอ่อ เปล่าค่ะพี่โก้ คอืว่าเพื่อนหนมูเีรื่องอยากคุยกบัพี่ภูค่ะ เกี่ยวกบั

ธสีสิ”

“อ้าว จะคุยกบัภูหรอื แล้วเพื่อนหนูอยู่ที่ไหนล่ะ”

“ตาลก�าลงัจะออกจากห้องน�้าค่ะ” 

ชื่อเล่นของหญิงสาวท�าให้กรกฎอมยิ้ม นึกถึงภาพสาวน้อยนัยน์ตา

กลมโต กรกฎรู้จกัอกีฝ่าย
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“นายเข้าไปก่อนเถอะ เดี๋ยวฉันรอน้องเขาอยู่ตรงนี้ คงมีเรื่องด่วน

จรงิๆ นั่นละ เดี๋ยวฉนัค่อยตามไปในงาน”

กรกฎพยกัหน้า กานต์รวกีบัณทักรเดนิตามอกีฝ่ายเข้าไปในงาน คง

เหลอืเพยีงภรูนิทร์ที่ยนืรออยู่หน้าห้องน�้า อาการมนึศรีษะท�าให้เขาต้องเกาะ

ผนงัเพื่อพยงุตวั ตาพร่าเมื่อมองไปและเหน็ประตเูปิดออก ภาพตรงหน้าซ้อน

กนัเป็นสองภาพก่อนพร่ามวัราวกบักระจกฝ้า ชายหนุม่สั่นศรีษะ คลบัคล้าย

คลบัคลาว่าเคยเหน็หญงิสาวมาก่อน 

“พี่ภูคะ คอืว่าหนูมเีรื่องจะพูดกบัพี่ภู...”

คนตรงหน้ายื่นซองสีน�้าตาลส่งให้ ขณะภูรินทร์ก�าลังต่อสู้กับอาการ

เวยีนศรีษะตาลาย

“นะ...นี่อะไร”

“หลกัฐานที่บอกว่ามคีนโกหกพี่ภูมาตลอด”

ภูรนิทร์ขมวดคิ้ว อาการคลื่นเหยีนก�าเรบิขึ้น อาหารกบัแอลกอฮอล์

ที่อยู่ในกระเพาะทะลักออกมาขณะที่เขายั้งไว้ไม่อยู่ และอาเจียนใส่ผู้หญิง

ตรงหน้าจนหมด...

“ตายแล้วไอ้ตาล! ท�าไมแกซวยอย่างนี้ จะไปสารภาพความจรงิทั้งที
ดนัถูกพี่ภูอ้วกใส่เนี่ยนะ!”

สภาพของลวติราเลอะเทอะอย่างที่สุด หล่อนตั้งใจเอารูปที่แอบถ่าย

ให้ภูรนิทร์ดู แต่ยงัไม่ทนัท�าอะไรกเ็กดิเรื่องเสยีก่อน เจ้าตวัเข้าไปในห้องน�้า

เพื่อท�าความสะอาด พอกลบัออกมาภูรนิทร์กถ็ูกหิ้วปีกกลบัหอพกัไปแล้ว 

“ฉนักลบัหอก่อนนะ ตวัเหมน็มาก อยากอาบน�้า”

“สรุปว่าแกเอารูปให้พี่ภูดูหรอืยงั”

“พี่ภยูงัไม่ทนัด ูเขากอ้็วกเสยีก่อน สงสยัคงดื่มเข้าไปมาก รูปในซอง

เลอะไปหมด ฉนัเลยโยนทิ้งถงัขยะไปแล้ว”

“โธ่...ท�าไมถงึได้ซวยซ�้าซวยซ้อนอย่างนี้ แล้วอย่างนี้จะท�ายงัไง”
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“ท�ายงัไงได้ล่ะ กค็งต้องปล่อยให้เลยตามเลย”

“สรุปว่าจะไม่ท�าอะไรต่อหรอื”

“ก็รูปมันเละหมดแล้ว ถ้าจะให้ดู ฉันก็ต้องกลับไปพรินต์ใหม่ที่หอ 

อกีอย่างพี่โก้กพ็าพี่ภูกลบัหอไปแล้ว ถงึฉนัจะไปเคาะห้องบอกความจรงิ เขา

กค็งฟังไม่รู้เรื่องอยู่ด”ี

ลวติราถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ทุกอย่างผดิแผนไปหมด แย่กค็อืไม่มี

โอกาสบอกความจรงิ แม้กระทั่งรูปที่เตรยีมมาภูรนิทร์กย็งัไม่ได้ดู

“แกจะหยุดเฉยๆ แบบนี้ไม่ได้”

“บางทีฉันก็คิดนะว่าฟ้าเบื้องบนอาจก�าหนดมาให้ฉันตายอย่างสงบ

กไ็ด้ ฉนัถงึได้เหลวไม่เป็นท่าแบบนี้”

“เฮ้ย อย่าจติตกตอนนี้สแิก ไหนบอกว่าเมื่อคนืนี้นางฟ้าทูนหวัมาเข้า

ฝันยงัไงล่ะ”

“ฉนัยอมแพ้แล้ว พวกแกปล่อยฉนัไปตามทางเถอะ”

หญงิสาวร่างบางหนัหลงัเดนิออกจากงาน กานต์รวแีละณทักรตามไป

ยื้อไหล่ไว้ แต่ลวิตราสะบัดออก เมื่อหันหน้ากลับมาใบหน้าก็นองไปด้วย

น�้าตาเพราะความอดัอั้น

“ตาล...”

“ฉนัมนัไม่ได้เรื่องสกัอย่าง ปล่อยให้ฉนัอยูต่ามล�าพงัสกัพกัเถอะ อย่า

เพิ่งพูดอะไรตอนนี้เลย...ขอร้อง” ลวติราหลั่งน�้าตาออกมาด้วยความอดัอั้น 

กานต์รวีชะงัก มือตกลงข้างตัว ณัทกรถอนหายใจเมื่อเห็นสภาพ

เพื่อน

“ก็ได้...ฉันจะไม่ยุ่ง เอาเป็นว่าพวกฉันจะพาแกกลับ อากาศหนาว

ขนาดนี้ ขนืเดนิกลบัห้องเองคงหนาวตาย”

ลวติรามองหน้าต่างหอพกัฝั่งตรงข้ามที่ปิดอยู่ นบัตั้งแต่ภูรนิทร์กลบั
ไปกย็งัไม่มใีครย้ายมาอยู่แทน หล่อนเหงาเพราะไม่มใีครให้แอบดู ณทักร
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ก�าลงัเตรยีมตวัจะบนิกลบัไปเมอืงไทยในวนัพรุง่นี้ ส่วนกานต์รวกีจ็ะเดนิทาง

กลับในอีกสามวัน ลวิตรายังต้องอยู่เตรียมข้าวของอีกหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะ

ย้ายกลบั 

หล่อนแจ้งกบัเจ้าของหอเพื่อหารูมเมตใหม่ให้ยูอนิ สองสาวล�่าลากนั

ด้วยความเศร้า ลวติราสญัญาว่าจะโทร. มาคุยด้วยบ่อยๆ...ร่างบางมองเงา

ในกระจก ใบหน้ารูปไข่เตม็ไปด้วยรอยฟกช�้า ยงัไม่รวมรอยถลอกตามตวั

และแผลอื่นๆ อกี ทุกอย่างเป็นไปตามค�าท�านายของณทักรที่บอกว่าหล่อน

ก�าลงัดวงตกและจะถงึฆาตในอกีไม่ช้า!

“คดิดูให้ดีๆ  นะตาล นี่ขนาดเพิ่งผ่านมาอาทติย์เดยีว แกยงัเยนิเสยี

ขนาดนี้ ถ้าครบสามเดอืนเมื่อไหร่แกมติ้อง...”

สิ่งที่เพื่อนรกัขู่กค็อืลวติราจะมอีนัเป็นไป ตอนแรกหญงิสาวกค็ดิว่า

แค่เรื่องบงัเอญิ เพราะหลงัจากวนัที่ภูรนิทร์อาเจยีนใส่ เช้าวนัรุ่งขึ้น ลวติรา

กล็ื่นล้มในห้องน�้า ศรีษะไปกระแทกกบัผนงัจนหวัแตก หล่อนไปท�าแผลที่

ห้องฉุกเฉนิ วนัต่อมาหล่อนเดนิแล้วกถ็ูกนกัศกึษาอกีคนหนึ่งชนจนล้มเข่า

ถลอก และวนัถดัมาหล่อนท�าครวัแล้วกถ็กูมดีบาดจนเลอืดไหลไม่หยดุต้อง

ไปเย็บแผลที่โรงพยาบาลอีกรอบ ตอนนี้ทั้งเนื้อทั้งตัวเต็มไปด้วยบาดแผล

จากอุบตัเิหตุและเหตุคาดไม่ถงึ

“ไม่ต้องห่วงน่ะ ยงัไม่ถงึสามเดอืน ฉนัคงยงัไม่ตายง่ายๆ หรอก”

“แกต้องเดนิหน้าเรื่องพี่ภนูะ จะปล่อยไว้เฉยๆ ไม่ได้ ไมอ่ย่างนั้นจะ

ต้องตาย”

“แต่เขากลบัเมอืงไทยไปแล้ว จะท�าอะไรได้”

ลวติราตดิตามข่าวชายหนุม่ทางอนิสตาแกรมที่แอบส่องชายหนุม่เป็น

ประจ�า แต่เขาคงงานยุ่งจงึไม่ได้อปัโหลดรูปภาพอะไรเลย หล่อนสอบถาม

จากเพื่อนที่อยูก่รงุเทพฯ กไ็ด้ความว่าภรูนิทร์กลบัถงึเมอืงไทยเรยีบร้อยแล้ว

และเริ่มต้นท�างานในบรษิทั ข่าวการเข้ารบัการท�าบายพาสของคณุภดูศิตพีมิพ์

ในหนังสือหลายฉบับ รวมถึงรูปลูกชายสุดหล่อที่ถ่ายเคียงข้างบิดาด้วย  
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ภูรนิทร์คงก�าลงัปรบัตวักบังานใหม่ ลวติรายงัรู้ข่าววงในมาอกีว่าบรษิทัพพีี

เรยีลเอสเตตเตรยีมตวัจะสร้างรสีอร์ตด�าน�้าแห่งใหม่ที่ใหญ่มาก 

หญงิสาวเดนิไปตามถนนสายเดมิที่เคยเดนิตามชายหนุ่มทุกวนั แต่

วนันี้มนัช่างดูเงยีบเหงา

“น้องตาล”

จู่ๆ มือของใครบางคนก็ตบลงบนบ่า เมื่อลวิตราหันไปก็พบว่าคือ

กรกฎนั่นเอง

“พี่โก้”

“ใช่ พี่เรยีกตั้งแต่ออกจากหอแล้ว แต่ตาลไม่ได้ยนิ”

ลวิตราหันมอง และพบว่าถนนสายนี้ตรงมาจากหอพักของหล่อน

นั่นเอง กรกฎเองกพ็กัอยู่หอเดยีวกบัภูรนิทร์แถมยงัเป็นเพื่อนสนทิกนัอกี

“ขอโทษนะคะ ตาลมวัแต่ใจลอยไปหน่อย สงสยัคงเบลอ”

“ไม่เป็นไรครับ พี่ได้ยินว่าตาลเรียนจบแล้วไม่ใช่หรือ จะกลับเมือง

ไทยเมื่อไหร่ล่ะ” 

นักศึกษาที่นี่ล้วนแต่รู้ความเป็นไปของแต่ละคนเป็นอย่างดี นั่นก็

เพราะมกีารรวมกลุม่เพื่อพบปะสงัสรรค์กนัเป็นประจ�า ส่วนใหญ่ยงัรู้ด้วยว่า

ณทักร กานต์รว ีและลวติรา เป็นสามเพื่อนซี้ที่เดนิด้วยกนัเป็นประจ�า 

“อาทติย์หน้าค่ะ ตาลแพก็ของอยู่”

“แล้วนี่ไปโดนอะไรมาน่ะ แผลเตม็ตวัเลย” รอยช�้ากบัร่องรอยอื่นๆ 

ท�าให้กรกฎต้องเอ่ยถาม 

“ตาลซุ่มซ่ามเองค่ะ เดนิสะดุดนู่นเตะนี่เป็นประจ�า”

“เป็นเพราะใจลอยคดิถงึคนที่เดนิตามเป็นประจ�าหรอืเปล่า”

ตาคู่หวานเบิกกว้าง ลวิตรามองกรกฎอย่างตกใจว่าท�าไมเขาถึงรู้...

หรอืว่า... 

“พี่โก้”

“พี่รู้นะว่าตาลแอบเดนิตามเจ้าภูมนั เกอืบทุกวนัเลยด้วย” 
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ใบหน้านวลแดงก�่าจนถึงล�าคอ ก่อนที่หญิงสาวจะเสมองไปทางอื่น

ด้วยความเขนิ

“ชู่...พี่โก้...ห้ามบอกใครนะคะ เรื่องนี้เป็นความลบั ตาลอายเขา”

“ไม่บอกหรอก แต่พี่มเีรื่องส�าคญัจะคุยกบัตาล”

“เรื่องอะไรหรอืคะ”

“กเ็รื่องเกี่ยวกบัภูไง เราไปหาร้านกาแฟนั่งคุยกนัดกีว่า พี่คดิว่าต้อง

คุยกนัยาว”


