
“กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานมากจริงๆ ก่อนไดโนเสาร์จะ 
สูญพันธุ์ สมัยนั้นยังมียูนิคอร์นบินว่อนเต็มฟ้า ปลามีขาเดินได้ และมี 

เจ้าหญงิองค์หนึ่งซึ่งเลื่องลอืว่าอปัลกัษณ์มาก ทั้งพระพกัตร์และพระวรกาย

ปกคลุมไปด้วยตุ่มไตท�าให้ละม้ายครึ่งคนครึ่งคางคก... 

“วนันี้ฟ้าใสอากาศด ีดอกอตุพดิบานสะพรั่งเตม็สวน เจ้าหญงิจงึทรง

ออกไปเดินเล่น ทว่าพักหนึ่งก็เกิดหิว จึงตวัดพระชิวหาอันยาวเฟื้อยและ

เหนยีวหนบึเสวยแมลงที่บนิว่อนเหนอืดอกอุตพดิเป็นพระกระยาหารว่าง

“ทนัใดนั้นเอง มแีมลงยกัษ์สองตวับนิผ่านมา ทรงมุ่งมาดว่าจะต้อง

เสวยเหยื่ออนัโอชะนี้ให้จงได้ เจ้าหญงิทรงหารู้ไม่ว่าเหยื่อนั้นมใิช่แมลง แต่

เป็นเจ้าชายต่างถิ่นสองพระองค์ประทับบนยูนิคอร์นบินผ่านมา อาจฟังดู

เหลอืเชื่อว่าเจ้าหญงิจะทรงเหน็คนเป็นแมลงได้อย่างไร แต่นทิานกค็อืนทิาน 

อะไรกเ็กดิขึ้นได้ทั้งนั้น

“เจ้าชายผู้เคราะห์ร้ายทั้งสองพระองค์ต่างตกพระทัยที่จู่ๆ ก็มีวัตถุ

ประหลาด รูปทรงเหมอืนบ่วงบาศที่ทั้งเหนยีวและเปียกชื้นพุ่งจากเบื้องล่าง

บทน�ำ
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ตวดัขึ้นมาหมายมดัร่าง เจ้าชายองค์พี่ผูท้รงหล่อเหลาแต่ไม่ปราดเปรยีวเท่า

เจ้าชายองค์น้องผูข้ี้ริ้วและเตี้ยล�่า จงึกลายเป็นเหยื่อผูเ้คราะห์ร้ายถกูเจ้าหญงิ

กลืนเข้าไป แต่ก็กลืนเข้าไปได้เพียงครึ่งองค์เท่านั้น เพราะพระวรกายของ

เจ้าชายใหญ่กว่าแมลงหลายเท่านกั 

“ในขณะที่เจ้าหญิงทรงพยายามคายเจ้าชายองค์พี่ออกเพราะทรง

หายใจติดขัด เจ้าชายหนุ่มก็พยายามดิ้นออกมาเพื่อให้มีชีวิตรอด เจ้าชาย

องค์น้องเป็นผูม้สีตแิละพละก�าลงัแขง็แรง จงึรบีดงึร่างของเจ้าชายองค์พี่ออก

จากพระโอษฐ์ของเจ้าหญงิก่อนที่ทั้งคู่จะสิ้นลมหายใจไปเสยีก่อน เจ้าหญิง

ขอบพระทยัเจ้าชายองค์น้องที่ช่วยชวีติพระองค์ไว้ด้วยความซาบซึ้งพระทยั

ยิ่งนกั เมื่อเจ้าชายทั้งสองได้เหน็เจ้าหญงิอย่างเตม็พระเนตร ต่างกต็กหลุม

รักความอัปลักษณ์ที่กลายเป็นความสวยแปลก เจ้าหญิงดีพระทัยยิ่งนักที่

สวยเลือกได้เป็นครั้งแรก แต่ถ้าจะให้ทรงเลือกใครก็ล�าบากพระทัย ลึกๆ 

แล้วทรงอยากได้เจ้าชายทั้งสองเป็นพระสวาม ีแต่ด้วยภาพลกัษณ์ของขตัตยิ-

นาร ีเจ้าหญงิจงึต้องตดัสนิพระทยัเลอืกใครสกัคนเป็นคู่ชวีติ

“ทรงใคร่ครวญอย่างหนกั เจ้าชายองค์น้องคอืผูม้พีระคณุ แต่เจ้าชาย

องค์พี่คือชายในฝัน ติดอยู่นิดเดียวก็ตรงที่เจ้าชายองค์พี่เกือบจะท�าให้

พระองค์สิ้นชีพ ถึงอย่างนั้นก็เถอะ เจ้าชายองค์พี่ไม่ได้มีเจตนาท�าร้าย

พระองค์ คงต้องโทษพระเนตรที่ผดิเพี้ยนและความตะกละของพระองค์เอง 

ถ้าเช่นนั้นคงเป็นเพราะบพุเพสนันวิาสแน่แท้ที่ท�าให้เจ้าหญงิและเจ้าชายองค์

พี่ประสบเคราะห์กรรมร่วมกนั แถมเจ้าชายองค์พี่ยงัหลอ่จนพระทยัสะท้าน 

เจ้าหญิงจึงทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าชายองค์พี่ท่ามกลางความผิดหวังและ 

เสียพระทัยของเจ้าชายองค์น้องผู้แสนดี ทว่าเพียงสองเดือนหลังจากนั้น  

ทั้งคู่กห็ย่าร้างและสาบานว่าทั้งชาตนิี้ ชาตหิน้า และชาตไิหนๆ กข็ออย่าได้

มาพบเจอครองคู่กนัตราบชั่วกลัปาวสาน...”

ชนิตายังไม่ทันสรุปอุทธาหรณ์สอนใจของนิทานเรื่องนี้ให้หลานฟัง 

เดก็หญงิแอเรยีลกร็้องไห้โฮลั่นอย่างเสยีขวญั 
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บิดามารดาของเด็กหญิงรีบปรี่มายังจุดเกิดเหตุ ผู้ที่ตกเป็นจ�าเลย

ข้อหาท�าลายโลกสลีกูกวาดของเดก็น้อยผูไ้ร้เดยีงสาให้พงัครนืไม่มชีิ้นดกีค็อื

ชนิตาเช่นเคย หล่อนไม่เคยคิดท�าร้ายจิตใจหลาน ก็แค่อยากให้แอเรียล 

ได้เรียนรู้ว่าในโลกแห่งความจริง ความรักไม่ได้เป็นสีชมพูและหอมหวาน 

แต่มนัเจอืด้วยสเีทาหม่นๆ และขมปร่าต่างหาก 

“ปล่อยหลานให้อยู่กับแกไม่ได้เลยจริงๆ...นี่แกล้งอะไรแอเรียลอีก

ล่ะ” ชิดชลจ้องหน้าชนิตาอย่างเอาเรื่องเช่นเดียวกับพี่สะใภ้ที่มองหล่อน

ราวกบัเป็นฆาตกรต่อเนื่อง

ชนติากลอกตาอย่างหน่ายๆ 

“พดักแ็ค่เล่านทิานให้แอเรยีลฟัง...จรงิไหม” 

ชนิตาหันไปคาดคั้นเด็กหญิงวัยหกขวบที่แก้มเปรอะไปด้วยคราบ

น�้าตา เดก็หญงิพยกัหน้ารบัน้อยๆ ก่อนจะโผกอดมารดาแน่น 

อาการขวญัเสยีของบุตรสาวท�าให้สามนิยีิ่งโกรธ

“เมื่อไหร่พดัจะเลกิเล่านทิานดาร์กๆ ให้แอเรยีลฟัง แอเรยีลยงัเป็น

เด็กอยู่ ฟังเรื่องแย่ๆ แบบนี้ โตขึ้นมาจะกลายเป็นคนมองโลกในแง่ร้าย 

จติใจหยาบกระด้าง รกัใครไม่เป็น”

ชนิตาเดือดจนควันออกหู...ถ้าจะว่ากันแบบนี้ ตบหน้าหล่อนซะเลย

ยงัดกีว่า

ใช่ซี้ กส็ามนิเีป็นนกัเขยีนนยิายรกั ซ�้าชวีติจรงิพี่สะใภ้หล่อนยงัโชคดี

อย่างเหลือเชื่อ ถึงชิดชลจะไม่ใช่สามีที่สมบูรณ์แบบ นิสัยก็งั้นๆ ไม่หล่อ

เหมือนพระเอกในนิยาย แต่เขาก็เป็นคนที่รักเดียวใจเดียว เทิดทูนดูแล

เอาใจภรรยายิ่งกว่านางเอกในนิยายด้วยซ�้า จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่สามินีจะ

มองความรกัเป็นสิ่งสวยงาม และสอนให้บตุรสาวเชื่อแบบเดยีวกนั แต่จะมี

ผู้หญงิสกักี่คนที่จะโชคดเีหมอืนถูกหวยแบบนี้

“พดักแ็ค่สอนหลานให้รูว่้าความรกัจรงิๆ มนัเป็นยงัไง ต่อไปแอเรยีล

จะได้มภีูมคิุ้มกนัถ้าเกดิผดิหวงัขึ้นมา”
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“เถียงกับคนขวางโลกอย่างแกไม่มีวันชนะหรอก เพี้ยนคนเดียวไม่

พอ ยังจะล้างสมองหลานอีก ฉันว่าแกควรไปอยู่ที่อื่นสักพัก ไปพบผู้คน 

ซะบ้าง จะได้คดิอะไรเหมอืนคนปกต”ิ 

ชดิชลคงทนไม่ได้ที่หล่อนเถยีงเมยีรกั จงึออกโรงปกป้อง

“พี่เหน็ด้วยกบัพี่พอล ที่พดัมอีคตกิบัความรกัเป็นเพราะกลวัเจบ็อกี

มากกว่า” สามนิไีด้ทจีู่โจมหล่อน

ความปรารถนาดีของชนิตากลับถูกตีค่าเป็นเจตนาร้าย แต่ที่น่า

น้อยใจที่สุดคือชิดชลไล่หล่อน แล้วยังเข้าข้างเมียอย่างไม่ลืมหูลืมตา...ดัง

นั้นจึงไม่มีเหตุผลอะไรที่หล่อนจะต้องรักษาสัญญาที่ให้ไว้แก่บิดามารดาว่า

จะใช้ชวีติอยู่ที่เกาะแห่งนี้กบัพี่ชายตอนที่ท่านทั้งสองจากไปแล้ว

ชนิตาพยายามข่มน�้าตาที่อีกนิดเดียวจะรื้นที่ขอบตา แล้วเอ่ยอย่าง 

ไม่แคร์

“ได้ ถ้าพี่พอล พี่สา ไม่อยากให้พดัอยูท่ี่นี่ พดักจ็ะไป แต่ขอประกาศ

ไว้เลยว่าต่อให้พดัไปไกลจนสดุขอบโลก กจ็ะไม่มผีูช้ายคนไหนได้หวัใจของ

พดั” ชนติาประกาศกร้าว 

หากหล่อนมญีาณทพิย์ล่วงรูอ้นาคตคงไม่เอ่ยประโยคนี้ออกมา และ

ท�าให้ต้องกลนืน�้าลายตวัเองอย่างทุกวนันี้



๑
หลบไป...แม่มา

การจราจรติดขัด ควันพิษที่ก่อตัวหนาเหมือนหมอกและความ 
เร่งรบีแข่งกบัเวลาคอืวถิขีองชาวเมอืง ถ้าคดิจะกลบัมาอยูท่ี่นี่ ชนติาคงต้อง

ยอมรบัให้ได้ว่าต่อจากนี้จะไม่มเีสยีงคลื่นขบักล่อมยามนอน อากาศสดชื่น

เจือกลิ่นอายทะเลในยามเช้า และการเดินทอดน่องบนหาดทรายตามใจ

ปรารถนา

ถ้าไม่ใช่เพราะถกูอปัเปหอิอกจากเกาะ หล่อนคงไม่กลบัมาอยูใ่นเมอืง

กรุงที่อ�าลามานานเกอืบเจด็ปี แม้ชนติาจะไม่เลอืกให้กรุงเทพฯ เป็น ‘บ้าน’ 

แต่ที่นี่กม็เีพื่อนและบรษิทัที่พร้อมอ้าแขนต้อนรบัการกลบัมาของหล่อนเสมอ 

ในอดตีชนติาคอืนกัประชาสมัพนัธ์สาวฝีมอืดทีี่ลกูค้าระดบัวไีอพต่ีาง

ให้ความไว้วางใจ ธรุกจิระดบัร้อยล้านพนัล้านหลายองค์กรกม็หีล่อนนี่แหละ

ที่อยู่เบื้องหลังความส�าเร็จ แต่ช่วงชีวิตที่งานรุ่งสูงสุด กราฟความรักของ

หล่อนกลับตกฮวบ ตอนนั้นหล่อนยังเป็นสาวน้อยที่ใช้ความรักขับเคลื่อน

ชีวิต ครั้นความรักที่เป็นเชื้อเพลิงมอดไหม้จนหมดจึงไร้เรี่ยวแรงท�างาน  

ไอเดยีที่เคยบรรเจดิและความมุ่งมั่นทะเยอทะยานจงึพลอยสูญสิ้นไปด้วย 
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ชนิตาทิ้งงานที่สร้างโอกาสและเม็ดเงินไปอย่างน่าเสียดาย แต่ไม่

เสยีใจที่ได้กลบับ้าน ความรกัจากครอบครวัและความสงบจากธรรมชาตช่ิวย

เยยีวยาและหล่อหลอมให้หล่อนกลายเป็นคนใหม่ที่เข้มแขง็ ชนติารกัตวัเอง

มากขึ้น และตระหนกัว่าไม่มรีกัใดที่มั่นคงและซื่อตรงได้ตลอดกาล มนุษย์

ทุกคนต่างท�าเพื่อตวัเองกนัทั้งนั้น

“ช่วยจอดตรงบ้านข้างหน้าที่มปี้ายเขยีวๆ ด้วยค่ะ” ชนติาเอ่ยพลาง

เตรยีมเงนิค่าโดยสาร และหยบิกระจกมาส�ารวจความเรยีบร้อยของใบหน้า

ประสบการณ์ที่ผ่านมาไม่เพยีงแต่เปลี่ยนการใช้ชวีติและทศันคตขิอง

หล่อน แต่ได้เปลี่ยนรปูลกัษณ์ของสาวน้อยผูบ้อบบางบ้าแบรนด์เนมให้กลาย

เป็นสาวแกร่งติดดิน เครื่องแต่งกายของชนิตาในวันนี้จึงเป็นเพียงเสื้อยืด

คอกลมสีด�าพับแขนกับกางเกงผ้าครามมัดย้อม สีสันบนใบหน้าแต่งแต้ม

อย่างบางเบาด้วยแป้งฝุน่และลปิกลอส ผวิของหล่อนเนยีนละเอยีด เสยีแต่

ว่าไอแดดท�าให้หมองคล�้าและมกีระขึ้นเลก็น้อย ทว่าชนติากลบัชอบลคุที่เป็น

ธรรมชาตขิองตวัเองในเวลานี้

ส�านกังานซึ่งเป็นบ้านสองชั้นเบื้องหน้ายงัคงสภาพเหมอืนสมยัที่หล่อน

ท�างาน แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคอืกลุ่มคนท�างานที่หล่อนไม่คุ้นหน้า

“มาพบใครคะ ถ้าพี่มาสมคัรงานเสร์ิฟ ร้านอาหารอยูถ่ดัไป” หญงิสาว

ผมซอย วยัยี่สบิปลาย ซึ่งแต่งกายด้วยชุดเดรสสั้นสดี�าแขนยาว ทาปากสี

แดงเลือดนก มองหล่อนตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า และเอ่ยด้วยน�้าเสียง

ห้วนๆ 

พนกังานสาวผู้นี้คอืตวัหล่อนในอดตี ชนติาเองกเ็คยใช้น�้าเสยีงแบบ

นี้กับคนที่หล่อนตัดสินจากรูปลักษณ์ภายนอกว่าอยู่คนละระดับ ซึ่งมันก็

กลายเป็นบทเรยีนแสนแพง

“เปล่าค่ะ พี่มาสมคัรงานที่นี่ คุณชนกนัต์นดัให้พี่มาพบ” 

พอได้ยินชื่อชนกันต์ บอสใหญ่ของบริษัทเท่านั้น สาวปากแดงจึง

ท�าตวัสุภาพขึ้นเลก็น้อย
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“งั้นพี่รอตรงนี้ก่อน อย่าเดนิเพ่นพ่านไปไหน ที่นี่ไม่ให้คนนอกเข้ามา 

แล้วพี่ชื่ออะไรคะ”

“ชนติาค่ะ” 

หญงิสาวเดนิกลบัเข้าไปในส�านกังาน เพยีงครู่หนึ่งกเ็ดนิออกมาพร้อม

กบัชายร่างป้อมวยัห้าสบิเศษที่แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสขีาวกบักางเกงยนี และ

มชีายหนุ่มร่างสูงโปร่งเดนิตามมาอกีคน

“ไงจ๊ะ แม่สาวชาวเกาะ พร้อมกลบัมาทวงบลัลงัก์แล้วใช่ไหม” ชาย

หนุ่มร่างสูงชงิทกัทายหล่อนก่อนใคร

ชนติายิ้มนดิๆ ให้เพื่อนรกั ก่อนจะยกมอืสวสัดบีอสใหญ่ที่ยิ้มกว้าง

ให้

“พี่ดใีจจรงิๆ ที่พดักลบัมา...ตั้งแต่พดัออกไป ลกูค้าหายไปเยอะเลย” 

สาวปากแดงท�าหน้างงๆ เมื่อเหน็ว่าทั้งณฐัพลและชนกนัต์ต่างพดูคุย

กบัหล่อนอย่างสนทิสนม

“พี่กนัต์รู้จกัผู้หญงิคนนี้เหรอคะ”

“รู้จกัสใิบเฟิร์น นี่ชนติา พอีาร์สาวคนเก่งในต�านานของบรษิทัเราไง

ล่ะ คนที่พี่เอางานเก่าๆ มาให้พวกเธอศกึษากนับ่อยๆ”

ใบหน้าของหญงิสาวชื่อใบเฟิร์นดูจะเผอืดลงเลก็น้อย แต่กพ็ยายาม

เกบ็อาการ

“ท�าไมเมื่อกี้พี่ไม่แนะน�าตวัล่ะคะว่าเป็นใคร”

“แล้วน้องให้โอกาสพี่ได้แนะน�าตวัไหมล่ะคะ” ชนติาเอ่ยยิ้มๆ ท่าทาง

สาวน้อยคนนี้จะไม่ได้แรงแค่สปีาก

“เจอครั้งแรกกฉ็ะกนัเลย แล้วอย่างนี้จะท�างานร่วมกนัได้ไหมล่ะเนี่ย” 

ชนกนัต์ท�าหน้าหวั่นใจ

“อย่าบอกนะคะว่าบอสจะให้ใบเฟิร์นท�างานกับป้าคนนี้ ใบเฟิร์น

ท�างานกบัคนที่ไม่โพรเฟสชนันลัไม่ได้หรอกค่ะ” รตมิาท�าหน้าหงกิ

ชนิตาชักเริ่มหมั่นไส้ความมั่นเบอร์แรงของสาวรุ่นน้อง “พัดเองก็
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ท�างานกบัพวกมอืใหม่ไม่ได้เหมอืนกนัค่ะ”

“ใจเย็นก่อน นี่ยังไม่ทันได้ท�าความรู้จักกันเลย เอาเป็นว่าใบเฟิร์น

ออกไปพบลูกค้าก่อนกแ็ล้วกนั ส่วนพดัตามพี่มา” 

ชนกันต์คลี่คลายบรรยากาศมาคุด้วยเสียงเรียบๆ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่า

หากบอสใหญ่เอ่ยด้วยท่าทางนิ่งๆ เมื่อไหร่กไ็ม่ควรมใีครแผลงฤทธิ์ต่อ

ห้องท�างานของชนกนัต์ยงัคงอดัแน่นด้วยแฟ้มเอกสาร และฟิกเกอร์
ยอดมนุษย์ที่สะสมมาหลายปี แต่สิ่งที่สะดุดตาที่สุดก็คือโต๊ะหมู่บูชา และ

เครื่องรางของขลังจากเกจิอาจารย์ดัง แม้บอสใหญ่แห่งไบรท์สตาร์เอเจนซ ี

(Bright star agency) เป็นคนหวัคดิทนัสมยั แต่กเ็ชื่อเรื่องโชคลางเหนอื

สิ่งใด แม้แต่ชื่อไบรท์สตาร์เอเจนซกีไ็ด้ซนิแสชื่อดงัแห่งยุคเป็นผู้ตั้งชื่อและ

วางฮวงจุ้ยส�านกังานให้ และไหนจะยงัการท�าบุญประจ�าปีนบัครั้งไม่ถ้วน

“นั่งก่อนสพิดั ไม่เจอกนันาน ดูแจ่มใสขึ้นนะ”

“พี่กันต์เองก็ยังดูดีเหมือนเดิม แต่รู้สึกว่าช่วงนี้ของขลังจะล้นโต๊ะ

ท�างานแล้วนะคะ” ชนิตาอดแซวไม่ได้ เพราะพื้นที่หนึ่งในสามของโต๊ะถูก

จบัจองด้วยของศกัดิ์สทิธิ์ สิ่งที่ประจนัหน้าและสบตากบัหล่อนอยู่ในเวลานี้

คอืปี่เซยีะตวัด�าเมี่ยมที่เจ้าของตั้งบูชาไว้เพื่อดกัทรพัย์

“ช่วงนี้มบีรษิทัพอีาร์เปิดใหม่เยอะ กต้็องพึ่งสิ่งศกัดิ์สทิธิ์เข้าช่วย แต่

ปีนี้พี่โชคดมีากที่ได้พดักลบัมาท�างาน เพราะพดัคอืเครื่องรางน�าโชคที่ดทีี่สดุ

ของบรษิทัเราเลยนะ” ชนกนัต์ยงัคงปากหวานเช่นเคย ค�าพดูหวานหูของเขา

ท�าให้หล่อนรู้สกึดเีสมอ

“อย่ามั่นใจนักเลยค่ะว่าพัดจะเป็นตัวน�าโชค ดูเหมือนตอนนี้พี่กันต์

จะได้พอีาร์หน้าใหม่มาช่วยงาน อย่างใบเฟิร์นไงคะ”

“เก่งยงัไงกไ็ม่เก๋าเท่าพดัหรอก อย่าไปถอืสาใบเฟิร์นเลยนะ เดก็สมยั

ใหม่กแ็บบนี้แหละ มคีวามมั่นใจสูง”

“มั่นใจสูงยงัไงกค็วรต้องมสีมัมาคารวะ พดับอกไว้ก่อนว่าท�างานกบั



น ภ า ส ร ร  l  15

เดก็นี่ไม่ได้” ชนติายื่นค�าขาด 

“แล้วถ้าพี่ให้ใบเฟิร์นขอโทษพดัล่ะ บอกตรงๆ ว่าพี่อยากให้เราสอง

คนท�างานด้วยกนัมาก พดัเป็นคนตดัสนิใจเฉยีบขาด ท�างานรอบคอบ ส่วน

ใบเฟิร์นกม็คีวามคดิสร้างสรรค์ใหม่ๆ”

“สรปุคอืพี่กนัต์ไม่มั่นใจในตวัพดัแล้วใช่ไหมคะ” ชนติาเสยีงสั่นนดิๆ 

แต่ก่อนหล่อนเคยเป็นหนึ่งเสมอ แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนตัวเองถูกลดความ

ส�าคญั

“ใจเย็นก่อนสิ พี่เชื่อมั่นในความสามารถของพัดเสมอ แต่พี่จ�าเป็น

ต้องให้ใบเฟิร์นท�าโพรเจกต์นี้ด้วย เพราะหมอวรภพ คณุพ่อของใบเฟิร์นเป็น

หุน้ส่วนของซเีจเวลเนส (CJ Wellness) ศนูย์สขุภาพโพรเจกต์ที่พี่จะให้พดั

ท�า”

“ถ้าให้เดา พี่ได้งานนี้มาเพราะใบเฟิร์นใช่ไหมคะ” ชนิตาถามตรงๆ 

เพื่อไม่ให้มเีรื่องค้างคาใจ

“จะว่าแบบนั้นกไ็ด้ ถอืว่าพี่ขอร้องสกัครั้งนะพดั แต่ไม่ต้องเป็นห่วง 

งานนี้พี่จะให้พดัเป็นหวัหน้า”

“ถ้าเดก็ใบเฟิร์นเส้นใหญ่ขนาดนี้ จะเชื่อฟังพดัเหรอคะ ท่าทางไม่ค่อย

ชอบหน้าพดัเท่าไหร่”

“คนอย่างพดัไม่เคยสนใจเรื่องเลก็ๆ น้อยๆ ไม่ใช่เหรอ หรอืกลวัสู้ 

ใบเฟิร์นไม่ได้” 

ชนกันต์ฉลาดพูด คนอย่างหล่อนถูกหยามได้ที่ไหนกัน งานนี้ต้อง

พสิูจน์ให้รู้กนัไปว่าแม่กค็อืแม่

“คนอย่างพัดเป็นมืออาชีพพอค่ะ ก็แค่ไม่อยากร่วมงานกับคนที่ 

ไม่เตม็ใจท�างานด้วย ดเีหมอืนกนั พดัจะได้รู้ว่าเดก็รุ่นใหม่มขีองแค่ไหน” 

“แบบนี้สถิงึจะเป็นพดัคนเดมิที่พี่รู้จกั จรงิๆ พี่ไม่ค่อยห่วงว่าพดัจะ

ท�างานกบัใบเฟิร์นไม่ได้หรอก แต่ห่วงเรื่องที่พดัจะต้องรบัมอืกบันายแพทย์

เมธา หุ้นส่วนอกีคนมากกว่า”
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“พัดไม่กลัวลูกค้ายากๆ หรอกค่ะ ประเภทเพอร์เฟกชันนิสต์ จู้จี้ 

เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา อารมณ์ร้าย พดัเจอมาหมดแล้ว”

“เอาเป็นว่าพี่ไม่พูดดกีว่าว่าท�าไมเคสนี้ยาก เดี๋ยวเจอกบัตวักจ็ะรู้เอง 

เอานี่...พี่ให้ เครื่องรางนี้จะช่วยเรื่องเมตตามหานิยม จิตใจมั่นคงเข้มแข็ง 

เวลาเจอปัญหากจ็ะช่วยให้ผ่านพ้นได้ง่ายๆ” ชนกนัต์หยบิพวงกญุแจที่ห้อย

เครื่องรางรูปเสอืให้หล่อน 

“ขอบคณุพี่กนัต์มากนะคะ แต่พดัไม่ถนดัเรื่องแบบนี้ กลวัเกบ็รกัษา

ไม่ดี” ชนิตาปฏิเสธเสียงอ่อน เพราะหล่อนจะเป็นคนสุดท้ายที่จะเข้าร่วม 

สายมู 

“รบัไว้เถอะ เอาไว้ห้อยกระเป๋าแลปทอปกไ็ด้ ของแบบนี้ไม่เชื่อกอ็ย่า

ลบหลู ่พดัอาจต้องใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งทางใจ” ครั้นชนกนัต์เอ่ยเช่นนี้ ชนติากช็กั

เริ่มหวาดๆ ลูกค้าคนใหม่ แต่เรื่องนี้ไม่น่าตกใจเท่าเรื่องที่ชนกนัต์เอ่ยต่อ

“มีอีกเรื่องที่พัดควรจะรู้เกี่ยวกับใบเฟิร์น ตอนแรกพี่ก็ลังเลว่าควร

บอกพดัดไีหม แต่พี่ว่าเรื่องนี้มนักผ็่านมานานแล้ว”

ทั้งน�้าเสียงและแววตาเห็นใจของชนกันต์ท�าให้ชนิตาใจหวิวๆ อย่าง

บอกไม่ถูก

“คอืตอนนี้ใบเฟิร์นคบกบัฐติอิยู่”

ฐติ.ิ..ชื่อต้องห้ามที่หล่อนไม่ได้ยนิใครเอ่ยถงึมาเกอืบเจด็ปีแล้ว ผู้ชาย

เหน็แก่ตวัคนนี้เองที่เคยเปลี่ยนโลกสชีมพขูองหล่อนให้กลายเป็นสเีทาหม่น 

ชนติาไม่สะเทอืนใจ ไม่อาลยัผูช้ายคนนี้แล้ว แต่เวทนารตมิาที่ตกเป็นเหยื่อ

ผู้ชายเลวๆ มากกว่า

“งั้นเหรอคะ มิน่าล่ะ พี่กันต์ถึงได้คิดว่าพัดเหมาะจะท�างานกับ 

ใบเฟิร์น เพราะเราร่วมชะตาเดยีวกนันี่เอง” ชนติายิ้มหยนั

“พี่ไม่ได้คดิแบบนั้นเลยนะพดั” ชนกนัต์ปฏเิสธด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั 

“ยงัไงกข็อบคณุที่บอกให้พดัรู ้และให้โอกาสพดักลบัมาท�างานที่นี่อกี

ครั้งนะคะ”
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“พี่ดใีจนะที่เหน็พดัเข้มแขง็ งั้นวนันี้กลบัไปพกัก่อนเถอะ พรุ่งนี้จะได้

พร้อมมารบับรฟีงาน”

ชนิตายิ้มอ่อน...หล่อนคิดผิดหรือเปล่านะที่หนีจากเกาะเพื่อมาเจอ

เรื่องวุ่นวายในอดีต แต่ที่น่าเจ็บใจที่สุดก็คือเพื่อนตัวแสบที่อุบเงียบทั้งที่รู้

เรื่องทุกอย่างดกีว่าใคร เหน็ทจีะต้องเชก็บลิกนัหน่อยแล้ว 

ตั้งแต่ออกจากห้องท�างานของชนกันต์ ชนิตาก็เอาแต่นิ่งเงียบและ 
จ้องมองณฐัพลอย่างจะกนิเลอืดกนิเนื้อ ทว่าเพื่อนตวัดกีลบัท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ 

พยายามเอาใจหล่อนด้วยการพาไปเลี้ยงชาบขูองโปรดที่ห้างฯ หร ูแต่ชนติา

กย็งัมนึตงึ จนในที่สุดณฐัพลกท็นไม่ไหว

“แกมอีะไรจะพูดกพ็ูดมาเถอะ เงยีบๆ แบบนี้ฉนักลวั” ณฐัพลถาม

ทั้งที่ยงัเคี้ยวเนื้ออยู่เตม็ปาก

“ถ้าแกกลัวฉันจริง คงไม่มาถามฉันตอนที่กินเนื้อหมดไปครึ่งจาน

แบบนี้หรอก” ชนติาอดแขวะเพื่อนไม่ได้ ส�าหรบัณฐัพลแล้ว หากมอีาหาร

ตั้งอยู่ตรงหน้า ความสนใจทั้งหมดจะพุ่งอยู่ตรงนั้น

“คนท�างานเหนื่อยๆ เวลากนิถอืเป็นเวลาพกัสมอง แกไม่พอใจอะไร

กพ็ูดมา” ณฐัพลวางตะเกยีบลงและตั้งใจคุยกบัหล่อนเป็นครั้งแรก

“ท�าไมแกไม่เคยเล่าเรื่องที่ไอ้ผู้ชายเลวๆ คนนั้นมันมีแฟนใหม่แล้ว 

และคนนั้นคอืนงัเดก็ใบเฟิร์น”

“อ้าว แกรู้เรื่องนี้แล้วเหรอ” ณัฐพลยิ้มแหย ก่อนจะเอ่ยต่อ “ฉัน 

ไม่ได้ตั้งใจจะปิดเรื่องนี้นะ แกเป็นคนพดูเองไม่ใช่เหรอว่าไม่ให้ฉนัพดูถงึคน

คนนี้อกี หรอืว่าแกยงัรกัเขาอยู่” 

“ถ้ายงัรกัอยูก่โ็ง่เตม็ท ีฉนัสาปส่งว่าขออย่าได้พบเจอกบัไอ้ผูช้ายเลวๆ 

คนนี้ตลอดชวีติ แต่กลายเป็นหนไีม่พ้น”

“ถ้าหนไีม่พ้นกเ็ผชญิหน้าส.ิ..ถงึเวลาที่แกจะต้องเริ่มต้นชวีติใหม่จรงิๆ 

แล้วนะพดั” ณฐัพลเอ่ยอย่างจรงิจงั และมนักจ็ี้ใจหล่อนเข้าอย่างจงั
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ชนติาเคยคดิว่าการกลบัไปหลบเลยีแผลใจที่บ้านคอืการตั้งหลกัใหม่ 

แต่เปล่าเลย จรงิๆ แล้วมนัคอืการหนทีั้งคนหนทีั้งปัญหา ถงึหล่อนจะหาย

เจบ็แล้ว แต่เรื่องในอดตีกย็งัทิ้งเสี้ยนหนามเลก็ๆ ไว้ในใจ ทางแก้ปัญหาคอื

เมื่อหนามยอกกต็้องเอาหนามบ่ง 

“ก็จริงของแก ครั้งนี้ฉันจะไม่หนีอีกแล้ว...ว่าแต่ถามจริงเถอะ ยาย

เดก็ใบเฟิร์นนี่เก่งจรงิหรอืเป็นพวกเดก็เส้นกนัแน่”

“กท็ั้งสองอย่างนะ ครอบครวันางรวยมาก เรื่องคอนเนกชนันี่ไม่ต้อง

พดูถงึ ตั้งแต่ใบเฟิร์นเข้ามาท�างาน บรษิทัเรากไ็ด้งานใหญ่ๆ จากนางนี่แหละ 

แต่นางก็เก่งนะ ท�างานคล่อง ปิดจ๊อบได้ทุกงานจนตอนนี้กลายเป็นลูกรัก 

พี่กนัต์ไปแล้ว”

พอได้ยนิค�ายนืยนัจากปากของเพื่อนรกัซึ่งไม่ชมใครง่ายๆ ชนติากย็ิ่ง

หมั่นไส้รตมิา

“แล้วยายนี่เก่งกว่าฉนัหรอืเปล่า”

“โอ๊ย ตายแล้ว แกจะลดตัวไปเทียบกับเด็กมันท�าไม ภายนอก 

ใบเฟิร์นอาจดมูั่นๆ แต่จรงิๆ แล้วไม่ได้มพีษิสงอะไรนกัหรอก จะว่าไปแล้ว

ก็ดูคล้ายๆ กับแกสมัยก่อนนะ มั่นใจไฟแรง พี่กันต์เค้าถึงเป็นห่วงอยาก 

ให้แกดูแล”

“เรื่องอะไรฉนัจะต้องไปดแูลเดก็นั่นด้วย ถ้าปากเก่งขนาดนี้กไ็ม่มใีคร

ท�าอะไรได้หรอก” 

“แต่ฐติกิไ็ม่ธรรมดานะ ยิ่งใบเฟิร์นรวยๆ อยู่ด้วย ไอ้ปลงินี่เกาะไม่

ปล่อยแน่ แกไม่คดิจะช่วยเดก็ให้หลุดพ้นจากผู้ชายเลวๆ บ้างเหรอ”

“ฉนัไม่ใช่แม่ชนีะ บางทใีบเฟิร์นอาจไม่โง่เหมอืนฉนักไ็ด้” น�้าเสยีงของ

ชนติาแผ่วลง ถงึหล่อนไม่ชอบหน้ารตมิา แต่หล่อนกไ็ม่อยากให้หญงิสาวมี

ชะตากรรมซ�้ารอย

“ไม่เอาแล้ว เปลี่ยนเรื่องดกีว่า รื้อฟื้นเรื่องเก่าๆ กไ็ม่มอีะไรดขีึ้นมา 

แล้วพี่กนัต์เกริ่นเรื่องโพรเจกต์ศูนย์สุขภาพให้แกฟังหรอืยงั”
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“ก็แค่บอกคร่าวๆ...รู้ไหม วันนี้พี่กันต์เอาเครื่องรางมาให้ฉันด้วย 

สงสยัโพรเจกต์ใหม่นี่จะยากจรงิ”

“ถงึยากแต่กท้็าทายนะ ดไีม่ดแีกอาจจะพบรกัจากงานนี้กไ็ด้” ณฐัพล

เอ่ย แววตาวบิวบัชวนขนลุก

“พดูเป็นนยิายไปได้ แกน่าจะเปลี่ยนอาชพีเป็นนกัเขยีนนยิายเหมอืน

พี่สา”

“นี่ฉนัพดูจรงิๆ นะ ลองดรูปูหมอเมธาซะก่อน เพอร์เฟกต์ซะยิ่งกวา่

พระเอกในนยิาย หล่อ รวย ฉลาด ชาตติระกลูด ีโสด ครบเครื่องไปซะทุก

อย่าง” ณฐัพลเอ่ยพลางยื่นมอืถอืที่มภีาพนายแพทย์หนุ่มให้หล่อนดู

“ถ้าแกปลื้มเขาขนาดนี้ ไม่ขอพี่กันต์ไปท�าโพรเจกต์นี้เองซะเลยล่ะ” 

ชนติาท�าปากเบ้เมื่อเพื่อนอวยลกูค้าซะเลศิเลอเกนิกว่าเหต ุหล่อนยอมรบัว่า

ลูกค้าหนุ่มคนนี้หล่อจรงิ ชนดิที่ดาราชายระดบัทอ็ปของประเทศยงัชดิซ้าย 

ใบหน้าของเขาคมเข้ม จมกูโด่ง รมิฝีปากเป็นสชีมพอูย่างคนสขุภาพด ีโดย

เฉพาะรปูร่างที่สูงสมาร์ต แม้จะใส่ชดุเครื่องแบบแพทย์กย็งัมองออกวา่ต้อง

มกีล้ามเนื้อเป็นมดัๆ อย่างคนที่ออกก�าลงักายเป็นประจ�า 

“แหม ถ้าพี่กนัต์ให้ไป ฉนัจะเซย์เยสโดยไม่คดิเลย แต่จรงิๆ กแ็อบ

โล่งใจเหมอืนกนันะ เค้าลอืกนัว่าหมอเมธาไม่ใช่คนที่ท�างานด้วยง่ายนกั”

“ที่ว่ายากนี่ยากขนาดไหนเหรอ” 

“ลอืกนัว่าเขาเป็นคนเอาใจยาก เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตลอด จนสดุท้าย

ไม่มเีอเจนซไีหนทนท�างานด้วยได้”

“แล้วท�าไมพี่กนัต์ถงึคดิว่าฉนัจะท�างานกบัอตีาหมอนี่ได้ล่ะ ฉนัยิ่งมี

ความอดทนต�่าอยู่”

“ก็เพราะแกเป็นคนไม่ยอมใครไง พี่กันต์ถึงมั่นใจว่าจะรับมือหมอ

เมธาได้ เสอืกต็้องเจอกบัเสอืนี่แหละ ถงึจะสมน�้าสมเนื้อกนั”

ชนติารู้สกึหวาดๆ ชอบกล หล่อนถอดเขี้ยวเลบ็มานาน แต่นี่กเ็ป็น

งานแรก มนัจะล้มเหลวไม่ได้...คงถงึคราวต้องพึ่งของศกัดิ์สทิธิ์ของชนกนัต์
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แล้วจรงิๆ 

หลังจากกินชาบูเสร็จ ณัฐพลก็ชวนชนิตาไปซื้อเสื้อผ้าเพราะทนการ
แต่งกายที่ล�าลองเกนิไปของหล่อนไม่ได้ 

“ตอนนี้แกกลับมาท�างานแล้วนะพัด จะแต่งตัวเหมือนเดินเล่นอยู่

ชายหาดไม่ได้ เสื้อผ้าหน้าผมต้องดูดีนิดหนึ่ง อ้อ...ซื้อเสื้อผ้าเสร็จไปซื้อ

เครื่องส�าอางด้วย”

ชนติาพยกัหน้ารบัอย่างเนอืยๆ หล่อนไม่อยากเปลอืงเงนิซื้อข้าวของ

แพงๆ แต่ก็รู้ว่ามันจ�าเป็น เพราะเครื่องแต่งกายดีๆ ช่วยเสริมบุคลิกให้ด ู

น่าเชื่อถอื

ร้านเสื้อผ้าที่ณัฐพลพาไปเป็นร้านของดีไซเนอร์ที่เขาสนิทสนม แม้

ราคาเตม็สูงจนสะเทอืนกระเป๋า แต่คุณภาพวสัดุและการตดัเยบ็กส็มราคา

“ซื้อชดุสทูกบักางเกงสขีาวตวันี้เลยนะ แกใส่แล้วดสูวยแพงมาก หมอ

เมธาเค้าชอบผูห้ญงิแต่งตวัเนี้ยบๆ...อุ๊ย กระโปรงลายจดุตวันั้นกด็ ีคลาสซี่

มาก” ณฐัพลชี้นิ้วไปมาอย่างเพลดิเพลนิ 

ชนติาท�าหน้าเพลยีๆ “ฉนัไปท�างานนะ ไม่ได้ไปเดต เอาแค่ชุดสทูนั่น

กพ็อ เดี๋ยวให้พี่พอลส่งชุดท�างานเก่าๆ มาให้กไ็ด้” 

ชนิตายังไม่อยากลงทุนกับชุดท�างานมากนัก เพราะตั้งใจว่าหากจบ

โพรเจกต์นี้และชดิชลโทร. มาง้อ หล่อนอาจกลบัไปอยู่บ้าน

“เออ ตามใจ เอากระโปรงลายจดุนั่นด้วยนะ ฉนัซื้อให้เป็นของขวญั” 

“ฉนัรกัแกจงั” ชนติาถลาจะไปกอดเพื่อนรกัด้วยความซึ้งใจ แต่กลบั

สะดุดไปซบอกใครบางคนที่เพิ่งเดินเข้ามา และเมื่อเงยหน้าขึ้นสบตาคน 

ผู้นั้นแล้วกอ็ึ้งจนพูดอะไรไม่ออก

ในรปูกว่็าหล่อหุน่เซยีะแล้ว ตวัจรงินี่แซ่บซี้ดเรยีกพี่...หวัใจของหล่อน

เต้นรวัแรง ยนืนิ่งเหมอืนต้องมนตร์นะจงังงั

“ตายแล้ว โลกกลมอะไรแบบนี้ สวสัดคีรบัคุณหมอเมธา” 
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เสียงเจื้อยแจ้วของณัฐพลท�าให้ชนิตาได้สติและรีบผละออกจากอก

ล�่าบึ้ก

“เรารู้จกักนัด้วยเหรอครบั” เมธามองหน้าเพื่อนรกัหล่อนอย่างงงๆ 

“คุณหมอคงไม่รู้จกัผม ผมชื่อณฐัพล ท�างานที่ไบรท์สตาร์เอเจนซทีี่

จะท�าพอีาร์ศูนย์สุขภาพให้คุณหมอไงครบั”

“อ้อ ครบั” เมธาเพยีงตอบสั้นๆ สหีน้าท่าทางไม่แยแส

ไม่มมีารยาท...ชนติาก่นด่าในใจ พอสตกิลบัคนืมา ความหล่อเหลา

ของนายแพทย์หนุ่มผู้นี้กไ็ม่สามารถท�าให้เคลิ้มได้อกี

“คุณจะยืนขวางผมอีกนานไหมครับ ผมรีบ” เมธาเอ่ยด้วยน�้าเสียง

ร�าคาญ

“ฉนัยนือยู่ตรงนี้ก่อน ท�าไมต้องหลบ แล้วร้านนี้ออกจะว่าง เดนิไป

ทางอื่นสคิะ” ชนติาเถยีงกลบัอย่างไม่ยอม

“ถ้าคดิจะเรยีกร้องความสนใจด้วยวธินีี้ มนัไม่ได้ผลหรอก มุกอ่อย

ผูช้ายตื้นๆ แบบนี้ผมเจอบ่อยแล้ว ไอ้ประเภทที่แกลง้เซถลามาซบอกผูช้าย 

แล้วพอถูกจับได้ท�ามาเป็นโวยวายกลบเกลื่อนนี่ไม่เนียนเลย” นายแพทย์

หนุ่มเอ่ยอย่างเย็นชา สายตาที่มองหล่อนเหมือนมองเชื้อโรคร้ายอะไรสัก

อย่าง

ชนติาถงึกบัพูดไม่ออก ตั้งแต่เกดิมาหล่อนไม่เคยเจอผู้ชายร้ายกาจ

ขนาดนี้ ไม่มวีนัที่หล่อนจะท�างานกบัคนพรรค์นี้ได้แน่

“อย่าคิดว่าผู้หญิงทุกคนจะปลื้มผู้ชายอย่างคุณ เมื่อกี้ฉันเดนิสะดุด 

จะคดิซะว่าเดนิชนตอไม้”

“คดิแบบนั้นกด็คีรบั” เมธายงัคงจ้องหน้าหล่อนอย่างเฉยเมยเหมอืน

เดมิ ก่อนจะเดนิเลี่ยงไปหยบิชุดสูทสขีาวแบบเดยีวกบัที่หล่อนเลอืก

“ผมขอชุดสูทชุดนี้ไซซ์เอสครบั”

เมธาเอ่ยกบัพนกังานขายที่มสีหีน้าล�าบากใจ พลางมองมาทางหลอ่น

“ต้องขอโทษด้วยนะคะ สูทสขีาวไซซ์เอสชุดสุดท้าย ลูกค้าท่านนี้รบั
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ไปแล้วค่ะ” 

“เลขาฯ ของผมโทร. มาจองชุดสูทนี้ไว้แล้ว คุณลองเชก็ดูให้ดีๆ  ไม่

อย่างนั้นผมจะโทร. หาคุณดนยั” 

พอเอ่ยชื่อดไีซเนอร์เจ้าของร้านเท่านั้น พนกังานขายกห็น้าซดี ชนติา

เหน็ท่าทางจ๋อยๆ ของหญงิสาวแล้วสงสาร

“งั้นพี่ไม่เอาแล้วกไ็ด้ คนที่แต่งตวัด้วยเสื้อผ้าหรูๆ กไ็ม่ได้บ่งบอกว่า

เป็นผู้ดีได้เสมอไปหรอก” ชนิตาปรายตามองเมธา ขณะยื่นชุดสูทคืนให้

พนกังานขาย ก่อนจะเดนิออกจากร้าน แต่ยงัไม่ทนัเดนิพ้นจากร้านกช็ะงกั

เมื่อได้ยนิค�าพูดไล่หลงัของคู่กรณี

“คณุคดิถูกแล้วละที่ไม่ซื้อสทูชดุนี้ เพราะมนัไม่เหมาะกบัคุณ เสื้อผ้า

แบบที่คุณใส่อยู่กเ็หมาะกบัคุณแล้วละ” 

ชนติาก�ามอืแน่น หากเป็นแต่ก่อนหล่อนคงไม่ยอมปล่อยผ่านแน่ แต่

ครั้งนี้หล่อนจะยอมอดทนเพื่อเอาคนืภายหลงั



๒
ความรักที่เป็นความลับ

ภาพหญิงสาวผมยาวที่ก�าลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลิน 
ท่ามกลางดอกกหุลาบนานาพนัธุใ์นเรอืนกระจก ท�าให้สหีน้านิ่งเฉยไร้อารมณ์

ของนายแพทย์หนุม่ละมนุขึ้นและมรีอยยิ้มปรากฏ เขาดใีจที่อย่างนอ้ยวนันี้

มุกตาภาไม่ขงัตวัอยู่ในห้องนอนเหมอืนอย่างเคย

เสยีงฝีเท้าของเขาท�าให้หญงิสาวเงยหน้าจากหนงัสอื และส่งยิ้มแสน

หวานที่ท�าให้ดอกกุหลาบหมองไปถนดัตา

“นกึว่าวนันี้พี่เมฆจะไม่มาหามุกซะแล้ว ปกตเิหน็งานยุ่งตลอด” 

มุกตาภาท�าน�้าเสียงเง้างอดเหมือนครั้งที่ยังเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆ ที่

คอยวิ่งไล่ตามเขา ไม่ว่าเมธาจะอยูไ่หนหรอืท�าอะไร มุกตาภาจะตามตดิชนดิ

ไม่ให้คลาดสายตา ตอนนั้นเขาเคยนกึร�าคาญ แต่เวลานี้เขากลบัอยากให้เธอ

ท�าแบบนั้นกบัเขาอกี

“ถึงยุ่งยังไงพี่ก็ต้องกลับมาฉลองวันเกิดกับมุก แฮปปีเบิร์ทเดย์นะ” 

ทั้งน�้าเสียงและแววตาของเมธาที่เอื้อนเอ่ยทอดหวานอย่างที่ไม่เคยใช้กับ 

ผูห้ญงิคนไหน คงไม่มผีูใ้ดเชื่อแน่หากไม่เหน็กบัตาตวัเองว่านายแพทย์หนุม่
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ผู้เยน็ชาจะมมีุมที่อ่อนโยนเช่นนี้

เมธาอยากมเีวลาอยู่ตามล�าพงักบัหญงิสาวอกีสกันดิ แต่ความสนใจ

ของหญิงสาวถูกท�าให้หันเหด้วยเสียงเพลงแฮปปีเบิร์ทเดย์และเค้กครีมสด

บบีเป็นดอกไม้หลากสทีี่มทันเีดนิถอืเข้ามา

“สวยจงัเลยค่ะคุณแม่” หญงิสาวอุทานด้วยความตื่นเต้น

“สุขสนัต์วนัเกดินะมุก รบีอธษิฐานก่อนจะดบัเทยีนสลิูก”

มกุตาภาหลบัตา พนมมอืกลางอก ก่อนจะเอ่ยถงึสิ่งที่ปรารถนาด้วย

เสยีงหม่นเศร้า “หากสิ่งศกัดิ์สทิธิ์จะรบัฟังค�าอธษิฐาน มกุอยากขอให้ตวัเอง

กลบัมาเดนิได้อกีครั้ง เบื่อที่จะไปไหนมาไหนด้วยรถเขน็นี่เตม็ทน”

ไม่ใช่เพียงมุกตาภาที่อยากกลับมาเดินได้ ทั้งเมธาและมารดาของ

หญงิสาวต่างรอคอยให้มปีาฏหิารยิ์นี้เกดิขึ้น 

เมื่อสองปีก่อน มุกตาภาเคยคบหาดูใจกบัชายหนุ่มผู้หนึ่ง หญงิสาว

ปิดเรื่องนี้เป็นความลบั เพราะเกรงว่าเมธาจะขดัขวางเหมอืนที่ผ่านมา 

ในสายตาของคนอื่น เมธาดเูป็นพี่ชายที่หวงและเป็นห่วงน้องสาวมาก 

แต่จรงิๆ แล้วเขาไม่เคยคดิว่ามุกตาภาเป็นน้องสาวเลย

หลังจากศศิมา มารดาของเขาเสียชีวิตได้ราวปีเศษ ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์จรสั บดิาของเขากแ็ต่งงานใหม่กบัมทัน ีซึ่งมลีูกตดิคอืมุกตาภา 

เมธายงัจ�าวนัแรกที่ได้เจอเดก็หญงิผูม้หีน้าตาน่ารกัจิ้มลิ้มเหมอืนตุก๊ตา และ

รอยยิ้มแสนสดใสเป็นมติรนั้นได้ด ีแต่ความน่าเอน็ดูนั้นกไ็ม่ใช่สิ่งจบัใจเขา

เท่ากบัความเชื่อมั่นและศรทัธาของเธอที่มตี่อเขา

ท่ามกลางความสิ้นหวงัและอ่อนใจของบดิาที่มต่ีอผลการเรยีนอนัดบั

รั้งท้ายของเขา มเีพยีงมุกตาภาเท่านั้นที่คอยให้ก�าลงัใจ

‘มกุเชื่อว่าพี่เมฆจะสอบได้ที่หนึ่งได้แน่ ขนาดจกิซอว์ยากๆ พี่เมฆยงั

ต่อเสร็จภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง ถึงใครจะว่าพี่เมฆไม่เก่ง แต่พี่เมฆเก่ง

ส�าหรบัมุกเสมอ’ 

การที่มีใครสักคนแสดงออกว่าเชื่อมั่นในตัวเรานั้น มีพลังมากพอที่
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จะพลกิชวีติให้เปลี่ยนไปอกีทางได้ มกุตาภาท�าให้เมธาอยากเป็นคนที่ดแีละ

เก่งในสายตาเธอ เขาอาจไม่ได้เป็นศลัยแพทย์ชื่อดงัอย่างทุกวนันี้หากไม่ได้

รับก�าลังใจจากมุกตาภาในวันนั้น ดังนั้นทั้งสายตาและหัวใจของเขาจึงไม่มี

พื้นที่ว่างส�าหรบัผู้หญงิคนอื่นอกี

ทว่ามุกตาภาไม่เคยเฉลียวใจต่อความรู้สึกพิเศษที่เขามีต่อเธอ และ

เขาก็ไม่แน่ใจนักว่าเธอจะยอมรับมันได้ไหม เมธาจึงได้อดทนและเฝ้ามอง

เดก็หญงิมกุตาภาเตบิโตเป็นว่าที่ทนัตแพทย์สาวผูส้ง่างาม เขาวางแผนไวว้า่

จะสารภาพความในใจในวนัที่เธอส�าเรจ็การศกึษา...ทว่าวนันั้นมนัไม่มาถงึ!

มุกตาภาต้องลาออกในภาคการศึกษาสุดท้ายเพื่อรักษาตัวจาก

อุบัติเหตุรถคว�่า หญิงสาวจับได้ว่าคนรักก�าลังพาผู้หญิงอีกคนไปเที่ยวที่

หวัหนิ มกุตาภาจงึขบัรถตามไปโดยที่ยงัขบัรถไม่คล่องนกั เมื่อมรีถขบัเบยีด

แซงขึ้นมา ด้วยความตกใจ มกุตาภาจงึเหยยีบคนัเร่งและหกัพวงมาลยัหลบ 

ท�าให้รถพุง่เข้าชนกบัต้นไม้ใหญ่และยบุไปครึ่งคนั หญงิสาวถกูส่งตวัมาโรง-

พยาบาลด้วยสภาพเป็นตายเท่ากนั

ภาพเหตุการณ์ที่มุกตาภาหมดสตเินื้อตวัอาบด้วยเลอืดยงัเป็นภาพที่

เมธาจ�าได้ติดตา แพทย์พยายามช่วยชีวิตมุกตาภาอย่างสุดความสามารถ

และผ่าตัดยึดตรึงกระดูกสันหลังที่หักจนกระทบเส้นประสาทบางส่วน แม้

การผ่าตดัประสบความส�าเรจ็ด้วยด ีแต่ความเสยีหายรนุแรงที่เกดิขึ้นกบัเส้น

ประสาทท�าให้หญงิสาวมโีอกาสกลบัมาเดนิได้น้อยเตม็ที

เหตุการณ์ในวันนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย หากไอ้ผู้ชายเลวๆ ไม่นอกใจ 

มุกตาภา

เมธาพยายามคาดคั้นหญงิสาวว่าผู้ชายคนนั้นคอืใคร แต่มุกตาภาก็

ปิดปากเงยีบและขอร้องไม่ให้เขารื้อฟื้นเรื่องนี้อกี 

‘ถ้าพี่เมฆไม่อยากให้มุกเสยีใจไปมากกว่านี้ กเ็ลกิถามถงึผู้ชายคนนี้

เสยีท ีถอืว่าสิ้นเวรสิ้นกรรมกนัไป’

ถึงมุกตาภาจะไม่เคยเอ่ยถึงผู้ชายคนนั้นอีก แต่เมธาก็รู้ว่าบาดแผล
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ในใจของหญิงสาวไม่เคยจางหาย ความลับไม่มีในโลก...สักวันหนึ่งเขาจะ

ต้องรูใ้ห้ได้ว่าผูช้ายคนนั้นคอืใคร และเขานี่แหละจะท�าให้มนัต้องชดใช้อย่าง

สาสม

“พี่เมฆ ไม่มขีองขวญัให้มุกเหรอคะ” 

เสยีงหวานใสของหญงิสาวท�าให้เมธานกึขึ้นได้

“นี่จ้ะ ของขวญัจากพี่ ลองเปิดดสู”ิ เมธายื่นของขวญัที่เขาตั้งใจน�าไป

ห่อให้ดูสวยงามเป็นพเิศษ 

“หวงัว่าปีนี้พี่เมฆจะไม่ให้ตุก๊ตาอกีนะคะ” หญงิสาวเอ่ยล้อๆ ก่อนจะ

แกะห่อของขวญัอย่างเบามอื ครั้นเหน็สิ่งของในกล่อง หญงิสาวกท็�าตาโต

“พี่เมฆรู้ได้ยงัไงว่ามุกอยากได้ชุดสูทชุดนี้ มุกไม่เคยบอกใครเลยนะ 

แต่จริงๆ ไม่น่าซื้อมาเลย ชุดสวยๆ แบบนี้ไม่เหมาะกับคนพิการ น่าจะ

เหมาะกบัผูห้ญงิท�างานที่บคุลกิเท่ๆ มากกว่า” น�้าเสยีงของมกุตาภาหม่นลง

“มุกไม่ใช่คนพกิารสกัหน่อย...ที่พี่ซื้อชุดนี้ให้เพราะพี่ตั้งใจชวนมุกไป

ท�างานที่ศูนย์สุขภาพของพี่ไง”

“มกุจะไปช่วยอะไรพี่เมฆได้คะ ทกุวนันี้ยงัช่วยเหลอืตวัเองไม่ได้เลย 

แถมยงัเรยีนไม่จบอกี ไปอยู่ที่นั่นจะเป็นภาระให้พี่เมฆเปล่าๆ”

“ถ้าพี่คิดว่ามุกเป็นภาระ พี่ไม่ชวนให้ไปช่วยงานหรอก อีกอย่างมุก

เพิ่งพูดเองไม่ใช่เหรอว่าอยากเดินได้ หากใจไม่สู้และยังนึกดูถูกตัวเองอยู่

แบบนี้ มุกกไ็ม่มวีนักลบัมาเดนิได้จรงิๆ หรอก” 

หญงิสาวหน้าจ๋อยที่เขาไม่โอ๋เธอเหมอืนทกุครั้ง เพราะการแสดงความ

เหน็ใจมากเกนิไปกจ็ะยิ่งท�าให้หญงิสาวอ่อนแอ

“แล้วถ้ามุกไปอยู่ที่นั่น คุณแม่จะอยู่กบัใครคะ” มุกตาภาหนัไปเอ่ย

กบัมารดาด้วยความกงัวล

“แม่กอ็ยูก่บัพ่อสจ๊ิะ นี่กต็ั้งใจว่าจะไปเที่ยวยโุรปกนัสกัเดอืนสองเดอืน 

ดเีลย แม่จะได้ฝากให้เมฆช่วยดูแลมุก” มทันหีนัมายิ้มให้เขา

“แม่คงเบื่อ แล้วกเ็หนื่อยที่ต้องดแูลคนพกิารอย่างมกุแล้วใช่ไหมคะ” 
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หญงิสาวตดัพ้อทั้งน�้าตา 

“มุกกร็ู้ว่าแม่ไม่เคยคดิแบบนั้นเลย ถงึเวลาแล้วที่มุกจะต้องเข้มแขง็

และเริ่มต้นชวีติใหม่เสยีท”ี มทันเีอ่ยกบับตุรสาวด้วยน�้าเสยีงจรงิจงักว่าเคย 

ทั้งเขาและมารดาของหญงิสาวต่างเหน็พ้องกนัว่า หากยงัปล่อยให้มกุ-

ตาภาจมอยู่ความหมองเศร้าในอดตี กอ็าจจะสายเกนิไปที่จะท�าให้มุกตาภา

กลบัมาเป็นคนมั่นใจและสดใสเหมอืนเคย

หญงิสาวเงยีบไปครู่หนึ่งก่อนจะเอ่ยด้วยเสยีงอนัเบาแผ่ว

“มุกจะพยายามนะคะ”

“ไม่ใช่แค่พยายาม แต่มกุต้องท�าให้ได้...แล้วอย่าลมืใส่ชุดสทูตวันี้วนั

ที่เริ่มงานวนัแรกนะ กว่าพี่จะได้มา พี่ต้องแย่งกบัผู้หญงิคนนงึ” 

ภาพเหตกุารณ์ที่ร้านเสื้อเมื่อวานยงัรบกวนจติใจเขาไม่หาย ตั้งแต่เกดิ

มาไม่เคยมผีู้หญงิคนไหนมองเขาด้วยสายตาเกลยีดชงัแบบนั้นเลย

“พี่เมฆไม่น่าแย่งเขามาเลย” มุกตาภาเอ่ยอย่างไม่สบายใจ

“จริงๆ พี่ไม่ได้แย่ง เพราะจองชุดนี้มาก่อน อีกอย่างพี่ว่าชุดนี้ 

ไม่เหมาะกบัผู้หญงิคนนั้นจรงิๆ พอพี่พูดตรงๆ กก็ลายเป็นว่าพี่ดูถูกเธอ” 

เมธาเล่าด้วยเสยีงหน่ายๆ 

เขาพูดแบบนั้นเพราะหวังดี คนเราจะดูดีได้ก็ต่อเมื่อแต่งกายเข้ากับ

บุคลกิ ผู้หญงิที่มบีคุลกิสบายๆ มาใส่ชดุสทูเป็นทางการ แทนที่จะดสูวยสง่า

กลบัดูขดัตาซะมากกว่า

“ตายแล้ว พี่เมฆ พดูแบบนี้ได้ยงัไงคะ ถ้ามกุเป็นผูห้ญงิคนนั้นคงจะ

เกลยีดพี่มาก”

เมธายิ้มเจื่อนๆ ใช่ว่าเขาไม่รู้สกึผดิเลย แต่ตอนนั้นเขาไม่ค่อยไว้ใจ 

ผู้หญิงคนนั้นจริงๆ ก็เธอมองเขาด้วยสายตาเคลิ้มๆ เหมือนกับผู้หญิงอีก

หลายคนที่พยายามสร้างสถานการณ์เพื่อท�าความรู้จักเขา ใครจะไปรู้ล่ะว่า

เธอไม่ได้เป็นเหมอืนผู้หญงิพวกนั้น เขากแ็ค่ป้องกนัตวัไว้ก่อน

“ช่างเถอะ พี่คงไม่ได้เจอผู้หญงินั้นอกีแล้ว และอกีอย่างพี่กไ็ม่แคร์
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ว่าใครจะคดิยงัไงกบัพี่ด้วย” ใจจรงิเมธาอยากพดูต่อว่าคนเดยีวที่เขาแคร์คอื

มุกตาภาคนเดยีวเท่านั้น

“ถึงยังไงมุกก็ไม่อยากให้ใครมองว่าพี่เมฆเป็นคนหยาบคายอยู่ด ี

สญัญากบัมุกได้ไหมว่าถ้าพี่เมฆเจอเธอคนนั้นอกีครั้ง พี่เมฆจะขอโทษและ

พูดจาดีๆ  กบัเธอ” 

นายแพทย์หนุ่มพยักหน้ารับให้จบๆ เรื่องไป ก่อนจะวกเข้าสู่เรื่อง

ส�าคญั “เอาเป็นว่ามุกเตรยีมตวัให้พร้อมนะ พี่จะมารบัไปที่ศูนย์ฯ ด้วยกนั

วนัเสาร์นี้”

“เสาร์นี้เลยเหรอคะ มุกยังไม่ทันได้เตรียมตัวเลย” หญิงสาวแย้ง 

เสยีงอ่อยๆ 

“พี่เตรยีมทุกอย่างไว้พร้อมแล้ว มุกไปแต่ตวัยงัได้เลย รบัรองว่าพอ

ไปถงึ มกุจะต้องชอบที่นั่นแน่” เมธาเอ่ยอย่างมั่นใจ เพราะศนูย์สขุภาพแห่ง

นี้เขาสร้างมนัขึ้นมาเพื่อเธอ และหวงัว่าเธอจะรบัรู้ถงึความทุ่มเทนี้ 

วนันี้เป็นเช้าวนัแรกที่ชนติาเริ่มงาน ชนกนัต์จดัโต๊ะท�างานใกล้ๆ โต๊ะ
ของณฐัพลให้หล่อน เนื่องจากชนติาตดัสนิใจกลบัมาท�างานปุบปับ เครื่อง-

เขยีนและอปุกรณ์คอมพวิเตอร์จงึยงัไม่ทนัได้เตรยีมไว้ให้ ชนติาเลยต้องเอา

แลปทอปและเครื่องเขียนส่วนตัวมาเอง อะไรที่ขาดก็ยืมณัฐพลไปก่อน 

ความไม่พร้อมเรื่องอุปกรณ์ส�านักงานเป็นเรื่องน่าหงุดหงิดก็จริง แต่ไม่น่า

หนกัใจและปวดหวัเท่าการประชุมบ่ายนี้

ตอนแรกชนกนัต์บอกหล่อนว่าจะบรฟีโพรเจกต์งานคร่าวๆ ให้ฟัง แต่

จู่ๆ  เปลี่ยนมานดัประชมุกะทนัหนั ซ�้าเมธาจะมาร่วมประชุมด้วยอกี ในเมื่อ

หล่อนตั้งใจไว้แล้วว่าจะท�างานนี้ให้ดทีี่สดุ เพื่อไม่ให้นายแพทย์ปากปีจอมอง

หล่อนด้วยสายตาดูถูกเหยียดหยาม ชนิตาจึงต้องศึกษารายละเอียด 

โพรเจกต์และความคบืหน้าของงานจากเอกสารที่ชนกนัต์เตรยีมไว้ให้ แล้ว

ไหนจะต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับเมธาให้ได้มากที่สุด ไม่ว่าจะสไตล์การท�างาน 
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ผลงานที่ผ่านมา รวมทั้งเรื่องส่วนตวัแบบเจาะลกึ 

จะหวังให้รติมาช่วยเตรียมงานให้หล่อนน่ะเหรอ ไม่มีทาง...ตั้งแต่

แปดโมงเช้าจนป่านนี้ หญงิสาวยงัไม่เยื้องกรายเข้ามาในออฟฟิศเลย 

‘ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน’ คตินี้ยังคงใช้ได้เสมอ ดังนั้นตั้งแต่เริ่มงาน  

ชนติาจงึแทบไม่ละสายตาจากหน้าจอคอมพวิเตอร์

“อีกนิดเดียวแกก็จะเข้าไปสิงในคอมพ์แล้ว พักสายตาบ้างเถอะ”  

ณัฐพลเอ่ยด้วยความเป็นห่วง แล้วยื่นขวดน�้าผลไม้และแซนด์วิชให้หล่อน 

“เอานี่ กนิรองท้องซะหน่อย จะได้มเีรี่ยวแรงไปตบตใีนที่ประชุม”

“ขอบใจนะ ฉนัละเพลยีจรงิๆ พี่กนัต์รบัขวญัการกลบัมาของฉนัด้วย

งานสุดโหดหิน จะว่าไปแล้วทั้งศูนย์สุขภาพและโพรไฟล์เจ้าของก็หรูดูด ี

ทุกอย่าง อีตาหมอนี่จบแพทย์จากมหาลัยรัฐชื่อดังด้วยเกียรตินิยมอันดับ

หนึ่งเหรียญทอง แถมยังได้อเมริกันบอร์ดด้วย แต่นิสัยนี่ติดลบมาก ไม่

แปลกใจเลยที่ไม่เคยมแีฟน”

ชนติายิ้มเหยยีด หากหล่อนไม่เคยเจอเมธาตวัเป็นๆ อย่างเมื่อวาน 

ก็คงเคลิ้มกับภาพหล่อๆ และข้อมูลที่สื่อน�าเสนอแต่ด้านดีๆ ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องมูลนิธิที่นายแพทย์หนุ่มก่อตั้งขึ้นเพื่อผู้ยากไร้ หรือเป็นอาจารย์หมอที่

นกัศกึษาแพทย์รกัและเคารพ 

“แกรู้ได้ไงว่าเขาไม่เคยมีแฟน เขาอาจไม่ได้เปิดเผยให้สื่อรู้ก็ได้”  

ณฐัพลแย้งเสยีงอ่อน 

ชนิตามองหน้าเพื่อนรักอย่างเคืองจัด “ขนาดเขาพูดจาทุเรศกับฉัน 

แกยงัออกตวัแทนเขาอกีเหรอ” 

“ฉนัไม่ได้ออกตวัอะไรเลยนะ แกกพ็าลไปเรื่อย นกึไม่ออกจรงิๆ วา่

แกจะท�าโพรเจกต์นี้ได้ยงัไง ไม่ไหวกถ็อนตวัเถอะ” ณฐัพลเอย่อย่างออ่นใจ 

ยงัไม่ทนัที่ชนติาจะตอบอะไร คูอ่รร่ิวมโพรเจกต์ที่ไม่รู้ว่าเดนิมาตั้งแต่

เมื่อไหร่กเ็อ่ยแทรก

“ใช่ค่ะ...ถ้าพี่พดัท�าโพรเจกต์นี้ไม่ไหวกอ็ย่าฝืนเลย งานนี้น่าจะเหมาะ
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กบัเดก็รุ่นใหม่ที่มแีนวคดิทนัสมยั รกัสุขภาพอย่างใบเฟิร์นมากกว่า” 

“แถวนี้มไีม้ตบยุงไหมเคน” ชนติาสวนกลบัด้วยเสยีงนิ่มๆ 

“ถ้าม ีฉนัจะตบเธอสองคนนี่แหละ ไม่รู้จะหาเรื่องกนัท�าไม” ณฐัพล

ท�าเสยีงเพลยี “นี่กใ็กล้เวลาประชมุแล้ว ฉนัว่าพวกเธอไปเตรยีมตวักนัก่อน

ดกีว่านะ”

ชนติาเหลอืบมองนาฬิกา อกีสบิห้านาทบ่ีายสองโมงตรง ใกล้ถงึเวลา

แล้วสินะ หล่อนสูดลมหายใจเข้า-ออกลึกๆ เพื่อตั้งสติ เมื่อเหลือบมอง 

รตมิาที่ดมูั่นอกมั่นใจ กท็�าให้รูว่้าหญงิสาวเตรยีมตวัมาดเีช่นกนั เหน็ทงีานนี้

หล่อนต้องเทหมดหน้าตกั

ยงัไม่ถงึบ่ายสองโมงด ี ชนกนัต์กเ็ชญิหุ้นส่วนทั้งสองของซเีจเวลเนส
เข้ามาในห้องประชุม เมธาแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตขาวกบักางเกงผ้าสดี�าเนี้ยบ

หรเูช่นเคย ต่างจากวรภพ บดิาของรตมิาที่แม้การแต่งกายจะดเูรยีบร้อยเป็น

ทางการ แต่จากสหีน้าท่าทางกบ็่งบอกว่าเป็นคนง่ายๆ สบายกว่ามาก

“นี่ ชนติา พอีาร์ของเราอกีคนที่จะมาดูแลโพรเจกต์นี้ครบั” ชนกนัต์

หนัมาแนะน�าชนติาแก่ลูกค้าทั้งสอง

ชนิตารีบยกมือไหว้วรภพก่อนที่จะหันไปไหว้เมธาที่มีสีหน้าตกใจ

ระคนแปลกใจ แต่นายแพทย์หนุ่มก็ท�าเหมือนไม่เคยพบหล่อนมาก่อน  

ชนกันต์เป็นคนเปิดการประชุมโดยเกริ่นให้ทราบถึงแผนงานคร่าวๆ แล้ว

ปล่อยให้ชนิตาน�าเสนองานส่วนที่เหลือ ทว่ายังไม่ทันที่จะเริ่มพรีเซนต์งาน 

รตมิากต็ดัหน้าน�าเอกสารประกอบการประชุมมาแจก

“ดิฉันขออนุญาตน�าเสนองานก่อนนะคะ ในฐานะที่เป็นคนรับบรีฟ

งานนี้มาแต่ต้น ในรายงานที่แจกให้นั้นมีทั้งรายละเอียดแผนงานและค่า 

ใช้จ่ายโดยละเอยีดค่ะ” 

หญงิสาวที่ได้ซนีก่อนหนัมายิ้มเย้ยชนติา เอกสารต่างๆ กเ็ตรยีมมา

พร้อมในขณะที่หล่อนไม่ได้เตรยีมอะไรมาเลย เมธากด็จูะสนใจแผนงานของ



น ภ า ส ร ร  l  31

รตมิา ทว่าชนติาไม่ได้กงัวลเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อย หล่อนจะปล่อยให้สาวน้อย

อวดดโีอ้อวดแผนงานที่จะเป็นเพยีงวมิานในอากาศต่อไป

“ดฉินัอยากเสนอให้มกีารจดักจิกรรมในวนัเปิดศนูย์ โดยเชญิคุณพ่อ

ของดาราดังอย่างคุณเมธัสที่เป็นอัมพาตมาร่วมท�ากายภาพรักษาตัวกับเรา 

เชื่อว่าสื่อต้องสนใจแน่ๆ” รตมิาเอ่ยด้วยความมั่นใจและภูมใิจแผนงานของ

ตวัเอง

“ผมเหน็ด้วยกบัใบเฟิร์นนะครบั ตอนนี้ใครๆ ต่างสนใจข่าวนี้ ถ้าคุณ

ก้องภพยอมให้คณุพ่อมาเป็นแขกรบัเชญิในงานเปิดตวัของเรา รบัรองว่าจะ

ต้องเป็นข่าวใหญ่” 

วรภพสนบัสนนุบตุรสาวอย่างเตม็ที่ แต่ชนติากรู้็ว่านายแพทย์อาวโุส

ผู้นี้ไม่ได้มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจเพราะดูไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ทว่า

เสียงใหญ่อย่างเมธายังคงนิ่งเงียบ ซึ่งก็คาดเดาได้สองทางคือ หนึ่ง เขา 

เห็นด้วยกับวรภพจึงไม่มีความคิดเห็นใดเพิ่มเติม หรือไม่ก็ยังไม่ถูกใจ

กจิกรรมนี้นกัแต่ไม่อยากวจิารณ์รตมิาซึ่งเปน็ลูกสาวหุ้นสว่นให้เสยีหน้า ซึ่ง

ชนติาคาดว่าน่าจะเป็นข้อหลงั แต่ไม่ว่าเมธาจะคดิยงัไง หล่อนต้องน�าเสนอ

งานให้ดกีว่ารตมิา

“ดิฉันว่ากิจกรรมของคุณรติมาดูธรรมดาเกินไป งานเปิดตัวแทบ 

ทุกงานกใ็ช้คนดงั มนัได้ผลแต่ไม่แตกต่างและสร้างการจดจ�า ที่ส�าคญัมนั

เสี่ยงตรงที่พอเราเชิญคุณพ่อของคุณเมธัสมาร่วมงานและเข้าร่วมโครงการ

บ�าบดั สิ่งที่แฟนคลบัคาดหวงัคอืคุณพ่อของคุณเมธสัจะต้องหายและกลบั

มาเดนิได้ ใช่ว่าดฉินัไม่เชื่อว่ามนัเป็นไปได้ แต่อาการเจบ็ป่วยจะหายขาดได้

กต็้องอาศยัปัจจยัหลายอย่าง เราต้องเผื่อเปอร์เซน็ต์ความล้มเหลวไว้ด้วย”

ชนติาเหลอืบมองเมธาที่สบตาหล่อนเป็นครั้งแรก แววตาของเขาที่ราบ

เรยีบเหมอืนผวิน�้ากระเพื่อมไหวขึ้นมา นี่หล่อนกระตกุหนวดเสอืเข้าให้แลว้

สนิะ 

“สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะท�าความเข้าใจเกี่ยวกบัศูนย์สุขภาพของเรา คอื
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เรามุ่งเน้นให้ผู้ป่วยทุกคนที่มารับการรักษาหายขาด ในฐานะที่คุณเป็น

ประชาสมัพนัธ์ของเรา คุณต้องเชื่อมั่นในศกัยภาพของเราก่อน” 

ชนติานิ่งเงยีบไป หล่อนพลาดไปจรงิๆ คนอย่างเมธาไม่ต้องการฟัง

ค�าว่าล้มเหลวหรอืเป็นไปไม่ได้ รตมิาดจูะสะใจที่เหน็หล่อนถกูต้อน แต่แล้ว

ประโยคถดัไปของนายแพทย์หนุ่มกท็�าให้หล่อนใจชื้น

“แต่ผมกอ็ยากรู้ว่าคุณวางแผนกจิกรรมไว้ยงัไง” 

“ฉนัอยากเชญิผูด้้อยโอกาสในมลูนธิขิองคณุหมอมาเป็นแขกรบัเชญิ

และเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูบ�าบัดสุขภาพค่ะ เพราะนอกจากช่วยเสริมภาพ-

ลกัษณ์ของธรุกจิว่าไม่ได้มุง่เน้นแสวงหาแต่ผลก�าไร ยงัท�าให้เข้าถงึลกูค้าใน

วงกว้างว่าเราไม่ได้เหน็ความส�าคญัเฉพาะลูกค้าวไีอพ”ี

ชนติามั่นใจว่าเมธาจะต้องถกูใจค�าตอบของหล่อนในครั้งนี้แน่ เพราะ

เขาไม่แย้งทันทีเหมือนที่ผ่านมา แต่คนที่แสดงท่าทีเดือดร้อนไม่เห็นด้วย 

คอืรตมิา

“ดฉินัไม่เหน็ด้วยค่ะ ถงึกจิกรรมนี้จะดูเป็นการช่วยเหลอืสงัคม แต่

ก็ท�าให้ซีเจเวลเนสที่วางตัวเองเป็นศูนย์สุขภาพระดับพรีเมียมกลายเป็น

องค์กรการกุศล เราก�าลงัประชาสมัพนัธ์ศูนย์สุขภาพ ไม่ใช่ประชาสมัพนัธ์

ตวัคุณหมอเมธานะคะ”

จรงิส ิหล่อนลมืคดิมุมนี้ แต่ไม่มทีางยอมให้เดก็เมื่อวานซนืหกัหน้า

กนัง่ายๆ 

“ค�าว่าพรีเมียมไม่ได้ตีค่าที่ราคา แต่มุ่งเน้นการให้บริการที่เป็นเลิศ 

จุดนี้น่าจะตรงกบัวตัถุประสงค์ของซเีจเวลเนสมากกว่านะคะ”

บรรยากาศในห้องประชมุเงยีบกรบิชนดิที่แมลงวนับนิผ่านกย็งัได้ยนิ 

ชนติารูส้กึราวกบัว่าขณะนี้หล่อนเป็นนางงามที่ก�าลงัรอฟังผลรอบชงิชนะเลศิ

ว่าระหว่างหล่อนกบัรตมิาว่าใครกนัที่จะได้ครองมงกุฎ

“ผมชอบแผนกจิกรรมของคณุชนติา เพยีงแต่อาจดเูป็นการกุศลมาก

เกนิไป จรงิๆ ผมคาดหวงัแผนงานที่มคีวามแปลกใหม่กว่านี้ บอกตรงๆ ว่า
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ผดิหวงั”

เนื้อตวัของชนติาชาวาบ ตั้งแต่ท�างานมา ยงัไม่เคยมลีูกค้าคนไหนที่

ไมพ่อใจผลงานของหลอ่นเลย แต่ครั้งนี้หล่อนยอมรบัวา่คดิไม่รอบด้านพอ

“ดฉินัขอโอกาสน�าเสนองานอกีครั้งหลงัจากไปชมศนูย์สขุภาพได้ไหม

คะ เผื่อจะมไีอเดยีที่ชดัเจนขึ้น” 

“ก็ได้ ผมจะลองให้โอกาสคุณเสนองานดูอีกครั้ง แต่ถ้าครั้งหน้า 

ไม่ผ่าน คงต้องขอยกเลกิงานกบับรษิทัของคุณ” 

ทกุคนหน้าเสยี โดยเฉพาะวรภพที่ดจูะไม่พอใจนกั เพราะเดอืดร้อน

แทนบุตรสาว

“ผมว่าจริงๆ แผนประชาสัมพันธ์ที่ใบเฟิร์นน�าเสนอในวันนี้ก็ไม่เลว 

เอามาปรบันดิปรบัหน่อยกน่็าจะใช้ได้แล้ว ศูนย์สขุภาพของเรากใ็กล้เปิดให้

บรกิารแล้ว ถ้ามวัแต่ปรบัเปลี่ยนไปมาหรอืเปลี่ยนบรษิทัอกีอาจเตรยีมงาน

ไม่ทนั”

“ผมวา่ยงัไงกท็นัครบั แต่ถ้าไม่มั่นใจว่าจะคดิงานได้ดกีวา่นี้ ถอนตวั

ตั้งแต่ตอนนี้กย็งัไม่สาย จะได้ไม่เสยีเวลากนัทั้งสองฝ่าย” เมธาขดัขึ้นด้วย

น�้าเสยีงเฉยีบขาด ท�าให้วรภพไม่กล้าแย้งอะไรอกี

“ถ้าดฉินัไม่มั่นใจกค็งไม่ขอโอกาสอกีครั้งหรอกคะ่ แต่ถ้าจะให้ถกูใจ

คณุหมอจรงิๆ เราคงต้องท�าความรูจ้กักนัให้มากขึ้น” ชนติาหมายความตาม

ที่พูดจริงๆ ไม่ได้มีอารมณ์เคลิบเคลิ้มแบบที่พบหน้ากันครั้งแรกหลงเหลือ

อยู่เลย ทว่านายแพทย์หนุ่มกย็งัดูอึ้งๆ และอดึอดั

ชนกนัต์คงเหน็ท่าไม่ด ีจงึรบีปิดการประชุม

“ผมรบัรองว่าการประชมุครั้งหน้า ทางเราจะน�าเสนอแผนประชาสมัพนัธ์

ที่ถูกใจคุณหมอแน่นอนครับ ส่วนเรื่องที่ชนิตาจะไปเยี่ยมชมซีเจเวลเนส  

ผมจะให้เธอตดิต่อกบัเลขาฯ ของคณุว่าจะสะดวกให้เข้าไปเยี่ยมชมวนัไหน”

“ไม่ต้องนดัหรอกครบั ผมอยากให้เดนิทางไปดูสถานที่วนัพรุ่งนี้เลย 

เพราะผมจะไปที่นั่นอยู่แล้ว รบีไปจะได้รบีคดิแผนงานใหม่ให้เสรจ็ไวๆ”
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“พรุง่นี้ใบเฟิร์นมงีานเปิดตวัเครื่องส�าอางคงจะไปไม่ได้ ขอตามไปได้

ไหมคะ” รติมาท�าหน้าเซ็ง ชนิตาภาวนาขออย่าให้ยายเด็กแสบตามไปได้ 

ล�าพงัแค่ต้องรบัมอืกบัหมอหนุ่มผู้นี้กย็ากพอแล้ว

“คุณไม่จ�าเป็นต้องไปหรอกครับ เพราะเคยไปที่นั่นหลายครั้งและ

ทราบรายละเอยีดของศูนย์ฯ เราดอียู่แล้ว”

“แต่ใบเฟิร์น....”

“พี่กเ็หน็ด้วยกบัคุณหมอเมธานะ จรงิๆ วนัเสาร์นี้พี่มงีานอกีงานนงึ

ให้ใบเฟิร์นท�า เอาเป็นว่าพอชนติากลบัมา ค่อยช่วยกนัคดิแผนงานกแ็ล้วกนั 

ถ้าอย่างนั้นผมขอปิดการประชุมวนันี้นะครบั”

ครั้นบอสใหญ่สรปุเช่นนี้ รตมิากไ็ด้แต่ท�าหน้าง�้า ถงึหญงิสาวจะยอม

จ�านนง่ายๆ แต่ชนติาสงัหรณ์ว่าจะต้องมปีัญหายุ่งยากตามมาแน่ 

ในขณะที่ทุกคนก�าลงัจะเตรยีมตวัแยกย้าย นายแพทย์หนุ่มกห็นัมา

เอ่ยกบัหล่อน

“คุณชนติาช่วยเดนิตามผมไปที่รถด้วยนะครบั”

ทกุคนต่างหนัมามองเมธาด้วยความสงสยั แต่คนที่ประหลาดใจที่สดุ

กค็อืชนติา...เขาจะเรยีกหล่อนไปด่าเป็นการส่วนตวัหรอืเปล่า

“เอ่อ...คุณจะให้ฉนัช่วยถอืของไปส่งให้เหรอคะ” ชนติาถามไปอย่าง

นั้นเอง เพราะเหน็อยู่ว่าชายหนุ่มไม่ได้มขี้าวของตดิตวัมา

“ผมมีเอกสารของศูนย์ให้คุณเอาไปศึกษาเพิ่มเติมน่ะ” พอเมธาเอ่ย

เช่นนี้ ทุกคนถงึได้แยกย้ายกนัไป รตมิาท�าท่าเหมอืนอยากอยู่สงัเกตการณ์

แต่ตดิตรงที่ต้องเดนิไปส่งบดิา 

ครั้นเมธาเห็นทุกคนเดินพ้นไปแล้ว เขาถึงเดินออกจากห้องประชุม 

ชายหนุ่มไม่พูดอะไร จนมาถงึรถที่จอดอยู่รมิทางเท้าหน้าบรษิทั

“จรงิๆ ผมไม่มเีอกสารอะไรจะให้คุณหรอก แค่อยากจะพูดกบัคุณ

ให้เข้าใจ”

“ถ้าเป็นเรื่องงาน ฉันเข้าใจดีค่ะ ถ้าครั้งหน้าฉันยังเสนองานไม่ผ่าน 
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จะถอนตวัจากงานนี้” ชนติารบีชงิพูดก่อน 

“ไม่ใช่เรื่องนั้น คือที่เราเจอกันครั้งก่อนและผมบอกว่าคุณไม่เหมาะ

กบัชุดสูทนั้น ผมพูดจรงิๆ คอืผมหมายความว่าคุณดูดใีนแบบของคุณอยู่

แล้ว ไม่จ�าเป็นต้องแต่งอะไรมาก ขอโทษนะ คือผมใช้ค�าพูดไม่ค่อยเป็น 

คุณอาจโกรธผม แต่ผมไม่ได้ตั้งใจดูถูกคุณ” 

นายแพทย์หนุ่มเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเก้อเขนิ แต่มนักลบัดูน่ารกั ใครจะ

เชื่อว่าเมธาเรียกหล่อนมาเพื่อขอโทษ ท�าไมความโกรธมันถึงหายวับไปได้

เพียงเพราะค�าค�าเดียว ชนิตาที่เคยปากเก่งชักเริ่มไปต่อไม่ถูก ไม่รู้จะพูด 

ยงัไงต่อดี

“ฉนักไ็ม่ได้เกบ็เรื่องนี้มาใส่ใจแล้วค่ะ” 

“กด็คีรบั ผมเป็นคนตรงๆ คดิยงัไงกพ็ดูอย่างนั้น ถ้าคุณเข้าใจว่าผม

เป็นคนแบบนี้ เราจะได้ท�างานกนัง่ายขึ้น”

“ที่จรงิคณุไม่จ�าเป็นต้องบอกฉนักไ็ด้นะคะ คุณเป็นนายจ้าง ยงัไงฉนั

กต็้องท�าตามที่คุณสั่งอยู่แล้ว” ชนติาพยายามสงวนท่าทไีม่ให้เผลอยิ้มหรอื

แสดงความขดัเขนิ

“จ�าเป็นส ิเพราะคุณเป็นคนพูดเองว่าถ้าจะท�างานให้ถูกใจผมได้ เรา

ต้องรู้จกักนัให้มากขึ้น” 

รอยยิ้มของเมธาเจิดจ้าชนิดที่ท�าให้หล่อนหลอมละลาย ใจเต้นแรง

จนแทบจะทะลจุากอก จากที่ชนติาเคยคดิว่าจะท�าให้เขาคุกเข่าสยบแทบเท้า

หล่อน แต่วันนี้หล่อนกลายเป็นลูกแมวเชื่องๆ เพียงเพราะค�าขอโทษและ

รอยยิ้มของเขา...หรอืตวัแม่อย่างหล่อนจะแพ้ทางผู้ชายคนนี้เข้าให้แล้ว



๓
นิยายรักเรื่องใหม่

“หญิงสาวคล้ายตกอยู่ในภวังค์ หล่อนเฝ้าเพียรถามตัวเองว่า 
เหตใุดจงึไม่สามารถลบภาพชายหนุม่คนนั้นออกจากใจได้ ไม่ว่าจะยามหลบั

หรอืยามตื่น ถงึจะพยายามท�างานจนยุ่ง หรอืเอาใจจดจ่อกบัสิ่งอื่นกย็งัไม่

ส�าเรจ็ ณชัชาไม่ชอบที่ตวัเองเป็นแบบนี้เลย หล่อนเคยเป็นฝ่ายควบคุมผู้อื่น 

แต่วนันี้หล่อนก�าลงัตกเป็นเบี้ยล่าง ท�าให้ชกัเริ่มหวาดเกรงว่าสิ่งที่หล่อนกลวั

ที่สุดก�าลังจะเกิดขึ้นกับตัวเอง...ให้ถูกผีหลอกสามวันติดยังไม่น่ากลัวเท่า 

การตกหลุมรกัเลย”

สามนิอ่ีานทวนย่อหน้าสดุท้ายที่เพิ่งพมิพ์เสรจ็ แล้วยิ้มอย่างพอใจกบั

ผลงาน วนันี้หล่อนเขยีนนยิายได้อย่างลื่นไหลหลงัจากเขยีนอะไรไม่ออกมา

เป็นเวลาเกอืบสามเดอืน นกึแล้วกโ็ล่งอย่างบอกไม่ถกู ปัญหาส่วนใหญ่ของ

นกัเขยีนนยิายที่ท�างานมาหลายปี มผีลงานต่อเนื่องมาหลายเลม่คอืหมดไฟ

หรอือยู่ดีๆ  ความคดิตบีตนัไปเสยีอย่างนั้นเพราะมุกเก่าๆ พลอตต่างๆ ที่

เคยสะสมไว้ในลิ้นชกัความทรงจ�าถูกดงึมาใช้จนหมดแล้ว 

ระยะๆ หลงัสามนิเีองกป็ระสบปัญหานี้ และนกึกงัวลว่าหากหล่อน
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ไม่สามารถหลุดพ้นจากภาวะตีบตันนี้ หล่อนคงเลิกเขียนนิยายไปช่วยงาน 

รสีอร์ตของครอบครวัอย่างเตม็ตวั จนกระทั่งช่วงเดอืนที่ผ่านมา หล่อนกบั

ชนิตามักมีเหตุให้ทะเลาะกันบ่อยครั้ง ตอนแรกยอมรับว่าโกรธหญิงสาว 

มากจนเอามานั่งหงดุหงดิเป็นวนัๆ แต่เพราะหมกมุน่คดิหาทางจดัการชนติา

นี่แหละ พลอตนิยายจึงแล่นขึ้นมาในหัวพร้อมกับแผนการที่วางไว้อย่าง

เงยีบเชยีบ

สามนิสีะดุง้หน่อยๆ เมื่อรูส้กึว่าข้างแก้มถกูประทบัด้วยรมิฝีปากของ

สาม ีและไรเคราอ่อนๆ นั้นกท็�าให้จั๊กจี้ 

“มาเงียบๆ แบบนี้ สาตกใจหมดเลย...วันนี้มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ที่จอง

เข้ามาไม่ใช่เหรอคะ ท�าไมถงึกลบัมาที่บ้าน” 

“กเ็พิ่งรบัลูกค้าเสรจ็นี่แหละ ตั้งแต่พดัเกบ็กระเป๋าหนไีปที่กรุงเทพฯ 

งานยุง่เป็นบ้า นี่ก�าลงัคดิอยูว่่าจะโทร. ไปง้อดไีหม พดักเ็หลอืเกนิ ไม่คดิจะ

โทร. มาหากนับ้างเลย” 

ชดิชลเอ่ยด้วยน�้าเสยีงอ่อนล้า เหน็สภาพเหนด็เหนื่อยของสามทีี่ต้อง

รบังานหนกัแบบนี้ทุกวนันี้กช็กัสงสาร แต่ถ้าหล่อนใจอ่อน แผนการที่ก�าลงั

ด�าเนนิไปได้ด้วยดกีจ็ะล่ม 

“อย่าโทร. ไปเลยค่ะ ถ้าพี่พอลโทร. ไปง้อนะ คราวนี้พดัต้องได้ใจแน่ๆ 

ทุกวนันี้พี่พอลกแ็ทบจะหงอให้พดัแทบทุกอย่างแล้ว”

“ใครว่าพี่หงอ พี่กแ็ค่ร�าคาญ ไม่อยากมเีรื่องด้วยเท่านั้นเอง แต่จะว่า

ไปแล้วกด็เีหมอืนกนั ปล่อยให้ไปอยู่ที่อื่นสกัพกั เผื่อกลบัมาจะสิ้นฤทธิ์คดิ

อะไรเหมอืนคนปกตกิบัเขาบ้าง แต่พี่กอ็ดเป็นห่วงพดัไม่ได้อยู่ด”ี 

“พี่พอลกลัวว่าพัดจะเจอผู้ชายคนนั้นเหรอคะ สาว่าพัดคงเลิกคิด

อะไรกับผู้ชายคนนั้นแล้วละค่ะ ดีไม่ดี เร็วๆ นี้พัดอาจพบรักใหม่ก็ได้” 

สามนิยีิ้มอย่างมเีลศนยั แต่ชดิชลยิ้มอย่างอ่อนใจ

“พัดไม่ใช่ผู้หญิงประเภทที่ผู้ชายอยากจีบนักหรอก ทั้งมั่นใจแล้วก็

อวดดเีป็นหนึ่ง ถ้าสาเอาพดัไปเป็นนางเอกนยิาย รบัรองเรื่องนั้นขายไม่ออก
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แน่”

“วา้ย อย่ามาแช่งกนันะคะ ตอนนี้นางเอกนยิายเรื่องใหมข่องสากค็อื

พดั” สามนิเีผลอหลุดปาก

ชดิชลท�าหน้าตกใจยิ่งกว่าเหน็ยูเอฟโอบนิผ่านมาตรงหน้า

“สาคดิยงัไงถงึได้เอายายพดัมาเป็นนางเอก กเ็หน็เถยีงกนัทะเลาะกนั

อยู่แทบทุกวนั”

“ถึงเราจะเถียงกัน แล้วสาก็ไม่ชอบที่พัดพยายามล้างสมองแอเรียล 

แต่สามองว่าพดัเป็นผูห้ญงิที่น่าสนใจ สวย เก่ง เป็นตวัของตวัเอง และสูค้น 

แครกัเตอร์แบบนี้แหละคอืพมิพ์นยิมของสาวยุคนี้”

“แล้วพระเอกที่น่าสงสารของพัดจะเป็นใครล่ะ พี่นึกยังไงก็นึก 

ไม่ออก”

“พี่พอลคะ ไม่ว่าจะเป็นนิยายหรือชีวิตจริง เราต่างมีคนที่พร้อมจะ 

รกัเราทั้งนั้นแหละค่ะ ในสายตาเราบางคนที่ดขูาดๆ เกนิๆ แต่อาจเป็นคนที่

สมบูรณ์และช่วยเติมเต็มชีวิตอีกคนได้ เหมือนที่สารู้สึกว่าพี่พอลเป็นคนที่

ดีที่สุดในสายตาของสาไงคะ” สามินีเอ่ยกับสามีด้วยความรู้สึกที่แท้จริงใน

หวัใจ ชดิชลอาจไม่ใช่ผู้ชายสมบูรณ์แบบ เขาเป็นเหมอืนปุถุชนทั่วไปที่มทีั้ง

ข้อดีและข้อเสีย แต่เมื่อบวกลบคูณหารทุกอย่างเข้าด้วยกัน เขาคือความ

พอดทีี่ท�าให้ชวีติของหล่อนมคีวามสุข

“นั่นมันแน่อยู่แล้ว พี่น่ะเท่กว่าพระเอกในนิยายทุกเรื่องของสาอีก” 

ชดิชลเอ่ยยิ้มๆ ก่อนถอนใจ สหีน้าขี้เล่นนั้นกลบัมาเคร่งเครยีดจรงิจงั

“ถ้าพดัไม่คดิมากเรื่องผูช้ายคนนี้จรงิๆ กด็ ีกรุงเทพฯ แคบนดิเดยีว

แถมยังท�างานวงการเดียวกันอีก ยังไงก็ต้องเจอกันอีก ถ้าพัดยอมเปิดใจ

ลองคบกบัผู้ชายดีๆ  สกัคน พี่จะได้หมดห่วง”

สามินีรู้ดีว่าชิดชลรักน้องสาวคนนี้มากแค่ไหน จะบอกว่ารักเหมือน

ลูกสาวคนโตเลยก็ยังได้ เพราะบิดามารดาของทั้งคู่เสียชีวิตตั้งแต่ชนิตายัง

เดก็ๆ ลกึๆ แล้วหล่อนรูด้ว่ีาสามดีใีจที่น้องสาวหนัหลงัให้แก่ความรกั เพราะ



น ภ า ส ร ร  l  39

เขากลัวว่าชนิตาจะเจ็บอีก และเชื่อว่าไม่มีผู้ชายคนไหนจะรักน้องสาวได ้

มากเท่ากบัตวัเขาอกีแล้ว ที่เขาคอยปรามชนติากแ็ค่ไม่อยากให้น้องสาวจม

อยูก่บัความคดิด้านลบ ตวัหล่อนเองถงึจะคดิต่างจากชนติาในหลายๆ เรื่อง 

แต่หล่อนกช็อบหญงิสาวไม่น้อย สามนิจีงึอยากให้ผูห้ญงิดีๆ  อย่างน้องสามี

คนนี้ได้พบความรกัดีๆ  และมคีรอบครวัที่อบอุ่น 

“เชื่อสาไหมล่ะว่าอีกไม่นาน พัดจะได้เจอผู้ชายดีๆ” น�้าเสียงและ 

แววตามั่นอกมั่นใจของหล่อน ท�าให้ชดิชลมองหน้าหล่อนอย่างสงสยั

“สาไปรู้เรื่องอะไรของพดัมาหรอืเปล่า สงสยัพี่ต้องจองตั๋วเครื่องบนิ

ไปกรุงเทพฯ แล้ว”

“ใจเยน็ๆ ก่อนค่ะพี่พอล สากพ็ูดไปอย่างนั้นเอง พดัเพิ่งกลบัไปอยู่

กรงุเทพฯ ได้แค่ไม่กี่วนั จะไปเจอใครได้ อกีอย่างไปอยู่ที่กรุงเทพฯ กม็เีคน

คอยดูแล ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากล เคนก็คงโทร. มารายงานพี่พอลแล้ว

ละ”

“ไอ้เจ้าเคนน่ะตวัด ีพี่ไม่ไว้ใจมนัหรอก เอาเป็นว่าพอช่วงโลว์ซซีนัเมื่อ

ไหร่ เราปิดรสีอร์ตแล้วจองตั๋วเครื่องบนิไปหาพดักนั เหน็ท่าไม่ดจีะได้เอาตวั

กลบัมาที่เกาะ”

“เอาอย่างนั้นกไ็ด้ค่ะ สาเองกอ็ยากพาแอเรยีลไปเยี่ยมคณุตาคุณยาย

เหมือนกัน ตอนนี้พี่พอลก็อย่าเครียดกับเรื่องงานนักเลยนะคะ ถ้าไม่ไหว

เดี๋ยวสาช่วยเอง” สามนิเีอ่ยพลางหนัมาบบีไหล่สามอีย่างเอาใจ 

“ไม่เป็นไรหรอกสา พี่ยังท�าไหว อีกอย่างพี่อยากให้สาได้โฟกัสงาน 

นิยายจริงๆ พี่ชักอยากรู้แล้วสิว่านิยายเรื่องใหม่ของสาที่พัดเป็นนางเอก  

เนื้อเรื่องจะเป็นยังไง พี่ว่าถ้าพัดรู้ว่าสาเอาพัดมาเป็นนางเอก จะต้องกรี๊ด 

ลั่นจนเกาะแตกแน่ๆ” ชดิชลท�าท่าขนลุก 

“แต่สาว่าพดัจะชอบนยิายเรื่องนี้แน่ๆ” สามนิยีิ้มกริ่ม

“สาพูดแปลกๆ มอีะไรที่พี่ไม่รู้หรอืเปล่า”

“อีกไม่นานพี่พอลก็จะรู้เองแล้วค่ะ...ว้าย นี่เกือบจะห้าโมงแล้ว สา
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ต้องไปท�าอาหารให้แอเรยีลก่อน” 

เมื่อเห็นชิดชลท�าท่าจะซักหล่อน สามินีก็ต้องหาทางเลี่ยง ถึงสิ่งที่

หล่อนท�าจะเป็นเรื่องที่ด ีแต่หล่อนกไ็ม่แน่ใจนกัว่าสามทีี่หวงน้องสาวยิ่งกว่า

งจูงอางหวงไข่จะเหน็ดเีหน็งามกบัหล่อนหรอืไม่ กว่าจะถงึช่วงนกัท่องเที่ยว

ซา ป่านนั้นเรื่องราวความรักของชนิตาทั้งในนิยายและชีวิตจริงก็คงเป็นรูป

เป็นร่างแล้ว 

หลงัจากเลกิงาน ชนติาและณฐัพลกช็วนกนัไปซื้อของที่ซเูปอร์มาร์เกต
เพื่อกลบัมาท�าอาหารค�่าที่คอนโด ณฐัพลชวนเพื่อนๆ มาร่วมฉลองต้อนรบั

การกลบัมาของชนติา อาหารที่จะท�าเลี้ยงเพื่อนๆ กเ็ป็นอาหารง่ายๆ ที่ท�าได้

ในคอนโดอย่างบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปทรงเครื่องต้มในหม้อไฟฟ้าและใส่เครื่อง

เยอะๆ ส่วนขนมกห็าซื้อง่ายๆ จากร้านเบเกอรแีถวที่ท�างาน

“ตายแล้วพดั แกจะเหมามาม่ามาเลี้ยงคนทั้งคอนโดเลยเหรอ”

ณัฐพลโวยวายเมื่อเห็นกองห่อบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปที่ชนิตาหยิบใส่

ตะกร้า ชนติาได้แต่ยิ้มแหยๆ แล้วแก้ตวัเสยีงอ่อน

“โทษทแีก ฉนัหยบิเพลนิไปหน่อย”

“ไม่หน่อยละจ้ะ ถามจรงิๆ เถอะ แกเป็นอะไร ใจลอยตั้งแต่ออกจาก

ที่ท�างานแล้ว” ณัฐพลมองหน้าหล่อนอย่างจับผิด แต่ชนิตาก็หลบสายตา

คมๆ คู่นั้น

“คดิเรื่องงานเพลนิไปหน่อย อย่างที่รู้ว่าฉนัเสนองานไม่ผ่าน กต็้อง

กลุ้มเป็นธรรมดา”

“คนอย่างแกไม่เคยคดิมากเรื่องงานแบบนี้นี่นา อย่าคดิวา่ฉนัไมรู่น้ะ

ว่าหลงัประชมุ หมอเมธาเค้าเรยีกแกไปคยุกนัสองต่อสอง ถามจรงิเถอะ เค้า

คุยอะไรกบัแก” ณฐัพลเอ่ยล้อๆ 

“ไม่มอีะไรหรอก เค้ากแ็ค่ขอโทษเรื่องวนัก่อนที่ร้านเสื้อ บอกว่าไม่ได้

ตั้งใจดูถูกฉนั” ชนติาไม่ได้เล่าหมดว่านายแพทย์หนุ่มยงัพูดว่าหล่อนดูดใีน
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แบบของตวัเอง เพราะเดาได้เลยว่าเพื่อนหนุ่มจะต้องแซวหล่อนไม่เลกิ

“นั่นไง ฉนักค็ดิอยู่แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นคนไม่ด ี เคลิ้มเลยสแิก อย่า

บอกนะว่าที่เหม่อๆ แบบนี้เพราะใจลอยคดิถงึเขา”

“เพ้อเจ้อ ฉนัไม่ได้เป็นเดก็สาวที่จะตกหลมุรกัใครง่ายเหมอืนเมื่อก่อน 

แค่เขามาพูดดีด้วยก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นคนดีจริงๆ สักหน่อย 

อย่างเรื่องงานเค้าก็ขู่เอาไว้ว่าถ้าครั้งหน้าฉันเสนองานไม่ผ่าน เขาจะยกเลิก

งานกบัเอเจนซขีองเรา”

“เขากข็ู่แกไปอย่างนั้นแหละ แล้วอกีอย่างฉนักเ็ชื่อมอืแกด้วย ว่าแต่

แกจะต้องไปดูศูนย์สุขภาพวนัไหน ฉนัขอไปด้วยคนส”ิ

“ไปพรุ่งนี้ละ ถงึแกไม่ไปฉนักจ็ะบงัคบัให้แกไปเป็นเพื่อนอยู่ด ีบอก

ตรงๆ นะ ฉนัไม่มั่นใจงานนี้เลย ปกตฉินัจะอ่านลกูค้าขาดตั้งแต่แรกว่าชอบ

อะไรไม่ชอบอะไร แต่กบัอตีาหมอนี่ ฉนัมองเขาไม่ออกจรงิๆ”

“ถ้ามองด้วยตาไม่เห็นก็มองด้วยหัวใจสิ ผู้ชายที่ดูเย็นชาและเงียบ

ขรมึ ส่วนใหญ่เป็นพวกแขง็นอกอ่อนในทั้งนั้น ถ้าแกรู้วธิเีข้าหา รู้จุดอ่อน 

ของเขา กจ็ะอ่านเขาได้ไม่ยาก”

ครั้นณฐัพลสวมวญิญาณนกัจติวทิยา กท็�าให้ชนติาหมั่นไส้เพื่อนรกั

หน่อยๆ 

“ถ้าแกเข้าใจเขาดขีนาดนี้ ท�าไมไม่รบังานนี้ซะเองเลยล่ะ ฉนัไปบอก

พี่กนัต์ให้แกท�างานนี้แทนดกีว่า”

“ไม่ได้หรอก ยังไงแกก็ต้องท�างานนี้ พี่กันต์เค้าวางตัวแกไว้แล้ว”  

ณฐัพลเอ่ยเสยีงเข้ม ก่อนจะจ้องหน้าหล่อน “ปกตแิกไม่เคยงอแงเรื่องงานนี่

พดั หรอืว่าแกกลวัจะแอบชอบคุณหมอ”

“ไม่ตลกเลยนะเคน...รีบซื้อของให้เสร็จเถอะ เดี๋ยวเพื่อนๆ ก็จะมา

กนัแล้ว” ชนติารบีเปลี่ยนเรื่องด้วยการเหลอืบมองดูนาฬิกา 

“แกเคยได้ยินไหมที่มีคนบอกว่าเวลาที่เราวิ่งหนีความรัก เวลานั้น

แหละ ความรกัจะกลบัมาตามหาเรา” 
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“แกเลิกเพ้อซะทีเถอะเคน เดี๋ยวฉันจะไปซื้อยาสีฟัน แกอยากชิม 

ลกูชิ้นตรงนั้นไม่ใช่เหรอ รบีไปซะท”ี ชนติามองไปทางโต๊ะที่มพีนกังานก�าลงั

แจกลูกชิ้นปลาทอดให้ลูกค้าลองชิม พอเป็นเรื่องอาหาร ณัฐพลก็ตาเป็น

ประกาย เลกิกวนใจหล่อนแล้วพุ่งตรงไปยงัเป้าหมายที่ส่งกลิ่นหอมยั่วยวน

ชนติาถอนใจอย่างหนกัหน่วง หล่อนกไ็ม่เข้าใจความรู้สกึแปลกๆ ที่

เกดิขึ้นกบัตวัเองตอนนี้เหมอืนกนั ท�าไมในหวัของหล่อนถงึมแีต่ภาพรอยยิ้ม

อันเจิดจ้าของนายแพทย์เมธารบกวนอยู่ทุกขณะ จะบอกว่าเป็นอาการ

ตกหลุมรักก็ไม่น่าใช่ สงสัยจะเป็นความเครียดและกังวลที่ต้องท�างานนี้ให้

ส�าเรจ็ ในใจถงึได้พะวงนกึถงึแต่เขา 

ชนติาปลอบใจตวัเอง ถ้าการเสนองานผ่านพ้นไปด้วยดเีมื่อไหร่ เมื่อ

นั้นหล่อนกค็งกลบัมาเป็นปกตดิงัเดมิ

ระหว่างที่ก�าลังคิดอะไรเพลินๆ และเอื้อมมือไปหยิบหลอดยาสีฟัน 

กบ็งัเอญิมมีอืของใครคนหนึ่งเอื้อมมาหยบิเช่นกนั เมื่อหนัไปมอง ชนติาก็

ชะงกั มนับงัเอญิไปไหมที่รตมิาเกดิใจตรงกบัหล่อน แต่ที่บงัเอญิกว่าคอืการ

ได้พบคนที่ยนือยู่ข้างๆ หญงิสาว

แม้จะเตรยีมใจไว้แล้วว่าไม่ช้ากเ็รว็หล่อนคงได้เจอกบัผูช้ายคนนี้ แต่

ไม่คดิว่าจะเจอกนัเรว็ขนาดนี้ ถงึอย่างนั้นหล่อนกม็สีตพิอที่จะรกัษาอาการ

ให้ดูเป็นปกติ ทว่าอีกฝ่ายกลับหลบตาหล่อนและท�าท่าหลุกหลิก เป็น

ธรรมดาของคนมชีนกัตดิหลงั

“บงัเอญิจงันะ...ใบเฟิร์นเอาไปส”ิ ชนติายื่นยาสฟีันกล่องนั้นให้หญงิ

สาว 

“ไม่เป็นไร พี่พดัหยบิก่อนกเ็อาไปสคิะ ใบเฟิร์นไม่ชอบแย่งของใคร” 

น�้าเสยีงของหญงิสาวกระแทกหนกัตรงค�าว่าแย่งอย่างชดัเจน 

ชนติายิ้มเพลยีๆ “พี่กไ็ม่ชอบแย่งของใคร แล้วกไ็ม่ชอบใช้ของซ�้ากบั

ใครด้วย จะว่าไปแล้วยาสฟัีนยี่ห้อนี้กด็ดูแีต่หบีห่อ แต่ใช้แล้วไม่ค่อยสะอาด

เท่าไหร่ พี่ว่าถ้าใบเฟิร์นจะใช้ยี่ห้อนี้กด็ูให้ดีๆ  แล้วกนั”
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ค�าพูดทิ้งท้ายของชนติาท�าให้รตมิาท�าหน้างงๆ แต่คนรกัของหญงิสาว

รู้ดวี่าหล่อนหมายความว่าอย่างไร

“พี่บอลคะ ใบเฟิร์นเกลยีดยายป้าคนนี้จรงิๆ เมื่อกี้กพ็ดูอะไรไม่รูบ้้าๆ 
บอๆ ไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมพี่กนัต์ถงึได้ให้มาเป็นหวัหน้าโพรเจกต์” รตมิาหนั

ไปบ่นกบัคนรกัอย่างหวัเสยี

“พดัเขากลบัมาท�างานที่ไบรท์สตาร์เอเจนซเีหรอ” น�้าเสยีงของฐติฟิัง

ดูประหลาดใจ 

“กใ็ช่น่ะสคิะ... เดี๋ยวนะ พี่บอลรู้จกัยายป้านี่ด้วยเหรอคะ”

“รู้จกัดเีลยละ” 

“อ้าว แล้วท�าไมเมื่อกี้เขาถงึไม่ทกัพี่”

“เขาไม่ชอบหน้าพี่ แต่ก่อนเราเคยคบกนัอยู่พกัหนึ่ง แต่เลกิกนัไม่ด ี

แล้วเขาก็เอาเรื่องพี่ไปพูดเสียๆ หายๆ จนต้องออกจากไบรท์สตาร์มาเปิด

บรษิทัเองไงล่ะ ใบเฟิร์นต้องระวงัพดัให้ดีๆ  นะ ผู้หญงิคนนี้ร้ายลกึ”

“งั้นแสดงว่าคนที่ปล่อยข่าวว่าพี่บอลขโมยไอเดยีงานกค็อืพี่พดัอย่าง

นั้นเหรอคะ แถมยงัมเีรื่องที่ลอืกนัว่าพี่หลอกเอาเงนิพี่พดัไปลงทุนด้วย แต่

ใบเฟิร์นไม่เชื่อหรอกค่ะ เพราะรู้ดวี่าพี่เป็นคนยงัไง”

หญิงสาวกอดแขนแฟนหนุ่มอย่างประจบ หล่อนเคยได้ยินข่าวลือ

เสยีๆ หายๆ ของชายหนุม่มาบ้าง แต่หล่อนกฟ็งัผ่านห ูรุน่พี่บางคนกเ็ตอืน

ว่าฐติเิป็นพวกเจ้าชู้ มดีแีต่เปลอืกและคดิถงึแต่ตวัเอง แต่ตั้งแต่รู้จกักนัมา 

เขากเ็ป็นแฟนที่ด ีไม่เคยนอกลูน่อกทาง เรื่องงานที่ตดิขดัหล่อนกไ็ด้เขาเป็น

ที่ปรกึษาจนท�าให้งานยากๆ ผ่านการอนมุตัจิากชนกนัต์ เวลาไปไหนมาไหน

ด้วยกัน เขาก็เป็นฝ่ายออกเงินให้หล่อนเสมอ รติมามั่นใจว่าหล่อนไม่ใช่ 

คนโง่ถึงขนาดมองคนไม่ออก และหากฐิติเกิดคิดจะเอาเปรียบหล่อนจริง  

หล่อนกไ็ม่ใช่คนที่ใครจะมาลูบคมได้ง่ายๆ 

แม้เรื่องของฐิติกับชนิตาจะเป็นอดีตไปแล้ว แต่หล่อนก็อยากรู้เรื่อง
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ในอดตีของคนทั้งคู่ให้มากกว่านี้ โดยเฉพาะจุดอ่อนของชนติา

“ตกลงใบเฟิร์นจะซื้อของในซูเปอร์ฯ ต่อไหม” 

“ไม่ละค่ะ อยากไปหาอะไรอร่อยๆ กนิมากกว่า” รตมิายิ้มให้คนรกั 

ซึ่งฐติเิองกพ็ร้อมเอาใจหล่อนทุกอย่าง

“งั้นเราไปร้านสเต๊กเปิดใหม่กันไหม เขาว่าเนื้อดี พี่จ�าได้ว่าใบเฟิร์น

บ่นว่าอยากกนิเนื้อ”

ความใส่ใจเป็นเสน่ห์อีกข้อหนึ่งของฐิติที่มัดใจหล่อน ไม่ว่ารติมาจะ

เปรยขึ้นมาลอยๆ ว่าต้องการอะไร หรอืชอบสิ่งไหน แม้จะเป็นเพยีงการพดู

คุยเล็กๆ น้อยๆ ที่แม้แต่ตัวหล่อนเองก็จ�าไม่ได้ แต่ฐิติจดจ�าได้ทุกอย่าง 

ท�าให้รติมารู ้สึกว่าหล่อนเป็นคนส�าคัญส�าหรับเขาจริงๆ ฐิติคือแฟนใน

อดุมคตทิี่ผูห้ญงิทกุคนอยากจะม ีนกึแล้วกไ็ม่แปลกใจเลยที่ชนติารกัษาฐติิ

ไว้ไม่ได้ ผู้ชายดีๆ  กต็้องคู่ควรกบัผู้หญงิดีๆ  เช่นกนั

ร้านสเต๊กที่ฐติพิารตมิาไปนั้นเป็นร้านที่ตกแต่งอย่างโก้หรแูละทนัสมยั 

ส่วนของห้องครวักรุด้วยผนงักระจกด้านหนึ่งเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเหน็

เวลาเชฟท�าอาหาร แต่ที่หล่อนชอบที่สุดเห็นจะเป็นบาร์เหล้าขนาดใหญ่ที่

เบื้องหลังมีขวดเหล้าหลากสีหลายยี่ห้อวางเรียงอยู่เต็มทุกชั้นตามแนวผนัง

ยาว แสงไฟในร้านถูกจดัให้อยู่ในอุณหภูมแิสงที่พอเหมาะ ไม่สว่างเกนิไป

จนเสยีบรรยากาศ แต่กไ็ม่มดืเกนิกว่านั่งรบัประทานและถ่ายรปูบรรยากาศ

โดยรอบให้ออกมาดูดี เสียงเพลงที่เปิดคลอเบาๆ ก็เป็นเพลงแจ๊สที่ฟัง

สบายๆ 

“พี่บอลรู้จกัร้านเก๋ๆ เยอะจงั แอบไปกบัผู้หญงิคนอื่นหรอืเปล่าคะ” 

รตมิาแกล้งท�าเสยีงขรมึ

“พี่จะไปไหนกบัใครได้ วนัๆ กอ็ยู่กบัใบเฟิร์นนี่แหละ อกีอย่างพี่อยู่

กบัใครกไ็ม่มคีวามสุขเท่าอยู่กบัใบเฟิร์น”

“แล้วตอนที่พี่คบกบัพี่พดั พี่ไม่มคีวามสุขเหรอคะ” 

ค�าถามของรติมาท�าให้แฟนหนุ่มถึงเงียบไป ท่ามกลางแสงสลัวนั้น
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หล่อนยงัสงัเกตเหน็ใบหน้าของชายหนุ่มที่เผอืดลง

“ถ้ามีความสุขเราจะเลิกกันเหรอ ใบเฟิร์นจะพูดถึงผู้หญิงคนนั้นให้

เสยีบรรยากาศท�าไม อย่ารื้อฟ้ืนเรื่องเดมิๆ เลย พี่วา่เราสั่งอาหารกนัดกีวา่” 

ฐิติกวักมือเรียกบริกรมาสั่งอาหาร ยิ่งเขาหลีกเลี่ยงไม่เอ่ยถึงชนิตา 

รตมิากย็ิ่งอยากรูเ้รื่องในอดตีของคนทั้งคู ่ดงันั้นหลงัจากรบัประทานอาหาร 

และฐิติดื่มไวน์ไปสองแก้วจนพอกรึ่มๆ แล้ว รติมาก็วกกลับมายังเรื่องที่

อยากรู้

“ใบเฟิร์นมเีรื่องไม่ค่อยสบายใจอยากปรกึษาพี่บอลเกี่ยวกบัโพรเจกต์

ที่ท�าอยู่ จรงิๆ วนัพรุ่งนี้ใบเฟิร์นควรได้ไปที่ศูนย์ฯ แต่พี่กนัต์สั่งให้ใบเฟิร์น

ไปงานเปิดตัวเครื่องส�าอางที่ห้างฯ ท�าแบบนี้เหมือนจงใจให้พี่พัดท�างานนี้ 

คนเดยีวเลย”

“แล้วใบเฟิร์นกย็อมง่ายๆ เหรอ ถ้าเป็นพี่ พี่ไม่ยอมหรอก อกีอย่าง

ก่อนพัดจะกลับมา พี่กันต์ก็เป็นคนมอบหมายงานนี้ให้ใบเฟิร์นรับผิดชอบ 

แล้วจู่ๆ ให้พดัมาเป็นหวัหน้าแบบนี้พี่ว่าไม่แฟร์ ดไีม่ดพีดัจะเอาเครดติจาก

งานนี้ทั้งที่ใบเฟิร์นเป็นคนท�ามาตั้งแต่ต้น”

รตมิาคดิตามกเ็หน็จรงิอย่างที่คนรกัพดูทกุอย่าง ชนกนัต์ไม่ยตุธิรรม

กับหล่อนจริงๆ ก่อนชนิตาจะกลับมาท�างาน ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กหรืองาน

ใหญ่ หล่อนจะได้รับเลือกให้คุมโพรเจกต์เสมอ อีกอย่างการที่ไบรท์สตาร์ 

เอเจนซีได้งานใหญ่ๆ อย่างทุกวันนี้รวมทั้งซีเจเวลเนสก็เพราะเส้นสายจาก

ครอบครวัหล่อน ยิ่งคดิกย็ิ่งเจบ็ใจ

“พี่บอลพูดเหมือนคุณพ่อเลย แล้วอย่างนี้ใบเฟิร์นควรจะท�ายังไงดี

คะ”

“ใบเฟิร์นก็ต้องแสดงให้พี่กันต์เห็นสิว่าใบเฟิร์นท�างานนี้ได้ดีกว่าพัด 

พอเสรจ็จากงานเปิดตวัเครื่องส�าอาง ใบเฟิร์นควรตามไปที่นั่น”

“ขอบคุณค่ะ ก็มีแต่พี่บอลนี่แหละที่คอยช่วยเหลือใบเฟิร์น พี่บอล

เก่งขนาดนี้ ไม่มทีางที่พี่จะขโมยงานของพี่พดัมาแน่ๆ”
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รตมิาเอ่ยพลางเอื้อมมอืมาบบีมอืคนรกัอย่างเหน็ใจ ชายหนุม่ยิ้มเศร้า

“ถึงไม่มีใครเชื่อว่าพี่เป็นผู้บริสุทธิ์ แต่ใบเฟิร์นเชื่อก็พอแล้ว ต้อง

ขอบคุณพดัที่เขาอจิฉาพี่ ไม่อย่างนั้นพี่คงไม่มบีรษิทัเอเจนซเีป็นของตวัเอง

อย่างทุกวนันี้”

“พี่พดันี่ร้ายกาจจรงิๆ”

“ผูห้ญงิอย่างพดัเป็นคนทะเยอทะยาน ท�าได้ทกุอย่าง จรงิๆ แผนงาน

ประชาสมัพนัธ์ที่สร้างชื่อให้พดั พี่กเ็ป็นคนคดิทั้งนั้น แต่ไม่อยากแฉ เดี๋ยว

จะกลายเป็นว่าพี่ท�าร้ายผู้หญงิ ถ้าพดัเก่งจรงิ คงไม่ลาออกและหายหน้าไป

จากวงการประชาสมัพนัธ์นานขนาดนี้หรอก”

ที่ฐติพิูดมากม็เีหตุผล แต่รตมิากเ็ชื่อว่าชนติาต้องมอีะไรดแีน่ๆ 

“แล้วท�าไมพี่กนัต์ถงึได้รกัและกเ็ชื่อมอืพี่พดัล่ะคะ”

“กส็องคนนี้เค้าดองๆ กนั พี่สะใภ้ของพดัเป็นลกูพี่ลกูน้องกบัพี่กนัต์

ไง”

พอรู้แบบนี้ รตมิากย็ิ่งไม่พอใจชนกนัต์มากกว่าเดมิ ที่แท้บอสใหญ่ 

กส่็งเสรมิญาตติวัเอง แล้วอย่างนี้ต่อให้หล่อนพยายามท�างานดแีค่ไหน กค็ง

ไม่มวีนัที่ชนกนัต์จะยกหล่อนให้เหนอืกว่า 

“ถ้าใบเฟิร์นรู้แบบนี้แต่ต้น คงเอางานของซีเจเวลเนสมาให้เอเจนซี

ของพี่บอลแล้ว เอ...หรอืว่าจะลาออกไปท�างานที่เอเจนซขีองพี่บอลเลยดน้ีา” 

รตมิาลองหยั่งเชงิกบัคนรกัดูเล่นๆ 

“ท�าไมพี่จะไม่อยากให้ใบเฟิร์นมาท�างานกบัพี่ แต่พี่กไ็ม่อยากให้ใคร

มองว่าพี่คบกับใบเฟิร์นเพราะผลประโยชน์ อีกอย่างพี่กันต์เค้าเป็นคนเก่ง 

บรษิทักใ็หญ่โต มรีะบบงานที่ชดัเจน ใบเฟิร์นจะไดเ้รยีนรูง้านจากเขาเยอะ”

ไม่เคยเลยสักครั้งที่ฐิติจะขอความช่วยเหลือเรื่องเส้นสายจากหล่อน

ทั้งที่ในฐานะคนรัก รติมาช่วยเหลือเขาได้ด้วยความเต็มใจ แม้ชนกันต์จะ 

ไม่ยุตธิรรมกบัหล่อน ฐติกิย็งัพูดถงึเขาในแง่ด ีแล้วอย่างนี้หล่อนจะเชื่อได้

ยงัไงว่าเขาเป็นพวกเกาะผู้หญงิ
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“พี่บอลเป็นคนดเีกนิไปถงึได้โดนคนใส่ร้าย ใบเฟิร์นไม่แคร์หรอกค่ะ

ว่าใครจะมองว่าพี่บอลคบกบัใบเฟิร์นเพราะหวงัผลประโยชน์ ถ้าใบเฟิร์นจะ

ต้องทุ่มเทท�างานเพื่อใครสกัคน กอ็ยากท�าให้แก่คนที่เหน็คุณค่า ถ้าพี่กนัต์

จะเหน็ว่าพี่พดัดกีว่า ใบเฟิร์นกไ็ม่อยากท�างานที่ไบรท์สตาร์อกีแล้ว”

“อย่าบอกนะว่าใบเฟิร์นจะยอมแพ้พดัง่ายๆ พี่กล้ายนืยนัว่าพดัไม่มี

อะไรที่สูใ้บเฟิร์นได้สกัอย่าง คดิดสูว่ิาช่วงที่พดัลาออกจากงาน สนมิจะเกาะ

แค่ไหน แผนประชาสมัพนัธ์กจ็ะเป็นแบบเก่าๆ ไม่ทนัสมยัแบบเดก็รุ่นใหม่

อย่างใบเฟิร์นหรอก”

“ใบเฟิร์นไม่เคยกลัวพี่พัดเลยค่ะ แต่พี่พัดก็ไม่ได้สิ้นเขี้ยวเล็บซะ 

ทีเดียว ตอนที่ประชุมครั้งล่าสุด พี่พัดก็ศึกษาข้อมูลของคุณหมอเมธา 

ซะละเอยีด ถ้าเจอลกูค้าที่ไม่ได้จกุจกิเบอร์นี้ ป่านนี้งานของพี่พดักผ่็านแล้ว 

จะว่าไปแล้วแผนงานของพี่พดักด็จีรงิๆ นั่นแหละ หาจุดอ่อนไม่เจอเลย”

ถึงรติมาจะมีอคติกับอีกฝ่าย แต่ก็ยอมรับว่าชนิตายังเก๋า และมี

ประสบการณ์ที่เหนอืกว่าหล่อน

“ถ้าหาจุดอ่อนไม่เจอก็สร้างจุดอ่อนให้พัดสิ ใบเฟิร์นน่าจะรู้จักหมอ

เมธาดีกว่าพัด น่าจะมีบางเรื่องที่แตะไม่ได้ ถ้าใบเฟิร์นใช้จุดนี้แล้วแนะน�า 

ให้พัดเสนองาน รับรองว่าหมอเมธาจะต้องไม่ให้ผ่านงานแน่ๆ แต่ไบรท์- 

สตาร์อาจเสยีงานนี้ไป คดิๆ ดูแล้วกอ็าจเสี่ยงเกนิไป พี่กนัต์จะเดอืดร้อน” 

“พี่บอลเลกิเป็นห่วงพี่กนัต์ได้แล้วค่ะ ใบเฟิร์นว่าแผนการนี้ดทีี่สดุ พี่

กันต์จะต้องเสียใจที่ท�าแบบนี้กับใบเฟิร์น และพี่พัดก็ควรจะออกไปจาก

วงการนี้ได้แล้ว”

รตมิายกแก้วไวน์ขึ้นจบิ ยิ่งดื่มอารมณ์กย็ิ่งคกุรุน่ คนอย่างหล่อนต้อง

เป็นหนึ่งเท่านั้น ชนกนัต์จะต้องเสยีใจที่สูญเสยีพอีาร์ฝีมอืดอีย่างหล่อนไป

 

บรรยากาศงานปาร์ตเีลก็ๆ ที่คอนโดของชนติาเป็นไปอย่างครกึครื้น 
ทกุคนแย่งกนัพดูเพราะไม่ได้เจอกนัมานาน โดยเฉพาะชนติาที่หายหน้าหาย
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ตาจากเพื่อนฝงูไปนาน แม้จะทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของกนัและกนั

จากโซเชยีลมเีดยี ได้ตดิต่อกนัผ่านโปรแกรมสนทนา แต่กไ็ม่เหมอืนการได้

พบหน้ากนัจรงิๆ 

“ฉนันกึว่าแกจะไม่กลบัมากรุงเทพฯ แล้วจรงิๆ นะเนี่ย ก�าลงัคดิอยู่

ว่าถ้าแกไม่มา กแ็พลนว่าจะไปเยี่ยมแกที่เกาะ จะไปดูซวิ่าแกแอบซ่อนสามี

ไว้ที่นั่นหรอืเปล่า” มนิตรา คุณแม่ลูกสองแซวด้วยท่าทางทะเล้น

“ต่อให้พลกิหาทั่วเกาะ แกกไ็ม่เจอใครคนนั้นหรอก พวกแกน่ะท�าเป็น

คุยว่าจะไปเยี่ยมฉนั เอาจรงิๆ กม็แีค่เคนคนเดยีวที่ไปหาบ่อยๆ”

“แหม พวกฉนัมนัไม่ได้ตวัคนเดยีวแล้วนี่จ๊ะ สามนี่ะไม่เท่าไหร่ แต่

เรื่องลกูเลก็นี่แหละที่เป็นภาระ แค่จะออกไปชอปปิงสบายๆ สกัชั่วโมงนงึยงั

แทบไม่มเีวลาเลย” 

“อย่าว่าแต่ชอปปิงเลย เวลานอนยงัไม่มเีลย ที่มาหาแกวนันี้ พวกฉนั

ถึงกับทิ้งลูกทิ้งสามีมาเลยนะ” พินดาว เพื่อนอีกคนเอ่ยแทรกขึ้นมาด้วย

ท่าทางเหนื่อยอ่อน

“ก็เพราะสภาพพวกแกเป็นแบบนี้ไง ฉันถึงไม่อยากมีแฟน อยู่คน

เดยีว ท�างานเกบ็เงนิไว้ใช้สบายๆ ตอนแก่ดกีว่า”

“แหม ชวีติคูม่นักไ็ม่ได้มแีต่ด้านแย่ๆ หรอก ถ้าแกเจอคนที่ใช่ ชวีติ

มันก็สดใสซาบซ่าเหมือนเดินเล่นอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ ฉันว่าสวยๆ เก๋ๆ 

อย่างแก โสดไม่นานหรอก หรือแกว่าไง แม่หมอ” พินดาวสะกิดลัคนา 

เพื่อนสาวที่มีญาณทิพย์ และเป็นหลานสาวของโหรชื่อดังซึ่งก�าลังจ้วงเส้น 

บะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูปในหม้อกระทะร้อนกบัณฐัพลอย่างเอรด็อร่อย

“ไม่รู้ส ิเรื่องโสดไม่โสดมนัไม่เกี่ยวกบัหน้าตาหรอก แกอย่าเพิ่งกวน

ฉนัได้ไหม คนก�าลงัหวิๆ อยู่ นี่ถ้าเสยีจงัหวะ ฉนัโดนเคนแย่งลูกชิ้นแน่”

“แกกับเคนไปหิวโหยจากไหนกันมา สนใจพัดหน่อยสิ แล้วฉันก็

อยากรู้นะนา ว่าเอาจรงิๆ แกดูดวงแม่นหรอืเปล่า” 

ครั้นถูกท้า หญงิสาวจงึยอมทิ้งตะเกยีบและหนัมามองหน้าหล่อน
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“พดั แกโอเคหรอืเปล่าที่ฉนัจะดูดวงให้แก”

“อมื ลองดกูไ็ด้ ฉนักอ็ยากรูเ้หมอืนกนัว่าชวีติของฉนัต่อจากนี้จะเป็น

ยงัไง รู้สกึช่วงนี้ซวยๆ ยงัไงไม่รู้” 

เวลาที่ชนิตามีปัญหา การดูดวงไม่อยู่ในความคิดของหล่อนแม้แต่

น้อย แต่ในเมื่อตอนนี้หล่อนยงัไม่รู้เลยว่าปัญหาจรงิๆ ของหล่อนคอือะไร 

แล้วกค็วามรูส้กึสบัสนแปลกๆ นั่นอกี บางทสีิ่งที่จะช่วยอธบิายสิ่งเหล่านี้ให้

หล่อนได้กค็อืค�าพยากรณ์

“วนันี้ฉนัอาจดใูห้ได้ไม่ชดันะ เพราะไม่ได้เตรยีมลกูแก้วพยากรณ์มา 

อีกอย่างเวลาดูดวงมันต้องใช้สมาธิ อยู่ในที่เงียบๆ ด้วย เดี๋ยวตอนที่ฉัน 

ดูดวงให้พดั พวกแกกน็ั่งกนัเงยีบๆ กแ็ล้วกนั” ลคันารบีออกตวั

ลัคนานั่งสมาธิครู่หนึ่ง ก่อนจะเอื้อมมือมาสัมผัสกับมือของหล่อน  

ชนติารู้สกึถงึพลงังานอุ่นที่แล่นผ่านมอืของเพื่อนสาว ท�าให้เริ่มขนลุก 

“แกก�าลังจะพบเนื้อคู่ เขาเป็นคนสูงโปร่ง หน้าตาดี หน้าคมเข้ม 

บุคลิกเคร่งขรึม จริงจัง แต่บอกเลยว่าความรักของแกไม่ได้สมหวังง่ายๆ 

เพราะมรีกัซ้อน ให้ระวงัการหกัหลงัทรยศ มนัอาจจะน�าไปสูก่ารบาดเจบ็และ

ความตาย” พดูจบลคันากม็องหน้าหล่อนนิ่งด้วยแววตาเป็นห่วง ชนติาถงึกบั

พูดไม่ออก ส่วนเพื่อนๆ คนอื่นกอ็ึ้งกนัไป

“ก�าลังฟังเพลินเชียวว่ายายพัดเจอเนื้อคู่ ท�าไมหักมุมมาเป็นเรื่อง

ความเป็นความตายได้ แกมั่วหรือเปล่านา” ณัฐพลท�าลายความเงียบและ

บรรยากาศอมึครมึด้วยเสยีงเครยีดๆ 

“ฉันก็พูดตามที่เห็น ที่ทักก็เพราะเป็นห่วง ถึงเราเปลี่ยนแปลงโชค-

ชะตาไม่ได้ แต่ถ้าเรามสีต ิคดิดที�าดกีส็ามารถผ่อนหนกัให้เป็นเบาได้ ช่วงนี้

แกไปท�าบุญบ้างกด็นีะ”

“ถึงแกไม่บอกฉันก็กะจะไปท�าบุญอยู่แล้วละ ขอบใจนะนา ฉันจะ

ระวงัตวัให้ดีๆ ...ที่แกบอกว่าจะมใีครบาดเจบ็และตาย หวงัว่าคนนั้นจะไม่ใช่

ฉนันะ” ชนติาถามอย่างหวาดๆ 
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“ไม่ใช่หรอก แต่ฉันบอกรายละเอียดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้ ระวังตัว

ให้ดกีส็่วนหนึ่ง แต่อย่าลมืระวงัหวัใจ เพราะคราวนี้แกจะตกหลุมรกัโครม

ใหญ่จรงิๆ”

เสยีงร้องกรี๊ดกร๊าดดงัขึ้น โดยเฉพาะณฐัพลที่ดูจะชอบใจกว่าใคร 

“สรุปว่าเรื่องที่แกทายว่าพัดจะตกหลุมรักโครมใหญ่นี่แหละแม่นสุด 

เคนคอนเฟิร์ม” ณฐัพลเอ่ยพลางท�าท่าเลยีนแบบหมอดูดงัคนหนึ่ง 

ชนติาได้แต่ค้อนให้เพื่อนรกัที่พยายามชงให้หล่อนมคีวามรกัอยูเ่รื่อย 

ทว่าเมื่อนึกถึงค�าว่าเนื้อคู่ ภาพของเมธาก็ปรากฏทาบขึ้นมาทันที หล่อน 

ไม่ได้ตกหลุมรักแน่ๆ เขาก็แค่เป็นผู้ชายที่หล่อนพบหน้าบ่อยที่สุดช่วงนี้ 

กเ็ท่านั้น และชายหนุม่ผูห้ล่อเหลาสมบรูณ์ราวกบัถอดแบบมาจากเจ้าชายใน

นทิานกไ็ม่มทีางชายตาแลผู้หญงิธรรมดาที่ขาดๆ เกนิๆ อย่างหล่อนแน่



๔
มนตร์วิเศษจากเจ้าชาย

การเดนิทางไปจงัหวดันครราชสมีาเช้านี้ การจราจรค่อนข้างคบัคั่ง
เนื่องจากเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ก็ยังพอเคลื่อนตัวไปได้เรื่อยๆ ชนิตา

เหม่อมองววิผ่านกระจกข้างที่นั่ง คดิอะไรต่อมอิะไรเพลนิๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

ที่ต้องหาข้อมลูเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัศนูย์สุขภาพฯ รวมทั้งเรื่องค�าพยากรณข์อง

ลคันาที่ณฐัพลบอกว่าไม่ควรเอามาใส่ใจ ถงึลคันาจะไม่ได้เป็นหมอดูอาชพี 

แต่เท่าที่ได้ยนิกติตศิพัท์มา หญงิสาวพยากรณ์ได้แม่นย�ากว่าพี่น้องทั้งสาม

คนที่เป็นหมอดูชื่อดงัแห่งยุค 

การบาดเจบ็และความตายเกี่ยวข้องกบัตวัหล่อนยงัไง...เรื่องนี้ยงัตดิ

อยู่ในใจไม่หาย ส่วนเรื่องที่ลคันาบอกว่าหล่อนจะเจอเนื้อคู่ที่หล่อเหลาและ

ดดู ีถงึลกัษณะที่บรรยายมาจะใกล้เคยีงกบัเมธากเ็ถอะ แต่ชนติากค็ดิว่ามนั

ไม่มทีางเป็นไปได้

“พัด แกช่วยดูป้ายข้างหน้านี่หน่อยซิว่าใช่ทางเข้าศูนย์ฯ หรือเปล่า” 

ณฐัพลเอ่ยด้วยเสยีงหงดุหงดิหน่อยๆ เพราะเหนื่อยที่ต้องขบัรถทางไกลและ

ตื่นเช้ากว่าปกติ ชนิตาไม่อยากให้เพื่อนอารมณ์เสียไปมากกว่านี้จงึรีบกดดู
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แผนที่ที่ทางเลขาฯ ของนายแพทย์เมธาส่งมาให้

“ใช่ ตรงนี้แหละ แล้วขบัตรงเข้าไปประมาณห้าร้อยเมตรนะ” ชนติา

เอ่ยพลางสูดลมหายใจเข้าลกึๆ และบอกตวัเองว่าไม่มอีะไรที่ต้องกลวัหรอื

กงัวล โดยเฉพาะค�าพยากรณ์ของลคันาที่อาจจะไม่เกดิขึ้น

ครั้นรถเคลื่อนเข้าไปในอาณาจกัรของนายแพทย์หนุ่ม ทั้งชนติาและ

ณัฐพลต่างตื่นตาตื่นใจกับความสวยงามของการออกแบบภูมิทัศน์ อาคาร 

และพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาเขียวขจี เห็นได้ชัดว่า

เมธาพถิพีถินัทกุรายละเอยีด เพราะนบัตั้งแต่ทางเข้าที่ท�าเป็นอโุมงค์ดอกไม้

ขนาดมหมึานั้นกท็�าให้ผู้มาเยอืนรู้สกึสดชื่น จะว่าไปแล้วที่นี่ดูคล้ายรสีอร์ต 

มากกว่าจะเป็นศูนย์สุขภาพ 

“สถานที่จริงสวยกว่าในภาพหลายเท่า ค่อยคุ้มที่ตื่นแต่เช้าหน่อย  

ครั้งนี้คงได้ภาพเด็ดๆ หลายภาพ” ณัฐพลอุทานด้วยความตื่นเต้น งาน

อดเิรกของชายหนุม่คอืถ่ายรปูขายในเวบ็ไซต์ขายภาพออนไลน ์ดงันั้นไม่วา่

จะไปไหน ณฐัพลมกัพกกล้องถ่ายรูปตดิตวัไปด้วยเสมอ

“ก่อนที่แกจะไปท�ามาหากิน ช่วยฉันท�างานให้เสร็จก่อน” ชนิตารีบ

ดกัคอก่อนที่เพื่อนหนุ่มจะหายตวัไป 

ณฐัพลน�ารถไปจอดตรงลานจอดรถของคลบัเฮาส์ เวลานดัหมายคอื

สบิโมงเช้า ชนติาพอจะรูน้สิยัเมธาว่าเขาชอบมาถงึก่อนเวลาอย่างน้อยสบิห้า

นาท ีดงันั้นจงึเผื่อเวลาล่วงหน้าก่อนครึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นฝ่ายมารอลูกค้า

ถงึอย่างนั้นหล่อนกย็งัมาสายกว่านายแพทย์หนุ่มอยู่ด ี เพราะเขามา

นั่งรออยู่แล้ว ข้างๆ เขาคือหญิงสาวที่นั่งอยู่บนรถเข็น สิ่งที่สะดุดตากลับ

เป็นชดุสทูสขีาวที่เธอคนนั้นใส่อยู ่มนัคอืตวัเดยีวกนักบัที่เขาแย่งหล่อนมา...

ผู้หญงิแบบนี้สนิะที่เหมาะกบัเสื้อผ้าโก้หรู 

ชนติามวัแต่ยนือึ้ง ณฐัพลจงึเป็นฝ่ายเดนิไปทกัทายลูกค้า

“สวัสดีครับคุณหมอ พวกผมมาถึงเร็วไปหน่อยต้องขอโทษด้วยนะ

ครบั” ณฐัพลรบีออกตวั



น ภ า ส ร ร  l  53

“ไม่เป็นไรเลยครบั ผมเองกม็าถงึก่อนเวลานดั” นายแพทย์หนุม่เอย่

ยิ้มๆ ก่อนจะแนะน�าหญงิสาวในชุดสูทสขีาว

“นี่มุกตาภา เธอจะมาช่วยผมท�างานที่นี่” น�้าเสยีงของเมธาอ่อนโยน

และหวานเป็นพเิศษจนรู้สกึได้

“สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก เรียกดิฉันว่า ‘มุก’ ก็ได้ เราน่าจะรุ่น

เดยีวกนั” มุกตาภายิ้มกว้างอย่างเป็นมติร 

แม้จะเป็นผู้หญิงด้วยกัน ชนิตาก็ยังรู้สึกว่าหญิงสาวผู้นี้มีเสน่ห์ ถึง

เธอจะไม่ใช่ผู้หญิงที่สวยมาก แต่สีหน้าแววตาที่บริสุทธิ์และจริงใจคือสิ่งที่

สร้างความประทบัใจตั้งแต่แรกพบ

“ยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะ ดิฉันชื่อชนิตา ส่วนเพื่อนดิฉันชื่อณัฐพล 

ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบโพรเจกต์นี้ ถ้าต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติม ดิฉันจะ

สอบถามจากคณุมกุนะคะ” ดูๆ  ไปแล้วหญงิสาวน่าจะคุยง่ายกว่านายแพทย์

เมธา ถ้าไม่จ�าเป็นชนติากไ็ม่อยากจะยุ่งกบันายแพทย์หนุ่มนกัหรอก 

“ถ้าคณุอยากรูอ้ะไรถามผมดกีว่า อย่าไปรบกวนมกุ” นายแพทย์เมธา

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงแขง็ๆ 

ชนติายิ้มเจื่อน นี่หล่อนคงพูดขวางหูเขาอกีแล้ว อตีาหมอเมธาต้อง

เป็นไบโพลาร์แน่ เดี๋ยวดเีดี๋ยวร้าย บางทเีขาอาจเปิดศูนย์สุขภาพแห่งนี้เพื่อ

เยยีวยาอาการทางจติของเขาเอง

“พี่เมฆ ท�าไมพดูแบบนี้กบัคณุชนติาล่ะคะ...ถ้ามอีะไรที่มกุพอช่วยได้ 

มุกยนิดคี่ะ” มุกตาภาหนัไปมองหน้าชายหนุ่มแบบเออืมๆ 

ชนิตายิ้มตอบอีกฝ่าย หล่อนควรสงบปากสงบค�าไว้ ขืนท�าอะไรให้

เมธาไม่พอใจมากกว่านี้ เขาอาจยกเลกิงานนี้ได้ทุกเมื่อ และสิ่งที่ต้องจ�าให้

ขึ้นใจคอืหล่อนไม่ควรวุ่นวายกบัมุกตาภาให้มากนกั

“เราไปดสูถานที่กนัเลยดกีว่า ผมมเีวลาไม่มากนกัเพราะมนีดัต่อหลงั

จากนี้ ถ้าคณุมคี�าถามหรอืสงสยัอะไรกถ็ามระหว่างที่เราเดนิชมได้เลย” เมธา

เอ่ยพลางเข็นรถเข็นของมุกตาภาออกจากคลับเฮาส์ อุ้มเธอขึ้นรถกอล์ฟ 
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ที่จอดรออยู่ด้านหน้าด้วยความทะนุถนอม 

เมื่อรถกอล์ฟเคลื่อนออกจากคลับเฮาส์ไปได้พักหนึ่งก็เข้าสู่บริเวณ

ที่พกัอาศยัของผู้พกัฟื้น นายแพทย์เมธาสั่งให้หยุดรถตรงนี้เป็นจุดแรก

“มุกนั่งรอพี่ในรถนะ” เมธาหนัมาบอกหญงิสาว ก่อนจะเดนิน�าไปยงั

บ้านพกัหลงัหนึ่งที่อยู่ไม่ไกล 

“เราพยายามท�าศูนย์ฯ ของเราให้มีบรรยากาศเหมือนบ้านพักตาก

อากาศมากกว่าเป็นศนูย์ฟ้ืนฟสุูขภาพ เพราะไม่มผีูป่้วยคนไหนหรอกที่อยาก

ถูกตอกย�้าว่าตัวเองก�าลังป่วย บรรยากาศภายในบ้านพักจะตกแต่งด้วยสี

ครมีและโทนสพีาสเทลอ่อนๆ สร้างความรูส้กึผ่อนคลายและสงบ มรีะเบยีง

และสระว่ายน�้าส่วนตัวเพื่อการท�ากายภาพบ�าบัด ถึงจะอยู่ในบ้านพักตาม

ล�าพงั แต่กม็คีนคอยดูแลตลอดยี่สบิสี่ชั่วโมง ทุกหลงัเป็นบ้านพกัชั้นเดยีว

เพื่อความปลอดภยั...”

นายแพทย์เมธาพาเดินชมภายในบ้านพัก ซึ่งมีทั้งอุปกรณ์และสิ่ง

อ�านวยความสะดวกที่ครบครันส�าหรับผู้ป่วยและผู้ที่ต้องการพักฟื้น ตาม

ผนงัจะมรีาวเหลก็ให้เกาะเพื่อช่วยพยุงในการเดนิ มทีางลาดส�าหรบัเขน็รถ

เขน็ รายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ ในบ้านพกัท�าให้ชนติารบัรู้ถงึความใส่ใจและ

ความละเอยีดถี่ถ้วนของนายแพทย์หนุม่ ตอนนี้หล่อนได้ค�าตอบแล้วว่าศูนย์

สุขภาพแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใคร

หลังจากเดินชมบ้านพักแล้ว เมธาก็พาไปยังบ้านพักรวม ซึ่งมีราคา

ค่าที่พกัและค่าบรกิารย่อมเยากว่าบ้านพกัเดี่ยวมาก ทวา่มาตรฐานการดแูล

และกจิกรรมฟ้ืนฟสุูขภาพกไ็ม่ต่างกนั ทกุสปัดาห์จะมเีวร์ิกชอปต่างๆ ไม่วา่

จะเป็นโยคะ วาดภาพ จัดดอกไม้ ท�าอาหาร หรือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ 

ให้ผู้พกัฟื้นร่วมท�าได้ตามความสนใจ อกีทั้งยงัมสีปาให้บรกิารอกีด้วย

ชนิตาจดรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการเน้นเพื่อประชา-

สัมพันธ์ ค�าโตๆ ที่หล่อนเขียนไว้คือค�าว่า ‘มุกตาภา’ ทุกอย่างที่เกี่ยวกับ

ศูนย์สุขภาพแห่งนี้เหมือนจะมีป้ายชื่อของหญิงสาวติดไว้ทุกหนทุกแห่ง  
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ชนิตามัวแต่คิดอะไรเพลินๆ จึงเดินสะดุดตอไม้จนล้มหัวเข่ากระแทกพื้น 

เจ็บตัวน่ะเรื่องเล็ก แต่สมุดที่หล่อนจดไว้สิดันกระเด็นหลุดจากมือและแผ่

หน้าที่จดค�าว่า ‘มุกตาภา’ เตม็สองตา

นาทีนั้นหล่อนลืมความเจ็บปวดและความอาย คิดเพียงว่าจะต้อง

ตะกายไปหยบิสมุดจดนั้นก่อนที่นายแพทย์หนุ่มจะเหน็ อย่างน้อยในฐานะ

สภุาพบรุษุ เขากค็วรช่วยพยุงหล่อนก่อนจะหยบิสมดุเล่มนั้น ทว่ามนัไม่เป็น

ไปอย่างที่หล่อนคดิ เพราะคนที่ปราดเข้ามาประคองหล่อนคอืณฐัพล

“พดั ท�าไมแกซุ่มซ่ามแบบนี้ เข่าจะถลอกไหมเนี่ย”

ชนิตาไม่สนใจเสียงร้องโวยวายของเพื่อน สายตาของหล่อนพุ่งตรง

ไปยงัสมุดจดที่นายแพทย์หนุ่มก้าวไปหยบิมนัขึ้นมา 

ชนิตาตัวชา อยากจะเป็นลมหมดสติตรงนี้เลยเมื่อเห็นสายตาคมๆ 

ของเมธาตอนที่ยื่นสมุดจดคนืให้หล่อน

“ระวงัหน่อยสคิุณ ไม่อย่างนั้นคุณคงต้องมาพกัฟื้นที่นี่แน่” 

ชนติาโล่งใจ อย่างน้อยเขากไ็ม่ได้โกรธหรอืไมพ่อใจที่หลอ่นเขยีนชื่อ

หญงิสาวสุดที่รกัของเขาลงในสมุด

“ค่ะ ฉนัจะระวงัให้มากกว่านี้ คดิว่าวนันี้น่าจะได้ข้อมูลครบแล้ว”

“ผมไม่เหน็คุณจะจดข้อมูลอะไรนอกจากค�าว่า ‘มุกตาภา’ แต่คุณก็

มาถูกทางแล้วละ เพราะผมสร้างที่นี่ขึ้นมากเ็พื่อเธอ”

อกีครั้งที่เมธาท�าให้หล่อนอา้ปากค้าง เขามกัพูดหรอืท�าอะไรที่หลอ่น

คาดเดาไม่ได้เสมอ บทจะแสดงออกหรือพูดอะไรก็จะโพล่งออกมาตรงๆ 

หล่อนนกึอจิฉามกุตาภา ถงึหญงิสาวจะโชคร้ายที่เดนิไม่ได้ แต่กย็งัโชคดกีว่า

ใครอกีหลายคนเพราะมคีนรกัเธอสุดหวัใจและท�าเพื่อเธอขนาดนี้

“พอเรากลับไปที่คลับเฮาส์แล้ว ผมจะให้เจ้าหน้าที่ต้อนรับพาคุณ 

ทั้งสองไปพักที่บ้านพักหลังที่พาไปชม ถ้าต้องการอะไรก็บอกเจ้าหน้าที่

ต้อนรบัของเราได้”

ชนติาขอบคณุด้วยเสยีงแผ่วเบา หล่อนยงัคงเป็นใบ้ พดูอะไรไม่ออก 
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ส่วนณฐัพลเองกดู็เหมอืนจะอึ้งๆ อยู่เหมอืนกนั แต่รบัรองว่าพออยูด้่วยกนั

ตามล�าพงัเมื่อไหร่ คงไม่มใีครยอมฟังใครพูดแน่

พนักงานต้อนรับพาชนิตาและณัฐพลกลับมายังบ้านพัก หญิงสาว 
ดูเป็นคนคล่องแคล่วและมีมนุษยสัมพันธ์ดี ระหว่างทางก็แนะน�าสถานที่

ต่างๆ ที่น่าสนใจให้เพิ่มเตมิ โดยเฉพาะเรอืนกระจกที่ปลกูกหุลาบหลากหลาย

สายพนัธุ์ที่หายากจากทั่วโลกเอาไว้ 

“เรือนกระจกนี่อยู่ห่างจากบ้านพักมากไหมคะ” ชนิตารีบถามเพราะ

หมายมั่นว่าจะต้องแวะไปชมให้ได้ น่าแปลกที่นายแพทย์หนุ่มไม่ยกัเอ่ยถงึ 

ทั้งที่เรอืนกระจกหลงันี้สามารถใช้เป็นจุดขายได้

“ไม่ไกลมากหรอกค่ะ อยู่ด้านหลังคลับเฮาส์และติดกับบ้านพักของ

คุณหมอเมธา จรงิๆ เดนิไปได้นะคะ ไม่ต้องใช้รถกอล์ฟหรอกค่ะ...ถ้าคุณ

ต้องการอะไรเพิ่มเตมิโทร. หาแจงได้ตลอดเลย” พนกังานสาวเอ่ยพลางบอก

เบอร์โทรศพัท์ตดิต่อ

“ขอบคุณครับ ผมว่าที่นี่น่าจะมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้ว...ว่าแต่ผม

ขอถามอะไรหน่อยได้ไหม คณุมกุตาภาเป็นแฟนของคณุหมอเมธาเหรอครบั” 

ชนติาหนัไปมองเพื่อนด้วยความตกใจ ไม่คดิว่าจู่ๆ ณฐัพลจะกล้าถาม

“คณุมกุเป็นน้องสาวคณุหมอค่ะ ตอนแรกทกุคนที่นี่กเ็ข้าใจผดิคดิว่า

เป็นแฟนกนั คุณหมอดูแลน้องดี๊ดนีะคะ”

“ครับ ถ้าใครได้เป็นแฟนนี่โชคดีตายเลย” ณัฐพลเอ่ยพลางเหลือบ

มองเพื่อน

“นั่นสคิะ แจงกอ็ยากรูว่้าผูห้ญงิคนไหนจะทลายภเูขาน�้าแขง็ในหวัใจ

ของคุณหมอได้ ถ้าไม่มอีะไรแล้ว แจงขอตวัก่อนนะคะ” เจ้าหน้าที่สาวคง

กลวัว่าจะถูกซกัไซ้ต่อจงึรบีเดนิออกจากที่พกัไปอย่างรวดเรว็

“เคน แกไปถามคุณแจงเค้าแบบนั้นได้ยังไง” ชนิตาหันมาเล่นงาน

เพื่อนที่ยนืยิ้มหน้าแป้นแล้น
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“ท�าไมจะถามไม่ได้ ฉันไม่ได้เป็นเหมือนแกนะ อยากรู้จนอกแทบ

ระเบดิแต่ไม่กล้าถาม” ณฐัพลท�าหน้าล้อเลยีน 

หล่อนเกลยีดเพื่อนคนนี้กต็รงที่รู้จกัหล่อนดเีกนิไป

“จรงิๆ เค้าจะเป็นอะไรกนักไ็ม่เกี่ยวกบัฉนัสกัหน่อย” ชนติาปากแขง็

ทั้งที่แทบจะกระอกัตายด้วยความอยากรู้

“เกี่ยวสิจ๊ะ ในเมื่อเค้าเป็นพี่น้องกัน ทางแกก็สะดวก จะว่าไปแล้ว 

ค�าท�านายของยายนากช็กัเข้าเค้านะ”

“ไหนแกบอกว่าไม่ให้ฉนัเชื่อค�าท�านายของนาไง”

“ฉันก็ไม่อยากให้แกคิดมากไง หมอดูคู่กับหมอเดา แต่ถ้ามันเป็น

เรื่องดีๆ  กน็่าเชื่อนะ” 

ชนติาแอบเบ้ปาก ชายหนุม่มเีหตผุลร้อยแปดที่จะสนบัสนุนความคดิ

ของตวัเอง 

“ฉันขอยืนยันกับแกตรงนี้เลยว่าไม่ได้คิดอะไรกับหมอเมธาเกินเลย

กว่าลกูค้าจรงิๆ แกไม่คดิเหมอืนฉนัเหรอว่าเขาเป็นพวกไบโพลาร์ ตอนที่เขา

พูดเสยีงเนบิๆ ว่าคุณไม่ได้จดอะไรนอกจากค�าว่า ‘มุกตาภา’ ฉนังี้ขนลุกซู่

เลย คดิว่าจะโดนด่าซะแล้ว”

“ไม่เลย ฉนัว่าเค้าดูเป็นผู้ชายขรมึๆ มเีสน่ห์ดอีอก ยิ่งตอนที่เค้าพูด

ว่าผมสร้างที่นี่เพื่อเธอ ฟังแล้วขนลุกมาก ลองคิดดูสิ ถ้าเขาพูดว่า ‘คุณ 

ชนิตาครับ ผมสร้างที่นี่เพื่อคุณ’ แกต้องดิ้นตายไปตรงนั้นแน่ๆ” ณัฐพล 

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงเคลิ้มฝัน

“เชิญแกมโนไปคนเดียวเถอะ จะไปถ่ายรูปไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวแสงก็

หมดหรอก ฉนัจะออกไปเดนิดูสถานที่เหมอืนกนั” 

พูดจบชนติากห็ยบิมอืถอืเดนิออกไปโดยไม่สนใจณฐัพลอกี 

หล่อนไม่รู้หรอกนะว่าความรู้สึกของเมธาที่มีต่อมุกตาภาจะเกินเลย

กว่าความเป็นพี่น้องหรอืไม่ แต่ที่หล่อนรู้คอืเขาเป็นพี่ชายที่ด ีผดิกบัพี่ชาย

ของหล่อนอย่างลิบลับ หล่อนออกจากบ้านมาหลายวันแล้ว ชิดชลไม่คิด
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แม้แต่จะโทร. หาหล่อนเลย นกึแล้วกน็้อยใจจนน�้าตาพานไหลออกมา

ชนิตาก้มหน้าเดินงุดๆ แต่แล้วก็ชะงักเมื่อชนกับใครคนหนึ่งที่เดิน

สวนมา พอเงยหน้ามองและเหน็ว่าเป็นใครกป็าดน�้าตาแทบไม่ทนั

“นี่คุณเจ็บเข่ามากถึงขนาดร้องไห้เลยเหรอ ผมว่าเราไปท�าแผลกัน

เถอะ” เมธาไม่พูดเปล่าแต่ยงัช้อนร่างหล่อนขึ้นมา ชนติาตกใจร้องโวยวาย

“ปล่อยค่ะ ฉนัไม่ได้เป็นอะไร เดนิเองได้”

“เงียบเถอะคุณ ผมจะไม่ยอมให้ใครต้องมาเจ็บป่วยที่ศูนย์สุขภาพ

ของผม” เสยีงเฉยีบขาดของนายแพทย์หนุ่มบ่งบอกให้รู้ว่าหล่อนไม่ควรจะ

โต้แย้งเขาอกี

นายแพทย์เมธาอุม้หล่อนมายงัห้องฉกุเฉนิ และสั่งให้พยาบาลประจ�า

ศูนย์พับขากางเกงทั้งสองข้างของหล่อนขึ้น เมื่อนายแพทย์หนุ่มเดินเข้ามา

ใกล้ ชนติากข็ยบัตวัหลบทนัทที�าให้นายแพทย์หนุ่มหวัเราะ

“นี่คุณกลวัหมอเหรอ ท�าเป็นเดก็ๆ ไปได้”

ชนติาอยากจะตอบว่าหล่อนไม่ได้กลัวหมอ แต่กลวัเขานี่แหละ อยู่

ดีๆ  กอ็ุ้มหล่อนมาที่นี่โดยไม่คดิจะถามความสมคัรใจ

“ท�าไมฉนัต้องกลวัด้วย คุณอยากตรวจอะไรกต็รวจสคิะ” 

พอหล่อนท�าเสียงเหวี่ยงๆ ชายหนุ่มก็เลิกล้อเล่นและกลับมาเป็น 

คุณหมอผู้เงยีบขรมึจรงิจงั ชนติามองตอนที่เขาเคาะหวัเข่าหล่อนแล้วเผลอ

อมยิ้ม หล่อนยอมรบัว่าแพ้ทางผู้ชายที่ท�างานเก่ง

“หัวเข่าคุณปกตินะ มีแผลถลอกและช�้านิดหน่อย เดี๋ยวพอท�าแผล

แล้ว ผมจะให้ยาไปทานะ”

“ขอบคุณค่ะ จริงๆ คุณไม่ต้องล�าบากเลย เจ็บนิดเดียวไกลหัวใจ

เดี๋ยวกห็าย”

“ถ้ามนัไกลหวัใจ ท�าไมคุณต้องร้องไห้”

“เรื่องบางเรื่องมนักไ็ม่ได้เกี่ยวกบัอาการบาดเจบ็ทางกายหรอกนะคะ” 

ชนติาเอ่ยยิ้มๆ ในเมื่อเขาซกัหล่อนไม่เลกิกค็งต้องตอบให้มนัจบๆ ไป ทวา่
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นายแพทย์หนุ่มกลบัท�าในสิ่งที่หล่อนคาดไม่ถงึด้วยการโน้มรมิฝีปากมาเป่า

ลมอุ่นๆ ตรงหวัเข่าของหล่อน แต่ท�าไมกลบัท�าให้แก้มของหล่อนร้อนผ่าว

แทนซะอย่างนั้น

“พ่อผมเคยใช้วธินีี้รกัษาผมเวลาที่ขวญัเสยี...ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเจบ็

เพราะอะไร แต่กข็อให้คุณหายไวๆ” ชายหนุ่มเอ่ยด้วยท่าทางเขนิๆ ชนติา

หน้าแดงซ่าน ขนืเขาเข้ามาใกล้อกีนดิคงได้ยนิเสยีงหวัใจหล่อน

“ถ้าคุณรกัษาเสรจ็แล้ว ฉนัขอตวัก่อนนะคะ เดี๋ยวเพื่อนจะงงว่าหาย

ไปไหน” พดูจบชนติากล็กุจากเตยีงผูป่้วยแล้วรบีเดนิกลบัไปยงับ้านพกัด้วย

ความรู้สกึแปลกๆ ที่เกดิขึ้นในหวัใจ

เขาท�าอะไรลงไป...เมธาอยากจะตบปากตัวเองนัก ไม่รู้ว่าอะไรดลใจ
ท�าให้เขาท�าเรื่องเพี้ยนๆ ด้วยการเป่าโอมเพี้ยงปลอบใจพีอาร์สาวคนนั้น 

ทั้งที่ปกติเขาไม่เคยท�าแบบนี้ให้ใครนอกจากมุกตาภา มันคงเป็นแค่ความ

สงสารระคนรู้สึกผิดละมั้งที่เขาเคยท�าเรื่องแย่ๆ กับเธอไว้ แล้วเขาก็เป็น

ประเภททนเหน็น�้าตาผู้หญงิไม่ได้ด้วยสิ

“พี่เมฆเป็นอะไรหรือเปล่าคะ มุกเห็นพี่นั่งใจลอย แทบจะไม่แตะ

ก๋วยเตี๋ยวในชามเลย เยน็ชดืหมดแล้ว” 

เสยีงตงิของมุกตาภาท�าให้นายแพทย์หนุ่มยิ้มแหย

“พี่คดิเรื่องงานน่ะ ว่าแต่มุกเถอะ ท�าไมกนินดิเดยีว ไม่ถูกปากเหรอ 

เดี๋ยวพี่ให้เชฟท�ามาให้ใหม่”

“มกุอิ่มแล้วค่ะ เมื่อเช้าพี่เมฆจดัอาหารเช้าชุดใหญ่ให้ มุกกนิจนแน่น

ท้อง พี่เมฆสแิทบไม่กนิอะไรเลย ท�างานหนกัต้องกนิเยอะๆ จะได้มแีรง”

“พี่กนิไม่เยอะหรอก บางวนัที่งานยุ่ง ต้องผ่าตดัหลายเคส แทบจะ

ไม่มเีวลาแตะอาหารเลยด้วยซ�้า” 

“พี่เมฆชอบบงัคบัคนอื่น แต่ตวัเองดื๊อ...ดื้อ มกุอยากให้มคีนมาปราบ

และดแูลพี่จงั อย่างคณุชนติานี่กน่็ารกัดนีะคะ” มกุตาภาเอ่ยด้วยดวงตาเป็น
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ประกาย

“อย่าบอกนะว่ามุกคดิจะเป็นแม่สื่อ พี่บอกไว้เลยว่าพี่ไม่ได้สนใจเธอ 

ตอนนี้สิ่งที่พี่ให้ความส�าคัญมากที่สุดก็คืออยากให้มุกกลับมาเดินได้ และ

ศูนย์ฯ แห่งนี้ประสบความส�าเรจ็” เมธาเอ่ยด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“มกุรูค่้ะ แต่พี่เมฆกไ็ม่เหน็ต้องปิดกั้นตวัเอง ปกตมิกุไม่ถกูชะตากบั

ใครง่ายๆ แต่มกุชอบคณุพดั ผูห้ญงิเก่งและลยุๆ แบบนี้นี่แหละที่เหมาะกบั

พี่เมฆที่สุด”

“มกุไม่รูจ้รงิๆ เหรอว่าพี่ชอบผูห้ญงิแบบไหน” ครั้งนี้นายแพทย์หนุม่

ทอดสายตามองหญงิสาวเพื่อเผยความนยั มุกตาภานิ่งไปครู่หนึ่งและหลุบ

ตาลง

“มกุอิ่มแล้ว ขอไปสดูอากาศข้างนอกดกีว่า” หญงิสาวเอ่ยพลางขยบั

รถเขน็ แต่เขาจะไม่ยอมให้เธอหนแีละท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้แบบนี้ 

“เดี๋ยวพี่พาไปเอง มุกจะได้ช่วยพี่ดูรอบๆ ด้วยว่าควรจะปลูกต้นไม้

หรอืดอกไม้อะไรเพิ่มอกีหรอืเปล่า พี่ว่าที่นี่มนัยงัโล่งๆ อยู”่ นายแพทย์เมธา

เอ่ยพลางลุกขึ้นไปช่วยเข็นรถเข็น และพาออกไปยังบริเวณสวนที่ติดกับ

บรเิวณคลบัเฮาส์

“มาถงึพี่เมฆกใ็ช้งานมกุเลยนะ” หญงิสาวเอ่ยลอ้ๆ แต่จบัน�้าเสยีงได้

ว่าเก้อเขนิ ท�าให้เขารู้ว่ามุกตาภายงัไม่พร้อมให้เขารุกไปมากกว่านี้

“กต้็องให้คุม้กบัค่าอาหารที่พี่ขนุมกุหน่อยส ิแล้วเดี๋ยวพอศูนย์ฯ เปิด

ให้บรกิาร พี่อยากให้มุกเป็นวทิยากรช่วยสอนจดัดอกไม้ด้วย” 

“ลกูค้าจะโอเคเหรอคะ ถ้าวทิยากรเป็นคนพกิาร...” หญงิสาวเอ่ยด้วย

น�้าเสยีงไม่มั่นใจ

“มกุเลกิคดิว่าตวัเองเป็นคนพกิารได้แล้ว พี่ว่ามุกจะให้ก�าลงัใจลกูค้า

ได้ด ี แล้วกเ็ป็นตวัอย่างให้เหน็ด้วยว่าถ้าเรามคีวามหวงัและก�าลงัใจ เราจะ

หายได้แน่นอน” 

นายแพทย์หนุ่มเสียดายที่ไม่มีโอกาสได้คุยกับมุกตาภาเรื่องนี้ต่อ 
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เพราะรตมิาเดนิตรงมา

“สวสัดคี่ะคุณหมอ ใบเฟิร์นตามมาช่วยงานพี่พดัค่ะ”

“สวสัดคีรบั จรงิๆ คุณใบเฟิร์นไม่จ�าเป็นต้องมาที่นี่กไ็ด้ เพราะคุณ

รู้จกัที่นี่ดอียู่แล้ว”

“ก็เพราะใบเฟิร์นรู้จักที่นี่ดีไงคะถึงต้องมาช่วยพี่พัด...แล้วใบเฟิร์นก็

อยากขออนุญาตคุณหมอพาเพื่อนมาพกัด้วยคนนงึค่ะ” 

“ตามสบายครบั จรงิๆ คณุไม่ต้องขออนญุาตผมเลย คณุเองกถ็อืว่า

เป็นเจ้าของที่นี่เหมอืนกนั”

“คณุพ่อย�้าเสมอค่ะว่าถ้าจะท�าอะไรให้ขออนุญาตคุณหมอก่อน...แล้ว

ผูห้ญงิคนนี้ใครเอ่ย คนไข้คณุหมอเหรอคะ ศนูย์ฯ เรายงัไม่ได้เปิดให้บรกิาร

เลยนี่คะ”

“เธอไม่ใช่คนไข้ แต่เป็นน้องสาวของผม” นายแพทย์หนุ่มเอ่ยเสยีง

แขง็ เขาไม่พอใจนกัเวลาที่มใีครเรยีกมุกตาภาว่าคนไข้หรอืคนป่วย 

รติมาหน้าเสียและรีบยกมือไหว้ “ใบเฟิร์นไม่ทราบจริงๆ ค่ะ ต้อง

ขอโทษคุณหมอและน้องสาวด้วยนะคะที่เสียมารยาท งั้นขอตัวก่อนนะคะ 

ไม่รบกวนแล้ว” 

ยังไม่ทันที่รติมาจะเดินไป ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาดีก็เดิน 

ตามมา

“อ้าว ใบเฟิร์น มาอยู่ที่นี่เอง พี่ยกกระเป๋ามาไว้ที่คลบัเฮาส์แล้วนะ”

“คุณหมอคะ นี่พี่บอล เพื่อนของใบเฟิร์นเองค่ะ”

“ยินดีที่ได้รู้จักครับ” นายแพทย์หนุ่มทักทายอีกฝ่ายตามมารยาท 

และหนัไปมองมกุตาภาด้วยความเป็นห่วง เพราะเกรงว่าจะอดึอดัที่ต้องเจอ

แต่คนที่ไม่รู้จกั...ทว่าหญงิสาวไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้ว


