
พิมพ์พิช วริทธิ์นันท์ ดีใจจนออกนอกหน้าเมื่อแสนศรันย์กับ 
มนินภสัรุน่น้องคนสนทิแวะมาหา พร้อมกบัส่งข่าวว่าซื้อที่ดนิข้างๆ บ้านสวน

ซึ่งประกาศขายเมื่อหลายเดอืนก่อนเอาไว้แล้ว 

มินนภัสชอบสวนสไตล์อังกฤษของเธอมาก ขนาดมีเวลาว่างช่วงวัน

หยดุยงัขอมานั่งรบัลมชมววิ จงึไม่แปลกใจเลยที่พ่อบญุทุม่อย่างแสนศรนัย์

จะควกัเงนิก้อนโตซื้อให้เป็นของขวญัแต่งงาน

“พี่นกึแล้วว่าคุณแสนต้องซื้อ” 

“มนิกไ็ม่คดิว่าจะซื้อหรอกค่ะ คดิว่าแค่พามาดู...ที่ไหนได้” มนินภสั

ตาพราว แถมไม่เกรงใจเจ้าของบ้าน เอนศรีษะซบไหล่สามอีย่างออดอ้อน

“เฮ้อ อจิฉาจงั” พมิพ์พชิเหน็กริยิาของคู่ข้าวใหม่ปลามนัแล้วกไ็ด้แต่

บ่นอุบ ก่อนจะนกึอะไรขึ้นมาได้ “เออ พี่มอีะไรให้มนิดูด้วย แป๊บนงึนะ” 

แล้วเจ้าของบ้านกว็ิ่งหายขึ้นไปบนชั้นสอง ครู่ใหญ่กก็ลบัลงมาพร้อม

กบัอลับมัรูป

“พอดีหลายวันก่อนพี่นั่งคัดรูปออกจากอัลบัม เลยไปเจอสิ่งที่น่า

บทน�ำ
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สนใจเข้า มนิลองดูส”ิ พมิพ์พชิส่งรูปใบหนึ่งให้รุ่นน้องดู พร้อมกบัเหลอืบ

มองคนที่นั่งถดัไปแล้วถามย�้า “ใช่ใช่ไหม” 

“อะไรเหรอครบั” แสนศรนัย์ไม่รูอ้โีหน่อเีหน่ พอหยบิรปูที่ภรรยาส่งให้

มาดูกเ็ป็นฝ่ายยิ้มเขนิเสยีเอง

“ไม่คดิว่าจะมคีนถ่ายตดิ” 

ภาพดงักล่าวยงัสสีดอยูเ่พราะเพิ่งผ่านไปไม่กี่ปี แต่แฟชั่นในภาพกบ่็ง

บอกได้ว่าไม่ใช่ปัจจุบัน บริเวณมุมซ้ายของภาพมีชายหนุ่มคนหนึ่งยืนถือ

ดอกไม้ จ้องไปทางหญิงสาวสวมชุดครุยที่มีคนห้อมล้อม ผู้ชายคนนั้นคอื

แสนศรันย์ที่แอบไปแสดงความยินดีกับมินนภัสโดยไม่แสดงตัว เรื่องของ

เรื่องคือทั้งสองเคยแอบคบกันเมื่อหลายปีก่อน แต่ก็มีเหตุให้เข้าใจผิดจน

ต้องห่างกนัไปเกอืบหกปี 

พิมพ์พิชเคยแอนตี้แสนศรันย์ เพราะรับรู้เรื่องของเขาผ่านมินนภัส 

มาตลอด ถงึขั้นเคยด่ากราดและห้ามมนินภสัเข้าใกล้มาแล้วด้วยซ�้า แต่พอ

เหตกุารณ์เก่าๆ คลี่คลาย เธอกอ็ดนบัถอืความอดทนและความรกัที่เขามต่ีอ

มินนภัสไม่ได้ ยังเคยบ่นให้รุ่นน้องฟังเลยว่าผู้ชายอย่างแสนศรันย์น่าจะมี

อกีหลายๆ คน 

มนินภสัละสายตาจากภาพแล้วเงยหน้าขึ้นมองคนรกัดว้ยความปลื้ม

ปริ่มจนน�้าตาคลอ เธอจ�าได้ว่าเหตุการณ์ในภาพคือวันซ้อมรับปริญญาที่

มารดากบัป้าดารนิไม่ได้ไป มเีพยีงเพื่อนๆ ที่สนทิเท่านั้น

“พี่ต้องฝากเดก็แถวนั้นเอาดอกไม้ไปให้มนิ”

“แล้วท�าไมไม่เอามาให้เองล่ะคะ”

“พี่รู้ว่ามนิยงัโกรธนี่ครบั คงไม่รบัดอกไม้ของพี่แน่ๆ” คนมชีนกัตดิ

หลงัพมึพ�า แม้เรื่องราวจะผ่านไปแล้ว แต่กย็งัเสยีใจทุกครั้งที่นกึถงึ

“ช่วงนั้นพชิเคยเจอคุณแสนด้วยใช่ไหมคะ” พมิพ์พชิถามทวนความ

จ�า เธอรูส้กึคุน้หน้าตั้งแต่แรกแต่เขายนืกรานว่าเธอจ�าผดิ คนที่เจอน่าจะเป็น

สรวศิมากกว่า
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“ครบั ผมไม่คดิว่าคุณพชิจะจ�าแม่นขนาดนี้”

พิมพ์พิชหัวเราะ ความจ�าของเธอถึงขั้นดีเยี่ยม แม้แสนศรันย์กับ 

สรวศิจะเป็นฝาแฝด แต่บุคลกิกด็ูต่างกนัอย่างชดัเจน

“งั้นคยุกนัไปก่อนนะคะ เดี๋ยวพชิไปดเูดก็ก่อนว่าเตรยีมของว่างเสรจ็

หรอืยงั” 

พมิพ์พชิปลกีตวัออกมาเพื่อให้ทั้งสองได้มเีวลาร�าลกึความหลงั เธอ

เข้าไปดูความเรยีบร้อยในครวั จากนั้นกไ็ปเตร่อยู่บรเิวณสวนสไตล์องักฤษ

ระหว่างนั้นเองที่รั้วหน้าบ้านก็มีรถคันหนึ่งแล่นมาจอด ตอนแรกว่า

จะเดนิไปดเูอง แต่นิ่มวิ่งแซงออกไปเสยีก่อน เธอเฝ้ามองห่างๆ กระทั่งเหน็

ว่านิ่มจัดการเปิดประตูรั้วให้รถยนต์สัญชาติยุโรปแล่นเข้ามาในบริเวณบ้าน 

คิ้วบางขมวดเข้าหากนั เพราะทั้งทะเบยีนรถและสรีถล้วนไม่คุ้นตา พอเหน็

ว่าใครลงมาจากรถกท็�าเอาเธอหน้าซดีเผอืด

“มแีขกมาขอพบคุณพชิค่ะ” 

พมิพ์พชิยงัตระหนก สายตาจบัจ้องแต่คนที่เดนิตามหลงัแม่บ้านมา

ตดิๆ

“คุณพชิคะ”

เสยีงเรยีกซ�้าของแม่บ้านท�าให้เธอสะดุ้ง รบีดงึสตติวัเองกลบัมา 

“ขอบใจจ้ะ มอีะไรกไ็ปท�าเถอะ”

แม่บ้านเดนิหายไปทนัททีี่จบประโยค พมิพ์พชิจงึหนัไปทางผู้มาเยอืน

“สวสัดคี่ะ คุณพชิ”

สองขาที่ขยับเข้ามาหาท�าให้พิมพ์พิชก้าวถอยหลัง ท�าหน้าไม่ถูกเมื่อ

ต้องเผชญิหน้ากบั ‘ธนวฒัน์’ อกีครั้ง 

เขาเป็นเพื่อนสนิทของแสนศรันย์กับมินนภัส เธอเพิ่งรู้จักคุณหมอ

หนุม่ได้ไม่นาน แต่...ความสมัพนัธ์ของเธอกบัเขาดจูะก้าวผ่านค�าว่า ‘คนรูจ้กั’ 

ไปไกล

“คุณหมอ...มาที่นี่ได้ยังไงคะ” น�้าเสียงยามถามฟังดูแปร่งๆ ทว่า  
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ณ ตอนนี้เธอตั้งตวัไม่ตดิจรงิๆ 

“ผมไปบ้านคุณพชิมาค่ะ”

“คะ?” พิมพ์พิชตกใจมากกว่าเดิม รู้เรื่องที่เขาตามหาอยู่เหมือนกัน 

จงึพยายามหลบหน้าหลบตาถงึขั้นหอบงานมาอยู่ที่นี่เป็นเดอืนๆ

“ผมไปหาคณุพชิที่คอนโดกไ็ม่พบ ที่ร้านกไ็ม่เข้า โทร. หากไ็ม่รบั ผม

เลยตามไปที่บ้าน”

‘บ้าน’ ที่ธนวัฒน์ว่าคงไม่พ้นบ้านใหญ่ที่อยู่ใจกลางกรุงซึ่งมีพิมพ์แข

กบัภมีวจัน์ ยายและน้าของเธอเป็นผู้อาศยั ค�าบอกเล่าดงักล่าวท�าให้พมิพ์-

พชิหวัร้อนเป็นอย่างมาก แม้ตอนนี้ผูเ้ป็นยายจะไปถอืศลีต่างจงัหวดั แต่ถ้า

มใีครสกัคนโทร. ไปรายงานคงเป็นประเดน็ขึ้นมาแน่ๆ 

ใครๆ กร็ูว่้าท่านทั้งหวงทั้งห่วงเธอยิ่งกว่าอะไร ขนาดพรีะพฒัน์ อดตี

แฟนที่คบกนัมากว่าห้าปี ยงัเคยไปเยอืนแค่ครั้งสองครั้งเอง

“คุณหมอ!”

“คุณพชิหลบหน้าผมท�าไมคะ”

“แล้วคณุจะอยากเจอฉนัท�าไม” แม้จะรูด้แีก่ใจ แต่พมิพ์พชิกห็ลดุปาก

ถามออกไป 

“ผมอยากคุยเรื่องของเรา”

“เราคยุกนัจบไปแล้ว” คนที่อยูใ่นชดุเสื้อยดืกางเกงยนีขาสั้น เกล้าผม

มวยสูงเริ่มเดินไปเดินมา บุคลิกที่ชอบกระท�ายามใช้สมองอย่าง ‘กัดเล็บ’ 

ปรากฏออกมาโดยไม่รู้ตวั

“ผมปล่อยให้มนัจบแบบนั้นไม่ได้”

“ท�าไมจะไม่ได้คะ เรื่องนั้น....มนัไม่มอีะไร คุณกร็ู้”

ธนวัฒน์รั้งแขนเล็กให้หยุดเดินแล้วจับให้หันมาเผชิญหน้า “คุณพิช

ใจเยน็ๆ ก่อนนะคะ ผมว่าเราคุยกนัดีๆ  ได้”

“ฉนัต้องการจบเรื่องนี้”

“แต่ผม...”
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“คณุหมอ!” พมิพ์พชิแทรกขึ้นในทนัใด ก่อนจะหายใจเข้าลกึๆ แลว้

กลา่วสิ่งที่อยูใ่นใจออกมา “เรื่องของเรามนัไม่มอีะไรเลยนะคะ คณุเมา ฉนั

เมา เลย...จบที่วนัไนต์สแตนด์ เราไม่ได้รกักนั ไม่มคีวามผูกพนัสกันดิ แล้ว

อกีอย่างคุณกเ็ป็น เอ่อ...เป็น...”

ธนวัฒน์ยังตีสีหน้าไม่ถูกกับประโยคตอกกลับของสาวเจ้า จึงได้แต่

จ้องหน้าเธอนิ่ง

ดีไซเนอร์สาวอึกอักอยู่หลายวินาทีก่อนจะโพล่งออกมา “คุณหมอ

ชอบผู้ชายนี่คะ แล้วจะมาวอแวกบัฉนัท�าไม”

“คุณพชิ!”

“คุณหมอไม่ต้องมารบัผดิชอบอะไรฉนัหรอกค่ะ เรื่องของเรามนัจบ

ตั้งแต่ที่ญี่ปุ่นแล้ว คุณหมอสบายใจได้เลย”

“แล้วถ้าคุณท้องล่ะคะ”

หลงัจบประโยคของธนวฒัน์ รอบบรเิวณกเ็กดิความเงยีบขึ้นชั่วขณะ 

ไม่ทนัที่พมิพ์พชิจะหาเสยีงตวัเองเจอ จู่ๆ กม็เีสยีงวนีดงัแทรกเข้ามา

“นี่มนัอะไรกนั!” 

ทั้งสองคนที่มัวแต่ทุ่มเถียงกันโดยลืมสนใจสิ่งรอบข้างพากันหันไป

มอง 

“ที่พ่อหนุ่มคนนี้พูดหมายความว่ายงัไงฮะ ยายพชิ!”

“คุณยาย!” หวัใจพมิพ์พชิตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อเหน็ ‘พมิพ์แข’ เดนิ

เข้ามาด้วยสีหน้าถมึงทึง “มะ...มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคะ ก็คุณยายไปถือศีลที่

เชยีงราย”

ผู้มาใหม่ไม่ตอบ กลบัหนัไปจ้องชายหนุม่อกีคนที่ยกมอืไหว้ตนทนัใด

“แล้วมีอะไรท�าไมไม่เข้าไปคุยกันในบ้าน กลัวชาวบ้านชาวช่องเขา 

ไม่ได้ยนิหรอืไง”

พมิพ์พชิและธนวฒัน์มองตามสายตาของคนสงูวยั จงึเหน็ว่ามคีนอกี

สองคนยนือยู่ในบรเิวณนั้นด้วย
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“ไอ้แสน น้องมนิ!” ธนวฒัน์ตะลงึพรงึเพรดิ ส่วนพมิพ์พชิกล็มืไปเสยี

สนทิว่าตนมแีขก

“มนิกบัพี่แสนไม่ได้ตั้งใจแอบฟังนะคะ เอ่อ...” มนินภสัอกึอกั เธอ

ได้ยนิเสยีงคนทุม่เถยีงกนัจงึชวนแสนศรนัย์ออกมาด ูจนไดย้นิเรื่องของทั้ง

สองตั้งแต่ช่วงแรกๆ 

พิมพ์พิชกลืนน�้าลายหนืดๆ ลงคอ ‘ความจริง’ ที่เฝ้าหนีมาตลอด

หลายเดอืนดูเหมอืนจะจู่โจมจนไม่มทีางไหนให้เธอหนไีด้อกีแล้ว

“งั้นกเ็ข้าไปคุยกนัในบ้านทั้งหมดนี่ละ” 

ทุกคนถูกสายตาหลังกรอบแว่นจ้องรายตัวจนรู้สึกร้อนๆ หนาวๆ  

ได้แต่ตอบรับเสียงอ่อยแล้วเดินตามพิมพ์แขเข้าไปในห้องรับแขกของบ้าน 

วรทิธิ์นนัท์

พมิพ์พชิเดนิตามไปห่างๆ หน้าซดีลงทุกขณะ เรื่องราวที่เกดิขึ้น ณ 

ประเทศญี่ปุ่นเมื่อหลายเดอืนก่อนผุดขึ้นมาในหวัเป็นฉากๆ



๑
เพื่อนรักและคนรัก

พิมพ์พิชทิ้งตัวลงบนพื้นที่ปูด้วยเสื่อทาทามิในห้องอาหารของ 
เรยีวกงัชื่อดงัแห่งหนึ่งในเมอืงโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น การเดนิทางเกอืบสบิ

ชั่วโมงทั้งเครื่องบนิและรถยนต์ท�าให้เพลยีจนแทบหมดแรง 

“เหนื่อยมากเลยเหรอคะ” เป็นค�าถามจากชายหนุม่ที่ทรุดตวัลงนั่งตรง

ข้าม เขาเป็นเพื่อนร่วมทางที่มาจากกรุงเทพฯ พร้อมกนั

“ค่ะ ฉนัเป็นคนขี้เมื่อยอยูแ่ล้ว ยิ่งอายเุยอะยิ่งความอดทนต�่า” พมิพ์-

พิชตอบพลางใช้มือทุบตามแขนขาไปพลาง พอได้ยินเสียงหัวเราะเธอก็

เหลอืบตาขึ้นมอง

“ข�าอะไร นี่ฉนัพูดจรงินะคะ”

“กค็ุณพชิเดก็กว่าผมหลายปีเลยนะคะ”

“ของแบบนี้ไม่ได้วดักนัที่อายนุี่คะ แล้วอกีอย่างคณุหมอก.็..” พมิพ์พชิ

หยุดไปชั่วขณะ แอบส�ารวจเรอืนร่างของอกีฝ่ายอย่างพนิจิพจิารณา เพื่อน

ร่วมเดนิทางของเธอคอืธนวฒัน์ ชายหนุ่มซึ่งเป็นเพื่อนสนทิของแสนศรนัย์

และสรวศิ เธอรูจ้กัพวกเขาผ่านมนินภสั รุน่น้องคนสนทิที่เรยีนมหาวทิยาลยั
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เดยีวกนัตั้งแต่อยู่ประเทศองักฤษ 

ธนวฒัน์อยู่ในชุดกางเกงยนี เสื้อยดืสขีาวสวมแจก็เกตยนี พอถอด

แจก็เกตออกจงึเหลอืเพยีงเสื้อยดืที่ค่อนข้างพอดตีวั ท�าให้แนบไปกบัซกิซ์-

แพก็เหน็อยู่ร�าไร

“ท่าทางคุณหมอออกก�าลงักายเยอะ น่าจะแขง็แรงกว่าฉนัอยู่แล้ว” 

สายตาที่มองมาอย่างชื่นชมท�าให้ธนวฒัน์รู้สกึกระดากอาย เอื้อมไป

คว้าแจก็เกตมาปิดหน้าท้องไว้

“ไม่ต้องเขินหรอกค่ะ นี่ถ้าไม่ติดว่าเราเพิ่งรู้จักกันไม่นาน ฉันคงขอ

จบัไปแล้ว”

เสยีงหวัเราะใสๆ ที่ตามมายิ่งท�าให้ธนวฒัน์ท�าตวัไม่ถูก เขาเพิ่งเคย

เจอพมิพ์พชิก่อนหน้านี้เพยีงสองสามครั้งเท่านั้น แต่กพ็อจะรู้ว่าเป็นผู้หญงิ

สมยัใหม่ที่มคีวามมั่นใจสงู คดิอะไรกพ็ดูอย่างนั้น แต่กไ็ม่คดิว่าจะเอ่ยออก

มาตรงๆ ขนาดนี้ 

“อย่าท�าหน้าอย่างนั้นสคิะ คณุหมอไม่ใช่คนแรกที่ฉนัขอจบัหรอกนา่ 

ของกรฉนักข็อบ่อยๆ ขานั้นกด็ูแลรูปร่างดมีากเหมอืนกนั”

“กร...เพื่อนที่คุณพชิมาหาน่ะเหรอคะ”

“ใช่ค่ะ ฉนัว่าถ้าคุณหมอรู้จกักรต้องเข้ากนัได้ดแีน่ๆ” 

พิมพ์พิชยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ แอบจับคู่ทั้งสองคนไว้ในใจ กรชวัลเป็น

เพื่อนชายคนสนทิของเธอซึ่งตอนนี้มาดูงานอยู่ที่โตเกยีว จากการแอบสอบ

ถามเลขาฯ ของอกีฝ่าย ท�าให้รูว่้าพกัอยู่ที่เรยีวกงัแห่งนี้ จงึมาดกัรอหวงัขอ

ค้างคนืด้วย ส่วนพรุ่งนี้กม็แีผนจะลากออกไปเที่ยวนอกเมอืงด้วยกนั

สายตาแพรวพราวท�าให้ธนวฒัน์หวั่นใจแปลกๆ เฝ้าภาวนาให้มนินภสั

ซึ่งติดงานอยู่เมืองไทยตามมาสมทบเร็วๆ เพราะเขาก็ไม่สนิทชิดเชื้อกับ 

พมิพ์พชิขนาดอยู่ด้วยกนัล�าพงัทั้งวนัทั้งคนืได้

“เอาไว้ฉนัจะแนะน�าให้รู้จกัอย่างเป็นทางการนะคะ ไม่แน่...คุณหมอ

อาจมคีนรกัษาแผลใจกไ็ด้ กรยงัโสดนะคะ”
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“โสด?” ธนวฒัน์ทวนค�าอย่างสบัสน ชื่อกรน่าจะเป็นผู้ชายไม่ใช่หรอื 

ที่ส�าคญัเขากไ็ม่ได้อกหกั ท�าไมต้องมคีนรกัษาแผลใจด้วย

“ค่ะ แล้วกรกเ็ป็นคนดมีาก ฉนัว่ากรกบัคุณหมอต้องเข้ากนัได้ด”ี

กล่าวมาจนถึงตอนนี้ธนวัฒน์ก็เริ่มรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไร แต่พอจะ

ชี้แจงแถลงไขก็โดนขัดจากพนักงานที่เข้ามารับออร์เดอร์ บทสนทนาจึงตัด

จบไปเสยีดื้อๆ

พอพนกังานออกไป พมิพ์พชิกก็ลบัมาทบุแขนขาตวัเองต่อ ธนวฒัน์

เหน็แล้วกร็ู้สกึเหน็ใจ

“ถ้าทานเสรจ็คณุพชิลองไปแช่น�้าอุน่ดสูคิะ ผมว่าผ่อนคลายดทีเีดยีว” 

“เป็นความคดิที่ดมีากเลยค่ะ” พมิพ์พชิดดีนิ้วเปาะ เพราะตอนเข้ามา

สงัเกตเหน็โบรชวัร์ที่เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์บอกอยูว่่ามอีอนเซน็ “คดิแล้ว

กเ็สยีดายนะคะ ถ้ายายมนิมาพร้อมพวกเรากด็ ีต้องโทษคุณแสนคนเดยีว

เลย” 

เธออดไม่ได้ที่จะบ่นเจ้านายของรุน่น้องคนสนทิที่จู่ๆ  กฉ็กตวัมนินภสั

ไปต่างจงัหวดักะทนัหนัจนต้องเลื่อนการเดนิทางอย่างช่วยไม่ได้

“ก็งานด่วนนี่คะ” ธนวัฒน์อมยิ้มเมื่อนึกถึงใบหน้าของคนในหัวข้อ

สนทนา สาเหตหุลกัที่เขายอมตกปากรบัค�ามาญี่ปุน่กเ็พราะต้องการหาโอกาส

ใกล้ชดิมนินภสันี่แหละ

“ฮ!ึ เรื่องงานจรงิหรอืเปล่ากไ็ม่รู”้ พมิพ์พชิบ่นอบุ ใครกนัจะมองไม่ออก

ว่าเจ้านายของมนินภสัคดิไม่ซื่อ

“คณุพชิว่ายงัไงนะคะ” ธนวฒัน์ได้ยนิ แต่เหมอืนจะยงัไม่เข้าใจความ-

หมายจงึถามย�้า ใจแป้วแล้วว่าอย่าให้เป็นดงัที่คดิเลย

“นี่คุณหมอไม่รู้เหรอคะว่าสองคนนั้นเคยคบกนั”

คนฟังอึ้งไปอดึใจ ก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ

“ตกลงเป็นเพื่อนแก๊งเดยีวกนัจรงิหรอืเปล่าคะเนี่ย” พมิพ์พชิมสีหีน้า

ประหลาดใจ ดูท่าคุณหมอหนุ่มจะความรู้สกึช้าพอสมควรเลย “สองคนนั้น
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คบกนัเมื่อหลายปีก่อน แต่มเีหตใุห้ผดิใจกนักเ็ลยห่างกนัไป ตอนนี้กลบัมา

ท�างานด้วยกนัแล้วไม่รู้จะสานต่ออกีหรอืเปล่า แต่เอาจรงิๆ ฉนัว่าคุณแสน

ไม่ปล่อยยายมนิชวัร์” 

พมิพ์พชิคาดเดา แม้จะได้เจอแสนศรนัย์ไม่กี่ครั้ง แต่แค่เหน็แววตา

กพ็อจะมองออก 

ฟากคนโดนความจริงกระแทกหน้านิ่งไปทันที จิตใจที่พองฟูตลอด

การเดนิทางค่อยๆ แฟบลง หรอืนี่จะเป็นสิ่งที่สรวศิกบัแสนศรนัย์พยายาม

บอกเขามาตลอด

‘ยายมนิมคีนที่ชอบอยู่แล้ว’

‘ถ้ามนิไม่มคีนอื่นในใจ ท�าไมไม่คบใครเลยล่ะ’

เหตุการณ์หลายอย่างในอดตีค่อยๆ ชดัเจนขึ้นมา 

ถงึว่า...แสนศรนัย์ไม่เคยห่างมนินภสัเลย

ถงึว่า...หมอนั่นถงึขวางทุกคนที่เข้าใกล้มนินภสั

เขาเหน็มาตลอดตั้งแต่สมยัเรยีน แต่ดนัคดิไปวา่พฤตกิรรมดงักลา่ว

คอืพี่ชายที่ห่วงน้องสาว เนื่องจากมารดาทั้งสองคนสนทิกนัมาก พอมนินภสั

เรยีนจบกลบัมาแล้ว เขาเหน็ว่าเธอไม่ได้คบหาใครจงึคดิสานสมัพนัธ์ ไม่คดิ

เลยว่าจะมเีบื้องลกึเบื้องหลงัเช่นนี้ 

“คุณหมอ...เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

มือเล็กที่ยื่นมาโบกตรงหน้าท�าให้ธนวัฒน์หลุดจากภวังค์ ยิ้มเจื่อน

อย่างตสีหีน้าไม่ถูก

“เปล่าค่ะ เอ่อ...แล้วนี่คุณพิชโทร. หาเพื่อนติดหรือยังคะ” เขาเส

เปลี่ยนเรื่อง แม้ใจจะโหวงเหวงไปแล้วเพราะสิ่งที่ได้ยนิ แต่ขอไม่ปักใจเชื่อ 

รอฟังจากปากของมนินภสัหรอืไม่กแ็สนศรนัย์เองจะดกีว่า

“ยงัค่ะ สงสยัแบตหมดตามเคย กรขี้ลมืประจ�า ยิ่งเลขาฯ ไม่มาด้วย

ยิ่งแล้วใหญ่” พมิพ์พชิถอนหายใจเมื่อกล่าวถงึความป�้าๆ เป๋อๆ ของเพื่อน

สนทิ



เ จ้ า เ อ ย  l  15

“แล้วแบบนี้จะเจอกนัเหรอคะ”

“ต้องเจอค่ะ กรไม่ใช่คนเถลไถล เสรจ็งานกน่็าจะกลบัที่พกัเลย นี่คง

ก�าลงัเดนิทาง ว่าแต่คุณหมอเถอะ จะไม่พกัด้วยกนัจรงิๆ เหรอ” พมิพ์พชิ

ถามอย่างเป็นห่วง เธอนอนกบักรชวลัแน่อยู่แล้ว แต่เขากลบัแยกตวัไปพกั

ที่โรงแรมใกล้ๆ นี้แทน

“ผมจองห้องไว้แล้วค่ะ” ธนวฒัน์ไม่กล้าอยู่ร่วมห้องกบัพมิพ์พชิและ

กรชวลั หนึ่งคอืยงัไม่คุ้นเคย สองคอืไม่คดิว่าห้องที่นี่จะกว้างพอจุคนสาม

คนได้ เพราะถ้ากรชวลัมาคนเดยีวคงไม่จองห้องใหญ่ 

“งั้นทานข้าวเสร็จคุณหมอกลับไปพักก่อนได้เลยนะคะ ฉันรอกร 

คนเดยีวได้” 

“จะดเีหรอคะ”

“ดสีคิะ ไม่เป็นไรหรอก ฉนัดูแลตวัเองได้”

“งั้นทานเสรจ็ค่อยตดัสนิใจอกีทดีไีหมคะ” ธนวฒัน์กล่าวเมื่อพนกังาน

ทยอยเสริ์ฟเมนูอย่างไคเซกิ๑ เพราะแม้ที่นี่จะดูไม่มอีนัตราย แต่กไ็ม่อยาก

ทิ้งอกีฝ่ายไว้ล�าพงั 

“กไ็ด้ค่ะ งั้นเริ่มทานเลยดกีว่าค่ะ”

ธนวฒัน์เหน็ดเีหน็งาม ทั้งสองจงึพนมมอืขึ้นแล้วกล่าวเป็นภาษาญี่ปุน่

อย่างพร้อมเพรยีง

“อติะดะคมิสั (จะกนิอาหารแล้วนะครบั/นะคะ)”

พออาหารเข้าปาก บทสนทนากเ็ปลี่ยนไปเป็นเรื่องการกนิแทน พมิพ์-

พชิกบัธนวฒัน์เพลดิเพลนิกบัเมนอูาหารที่หลากหลาย แม้ส่วนมากจะหากนิ

ได้ที่เมืองไทย แต่เชื่อเถอะว่าอย่างไรก็สู้ต้นต�ารับไม่ได้ ชิมนู่นชิมนี่กันอยู่ 

พกัใหญ่ จนกระทั่งถงึช่วงท้ายๆ จงัหวะที่ของหวานก�าลงัจะมาเสร์ิฟ พมิพ์พชิ 

กข็อตวัไปเข้าห้องน�้า ระหว่างที่เดนิกลบัมานั่นเอง จู่ๆ  เธอกเ็หน็คนสองคน

๑ ชุดอาหารญี่ปุ่นดั้งเดมิ
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ที่คุ้นตาเดนิเคยีงกนัเข้ามาข้างใน

“กร พี่พี” อารามดีใจจึงรีบเดินตาม ยังไม่ทันเอ่ยทัก กลับพบว่า

ปฏกิริยิาของเพื่อนและอดตีแฟนหนุม่ของเธอที่แสดงออกต่อกนัดแูปลกตา 

เพราะถงึกรชวลักบัพรีะพฒัน์จะรูจ้กัมกัคุน้กนัด ีแต่เธอเพิ่งเคยเหน็พวกเขา

เดนิจบัมอืกนัเป็นครั้งแรก

ไม่รูเ้รยีกว่าสญัชาตญาณได้หรอืเปล่า แต่พมิพ์พชิเลอืกที่จะไม่แสดง

ตัวแล้วแอบเดินตามไปห่างๆ กระทั่งพวกเขาหายเข้าไปในห้องอาหารที่อยู่

ตดิกบัเธอนั่นเอง

ยามนี้หวัใจเธอเต้นรวั แม้ไม่อยากคดิในทางลบ แต่กอ็ดไม่ได้ที่จะ

เอนเอยีงไปทางนั้น พรีะพฒัน์บอกเลกิเธอไม่นานมานี้โดยให้เหตผุลว่า ‘รกั’ 

คนอื่นแล้ว ไม่เปิดโอกาสให้ถามด้วยซ�้าว่ารกัครั้งใหม่ของเขาคอืใคร 

พิมพ์พิชยืนลังเลหน้าประตูอยู่ชั่วครู่ ก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปใน

ห้องฝั่งตน พอธนวฒัน์เงยหน้ามาเหน็กร็บีกวกัมอืให้ไปกนิของหวาน

“คุณ...”

เธอรีบส่งสัญญาณให้อีกฝ่ายเงียบเสียง แล้วบอกพนักงานที่คอย

บรกิารให้ออกไปก่อน เมื่อประตเูลื่อนปิดลงจงึเดนิไปนั่งที่ผนงัห้องด้านหนึ่ง

ธนวฒัน์มองการกระท�าเหล่านั้นด้วยความมนึงง พมิพ์พชิเอาหูแนบ

ผนงัห้องราวกบัก�าลงัแอบฟังบทสนทนาของห้องข้างๆ 

“คณุพชิท�าอะไรคะ” ค�าถามดงัขึ้นเบาๆ แต่กไ็ม่ได้ค�าตอบในทนัท ีมี

เพยีงดวงตาแดงก�่าที่มองตอบกลบัมา

มาถึงขั้นนี้ธนวัฒน์ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่สถานการณ์ปกติ จึงลุกไปนั่งลง

ข้างๆ เฝ้ามองพฤตกิรรมของสาวเจ้าด้วยความเป็นห่วง และตรงนี้เองที่ท�าให้

เขาได้ยินบทสนทนาภาษาไทยดังแว่วมาจากอีกฝั่งของผนังกั้นซึ่งเป็นเพียง

ตารางไม้ขดัแตะหุ้มด้วยกระดาษสขีาวโปร่งแสง

“คุณพ!ี ไม่ต้องนั่งตดิขนาดนี้กไ็ด้ครบั”

“กผ็มอยากนั่งใกล้ๆ ไหนกรบอกจะตามใจผมไง”
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เสียงในห้องเงียบไปหลังจากนั้น ตามด้วยเสียงเปิดประตูซึ่งคงเป็น

พนกังานที่เข้ามารบัออร์เดอร์ ครูห่นึ่งพนกังานกอ็อกไป บทสนทนาจงึดงัขึ้น

อกีรอบ

“คุณพจีะอยู่ที่นี่กี่วนัครบั”

“ผมจะกลบัองักฤษพร้อมคุณ”

“แต่ผมจะกลบักรุงเทพฯ ก่อน”

“ผมกจ็ะไปด้วย”

“คุณพ.ี..” บทสนทนาเงยีบหายไปอดึใจ ก่อนจะมคี�าพูดแผ่วๆ ดงั

แว่วออกมา “ผมกลวัพชิรู้”

“ในเมื่อคุณให้โอกาสผมแล้ว ช้าหรอืเรว็พชิกต็้องรู้เรื่องของเรา”

“แต่เราอาจไปกนัไม่รอดกไ็ด้”

“ไม่มทีาง คุณกร็ู้ว่าผมรกัคุณมากแค่ไหน”

“คุณพ.ี..”

“อย่ามวัแต่พดูเรื่องเครยีดๆ กนัเลย มาสนใจเรื่องของเราดกีว่า ยงัไง

คนืนี้ผมกจ็ะนอนกบัคุณนะ”

“คุณนี่มนั...”

ธนวัฒน์มองตามคนที่ผุดลุกออกไปจากห้องอย่างจับต้นชนปลาย 

ไม่ถกู เขาไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสยีงรั้งเธอไว้ จงึได้แต่คว้ากระเป๋าสะพายแล้ว

ลุกตามไป ตอนแรกคดิว่าพมิพ์พชิจะเข้าไปในห้องข้างๆ แต่ผดิถนดั เธอ

กลบัจ�้าอ้าวออกไปจากเรยีวกงัอย่างรวดเรว็

ธนวัฒน์ละล้าละลัง สุดท้ายก็ยอมทิ้งกระเป๋าเดินทาง มอบเบอร์

ตดิต่อไวก้บัทางร้าน แล้วบอกว่าจะกลบัมาจดัการคา่อาหารและขอฝากของ

ไว้ก่อน จากนั้นกว็ิ่งตามพมิพ์พชิออกไป

สองขาของพมิพ์พชิก้าวเดนิอย่างไร้จดุหมาย ดวงตาพร่าเลอืนไปด้วย
หยาดน�้าตา บทสนทนาเมื่อครู่ยงัวนเวยีนอยู่ในหวัราวกบัมคีนกดปุ่มเพลย์
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ซ�้าๆ ค�าว่า ‘เสยีใจ’ ยงัน้อยเกนิไปส�าหรบัความรู้สกึในตอนนี้ ‘เพื่อนรกักบั

อดตีคนรกัแอบคบหากนั’ พวกเขาท�ากบัเธอแบบนี้ได้อย่างไร!

มือเล็กยกขึ้นปาดน�้าตา เท้าก้าวเร็วขึ้นทุกขณะ เธออยากไปให้ไกล

จากที่นี่ ไปให้ไกลจากสองคนนั้น หายจากโลกนี้ไปเลยยิ่งดี

ปี๊นนน! 

แสงไฟที่เจิดจ้าบวกกับเสียงแตรรถที่ดังยาวท�าให้สองเท้าชะงักกึก 

พอเงยหน้าขึ้นมาก็พบว่ามีรถคันหนึ่งหยุดอยู่ห่างเธอเพียงไม่กี่เซนติเมตร 

ประโยคด่าทอภาษาญี่ปุ่นดังยาวเหยียดบวกกับแตรรถที่ดังซ�้าๆ อีกหลาย

ครั้ง แต่กระนั้นก็ไม่ท�าให้คนขาแข็งขยับเขยื้อนไปไหนได้ มีเพียงแววตา

เท่านั้นที่บ่งบอกว่าก�าลงัตื่นตระหนก

“คุณพชิ!” 

เธอรู้สกึถงึความอบอุ่นที่โอบรอบกาย แล้วตวักล็อยขึ้นจากพื้น 

“เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ บาดเจบ็ตรงไหนไหม” 

ค�าถามย�้าท�าให้พมิพ์พชิเงยหน้ามองคนที่กอดเธออยู่ กายเขายงัหอบ

โยน คาดว่าคงวิ่งตามมาอย่างสุดก�าลงั

ราวกบัเจอขอนไม้หลงัจากเกอืบจมน�้าตาย ดวงตาที่ฉายแววว่างเปล่า

ค่อยๆ สะท้อนเงาของธนวัฒน์ เธอสวมกอดเขาแล้วปล่อยโฮอย่างไม่สน

สายตาใคร

หนึ่งชั่วโมงถดัมาพมิพ์พชิกม็านั่งอยู่ในห้องของโรงแรมที่ธนวฒัน์จอง
ไว้ด้วยสภาพที่ยงัไม่สู้ดนีกั แม้น�้าตาจะเหอืดหายแต่ดวงตายงัแดงก�่า เธอ

ปลีกตัวมานั่งมองแสงไฟยามค�่าคืนของเมืองโตเกียวที่ระเบียงอย่างเหม่อ

ลอย

“น�้าค่ะ”

“เปลี่ยนเป็นเหล้าแทนได้ไหมคะ” เธอตอบขณะหยบิแก้วน�้ามา 

“เดี๋ยวสั่งขึ้นมาให้ดไีหม”
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ค�าพูดสนบัสนุนท�าให้พมิพ์พชิพยกัหน้าช้าๆ เธอยกแก้วขึ้นจบิเพยีง

อกึเดยีวแล้วกุมแก้วไว้ สายตายงัมองววิเบื้องหน้าอย่างไร้จุดหมาย 

“คุณหมอรู้ไหมคะว่าผู้ชายที่อยู่ในห้องอาหารข้างๆ คอืใคร”

ธนวฒัน์ส่ายหน้าแทนการคาดเดา

“กรกบั...” รมิฝีปากคนเล่าสั่นสะท้าน น�้าใสๆ เอ่อขึ้นมาอกีรอบ “พี่พ ี

แฟนเก่าฉนัเองค่ะ”

ใบหน้าธนวฒัน์เปลี่ยนส ีอดตระหนกไม่ได้กบัค�าตอบที่ได้ยนิ

พิมพ์พิชกระตุกยิ้มมุมปาก “คาดไม่ถึงใช่ไหมคะ ฉันก็คาดไม่ถึง

เหมอืนกนั ไม่เคยคดิเลยว่าเขาสองคน...” 

พรีะพฒัน์เป็นผูช้ายที่มคีวามเป็นผูช้ายเอามากๆ เขาไม่ค่อยสนใจรปู

ลกัษณ์ตวัเองเท่าไร แต่กย็งัรูก้าลเทศะ เขาไม่จูจ้ี้ ปล่อยให้เธอมอีสิระเตม็ที่ 

แถมยงัตามใจเธอทุกอย่าง ถงึได้คบหากนัมายาวนานกว่าห้าปี เขาเป็นคน

ตรง รู้สึกแบบไหนก็จะพูดออกมา เพราะฉะนั้นถึงบอกเลิกเธอได้อย่าง

ง่ายดายเมื่อรู้สกึว่าความรกัจดืจางไปแล้ว

ส่วนกรชวลัคอืเพื่อนสนทิที่สุดของเธอ เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่มธัยม

ยันมหาวิทยาลัย แม้กระทั่งตอนไปเรียนต่อเมืองนอกก็ยังอยู ่ด้วยกัน 

แบรนด์ ‘PIMPICH’ กร็่วมหุ้นกนั เธอจงึมกีรชวลัในทุกช่วงชวีติ 

“กรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน เขาบอกฉันคนแรกด้วยซ�้าว่าชอบ

ผู้ชาย” พิมพ์พิชเบือนหน้าหันไปเช็ดน�้าตา ริมฝีปากยังคงสั่นสะท้านจาก

ความเจบ็ปวดที่ได้รบั

“กรไม่เคยมีท่าทีอะไรกับพี่พีมาก่อน ตอนที่ฉันบอกจะคบกับพี่พ ี 

ยงัคดัค้านด้วยซ�้า” พมิพ์พชิพรั่งพรูสิ่งที่อยู่ในใจออกมาเมื่อเหน็ว่าธนวฒัน์

ยงัคงเป็นผู้ฟังที่ด ี

“กรบอกว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าไว้ใจ ไม่เหมาะกับฉัน กรเคยแอบตาม

จับผิดและส่งรูปตอนพี่พีอยู่กับผู้หญิงคนอื่นมาให้ฉัน” ความทรงจ�าสมัย

เรียนมหาวิทยาลัยย้อนเข้ามาในหัวพิมพ์พิชราวกับเหตุการณ์เหล่านั้นเพิ่ง
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ผ่านไปเมื่อวาน 

“ฉันกับพี่พีทะเลาะกันใหญ่โต สุดท้ายเขาก็บอกจะปรับปรุงตัวและ

ไม่โกรธที่กรตามจบัผดิ ตั้งแต่นั้นพวกเราสามคนกไ็ม่มเีรื่องบาดหมางอะไร

กันอีก กรกับพี่พีเริ่มเข้ากันได้ พอเรียนจบก็ยิ่งสนิท เพราะธุรกิจของ

ครอบครวัเอื้อประโยชน์กนั” 

ครอบครัวพีระพัฒน์น�าเข้าอาหารแปรรูป ส่วนครอบครัวกรชวัล 

ส่งออกสนิค้าทางการเกษตร ทั้งสองจงึมกัพบกนัตามงานแสดงสนิค้าต่างๆ 

ซึ่งเกอืบทุกครั้งกรชวลักจ็ะเล่าให้เธอฟังตลอด

“เมื่อไม่กี่อาทติย์ก่อนพี่พบีอกเลกิฉนั เขาบอกว่ารกัคนอื่นแล้ว ฉนั

เสยีใจมาก ตอนนั้นกรยงับนิกลบัมาอยู่เป็นเพื่อนฉนัอยู่เลย”

ธนวัฒน์จ�าเหตุการณ์ช่วงนั้นได้ เพราะเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่ไปแบก

พมิพ์พชิกลบัมาจากคลบัในวนัที่โดนบอกเลกิ

“ไม่คดิเลยว่าคนที่พี่พรีกัจะเป็น...กร” 

ธนวัฒน์เอื้อมมือไปจับแก้วออก ด้วยกลัวเธอจะก�าจนแตกบาดมือ 

แล้วกุมมอืเธอไว้หลวมๆ เพื่อช่วยปลอบประโลม 

เรื่องราวหลายต่อหลายเรื่องพรั่งพรูออกมาจากปากพิมพ์พิชเรื่อยๆ 

จนผ่านไปเกือบค่อนคืน ธนวัฒน์จึงประคองเธอไปส่งที่เตียงแล้วบอกให้ 

พักผ่อน ส่วนตัวเองกลับไปที่เรียวกังเพื่อจัดการค่าอาหารและสัมภาระที่

เหลอื ซึ่งพอแจ้งความจ�านงกบัพนกังาน จู่ๆ  ชายสองคนที่นั่งอยูบ่รเิวณนั้น

กป็รี่เข้ามาหา

“คุณมากบัพชิเหรอครบั”

“พวกคุณ...” ธนวฒัน์พจิารณาบุคคลทั้งสอง สหีน้าที่บ่งบอกว่าเป็น

กงัวลและหนึ่งในนั้นมดีวงตาแดงก�่าท�าให้คาดเดาได้ไม่ยาก “คณุกรกบัคณุพี

ใช่ไหมครบั” 

“ผมกรครบั แล้วตอนนี้พชิอยู่ที่ไหนครบั” 

ชายคนที่ดวงตาแดงก�่าแนะน�าตวั ฉะนั้นอกีคนกค็อืพรีะพฒัน์อย่าง
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ไม่ต้องสงสยั

“คณุพชิพกัอยูท่ี่โรงแรมครบั แต่เธอคงไม่สะดวกใจที่จะพบพวกคณุ” 

เป็นประโยคก�าชับจากเธอก่อนที่เขาจะออกจากห้องมา เธอย�้านัก 

ย�้าหนาว่าไม่อยากเจอใคร

กรชวัลหน้าซีดเผือด คาดเดาได้ทันทีว่าพิมพ์พิชล่วงรู้ความลับของ

ตนแลว้ เขากระวนกระวายตั้งแต่ชาร์จแบตโทรศพัท์แลว้เหน็สายที่ไมไ่ดร้บั

กบัข้อความหลายสบิ พอตั้งสตไิด้กร็บีลงมาถามที่เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์

พร้อมทั้งเอาภาพของพมิพ์พชิให้ดู ซึ่งเจ้าหน้าที่กย็นืยนัว่าผู้หญงิในภาพมา

ใช้บรกิารจรงิพร้อมกบัผู้ชายคนหนึ่ง แต่จู่ๆ พวกเขากว็ิ่งหายออกไป ทิ้งไว้

เพยีงสมัภาระเท่านั้น 

กรชวลัเสมอืนคนไร้เรี่ยวแรงจนเซไปหลายก้าว ร้อนถงึคนที่ยนืซ้อน

หลงัต้องเข้ามาช่วยพยุง

ธนวฒัน์ไม่รูจ้ะเอ่ยอะไรในสถานการณ์เช่นนี้ จงึหนัไปขอสมัภาระจาก

พนกังาน ขณะที่ก�าลงัจะเดนิออกมา กรชวลักว็ิ่งมาดกัหน้าไว้

“คุณช่วยอยู่เป็นเพื่อนพชิก่อนนะครบั อย่าทิ้งพชิให้อยู่คนเดยีว”

สหีน้าของกรชวลับ่งบอกความห่วงใยอย่างแท้จรงิ ธนวฒัน์จงึได้แต่

ถอนหายใจ

“ครบั ผมจะพยายามดูแลเธอให้ดทีี่สุด”

“ขอบคุณครบั ถ้ามอีะไรโทร. บอกผมนะครบั” กรชวลัยื่นนามบตัร

มาให้ ธนวฒัน์จงึควกันามบตัรของตนเองส่งไปเป็นการแลกเปลี่ยน

“เอ่อ ผมยงัไม่รู้จกัคุณเลย”

“ผมธนวฒัน์ครบั เรยีกแทนกไ็ด้”

“ผมไว้ใจคุณได้ใช่ไหมครบั”

พอได้ยินค�าถามนี้ ธนวัฒน์แทบอยากสวนกลับว่าไว้ใจได้กว่าคุณ 

สองคนนั่นแหละ แต่พอคดิดูแล้วกไ็ม่ใช่เรื่องของตน จงึแนะน�าตวัคร่าวๆ 

ให้กรชวลัสบายใจ
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“ผมรู้จกักบัน้องมนิครบั คุณคงรู้จกัเธอ”

กรชวลัพยกัหน้า

“พวกเรานัดมาเที่ยวด้วยกัน แต่น้องมินติดงาน จะตามมาพรุ่งนี้ 

เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเป็นห่วง ช่วยจัดการเรื่องของพวกคุณให้เรียบร้อย

ก่อนไปเจอคุณพชิดกีว่า ผมขอตวันะครบั”

ธนวัฒน์กล่าวลาอย่างสุภาพก่อนจะเดินออกไป ทิ้งผู้ชายสองคนที่

ต้องจดัการกบัความรู้สกึผดิชอบชั่วดขีองตนไว้เพยีงล�าพงั



๒
เสียศูนย์

ธนวัฒน์ใช้เวลาไม่นานก็กลับมาถึงห้องพัก แต่เมื่อเข้าไปด้านใน 
บรรยากาศกลบัเงยีบสงดัจนคล้ายว่าไม่มคีนอยู่

“คุณพชิคะ” เขาวางกระเป๋าเดนิทางที่มถีงึสามใบลงแล้วเดนิหาหญงิ

สาวไปทั่ว แต่ไม่พบจงึลองโทร. หา รอไม่กี่อดึใจกม็เีสยีงดงัแว่วมาจากห้อง

นอน เข้าไปดูกม็เีพยีงสมาร์ตโฟนถูกวางทิ้งไว้โดยไร้วี่แววเจ้าของ

“คงไม่คดิสั้นหรอกนะ” 

ธนวฒัน์พมึพ�าด้วยความกงัวล รูส้กึว่าการมาเที่ยวครั้งนี้จะไม่ใช่การ

พกัผ่อนที่แท้จรงิเสยีแล้ว เขาตดัสนิใจโทร. กลบัไปหากรชวลัตามนามบตัร 

พอฝ่ายนั้นรู้ว่าพิมพ์พิชหายไปก็ตื่นตระหนก บอกว่าจะรีบมาช่วยหา แต ่

ธนวฒัน์จ�าต้องปฏเิสธ ด้วยกลวัว่าถ้าเจอกนัเรื่องราวจะลกุลาม จงึขอความ

ช่วยเหลอืแค่ถามว่าในสถานการณ์เช่นนี้พมิพ์พชิจะมจีุดหมายที่ใดได้บ้าง

‘เวลาเสยีใจยายพชิจะชอบฝังตวัอยู่ตามคลบัตามบาร์ครบั’

ค�าบอกเล่าที่ดังมาตามสายท�าให้ภาพที่เคยไปหิ้วหญิงสาวออกจาก

คลบัลอยมาเข้าหวั
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“ที่โรงแรมมีเลานจ์บาร์อยู่ ยังไงผมจะลงไปดูก่อน ถ้ายังไม่พบจะ

รบกวนพวกคุณอกีท”ี 

เขาบอกปลายสายก่อนจะวางไป จากนั้นกค็วา้กระเป๋าสตางคล์งไปที่

ล็อบบีเพื่อถามข้อมูลว่ามีเลานจ์บาร์อยู่ชั้นไหนบ้าง ซึ่งพนักงานก็ให้ข้อมูล

อย่างละเอียดว่าทั่วทั้งอาคารมีสามจุด เขาจึงเลือกไปร้านที่มีชื่อเสียงเป็น

อนัดบัหนึ่งก่อน 

แสงไฟที่มดืสลวัท�าให้ทศันวสิยัของธนวฒัน์ไมช่ดัเจนนกั เขาตรงไป

ยังบริกรที่อยู่บริเวณนั้นแล้วพ่นภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายรูปลักษณ์ของ 

พมิพ์พชิ ซึ่งกไ็ม่ผดิหวงั เมื่ออกีฝ่ายบอกว่ามผีูห้ญงิลกัษณะดงักลา่วมาที่นี่

จรงิ และตอนนี้กน็ั่งดื่มอยู่คนเดยีวที่มุมมุมหนึ่ง ธนวฒัน์ขอให้บรกิรพาไป 

โดยบอกว่าเป็นเพื่อนที่มาด้วยกนัทว่าตดิต่อไม่ได้

พิมพ์พิชเหมือนจะกรึ่มๆ ได้ที่ ดวงตากลมโตเบิกกว้างเมื่อเห็นเขา 

นั่งลงตรงข้าม

“พี่พ!ี”

“ผมเองครบัคุณพชิ หมอแทน” ธนวฒัน์แก้ไขความเข้าใจผดิ โชคดี

หน่อยที่อกีฝ่ายยงัพอมสีต ิเพ่งมองอยู่ครู่สหีน้าเธอกห็มองลง

“คุณหมอเองเหรอ หาฉนัเจอได้ไงเนี่ย” เธอถามขณะกระดกไวน์ใน

แก้วทรงสูงลงคอ ดวงตาเจอืไปด้วยหยาดน�้าใสๆ

“เดาเอาค่ะ” ธนวัฒน์เลือกจะเอ่ยมุสา ด้วยไม่อยากพูดถึงตัวช่วย

อย่างกรชวลั

“เก่งมาก งั้นต้องฉลองกนัหน่อย” พมิพ์พชิยกมอืเรยีกบรกิรเข้ามา

เพื่อจะสั่งเครื่องดื่มเพิ่ม แต่ธนวฒัน์รบียั้งไว้

“ไม่รับครับ ขอบคุณ” ธนวัฒน์บอกบริกรแล้วหันมาจัดการคนที่

สหีน้าเปลี่ยนไปจากเมื่อครู่

“คณุพชิขึ้นไปพกัดไีหม วนันี้เราเดนิทางกนัมาทั้งวนัแล้วนะคะ” ยามนี้

เลยเที่ยงคืนมาหลายชั่วโมง แถมพิมพ์พิชก็เจอเรื่องสะเทือนใจมาหมาดๆ 
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จงึคาดการณ์ว่าร่างกายน่าจะรบัได้อกีไม่นาน 

“ฉนัไม่เหนื่อยค่ะ มนัไกลหวัใจเยอะ!” เธอว่าแล้วกระดกไวน์ลงคอ

รวดเดยีวหมด “ถ้าคุณหมอไม่ดื่มกข็ึ้นไปพกัก่อนได้เลยค่ะ ฉนั! กลบัเอง

ได้”

เสยีงที่ค่อนข้างดงัท�าให้คนที่อยูบ่รเิวณนั้นพากนัหนัมามอง ธนวฒัน์

จงึต้องเจรจาอย่างอะลุ่มอล่วย

“พรุ่งนี้คุณพิชมีแผนว่าจะไปเที่ยวนอกเมืองไม่ใช่เหรอคะ แล้วไหน

เราต้องไปรบัน้องมนิที่สนามบนิอกี”

พิมพ์พิชปรือตาขึ้นมาสบตา แล้วบอกเรื่องที่เธอส่งข้อความไปหา 

มนินภสัก่อนลงมา “ยายมนิไม่มาค่ะ ไม่มาแล้ว ฉนั...ยกเลกิทรปิแล้ว”

ค�าบอกเล่าท�าให้ธนวฒัน์ตกใจไม่น้อย หากเป็นแบบนี้แผนการใกล้ชดิ 

มนินภสักค็งล้มเหลวตั้งแต่ยงัไม่เริ่มเลยทเีดยีว

“คุณหมอกลบัไปเถอะ ฉนัอยู่คนเดยีวได้”

ค�าไล่ที่ดังออกมาจากปากคนสติไม่เต็มร้อยท�าให้ธนวัฒน์ส่ายหน้า 

จากที่คดิจะขึ้นไปพกัเพื่อรอตะลยุเที่ยวในวนัรุง่ขึ้น เปลี่ยนเป็นสั่งเครื่องดื่ม

เบาๆ มานั่งจบิเป็นเพื่อนคนอกหกัแทน เพราะรูส้กึว่าหวัใจกก็�าลงัเจบ็แปลบ

เช่นกนั

ช่วงเที่ยงของวนัต่อมา 
พมิพ์พชิยนัตวัลกุขึ้นนั่งด้วยความงวัเงยี หวัที่หนกัอึ้งท�าให้ไม่ปลอด

โปร่งเอาเสยีเลย 

“โอ๊ย! ปวดหวั” เธอบ่นเสยีงดงั สะบดัหน้าไปมาให้หายมนึแล้วลมืตา

มองสิ่งรอบกาย สภาพห้องที่ไม่คุ้นท�าให้ใจหายวาบ แต่ก่อนจะโวยวายกม็ี

สตพิอจะนั่งย้อนว่าเมื่อวานเกดิอะไรขึ้นบ้าง 

‘ถูกเพื่อนหกัหลงั ถูกแฟนทิ้ง กนิเหล้าเมา’ 

สามประโยคง่ายๆ สั้นๆ ท�าให้พมิพ์พชิถอนหายใจอกีครา ที่นี่คงไม่
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พ้นห้องพักของธนวัฒน์ เพราะจ�าได้ว่าก่อนสติจะพร่าเลือนเขาลงไปนั่งดื่ม

ด้วย

“เปลี่ยนชดุให้ด้วยเหรอเนี่ย” เธอพมึพ�าเมื่อส�ารวจเครื่องแต่งกายแล้ว

พบว่าเป็นชุดนอนลายการ์ตูนที่เตรยีมมาใส่พร้อมแก๊งเพื่อนสาว

สมองยังไม่ทันสดชื่นดี พลันกลิ่นหอมๆ ของอาหารก็โชยมาเรียก 

น�้าย่อยในท้อง พิมพ์พิชลุกขึ้นเดินโซซัดโซเซตามกลิ่นออกไป พบอาหาร

หน้าตาน่ากนิวางอยู่หลากหลายชนดิ กลิ่นที่เตะจมูกมากที่สุดคงเป็นราเมน

ที่ยงัมคีวนัลอยกรุ่น

เอื๊อก!

สงสยัเธอจะกลนืน�้าลายดงัเกนิไป คนที่ก�าลงัสาละวนกบัการจดัโต๊ะ

ถงึได้เงยหน้าขึ้นมาหาทนัใด

“ตื่นแล้วเหรอคะ”

พิมพ์พิชได้แต่ยิ้มเจื่อน เพราะอีกฝ่ายอยู่ในชุดที่สุภาพและอาบน�้า

แต่งตวัเรยีบร้อย คาดว่าเพิ่งกลบัมาจากข้างนอก ส่วนเธอน่ะหรอื ฮ!ึ ชุดนอน

ลายการ์ตูน

“แปรงฟันหรอืยงัคะ จะได้ทานราเมนกนั ร้านนี้ขึ้นชื่อมากเลย ผมไป

ยนืต่อแถวตั้งนาน”

พมิพ์พชิไม่ตอบค�าถาม เพราะไอที่ลอยกรุน่เชญิชวนเสยีจนไม่อยาก

ปลกีตวัไปท�าอย่างอื่น เธอดิ่งไปนั่งที่โต๊ะ มองของกนิตรงหน้าด้วยนยัน์ตา

พราวระยบั เพราะนอกจากจะมรีาเมนแล้ว ยงัมโีอโคโนะมยิาก ิทาโกะยาก ิ

ไทยาก ิแล้วยงัมขีองหวานอย่างแพนเค้กและเครปผลไม้อกี

“ซื้อมาเยอะขนาดนี้จะกนิหมดเหรอคะ” ถามไปกก็ลนืน�้าลายไป 

“กม็คีณุพชิช่วยไงคะ มา! ลงมอืกนัเถอะ” ธนวฒัน์ยื่นตะเกยีบให้ ซึ่ง

พมิพ์พชิกร็บัมาทนัท ี

ธนวัฒน์มองคนที่ก้มหน้าก้มตากินด้วยสีหน้าที่ดีขึ้นกว่าเมื่อคืนก็ 

รู้สึกใจชื้น คิดว่าคนอกหักจะกินอะไรไม่ลงเสียอีก ที่ไหนได้...น่าจะไม่พอ
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มากกว่า ต้องขอบคุณกรชวัลที่โทร. มาฝากฝังพร้อมทั้งบอกว่าควรรับมือ

กบัความเสยีใจของพมิพ์พชิอย่างไร

‘แค่หาของอร่อยๆ ให้กนิ พาออกไปเที่ยว พชิกส็นุกกบัสิ่งที่อยู่ตรง

หน้าแล้ว จะหนกัหน่อยกต็อนกลางคนืครบั ฟ้ามดืทไีรชวนดื่มตลอด’

ธนวฒัน์แอบผ่อนลมหายใจ ดจูากสถติกิารดื่มของเธอแล้วเขาคงต้อง

รบัศกึหนกัแน่ๆ

เห็นพิมพ์พิชเจริญอาหารได้ดี ธนวัฒน์ก็จัดการส่วนของตนเองบ้าง 

น�้าซุปของราเมนที่ยงัอุ่นท�าให้คล่องคอและสดชื่นขึ้นไม่น้อย 

“คุณหมอเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉนัเหรอคะ”

“แคก็ๆ” 

การส�าลักน�้าซุปของอีกฝ่ายท�าให้พิมพ์พิชตกใจ รีบส่งทิชชูและ 

แก้วน�้าให้

“ค่อยๆ กนิสคิะ ฉนัไม่แย่งหรอก”

ธนวัฒน์เพียงส่งยิ้มเจื่อน รับทิชชูมาเช็ดปากแล้วดื่มน�้าตาม อยาก

บอกเหลือเกินว่าที่เขาส�าลักไม่ใช่ว่ากลัวโดนแย่ง แต่สะดุดค�าพูดของเธอ 

ต่างหาก

“โอเคไหมคะ”

“โอเคค่ะ”

พมิพ์พชิพยกัหน้าแล้วกลบัไปนั่งที่ของตน 

“เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องไหนนะ อ้อ เปลี่ยนเสื้อผ้า คือฉันจะบอกว่า

ขอบคณุนะคะ แล้วกไ็ม่ได้ซเีรยีสเรื่องที่คณุหมอเปลี่ยนให้ด้วย เพราะกร...” 

ค�าพูดของเธอสะดุด มือที่จับตะเกียบชะงักไปด้วย รู้สึกเจ็บจี๊ดที่หน้าอก 

ข้างซ้ายขึ้นมาทนัท ี“เขากเ็คยเปลี่ยนให้ฉนัเหมอืนกนั” 

ประโยคส่วนท้ายเบาลงพร้อมกบัสภาพอารมณ์ที่เปลี่ยนไปถนดัตา ดู

เหมอืนว่าแค่ชื่อ พมิพ์พชิกไ็ม่พร้อมจะเอ่ยถงึ

ธนวัฒน์ซึ่งรู้สึกตะขิดตะขวงใจในตอนแรก พอเห็นอีกฝ่ายเศร้าจึง 
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ไม่คดิจะรื้อฟื้น 

“อย่าเอ่ยถึงคนอื่นเลยค่ะ รีบกินเถอะ ถ้าวันนี้คุณพิชอยากไปไหน

เดี๋ยวผมพาไปเอง”

“ฉนัไม่อยากไปไหนแล้ว”

น�้าเสียงเศร้าลึกท�าให้ธนวัฒน์พลอยสะเทือนใจไปด้วย “งั้นกลับ

กรุงเทพฯ ดไีหม”

พมิพ์พชิส่ายหน้า เธอยงัต้องการเวลาพกัใจ หากกลบัไปตอนนี้กค็ง

ไม่มกีะจติกะใจท�างาน ถ้าครอบครวัรูก้ก็ลวัพวกท่านจะพลอยกงัวลไปด้วย

“ฉนัยงัไม่อยากกลบั คุณหมอกลบัก่อนได้เลยค่ะ” 

ดวงตาธนวฒัน์ฉายแววลงัเล เพราะไม่มปีระโยชน์ที่จะอยูต่่อ แต่พอ

เงยหน้ามองคนที่นั่งอยู่ตรงข้ามก็ได้แต่ผ่อนลมหายใจ เขาจะปล่อยให้เธอ

อยู่ตามล�าพังได้อย่างไร และไหนๆ ก็ลางานมาแล้ว การอยู่จนจบทริปก ็

ไม่ได้กระทบอะไร

“งั้นผมจะอยู่กบัคุณพชิด้วย”

“ไปกับฉันอาจไม่สนุกนะคะ” เธอตอบพร้อมรอยยิ้มแห้ง สภาพ

อารมณ์ตอนนี้อาจจะคุ้มดคีุ้มร้ายซึ่งควบคุมตวัเองไม่ได้เหมอืนกนั อาจจะ

สนุกจนลมืเรื่องเศร้าหรอืไม่กอ็าจจะเศร้าจนลมืสนุกไปเลย

“ผมเป็นหมอนะ แถมเป็นจิตแพทย์ด้วย รับรองว่าไม่ท�าให้คุณพิช

เบื่อหรอกค่ะ”

ฟังค�ายืนยันของเขา พิมพ์พิชก็เผยรอยยิ้มน้อยๆ ท่ามกลางความ

เสยีใจที่ถาโถม ฟ้ายงัเมตตาส่งจติแพทย์หน้าสวยมาเคยีงข้าง แบบนี้กถ็อืว่า

ไม่โหดร้ายกบัเธอเกนิไป

“กไ็ด้ค่ะ ฉนัเชื่อคุณหมอ”

“ดคีรบั ถ้างั้นเริ่มที่จดัการมื้อนี้ก่อน แล้วเราค่อยออกเดนิทางกนั”

พมิพ์พชิพยกัหน้ารบั คาดหวงัว่าทรปิต่อจากนี้คงสนุกพอที่จะท�าให้

เธอลมืเรื่องเจบ็ปวดได้บ้าง
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ธนวฒัน์เป็นคนจดัการเรื่องแผนการเที่ยวรอบใหม่ พมิพ์พชิจงึได้แต่
เดินตามเขาไปเรื่อยๆ ไม่ว่าจะโดนลากขึ้นรถไฟหรือเดินหลายกิโลเมตรก็ 

ไม่ปรปิากบ่น คงเพราะระหว่างทางมสีถานที่ตื่นตาตื่นใจเยอะ แตกต่างจาก

แผนที่เธอเตรยีมมาอย่างสิ้นเชงิ เพราะอนันั้นมแีค่กนิ ชอปปิง และกนิ

ธนวฒัน์พาเธอไปศาลเจ้ายาสุกุนเิพื่อขอพร จากนั้นกไ็ปตลาดอะเม-

โยโกะ ซึ่งที่นี่เองที่ท�าให้พมิพ์พชิเดนิจนหมดแรง

“โอ๊ย! เมื่อยจงั” เธอบ่นขณะทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟา สองมอืทุบต้นขา

ตวัเองไปพลาง

ธนวฒัน์เพยีงแค่ส่งยิ้ม จากนั้นกป็ลกีตวัเข้าไปในห้องนอน 

พิมพ์พิชยังคงนวดเฟ้นตัวเองต่อ แล้วค่อยเด้งตัวลุกขึ้นมาคว้า

โทรศัพท์สั่งรูมเซอร์วิซ จากนั้นก็หยิบกล้องถ่ายรูปขึ้นมาเปิดดู ตลาด 

อะเมโยโกะถอืว่าเป็นศูนย์รวมของทุกอย่าง ทั้งสายแฟชั่นและของกนิ เธอ

จึงได้ไอเดียไปใช้ในสายงานไม่น้อย เพราะหลังกลับจากทริปนี้ต้องเร่งส่ง

แบบให้โรงงานเพื่อตดัเยบ็ชุดคอลเลก็ชนัหน้าร้อน จงึถอืว่าไม่เสยีเที่ยว 

“คุณพชิ เข้ามาในนี้หน่อยค่ะ” 

เสยีงเรยีกของธนวฒัน์ดงัมาจากห้องน�้า พมิพ์พชิวางกล้องแล้วเดนิ

เข้าไปหา สิ่งที่เหน็ท�าให้ขมวดคิ้ว

“คณุหมอท�าอะไรคะ” เธอถามเมื่อเหน็เขาถกขากางเกงทั้งสองข้างขึ้น

แล้วค่อยๆ เอาเท้าลงไปแช่ในอ่างจากุซซี

“ลองมานั่งตรงนี้สคิะ” 

เขาตบตรงที่ว่างข้างตัว พิมพ์พิชจึงปฏิบัติตามอย่างว่าง่าย น�้าที่อุ่น

ก�าลงัดที�าให้เริ่มเข้าใจว่าเขาต้องการสื่ออะไร

“สบายจงัเลยค่ะ” เธอส่งยิ้มให้แล้วหลบัตาลงอย่างผ่อนคลาย

“เสยีดายที่นี่ไม่มอีอนเซน็ ถ้าได้ลงไปแช่คงดกีว่านี้”

“กแ็ช่ที่นี่สคิะ แช่ด้วยกนักไ็ด้ ฉนัไม่ถอื”

ค�าบอกเล่าของพมิพ์พชิท�าให้ธนวฒัน์ลมหายใจสะดุด จู่ๆ มผีู้หญงิ
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หน้าตาดมีาชวนแช่น�้าอุ่นด้วย เล่นเอาท�าตวัไม่ถูกไปชั่วขณะ

“คุณหมอเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ ท�าไมหน้าแดงๆ”

ธนวฒัน์กระแอมไล่บรรยากาศแปลกๆ รอบตวั “คงเพราะแช่น�้าอุ่น

มั้งคะ มันช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด แถมยังลดอาการเมื่อยล้า

ด้วย”

“จรงิเหรอคะ” พมิพ์พชิถามอย่างไม่ค่อยแน่ใจ แต่กไ็ม่ขดัไปกวา่นั้น

เมื่ออกีฝ่ายพยกัหน้า “งั้นคราวหน้าพชิต้องบอกให้พวกนางแบบใช้บ้างแล้ว 

เหน็ใส่ส้นสูงทุกวนัคงจะเมื่อยน่าดู”

ธนวัฒน์เสนอต่ออีกสองสามประโยคว่าควรใส่สมุนไพรบางชนิดลง

ไปด้วยจะช่วยให้ดีขึ้น หลังจากนั้นทั้งสองก็เงียบลงจนธนวัฒน์ต้องหันไป

ส�ารวจคนข้างๆ พบว่าเธอนั่งเหม่อมองววิด้านนอกผ่านกระจกใสซึ่งเปิดม่าน

ไว้

“คดิอะไรอยู่คะ” เขาถามอย่างระมดัระวงั 

“ถ้าแผนเที่ยวเป็นไปตามแผนเดมิคงดกีว่านี้นะคะ” 

ค�าตอบมาพร้อมกบัรอยยิ้มเศร้าๆ ธนวฒัน์จงึเดาได้ว่าอกีฝ่ายคงหวน

นกึถงึเรื่องที่เกดิขึ้นเมื่อวาน 

“คณุพชิไม่สนกุเหรอคะ” เขาถามเผื่อว่าพรุง่นี้จะปรบัเปลี่ยนแผนใหม่

ได้ทนั

“สนุกค่ะ แต่ถ้าคนเยอะกว่านี้กจ็ะสนุกกว่านี้” 

ดวงตาที่มองเหม่อมีน�้าใสๆ คลอหน่วย ธนวัฒน์ไม่กล้าเอ่ยอะไร 

เพราะไม่ได้สนิทชิดเชื้อกันมากมาย จึงท�าได้แค่ยื่นมือไปบีบไหล่เพื่อส่ง 

ก�าลงัใจให้ 

พิมพ์พิชฝืนยิ้มพร้อมกับยกมือขึ้นเช็ดน�้าตา ตอนนั้นเองที่กริ่งหน้า

ห้องดงัขึ้น

“ฉนัสั่งรูมเซอร์วซิค่ะ สงสยัจะมาแล้ว” 

เธอยกเท้าขึ้นจากน�้า หยิบผ้ามาเช็ดลวกๆ แล้ววิ่งปร๋อออกไปทันท ี
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ทิ้งให้คุณหมอหนุ่มมองตามด้วยความสงสัยว่าไอ้ที่เดินกินมากว่าสามสี่

ชั่วโมงย่อยไปหมดแล้วหรือ แต่กระนั้นก็ยังถือว่าดีกว่าคนอกหักรายอื่นๆ 

อย่างน้อยพมิพ์พชิกไ็ม่ฟูมฟายตโีพยตพีายและยงัมสีตสิมัปชญัญะดอียู่ 

ธนวฒัน์จดัการปล่อยน�้าในอ่างทิ้งแล้วเชด็เท้าให้แห้ง พอเดนิออกมา

กพ็บกบัเครื่องดื่มนานาชนดิวางเรยีงรายพร้อมกบัอาหารกนิเล่นอกีสองสาม

อย่าง

“วันนี้ฉันเหนื่อยเลยไม่อยากลงไปเลานจ์ข้างล่าง คุณหมอดื่มเป็น

เพื่อนฉนัหน่อยนะคะ”

คนที่คิดว่าคืนนี้พิมพ์พิชจะละเว้นแอลกอฮอล์ถอนหายใจเบาๆ ให้

ดื่มที่นี่กด็กีว่าหนไีปดื่มที่ไหนไม่รู ้คดิได้ดงันั้นกเ็ข้าไปช่วยหยบิของแล้วเดนิ

ตามไปที่ระเบยีง พมิพ์พชิสร้างบรรยากาศด้วยการเปิดเพลงจากสมาร์ตโฟน 

จบิไวน์ไป ชมทวิทศัน์ยามค�่าคนืของเมอืงโตเกยีวไป

“คูนหมอรู้ไหม ฉนัคบกบัไอ้พี่พมีากี่ปี” 

ค�าถามดงัขึ้นหลงัจากผ่านการดื่มมานานเกอืบสองชั่วโมง ธนวฒัน์ซึ่ง

คอยสงัเกตอยู่ตลอดจงึรู้ว่าพมิพ์พชิก�าลงักรึ่มได้ที่แล้ว 

“ห้าปี! เกอืบห้าปีที่ฉนัไม่มองผู้ชายคนไหนเลย” มือเลก็ตบหน้าอก

ตวัเองซ�้าๆ ส่วนอกีมอืก็กระดกไวน์รวดเดยีวจนหมดแก้ว “หมอรู้ไหมฉัน

ต้องเสยีโอกาสไปตั้งเท่าไหร่ แล้วดู! ดูมนัท�ากบัฉนัส ิ ไม่ชอบผู้หญงิท�าไม

ไม่บอก!” รมิฝีปากสวยเริ่มเบะ ไหล่ทั้งสองข้างสั่นไหวก่อนเจ้าตวัจะปล่อย

โฮออกมาเสยีงดงั

“นังกรก็เหมือนกัน รักพี่พีท�าไมไม่บอก! ฉันเป็นนางเอกพอ ฉัน

พร้อมจะหลกีทางให้ แต่พวกเขากลบัเลอืกที่จะหกัหลงัฉนั” ประโยคตดัพ้อ

ฟังแทบไม่ได้ศพัท์เพราะดงัสลบักบัเสยีงสะอกึสะอื้น “ท�าไมถงึได้ใจร้ายกนั

นกั โดยเฉพาะนงักร นงัเพื่อนทรยศ! ฮอื...”

ธนวฒัน์ไม่รูจ้ะปลอบอย่างไร จงึท�าได้แค่หยบิทชิชสู่งให้แล้วบอกว่า

ตนเองเข้าใจ
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“ทุกคนย่อมมีเหตุผลของตัวเองนะคะ ผมว่าคุณกรกับคุณพีคงหา

โอกาสบอกคุณพิชอยู่ แล้วอีกอย่าง...ความรักมันบังคับกันไม่ได้ คุณพิช 

น่าจะรู้ด”ี

จบประโยคยาวๆ ของจติแพทย์หนุม่ คนเมากห็นัมองตาขวาง “คณุ

หมอเข้าข้างสองคนนั้นเหรอ!”

“ปละ...เปล่าค่ะ ผมแค่มองในมมุของผม สองคนนั้นกค็งไม่อยากให้

คุณเสยีใจหรอก”

“แต่ฉนักเ็สยีใจแล้ว เสยีใจมากด้วย!” เสยีงร้องไห้ดงัระงมอกีหน แต่

คนเมากไ็ม่ใช่จะร้องอย่างเดยีว ยงัมอีารมณ์เทไวน์ใส่แก้วแล้วดื่มอั้กๆ อกี

หลายต่อหลายครั้ง จนผ่านไปกว่าค่อนคนืทุกอย่างจงึสงบลง

“เมาหลบัไปแล้ว คุณกรไม่ต้องห่วงหรอกครบั สวสัดคีรบั” 

ธนวัฒน์วางสายของกรชวัล เพราะฝ่ายนั้นส่งข้อความมาถามอยู่

เนอืงๆ ดทีี่เขาปิดเสยีงไว้ พมิพ์พชิจงึไม่ได้ระแวงสงสยั เท่าที่ดูสถานการณ์

ของคนทั้งสาม เขาเดาว่าคงเป็นเหตุสุดวสิยั กรชวลักบัพรีะพฒัน์คงรกักนั

แบบไม่ได้ตั้งตัว ส่วนพิมพ์พิชก็ไม่ได้มีความผิดเช่นกัน เพียงแต่ความรัก

มนัอยู่ที่คนสองคนใจตรงกนัเท่านั้น 

ธนวฒัน์ถอนหายใจก่อนจะหนัไปทางคนที่เมาจนหลบัไม่ได้สต ิเอื้อม

ไปเขย่าไหล่เบาๆ

“คุณพชิเข้าไปนอนข้างในเถอะค่ะ” 

“อือ...พี่พีเหรอ ไม่เป็นไร พิชนอนตรงนี้ได้ พี่พีเข้าไปนอนกับกร

เถอะ” พมิพ์พชิปัดมอืแล้วพลกิตวัหน ี

ธนวัฒน์ได้ยินแล้วสะท้อนใจ คนทั้งสามคงสนิทกันมาก ไม่น่าเกิด

เรื่องแบบนี้ขึ้นเลยจรงิๆ

“งั้นผมขออนุญาตนะคะ” 

เขาไม่คดิจะทิ้งเธอให้นอนตากน�้าค้างอยู่แล้ว จงึโน้มตวัไปอุ้มขึ้นมา 

ฝ่ายนั้นผลักไสอยู่ครู่เดียวก็เอนใบหน้าซบอก เดินไปได้ไม่กี่ก้าวเขาก็รู้สึก
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ถึงใบหน้าที่ซุกไซ้ไปมาและแรงสูดลมหายใจแรงๆ เล่นเอาคนอุ้มก้าวขา 

ไม่ออก

“หอมจงั...” เสยีงหวานดงัพมึพ�าขณะยงัหลบัตาพริ้ม สองมอืตวดัรดั

คอเขาแน่น

“คุณพชิ...อย่าท�าแบบนี้ค่ะ” 

เขาห้ามเมื่อใบหน้าเธอชักจะซุกซนเกินไป แต่คนในวงแขนคล้ายจะ

ไม่ได้ยิน ธนวัฒน์จึงเปลี่ยนเป็นก้าวเร็วกว่าเดิม จนเกือบจะถึงเตียงนอน 

อยู่แล้ว จู่ๆ ร่างเลก็กเ็กดิปฏกิริยิาขึ้นอกี

“คุณพิช...ไม่นะคะ” ธนวัฒน์ห้ามเสียงหลงเมื่ออีกฝ่ายโก่งคอคล้าย

จะอาเจยีน “อย่า!”

“แหวะ!”

ธนวัฒน์เบือนหน้าหนีทันใดเมื่อน�้าย่อยและกากใยอาหารอุ่นๆ พ่น

รดหน้าอก

“ขอโทษค่ะ พชิกลั้นแล้วมนัไม่ไหวจรงิๆ” คนในวงแขนพมึพ�าก่อนจะ

เงยีบเสยีงไปนบัจากนั้น

ธนวฒัน์พ่นลมหายใจแรง ตั้งแต่รู้จกักนัมา เขาโดนพมิพ์พชิฝากรกั

เป็นครั้งที่สองแล้ว!



๓
เมา

ธนวฒัน์ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้พมิพ์พชิอกีเช่นเคย แม้ความล�าบากใจ
จะลดลง แต่กไ็ม่คุ้นชนิกบัการต้องยุ่มย่ามกบัเนื้อตวัผู้หญงิ ถงึอย่างนั้นก็

ไม่อาจปล่อยให้อีกฝ่ายหลับไปในสภาพนี้ได้เช่นกัน เขาเดินไปค้นชุดนอน

ในกระเป๋าของอกีฝ่ายแล้วกลบัมานั่งที่เตยีงพร้อมกบัพมึพ�าเบาๆ

“ขอโทษนะคะคุณพชิ” 

มนัเป็นสถานการณ์สุดวสิยั ถ้าเขาไม่ท�าแล้วใครจะท�า ธนวฒัน์บอก

ตวัเองเช่นนี้ แล้วจดัการเปลี่ยนชุดให้คนเมาด้วยความเรว็แสง เสรจ็สรรพ

ก็หยิบผ้าเช็ดตัวผืนเล็กของโรงแรมไปชุบน�้าแล้วกลับมาเช็ดหน้าเช็ดตาให้ 

เพยีงแค่ความเยน็สมัผสัใบหน้า พมิพ์พชิกป็รอืตาขึ้นมา

“พี่พี...” เธอเรียกเขาเป็นชื่อคนรักอีกแล้ว แถมยังคว้ามือไปกุมไว้ 

“อย่าทิ้งพชิ อยู่กบัพชินะคะ”

ตอนพมิพ์พชิเมาแล้วอาละวาดยงัรบัมอืง่ายกว่าตอนที่เผยมมุอ่อนแอ

แบบนี้เสยีอกี ธนวฒัน์จงึได้แต่เหน็ใจโดยไม่โต้ตอบอะไร เพยีงตบหลงัมอื

เธอเบาๆ แล้วบอกให้นอนเสีย เธอจึงกุมมือเขาไว้อย่างนั้นและเข้าสู่ห้วง
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นทิราไปในที่สุด

“เข้มแขง็ไว้นะคุณพชิ” เขาคงได้แค่ให้ก�าลงัใจ จากนั้นจงึค่อยๆ ดงึ

มอืออก หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าอกีฝ่ายจะหลบัสบายพอที่จะตื่นขึ้นมาในเช้าวนั

ใหม่ด้วยความสดใส

“วนันี้มอีะไรทานคะ”
ประโยคค�าถามที่มาพร้อมกับรอยยิ้มเต็มหน้าในช่วงสายวันถัดมา

ท�าให้ธนวฒัน์โล่งใจขึ้น

“คล้ายเมื่อวานค่ะ แต่คนละร้าน” 

“ร้านเมื่อวานกอ็ร่อยนะคะ แต่ลองร้านใหม่บ้างกด็”ี สาวเจ้าเอ่ยขณะ

นั่งลงตรงข้าม ดูท่าทางจะจ�าไม่ได้เลยว่าเมื่อคนืเกดิอะไรขึ้นบ้าง

“หลบัสบายไหมคะ ปวดหวัหรอืเปล่า”

พมิพ์พชิส่ายหน้าขณะคว้าตะเกยีบขึ้นมาเตรยีมกนิอาหาร

“ไม่เลยค่ะ เมื่อคนืฉนัคงดื่มไม่เยอะ” กล่าวจบเจ้าหล่อนกพ็ุ่งความ

สนใจไปยงัราเมนชามใหญ่ ทิ้งให้คนใต้ตาด�าคล�้าได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ 

‘อย่าเรยีกว่าดื่มไม่เยอะ เรยีกว่าเมาจนจ�าอะไรไม่ได้จะดกีว่า’

“คุณหมอรบีทานสคิะ เราจะได้รบีไปกนั”

ธนวัฒน์ผ่อนลมหายใจก่อนจะคว้าตะเกียบขึ้นมาจัดการอาหารของ

ตัวเองบ้าง ระหว่างกินก็คุยเรื่องแผนเที่ยวซึ่งพิมพ์พิชยินยอมไปดูภูเขาไฟ

ฟจูติามที่ลั่นวาจาว่าจะให้เขาตดัสนิใจ เมื่อกนิเสรจ็ทั้งสองกเ็กบ็ข้าวของแล้ว

ลงมาที่ลอ็บบเีพื่อเชก็เอาต์ออกจากโรงแรม 

“คุณพชิไปนั่งรอก่อนนะคะ เดี๋ยวผมจดัการตรงนี้เอง”

“ไม่นานไม่ใช่เหรอคะ ฉนัรอได้”

“ไปนั่งเถอะค่ะ ของเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวจะเมื่อยเสยีเปล่าๆ”

พอธนวัฒน์ย�้าเช่นนั้น พิมพ์พิชก็ก้มมองสัมภาระในมือ กระเป๋า

สะพายหลงัหนึ่งใบ กระเป๋าชาเนลใบเลก็หนึ่งใบ และกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่
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อกีสอง อมื...กถ็อืว่าเยอะอยู่

“กไ็ด้ค่ะ ฉนัไปนั่งรอตรงนู้นนะ เสรจ็แล้วรบีตามไปนะคะ”

เมื่อธนวฒัน์พยกัหน้ารบั พมิพ์พชิกข็นสมัภาระทั้งหมดของตนไปหา

ที่นั่งซึ่งมวี่างอยู่ไม่มาก พอได้ที่เหมาะๆ และคดิว่าธนวฒัน์สามารถเหน็ได้

ชดัแล้ว กค็วานหาสมาร์ตโฟนขึ้นมา คดิหาข้อมูลในเมอืงที่ก�าลงัจะไป ทว่า

ยงัไม่ทนัพมิพ์ข้อความ จู่ๆ กร็ู้สกึว่ามใีครคนหนึ่งมานั่งลงฝั่งตรงข้าม

“เสร็จเร็วจังค่ะ งั้นเราไป...” เธอพูดไม่ทันจบก็เงยหน้าขึ้นมาสบตา

คนที่นั่งอยู่ตรงข้ามพอดี

“พชิ”

ดวงตาพมิพ์พชิเบกิกว้าง สหีน้าค่อยๆ เข้มขึ้น รมิฝีปากสะท้านเลก็ๆ 

จนต้องเม้มเข้าหากนั

“ฉนัขอโทษ ฉนั...” 

เธอลุกยนืขึ้นทนัใดโดยไม่คดิฟังต่อ สองมอืคว้ากระเป๋าแล้วเดนิหนี

ออกมา แต่ก้าวได้เพยีงสองสามก้าวกพ็บใครคนหนึ่งยนืขวางอยู่

“คุณพชิน่าจะฟังคุณกรหน่อยนะคะ”

พมิพ์พชิมองคนที่อยู่เคยีงข้างมาหลายวนัด้วยความร้าวราน 

“ฉันคิดว่าคุณหมอเข้าใจฉันที่สุดเสียอีก!” เธอเว้นจังหวะเพื่อไม่ให้

เสยีงสะอื้นหลุดรอดออกมา “เราแยกกนัตรงนี้กแ็ล้วกนัค่ะ” 

ว่าแล้วเจ้าหล่อนกก็้าวฉบัๆ หนไีป ไม่แม้แต่จะหนัมองเพื่อนรกัที่ยงั

ตะโกนเรยีกตามหลงั

ธนวฒัน์ถอนหายใจ คดิไว้แล้วว่าเหตกุารณ์ต้องออกมาอหีรอบนี้ แต่

กป็ฏเิสธกรชวลัไม่ได้ตอนที่อกีฝ่ายมาขอพบพมิพ์พชิอกีสกัครั้ง

“ผมขอโทษคณุหมอด้วยนะครบั เลยต้องพลอยโดนพชิโกรธไปด้วย

เลย” กรชวลัในสภาพสหีน้าเศร้าหมอง ขอบตาด�าคล�้ากล่าวเสยีงเครอื

“ไม่เป็นไรหรอกครบั”

“พชิคงโกรธผมมาก”
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ธนวฒัน์ไม่แสดงความคดิเหน็ใด แม้จะเอนเอยีงไปทางพมิพ์พชิอยู่

มาก เป็นใคร...เจอเพื่อนรกัและคนรกัหกัหลงักค็งท�าใจไม่ได้

“ผมฝากพชิด้วยนะครบั รบกวนคณุหมอช่วยดแูลจนกว่าพชิจะกลบั

ไทยได้ไหมครบั” 

ธนวฒัน์รบัปากอย่างไม่มั่นใจเท่าเดมิ “ถ้าคุณพชิยอมให้ผมดูแลนะ

ครบั”

กรชวัลพยักหน้าอย่างเข้าใจ พิมพ์พิชเป็นคนอารมณ์ร้อนและ 

ค่อนข้างเอาแต่ใจ การที่ธนวัฒน์ช่วยตนคงไม่สามารถเข้าหน้าพิมพ์พิชได้

เหมอืนเคย

“ยงัไงผมกข็อโทษอกีครั้งนะครบั”

“งั้นผมขอตวัก่อน ถ้ามโีอกาสคงได้พบกนัอกี”

“ครับ” กรชวัลยื่นมือไปเชกแฮนด์เพื่อบอกลา และยืนมองจน 

ธนวฒัน์เดนิลบัไป อดึใจต่อมากป็รากฏเงาบางคนข้างกายพร้อมกบัรู้สกึว่า

มอือุ่นขึ้น

“พชิคงต้องการเวลา กรอย่าคดิมากเลย” พรีะพฒัน์กระชบัมอืคนรกั 

เหตกุารณ์ดงักล่าวไม่มใีครอยากให้เกดิ หากความรกับงัคบักนัได้เขากค็งไม่

เลอืกกรชวลัแทนที่จะเป็นแฟนสาวที่คบหากนัมาหลายปีอย่างพมิพ์พชิ แต่

เพราะพยายามแล้ว ตอกย�้าตวัเองกแ็ล้ว แต่สุดท้ายหวัใจเขากม็แีค่ค�าตอบ

เดยีวคอื ‘กรชวลั’

คนกลางยงัมสีหีน้าอมทกุข์ แม้จะคาดไม่ถงึว่าผูช้ายเพอร์เฟกต์อย่าง

พรีะพฒัน์จะหลงรกัตน แต่ ณ ขณะที่เขาบอกรกัหวัใจกพ็องฟู ถงึจะรู้สกึ

ผดิต่อพมิพ์พชิ แต่เสยีงเรยีกร้องของหวัใจกม็มีากกว่า 

ท�าไมคนอย่างเขาจะมีความรักบ้างไม่ได้...ประโยคนั้นคือสาเหตุที่

ทรยศเพื่อนรกั

“เราก็ต้องการเวลาเหมือนกันครับ” กรชวัลค่อยๆ ดึงมือออก เงย

หน้ามองคนที่สูงกว่าไม่กี่เซนติเมตรด้วยสายตาร้าวราน แม้จะรักแค่ไหน 
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หากมนัผดิที่ผดิทาง ผดิเวลา กค็งไม่ใช่ความรกัที่ดี

“เรากลบัไปคดิเรื่องของเรากนัใหม่ดกีว่า ผมว่าบางท.ี..”

“กร” พรีะพฒัน์แทรกก่อนที่อกีฝ่ายจะกล่าวอะไรออกมา การที่ผู้ชาย

อย่างเขายอมรบัว่าชอบผู้ชายมนัไม่ใช่เรื่องง่ายเลย

กรชวลัปากสั่น ประสานสายตากบัพรีะพฒัน์นิ่ง

“เราอย่าเจอกันสักพักดีกว่า ผมมองหน้าคุณโดยไม่นึกถึงพิชไม่ได้

จรงิๆ”

กรชวลัหมุนตวัเดนิจากไป ทิ้งไว้เพยีงพรีะพฒัน์ที่แม้จะอยากก้าวตาม

ไปขนาดไหนกท็�าได้แค่เฝ้ามองคนรกัไกลห่างออกไปเรื่อยๆ คงเป็นอย่างที่

กรชวลัว่า...ทุกคนต้องการเวลา

พิมพ์พิชขึ้นมานั่งบนรถไฟความเร็วสูงด้วยสภาวะอารมณ์ที่หนักอึ้ง 
ยิ่งกว่าเดมิ ท�าไมใครๆ กท็รยศเธอ ทั้งเพื่อน คนรกั หรอืแม้แต่คนที่เพิ่ง

รู้จกักนัไม่นานอย่างธนวฒัน์ 

มอืเลก็ยกขึ้นปาดน�้าตาเมื่อมผีูโ้ดยสายคนอื่นๆ ทยอยเดนิผ่านไปมา 

เธอเลอืกที่จะหนัไปมองด้านนอกโดยไม่สนใจใคร แม้กระทั่งตอนซื้อตั๋วยงั

ไม่ทันมองด้วยซ�้าว่าจุดหมายปลายทางคือที่ไหน ณ ตอนนั้นรู้เพียงอย่าง

เดยีวว่าต้องไปให้ไกลจากทุกคน

เกอืบสี่ชั่วโมงในการเดนิทาง พมิพ์พชิกม็าถงึเมอืงโอซากาอย่างงงๆ 

ทุกอย่างเป็นศูนย์ ไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือแผนเที่ยว มือเล็กกระชับกระเป๋า 

มองผู้คนขวกัไขว่เบื้องหน้าแล้วสูดลมหายใจเข้าปอดลกึๆ

“ต้องเมอืงนี้แหละถึงจะเหมาะกับเธอ ยายพชิ” พิมพ์พิชให้ก�าลงัใจ

ตวัเอง เมอืงนี้มสีถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย ทั้งกนิดื่มและชอปปิง ดี

กว่าไปดูภูเขาไฟฟูจกิบัธนวฒัน์เป็นไหนๆ คอยดูเถอะ เธอจะตระเวนเที่ยว

คลบัให้หน�าใจเลย

ว่าแล้วก็หยิบสมาร์ตโฟนขึ้นมาหาที่พักเป็นอันดับแรก โดยเลือก
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จ�าเพาะเจาะจงเอาย่านที่มแีหล่งท่องเที่ยวยามค�่าคนื จะได้ไม่มปัีญหาในการ

เดนิทาง โชคดทีี่ไม่ใช่ช่วงไฮซซีนั จงึยงัพอมหี้องว่างให้เธอวอล์กอนิเข้าไป

ได้ทันที พอเก็บสัมภาระเรียบร้อยฟ้าก็มืดพอดี พิมพ์พิชจึงคว้ากระเป๋า

ชาเนลใบโปรดขึ้นมาสะพายแล้วออกไปหาอะไรรองท้อง จากนั้นก็ไปเที่ยว

คลบัต่อ โดยตั้งปณธิานไว้เลยว่า ‘คนืนี้ไม่เมาไม่กลบั!’

ประเทศญี่ปุ่นขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยและพิมพ์พิชเองก็เคยมา

เที่ยวหลายครั้ง จงึไม่หวาดกลวัว่าจะเกดิเรื่องไม่ด ีความชะล่าใจนี่เองท�าให้

เธอดื่มไปหลายแก้ว สตสิมัปชญัญะหายไปกว่าเจด็สบิเปอร์เซน็ต์ ถงึกระนั้น

กย็งัคดิว่าตวัเองไหว จงึไม่คดิกลบัที่พกั เพราะได้ยนิโต๊ะข้างๆ คุยกนัว่ามี

คลบัอกีแห่งเปิดถงึตสีี่กค็ดิไปดื่มต่อ

ระหว่างทางที่เดินตุปัดตุเป๋หาร้านดังกล่าว พลันสายตาก็เหลือบไป

เหน็ผูช้ายสองคนเดนิคล้องแขนกนัสวนมา ภาพนั้นท�าให้บางสิ่งที่ตกตะกอน

อยู่ในใจถูกกวนจนขุ่น เธอมั่นใจว่าต้องเป็นกรชวลักบัพรีะพฒัน์แน่ๆ สอง

คนนั้นกล้าดอีย่างไรมาหยามเธอถงึที่นี่!

พมิพ์พชิปรี่เข้าไปกระชากชายทั้งสองคนออกจากกนั แล้วทุบอกคน

ตวัสูงรวัๆ 

“ท�าไมท�ากบัพชิแบบนี้ จะใจร้ายกนัไปถงึไหน!”

“เฮ้ย! อะไรกนัคุณ!” 

ชดัเลย! ประโยคตอบกลบัมาเป็นภาษาไทย แต่พมิพ์พชิไม่สามารถ

ระงบัอารมณ์ได้แล้ว สภาพการมองเหน็กต็�่าลงเพราะใบหน้าเปื้อนเปรอะไป

ด้วยหยาดน�้าตา 

“แกกเ็หมอืนกนันงักร นงัเพื่อนทรยศ!” พมิพ์พชิโถมเข้าไปหาอกีคน

แล้วทุบตจี้าละหวั่น 

“โอ๊ย! จะบ้าหรอืไง ตั้งสตหิน่อยแม่คุณ!”

พิมพ์พิชถูกผลักล้มไปกองกับพื้น เธอหมดแรงจะลุกขึ้น นั่งสะอึก

สะอื้นอยู่บนพื้นอย่างหมดสภาพ
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“นงัเพื่อนใจร้าย แกแย่งแฟนฉนั!”

“พูดอะไรของหล่อน เราไม่รู้จักกันเสียหน่อย!” คนโดนกล่าวหาโต้

เสยีงดงัลั่น

“กไ็ด้ จากนี้เราจะไม่รู้จกักนั นงัเพื่อนทรยศ!”

“โอ๊ย! เพื่อนเพิ่นอะไรกนัยะ”

ถ้อยค�าโต้เถยีงด้วยภาษาที่ไม่คุ้นท�าให้คนเริ่มมายนืมุง แล้วจู่ๆ กม็ี

เสยีงใครคนหนึ่งดงัแทรกขึ้นมา

“คุณพชิ!” ถ้อยค�าดงักล่าวดงัพอที่จะท�าให้บรรดาคนมุงหลกีทางให้

ชายหนุ่มที่วิ่งเข้าไปหาหญงิสาวที่นั่งอยู่บนพื้น

“คุณรู้จกัหล่อนเหรอ” หนึ่งในผู้ชายที่โดนพมิพ์พชิท�าร้ายถาม

“เพื่อนผมเองครบั ต้องขอโทษด้วย พอดเีธอ...” 

“ก�าลงัอกหกั”

ประโยคที่ชายคนนั้นพูดต่อท�าให้ธนวัฒน์หน้าเจื่อน คิดว่าก่อนเขา 

มาถงึพมิพ์พชิคงอาละวาดไปเยอะ

“ครบั”

“เอาเถอะ เหน็ว่าคนไทยด้วยกนั ผมสองคนจะไม่เอาเรื่อง แต่คุณ

ช่วยดูแลเพื่อนดีๆ  หน่อย ถ้าเมากก็ลบัไปนอน ไม่ใช่อาละวาดทุบตคีนอื่น

แบบนี้”

“ขอโทษอกีครั้งนะครบั” 

ชายคนนั้นพยกัหน้าก่อนจะดงึแขนแฟนหนุม่เดนิออกไป ธนวฒัน์จงึ

หนักลบัมายงัคนที่นั่งสะอกึสะอื้นอยู่บนพื้น

“ไหวไหมครบั”

“พี่พ ีฮอื...พี่พกีลบัมาหาพชิใช่ไหม”

“คณุพชิ นี่ผมเอง หมอแทน” ธนวฒัน์แกะมอืที่เกาะเกี่ยวต้นแขนตน

ออกแล้วพยายามอธบิาย แต่ดูเหมอืนคนเมาจะไม่ได้สนใจนกั

“พี่พอีย่าทิ้งพชิ อยู่กบัพชินะคะ”
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ใบหน้าที่เอนซบมาที่หน้าอกท�าให้ธนวฒัน์ได้แต่ถอนหายใจ สงสยัเขา

ต้องสวมรอยเป็น ‘พี่พ’ี อกีครั้ง หลงัจากเพยีรปฏเิสธมาหลายรอบ 

“โอเค งั้นเรากลบัห้องกนันะคะ”

คนเมาพยกัหน้าพร้อมกบัน�้าตาที่ไหลเป็นทาง ธนวฒันเ์หน็แลว้กอ็ด

สงสารไม่ได้ ควักผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาช่วยซับน�้าตาแล้วแบกเธอขึ้นหลัง เดิน

กลบัไปที่โรงแรมซึ่งอยู่ห่างไปไม่กี่ช่วงตกึ 

ด้วยความรูส้กึผดิเขาจงึตามพมิพ์พชิมาตั้งแต่โตเกยีว แถมยงัเข้าพกั

โรงแรมเดยีวกนั แต่กระนั้นกไ็ม่รู้ว่าเธอพกัห้องไหน คาดเดาเพยีงว่าน่าจะ

ห้องใกล้ๆ กนัเพราะเชก็อนิห่างกนัไม่กี่นาท ีเมื่อช่วงค�่าเขาอุตส่าห์รบีขึ้นไป

เก็บสัมภาระเพื่อลงมานั่งดักรอที่ล็อบบี ด้วยคาดเดาว่าเธอไม่น่าจะเก็บตัว

อยู่แต่ในห้องแน่ แต่รอจนดึกก็ยังไม่เห็นลงมา พอโทร. หาก็โดนตัดสาย 

สดุท้ายจงึตดัสนิใจโทร. หามนินภสั โดยปดว่าคลาดกนักบัพมิพ์พชิและอกี

ฝ่ายไม่ยอมรบัโทรศพัท์ ซึ่งมนินภสักเ็ตม็ใจช่วยเหลอื หายไปไม่ถงึสองนาที

ก็โทร. มาบอกว่าพิมพ์พิชอยู่คลับไหน เขาจึงรีบตามไปจนเจอเหตุการณ์ 

ดงักล่าวพอดี

เมื่อกลับมาถึงห้องธนวัฒน์ คนเมาก็สิ้นฤทธิ์และเข้าสู่ห้วงนิทราไป

เรยีบร้อย เขาจงึจดัการเปลี่ยนเสื้อผ้าและเชด็เนื้อเชด็ตวัให้เหมอืนเคย กว่า

จะเรยีบร้อยกร็ูส้กึเหนื่อยล้าจงึผลอ็ยหลบัไปทั้งอย่างนั้น มาสะดุ้งตื่นอกีทกี็

ตอนที่รบัรูถ้งึความอดึอดับรเิวณกลางล�าตวั พอลมืตาขึ้นมากใ็จหายวาบ คดิ

ว่าโดนผีญี่ปุ่นหลอกเสียแล้ว เพราะเบื้องหน้าคือหญิงสาวผมเผ้ารุงรังที่นั่ง

อยู่บนหน้าท้องของตน ทว่าพอเพ่งมองดีๆ  กลบัพบว่าไม่ใช่

“คุณพชิ!”

คนถูกเรียกเงยหน้าขึ้นมา ดวงตานั้นฉ�่าปรือ มุมปากกระตุกยิ้ม

น้อยๆ แล้วก้มไปสนใจกระดุมกางเกงยนีของเขาต่อ 

“จะท�าอะไรคะ” เขาถามด้วยน�้าเสียงตระหนกเมื่อมือเล็กนั้นสัมผัส

บางสิ่งที่ดุนดันอยู่ด้านใน พอจะยับยั้งก็พบว่ามือทั้งสองข้างของตนถูกมัด
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ไว้กบัหวัเตยีง

“อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะ” เขาย�้าอกีครั้งเมื่อกางเกงยนีถูกถอดร่นลงไป

จนช่วงล่างเยน็วาบ

“พชิจะท�าให้พี่พเีป็นของพชิ” ประโยคพมึพ�าดงัออกมาจากรมิฝีปาก

จิ้มลิ้ม แววตามุ่งมั่นจนน่ากลวั

“ผมไม่ใช่พี่พขีองคุณนะ ช่วยใจเยน็ๆ แล้วมาแก้มดัให้ผมก่อน”

กลุม่ผมยาวที่ปกคลมุใบหน้าสั่นไหว พร้อมกบัที่ปราการสดุท้ายของ

ช่วงล่างของธนวฒัน์หลุดออกจากตวั 

“พี่พไีม่เคยแตะต้องพชิเลย เพราะฉะนั้นพชิจะจดัการเอง”

ธนวัฒน์เม้มปากแน่นเมื่อส่วนส�าคัญของร่างกายถูกมือเล็กครอบ

ครอง 

“คุณพิช ยะ...อย่า...” เสียงร้องห้ามเบาลงตามลมหายใจไม่เป็น

จงัหวะ มอืเลก็นั้นดงูกๆ เงิ่นๆ กจ็รงิ แต่พษิสงช่างร้ายกาจ จนอณุหภูมใิน

ร่างกายของเขาค่อยๆ สูงขึ้น

ธนวฒันข์บกรามแนน่ เนื้อตวัร้อนผ่าวตามจงัหวะมอืที่ขยบัอยา่งตอ่

เนื่อง แถมเธอยงัยิ้มยั่วเมื่อเหน็เขาเริ่มอยู่ไม่เป็นสุข

“พชิเก่งใช่ไหมล่ะ” 

ดู๊! เธอยังกล่าวอย่างภูมิใจ แถมเร่งจังหวะเร็วขึ้นจนธนวัฒน์แทบ

ทานทนไม่ไหว เกอืบจะได้ปลดปล่อยอยู่แล้ว แต่จู่ๆ สาวเจ้ากห็ยุดมอื 

คนถกูทิ้งกะทนัหนักดัฟันกรอด ดวงตามดืครึ้มลงทกุขณะ เขากเ็ป็น

ผูช้ายมเีลอืดเนื้อมคีวามรูส้กึ พอสาวเจ้าลกุไปจดัการเสื้อผ้าตวัเองแล้วคร่อม

ทับลงมาอีกหน ถ้อยค�าห้ามปรามก็ถูกกลืนลงคอ ความอ่อนนุ่มที่ค่อยๆ 

กลืนกินตัวตนท�าให้ขนอ่อนๆ บนกายลุกฮือ เส้นเลือดตามล�าคอนูนขึ้น

เพราะความอดัอั้นที่อยากจะพุ่งทะยาน

ฝ่ายหญิงสาวที่ท�าใจกล้านั่นก็ใบหน้าเหยเกเมื่อสัมผัสกับความเจ็บ

ที่มาเยือน แต่ความตั้งใจก็ยังแน่วแน่ไม่เปลี่ยน เธอกัดฟันทิ้งตัวลงมาใน
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คราวเดียวแล้วเอนซบลงที่หน้าอกของธนวัฒน์โดยไม่มีทีท่าจะขยับเขยื้อน

กาย 

“คุณพิช ขะ...ขยับสิคะ” เขาอ้อนเสียงโหย ความอ่อนนุ่มที่บีบรัด 

เล่นเอาตวัตนของเขาปวดร้าวไปหมด

“พชิเจบ็...” หญงิสาวสะอื้นฮกั อยากจะถอยหน ีแต่ความมุง่มั่นอยาก

เอาชนะกม็มีากกว่า เธอจะแพ้กรชวลัไม่ได้!

“ถ้างั้นคุณพชิแก้มดัให้ผมดไีหม” ธนวฒัน์ต่อรอง ขนืให้อยู่สภาพนี้

ทั้งคนืเขาอดัอั้นตายแน่ๆ

หญงิสาวส่ายหน้าแล้วพมึพ�าออกมา “พี่พจีะผลกัไสพชิ”

“ไม่ค่ะ ไม่แน่นอน” มาถงึขั้นนี้ธนวฒัน์ไม่แก้ความเข้าใจผดิอกี ความ

ปรารถนาพลุง่พล่านไปทั่วทั้งกาย สิ่งเดยีวที่ต้องการตอนนี้คอืการปลดปล่อย

“จรงินะคะ”

“คุณพิชคนดี แก้มัดให้ผมนะคะ” เขาอ้อนเสียงหวานพร้อมกับ

ประสานสายตาเธอนิ่ง จนหญงิสาวยอมพยกัหน้าแลว้ขยบัไปแกะผ้าเชด็ตวั

ที่มดัมอืออกให้

พอเป็นอสิระเท่านั้นธนวฒัน์กพ็ลกิตวัขึ้นไปอยู่ข้างบน 

“คุณพชิเป็นคนเริ่มก่อน จะโทษผมไม่ได้นะคะ” 

คนถูกความต้องการเล่นงานกระซิบลอดไรฟัน ก่อนจะเริ่มสอนให้

พมิพ์พชิได้รู้ว่าการ ‘ร่วมรกั’ ของชายหญงิจรงิๆ เป็นเช่นไร



๔
รับผิดชอบ

พมิพ์พชิลมืตาขึ้นมาในช่วงสายของวนัใหม่ พอขยบักรู้็สกึถงึความ
เมื่อยขบทั่วสรรพางค์กายจนต้องท�าหน้านิ่ว ถึงกระนั้นก็พยายามยันกาย

ขยบัไปนั่งพงิหวัเตยีง สภาพห้องที่ไม่คุน้ชนิท�าให้ต้องนกึย้อนว่าเมื่อคนืเกดิ

อะไรขึ้นกบัตน

เธอมาที่โอซากาคนเดยีว เชก็อนิ เกบ็ของแล้วออกไปหาอะไรรองท้อง 

จบที่เข้าไปนั่งดื่มในคลบัล�าพงั แล้วเธอมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไร ค�าถามที่ผดุขึ้น

มาในหวัท�าให้พมิพ์พชิเริ่มหน้าซดี 

“หรอืว่า...” 

เธอก้มส�ารวจร่างกายตวัเองเป็นอนัดบัแรก เมื่อตวดัผ้าห่มออกกเ็หน็

ว่าเสื้อยดืสเีข้มตวัโคร่งที่สวมอยูไ่ม่ใช่ของตน แถมยงัรูส้กึโล่งทั้งบนและล่าง

เพราะไร้ชุดชั้นใน หนกัไปกว่านั้นคอืรู้สกึเจบ็บรเิวณหน้าอกและ ‘ส่วนนั้น’ 

พอหนัมองรอบๆ ห้องกพ็บหลกัฐานอกีมากมาย ทั้งเสื้อผ้าของเธอที่กองอยู่

มุมห้อง ทั้งผ้าเช็ดตัวผืนเล็กที่ยังติดอยู่ตรงหัวเตียง และรอยเลือดหย่อม

หนึ่งตรงกลางเตยีง
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ดวงตากลมโตร้อนผ่าวเมื่อคดิว่าเสยีท่าให้ใครกไ็ม่รู้ และน่าจะถูกฟัน

แล้วทิ้งอย่างไม่ต้องสงสยั

“ตื่นแล้วเหรอคะ”

ประโยคทกัทายท�าให้พมิพ์พชิสะดุ้งเฮอืก รบีคว้าผ้าห่มขึ้นมาปิดถงึ

คอก่อนจะหนัไปยงัเจ้าของเสยีง

“คุณหมอ!” แวบแรกนั้นเธอดีใจที่เป็นบุคคลคุ้นเคย แต่พอเห็น 

สหีน้านิ่งๆ ของเขากร็บัรู้ได้ถงึสถานการณ์ตรงหน้า ที่ส�าคญัเธอแยกกบัเขา

ตั้งแต่โตเกยีว

“คณุหมอมาอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง” เธอถามพร้อมๆ กบัที่หวัเริ่มประมวลผล

ได้ “แล้วเกดิอะไรขึ้น...กบัฉนั” เธอรอค�าตอบอย่างหวาดหวั่น ขณะที่สายตา

คนโดนถามวูบไหวไปทนัที

“คุณพชิลุกไปอาบน�้าก่อนเถอะค่ะ เรายงัมเีรื่องต้องคุยกนั” 

กล่าวจบธนวฒัน์กห็มนุตวัออกไป ทิ้งให้พมิพ์พชิเอาแต่ถามตวัเองว่า

เกดิอะไรขึ้น แต่คดิเท่าไรกค็ดิไม่ออก ซึ่งเวลานี้กค็งมคีนเดยีวที่ให้ค�าตอบ

ได้

แม้จะรูส้กึย�่าแย่ถงึขั้นสดุ แต่พมิพ์พชิกลุ็กขึ้นจากเตยีง แค่เพยีงเท้า

สมัผสัพื้นและทิ้งน�้าหนกัลงมา ความเจบ็แปลบ ณ ส่วนนั้นกท็�าให้น�้าตาหยด

แหมะ เธอกดัฟันพาตวัเองไปจนถงึห้องน�้าแล้วถอดปราการที่มเีพยีงชิ้นเดยีว

ออก เพยีงแค่เหน็เงาสะท้อนของตวัเองผ่านกระจกเท่านั้นน�้าตากเ็ริ่มพรั่งพรู 

ตามเนื้อตัวที่เคยขาวผ่องปรากฏร่องรอยสีกุหลาบประปรายตั้งแต่เนินอก

เรื่อยลงไปจนถงึท้องน้อยและต้นขา 

เรื่องนี้จะโทษใครได้ ในเมื่อเธอท�าตวัเอง...พมิพ์พชิแข้งขาอ่อนเปลี้ย 

หมดแลว้ความภาคภมูใิจที่เคยม ีอุตส่าห์รกัษาเนื้อรกัษาตวัตามค�าสั่งผูเ้ป็น

ยายเพื่อรอคนืวนัแต่งงาน แต่แล้ว... 

พมิพ์พชิปล่อยโฮอย่างสุดจะกลั้น ถงึจะหวัสมยัใหม่และคดิเสมอว่า

คณุค่าของผู้หญงิไม่ได้วดักนัที่ความบรสิทุธิ์ผดุผ่อง แต่เอาเข้าจรงิกลบัท�าใจ
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ล�าบากเหลอืเกนิ 

เวลากว่าชั่วโมงในนั้นหมดไปกบัการร้องไห้เสยีใจ และอกีครึ่งชั่วโมง

กบัการอาบน�้าช�าระล้างร่างกาย เธอแต่งตวัลวกๆ ด้วยเสื้อผ้าที่ธนวฒัน์วาง

ไว้ให้ปลายเตียงแล้วออกมาเผชิญหน้าเขา บรรยากาศภายในห้องเงียบงัน 

ดวงตาพมิพ์พชิแดงก�่า รมิฝีปากเม้มเข้าหากนั สองมอืกระชบัแนน่ ก่อนจะ

เป็นคนท�าลายความเงยีบนั้นเสยีเอง

“เกดิอะไรขึ้นกบัฉนัคะ แล้วคุณหมอมาที่นี่ได้ยงัไง”

“คุณพชิจ�าอะไรไม่ได้เลยเหรอคะ” ค�าถามของธนวฒัน์แผ่วเบาขณะ

เงยหน้าขึ้นสบตา 

พมิพ์พชิส่ายหน้า ความทรงจ�าล่าสุดคอืเธอนั่งดื่มอยู่ในคลบัและชน

แก้วกบัชายมากหน้าหลายตาที่แวะเวยีนมาทกัทาย 

“ลองคดิดูดีๆ  สคิะ” ธนวฒัน์ย�้าก่อนจะเริ่มเปิดประเดน็ให้ “เมื่อคนื

คุณพชิเกอืบมเีรื่องกบันกัท่องเที่ยวสองคนที่เป็นคู่รกักนั”

พอธนวัฒน์เกริ่น ภาพเหตุการณ์เมื่อคืนก็ค่อยๆ ผุดขึ้นมาอย่าง

กระจดักระจายในหวั 

“คุณท�าร้ายพวกเขา”

“ฉนัคดิว่าเป็นกรกบัพี่พ”ี เธอจ�าได้รางๆ ว่าพบเจอคูร่กัชายชายคูห่นึ่ง

จริง และคิดว่าสองคนนั้นคือเพื่อนรักกับอดีตคนรักที่ควงกันมาเย้ยถึงที่ 

“แต่พี่พเีป็นคนช่วยฉนั”

“ไม่ใช่คุณพคีรบั แต่เป็น...ผม” 

“ไม่ใช่พี่พ.ี..” 

เรื่องราวในหวัเริ่มปะตดิปะต่อ พรีะพฒัน์ที่พากลบัมาห้อง เขาช่วย

เปลี่ยนเสื้อผ้าและเชด็ตวัให้จนเธอเผลอหลบัไป พอตื่นมาแล้วพบว่าเขายงั

อยู่จงึเกดิความคดิอยากรวบหวัรวบหางเพื่อไม่ให้กลบัไปหากรชวลัอกี เธอ

จบัมอืเขามดัไว้กบัหวัเตยีงเพื่อไม่ให้ขดัขนื แล้วจากนั้น...

ดวงตาพมิพ์พชิเบกิกว้าง ค่อยๆ เงยขึ้นสบตาคนที่นั่งอยู่ตรงข้าม ถ้า
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เขาบอกว่านั่นไม่ใช่พรีะพฒัน์ งั้นกแ็สดงว่า...

“ผมจะรบัผดิชอบเรื่องที่เกดิขึ้นเอง”

ประโยคดังกล่าวเหมือนเป็นค�ายืนยันกลายๆ ว่าคนที่เธอจับมัดคือ

ใคร ในความพร่าเลือนของสตินั้นเธอยังจ�าได้ว่าบางช่วงบางตอนเขาทั้ง 

ออดอ้อนทั้งใส่ใจ จนเธอยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์เสยีอกี

“ไม่ค่ะ! มันเป็นเรื่องเข้าใจผิด ระหว่างเราไม่มีอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น” 

พิมพ์พิชละล�่าละลักปฏิเสธ ความรู้สึกตอนนี้คล้ายคนเอาค้อนมาทุบหัวก็ 

ไม่ปาน

“แต่ผม...”

“ฉัน...ต้องกลับห้อง ขอตัวนะคะ” เธอผุดลุกขึ้นทันที ความเจ็บ

แปลบบรเิวณส่วนส�าคญัในร่างกายท�าให้เกอืบทรุด ดทีี่คนที่นั่งอยู่บนโซฟา

ข้างๆ ลุกขึ้นมาช่วยพยุงไว้

“ปละ...ปล่อยค่ะ” เธอผลักสองมือนั้นออกแล้วกัดฟันขยับห่างออก

มา 

“คณุพชิคงสบัสนอยู ่งั้นรอให้ใจเยน็กว่านี้เราค่อยคุยกนัใหม่กไ็ด้ค่ะ”

พิมพ์พิชไม่มีค�าพูดใด เธอคว้ากระเป๋าสะพายที่วางอยู่บนโต๊ะกลาง

แล้วดิ่งไปที่ประตู 

“อกีสองชั่วโมงผมจะไปหาที่ห้องนะคะ”

ประตปิูดดงัปัง พร้อมกบัที่ธนวฒัน์ถอนหายใจ ยกมอืหนาขึ้นลบูหน้า

ตัวเองแล้วทิ้งตัวลงบนโซฟา แม้สิ่งที่เกิดขึ้นจะเรียกว่าอารมณ์พาไปหรือ

เหตุสุดวสิยั แต่เขากไ็ม่อาจวางเฉยได้ ถงึอย่างไรกต็้องรบัผดิชอบเธอ

อุณหภูมิภายในห้องรับแขกบ้านสวนวริทธิ์นันท์เย็นยะเยือกขึ้นเมื่อ 
ทกุคนทยอยเข้ามาจนครบ ธนวฒัน์มองพมิพ์พชิที่นั่งลงเคยีงข้างผูเ้ป็นยาย

แล้วยิ้มมุมปาก เธอดูระมดัระวงัตวั ต่างจากภาพสาวมั่นที่เคยร่วมทรปิจน

คล้ายเป็นคนละคน 
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นับตั้งแต่เหตุการณ์ที่ญี่ปุ่น นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เผชิญหน้ากันตรงๆ 

เพราะวนันั้นเขาไปหาเธอตามที่ลั่นวาจาไว้ แต่กพ็บกบัความว่างเปล่า ไปสอบ

ถามที่ล็อบบีก็พบว่าเธอเช็กเอาต์ออกไปแล้ว ธนวัฒน์จึงไม่รู้จะไปตามหา

ที่ไหน ไม่รู้จะถามใคร สุดท้ายจงึบนิกลบักรุงเทพฯ ถงึกระนั้นกไ็ม่ได้วาง

เฉย ยังพยายามติดต่อหาพิมพ์พิชทุกทาง วันไหนที่มีเวลาว่างก็ไปดักพบ 

ที่คอนโดและร้าน แต่ก็ไม่พบ โทร. หาก็ไม่รับสาย ส่งข้อความก็อ่านแต่ 

ไม่ตอบ 

สดุท้ายเขาจงึไปค้นข้อมลูในระเบยีนผูป่้วยจนทราบที่อยูข่องพมิพ์แข

ซึ่งเป็นบุคคลส�าหรบัตดิต่อกรณฉีุกเฉนิ พอตามไปกพ็บแต่แม่บ้านซึ่งบอก

เพยีงว่าพมิพ์พชิไม่ได้พกัที่นั่น ส่วนใหญ่จะอยูค่อนโดหรอืไม่กบ้็านสวน เขา

จงึขอที่อยู่ของบ้านสวนจากแม่บ้านมาอกีที

ธนวัฒน์ไม่รู้ว่าแสนศรันย์กับมินนภัสอยู่ที่นี่ และยิ่งไม่ทราบว่ายาย

ของพมิพ์พชิตามมา จากที่คดิว่าจะเจรจากนัเงยีบๆ เพื่อหาทางออก กลบั

กลายเป็นลุกลามใหญ่โต

พมิพ์พชิเมนิสายตาของธนวฒัน์ที่ทอดมองมา แล้วขยบัไปแตะแขน

ผู้เป็นยายเพื่อชวนออกไปคุยกนัล�าพงั 

“คุณยายคะ พชิว่า...”

“เงยีบ!” 

เสยีงดุๆ ที่สวนกลบัมาท�าให้พมิพ์พชิหน้าเจื่อน เธอไม่ได้เหน็พมิพ์-

แขเกรี้ยวกราดขนาดนี้มาหลายปีแล้ว ถ้อยค�าที่เตรยีมอ้อนจงึถกูกลนืลงคอ

แล้วค่อยๆ ดงึมอืตนเองกลบัมา

“คุณชื่ออะไร” คราวนี้คนสูงวยัหนัไปทางชายหนุ่มแปลกหน้า 

“ชื่อธนวฒัน์ค่ะ” 

ค�าลงท้าย ‘คะ’ ‘ขา’ ฟังแปลกหู แต่ใช่ว่าพมิพ์แขจะไม่เคยเจอผู้ชาย

คนอื่นพูดเอาเสยีเลย

“ลูกเต้าเหล่าใคร แล้วท�างานอะไร” 
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“คุณยายขา” พมิพ์พชิแทรกเสยีงเบาเมื่อเหน็ว่าค�าถามเริ่มจะล้วงลกึ

เกินไป ซึ่งก็ได้เพียงสายตาดุๆ มองเขม่นกลับมา จึงจ�าต้องหุบปากไปอีก

ครั้ง

ธนวฒัน์อมยิ้มเมื่อเหน็คนเก่งกาจสิ้นฤทธิ์ เพราะเคยพบแต่พมิพ์พชิ

ในภาคไม่กลวัใคร ขนาดตอนอยู่ญี่ปุ่นยงัเกอืบจะมเีรื่องกบัคนอื่นมาแล้ว

“ยิ้มอะไรคะ” พิมพ์พิชแหวเมื่อเห็นทางหางตาแวบๆ อีกฝ่ายดู

อารมณ์ดผีดิกบัสถานการณ์ ณ ขณะนี้เสยีจรงิๆ 

“ยายพชิ”

น�้าเสยีงเข้มๆ ของยายท�าให้พมิพ์พชิหน้างอง�้าเพราะไม่มใีครเข้าข้าง

สักคน พอหันไปทางมินนภัสก็มีเพียงยิ้มแหยๆ ส่งมา คงรู้สึกว่าอยู่ผิดที่ 

ผดิทางกระมงั

ฝ่ายพิมพ์แขเมื่อปรามหลานสาวเสร็จก็หันมาทางชายหนุ่มที่ใบหน้า

ยงัคงเป้ือนยิ้ม เป็นเชงิบ่งบอกว่าพร้อมจะฟังการแนะน�าตวัอย่างเป็นทางการ

“คุณพ่อผมชื่อทตัพงศ์ เลกิรากบัคุณแม่นานแล้ว ผมเป็นจติแพทย์

อยู่ที่โรงพยาบาลเตโชดมค่ะ”

“โรงพยาบาลเตโชดมร”ึ คนฟังคิ้วกระตกุเลก็ๆ สหีน้าเรยีบนิ่งขึ้นอกี

หนึ่งระดบั 

“ค่ะ คุณยายพอจะรู้จกัไหมคะ”

คนสูงวัยพยักหน้าน้อยๆ โรงพยาบาลดังกล่าวมีชื่อเสียงระดับต้นๆ 

ของประเทศ แต่กย็งัไม่เคยไปใช้บรกิารด้วยเหตุผลส่วนตวั

“แล้วรู้จกักบัยายพชิได้ยงัไง” พมิพ์แขยงัพยายามใจเยน็ แม้จะยงัมี

อกีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องการรู้

“รู้จักผ่านน้องมินค่ะ” ธนวัฒน์เบนสายตาไปยังหญิงสาวที่ตนเคย

แอบรกั “และผมกส็นทิกบันายเสอืนายแสนตั้งแต่สมยัมหา’ลยัค่ะคุณยาย”

พมิพ์แขหนัไปทางชายหญงิที่นั่งเงยีบมานาน มนินภสัได้แต่ยิ้มเจื่อนๆ 

“มินรู้จักคุณหมอนานแล้วค่ะ คุณหมอเป็นคนดีนะคะ” เธอไม่รู้จะ
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กล่าวอะไร แค่โดนสายตาพมิพ์แขจ้องมองนิ่งๆ กร็ู้สกึหายใจไม่ค่อยคล่อง

จนอยากจะขอกลบับ้านเสยีเดี๋ยวนี้

คนสูงวยัพยกัหน้าแล้วยดืตวัขึ้น สหีน้าขงึขงัขึ้นอกีเท่าตวั

“เอาละ! ทีนี้เล่ามาว่าเกิดอะไรขึ้น ที่คุณบอกว่ากลัวยายพิชท้อง

หมายความว่ายังไง แล้วแกคบกับเจ้าพีอยู่ไม่ใช่รึ ท�าไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้

ขึ้นมาได้” ประโยคหลงัพมิพ์แขหนัไปกดดนัหลานสาว

พมิพ์พชิรู้สกึหน้าชานดิๆ แม้ตรงนี้จะมแีค่คนกนัเองกต็าม

“พี่พบีอกเลกิพชินานแล้วค่ะ”

“แล้วยงัไง แกกเ็ลยท�าตวัเหลวไหลหรอืไง!” 

เสยีงตวาดดงัก้องห้องรบัแขก พมิพ์พชิสะดุง้เฮอืก ดวงตาเริ่มแดงก�่า 

รมิฝีปากเม้มแน่น

“ไม่ใช่แบบนั้นหรอกค่ะคุณยาย” ธนวฒัน์ไม่อยากให้พมิพ์พชิโดนดุ

มากไปกว่านี้จงึเข้าช่วยเหลอื “เป็นความผดิของผมเองค่ะ คุณพชิไม่ได้ท�า

อะไรผดิเลย”

“ไม่จรงิค่ะ พชิผดิเอง พชิเมาแล้วปล�้าคุณหมอเอง!” 

จบประโยคของพมิพ์พชิ ในห้องกเ็กดิความเงยีบไปชั่วขณะ 

“ยายพชิ!” 

เสยีงตวาดท�าให้คนรบัสารภาพย่นคอ หลบัตาปี๋

พมิพ์แขโกรธหน้าด�าหน้าแดง ไม่คดิว่าหลานสาวที่เลี้ยงมากบัมอืจะ

ท�าตวัเกเรได้ขนาดนี้

“แล้วจะเอายงัไงกนั”

“ผมยนิดรีบัผดิชอบค่ะ”

“ไม่ค่ะ! พชิไม่ต้องการให้ใครรบัผดิชอบ”

คนสองคนที่มคีวามคดิขดัแย้งเงยหน้าขึ้นสบตากนั ทั้งสองต่างดื้อดงึ 

คดิว่าความคดิของตนถูกต้อง

เห็นสายตาเด็ดขาดของหลานสาวแล้วพิมพ์แขก็ถอนหายใจ แม้ 
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พิมพ์พิชจะว่านอนสอนง่ายมาตลอด แต่ถ้าได้ตัดสินใจอะไรแล้วไม่มีทาง

เปลี่ยนใจ แต่กระนั้นกค็่อนข้างพอใจกบัความเป็นสุภาพบุรุษของธนวฒัน์ 

“เอาละ ยายยงัมเีรื่องอยากรูอ้กีสกัหน่อย คุณหมอช่วยตอบได้ไหม” 

ป่วยการที่จะจดัการหลานสาวในตอนนี้ พมิพ์แขจงึหนัไปทางคนที่เสนอตวั

เป็นหลานเขยแทน

“เชญิคุณยายถามมาได้เลยค่ะ”

แม้จากการประเมินบุคลิกคร่าวๆ ธนวัฒน์จะดูเจ้าส�าอาง สะอาด

สะอ้าน ใบหน้ากห็วานเสยีจนสวยกว่าผู้หญงิหลายคน แต่พมิพ์แขกย็งัไม่

ตดัสนิใครจากภายนอก

“คุณไม่มแีฟนเหรอ”

ธนวัฒน์เหลือบไปทางมินนภัส พอเห็นมือที่ประสานอยู่กับมือของ

แสนศรนัย์กไ็ด้แต่อมยิ้มน้อยๆ 

“ไม่มคี่ะ ผมโสดมาหลายปีแล้ว”

“แล้วแฟนคนล่าสุดที่คบผู้หญงิหรอืผู้ชาย”

“คุณยาย” พมิพ์พชิดกัคอ แม้จะเป็นค�าถามพื้นๆ แต่ฟังแล้วกร็ู้สกึ

ว่าเสยีมารยาทเกนิไปที่เอ่ยถงึรสนยิมอกีฝ่าย

“ขอโทษที่ยายถามตรงๆ แค่ไม่อยากให้อะไรๆ ยุ่งยากไปกว่าเดมิ”

“ไม่เป็นไรค่ะ หลายๆ คนเคยเข้าใจผิดแบบนี้” ธนวัฒน์มองไปยัง 

‘หลายๆ คน’ ที่เคยยดัเยยีดว่าตนเป็นเกย์ “คนที่ผมเคยคบหาทุกคนเป็น 

ผู้หญงิค่ะ ไม่เคยคบผู้ชายเลยสกัครั้ง”

“ฮะ! แต่ฉนัเหน็คณุหมอ...” พมิพ์พชิยงัไม่วายแทรกเสยีงแหลม พอ

ทุกคนพุ่งความสนใจมาที่เธอ ค�าพูดกห็ายไปเสยีเฉยๆ

“เห็นอะไร” พิมพ์แขถามต่อ พิมพ์พิชเลยได้แต่กล้าๆ กลัวๆ แต่

สุดท้ายกย็อมเอ่ยออกมา

“พชิเคยเหน็...คุณหมอ เอ่อ...จูบกบัหมอเอก”

คราวนี้ทกุสายตาหนัไปทางคณุหมอหน้าสวย ฝ่ายนั้นเองกด็แูปลกใจ
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กบัค�าพูดนั้น จงึนิ่งไปอย่างครุ่นคดิว่าเหตุการณ์ที่ว่านั้นเกดิขึ้นตอนไหน

“วนัที่ฉนัไปปรกึษาคณุหมอเรื่องอกหกัไงคะ ที่ไปกบัน้องมนิ” พมิพ์พชิ

ช่วยทบทวนความทรงจ�า

ธนวฒัน์ตรกึตรองอยู่ครู่หนึ่งกจ็�าเหตุการณ์ในวนันั้นได้ 

“อ้อ! ตอนนั้นเอง ที่คุณพชิเหน็คงเป็นวนัที่หมอเอกมาขอโทษผมแล้ว

บอกว่ามแีฟนแล้ว เขาน่าจะคดิว่าผมชอบเขานะคะ”

“สรุปว่าชอบผู้หญงิร้อยเปอร์เซน็ต์”

“ร้อยเปอร์เซน็ต์ค่ะ ถ้าคุณยายไม่เชื่อถามนายแสนได้เลย”

ทุกคนหันไปยังแสนศรันย์ซึ่งช่วยยืนยันหนักแน่น “ครับ นายแทน

ชอบผู้หญงิ”

“พี่เสอืกเ็คยบอกมนินะคะ แต่พอพี่พชิแย้งมนิกค็ล้อยตามไปเหมอืน

กนั” มนินภสัช่วยอธบิายโดยการอ้างถงึฝาแฝดของแฟนหนุ่ม

พอเหน็ทุกสายตาที่มองมา พมิพ์พชิกห็น้าเจื่อน “กคุ็ณหมอไม่เหน็

ปฏเิสธ”

“คุณพชิไม่เปิดโอกาสให้ผมได้อธบิายเลยนี่คะ”

“เอาละๆ ไม่ได้เป็นก็ดีแล้ว สรุปว่าคุณหมอจะรับผิดชอบยายพิช 

ใช่ไหม”

“ค่ะ คุณยาย”

“แต่พชิไม่...”

“ยายไม่ได้ถามความเหน็เรา!” 

พมิพ์พชิเม้มปาก ใบหน้างอง�้า 

“พชิไม่แต่งค่ะ พชิไม่ได้รกัคุณหมอ แล้วคุณหมอกไ็ม่ได้รกัพชิ เรา

จะแต่งงานกนัได้ยงัไงคะ” เธอหมดความอดทนเสยีแล้ว จงึเถยีงผู้เป็นยาย

คอเป็นเอน็ดงัที่เคยท�าในวยัเยาว์

“แต่แก...” พมิพ์แขมองหลานสาวอย่างผดิหวงั แถมยงักระดากปาก

เกนิกว่าจะพูดออกมา
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พิมพ์พิชเข้าใจว่าผู้เป็นยายเอ่ยถึงอะไรจึงเชิดหน้าขึ้น นี่มัน ค.ศ. 

๒๐๒๐ ไม่มีใครสนใจเรื่องหยุมหยิมจ�าพวกนี้แล้ว สาวสมัยใหม่ใช้ความ 

พงึพอใจเป็นหลกั เข้ากบัใครได้กค็บหา ไปด้วยกนัไม่รอดกเ็ลกิรา วนัไนต์

สแตนด์กเ็ป็นเรื่องปกติ

“แล้วไงคะ ใครๆ เขากท็�ากนั”

“ยายพชิ!” เสยีงตวาดดงัพร้อมกบัที่ฝ่ามอืคนสูงวยัฟาดเข้าที่ใบหน้า

ของหลานสาว 

ทุกคนตื่นตะลึง ไม่เว้นแม้แต่คนที่เผลอใส่อารมณ์กับคนที่เลี้ยงมา

แต่อ้อนแต่ออก พมิพ์แขเบอืนหน้าหน ีก�ามอืแน่น

“อย่าท�าเหมอืนตวัเองไม่มคี่า พชิกร็ู้ว่ายายไม่ชอบ!”

“แต่พชิกอ็ยากมชีวีติของพชิ ไหนจะงานของพชิอกี”

“แต่งแล้วก็ท�างานได้ หรือคุณหมอจะห้าม” คราวนี้พิมพ์แขหันไป 

ทางว่าที่หลานเขย ซึ่งฝ่ายนั้นกต็อบด้วยสหีน้าจรงิจงั

“ไม่ค่ะ คุณพชิยงัสามารถใช้ชวีติได้เหมอืนเดมิ”

“เหน็ไหม ใครเขาจะไปยุ่งกบังานแก”

พมิพ์พชิปากคอสั่น หมดถ้อยค�าจะแย้ง แต่สหีน้าแววตายงัคงดื้อดงึ

“ถ้าแกไม่แต่ง ยายจะให้ตาภมีถอนสปอนเซอร์ออกให้หมด แล้วดูซิ

แกจะเอาเงนิที่ไหนไปท�าร้าน”

ถ้อยค�าดงักล่าวเล่นเอาพมิพ์พชิตาโต แม้แบรนด์ของเธอจะพอมฐีาน

ลกูค้ากจ็รงิ แต่กย็งัต้องการเงนิสนบัสนนุเพื่อโพรเจกต์ใหม่ๆ อกีมาก หาก

ภมีวจัน์ผูม้ศีกัดิ์เป็นน้าแท้ๆ และเป็นต้นโผในการดแูลกจิการของครอบครวั

อย่างห้างสรรพสนิค้า WizMall ถอนสปอนเซอร์ไป เธอเดอืดร้อนแน่นอน

“คุณยาย!”

“ไปคดิดีๆ  กแ็ล้วกนั” พมิพ์แขว่าแล้วหนัไปหยบิกระเป๋ามาคล้องแขน 

“ส่วนคณุหมอ เดี๋ยวฉนัจะให้เลขาฯ ตดิต่อไป อย่าลมืแจ้งผูใ้หญ่ทางคณุให้

ทราบด้วย”
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“ค่ะ คุณยาย เดี๋ยวผมไปส่งนะคะ” ธนวฒัน์ผุดลุกไปช่วยประคอง

พมิพ์แข ซึ่งฝ่ายนั้นกไ็ม่ปฏเิสธ

คล้อยหลงัผูเ้ป็นยายและธนวฒัน์ พมิพ์พชิกย็กมอืปิดหน้าแล้วปล่อย

โฮอย่างสุดจะกลั้น ท�าไมไม่มใีครเข้าใจเธอเลย

“พี่พิช” มินนภัสขยับมานั่งข้างรุ่นพี่สาว เอื้อมมือไปจับไหล่อย่าง

ปลอบประโลม

พิมพ์พิชโผเข้ากอดรุ่นน้อง พึมพ�าสิ่งที่อัดแน่นในใจ “พี่ไม่อยาก

แต่งงาน มนิเข้าใจใช่ไหม พี่ยงัมอีะไรให้ท�าอกีตั้งเยอะ อายพุี่กย็งัไม่สามสบิ

ด้วยซ�้า ท�าไมต้องแต่งด้วย”

มินนภัสได้แต่ลูบหลังโดยไม่กล่าวอะไร เธอเข้าใจพิมพ์พิช แล้วก็

เข้าใจหวัอกของพมิพ์แขด้วย ในเมื่อเรื่องมาถงึขั้นนี้ การปฏเิสธการแต่งงาน

คงยากเสยีแล้ว



๕
ข้อเสนอ

ธนวัฒน์ยืนรอจนรถของพิมพ์แขพ้นจากรั้วบ้านจึงค่อยเดินกลับ
มา แล้วกพ็บกบัแสนศรนัย์ที่ยนืกอดอกพงิประตูมองอยู่ 

“มงึคดิจะท�าอะไรวะ”

“กเ็ข้าไปข้างในไง” ธนวฒัน์ตหีน้าซื่อ แม้จะเข้าใจว่าอกีฝ่ายหมายถงึ

อะไร แต่กข็อกวนสกัหน่อย โทษฐานท�าให้เขาอกหกั

แสนศรนัย์เขม้นมอง คนตั้งใจกวนจงึได้แต่หวัเราะ

“กจูรงิจงั” ธนวฒัน์เอ่ยย�้า แล้วเดนิเบี่ยงคนยนืขวางเพื่อเข้าไปเจรจา

กบัว่าที่เจ้าสาวต่อ แต่แสนศรนัย์รั้งหวัไหล่ไว้

“ปล่อยให้สาวๆ อยู่ด้วยกนัก่อน เราไปหาที่เงยีบๆ คุยกนัดกีว่า”

ธนวฒัน์ไม่ทนัปฏเิสธ แสนศรนัย์กต็วดัมอืมากอดคอ เขาจงึยอมเดนิ

ตามไปแต่โดยด ี

สวนสไตล์อังกฤษของบ้านวริทธิ์นันท์ร่มรื่นและอุดมไปด้วยต้นไม้

นานาพรรณ ทั้งไม้ทรงสงู ไม้พุม่เตี้ย และดอกไม้หลากหลายชนดิ ลมที่พดั

มาเอื่อยๆ คลอเคล้ากบัเสยีงน�้าพุช่วยให้อารมณ์ผ่อนคลายลงมาก
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สองหนุ่มนั่งลงที่เก้าอี้สขีาวรมิรั้ว หนัหน้าไปทางซุ้มประตูเหลก็ที่เพิ่ง

เดนิผ่านเข้ามา 

“กูจะแต่งงานกบัมนิ” แสนศรนัย์กล่าวเสยีงเรยีบ แม้ความสมัพนัธ์

ของเขากับมินนภัสจะผ่านความเห็นชอบจากผู้ใหญ่ แถมอาศัยร่วมชายคา

ด้วยกนัมาพกัใหญ่ แต่พธิวีวิาห์อย่างเป็นทางการเพิ่งจะก�าหนดเมื่อไม่กี่วนั

มานี้เอง

คนฟังกระตุกยิ้มแล้วเอนหลงัพงิพนกัเก้าอี้ “อมื ดใีจด้วย”

“ขอโทษที่ไม่บอกให้เรว็กว่านี้” แสนศรนัย์รูส้กึไม่ดใีนข้อนี้ เพราะครั้ง

หนึ่งธนวฒัน์เคยสารภาพกบัเขาอย่างตรงไปตรงมาว่าต้องการจบีมนินภสั

“กูรู้นานแล้ว”

คิ้วของคนฟังเลกิสูง ด้วยไม่คดิว่าจะมใีครกล้าบอกธนวฒัน์ ขนาด

เขาบอกมนินภสัไปว่าอกีฝ่ายชอบ เธอยงัไม่เชื่อเลย

“คุณพชิบอกตอนอยู่ญี่ปุ่น” 

พอได้ฟังเฉลยแสนศรันย์ก็ไม่แปลกใจ น้องน้อยของตนสนิทกับ

พมิพ์พชิมาก มอีะไรกป็รกึษากนัตลอดอยู่แล้ว

“เพราะเรื่องนี้หรอืเปล่า มงึถงึอยากแต่งงานกบัคุณพชิ”

ธนวัฒน์ขมวดคิ้ว เหมือนจะเข้าใจแต่ก็ไม่กระจ่างจึงต้องถามย�้า 

“หมายความว่ายงัไง”

“มึงคงไม่ได้ท�าแบบนั้นกับคุณพิชเพราะมีสาเหตุมาจากกูกับมินใช่

ไหม”

“ไม่ใช่เว้ย คดิได้ไงเนี่ย”

“ก็ไม่อยากคิด แต่มันชวนให้คิด” สถานการณ์ของธนวัฒน์กับ 

พิมพ์พิชรวดเร็วเสียจนใครๆ ก็แปลกใจ เขาจึงอดคิดในแง่ลบไม่ได้ว่าอีก

ฝ่ายท�าเพื่อประชดหรอืไม่กห็าใครสกัคนมาปลอบใจอาการอกหกัของตนเอง

“เหน็กูเลวขนาดนั้นเลยหรอืไง”

คนฟังยกัไหล่คล้ายบอกว่า ‘ใครจะไปรู้’
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“ไอ้xxx” ค�าผรสุวาทออกมาจากปากของคณุหมอหน้าสวย อดไม่ได้

จรงิๆ ที่จะก่นด่าเพื่อนที่รู้จกักนัมาร่วมสบิปี

“ไม่ใช่ก็ดี” แสนศรันย์ไม่เดือดดาลตาม พอได้ฟังค�าปฏิเสธแบบ 

ชดัถ้อยชดัค�ากโ็ล่งใจขึ้น “แล้วมงึกบัคุณพชิ เอ่อ...จรงิๆ เหรอ”

โดนถามตรงๆ ธนวฒัน์กอ็ึ้งไปอดึใจ ก่อนจะยอมรบัแต่โดยด ี“ออื”

“เกดิขึ้นได้ยงัไง”

“กูจ�าเป็นต้องลงรายละเอยีดไหม”

“ได้กด็”ี แสนศรนัย์ไม่วายทิ้งท้าย 

“ไม่โว้ย! นี่มนัเรื่องส่วนตวั”

แสนศรันย์กระตุกยิ้มมุมปากด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเช่นเดิม “แล้วคิด

ว่าคุณพชิจะยอมง่ายๆ เหรอ” 

นกึถงึความจรงิข้อนี้ธนวฒัน์ถงึกบัถอนหายใจ แม้ต้องการรบัผดิชอบ 

แต่เขาก็จะไม่บีบบังคับ หากสุดท้ายพิมพ์พิชยืนกรานปฏิเสธ เขาก็พร้อม

ยอมรบั

“กต็้องลองเจรจาดู” 

“กูขอถามอกีข้อ”

“วันนี้มึงพูดมากนะ” ธนวัฒน์เหล่มองคนที่ปกติจะประหยัดถ้อยค�า

ด้วยความฉุนนดิๆ

“เผื่อต้องไปตอบค�าถามน้องมนิ”

คนฟังส่ายหน้า ยงัไม่ทนัได้ตกล่องปล่องชิ้นกนัอย่างเป็นทางการ ก็

ดูท่าเจ้าเพื่อนรกัจะกลวัภรรยาจนหงอเสยีแล้ว

“ว่ามา”

“เหตุผลที่มงึจะแต่งงาน แค่ต้องการรบัผดิชอบจรงิๆ เหรอ”

เจอค�าถามแทงใจ ธนวฒัน์กน็ิ่งงนัไป ก่อนจะหนัไปสบตาคนที่รู้จกั

กนัมาหลายปีดดีกั “กม็เีหตุผลอื่นด้วย”

แสนศรนัย์พอเดาได้ เพราะได้ยนิมาเหมอืนกนัว่าช่วงนี้ธนวฒัน์ก�าลงั
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ตกที่นั่งล�าบาก

“จะบอกคุณพชิไหม” 

“บอกส ิกูไม่คดิจะปิดบงัอยู่แล้ว”

คนได้ฟังพลอยโล่งใจ ด้วยความที่รูจ้กักนัมานานนี่แหละท�าให้พอจะ

เดาได้ว่าเหตุผลในการแสดงความรับผิดชอบคงไม่ใช่แค่พลาดพลั้งมีอะไร

กนัแน่ๆ 

สองหนุม่ถอนหายใจพร้อมกนั สายตาเหม่อมองไปยงัทางเดนิที่ทอด

ยาวจากสวนสู่บ้านวริทธิ์นันท์ ไม่มีหัวข้อสนทนาอะไรพิเศษต่อจากนั้น 

คล้ายต่างก็คิดถึงเรื่องที่ก�าลังเผชิญอยู่ จนเวลาผ่านไปพอสมควรทั้งคู่ก็

เข้าไปด้านใน แสนศรนัย์ดงึตวัมนินภสักลบัทนัทเีพื่อเปิดโอกาสให้ธนวฒัน์

ได้เจรจากบัพมิพ์พชิตามล�าพงั 

“ฉนั...”

“ผมมเีรื่องให้คณุช่วย” ธนวฒัน์โพล่งออกมาก่อนที่จะได้ยนิค�าปฏเิสธ

หรอืโดนไล่กลบั

พิมพ์พิชสีหน้าฉงน เรื่องเก่ายังตกลงกันไม่ได้ ท�าไมถึงมีเรื่องใหม ่

ขึ้นมา แต่พอเหน็ท่าทจีรงิจงักป็ฏเิสธไม่ลง มาถงึขั้นนี้แล้วคงไม่มอีะไรย�่าแย่

ไปกว่าเรื่องที่ก�าลงัเผชญิอยู่หรอก 

“ว่ามาค่ะ”

ธนวัฒน์ไม่กล่าวในทันที กลับหันมองไปรอบๆ เพราะจ�าได้ว่ายังม ี

แม่บ้านของพมิพ์พชิอยู่อกีคน

“ความลบัเหรอคะ” พมิพ์พชิเดาได้จากอากปักริยิา 

“ค่ะ ผมไม่ได้ไม่ไว้ใจคนของคุณพชิ แต่ว่า...”

“งั้นขึ้นไปคุยในห้องท�างานกไ็ด้ค่ะ” 

พิมพ์พิชลุกน�าโดยมีธนวัฒน์เดินตามไปติดๆ และเพียงแค่ทั้งสอง

เดนิหายขึ้นชั้นสองไป ที่มมุเสาของห้องนั่งเล่นกป็รากฏเงาของแม่บ้านประจ�า

บ้านสวนวรทิธิ์นนัท์ เธอก�าลงัตั้งหน้าตั้งตาพมิพ์ข้อความรายงานใครบางคน 
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เพราะเมื่อไม่กี่นาทกี่อนเพิ่งได้รบัสายด่วนว่าให้จบัตามองทั้งคู่ทุกฝีก้าว

ห้องท�างานของพิมพ์พิชอยู่บนชั้นสองทางปีกซ้ายของบ้าน ภายใน 
ทาด้วยสขีาว เฟอร์นเิจอร์ส่วนใหญ่เป็นงานไม้ ด้านหลงัเป็นผนงักระจกยาว

ตั้งแต่พื้นจดเพดาน มผี้าม่านสองชั้น ชั้นแรกเป็นสขีาวทบึซึ่งถูกผูกเกบ็ไว้

อย่างเรยีบร้อย อกีชั้นเป็นเพยีงผ้าสขีาวโปร่งแสงซึ่งก�าลงัปลวิตามลมที่โชย

มาอ่อนๆ

“ห้องท�างานคุณสวยด”ี แววตาธนวฒัน์เตม็ไปด้วยความชื่นชม แม้

กว่าห้าสบิเปอร์เซน็ต์ของพื้นที่จะเตม็ไปด้วยข้าวของ เช่น โต๊ะไม้ตวัใหญ่ที่

พิมพ์พิชน่าจะใช้วาดแบบ เพราะมีอุปกรณ์วางอยู่หลากหลายทั้งดินสอ 

กระดาษวาดแบบ กรรไกร สายวดั ฯลฯ อกีมมุหนึ่งกเ็ป็นราวแขวนผ้าและ

ชั้นไม้ พอมองเลยไปทางผนงักระจกกจ็ะเหน็ล�าคลองสายเลก็ๆ และทุ่งนา

เขยีวขจซีึ่งดูแล้วร่มรื่นสบายตามาก 

“ต่างจากห้องที่คอนโดคุณเลยค่ะ” แม้ห้องที่คอนโดของพมิพ์พชิจะ

มีอุปกรณ์ไม่ต่างกันมาก แต่สไตล์การตกแต่งต่างกันอย่างสิ้นเชิง เพราะ 

ที่นั่นเป็นแนวโมเดริ์นน�าสมยั การออกแบบภายในเน้นการใช้งานให้คุ้มทุก

พื้นที่ 

“แต่มอีย่างหนึ่งที่เหมอืนกนั ผนงักระจก ดคูณุจะชอบที่โปร่งนะคะ”

พมิพ์พชิจ้องธนวฒัน์เขมง็หลงัจากฟังเขาวเิคราะห์ห้องท�างานอยูน่าน 

“คุณรู้จกัคอนโดฉนัด้วยเหรอคะ” เธอถามอย่างอดสงสยัไม่ได้ มนั

ตงดิๆ ตั้งแต่เขาบอกว่าไปหาที่นั่นแล้ว

“ผมเคยไป”

“ตอนไหนคะ ฉนัไม่เคยพาใครขึ้นห้องเลยนะนอกจากคนที่สนทิกนั

จรงิๆ” 

“คุณพชิคงจ�าไม่ได้ ตอนนั้นคุณเมามาก”

คนฟังสหีน้าฉงน นกึอย่างไรกน็กึไม่ออก 
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“น่าจะเป็นวนัที่คุณถูกคุณพโีทร. มาบอกเลกิ”

พอได้ยินเช่นนี้ก็เริ่มคลับคล้ายคลับคลา “แต่วันนั้นมินกับคุณแสน

เป็นคนไปพาฉนัออกมาจากคลบั” 

“คุณมนิบอกแบบนั้นเหรอคะ”

“ก.็..เปลา่” พมิพ์พชิอกึอกั หลงัจากวนันั้นเธอกบัมนินภสัไม่เคยเอย่

ถงึเรื่องนี้เลยต่างหาก

“ผมต่างหากที่เป็นคนไปพาคุณออกมา คุณยงัอ้วกใส่ผมอยู่เลย”

พมิพ์พชิตาโต รู้สกึวางสหีน้าไม่ถูก ท�าไมธนวฒัน์ถงึได้อยู่ตอนเธอ

สภาพย�่าแย่ตลอด

เห็นสีหน้าคนเพิ่งรู้ตัวแล้วธนวัฒน์ก็ยิ้มขัน “คืนนั้นน้องมินกับนาย

แสนบอกจะอยู่เฝ้าคณุ ผมเลยกลบัมาก่อน เสื้อซทีรูของคณุยงัอยูใ่นรถผม

อยู่เลย”

“คะ? ซีทรู?” พิมพ์พิชเค้นทุกซอกของความคิด คอนโดของเธอ 

ไม่ค่อยมีชุดส�าเร็จเก็บไว้ ส่วนมากจะเป็นชุดฟิตติง๒ ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่

สมบรูณ์แบบ แล้วซทีรทูี่ธนวฒัน์ว่ากค็งไม่พ้นชดุที่บรรดาเพื่อนสาวประเภท

สองซึ่งเป็นช่างแต่งหน้าท�าผมช่วยให้ท�าขึ้นมาเพื่อใส่ไปงานปาร์ตแีน่ๆ 

เธอหันไปสบตาคนขโมยเสื้อแล้วหัวเราะคิก ลืมเรื่องน่าอับอายของ

ตนไปทนัท ีเพราะหากจ�าไม่ผดิชุดนั้นแทบไม่ปกปิดอะไรเลย

“คุณใส่จรงิเหรอคะ”

สองแก้มของคณุหมอหนุม่ระเรื่อขึ้นเลก็น้อย จนต้องเสเปลี่ยนหวัข้อ

สนทนาให้ไกลจากเรื่องนี้

“ผมว่าเรามาเข้าเรื่องกนัดกีว่า”

พมิพ์พชิกลั้นยิ้มเตม็ที่ คุณหมอหน้าสวยตอนเขนินี่กน็่ารกัดเีหมอืน

กนั 

๒ ชุดที่เยบ็แบบชั่วคราว 
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เอ๊ะ! น่ารกัเหรอ ไม่ได้ๆ...เธอกระแอมนดิๆ เพื่อตั้งสต ิแล้วเดนิไป

นั่งที่โซฟามุมห้อง 

“เอาสคิะ เริ่มได้เลย” 

ธนวฒัน์ทิ้งตวัตามลงไป สหีน้าเคร่งขรมึขึ้น 

“ที่ผมอยากแต่งงานกบัคุณพชินอกจากต้องการรบัผดิชอบแล้ว ผม

ยงัมอีกีเหตุผลหนึ่ง”

คิ้วบางขมวดเข้าหากันเล็กน้อย แต่กระนั้นก็พยายามตั้งใจฟังอย่าง

เตม็ที่ 

“คุณปู่ของผมต้องการให้ผมแต่งงานกบัหลานสาวของเพื่อนท่าน”

“แล้ว...”

“แต่ผมไม่ได้รกัเธอ และในสายตาผมเธอกเ็ป็นเพยีงน้องสาว”

“คุณเลยอยากแต่งงานกับฉันเพื่อหนีการคลุมถุงชน” พิมพ์พิชสรุป

สั้นๆ ตามความเข้าใจ เหตุการณ์นี้มกัเกดิกบัทุกครอบครวัที่ฐานะทางบ้าน

ค่อนข้างด ีผู้ใหญ่มกัจบัหนุ่มสาวที่ผู้ใหญ่สนทิชดิเชื้อหรอืไม่กท็�าธุรกจิร่วม

กนัมาแต่งงานกนั สาเหตุกเ็ดาได้ไม่ยาก ‘เรอืล่มในหนอง ทองจะไปไหน’ 

“จะว่าแบบนั้นก็ได้ค่ะ แล้วก็เกิดเรื่องของเราขึ้นมา และผมก็อยาก

รบัผดิชอบคุณพชิด้วย” ธนวฒัน์กล่าวสรุป

“แต่เราไม่ได้รกักนั และฉนั...กย็งัรกัพี่พอียู่”

“ผมเข้าใจ” ธนวฒัน์ไม่เดอืดเนื้อร้อนใจ แผลที่สดใหม่อย่างไรกย็งัเจบ็ 

“เราลองอยู่ด้วยกนัสกัพกักไ็ด้ ถ้าคุณพชิรกัผมไม่ได้จรงิๆ ค่อยเลกิกนั”

“แล้วคุณหมอจะรักฉันได้เหรอคะ” ไม่รู้ท�าไมถึงหลุดปากออกไป 

ฝ่ายนั้นเองกด็ูตะลงึกบัค�าถามของเธออยู่ไม่น้อย

“ตอนนี้ผมไม่ได้คบใคร” ธนวฒัน์ตอบกลางๆ ไม่ได้มั่นใจในความ

สัมพันธ์นี้นัก เพราะตั้งแต่พบพิมพ์พิชกระทั่งถึงตอนนี้ยังสัมผัสได้เพียง

มติรภาพดีๆ  ที่มใีห้กนั ส่วนจะพฒันาจนกลายเป็นความรกัได้หรอืไม่ คง

ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต
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“หนึ่งปี ถ้าเรารกักนัไม่ได้ ผมจะหย่าให้คุณ”

พมิพ์พชิยงัลงัเล พวกเขาสองคนไม่ได้รู้จกัมกัคุ้นกนัพอที่จะใช้ชวีติ

ร่วมกนั ที่ส�าคญั...นี่ไม่ใช่การแต่งงานแบบที่เธอฝันถงึ ไม่ใกล้เคยีงเลยสกั

นดิ

“เราจะอยู่กันแบบเพื่อน ผมจะไม่ล่วงเกินคุณพิชหากความสัมพันธ์

ของเราสองคนไม่สามารถพฒันาไปถงึขั้นนั้นได ้ชว่งที่แตง่งานและหลงัจาก

หย่าห้าปี คณุพชิจะได้ค่าเลี้ยงดแูละหุน้ของโรงพยาบาลเตโชดมในส่วนของ

ผมสบิเปอร์เซน็ต์”

คนได้ฟังข้อเสนอหน้าเหลอ รู้สกึว่าธนวฒัน์จะทุ่มเทกบัการแต่งงาน

หลอกๆ ครั้งนี้มากเกนิไป

“ด้วยข้อเสนอนี้คณุพชิกจ็ะไม่ผดิใจกบัคณุยาย แถมยงัเอาเงนิปันผล

ไปต่อยอดธุรกจิได้ด้วยค่ะ”

“ฉนัไม่ได้เหน็แก่เงนิขนาดนั้นนะคะ” พมิพ์พชิหน้าง�้า ตวดัตามองคน

สรรหาข้อเสนอมาล่อตาล่อใจอย่างกรุ่นโกรธนดิๆ

“ผมไม่ได้ดูถกูคณุ” ธนวฒัน์รบีแก้ตวั “คอืผมหมายความว่าถ้าคณุพชิ 

มโีพรเจกต์ใหม่ๆ จะได้ไม่ต้องรบกวนคุณยายไงคะ” 

แม้จะยงัไม่คล้อยตาม แต่ท่าทขีองพมิพ์พชิกอ็่อนลง

“ค่อยๆ คดิกไ็ด้ค่ะ ผมให้เวลาคุณพชิตดัสนิใจหนึ่งอาทติย์ ถ้ามขี้อ

สงสยัอะไรตรงไหนหรอือยากมขี้อเสนออื่นๆ กโ็ทร. หาผมได้ตลอดเวลา”

“คุณนี่เหมอืนมาคุยธุรกจิมากกว่ามาขอฉนัแต่งงานนะคะ”

ธนวัฒน์หัวเราะ “ผมคงถนัดคุยเรื่องธุรกิจมากกว่าจริงๆ เพราะยัง

ไม่เคยขอใครแต่งงานเลยสกัท”ี

พมิพ์พชิไม่ข�าด้วย ได้แต่มองเขานิ่งๆ อย่างไม่รู้จะเอ่ยอะไร จนฝ่าย

นั้นลุกขึ้น

“ผมขอตวักลบัก่อนดกีว่า คุณจะได้มเีวลาทบทวน”

พมิพ์พชิลุกตาม คดิจะเดนิลงไปส่งอกีฝ่าย



เ จ้ า เ อ ย  l  63

“ไม่ต้องไปส่งหรอกค่ะ ผมลงไปถูก”

ธนวฒัน์ส่งยิ้มให้แล้วเดนิออกจากห้องไป ทิ้งให้คนได้รบัข้อเสนอนั่ง

ขบคดิหาทางออกเพยีงล�าพงั 

หนึ่งสัปดาห์ผ่านไปอย่างรวดเร็ว พิมพ์พิชยังคิดไม่ตก กระทั่งวันนี้ 
ที่ต้องให้ค�าตอบ ธนวัฒน์เงียบหายไปเลยหลังจากยื่นข้อเสนอ ไม่มีการ

กดดนั เซ้าซี้ หรอืเร่งเร้าใดๆ จะมกีเ็พยีงข้อความที่ส่งมานดัแนะเวลาเพื่อ

ฟังค�าตัดสินใจครั้งสุดท้าย สถานที่นัดพบคือร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่

ไกลจากที่เธออยู่ในตอนนี้นกั

ช่วงที่ผ่านมาคนที่เป็นเดือดเป็นร้อนมากที่สุดเห็นจะเป็นพิมพ์แขที่

โทร. มาขู่เช้าเยน็ ดูเหมอืนท่านจะตดิต่อกบัธนวฒัน์ และฝ่ายนั้นคงโบ้ยว่า

ต้องรอค�าตอบจากเธอ ซึ่งหลังจากขบคิดมาร่วมสัปดาห์ก็ยังยืนยันตาม

เจตนารมณ์เดมิว่า ‘ไม่แต่ง!’ เธอแต่งงานกบัคนที่ไม่รกัไม่ได้จรงิๆ

พมิพ์พชิพ่นลมหายใจเฮอืกใหญ่ ไม่สนแม้เสยีงจอแจจากผูค้นที่เดนิ

ขวกัไขว่ไปมา เพราะถงึแม้จะตดัสนิใจได้แล้วกย็งัมเีรื่องให้กงัวล เธอหวงั

เหลอืเกนิว่าพมิพ์แขจะเข้าใจ 

“เป็นอะไรยะหล่อน” 

ประโยคทักทายในระยะประชิดท�าให้คนอยู่ในภวังค์สะดุ้ง เมื่อเงย

หน้าขึ้นก็พบเบน หรือแบรี่ ชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งที่มีจิตวิญญาณเป็น 

ผู้หญงิ และเป็นเจ้าของบรษิทัออร์แกไนซ์อนัดบัต้นๆ ของประเทศ 

“ท�าไมท�าหน้าท�าตาเหมอืนปวดออึย่างนั้นล่ะ”

“มเีรื่องให้คดินดิหน่อย” เธอรูจ้กัมกัคุน้กบัเบนด ีเพราะเขาใช้บรกิาร

เสื้อผ้าแบรนด์พิมพ์พิชในงานอีเวนต์ต่างๆ บ่อยครั้ง ดังเช่นวันนี้ที่มีงาน 

เปิดตวันาฬิกาน�าเข้าจากประเทศสวติเซอร์แลนด์ ณ โรงแรมชื่อดงัรมิแม่น�้า

เจ้าพระยา เขากไ็ม่พลาดที่จะรเีควสต์ชดุของแบรนดเ์ธอ และเนื่องจากเป็น

งานใหญ่ เธอจงึต้องลงมาคุมงานด้วยตวัเอง
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“ข้างนอกเป็นไงบ้าง” เธอถามถงึบรรยากาศในงาน เพราะตั้งแต่มาถงึ

ช่วงบ่ายกห็มกตวัอยู่ในห้องแต่งตวัตลอด

“กโ็อเค จะมปัีญหากเ็รื่องเดยีว” เจ้าของบรษิทัออร์แกไนซ์ไม่พดู แต่

บุ้ยใบ้ไปยงัชุดที่แขวนอยู่ที่ราวข้างๆ 

พมิพ์พชิเข้าใจโดยไม่ต้องอธบิายอะไรเพิ่ม แล้วยกข้อมอืขึ้นดูนาฬิกา 

“ยงัมาไม่ถงึอกีเหรอ นี่งานใกล้จะเริ่มแล้วนะ” เธอรบัผดิชอบดแูลคน

ที่จะมาใส่ชดุฟินาเล ส่วนลกูน้องที่มาด้วยเกอืบสบิคนกระจายตวักนัไปดแูล

นางแบบคนอื่นๆ 

“ยงัจ้า” เบนตอบปากยื่นปากยาว สภาพอารมณ์ค่อนข้างหงุดหงดิ “นี่

เพิ่งโทร. ไปจกิมา เหน็บอกว่าก�าลงัหาที่จอดรถ”

“เอาน่า กถ็งึแล้วนี่นา” พมิพ์พชิช่วยพูด หวงัให้อกีฝ่ายอารมณ์ดขีึ้น

“ฉนัเลยลงมารอนี่ไง กลวัจะไม่ทนั ฮ!ึ ยายเอมเินี่ย ยงัไม่ทนัจะดงั

เท่าไหร่เลยเข้าถงึยากละ รบังานกม็เีงื่อนไขนู่นนี่นั่นหยุมหยมิไปหมด นี่ไม่

กี่เดอืนก่อนยงัเดนิตามฉนัต้อยๆ เพื่อของานท�าอยู่เลย”

‘เอมิ’ ที่เบนกล่าวถึงคือเอมิตา นักแสดงดาวรุ่งที่แจ้งเกิดจากซีรีส ์

วยัรุ่นชื่อดงัที่ก�าลงัเป็นกระแสและมาแรงในช่วงนี้ ด้วยความโดดเด่นนี่เอง

เจ้าของงานจึงรีเควสต์ให้มาเดินแบบในชุดฟินาเลแทนนางแบบรุ่นพี่ที่ถูก

วางตวัไว้ในตอนแรก

“นี่ซ้อมกไ็ม่มานะ ฉนัละกลวั...อร๊าย! น้องเอมมิาแล้วเหรอคะ”

พมิพ์พชิหน้าเหลอเมื่อจู่ๆ  เบนกเ็ปลี่ยนท่าท ีแถมยงัผละออกจากเธอ

อย่างรวดเรว็ แต่พอมองตามกร็ู้เหตุผล 

นกัแสดงดาวรุ่งมาถงึแล้วนั่นเอง

“ต๊ายตาย คุณอัมก็มาด้วยเหรอคะ เชิญค่ะเชิญ” เจ้าของบริษัท 

ออร์แกไนซ์ต้อนรบัขบัสู้อย่างออกหน้าออกตา 

“มขิอโทษนะคะที่มาสาย วนันี้รถตดิจรงิๆ ค่ะ” 

“ไม่เป็นไรเลยค่ะ เหตุสุดวิสัยนี่นา งั้นเราเริ่มกันเลยเนาะ” เบน



เ จ้ า เ อ ย  l  65

ประคองหลงันกัแสดงสาวพาไปส่งให้ช่าง ทว่าเดนิไปได้ไม่กี่ก้าวกโ็ดนขดั

“เดี๋ยว จะให้หลานฉนันั่งตรงนี้เหรอ”

“ค่ะ ท�าไมเหรอคะ” เบนชะงกัทนัใด คิ้วกระตุกรวัๆ ดั่งเดาปัญหาที่

ก�าลงัจะตามมาได้รางๆ

“เสยีงกด็งัโหวกเหวกโวยวาย ผู้คนกเ็ดนิไปเดนิมาน่าเวยีนหวั กลิ่น

กม็แีต่อะไรไม่รู้ หลานฉนัจะนั่งได้ยงัไง” 

แล้วกไ็ม่ผดิไปจากที่คดิ เบนชะงกังนัทนัท ีสมองคดิหาค�าพูดดีๆ  ที่

ไม่ใช่ค�าด่า เพราะถ้าหลดุค�าไม่เหมาะสมออกมาแม้แต่ค�าเดยีว งานวนันี้ล่ม

แน่ๆ

“แต่ทุกคนกแ็ต่งหน้าแต่งตวักนัที่นี่นะคะ” เบนจบีปากจบีคอ ผายมอื

ไปยงันางแบบคนอื่นๆ ที่ล้วนคลุกคลใีนวงการมานาน

“หลานฉนัไม่เหมอืนคนอื่น!” 

พฤตกิรรมมองคนอื่นด้วยหางตาแล้วเชดิหน้าขึ้นท�าให้เบนก�ามอืแน่น 

แม้ปากจะยงัฉกียิ้มแต่สายตาเรยีบนิ่ง ปราดมองอมัราตั้งแต่หวัจดเท้า แม้

วยัของอกีฝ่ายจะล่วงเข้าเลขหก แต่ร่างกายยงัคงแขง็แรง หนา้ตาผวิพรรณ

กด็ูอ่อนกว่าอายุจรงิมาก

‘ดูกร็ู้ว่าท�ามาเยอะ’ แม้จะพูดออกเสยีงไม่ได้แต่กก็่นด่าในใจ พอสา

แก่ใจแล้วจงึปั้นหน้าท�าหน้าที่ต่อ

“พื้นที่เรามจี�ากดัค่ะคณุอมั ยงัไงช่วยทนหน่อยได้ไหมคะ นี่กใ็กล้ถงึ

เวลาแล้ว” เบนมปีระสบการณ์ในการรบัมอืมนษุย์ประเภทเรื่องมากมาเยอะ 

และอัมราก็ไม่ใช่เคสแรก สิ่งเหล่านี้ล้วนเคยเกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วนกับดาว

ดวงใหม่ที่คิดว่าตนอยู่เหนือคนอื่น แค่ต้องคอยสังเกตว่าช่วงไหนควรดึง

เชอืกให้ตงึหรอืช่วงไหนควรผ่อนกเ็ท่านั้น 

“ไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณย่า มอิยู่ได้ แต่งหน้าแต่งตวัแป๊บเดยีวเอง”

“ไม่ได้!” 

โดนตวาดไปทเีดยีว นกัแสดงสาวกห็น้าเสยี เหลอืบมองเบนอย่างขอ
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ลุแก่โทษที่ไม่อาจช่วยอะไรได้

“ไปหาห้องมา ไม่งั้น...ส้มจี๊ด พาเอมกิลบั” ประโยคหลงัอมัราหนัไป

บอกผู้จดัการส่วนของเอมติาซึ่งท�าตามค�าสั่งทนัที

“เดี๋ยวค่ะเดี๋ยว” เบนจ�าต้องยอม เพราะอย่างไรกไ็ด้ไม่คุ้มเสยี “แบรี่

จะรบีหาห้องให้นะคะ”

แล้วเบื้องหน้ากบ็งัเกดิความวุ่นวายคูณสอง เบนรบีไปตามหาผู้ช่วย

เพื่อให้จดัการเรื่องห้อง ส่วนช่างแต่งหน้า ช่างท�าผมกเ็ริ่มเกบ็ของ เพราะต้อง

ตามไปแต่งหน้าแต่งตวัให้นกัแสดงสาว

พมิพ์พชิถอนหายใจ ลกุขึ้นเกบ็ชดุในส่วนของตนเอง เพราะต้องหอบ

เสื้อผ้าไปที่ห้องแต่งตวัใหม่ของเอมติาเช่นกนั

‘เรื่องส่วนตวักเ็ครยีดจะตายอยู่แล้ว ยงัมาเจอคนเรื่องมากอกี’ 


