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“พิชไม่แต่ง!”

พิชญาผุดลุกขึ้นจากเก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานของผู้เป็นพ่อด้วย

ความหัวเสียขั้นรุนแรง ก่อนจะเน้นย�้าค�าตอบเดิมของตัวเองด้วย 

น�้าเสยีงมั่นคงอกีครั้ง

“ยงัไงพชิกไ็ม่แต่ง! อยู่ๆ  พ่อจะให้พชิแต่งงานกบัใครที่ไหนกไ็ม่รู้

ได้ยงัไงคะ”

ใบหน้าสวยบิดเบ้แดงก�่า เพราะก�าลังอดกลั้นอารมณ์ไม่พอใจ

ไว้ให้ลกึที่สดุ ทั้งที่ในใจนั้นอยากจะกรดีร้องให้ล�าคอแตกกนัไปข้าง และ

สิ่งที่ท�าให้เธอไม่สบอารมณ์ยิ่งกว่าเดมิคอืใบหน้าไม่เป็นทกุข์ใดๆ ของ

คนออกค�าสั่ง ไม่แม้แต่จะมีปฏิกิริยาตอบกลับหลังจากที่เธอโวยวาย

เสยียิ่งใหญ่ขนาดนี้

การที่พชิญาใกล้สตแิตกแบบนี้เรื่องมนัมอียูว่่า เจ้าสวัยศกรหรอื

พ่อผู้ให้ก�าเนิดของเธอ คนที่นั่งอยู่ตรงหน้าในตอนนี้เป็นผู้ที่มีอ�านาจ 

ล้นเหลือของวงศ์ตระกูลเวชศิริพัฒน์ ทั้งยังแผ่ไพศาลไปไกลถึงบริษัท

สยามเวชประกันภัย บริษัทที่เธอนั่งแท่นท�างานอยู่ในต�าแหน่งรอง

ประธานบริษัท แล้วไม่รู้ว่าเพราะประเทศไทยอากาศร้อนอบอ้าวขึ้น 

ทุกปี หรือเพราะอายุที่เข้าใกล้เลขเจ็ดเต็มทนของเจ้าสัวผู้กว้างไกล 

บทน�ำ
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ท่านเลยนกึคกึอยากท�าอะไรสนกุๆ ด้วยการให้เธอเข้าพธิวีวิาห์ภายใน

สามเดอืนหลงัจากนี้ โดยไม่มกีารแจ้งเตอืนใดๆ ล่วงหน้า นอกจากคาด

โทษไว้เสร็จสรรพหากเธอไม่เห็นด้วยและขัดขืน ร้ายแรงถึงขั้นถูกตัด

ออกจากกองมรดกและห้ามใช้นามสกลุเวชศริพิฒัน์อกีเลย

แต่นั่นไม่ส�าคญัเท่าต�าแหน่งประธานบรษิทัสยามเวชประกนัภยั

ที่เธอตรากตร�าท�างานหลังขดหลงัแข็งเพื่อให้ได้มันมาจะถูกยกให้เป็น

ของจิณณวัตร น้องชายต่างมารดาที่เพิ่งเรียนจบมาหมาดๆ ในทันท ี

ซึ่งในข้อนี้เธอยอมรบัไม่ได้แม้จะเป็นแค่ประธานในนามอย่างที่พ่ออ้าง 

แต่เธอก็ยกต�าแหน่งนี้ให้คนที่เอาแต่ผลาญเงินเล่นไปวันๆ ไม่ได้ ที่

ส�าคัญต�าแหน่งนี้มีไว้เพื่อเธอมาตั้งแต่ไหนแต่ไร หรือจะพูดให้ถูกคือ 

มันเป็นของเธอตั้งแต่ยังไม่ลืมตามาดูโลกด้วยซ�้า ยังไม่นับที่เธอทุ่ม 

แรงกายแรงใจที่มใีห้แก่บรษิทัมาตั้งแต่เริ่มท�างานอกี

พชิญารู้ว่าคนอย่างเจ้าสวัยศกรพดูจรงิท�าจรงิเสมอ ไม่ผ่อนปรน

แม้คนคนนั้นจะเป็นลูกในไส้อย่างเธอ แล้วตอนนี้ท่านก็ก�าลังเดินเกม

ฝั่งตัวเองด้วยการจับชื่อจิณณวัตรมายัดในแผนผังโครงสร้างองค์กร 

เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง หารูไ้ม่ว่า ความเสี่ยงของ

บรษิทัคอืมมีนัเป็นคณะกรรมการนี่ละ

แม้สุดท้ายบางอย่างอาจจะเปลี่ยนแปลง ผู้กุมอ�านาจใหญ่

เปลี่ยนแปลงค�าสั่งไม่ยกต�าแหน่งส�าคญัให้จณิณวตัรแล้ว ทว่าเธอกค็ง

ชวดต�าแหน่งประธานบรษิทัอยู่ด ีถ้าไม่คดิท�าตามค�าประกาศตินั้น

“พชิคดิว่าพ่อจะจิ้มผูช้ายที่ไหนมาให้พชิกไ็ด้หรอืไง พ่อต้องเลอืก

สิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกสาวพ่ออยู่แล้วสิ” เจ้าสัวยศกรแสดงสีหน้าชวนเชื่อ

ประกอบค�าพูด 

“พ่อก็ก�าลังท�าอยู่นี่ไง จิ้มใครมาให้พิชก็ไม่รู้” พิชญาท�าหน้า 

ไม่เหน็ด้วย สิ่งที่ดทีี่สดุส�าหรบัเธอในการแต่งงานคอืการเลอืกเจ้าบ่าว

เอง ไม่ใช่ให้พ่อมาจิ้มเลอืกให้แบบนี้
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“งั้นกช็วนแฟนพชิมาแต่งงานด้วยกนัส”ิ คนเป็นพ่อเสนอ

ประโยคที่ดูเหมอืนง่ายดายถูกพูดออกมาแบบไม่เกรงใจคนฟัง

เหอะ! ง่ายๆ แบบนั้นกด็สี ิจะแต่งวนันี้พรุ่งนี้เธอกไ็ม่ขดัข้อง แต่

ปัญหามนัอยู่ที่ว่า...

เธอไม่มแีฟนให้ชวนมาแต่งงานด้วยไง!

ตั้งแต่เกิดมาจนอายุจะสามสิบห้าปีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ 

พชิญาคนนี้เคยคบหากบัผูช้ายถงึขั้นเรยีกว่าแฟนแบบนบัคนได้ นบันิ้ว

นิ้วยงัเหลอืบานเบอะ ใช่ว่าไม่มคีนมาจบี แต่คนที่เข้ามากลบัไม่มใีคร

ตรงตามมาตรฐานที่เธอตั้งไว้เลยสกัคน

เธอไม่ได้เรื่องมาก แต่ค่อนข้างเลอืกมาก ทว่ากไ็ม่เคยมปีัญหา

กับความโสดของตัวเอง ออกจะพอใจกับชีวิตสถานะโสดด้วยซ�้าไป 

หรอืหากจะให้อยู่คนเดยีวไปจนแก่เฒ่ากค็ดิว่าคงไม่เป็นปัญหาอะไร

ดูเหมอืนว่าเจ้าสวัยศกรจะรู้ถงึปัญหาข้อนี้ของลูกสาวด ีเพราะ

นอกจากจะเสนอการแต่งงานแลกกับต�าแหน่งประธานบริษัทให้แล้ว 

ยงัเสนอผู้ชายที่พชิญาควรเอาเป็นสามใีห้ด้วยอกีต่างหาก ผู้ชายที่คดิ

ว่าเหมาะสมกบัเธอและวงศ์ตระกูล

แต่เธอไม่มีทางแต่งงานกับผู้ชายที่ไม่เคยรู้จัก ไม่เคยแม้แต่จะ

เห็นหน้าค่าตา ยิ่งไปกว่านั้นคือ ผู้ชายคนนั้น...เธอไม่ได้เป็นคนเลือก

เอง

“พชิอายจุะสามสบิห้าอยู่แล้ว สมควรแก่การมลีูกมผีวัแล้วนะ”

น�้าเสยีงเรยีบนิ่งแบบไม่ทกุข์ร้อนกบัท่าทขีองผูม้อี�านาจยิ่งท�าให้

คนฟังอารมณ์ขึ้น ดูท่าแล้วอากาศเมอืงไทยคงจะร้อนจรงิๆ

“ดงันั้นพอถงึวยัที่สมควรแล้ว แต่พชิยงัไม่มแีฟน ในฐานะที่พ่อ

เป็นพ่อที่รกัพชิมาก จงึเป็นหน้าที่ของพ่อที่จะหาเจ้าบ่าวที่เหมาะสมให้

แก่ลูก”

“นี่มันยุคไหนแล้วคะพ่อ เขาเลิกคลุมถุงชนกันไปตั้งแต่ปีมะโว้
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โน่นแล้ว” คนถูกบงัคบัให้แต่งงานยงัไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่มพ่ีอเป็น

ผู้ก�าหนด

เรื่องที่พ่อรกัเธอมากกซ็าบซึ้งใจอยูห่รอก แต่พ่อไม่ควรจะหวงัดี

กบัเธอมากมายถงึเพยีงนี้ โดยเฉพาะกบัเรื่องนี้

“งั้นกต็ามใจพชิแล้วกนั” คนพูดไหวไหล่อย่างไม่ใส่ใจ

“พ่อ!”

พชิญาอยากจะกลั้นใจตายตรงนี้ให้รู้แล้วรู้รอด เพราะประโยค

เมื่อครู่คือการประชดประชันที่พ่อไม่มีทางยอมให้เธอเป็นผู้ชนะ และ

ท่านเองก็รู้ดีว่าต�าแหน่งประธานนั้นส�าคัญกับเธอมากแค่ไหน จึงไม่

เป็นเดือดเป็นร้อนกับการปฏิเสธหัวชนฝาของเธอ เพราะในท้ายที่สุด

แล้วเธอกต็้องยอมรบัแต่โดยด ีนั่นจงึหมายความว่า ‘ตามใจพชิ’ มคี่า

เท่ากบั ‘พชิต้องแต่งงานกบัคนที่พ่อเหน็ว่าเหมาะสมและสมควร’

“เราคุยกันจบแล้ว ออกไปจากห้องท�างานพ่อได้แล้วครับ”  

คนพูดโบกมอืไล่อย่างไม่ใส่ใจอกีครั้ง

แน่ส ิพ่ออยูฝ่่ายเป็นต่อนี่ ไม่จ�าเป็นต้องตกลงอะไรกนัอกี เพราะ

การตัดสินใจอยู่ที่เธอคนเดียว ว่าจะยอมเป็นหงส์แบบเดิม หรือจะ

กลายร่างไปเป็นห่าน อยู่ที่เธอเลอืกเองทั้งสิ้น

“ออกไปแล้วก็ปิดประตูให้พ่อด้วยนะครับ แล้วถ้าตัดสินใจได้

แล้วกบ็อกพ่อ จะได้นดัเจอกบัว่าที่เจ้าบ่าวของพชิ”

“พ่อ!”

บอกแล้วไงว่า ‘ตามใจพชิ’ จรงิๆ ไม่มใีนโลก

พชิญาโอดครวญอย่างไม่เหน็ด้วย แต่พูดไปกเ็ท่านั้น เมื่อคนที่

เธออยากเจรจาด้วยกลับแกล้งหลับกันซึ่งๆ หน้า แถมยังแสดงออก

ชดัเจนว่าเรื่องที่พูดคยุกนัเมื่อครู่จบลงแล้ว เหลอืแค่ในส่วนสดุท้ายคอื

การตดัสนิใจของเธอ

นอกจากแต่งงาน มทีางออกอื่นให้เธออกีไหมเนี่ย!
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พชิญารวบรวมสตทิี่แตกกระเจงิไปกลบัคนืสู่ร่างอกีครั้ง เธอไม่

ยอมตกเป็นรองแน่นอน แม้จะอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรองกต็าม

“พชิจะไม่ไปเจอกบัใครทั้งสิ้น” พชิญาเอ่ยออกไปด้วยน�้าเสยีง

แสดงความจริงจัง แววตาที่แสดงออกขณะจ้องตาอยู่กับผู้เป็นพ่อนั้น

กไ็ม่มแีววล้อเล่นแต่อย่างใด

เจ้าสัวยศกรมองท่าทีที่เปลี่ยนไปของลูกสาว อยากรู้ว่าพิชญา

จะมาไม้ไหนต่อจากนี้

“เพราะพิชมีแฟนแล้ว” โกหกตกนรกใต้ดินเธอก็ยอมแล้วจุดนี้ 

เพราะถ้าเลอืกตกนรกกบัแต่งงานกบัคนที่พ่อเหน็ชอบ แน่นอนว่าเธอ

เลอืกอย่างแรก

“พ่อไม่เคยรู้ว่าพิชคบใครอยู่” คนเป็นพ่อเลิกคิ้วถามเป็นเชิง

สงสยั

“พ่อไม่รู้กไ็ม่ได้หมายความว่าพชิไม่ม”ี

มีไม่มีตอนนี้เธอก็ต้องมีไว้ก่อนนั่นละ อย่างน้อยพ่อจะได้ลังเล

เรื่องการจบัคู่ให้เธอไปบ้าง หลงัจากนั้นค่อยคดิหาทางออกใหม่

“ดงันั้นพ่อไม่ต้องจิ้มใครที่ไหนกไ็ม่รู้มาให้พชิแล้วค่ะ”
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กริ๊ง กริ๊ง!

พิชญากระหน�่ากดกริ่งที่หน้าห้องเพื่อนสนิทของตัวเองที่มีอยู ่

ไม่กี่คนบนโลกใบนี้ โดยไม่เว้นจังหวะรอให้เจ้าของห้องมาเปิดประตู 

แต่อย่างใด

เธอรูว่้าคนในห้องย่อมได้ยนิตั้งแต่ครั้งแรกที่กด แต่ที่ไม่สามารถ

หยดุมอืที่ก�าลงักระหน�่ากดกริ่งห้องเพื่อนได้ เพราะอารมณ์ตอนนี้ก�าลงั

เข้าขั้นโมโหสดุขดี เจ้ากริ่งที่ไม่รูเ้รื่องรูร้าวอะไรจงึต้องมารบัเคราะห์ท�า

หน้าที่ระบายความเครยีดให้เธอ หลงัจากที่คนัเร่งรถยนต์คู่ใจเพิ่งเจอ

มาหมาดๆ

“ฉนัรู้ว่าแกอยู่หน้าประตูยายโช”

เธอไม่ได้มตีาทพิย์มองทะลปุระตูไม้ตรงหน้า แต่เดาได้ว่าคนที่

ไม่ได้ออกไปไหนในวนันี้ยนือยู่อกีฝั่งของประตูมาได้สกัพกัแล้ว

“รบีๆ เปิดก่อนที่ฉนัจะพงัประตูห้องแกเข้าไป!”

แกร๊ก!

เพียงแค่สิ้นค�าพูดประตูบานใหญ่ก็ถูกเปิดออกแทบจะทันท ี

พร้อมกับปรากฏใบหน้าสวยของโชติกาที่มีดีกรีเป็นถึงนางเอกซูเปอร์- 

สตาร์ของเมืองไทย ซึ่งเคยตกอับถึงขั้นไม่มีคนจ้างงาน ส่วนตอนนี้ 

1
ทางออกที่ดีงามกับหนุ่มรูปงามที่ถูกเลือก
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น่ะหรอื ค�าว่าว่างแทบไม่เคยรู้จกั

“ใจเยน็ๆ เพื่อนรกั นี่ห้องเพื่อน แกจะมาพงัประตไูม่ได้” โชตกิา

รบีบอกก่อนที่ฝ่ายนั้นจะท�าจรงิๆ

พชิญาเดนิเข้าห้องไปอย่างคุ้นเคย เธอมาที่นี่บ่อย เพราะอาศยั

อยู่ที่คอนโดแห่งนี้เช่นกนั เพยีงแค่คนละชั้นเท่านั้น และที่สามารถขึ้น

มาถงึหน้าห้องโชตกิาได้ทั้งที่มรีะบบรกัษาความปลอดภยัดเียี่ยม แถม

ลิฟต์ยังเป็นระบบล็อกชั้น นั่นเพราะว่าเธอรู้จักมักคุ้นดีกับพนักงาน

รกัษาความปลอดภยัที่ดูแลลฟิต์น่ะสิ

หญิงสาวตรงไปที่ครัวเป็นอันดับแรก ก่อนจะเปิดตู้เย็นหยิบ

เหยือกน�้าขึ้นดื่มโดยไม่พึ่งพาแก้ว ไม่ใช่เพื่อดับกระหาย แต่เพื่อดับ

ความร้อนในใจต่างหาก

“แกไปทะเลทรายมารไึงวะพชิชี่ ท�าอย่างกบัเพิ่งเหน็บ่อน�้ากลาง

ทะเลทรายยงัไงยงังั้น”

ตอนนี้ใจเธอร้อนยิ่งกว่าทะเลทรายซาฮาราในตอนกลางวนัเสยี

อีก เมื่อน�้าหยดสุดท้ายไหลลงคอเสร็จเรียบร้อย สาวเจ้าก็เปล่งเสียง

แห่งความอดัอั้นออกมาแบบสดุเสยีง

“กรี๊ด!!!”

พิชญากรีดร้องใส่เหยือกน�้าที่ไม่เหลือน�้าสักหยด หากไม่มี

เหยอืกน�้าช่วยลดระดบัความดงัของเสยีง ป่านนี้คงได้แตกตื่นกนัทั้งตกึ

“ฉนัว่าแกไม่ปกตแิล้วนะยายพชิ!”

เธอเองกร็ู้ว่าตวัเองก�าลงัไม่ปกติ

“แก...ฉนัก�าลงัจะบ้า” พชิญาหนัไปบอกเพื่อนด้วยใบหน้าเศร้า

สร้อย

“แกใจเยน็ๆ นะพชิชี่”

พชิญาทิ้งตวันั่งลงข้างเพื่อน ในมอืยงัถอืเหยอืกน�้าไว้ในมอื 

“มอีะไรค่อยๆ คดิหาทางแก้ไขเนอะ”
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“แก้ไขไม่ทนัแล้วโช” คนที่ก�าลงัมปีัญหาหนกัอกท�าหน้าเครยีด

เหมอืนคนจะร้องไห้

“ทกุปัญหามทีางแก้เสมอ แกมปัีญหาอะไรบอกฉนัได้นะพชิ ถงึ

ฉนัจะช่วยอะไรไม่ได้ เป็นที่ระบายให้แกได้กย็งัด”ี

“ฉนัก�าลงัถูกพ่อคลมุถงุชน!” พชิญาระบายความในใจออกมา 

“แกกร็ูว่้าฉนัไม่อยากแต่งงานมคีรอบครวั ฉนัชอบอยูค่นเดยีว ฉนัชอบ

ความอสิระ ฉนัไม่อยากมลีูกส่งเสยีงรบกวนเวลาฉนัท�างาน แกเข้าใจ

ฉนัไหมโช”

พชิญามองหน้าเพื่อนที่พยายามเข้าใจเธออย่างที่สดุ แม้ความ

จรงิแล้วอกีฝ่ายจะไม่เข้าใจกต็าม เนื่องจากสิ่งที่เธอต้องการนั้นตรงข้าม

กับสิ่งโชติกาปรารถนาทุกอย่าง เห็นแบบนี้แล้วก็อดเอ็นดูเพื่อนคนนี้ 

ไม่ได้ เพราะแบบนี้ไงล่ะ เธอจึงเลือกมาหาโชติกาแทนที่จะไปที่อื่น 

อย่างน้อยการได้อยู่ใกล้คนใจเยน็กช็่วยให้เธอรู้สกึใจเยน็ลงได้บ้าง

“พ่อใช้ข้ออ้างว่าฉนัอายจุะสามสบิห้าควรมลีูกมผีวัได้แล้ว”

“แกไม่ต้องย�้าอายกุไ็ด้พชิชี่ เพราะฉนักอ็ายเุท่าแก” โชตกิาท�า

หน้าเมื่อย เพราะช่วงนี้เธอเซนซทิฟิเรื่องอายเุป็นพเิศษ ก่อนหน้านี้เคย

ถูกทาบทามให้รับบทแม่ก็ท�าเธอปวดใจไปหลายวัน ทั้งที่อายุเธอยัง 

ไม่ถงึขั้นต้องรบับทนั้นด้วยซ�้า

“ใช่ไหมล่ะ ขนาดแกแก่กว่าฉนัตั้งหลายเดอืน แกยงัไม่มผีวัเลย”

“ไม่ใช่ฉนัไม่อยากม ีแต่ฉนัหาไม่ได้โว้ย!” คนไม่ได้ไม่อยากมผีวั

แก้ไขความเข้าใจของเพื่อนเสียใหม่ “และแกไม่ต้องย�้าถึงเรื่องอาย ุ

เพราะเพยีงเท่านี้ฉนักเ็จบ็จี๊ดถงึกระดองใจมากพออยู่แล้ว”

“เฮ้ๆ อย่างน้อยแกกม็ฉีนัอายสุามสบิห้าเป็นเพื่อนนั่นแหละน่า”

ส�าหรบัพชิญาอายทุี่ขึ้นต้นด้วยเลขสามยงัไม่เรยีกว่าแก่ด้วยซ�้า 

เรยีกว่าเป็นสาวเตม็ตวักย็งัได้ อายขุึ้นเลขสี่เมื่อไรค่อยคดิเรื่องแก่ไม่แก่

กย็งัไม่สาย
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“ฉนัรู้หรอกว่าแกน่ะเพื่อนฉนั ดงันั้นเลกิพดูถงึเรื่องอายไุด้แล้ว” 

โชตกิายิ้มให้เพื่อนตาขวาง ก่อนจะนกึตามค�าพูดของพ่อเพื่อน ซึ่งเธอ

กเ็หน็พ้องต้องกนั “มนักถ็งึเวลาที่แกควรจะสร้างครอบครวัอย่างที่พ่อ

แกว่านั่นแหละ”

โชติกาเอ่ยอย่างระมัดระวัง เพราะไม่อยากให้กระทบจิตใจคน

ฟัง ขนืเกดิคลุ้มคลั่งขึ้นมาอกีครั้งเกรงจะไม่ดตี่อเธอและเพื่อนบ้าน

“ถ้าผู้ชายคนนั้นคอืคนที่ฉนัรกั ฉนัอาจจะยอมแต่ง แต่นี่ฉนัไม่

แม้แต่จะรู้จักหรือเคยเห็นหน้ามาก่อน แกคิดว่าฉันควรจะหัวเสียไหม 

ที่ส�าคญันะถ้าฉนัไม่ท�าตามค�าสั่งพ่อ เขาจะตดัฉนัออกจากกองมรดก! 

แม้แต่นามสกลุของเขากห็้ามฉนัใช้!”

“ร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอแก”

“ส�าหรับฉันมันร้ายแรงสุดๆ” พิชญาท�าหน้าเศร้า เพราะหาก

เธอถูกตดัจากกองมรดกจรงิ งานที่ลงทนุลงแรงท�ามากเ็สยีเปล่า แถม

ทกุอย่างยงัจะตกไปเป็นของน้องต่างมารดาที่เอาแต่ผลาญเงนิไปวนัๆ 

อกีต่างหาก แล้วแบบนี้เธอจะยอมได้อย่างไร

“ถงึไม่มสีมบตัขิองพ่อแก แกกร็วยและสวยมากอยู่แล้วน่า”

“ฉนัไม่มทีางยอมให้ไอ้น้องเวรนั่นมันผลาญสมบตัทิี่ฉนัล�าบาก

ตรากตร�าท�างานกว่าจะได้มาเล่นหรอก”

“แกกห็าคนที่แกรกัแต่งงานกนัซะส”ิ

“แกก็รู้ว่าฉันไม่มีแฟน” แม้จะปดพ่อไปว่ามีก็เถอะ เธอแค่พูด

เพื่อเอาตวัรอดหน้างานไปกเ็ท่านั้น ยงัไม่ได้คดิต่อยอดจากตรงนั้น

“ถ้าตามละครที่ฉนัเล่นมานะ หากนางเอกเจอเรื่องแบบนี้จะต้อง

จ้างผู้ชายมาเป็นแฟนก�ามะลอเพื่อแต่งงาน พร้อมร่างสญัญาว่าจะหย่า

กันหลังจากนั้นหนึ่งปีสองปีก็ว่าไป และบอกเหตุผลกับทางครอบครัว

ว่าไปกันไม่รอด” โชติกายกตัวอย่างละครที่เธอเคยเล่นมาเล่า “แต่ก็

อย่างว่านั่นแหละ ละครกบัชวีติจรงิมนัต่างกนัคนละขั้วเลย”
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แม้จะเป็นประโยคที่คนพูดคดิว่าธรรมดา แต่ส�าหรบัพชิญานั้น

หูผึ่งขึ้นมาทันที และทุกค�าที่โชติกาพูดยังคงดังชัดเจนอยู่ในหัว แถม

เธอยงับงัเอญิปูทางส�าหรบัเรื่องนี้ไว้อย่างดบิดแีล้วด้วยอกีต่างหาก

“โช...”

พชิญาเรยีกเพื่อนเสยีงหวาน พร้อมกบัแย้มรอยยิ้มแรกของวนั

หลังจากที่เครียดขึ้งมาค่อนวัน และนั่นท�าให้คนที่ได้รับรอยยิ้มหวาน

ชนดิพเิศษต้องรูส้กึร้อนๆ หนาวๆ เพราะคนพดูนั้นเปลี่ยนอารมณ์ไวจน

ตามไม่ทนั ก่อนหน้านี้ยงักรดีร้องออกมาด้วยความอดัอั้นตนัใจอยูเ่ลย 

แต่ดูตอนนี้ส ิหน้าบานยิ่งกว่าจานบนิ

“แกเป็นแม่พระมาโปรดฉนัจรงิๆ คดิไม่ผดิที่มาหาแกที่นี่”

“แกคงไม่คิดท�าตามสิ่งที่ฉันพูดหรอกใช่ไหมพิช” คนที่เสนอ 

ไอเดียแบบไม่ตั้งใจถามเพื่อนด้วยน�้าเสียงจริงจัง และเมื่อเห็นสีหน้า

ท่าทางของเพื่อนที่จริงจังยิ่งกว่าก็หัวเราะกลบเกลื่อนออกมาเหมือน

เพิ่งพูดเรื่องตลกออกไป “เมื่อกี้ฉนัพูดเล่นเว้ยแก” 

โชติกาพยายามหัวเราะให้เพื่อนตลกไปด้วย แต่ก็ต้องตาโต

เพราะประโยคต่อมาของพชิญา

“ฉนัก�าลงัคดิว่าจะจ้างใครมาแต่งงานด”ี

พชิญาก�าลงัไพล่นกึถงึผูช้ายที่เธอรูจ้กัหรอืเคยผ่านหน้าผ่านตา

มาบ้าง คดิว่าใครพอมคีณุสมบตัทิี่เจ้าสวัยศกรปฏเิสธไม่ลง แน่นอน

ว่าต้องให้ดเีลศิประเสรฐิศรเีกนิหน้าเกนิตาผู้ชายที่พ่อหาให้เธอด้วย

“แกคดิดีๆ  นะพชิ มนัไม่ใช่เรื่องเล่นๆ เลยนะ”

“แต่ฉนัคดิดแีล้วโช”

พชิญาวางเหยอืกน�้าในมอืลงบนโต๊ะกระจก ทว่ากต้็องหรี่ตาเมื่อ

แสงบางอย่างกระทบเข้าที่ตา ทว่าพอเพ่งมองดีๆ กลับเห็นเป็นเพียง

แค่มมุกระดาษแผ่นหนึ่งที่โผล่พ้นใต้ขอบพื้นพรมออกมา จงึก้มหยบิขึ้น

มาดูว่าเหตุใดถึงท�าให้เธอถึงกับต้องหรี่ตา ทว่ากลับไม่มีอะไรพิเศษ
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นอกจากกระดาษธรรมดาแผ่นหนึ่งที่พมิพ์ประวตัขิองใครคนหนึ่งไว้

“พรี์ พรีภทัร วสิทิธิ์ธรานนท์”

พิชญาอ่านตัวอักษรบนบรรทัดแรก ก่อนจะกวาดตาอ่านส่วน 

ที่เหลือคร่าวๆ ซึ่งเป็นประวัติโดยละเอียดของเจ้าของชื่อที่เพิ่งเอ่ยไป 

ผู้ชายคนนี้เป็นข่าวกบัโชตกิาอยูพ่กัหนึ่ง แถมฝ่ายชายยงัมท่ีาทชีอบพอ

เพื่อนของเธอเป็นอย่างมาก 

“ประวตัแิฟนแกนี่”

พชิญาชี้ไปที่กระดาษ ซึ่งก�าลงัชขูึ้นตรงหน้าโชตกิา ทว่าค�าตอบ

ต่อมาของเพื่อนกลบัท�าให้เธอแปลกใจ 

“ไม่ใช่แฟน แม้แต่เพื่อนยังไม่ใช่เลย” พูดจบก็พยายามจะดึง

กระดาษในมอืพชิญาคนื แต่อกีฝ่ายกลบัดงึหลบเสยีนี่

“ถ้าอย่างนั้นฉนัขอนะ”

“เดี๋ยวฉนัจะไปหยบิกระดาษที่ยงัไม่ใช้มาให้ใหม่”

โชตกิาเข้าใจไปนั่น

“ไม่ได้ขอกระดาษ” พิชญาพูดพร้อมกับชี้ไปที่กระดาษในมือ 

อกีครั้ง เพื่อให้เพื่อนเข้าใจตรงกนัว่าเธอหมายถงึผู้ชายที่มปีระวตัอิยูใ่น

กระดาษแผ่นนี้ “แต่ฉนัขอผู้ชายคนนี้”

โชตกิาชะงกัมอืเมื่อได้ยนิค�าพดูของเพื่อน ก่อนจะมองหญงิสาว

อย่างไม่ไว้ใจ

“แกจะท�าอะไรพชิชี่”

ใช่แล้ว สิ่งที่โชตกิาก�าลงัคดิน่ะถูกเผงเลย

“ผู้ชายคนนี้นี่แหละที่เหมาะจะเป็นสามีของฉัน พ่อฉันปฏิเสธ

เขาไม่ลงแน่ ในเมื่อเขามคีณุสมบตัเิพยีบพร้อมทกุสิ่งอย่างขนาดนี้”

พร้อมทั้งรปูลกัษณ์ภายนอกและวงศ์ตระกลูที่พดูไปใครๆ กต้็อง

ร้องอ๋อ ไม่ต้องพูดถงึฐานะทางสงัคม มูลค่าทรพัย์สนิที่โชว์หราอยู่บน

กระดาษที่เธอถอือยู่ตอนนี้ เชื่อว่าเขาเพยีบพร้อมมากกว่าคนที่พ่อเธอ
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เลือกด้วยซ�้า และไม่มีตรงไหนเลยที่เขาจะไม่เหมาะกับต�าแหน่งว่าที่

สามขีองเธอ

“มนัไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพชิชี่”

โชตกิาส่ายหน้าเพราะไม่เหน็หนทางของความเป็นไปได้ เธอรูด้ี

ว่าพีรภัทรมีดีอย่างไร เพราะครั้งหนึ่งเธอก็เคยอยากได้เขาเป็นสาม ี

แล้วกระดาษในมือพิชญาก็เป็นประวัติของพีรภัทรที่ผู้จัดการส่วนตัว

เธอรวบรวมมาให้เมื่อครั้งก่อน เพื่อใช้ศกึษาเป้าหมายและพชิติใจเขา

ให้จงได้

แม้ตอนนี้สถานการณ์จะเปลี่ยนไปแล้ว เพราะเธอมีเป้าหมาย

ใหม่ที่วางแผนจะเผด็จศึกอยู่ใกล้ๆ นี้ แต่จากที่ได้ท�าความรู้จักกับ 

พรีภทัรมาสกัระยะ ถงึชายหนุ่มจะเป็นคนสภุาพและใจด ีแต่เขาไม่ใช่

คนที่จะยอมรับเงินค่าจ้างเพียงเล็กน้อยเพื่อท�าเรื่องบ้าๆ แบบที่เพื่อน

เธอต้องการหรอก แล้วนี่กเ็ป็นชวีติจรงิไม่ใช่บทละครที่ใครจะมาจ้างหรอื

รบัจ้างใครแต่งงาน

ที่ส�าคญัฐานะทางบ้านของพรีภทัรกเ็กนิค�าว่ามอีนัจะกนิไปไกล

โข เธอยงัมองไม่เหน็ความจ�าเป็นที่เขาจะมารบับทเป็นสามพีชิญาเลย

“เรื่องนั้นฉนัจดัการได้โช ไม่เชื่อมอืเพื่อนเหรอ” พชิญาบอกด้วย

ความมั่นใจ เธอเจรจาธรุกจิส�าเรจ็มานบัครั้งไม่ถ้วน การเจรจาครั้งนี้ 

กเ็ช่นเดยีวกนั มนัจะต้องส�าเรจ็อย่างไม่ต้องสงสยั

ในเมื่อต้องแต่งงานโดยไม่มทีางเลอืกอื่น ดงันั้นคนที่เธอจะแต่ง

ด้วยกต็้องเป็นคนที่เธอเลอืกเอง และเขาคนนี้ละที่เธอเลอืกแล้ว 

‘พรี์ พรีภทัร วสิทิธิ์ธรานนท์’

แล้วเจอกนั คณุว่าที่สาม.ี..
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‘โชไม่เหมาะกับผู้ชายดีๆ อย่างคุณพีร์หรอกค่ะ’

“เหอะ!”

พรีภทัรหวัเราะออกมาด้วยความสมเพชตวัเอง เพราะค�าพดูของ

โชติกาที่ปฏิเสธความรู้สึกดีๆ ที่เขามอบให้ยังคงดังชัดอยู่ในหัว แม ้

ตอนนี้เสยีงเพลงในสถานบนัเทงิจะดงักระหึ่มจนต้องตะเบง็เสยีงคยุกนั 

แต่กไ็ม่สามารถดงัแข่งกบัเสยีงหวานที่อยู่ในหวัเขาไปได้

“ผู้ชายดีๆ  เชี่ยไรล่ะ”

“มงึดื่มเยอะไปแล้ว เดี๋ยวได้รถคว�่าตายกนัพอด”ี พาทศิดงึแก้ว

ในมือเพื่อนออกขณะอีกฝ่ายก�าลังจะยกขึ้นซด แม้จะรู้ว่าเพื่อนยัง 

ไม่เมา แต่ก็ใช่เรื่องที่จะดื่มเหล้าทุกวันมาเป็นสัปดาห์ “กลับบ้านไป

นอนดไีหมวะ”

“ตอนนี้ไทป์คนดไีม่เป็นที่นยิมของตลาดแล้วหรอืไงวะ”

พรีภทัรไม่ได้สนใจฟังเพื่อน หรอืพดูให้ถกูคอืประโยคที่พาทศิพดู

มานั้นไม่ได้เข้าหเูขาเลย เพราะเสยีงหวานของโชตกิาในหวัเรยีกความ

สนใจเขาไปจนหมด

“มงึแค่ไม่ใช่ส�าหรบัเขาเท่านั้นเอง” คนที่กลายเป็นที่ระบายของ

เพื่อนมาร่วมสัปดาห์ถอนหายใจออกมายืดยาว ไม่รู้จะเห็นใจเพื่อน 

2
สีสันในชีวิต
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หรอืสงสารตวัเองก่อนดี

“แต่เขาโคตรใช่ส�าหรบักูเลยว่ะ” พรีภทัรพูดพร้อมกบัยกมอืขึ้น

ตบที่หน้าอกข้างซ้ายของตวัเองเบาๆ

สมยัเรยีนเขาเคยคบผูห้ญงิมากห็ลายคน แต่ไม่มผู้ีหญงิคนไหน

ท�าให้เขาไม่เป็นตวัของตวัเองมากเท่านี้มาก่อน ยอมท�าหลายๆ อย่าง

ที่ตวัเองไม่เคยท�า เรยีกได้ว่าเขาทุ่มสดุตวัเพื่อผู้หญงิที่ชื่อโชตกิา

พีรภัทรเจอโชติกาครั้งแรกที่งานวันเกิดครบห้าสิบสามปีของ 

ผูเ้ป็นพ่อที่จดัขึ้นที่บ้าน ความโดดเด่นของหญงิสาวถกูตาต้องใจตั้งแต่

เธอก้าวขาเข้ามาในรั้วบ้าน เขาเฝ้ารอโอกาสที่จะได้ท�าความรู้จักกับ

เธอ และเพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาด เพราะเขาจริงจังกับความรู้สึกใน

ครั้งนี้มาก จงึขอร้องผู้จดัการส่วนตวัเธอให้ช่วย

ความสมัพนัธ์ที่คาดหวงัไว้ค่อนข้างคบืหน้า เมื่อทั้งสองบงัเอญิ

เจอกนับ่อยในสถานที่ต่างๆ แต่ส�าหรบัพรีภทัร ความบงัเอญิในเรื่องนี้

ไม่มอียู่จรงิ ทั้งสวนสาธารณะหรอืแม้แต่ซเูปอร์มาร์เกต มนัไม่ใช่สถานที่

โปรดปรานที่เขาจะไป แต่ถงึอย่างนั้นกเ็จอเขาอยูท่ี่นั่นบ่อยครั้ง เพราะ

อะไรน่ะเหรอ เพราะเขารู้ว่าโชติกาชอบไปที่นั่นอย่างไรล่ะ แล้วที่เธอ 

เรยีกมนัว่าความบงัเอญินั้นแท้จรงิแล้วมนัคอืความตั้งใจของเขาต่างหาก

เมื่อได้เวลาที่เหมาะสม พีรภัทรจึงสารภาพความรู้สึกออกไป 

ทว่ากต้็องผดิหวงัเมื่อโชตกิาไม่สามารถรบัความรูส้กึของเขาได้ เพราะ

ในใจเธอมีใครอีกคนอยู่ในนั้นแล้ว ใครคนนั้นที่เขาไม่ได้ด้อยไปกว่า 

เพยีงแต่ตณิณภพสามารถคว้าใจเธอไปครองได้

แม้จะพยายามมากแค่ไหนกเ็ป็นได้แค่ผูช้ายดีๆ  ที่เธอมอบให้ได้

แค่สถานะเพื่อน โดยที่โชตกิาไม่รูเ้ลยว่าผูช้ายเขาไม่นยิมเป็นเพื่อนกบั

คนที่ชอบหรอก

“เรื่องแบบนี้มนักต็้องใช่กนัทั้งสองฝ่ายหรอืเปล่าวะ”

พาทศิรู้ว่าโชตกิาเป็นผู้หญงิที่ตรงสเปกเพื่อนทกุอย่าง คราแรก
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เขากค็ดิว่าทั้งสองจะไปด้วยกนัได้ด ีแต่ไหงพรีภทัรกลบัอกหกัเสยีงดงั

เป๊าะ สดุท้ายกม็สีภาพอย่างที่เหน็

“ถูก!” พีรภัทรเห็นชอบกับความคิดเห็นเพื่อน ไม่คิดโต้แย้ง

แม้แต่ค�าเดยีว “กูถงึได้มานั่งอกหกักบัมงึอยู่ตรงนี้ไง”

“เออ ทั้งอาทติย์มงึไม่มาหากูแค่วนัพระเมื่อวานวนัเดยีวนี่ละ”

เจ้าของสถานบันเทิงแยกเขี้ยวใส่คนที่ดึงตัวเขาไว้ในเวลางาน

จนไม่เป็นอนัท�ามาหากนิ แม้มนัจะไม่ได้ขอให้เขานั่งอยูเ่ป็นเพื่อน แถม

ยงัไล่ให้ไปพ้นๆ หน้า แต่ถงึอย่างนั้นกไ็ม่อยากปล่อยเพื่อนให้อยู่เพยีง

ล�าพังได้ จะไล่ให้ไปหาเพื่อนคนอื่นก็คงเป็นไปได้ยาก เพราะเพื่อนที่

สนทิที่สดุของพรีภทัรกค็อืเขา หรอืจะเรยีกให้ถกูคอือกีฝ่ายมเีพื่อนสนทิ

นบัจ�านวนคนได้ แล้วคนที่พ�านกัอยู่ในประเทศไทยตอนนี้กม็เีพยีงแค่

เขาคนเดียวเท่านั้น เห็นแบบนี้แล้วจะใจจืดใจด�าทิ้งเพื่อนที่เพิ่งอกหัก

มาให้อยู่คนเดยีวได้อย่างไร

“มาทุกวันมึงก็บ่น พอกูหายหัวมึงก็ว่า คนไม่ใช่ท�าอะไรก็ผิด

สนิะ”

พาทศิถอนหายใจออกมายดืยาว ไม่ลมืมองค้อนเพื่อนที่ประชด

ประชนัเขาได้น่าถบีที่สดุ อกหกัจากหญงิแล้วกม็าพาลใส่เพื่อน กลัยาณ- 

มติรที่ประเสรฐิเหลอืเกนิ

“วนันี้มงึห้ามกลบับ้านเลยนะ นั่งกบักูจนถงึเช้านี่แหละ งานการ

กูกไ็ม่ต้องท�ามนัแล้ววนันี้”

“เดี๋ยวก่อน” พรีภทัรยกมอืขึ้นขอเวลานอก ก่อนจะหยบิโทรศพัท์

ที่ก�าลงัสั่นอยู่ในกระเป๋ากางเกงออกมา เมื่อเหน็ว่าเป็นเบอร์เลขาฯ จงึ

หนัไปบอกเพื่อน “ขอเวลาสกัครู่”

เมื่อพาทศิพยกัหน้าพรีภทัรกก็ดรบัสาย เพราะถ้าไม่มเีรื่องด่วน 

อีกฝ่ายคงไม่โทร. หาเขากลางดึกในวันที่เจ้าตัวมีนัดกินข้าวกับแฟน

หรอก
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“ว่าไง”

“คณุพรี์...”

ทว่าด้วยเสยีงเพลงที่ดงัเกนิปกตทิ�าให้เขาได้ยนิในสิ่งที่ภาวติพดู

ไม่ถนดั

“ไม่ได้ยนิเลยว่ะคณุคุ้ม ไลน์มาๆ”

พีรภัทรกดตัดสาย ก่อนจะเปิดเข้าไปในโปรแกรมแชต ทว่า

ประโยคที่ถูกส่งมากลบัท�าเอานิ่งอึ้ง

‘คณุโชอยู่โรงพกั’

“ตั้ว กูยมืใช้ห้องน�้าด้านบนหน่อยนะ” คนพูดลกุขึ้นยนืทั้งที่ยงั

พูดไม่ทนัจบประโยคด ีก่อนจะมุง่หน้าไปที่ห้องนอนเลก็ที่เจ้าของใช้งบี

บนชั้นสามของร้าน

“เกดิอะไรขึ้นวะ” พาทศิเดนิตามหลงัเพื่อนไปตดิๆ ยิ่งเหน็ท่าที

เร่งรบีและสหีน้าไม่สบายใจเขากพ็ลอยไม่สบายใจไปด้วย

“คณุโชอยู่โรงพกั” พรีภทัรไม่ปิดบงั ขณะเดยีวกนักส็าวเท้าให้

ไวขึ้น ไม่รู้ว่าตอนนี้โชตกิาจะเป็นอย่างไรบ้าง ไม่รู้ว่าหญงิสาวจะกลวั

ขนาดไหน ไหนจะสื่อที่คอยตามตดิเพื่อหาข่าว เขาไม่สามารถปล่อย

ให้เธอเผชญิเรื่องนี้เพยีงล�าพงัได้ แม้ความสมัพนัธ์จะไม่สามารถพฒันา

ต่อไปได้มากกว่านี้แล้วกต็าม

“แบบนี้สื่อไม่รมุตอมแย่เลยเหรอวะ”

“เลยรีบอยู่นี่ไง” พูดจบก็เปิดประตูห้องน�้าเข้าไปล้างหน้าบ้วน

ปาก อย่างน้อยช่วยลดกลิ่นของแอลกอฮอล์ที่ดื่มไปได้บ้างสกัเลก็น้อย

กย็งัดี

“จะขับรถเองเลยเหรอวะ” พาทิศถามขณะเพื่อนก�าลังใช้ผ้า

ขนหนูผนืเลก็ซบัหน้าแบบรบีๆ

แม้น�้าเยน็ๆ จะท�าให้สดชื่นขึ้นมาบ้าง แต่ปรมิาณแอลกอฮอล์ที่

อยู่ในเส้นเลือดไม่ได้ลดลงเพียงแค่ล้างหน้า ขืนเจอด่านมีหวังได้ถูก
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กล่าวถงึว่อนสื่อโซเชยีลแข่งกบัโชตกิาแน่นอน

“ให้ขบัให้ไหม”

“ไม่เป็นไรเพื่อน คนขบัรถกูมารอหน้าร้านแล้ว”

“เลขาฯ ผู้แสนประเสรฐิ รู้ใจเจ้านายยิ่งกว่าเมยีซะอกี”

“แล้วเจอกนัเพื่อน”

พรีภทัรโยนผ้าขนหนูลงตะกร้า ก่อนเดนิผ่านหน้าเพื่อนไป โดย

ไม่ลืมหยิบโทรศัพท์ออกมาสั่งการให้ช่วยเคลียร์ทางไว้รอ แม้เขาจะ

จดจ่ออยู่กบัเรื่องของโชตกิา แต่ถงึอย่างนั้นกไ็ด้ยนิค�าพูดของพาทศิที่

พูดไล่หลงัตามมา

“ไปช่วยเขาเสรจ็กอ็ย่าลมืช่วยตวัเองล่ะ รบีๆ ตดัใจ ไม่อย่างนั้น

มงึนั่นแหละจะเจบ็ที่สดุ”

สถานีต�ารวจ

พีรภัทรเปิดประตูลงมาจากรถแล้วเดินเข้าไปในสถานีต�ารวจ

พร้อมกับหยิบโทรศัพท์ออกมาเพื่อจะต่อสายหาลูกน้องที่คอยติดตาม

สถานการณ์อยู่ที่นี่ ทว่ายงัไม่ทนัได้กดโทร. ออกกเ็หน็โชตกิาที่มที่าที

ลกุลี้ลกุลน พร้อมกบัหวาดระแวงอยูต่รงหน้า คงเพราะกลวันกัข่าวเจอ

ตวั แม้แต่เขาที่ท�าตวัใหญ่ยนืขวางหน้าเธอ สาวเจ้ากย็งัไม่รู้ตวั จนชน

โครมเข้ากบัเขาในที่สดุ

“ขอโทษนะคะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจค่ะ”

คนตั้งใจถกูชนยกยิ้มขึ้นน้อยๆ ด้วยความเอน็ดแูละมองว่าน่ารกั

เหลือเกินในสายตาเขา เมื่อโชติการีบเอ่ยขอโทษขอโพย โดยที่ไม่ได้

เงยหน้าขึ้นมองคนที่เธอชนเข้าด้วยซ�้า คงเพราะกลวัว่าคนที่เดนิชนจะ

เป็นนกัข่าวไม่ส�านกัใดกส็�านกัหนึ่ง ถงึได้รบีพาตวัเองไปให้พ้นสถาน-

การณ์ตอนนี้

หมบั!
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พรีภทัรคว้าแขนเลก็ไว้เมื่อเธอก�าลงัจะเดนิผ่านหน้าเขาไป ก่อน

จะรวบร่างเล็กมากอดไว้แน่นด้วยความเป็นห่วง พอเห็นเธออยู่รอด

ปลอดภยั ไม่ได้อยู่ท่ามกลางนกัข่าวที่กระหายข่าวกโ็ล่งใจ

“คณุโชเป็นยงัไงบ้างครบั”

“คณุพรี์...” โชตกิาเรยีกชื่อเมื่อเหน็ว่าเขาเป็นใคร

“ผมเป็นห่วงคุณโชแทบแย่ตอนเห็นข่าว คุณโชไม่เป็นอะไรนะ

ครบั”

“เอ่อ...โชไม่เป็นอะไรค่ะ”

“มาทางนี้ดกีว่าครบั รถผมจอดอยู่ด้านหลงั” พรีภทัรผละออก 

แล้วคว้ามอืหญงิสาวพาเดนิออกไปทางด้านหลงัของโรงพกั ซึ่งคนของ

เขาเคลยีร์ทางไว้เรยีบร้อยแล้ว

“เดี๋ยวก่อนค่ะคณุพรี์”

“ถ้าช้ากว่านี้นกัข่าวจะแห่กนัมานะครบั” พรีภทัรว่าเมื่อโชตกิา

รั้งตัวไว้ขณะที่เขาดันหลังเธอให้เข้าไปในรถที่คนของเขาเปิดประตู

คอยท่าอยู่

“โชขอบคุณคุณพีร์มากนะคะที่เป็นห่วงโช ขอบคุณที่คุณพีร ์

ไม่นกึโกรธโชทั้งที่โชท�าไม่ดกีบัคณุพร์ีไว้เยอะ” โชตกิารบีเอ่ยขึ้น เหมอืน

กลัวว่าจะมีใครแย่งพูด เธอรับรู้ว่าเขาเป็นห่วงเธอจากใจจริงอย่างที่

แสดงออกมา “แต่โชไปกบัคณุพรี์ไม่ได้จรงิๆ ค่ะ”

“ท�าไมครับ” พีรภัทรนิ่งอึ้งไปในทันที ทว่าค�าตอบของเธอก็

กระจ่างชดั

“แฟนโชมารอรับแล้วค่ะ” เธอพูดพร้อมกับชี้ไปอีกทิศทางหนึ่ง 

ซึ่งมีติณณภพนั่งกอดหมวกกันน็อกอยู่บนรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าห่าง

ออกไปไม่ไกล

พีรภัทรมองตามไปยังทิศที่อีกฝ่ายชี้ ก่อนจะค้อมศีรษะให ้

ตณิณภพเมื่อได้สบตากนั โดยที่อกีฝ่ายกท็�าเช่นเดยีวกนัอย่างให้เกยีรติ
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“ถงึแม้ครั้งนี้ผมจะมาก่อน แต่คณุโชกย็งัเลอืกเขาอยูด่”ี พรีภทัร

เอ่ยออกมาเสียงเบาอย่างนึกสมเพชตัวเอง ก่อนจะปล่อยมือนุ่มที่กุม

อยู่ออกอย่างอาลยัอาวรณ์ เมื่อมอืคู่นี้มเีจ้าของแล้ว ซึ่งเจ้าของคนนั้น

ไม่ใช่เขาและไม่มทีางเป็นเขา

“โชขอโทษนะคะคณุพร์ี” โชตกิาคว้ามอืเขามากมุไว้ “โชเชื่อว่า

อกีไม่นานชวีติคณุพรี์จะไม่เงยีบเหงาแน่นอนค่ะ” 

...เพราะจะมผีู้หญงิแสนวุ่นวายที่ชื่อพชิชี่เข้าไปป่วนในชวีติคณุ

โชตกิาเอ่ยประโยคท้ายในใจ และมนัจะเป็นอย่างที่เธอท�านาย

ไว้อย่างแน่นอน หลังพิชญาเข้าไปป่วน ชีวิตของพีรภัทรก็จะไม่รู้จัก

ความสงบสขุอกีต่อไป

“ผมขออยู่สงบๆ เหมือนเดิมดีกว่าครับ” พีรภัทรเอ่ยติดตลก  

ทั้งที่ในใจไม่ได้รู้สกึแบบนั้นเลย

“เพิ่มสสีนัในชวีติบ้างกด็นีะคะ เผื่ออะไรจะดกีว่าเดมิ”

“คุณโชรีบไปเถอะครับ ก่อนที่พวกนักข่าวจะรู้ว่าเราแอบออก

ทางด้านหลงั”

โชตกิาพยกัหน้าเหน็ด้วย ก่อนจะบอกออกไป “โชไปก่อนนะคะ

คณุพรี์”

พรีภทัรส่งยิ้มให้ มองร่างบางที่หมนุตวัเดนิไปหาตณิณภพและ

เข้าไปอยูใ่นอ้อมกอดของคนที่เธอรกั ก่อนที่ทั้งสองจะขี่มอเตอร์ไซค์กนั

ออกไป แต่ประโยคหนึ่งของโชตกิายงัดงัก้องอยู่ในหูเขา

‘เพิ่มสสีนัในชวีติบ้างกด็นีะคะ เผื่ออะไรจะดกีว่าเดมิ’ 

“หวงัว่ามนัจะดอีย่างที่คณุโชว่านะครบั”

พีรภัทรขึ้นไปนั่งบนรถพร้อมกับถอนหายใจออกมา ตอนนี้เขา

คงหมดหวงัเรื่องโชตกิาจรงิๆ แอบเสยีดายที่ไม่ได้เป็นเจ้าของหวัใจเธอ 

กว่าจะเจอคนที่ถูกใจไม่ใช่เรื่องง่ายและก็ไม่รู้ว่าจะเจอคนที่ใช่อีกที

เมื่อไร แล้วตอนนี้คงได้เวลาอนัควรแล้วที่จะท�าอย่างที่พาทศิพูดกรอก
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หูอยู่ทกุเมื่อเชื่อวนั นั่นคอืการตดัใจ

เสยีงสั่นของโทรศพัท์เรยีกให้พรีภทัรโยนความคดินั้นทิ้ง แต่เมื่อ

เห็นว่าเป็นเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกชื่อไว้จึงตัดสายทิ้งไปแบบไม่ไยดี ทว่า

เพยีงไม่นานกม็สีายเข้ามาใหม่อกีครั้งจากหมายเลขเดมิ แม้เขาจะตดั

สายไปเป็นหนที่สอง แต่คนปลายสายกย็งัไม่คดิจะยอมแพ้ เมื่อสายที่

สามตามมาตดิๆ

“สวสัดคีรบั พรีภทัรพดูสายครบั” สดุท้ายกต็ดัสนิใจรบัสายเพื่อ

ตดัความร�าคาญ ทว่าแทบจะดงึโทรศัพท์ออกห่างจากหูไม่ทัน เมื่อมี

เสยีงแหลมดงัแทรกเข้ามาทนัที

“คณุตดัสายฉนัทิ้ง!”

พรีภทัรแนบโทรศพัท์กบัหูอกีครั้ง

“ถ้าคณุโทร. ผดิผมขออนญุาตวางสายนะครบั” พรีภทัรเอ่ยออก

มาอย่างเหนื่อยหน่ายใจ ณ เวลานี้เขายังไม่มีอารมณ์จะทุ่มเถียงกับ

ใครจรงิๆ โดยเฉพาะกบัใครที่ไหนกไ็ม่รู้

“ถ้าคณุชื่อ พรีภทัร วสิทิธิ์ธรานนท์ ฉนัคดิว่าไม่น่าจะผดิ!”

“คุณโทร. ไม่ผิดก็จริง แต่ผมคิดว่าเราคงไม่มีอะไรต้องคุยกัน 

เพราะผมไม่รู้จกัคณุ” พรีภทัรเอ่ยอย่างไม่รกัษาน�้าใจ

“ฉันชื่อ พิชญา เวชศิริพัฒน์” เธอแนะน�าตัวต่อว่าที่สามีใน

อนาคต ก่อนจะเอ่ยธรุะอย่างไม่ให้เสยีเวลา “ฉนัมธีรุกจิมาเสนอคณุ”

“รบกวนคุณติดต่อที่ส�านักงานตามเวลาราชการได้เลยครับ”  

พรีภทัรถอนหายใจออกมาอย่างต้องการระงบัอารมณ์ เพราะดทู่าแล้ว

ผู้หญงิคนนี้สตสิตงัน่าจะไม่สมประกอบ

ให้ตายเถอะ! แต่เขากย็งัอดทนคยุกบัเธอมาได้จนถงึตอนนี้

“ไม่ๆ ไม่เกี่ยวกบัธรุกจิครอบครวั แต่เป็นธรุกจิระหว่างเรา”

คนไม่อยากคุยถอนหายใจออกมาอีกครั้ง “ผมว่าเราคงคุยกัน

ไม่เข้าใจ”
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“คณุไม่ท�าความเข้าใจเองต่างหาก”

“คณุมอีะไรกร็บีพดูมาเถอะ ผมไม่มเีวลาว่างนกัหรอก” พรีภทัร

หลบัตาลงพงิพนกัเบาะอย่างอ่อนล้า “ถ้าคณุไม่รบีพูดผมขออนญุาต

วาง...”

“แต่งงานกบัฉนัไหม”

“อะไรนะ!” พรีภทัรดดีตวัขึ้นนั่งหลงัตรง พยายามระงบัความ

โกรธเอาไว้ให้อยู่ เขาไม่ได้ตกใจที่ได้ยนิประโยคแบบนั้น แต่ก�าลงัโกรธ

จนถึงขีดสุด หล่อนเป็นใครถึงพูดกับเขาแบบนี้ หากจะแต่งงานก็ไม่

จ�าเป็นต้องให้ฝ่ายหญงิเป็นฝ่ายเอ่ยขอ แล้วที่ส�าคญัเขากไ็ม่ได้ขาดแคลน

ผู้หญงิจนต้องมาแต่งงานกบัคนแปลกหน้า

ยอมรบัว่าตวัเองพาลจากความผดิหวงัเรื่องความรกัและอารมณ์

ขึ้นง่ายเมื่อมคีนพูดเรื่องไม่เข้าหู แล้วไงล่ะ เขาจะพาลคนพูดไม่รู้เรื่อง

อย่างเธอกเ็ป็นเรื่องที่สมควรแล้ว

“แต่งงานกบัฉนัไหมคณุพร์ี” พชิญาถามขึ้นอกีครั้งเพราะคดิว่า

อกีฝ่ายไม่ได้ยนิ โดยหารู้ไม่ว่าหากเธออยู่ตรงหน้าเขาอาจถกูจบัหกัคอ

ไปนานแล้ว “ฉนัไม่ได้ให้คณุแต่งงานเฉยๆ นะคณุพรี์ แต่ฉนัมคี่าจ้าง

ให้คณุ”

“ผมไม่รูว่้าคณุเป็นใคร แต่ฟังนะ...” พรีภทัรกดัฟันแน่น ประโยค

เมื่อครู่ท�าให้เขาหมดความอดทน

“ไปตายซะ!”
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พิชญามองหน้าจอสมาร์ตโฟนทีต่อนนีด้บัสนทิไปแล้วด้วย

ความผดิคาดเลก็น้อยหลงัจากที่ได้คยุกบัว่าที่สามขีองเธอเป็นครั้งแรก 

จะไม่ให้เธอแปลกใจได้อย่างไร ในเมื่อประโยคสดุท้ายที่เธอได้ยนิจาก

เขานั้นยงัดงัก้องอยูใ่นรหู ูเช่นเดยีวกบัประโยคบอกเล่าของโชตกิาที่พดู

ออกมาด้วยความภาคภูมใิจ

‘คุณพีร์เป็นผู ้ชายที่สุภาพที่สุดที่ฉันเคยรู ้จัก แถมยังพูดจา

ไพเราะเพราะพริ้ง ฟังแล้วรื่นห ูใบหน้าเป็นมติรยิ้มแย้มอยูต่ลอดเวลา’ 

เป็นประโยคที่เพื่อนเธอคยุโวไว้ตอนโทร. ไปขอค�าปรกึษาเมื่อหลายวนั

ก่อน

ส่วน ‘ไปตายซะ!’ เป็นประโยคที่เธอเพิ่งฟังมาสดๆ ร้อนๆ จาก

ปากของคนที่เพื่อนสาวสรรเสรญิไว้เสยีดบิดี

“แกไม่ได้เข้าใจอะไรผดิไปใช่ไหมโช”

ถ้าหากเธอเป็นพรีภทัรแล้วมคีนที่ไม่รูจ้กัโทร. มาขอแต่งงาน เธอ

ก็คงด่าเปิงไปไม่ต่างกัน ดังนั้นเหตุผลที่เธอถูกไล่ให้ไปตายจึงเป็นอัน

เข้าใจได้

พชิญาวางโทรศพัท์ลงแล้วหยบิประวตัชิายหนุม่ที่เป็นเป้าหมาย

ของเธอขึ้นมา มองรูปถ่ายขนาดสี่คูณหกนิ้วที่หนีบไว้หน้ากระดาษ 

3
ดวงตก
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อกีทดี้วยความหมายมาด

“อยากให้ตดิต่อที่ส�านกังานเหรอคะ ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ” พชิญา

ยิ้มออกมาขณะมองรอยยิ้มของคนในรูป แม้พีรภัทรจะไม่ใช่ผู้ชายใน

แบบที่เธอชอบ แต่กย็อมรบัว่าเขาเป็นผู้ชายหน้าตาด ีโดยเฉพาะยาม

ที่เขายิ้มโชว์ฟันเรยีงสวยนั้น เพิ่มเสน่ห์ของเขาขึ้นไปได้อกีหลายเท่าตวั

พิชญาวางกระดาษในมือลงเมื่อมีสายเรียกเข้า ก่อนจะหยิบ

โทรศพัท์ขึ้นมากดรบัสาย

“เป็นยงัไงบ้าง” เธอถามปลายสายทนัที

“แฟนคุณโชจัดการเรียบร้อยหมดแล้ว พี่พิชไม่ต้องเป็นห่วง

หรอก”

“โล่งอกไปท”ี

ช่วงนี้ดเูหมอืนว่าโชตกิาก�าลงัมเีคราะห์หนกั แม้จะมงีานเข้ามา

ไม่เว้นแต่ละวนั แต่กม็เีรื่องให้ปวดหวัอยูบ่่อยๆ เช่นกนั เพื่อนอย่างเธอ

ก็ท�าได้แค่ให้ก�าลังใจอยู่ห่างๆ จะยื่นมือไปช่วยก็ไม่ทันแฟนเพื่อนที่

จดัการปัญหาให้เสยีสิ้น เมื่อตอนนี้โชตกิามคีนคอยอยูเ่คยีงข้างจนเธอ

ไม่ต้องคอยเป็นห่วงแล้ว ดังนั้นก็ได้เวลาที่เธอจะเดินเครื่องเต็มก�าลัง

ในเรื่องของตวัเองเสยีที

“แล้วนี่พี่พชิกลบับ้านหรอืยงั”

“ยงั” พชิญาตอบกลบัด้วยความผ่อนคลาย พร้อมกบัเอนศรีษะ

พิงพนักพิงแล้วกวาดตามองห้องท�างานที่เงียบเชียบ ซึ่งไม่ใช่แค่ห้อง

ท�างานเธอ แต่เงยีบไปทั้งตกึ เพราะตอนนี้เลยเวลาเลกิงานไปนานมาก

แล้ว ไม่แน่ว่าทั้งตึกนี้นอกจากพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็มี

เธออกีหนึ่งคนที่ยงัท�างานอยู่

“เมื่อไหร่จะกลบัเนี่ย” คนปลายสายโวยด้วยความไม่ชอบใจนกั

“แกจะมาเดอืดร้อนอะไรกบัฉนั”

“พี่ท�าให้ผมรู้สกึว่าตวัเองเป็นเลขาฯ ที่โดดงาน ทั้งที่ตอนนี้เลย
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เวลาเลกิงานมาห้าชั่วโมงกว่าแล้ว”

“ไม่ใช่โดดงานธรรมดา แต่แกโดดงานไปกบัผู้ชาย”

“ที่พูดเนี่ยอิจฉาที่ผมมีผู้ชายให้โดดงานไปหารึเปล่า” เมื่อได้ท ี

ธาวนิกอ็ดซ�้าเตมิอกีฝ่ายไม่ได้

พชิญาแยกเขี้ยวใส่โทรศพัท์ เสยีงหวัเราะประหนึ่งเยาะเย้ยกนั

ยิ่งท�าให้เธอหมั่นไส้ เท่านั้นยังไม่พอ อีกฝ่ายยังไม่มีความสลดใดๆ  

ทั้งสิ้น 

“ก�าลงัคดิจะไล่ผมออกอยู่หรอืเปล่า”

“ถ้าแกคดิว่าฉนัจะไล่แกออกละก ็คณุคดิผดิแล้วค่ะคณุธาวนิ” 

พชิญายิ้มอย่างเป็นต่อ “เพราะฉนัจะทรมานแกไปจนตายเลยละ”

“ผมซาบซึ้งในน�้าใจของท่านรองประธานจนน�้าตาตกในเลยละ

ครบั”

ธาวินเป็นรุ่นน้องที่คณะของพิชญา ชายหนุ่มมีฐานะค่อนข้าง

ยากจน เพราะอาศยัอยูก่บัยายที่ชรามากแล้วเพยีงแค่สองคน การเรยีน

มหาวทิยาลยัของเขาจงึต้องพึ่งเงนิกู้ของทางรฐับาลและหารายได้เสรมิ

ด้วยการท�างานพาร์ตไทม์ แต่แล้วชวีติของเดก็หนุ่มกเ็ปลี่ยนไปเมื่อได้

รู้จกักบัพี่รหสัคนสวยที่มนีามว่าพชิญาที่ก�าลงัศกึษาอยู่ชั้นปีที่สี่

บริษัทสยามเวชประกันภัยเสนอทุนให้เขาเรียนจนจบปริญญา

โท โดยทางบริษัทจะรับเข้าท�างานทันทีหลังเรียนจบ และตั้งแต่เรียน

จบชวีติเขากไ็ม่ได้ย่างเท้าออกจากสยามเวชประกนัภยัอกีเลย ชวีติเขา

ผูกตดิอยู่กบัพชิญา หรอืจะพูดให้ถูกคอืสาวเจ้าผูกตดิชวีติเขาไม่ให้ไป

ไหนต่างหาก แต่ถงึจะไล่เขากไ็ม่อยากไปอยู่ดี

“แกอาจจะได้น�้าตาตกในจรงิๆ หลงัโบนสัสิ้นปีออก” พชิญาพดู

ด้วยน�้าเสยีงรื่นเรงิกลบับ้าง

“ผมไม่อยากคยุกบัพี่แล้ว” ธาวนิรบีเปลี่ยนเรื่อง เพราะคนอย่าง

พชิญาคาดเดาอะไรด้วยไม่ค่อยได้ “แล้วกร็บีกลบับ้านได้แล้วนะครบั
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เจ้านาย เจอกนัพรุ่งนี้ครบั”

พชิญาหวัเราะข�ากบัคนที่ดรูบีร้อนขึ้นมาทนัตา หญงิสาวพดูต่อ

อกีไม่กี่ประโยคกว็างสาย ก่อนจะปิดคอมพวิเตอร์แล้วหยบิกระเป๋าลกุ

ออกจากห้องไป โดยระหว่างทางกน็กึไปด้วยว่าจะเตรยีมของอะไรไป

ให้ว่าที่สามใีนวนัพรุ่งนี้ดี

THARANON TOWER, SATHORN BANGKOK

“ดอปปิโอเอสเปรสโซครับคุณลูกค้า” คนพูดว่าขณะวางแก้ว

กาแฟลงตรงหน้าลูกค้าสาว พร้อมกบัน�้าเปล่าขวดเลก็ที่เจ้าตวัสั่ง

“รองประธานบรษิทันี้เคยแวะมาที่ร้านนายบ้างไหม” พชิญาว่า

ไปอกีเรื่อง พร้อมกบับุ้ยปากไปที่ตกึเบื้องหน้า ก่อนจะหนัไปมองคนที่

เพิ่งทิ้งตวันั่งลงข้างเธอ

ที่นั่งแบบเคาน์เตอร์ติดผนังกระจกของร้านมองออกไปเห็น

พนกังานในบรษิทัเดนิสวนกนัไปมาขวกัไขว่ในเวลาพกัเที่ยงเช่นนี้ ทว่า

เธอก็ไม่ได้หวังว่าจะเจอพีรภัทรท่ามกลางคนมากมายในเวลานี้ ด้วย

ข้อมูลที่เธอได้มา หากไม่ได้มีงานอะไรต้องออกจากบริษัท ชายหนุ่ม

มกักนิมื้อเที่ยงที่ห้องท�างานของตวัเอง

“ขนาดรองประธานบรษิทัอื่นที่บรษิทัอยูไ่กลจากที่นี่ไปหลายสบิ

กโิล ยงัโผล่มาในเวลาที่ควรจะนั่งท�างานอยูท่ี่ห้องท�างานเลย แล้วท�าไม

รองประธานบรษิทันี้จะไม่เคยมา”

ไม่ต้องบอกกร็ูว่้ารองประธานที่บรษิทัอยูไ่กลจากที่นี่ไปหลายสบิ

กโิลเมตรนั้นเป็นใคร

“ตอนนี้เวลาพกัเที่ยง รองประธานกก็นิข้าวเที่ยงเป็นนะคะ” เธอ

แยกเขี้ยวใส่คนข้างๆ แต่กเ็ปลี่ยนเป็นรอยยิ้มในเวลาต่อมา ช่างโชคดี

เหลอืเกนิที่นกิม์เปิดร้านกาแฟอยู่ที่อาคารธรานนท์ทาวเวอร์แห่งนี้

คราแรกที่เธอเดนิเข้าร้านมาแค่ต้องการมานั่งพกัร้อน แต่ใครจะ
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ไปคดิว่าเพยีงแค่ก้าวขาเข้ามาภายในร้าน เธอจะได้เจอคนที่ไม่ได้เจอ

มาหลายปี แถมยังเลือกเวลาเจอได้เหมาะเจาะอีกต่างหาก ซึ่งนั่น

หมายความว่าสวรรค์ลขิติโชคชะตาให้พรีภทัรต้องมาเป็นสามขีองเธอ

อย่างแน่นอน

จากที่จะเข้าไปทกัทายพรีภทัรในวนันี้กต้็องเปลี่ยนแผนใหม่ เมื่อ

เธอมตีัวช่วยเพิ่มมาอกีหนึ่งตัวช่วยที่เธอสถาปนาเขาขึ้นเองแม้อีกฝ่าย

จะไม่เตม็ใจ แต่ถงึจะไม่เตม็ใจกไ็ม่อาจปฏเิสธได้ เพราะเขามหีนี้ที่ตดิ

เธออยู่

“สรปุเธอมาหาฉนัท�าไม”

“ฉนัไม่ได้มาหานาย แค่บงัเอญิเจอนายอยู่ที่นี่”

“ไม่คดิจะตอบให้ดใีจเล่นหน่อยหรอืไง” นกิม์เอ่ยทเีล่นทจีรงิ

“เดี๋ยวมาให้เจอบ่อยๆ แล้วกนั” พชิญาฉกียิ้มให้แบบไม่เตม็ใจ 

ก่อนจะยกแก้วกาแฟตรงหน้าขึ้นดื่ม

“ไม่เจอกนัตั้งนาน เธอนี่เหมอืนเดมิไม่เปลี่ยนเลยนะ” นกิม์พูด

ด้วยรอยยิ้มขณะมองหน้าสวยของพิชญา มาอีหรอบนี้คงมีเรื่องบาง

อย่างให้เขาท�าอย่างแน่นอน แล้วที่บอกว่าจะมาให้เจอบ่อยๆ ไม่ใช่

เพราะเธอจะมาหาเขา เพยีงแต่มเีรื่องให้มาท�าที่นี่ต่างหาก และแน่นอน

ว่าเขาต้องร่วมมอืบางอย่างกบัเธอด้วย “จะให้ท�าอะไรกพ็ูดมา”

“นายนี่รู้ใจฉนัจรงิๆ”

“ฉนัเป็นใคร” คนพดูชี้นิ้วเข้าหาตวัเองด้วยท่าทโีอ้อวด “ฉนัเป็น

แฟนเก่าเธอนะ”

คนฟังเบ้หน้าเมื่อได้ยนิค�าว่าแฟนเก่า แฟนที่มแีต่ค�าว่าผลประโยชน์ 

ร่วมกนั โดยไม่มคีวามรู้สกึใดๆ เข้ามาข้องเกี่ยว แต่อกีฝ่ายกพ็ูดไม่ผดิ

ที่ว่าเคยคบหาดูใจกนั

พชิญาหยบิขวดน�้าเปล่ามาเปิดดื่ม แต่กถ็กูคนข้างๆ แย่งไปเสยี

ก่อน
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“ถ้ารู้ว่าบอกเลิกเธอครั้งเดียว แล้วต้องมาชดใช้เธอตลอดชีวิต 

รู้งี้ไม่บอกเลิกซะก็ดี” นิกม์ยื่นขวดน�้าที่ถูกเปิดฝาให้เสร็จเรียบร้อย 

กลับคืนพิชญา เพราะหากให้หญิงสาวเปิดเอง ไม่รู้ว่าวันนี้จะได้ดื่ม 

หรอืเปล่า

“ฉันไม่ได้อยากเลิกซะหน่อย นายเป็นคนบอกเลิกฉันเองนี่” 

พิชญาไหวไหล่ พร้อมกับรับขวดน�้ามาจากนิกม์ด้วยความขอบคุณ 

เพราะเธอเป็นพวกที่ไม่มแีรงเปิดขวดน�้า เมื่อก่อนไม่เป็นหรอก เพิ่งมา

เป็นตอนโตเป็นสาว

แรกๆ กแ็กล้งเล่นไปอย่างนั้นเพื่อเรยีกร้องความสนใจจากแฟน 

ต้องการเป็นผู้หญิงบอบบางให้แฟนคอยดูแล พอเล่นไปเล่นมากลาย

เป็นเคยชนิที่มคีนคอยเปิดขวดน�้าให้เสยีอย่างนั้น พอเวลาเปิดขวดน�้า

เองทไีรเป็นอนัเจบ็มอืเกอืบทกุครั้งไป ยิ่งตอนที่มอืลื่นๆ ไม่ต้องพูดถงึ 

แดงเถอืกไปทั้งฝ่ามอื จะว่ากรรมตามสนองกค็งไม่ผดินกั

“เธอนี่จรงิๆ เลย” นกิม์มองหน้าอดตีคนรกัที่ยิ้มอย่างมเีลศนยั 

“สรปุจะให้ช่วยอะไร”

พิชญาส่งยิ้มหวานน�าทัพไป ก่อนจะเอ่ยออกมา “ช่วยฉันจีบ

ผู้ชายท”ี
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ร่างสงูท่ีอยูใ่นชดุสทูตดัเยบ็อย่างดกี�าลงัก้าวเดนิไปข้างหน้า 

ด้วยความมั่นคง ใบหน้าหล่อมีรอยยิ้มอ่อนประดับอยู่ และจะฉีกยิ้ม

กว้างกว่าเดมิเมื่อพนกังานในบรษิทัที่เดนิสวนไปกล่าวทกัทายยามเช้า

ก่อนจะเริ่มงานในอกีไม่ถงึหนึ่งชั่วโมง ทว่าเมื่อคล้อยหลงัผูค้นไปใบหน้า

ที่มองตรงไปข้างหน้าอย่างเดยีวกเ็ปลี่ยนเป็นเรยีบนิ่งเช่นเดมิ

พรีภทัรยงัไม่ได้ขึ้นตกึในทนัท ีเพราะชายหนุม่มกัแวะร้านกาแฟ

ซึ่งเช่าพื้นที่อยูท่ี่ชั้นหนึ่งของบรษิทัก่อนเกอืบทกุครั้ง วนันี้กเ็ช่นเดยีวกนั

“รบัอะไรดคีรบั”

พนกังานประจ�าเคาน์เตอร์เอ่ยถามเมื่อถงึควิพรีภทัรที่กลายเป็น

ลูกค้าประจ�าของที่นี่ แถมเกือบทุกครั้งที่ชายหนุ่มมาเยือนที่ร้านก็มัก

จะเป็นเวลาเดมิตลอด ไม่เท่านั้น เมนทูี่สั่งกย็งัคงเป็นเมนเูดมิเมนเูดยีว

อกีต่างหาก

“ดอปปิโอเอสเปรสโซครบั”

“หนึ่งร้อยสบิห้าบาทครบั”

หลงัช�าระเงนิเรยีบร้อยและยนืรอเพยีงชั่วครู่เมนูที่สั่งกถ็ูกน�ามา

วางบนถาดที่ช่องรบัสนิค้า พรีภทัรหยบิแก้วของตวัเองเสรจ็กเ็ดนิออก

จากร้านไป เพยีงก้าวเดยีวที่เดนิพ้นประตูร้านกม็เีสยีงเรยีกเข้าดงัขึ้น

4
ไร้เยื่อใย
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ชายหนุ่มหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมจะรับสาย ทว่าก็ชะงักเล็ก

น้อยกบัหมายเลขสบิหลกัที่เขาไม่ได้บนัทกึไว้ รู้สกึคุ้นๆ ยงัไงชอบกล 

แต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นหมายเลขของใครจึงตัดสินใจกดรับสายแทนที่จะ

ตดัสายทิ้งเช่นทกุครั้ง

“สวสัดคีรบั”

“คณุรบัเรว็แบบนี้ คนโทร. หาดใีจนะเนี่ย”

น�้าเสยีงร่าเรงิของปลายสายท�าให้พรีภทัรแปลกใจ แม้จะคุน้เสยีง 

แต่กจ็�าไม่ได้ว่าเคยได้ยนิที่ไหนมาก่อน

“เงียบแบบนี้แสดงว่าจ�ากันไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย” น�้าเสียงพิชญา 

ตดิเซง็เลก็น้อยที่อกีฝ่ายท�าท่าเหมอืนจ�าไม่ได้ ทั้งที่เพิ่งไล่ให้เธอไปตาย

อยู่หยกๆ

“ขอโทษนะครบัที่ผมต้องบอกว่าจ�าไม่ได้จรงิๆ”

“คนที่ขอคณุแต่งงานไงคะ” น�้าเสยีงเปลี่ยนเป็นร่าเรงิ ต่างจาก

เมื่อครู่ลบิลบั

พีรภัทรหน้าตึงคอตั้งขึ้นมาทันทีเมื่อนึกออกแล้วว่าเสียงที่ฟังดู

คุน้นี้เขาคุน้เพราะเหตใุด กเ็พราะว่าอกีฝ่ายคอืคนที่เพิ่งขอเขาแต่งงาน

ไปไงล่ะ

“เงยีบแบบนี้แสดงว่าจ�ากนัได้แล้วสนิะ”

“พูดธรุะของคณุมา แต่ถ้าไม่ ผมจะได้วาง”

“ถ้าฉนัถามคณุด้วยค�าถามเดมิ คณุคงตดัสายฉนัทนัทแีน่ๆ”

พรีภทัรหลบัตาลงพร้อมกบัผ่อนลมหายใจออกมาอย่างอดกลั้น 

โดยเฉพาะน�้าเสยีงที่ดรู่าเรงิและมคีวามสขุเหลอืเกนิของอกีฝ่าย นั่นยิ่ง

ท�าให้คนฟังไม่ชอบใจเอาเสยีเลย เพราะรูส้กึเหมอืนตวัเองก�าลงัตกเป็น

รองอย่างไรชอบกล ซึ่งเขาไม่ชอบความรู้สกึแบบนี้เลย

“งั้นฉนัขอเปลี่ยนค�าถามแล้วกนัค่ะ”

คนฟังไม่ได้ตอบอะไรออกไป
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“เที่ยงนี้คณุว่าง...”

“ไม่ว่าง”

“ไม่ต้องรีบตอบขนาดนั้นก็ได้มั้งคุณ” พิชญาหลุดข�ากับความ

รีบตอบอย่างไร้เยื่อใยของพีรภัทร ทั้งที่เธอยังไม่ทันได้พูดจบประโยค

ด้วยซ�้า “ถ้าให้เดาคณุคงไม่ว่างทกุครั้งที่ฉนัถาม”

“ถ้าหมดธุระแล้วผมขอวางสาย” พีรภัทรไม่รอให้อีกฝ่ายได้ 

ตอบรบัหรอืปฏเิสธ ทนัททีี่พดูจบเขากก็ดตดัสาย พร้อมกบัเข้าไปตั้งค่า

เพื่อปิดกั้นสายผู้โทร. นี้ เมื่อเรยีบร้อยกเ็กบ็โทรศพัท์แล้วเดนิไปที่ลฟิต์

เพื่อขึ้นไปท�างาน หลงัจากที่เสยีเวลากบัเรื่องไม่เป็นเรื่องไปหลายนาที

ครดื ครดื

พีรภัทรหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูอีกครั้งเมื่อมีเสียงสั่นเตือนสั้นๆ  

ดงัขึ้น

‘แล้วเจอกนันะคะ...พชิชี่’

แม้เขาจะบลอ็กเบอร์เธอไปแล้ว แต่สาวเจ้ากไ็ม่ยอมรามอืถงึขั้น

ส่งข้อความหาเขาด้วยเบอร์ใหม่

“ช่วงนี้ดวงก�าลงัตกหรอืไงวะเนี่ย”

โอเค ยอมรบัว่าคณุสมบตัทิี่ตวัเองมนีั้นเป็นที่ต้องการของตลาด 

แต่ในโลกนี้กไ็ม่ได้มเีขาเพยีงคนเดยีวหรอืเปล่าที่มคีณุสมบตันิั้น แถม

คนที่มีคุณสมบัติเลิศเลอกว่าเขาก็มีอีกมากมาย แต่ท�าไมพิชญาถึง 

ลอ็กเป้ามาที่เขา

นี่หรอืเปล่าที่โชตกิาบอกว่าอกีไม่นานชวีติของเขาจะไม่เงยีบเหงา 

แต่ถ้ามาอหีรอบนี้ ขอใช้ชวีติสงบๆ เหมอืนเดมิเสยียงัดกีว่า เขาไม่อยาก

เพิ่มสสีนัในชวีติจากผู้หญงิที่ชื่อ ‘พชิชี่’ คนนี้

ทางด้านคนที่อยากพาชีวิตตัวเองไปพันแข้งพันขาพีรภัทรก็ส่ง

คนืสมาร์ตโฟนให้เลขาฯ หนุ่มด้วยใบหน้าที่เปื้อนยิ้ม โดยไม่ลมืกล่าว

ค�าขอบคณุที่ธาวนิให้เธอยมืใช้โทรศพัท์ส่งข้อความหาพรีภทัร เพราะ
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เบอร์ของเธอถูกเขาบลอ็กไปเรยีบร้อยดงัที่คาดการณ์ไว้เปี๊ยบ

“ขอบคณุส�าหรบัมอืถอืค่ะ”

“สรปุว่าเที่ยงนี้พี่จะไปหาคณุพรี์ใช่ไหม”

ธาวินรับโทรศัพท์คืนจากเจ้านายสาว เขาเลือกใช้สรรพนามที่

สนทิสนม เพราะตอนนี้ในห้องท�างานของพชิญาไม่มใีครนอกจากพวก

ตน

พชิญาหยบิแฟ้มเอกสารที่อ่านค้างไว้เมื่อวานขึ้นมาเปิด ก่อนจะ

ตอบค�าถามของธาวนิ

“ไม่ไป”

“อ้าว” ธาวนิแปลกใจ เพราะช่วงนี้เรยีกได้ว่าพชิญารกุคนที่เธอ

หมายปองให้เป็นสามใีนอนาคตหนกัเอาการ เขาเลยแปลกใจที่เจ้านาย

สาวปฏเิสธที่จะไป ‘จบี’ พรีภทัร

ธาวนิรบัรูปั้ญหาของพชิญาด ีรูว่้าตอนนี้สาวเจ้าก�าลงัปฏบิตักิาร

หว่านล้อมพีรภัทรให้มาร่วมขบวนการแต่งงานด้วย ซึ่งจากที่ดูไม่ใช่

เรื่องง่ายแน่นอน

“ฉนัรกุเขาหนกัมาก แล้วถ้าเดนิหน้ากว่านี้เดี๋ยวจะเหมอืนพวก

โรคจติ เขายิ่งเอาแต่จะหนฉีนัน่ะส ิทิ้งช่วงให้เขาได้คดิถงึฉนับ้าง”

“พี่แน่ใจนะว่าเขาจะคดิถงึพี่” แน่นอนว่าเขาไม่แน่ใจเลย

“มนัต้องมบ้ีางแหละน่า” พชิญาแสดงสหีน้าขี้เล่นกบัค�าพดูของ

ตวัเอง แม้จะรู้ว่าความคดิถงึที่พูดถงึนั้นไม่เกดิขึ้นแน่นอน

“โอเค มกีม็”ี

สมมตุวิ่าพรีภทัรคดิถงึเจ้านายสาวของเขาจรงิ เขาเชื่อว่าไม่ได้

คดิถงึด้วยห้วงของความพศิวาส แต่อาจจะกึ่งๆ ไปทางอาฆาตพยาบาท

กเ็ป็นไปได้

“พี่พชิเอากาแฟสกัแก้วไหม เดี๋ยวผมไปชงให้” ธาวนิเปลี่ยนมา

อกีเรื่องเมื่อเหน็พชิญายกมอืขึ้นปิดปากหาว
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“ขอบคณุค่ะคณุเลขาฯ” เธอไม่ปฏเิสธ เพราะร่างกายกเ็รยีกร้อง

อยากได้กาเฟอนีอยู่เหมอืนกนั “เออวนินี่”

พชิญาเรยีกเลขาฯ หนุม่ไว้เมื่ออกีฝ่ายก�าลงัหมนุตวัเดนิออกจาก

ห้อง

“ครบัพี่พชิ”

“แกท�างานได้ดมีาก เรื่องข้อมูลคณุพรี์ที่ให้ไปหาเพิ่ม ละเอยีด

มากจนฉนัคดิว่าแกเป็นเงาตามตวัเขา” พชิญาว่า ก่อนจะก้มไปอ่าน

เอกสารต่อ

คนถูกชมอดสะดุง้น้อยๆ ไม่ได้ โชคดทีี่พชิญาไม่ทนัสงัเกตสหีน้า

ของคนท�างานดี

“พี่กร็ูว่้าผมท�างานเตม็ที่ ขอแค่พี่ออกปาก” ธาวนิพยายามท�าตวั

ให้ปกตทิี่สดุ ซึ่งตอนนี้เขาควรพาตวัเองออกไปจากตรงนี้ให้ไวที่สดุ “ผม

ขอตวัก่อนนะครบั เดี๋ยวไปชงกาแฟมาให้”

“อื้ม”

เมื่อได้ยนิค�าตอบรบัจากพชิญา ธาวนิกร็บีเผ่นหนทีนัท ี พร้อม

กับบอกตัวเองในใจว่าจะให้เจ้านายสาวรู้ไม่ได้ว่าได้ข้อมูลพีรภัทรมา

จากใคร เพื่อความปลอดภยัของแหล่งข่าวและเพื่อเซฟชวีติของตวัเอง
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“จ๊ะเอ๋!” พชิญาย่ืนหน้าไปตรงหน้าหวัหน้าแม่บ้านทีก่�าลงั

ปรุงอาหารอยู่หน้าเตาในเวลาเช้าของวัน ก่อนที่จะส่งยิ้มหวานให้

เป็นการขอโทษขอโพยเมื่อคนที่เธอแกล้งยกมือทาบอกไว้ด้วยความ

ตกใจ

“คณุหนูเล่นอะไรคะเนี่ย ป้าตกใจหมด” คนขี้ตกใจเอ่ยออกมา

ด้วยใบหน้าเง้างอน “รู้ทั้งรู้ว่าป้าขี้ตกใจกย็งัจะแกล้งกนัได้ลงคอ”

“เพราะรกัหรอกจงึหยอกเล่น” พชิญาว่าเสยีงอ่อนเสยีงหวาน

“นี่รกัป้าจรงิอย่างที่พูดใช่ไหมคะ” ประนอมมองหน้าหญงิสาว

ที่เธอช่วยเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะ คณุหนผููแ้สนอาภพัที่ขาดแม่ตั้งแต่ยงั

เยาว์วยั แต่ถงึอย่างนั้นพชิญากเ็ตบิโตขึ้นมาอย่างดแีละเป็นที่น่าภมูใิจ

อย่างยิ่ง

“แน่นอนสคิะ” คนหยอกเล่นส่งยิ้มให้อกีครั้ง ก่อนจะเดนิเข้าไป

ในครวัและทิ้งตวันั่งบนเก้าอี้กลางห้อง

ตอนนี้ในห้องครวัก�าลงัวุ่นวายอยู่พอสมควร ทกุคนในครวัต่าง

ขะมกัเขม้นท�าหน้าที่ของตวัเองอย่างแขง็ขนั เพราะอกีไม่ถงึครึ่งชั่วโมง

จะได้เวลาอาหารเช้าแล้ว

“คณุหนูมาถงึในครวั มอีะไรหรอืเปล่าคะ”

5
แรงกระตุ้น
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“พชิมาขอกาแฟดื่มค่ะ”

“คณุหนไูม่น่าต้องมาเองถงึในครวัเลยนี่คะ” ประนอมละมอืจาก

ที่ก�าลงัท�าอยู่ โดยเรยีกเดก็อกีคนมาดแูลอาหารที่ปรงุเรยีบร้อยแล้วต่อ

พิชญาไม่ได้ตอบอะไรออกไปนอกจากอมยิ้มน้อยๆ แล้วหยิบ

โทรศัพท์ขึ้นมาดูความเป็นไปบนโลกโซเชียล เพียงไม่นานกาแฟกลิ่น

หอมกรุ่นกถ็ูกวางลงตรงหน้า

“ขอบคณุค่ะป้า”

“เรื่องเลก็น้อยค่ะ ไม่เหน็ต้องขอบคณุเลย” ประนอมว่าพร้อม

กบัเลื่อนเก้าอี้ลงนั่งข้างๆ นายสาว ก่อนจะแลซ้ายแลขวา แล้วกระซบิ

เสียงเบาให้ได้ยินกันแค่สองคน “ป้าได้ยินพวกคุณๆ เขาพูดกันว่า 

คณุหนูก�าลงัจะแต่งงาน จรงิหรอืเปล่าคะ”

“ป้าไม่อยากให้พิชแต่งงานเหรอคะ” พิชญาป้องปากกระซิบ

กลบั ทั้งที่ความจรงิเธอไม่มปัีญหาอะไรหากคนอื่นได้ยนิ เดาได้ว่าเดก็

ทกุคนในบ้านน่าจะได้ยนิเรื่องนี้กนัมาเกอืบครบทกุคนแล้ว ไม่ใช่จาก

เธอหรอืเจ้าสวัยศกร แต่น่าจะได้ยนิมาจากอาสะใภ้ทั้งสองของเธอ

บ้านหลงันี้อยูก่นัเป็นครอบครวัใหญ่สามครอบครวั คอืครอบครวั

ของเจ้าสัวยศกรซึ่งเป็นเจ้าบ้านและน้องชายของเจ้าของบ้านอีกสอง

ครอบครวั ซึ่งแต่ละครอบครวัจะมสีมาชกิยบิย่อยออกไปอกี นอกจาก

จิณณวัตรที่สร้างเรื่องปวดหัวให้เธอไม่เว้นแต่ละวันแล้ว ก็มีอาสะใภ้ 

ทั้งสองและเฟ่ืองลดาญาตผิูน้้องที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากบัเธอมาตั้งแต่เดก็ 

นี่ละที่ท�าให้เธอไม่สามารถทนอยู่บ้านหลงันี้ได้เกนิสปัดาห์ละสามวนั

“ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ” ประนอมส่ายหน้าปฏเิสธเจตนา หากคณุหนู

ที่เธอรกัแต่งงานมคีรอบครวัเธอจะดใีจเป็นที่สดุ แต่ตดิอยู่ที่ว่าคณุหนู

ของเธอไม่มีคนรัก “ป้ารู้ว่าคุณหนูไม่มีแฟน แล้วคุณหนูจะแต่งงาน 

กบัใครล่ะคะ”

“ท�าไมพิชจะไม่มีแฟนล่ะคะ ป้านี่ตกข่าวนะเนี่ย” พิชญาเอ่ย 
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ทเีล่นทจีรงิ ทว่าเมื่อเหน็หน้าคนแก่เธอกแ็กล้งไม่ลง “เอาเป็นว่าพชิมี

คนจะแต่งงานด้วยแน่นอนค่ะ”

“แสดงว่าคุณหนูจะแต่งงานจริงๆ” ประนอมเบิกตากว้างด้วย

ความตกใจ

“จรงิค่ะ” พชิญายงัคงกระซบิตอบ ทั้งที่ไม่จ�าเป็นเลย

“แต่งกบัใครคะ”

“เป็นความลบัค่ะ”

พิชญายืดตัวขึ้นนั่งหลังตรง ก่อนจะยกกาแฟขึ้นจิบพร้อมกับ 

รอยยิ้มน้อยๆ เมื่อนกึถงึหน้าคนที่เธอวางไว้ให้เป็นสามใีนอนาคต ว่าแต่

ตอนนี้เขาถึงบริษัทหรือยังนะ เมื่อคิดเช่นนั้นก็ยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมา 

ดเูวลา ซึ่งอกีไม่ถงึสองนาทกีจ็ะแปดโมงเช้าแล้ว เป็นเวลาที่พรีภทัรมกั

ไปเยอืนร้านกาแฟใต้ตกึบรษิทัของเขา

“คณุหนูยิ่งท�าให้ป้าอยากรู้นะคะเนี่ย”

“ป้าได้รู้จกัเขาแน่นอนค่ะ พชิรบัรอง”

“ป้านกึว่าคณุหนถูกูเจ้าสวับงัคบัแต่งงานซะอกี ได้ยนิแบบนี้ป้า

กส็บายใจ อย่างน้อยคณุหนูกไ็ด้แต่งกบัคนที่รกั”

คนที่ใกล้จะได้แต่งงานยิ้มกับการคาดเดาของป้าประนอม ซึ่ง

เป็นการคาดเดาที่ถกูเผงเลยละที่ว่าเธอถกูพ่อบงัคบัให้แต่งงาน แต่ป้า

กย็งัพลาดไปนดิหน่อยตรงที่บอกว่าเธอได้แต่งงานกบัคนที่รกั หญงิสาว

หยบิโทรศพัท์ขึ้นมาดู เมื่อได้ยนิเสยีงสั่นเตอืนจากสมาร์ตโฟนในมอื

‘เป้าหมายเดนิเข้าร้านมาแล้ว’

‘เป้าหมายสั่งดอปปิโอเอสเปรสโซ เหมอืนเดมิ’

“ผู้ชายอะไรใช้ชีวิตเหมือนเดิมทุกวัน” เธอว่าหลังจากที่อ่าน

ข้อความจากหน่วยสอดแนมพิเศษจบ หลายวันมานี้เธอทั้งโทร. และ

ส่งข้อความไปทักทายเขา ซึ่งวันนี้ก็คงไม่ต่างจากวันอื่น คนรู้จักกันก็

ต้องทกัทายกนัเป็นธรรมดา
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“คณุหนูว่าอะไรนะคะ” ประนอมถามขึ้นเมื่อได้ยนิพชิญาไม่ถนดั

“พชิขอยมืโทรศพัท์ป้าหน่อยได้ไหมคะ” พชิญาว่ามาอกีเรื่อง

“ได้ค่ะ” ประนอมตอบรับพร้อมกับหยิบโทรศัพท์มือถือเครื่อง

เล็กของตัวเองที่เหน็บเอวไว้มาส่งให้เจ้านายสาว แม้จะไม่เข้าใจว่า 

อกีฝ่ายจะเอาไปท�าอะไร ในเมื่อในมอืหญงิสาวกถ็อืโทรศพัท์ของตวัเอง

อยู่

“รุ่นนี้ยงัมคีนใช้อกีเหรอคะเนี่ย” พชิญารบัโทรศพัท์แบบปุ่มกด

จากป้าประนอมอย่างนกึทึ่งที่ยงัมคีนใช้โทรศพัท์รุน่นี้อยู ่ซึ่งหนึ่งในนั้น

กค็อืป้าประนอมวยัหกสบิคนนี้

“แบบอื่นป้าใช้ไม่เป็นหรอกค่ะ แบบนี้แหละ ตวัเลขมนัใหญ่ด”ี

พชิญายิ้มเอน็ดู พอดกีบัที่มขี้อความเข้ามาอกีครั้ง ซึ่งแน่นอน

ว่ามาจากหน่วยสอดแนม

‘เป้าหมายออกจากร้านไปแล้ว’

นิ้วเรยีวกดหมายเลขสบิหลกัที่จ�าขึ้นใจ ก่อนจะต่อสายออกไป

ตื๊ด...

เสยีงสญัญาณรอสายดงัขึ้นยาวๆ

ทว่า!

ตู๊ด ตู๊ด!

พชิญาดงึโทรศพัท์ออกจากหู เมื่อสญัญาณถูกตดัไป

“แย่จัง เป้าหมายรู้ตัวซะแล้ว” แม้จะพูดแบบนั้น แต่ใบหน้า

หวานของคนพูดก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มนึกสนุก โดยมีเจ้าของโทรศัพท ์

นั่งมองและนั่งฟังด้วยความไม่เข้าใจ

พชิญาเปิดเข้าไปในหน้าเมสเซจที่พมิพ์รอไว้ก่อนหน้านี้ ก่อนจะ

ส่งข้อความออกไปหวังว่าคงทันการก่อนที่พีรภัทรจะบล็อกหมายเลข

โทรศัพท์นี้ก่อน เมื่อเรียบร้อยแล้วก็กดลบข้อมูลที่เธอโทร. ออกและ 

ส่งออกข้อความทิ้ง แล้วคนืโทรศพัท์ให้เจ้าของไป
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“ขอบคณุที่ให้ยมืโทรศพัท์นะคะป้า แล้วกก็าแฟแก้วนี้ด้วย” พดู

จบก็ยกกาแฟขึ้นดื่มจนหมดแก้ว ก่อนจะลุกขึ้นเดินออกจากห้องครัว

ไปโดยที่ป้าประนอมยงัคงงงงวยไม่หาย

“น้องพชิๆ”

แม้จะได้ยินเสียงเรียกชื่อ แต่พิชญาก็ก้าวขาที่ก�าลังมุ่งตรงไป

หน้าบ้านต่อโดยท�าเป็นไม่ได้ยนิประโยคเมื่อครู่

“พชิชี่! เดี๋ยวก่อน”

คราวนี้พิชญาจ�าต้องหยุดเดิน เพราะถูกอาสะใภ้วิ่งมาดักหน้า

ไว้

“อารนิทร์มอีะไรหรอืเปล่าคะ” คนพูดพูดออกไปด้วยความเบื่อ

หน่าย เพราะคิดว่าก่อนออกไปท�างานคงได้ตอบค�าถามมากมาย

ประหนึ่งถูกสมัภาษณ์งานอยู่เป็นแน่

ริรินทร์เป็นภรรยาของยศศักดิ์ น้องชายคนที่สามของพ่อเธอ  

อาสะใภ้คนนี้มอีายมุากกว่าเธอไม่ถงึรอบ ทั้งที่ทั้งสองน่าจะเข้ากนัได้ดี

เนื่องจากอายไุล่เลี่ยกนั แต่ความจรงิกลบัตรงกนัข้ามเพราะนสิยัต่างกนั

คนละขั้ว

“น้องพิชไม่รอกินข้าวเช้าก่อนเหรอคะ” ริรินทร์ถามอย่างใส่ใจ

หลานสาวของสามี

“พชิไม่หวิค่ะ”

“อย่างนั้นเหรอคะ”

“พิชขอตัวไปท�างานก่อนนะคะ” พิชญารู้ว่าการที่อาสะใภ้เข้า

มาขวางเธอไม่ใช่เพราะอยากถามแค่เรื่องมื้อเช้าแน่นอน เพราะท่าทาง

คนตรงหน้าตอนนี้บอกชดัว่าอยากรู้เรื่องเธอลกึกว่านี้

“เดี๋ยวค่ะน้องพชิ” รรินิทร์พาตวัเองมาขวางหน้าพชิญาอกีครั้ง 

เมื่อหญงิสาวก�าลงัจะเดนิผ่านหน้าออกไป เพราะเธอจะปล่อยโอกาส

นี้หลดุลอยไปไม่ได้
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พชิญาผ่อนลมหายใจออกมาด้วยความเบื่อหน่ายอกีครั้ง “อารนิทร์

อยากรู้อะไรคะ”

“อาถามน้องพิชได้ใช่ไหมคะ” คนได้รับอนุญาตถามอย่าง

กระตอืรอืร้น

“ถ้าอาไม่พูดพชิขอตวัก่อนนะคะ”

ทว่าพชิญาเดนิได้เพยีงก้าวเดยีวกถ็ูกอกีฝ่ายคว้าแขนไว้

“น้องพชิจะแต่งงานจรงิๆ ใช่ไหมคะ”

“อาได้ยนิมาแบบไหนล่ะคะ”

“อาได้ยินมาว่าน้องพิชจะแต่งกับลูกชายของคุณกฤตภาส”  

รรินิทร์บอกกล่าวในสิ่งที่ตวัเองได้ยนิมาจากฉตัรพร ภรรยาของพี่ชาย

สามแีละจากผู้เป็นสามตีวัเองด้วย แต่เธอกย็งัอยากรู้จากปากคนที่จะ

แต่งงานเอง “สรปุว่าจรงิหรอืเปล่าคะ”

“ลูกชายคณุกฤตภาส?”

แล้วลูกชายคณุกฤตภาสเป็นใครล่ะเนี่ย พชิญาท�าหน้างง

“ใช่ค่ะ” คนได้ข่าวมายนืยนัเสยีงหนกัแน่น

“จะแต่งงานทั้งทกีต็้องให้พ่อหาเจ้าบ่าวให้”

ยงัไม่ทนัที่พชิญาจะได้ถามรรินิทร์เพื่อคลายความสงสยักม็เีสยีง

หนึ่งดงัขึ้นแทรกเสยีก่อน

พชิญาหนัไปมองคนพดูที่ท�าเป็นพดูลอยๆ ทั้งที่ความจรงิอกีฝ่าย

ตั้งใจเหนบ็เธอตรงๆ เลยต่างหาก ก่อนที่คนพูดจะหยดุยนืเยื้องกบัเธอ 

แล้วเผยรอยยิ้มแสนจรงิใจแต่มองออกว่าเสแสร้งออกมา

เฟื่องลดาหยดุยนืตรงหน้าญาตผิู้พี่ “แต่กย็นิดดี้วยนะคะพี่สาว

ที่จะได้แต่งงานกบัเขาสกัท”ี

“ขอบคณุส�าหรบัค�ายนิด ีส่วนน้องเฟ่ืองกพ็ยายามต่อไปแล้วกนั

นะ” พชิญาพยกัหน้ารบัค�าแสดงความยนิด ี ไม่ลมืให้ก�าลงัใจอกีฝ่าย

กลบัด้วยน�้าเสยีงและสหีน้าแสดงความเหน็ใจอย่างสดุซึ้ง “คงได้แต่ง
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สกัวนัละเนอะ”

“พี่พชิกอ็ย่าลมืไปท�าความรู้จกักบัว่าที่เจ้าบ่าวนะคะ ได้ข่าวว่า

ยงัไม่เคยเจอกนัไม่ใช่เหรอคะ จะรอเจอกนัทเีดยีววนัแต่งเลยไม่ได้น้า” 

เฟื่องลดาชูนิ้วชี้ขึ้นพร้อมกับส่ายไปมาแบบไม่เห็นด้วยกับความคิดที่

ตนเองพูดออกมา ก่อนจะสบืเท้าเข้าไปใกล้พชิญาแล้วโน้มหน้าเข้าไป

กระซิบข้างหู “เฟื่องรู้นะว่าพี่พิชแต่งงานท�าไม ก็อย่างว่านั่นละ สิ่ง

ตอบแทนมนัหอมหวานนี่เนอะ”

พูดจบเฟ่ืองลดากด็งึหน้ากลบั พร้อมส่งยิ้มให้พี่สาวเป็นการปิด

ท้ายแล้วเดนิเข้าไปในบ้านตรงไปยงัห้องอาหาร

“ยายเดก็อวดด”ี พชิญาว่าไล่หลงัคนที่เป็นศตัรูคู่อาฆาต เรยีก

ว่าตั้งแต่จ�าความได้เธอกบัญาตผิู้น้องคนนี้ไม่เคยพูดจาดีๆ  กนัได้เกนิ

ห้าประโยค หากไม่ตกีนักต็้องทะเลาะกนัอยู่เรื่อย ผู้ใหญ่เคยพยายาม

ท�าทุกวิถีทางเพื่อให้สองพี่น้องอยู่ด้วยกันแบบสันติสุข แต่ก็เปล่า

ประโยชน์ ทั้งสองจงึถูกจบัแยกกนัมาตั้งแต่เดก็ หากตรงไหนมพีชิญา

กจ็ะไม่มเีฟ่ืองลดา หากตรงไหนมเีฟ่ืองลดาตรงนั้นกจ็ะไม่มพีชิญาอย่าง

ที่โบราณท่านว่าไว้ เสอืสองตวัอยู่ถ�้าเดยีวกนัไม่ได้

“น้องพชิกบัน้องเฟ่ืองนี่เจอกนัทไีรเป็นอนัต้องลบัฝีปากกนัทกุท”ี 

รรินิทร์เอ่ยขึ้นเมื่อได้ดูมวยคู่เอกประจ�าบ้านปะทะฝีปากกนัแต่เช้า พูด

ตามตรงกด็ูสนกุดไีม่หยอก

เฟ่ืองลดาเป็นลูกของยศรนิทร์และฉตัรพร ทั้งสองอายไุล่เลี่ยกนั

ก็จริง แต่ไม่สนิทสนมกันเหมือนคนที่โตมาด้วยกันเลย ตั้งแต่ริรินทร์

แต่งงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้ เธอไม่เคยเห็นทั้งคู่สงบ

ศกึกนัเลยสกัวนั 

“สรปุว่าคณุกฤตภาส หรอืลูกชายคณุกฤตภาสเขาเป็นใครคะ” 

พชิญาวกกลบัมาที่เรื่องเดมิ เรื่องที่คยุค้างไว้ก่อนหน้านี้และเป็นเรื่องที่

เธอยงัสงสยัไม่หาย เพราะเธอไม่รู้จกัคนที่อาสะใภ้พูดถงึเลย
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“อ้าว...” รรินิทร์งงงวยไม่แพ้พชิญา “น้องพชิไม่รู้จกัเหรอคะ”

“ไม่ค่ะ” พชิญาส่ายศรีษะ

“ไหงเป็นงั้นไปคะ” จะว่าเธอได้ขา่วมาผดิกไ็ม่น่าจะใช่ เพราะผู้

เป็นสามไีด้ยนิมาจากปากเจ้าสวัยศกรเอง จะว่าเธอจ�าชื่อผดิกไ็ม่น่าจะ

ใช่เหมอืนกนั

“พชิจะแต่งงานจรงิค่ะ แต่ไม่ใช่กบัคนที่อารนิทร์ได้ข่าวมา” เธอ

แก้ไขข่าวลือแบบผิดๆ ของอาสะใภ้ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายได้ยินมาจากใคร 

หรอืแม้แต่ได้ยนิมาจากผู้เป็นพ่อของเธอกต็าม แต่ไม่มทีางที่จะเกดิขึ้น

ได้ เพราะเจ้าบ่าวของเธอต้องชื่อ พรีภทัร วสิทิธิ์ธรานนท์ เท่านั้น

“แต่เจ้าสวั...”

“พชิขอตวัไปท�างานก่อนนะคะ” พชิญาเบี่ยงตวัหลบแล้วตรงไป

ที่โรงจอดรถหน้าบ้านทนัท ีเธอพอเดาได้ว่าลูกชายคณุกฤตภาสนั้นเป็น

ฝีมอืใคร ถ้าไม่ใช่...

“ไม่รอกนิมื้อเช้าก่อนหรอืไง”

ถูกต้อง ฝีมอืพ่อเธออย่างไรล่ะ พ่อที่ก�าลงัยนือยู่เบื้องหน้าเธอ

ตอนนี้

“ไม่ค่ะ วนันี้พชิมปีระชมุแต่เช้า”

“มื้อนี้ไม่กนิกไ็ม่เป็นไร”

พิชญาเลิกคิ้วแปลกใจ ก่อนจะมองไปที่ผู้เป็นพ่อ ซึ่งมีมุกดา

ภรรยาสาวคอยยืนเคียงข้างหลังเสร็จจากการออกก�าลังกายในยาม 

เช้า ถงึแม้เจ้าสวัยศกรจะอายมุากแล้ว แต่กย็งัถอืว่าแขง็แรงมาก ดจูาก

น้องสาวต่างแม่ของเธอที่อายเุพยีงสบิสามขวบเศษเท่านั้น

“แต่มื้อเยน็ของวนัเสาร์สิ้นเดอืนพชิต้องมาร่วมโต๊ะ”

“พ่ออย่าบอกนะคะว่ามคีณุกฤตภาสกบัลกูชายมาร่วมโต๊ะด้วย”

“ภรรยาคณุกฤตภาสด้วย”

นั่นไงละ! ดูจากสถานการณ์แล้วคงไม่พ้นจากที่คาดเดาไว้เท่าไร


