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“ตาธีร์ เราจะเอาสีชมพูหรือสีเทา”

“ได้ทั้งสองสคีรบั”

“งั้นชมพูอมส้มแล้วกนั แล้วเค้กล่ะ จะวางไว้ตรงไหน ข้างทาง

เข้าหรอืตรงเวท”ี

“ครบั”

“แม่ว่าตรงเวทดีกีว่า จะได้ไม่เกะกะ”

“ครบั”

ธรีะพฒัน์เออออไปตามเรื่อง นยัน์ตาคมดยุงัคงจบัจ้องแบบงาน

สามมติใินจอโน้ตบุ๊กที่เจ้าตวัหิ้วมาด้วยเพื่อไม่ให้เสยีเวลาท�างาน 

“เอ๊ะยังไงน่ะเรา งานก็งานแต่งตัวเองนะ ไม่คิดจะออกความ

เหน็หน่อยเหรอ” คณุหญงินฤมลผู้เป็นแม่เริ่มบ่นเมื่อลกูชายตวัดเีอาแต่

ก้มหน้าก้มตาท�างาน ไม่สนใจสิ่งที่จะเกดิขึ้นในอกีไม่ถงึสปัดาห์นี้เลย

ด้วยซ�้า แถมยิ่งเขามา การเตรียมงานก็ยิ่งช้าลงไปอีก เมื่อแม่สาว 

น้อยใหญ่ที่รับจ้างมาจัดสถานที่เอาแต่มองตาละห้อยและส่งสายตา 

ให้ธรีะพฒัน์เป็นระยะโดยเจ้าตวัเองกย็ิ้มกริ่มหว่านเสน่ห์ไปทั่ว

ใบหน้าขาว นยัน์ตาคมด ุและแนวเคราจางๆ ที่ขบัใบหน้าใสให้

ดูคมคาย จมูกโด่งรับกับแนวคิ้วหนาและริมฝีปากหยักลึกจนน่าลอง

บทน�ำ
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ลูบไล้ น้อยนักที่คนที่ไม่ได้ดีลธุรกิจด้วยจะได้ยินเสียงของเขา แม้จะ 

พูดน้อย แต่ความเจ้าเล่ห์และเจ้าแผนการนั้นไม่มใีครเกนิ ถ้าเขาอยาก

ได้สาวคนไหน แค่รมิฝีปากหยกัลกึนั้นเอื้อนเอ่ย เขาจะต้องได้ หุน่หนา

ตัวสูงใหญ่เหมือนยักษ์ปักหลั่นกลับยิ่งเสริมบุคลิกของชายหนุ่มให้ 

ยิ่งดูน่าเกรงขาม...

ยิ่งอายมุากขึ้น เสน่ห์ของธรีะพฒัน์ยิ่งมากขึ้นเป็นทวคีูณ

และเขาเองก็อายุมากเกินกว่าจะมาสนใจงานแต่งงานเพื่อ

ทดแทนบญุคณุอะไรไร้สาระนี่แล้ว

“เรยีกว่างานแต่งของพ่อกบัเพื่อนพ่อจะดกีว่าครบั ธรี์ยงัไงกไ็ด้ 

กแ็ค่แต่งๆ ให้มนัจบไป” ธรีะพฒัน์เกบ็โน้ตบุ๊กลงกระเป๋าเมื่อสมาร์ต-

โฟนเครื่องสวยฟ้องเบอร์โทร. ของบคุคลส�าคญั “ทางนี้ธรี์ฝากแม่ด้วย

นะครบั ธรี์มงีานด่วน ลูกค้ารออยู่”

“เอ๊ะตาธรี์...!”

เสยีงบ่นไร้ผลเมื่อขายาวก้าวฉบัๆ ไปก่อนเอ่ยค�าลา แต่ร่างสูง

ใหญ่กลบัต้องหยดุชะงกัเมื่อชนเข้ากบัคนร่างเลก็ที่ตรงดิ่งเข้ามาอย่าง

รวดเรว็

“ขอโทษค่ะ!” หญิงสาวรีบร้องบอกเสียงหวานในจังหวะเดียว

กบัแฟ้มเอกสารที่ถอือยู่ร่วงกระจายลงพื้น ร่างเลก็กองอยู่ข้างกนั แต่

ยังไม่ทันที่ธีระพัฒน์จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเธอ เจ้าตัวก็ลุกขึ้นเก็บ

ของอย่างรวดเรว็และวิ่งเข้าไปหาหวัหน้าออร์แกไนเซอร์จดังานที่ก�าลงั

คยุอยู่ไม่ห่างจากเขาและคณุหญงินฤมลนกั

ตวัเลก็มาก...เหมอืนตุ๊กตาไซซ์มนิ ิน่ารกั น่ากอด 

นั่นคอืสิ่งที่ธรีะพฒัน์รูส้กึเมื่อเจ้าตวัวิ่งมาชนก�าแพงอย่างเขาและ

กระเดน็ไปเอง

“นั่นหนูพลอย น้องสาวเพชรน�้าหนึ่งนั่นแหละ” คณุหญงินฤมล

มองตามสายตาของธีระพัฒน์ เมื่อลูกชายของเธอมองอะไรนานเกิน
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สบิวนิาท ีผู้เป็นแม่กร็ู้ได้ทนัทวี่าเขาก�าลงัสนใจ 

“น้องพลอยชมพูที่ตอนเดก็ๆ เธอเคยมาบ้านเราบ่อยๆ ใช่ไหม

ครบั”

“ใช่ แกจะมากบัคณุพ่อแกเสมอ ตวัตดิกบัคณุพ่อยิ่งกว่าอะไร

ด ีไม่เหมอืนคนพี่ นี่กม็าช่วยงานแม่แทนตวัคนพี่ที่หายหวัไปเลย” 

ธีระพัฒน์ไม่อาจละสายตาจากร่างเล็กนั้นได้ เขายังจ�าได้ดีถึง

เสยีงเจื้อยแจ้วของคนที่เรยีก ‘พี่ธร์ี พี่ธร์ี’ อยูท่กุครั้ง แต่เขาไม่เคยสนใจ

เธอเลย

“โตเป็นสาวแล้ว...น่ารกัดนีะครบั สดใส”

“ตาธีร์ นั่นน้องสาวของเจ้าสาวเรานะ” คุณหญิงนฤมลปราม

เพราะรู้ดถีงึความคดิของลูกชาย 

ธรีะพฒัน์หวัเราะกลบเกลื่อน “งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั” 

ธรีะพฒัน์รบีกลบัไปท�างาน ทั้งที่ดวงตาคมยงัไม่อาจละไปจาก

ร่างบอบบางที่บงัเอญิหนัมาสบตาได้เลยสกัวนิาที

ท่าทางเขาคงจะต้องหาเวลามาดูงานแต่งงานนี่บ่อยๆ เสยีแล้ว

สิ
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กลิน่กหุลาบหอมอบอวลไปทัว่ห้องบอลรมูขนาดใหญ่ของ

โรงแรมชื่อดังใจกลางเมืองราวกับต้องการต้อนรับแขกเหรื่อที่ประดับ-

ประดาร่างกายของตนด้วยเพชรน�้างาม ประชนัโฉมกนัอย่างไม่ยอมแพ้

ท่ามกลางเสียงหัวเราะพร้อมกับค�าเยินยอถึง ‘งานเกี่ยวดองของสอง

ตระกลู’ ทว่าผูม้ส่ีวนเกี่ยวข้องกลบัหน้าชื่นอกตรม โดยเฉพาะคณุหญงิ

นฤมลที่ได้แต่แสร้งหวัเราะเมื่อเพื่อนๆ ในวงสงัคมชั้นสูงเอาแต่ถามหา

ตวัเจ้าสาว เพราะพบแต่เพยีงเจ้าบ่าวยนืเคร่งขรมึอยู่ไม่ห่าง 

“คณุหญงิ มนัอย่างไรกนัคะ ท�าไมหนูเพชรถงึยงัไม่ออกมาอกี 

นี่ก็ใกล้จะได้เวลาขึ้นเวทีแล้วนะคะ” ลับหลังบรรดาแขก คุณหญิง

นฤมลกร็บีตวดัสายตาไม่พอใจไปยงัคณุหญงิรตันผู้เป็นมารดาเจ้าสาว

ที่กระวนกระวายอย่างเหน็ได้ชดั 

“เดี๋ยวดฉินัจะไปตามให้นะคะ” ด้วยฐานะทางการเงนิที่ตกเป็น

รอง คณุหญงิรตันจงึท�าได้แต่เพยีงก้มหวัรบัค�าและตรงรี่ไปยงัห้องพกั

เจ้าสาวอย่างรวดเรว็เท่าที่ชดุราตรหีางปลาของเธอจะเอื้ออ�านวย

“ยายพลอย ยังหาตัวพี่สาวแกไม่เจออีกหรือ!” เสียงตวาด 

ดงัลั่นมาก่อนตวั ท�าให้ร่างอรชรที่เพยีรจิ้มมอืถอืเพื่อตดิต่อเพชรน�้าหนึ่ง 

ผู้เป็นพี่สาวและเจ้าสาวที่หายตัวไปถึงกับสะดุ้งโหยงและเผลอปล่อย 

1
วิวาห์ไร้รัก
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สมาร์ตโฟนหลดุจากมอื

“คณุแม่...”

“นี่มนักใ็กล้ถงึเวลาขึ้นเวทมีากแล้วนะ ยายเพชรมวัแต่ไปเที่ยว

เล่นอยู่ที่ไหนกนัเนี่ย” คณุหญงิรตันกระฟัดกระเฟียด ฟาดงวงฟาดงา

จนช่างแต่งหน้าและช่างชดุของเจ้าสาวอกสั่นขวญัแขวนไปตามกนั 

วันนี้เป็นหนึ่งในวันส�าคัญที่เรียกได้ว่าชี้เป็นชี้ตายของตระกูล

จิตรมงคล หลังจากสูญเสียเสาหลักของบ้านไปด้วยอุบัติเหตุรถชน 

ฐานะทางการเงนิของตระกูลกใ็กล้จะเข้าขั้นล้มละลาย เพราะการตดิ

พนนัอย่างหนกัของคณุหญงิรตันผู้ไม่เคยมใีจให้สิ่งอื่นนอกจากเงนิและ

ตนเอง เมื่อเงินส�ารองก้อนสุดท้ายใกล้หมด คุณหญิงรัตนจึงต้องหา

หนทางท�าเงนิใหม่ แต่จะกงัวลอะไรในเมื่อเธอมลีกูสาวที่หน้าตาสะสวย

ถงึสองคน

เพชรน�้าหนึ่ง พี่สาวคนโต เธอเป็นแบบอย่างของผู้หญงิจดัจ้าน 

สวยด ุและไหวพรบิด ีรู้รกัษาตวัรอด และไม่ชอบให้ใครมาบงัคบั

พลอยชมพู ลูกสาวคนเลก็ของบ้าน ตวับอบบาง หน้าตาจิ้มลิ้ม 

และไม่สู้คน จึงถูกคุณหญิงรัตนเรียกใช้รองมือรองเท้าแทนแม่บ้านที่

หนีออกไปแทบหมด เธอรักการอ่านและไม่ชอบเข้าสังคม แต่ก่อน 

คณุหญงิรตันมกัจะบ่นลกูสาวคนนี้ให้เพื่อนในวงไพ่ของเธอฟังเสยีบ่อย  

แต่ดทีี่พลอยชมพนูั้นรกัเรยีน ดกีรปีรญิญาตร ีเกยีรตนิยิมอนัดบั 1 พ่วง

ด้วยปริญญาโทจากมหา’ลัยชั้นน�าอีกใบให้พอเชิดหน้าชูตาได้ ท�าให้

ตอนนี้คณุหญงิรตันไม่บ่นลูกสาวรายนี้เสยีเท่าไรนกั 

เมื่อมขีองดอียูใ่นมอืกต้็องรูจ้กัใช้ แม่ม่ายลกูสองนกึขึ้นได้ว่าสามี

ของเธอมีบุญคุณที่คอยเกื้อหนุนอุ้มชูตระกูลภคเวชกุลมากพอที่ทาง

ฝ่ายนั้นเคยเอ่ยปากเสนอลูกชายคนเดียวของพวกเขาให้มาดองเกี่ยว

กนั หวยจงึออกที่เพชรน�้าหนึ่ง พี่คนโตวยัยี่สบิตอนปลายที่ควรจะแต่ง

ไปก่อน เพยีงแค่นี้สมบตัขิองทั้งสองตระกูลกจ็ะอยู่ในมอืของคณุหญงิ
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รตันทั้งหมด 

สมบตั ิ ภคเวชกลุ รู้สกึยนิดเีป็นอย่างยิ่งที่จะรบัลูกสาวของผู้มี

พระคุณกับเขามาดูแล ติดอยู่ที่คุณหญิงนฤมล ภรรยาของเขาที่รู ้

กิตติศัพท์ของคุณหญิงรัตนดี และจะไม่ยอมให้คนนอกตระกูลมา 

กอบโกยสมบตัขิองเธอไปได้ง่ายๆ อย่างแน่นอน

...

“คุณแม่ใจเย็นก่อนนะคะ เดี๋ยวพี่เพชรก็คงมา” พลอยชมพู

หวาดกลัว ตั้งแต่จบงานพิธีสมรสในช่วงเช้า พี่เพชรก็หายตัวไปและ

ไม่มใีครหาเธอพบ จวบจนพธิเียน็จะเริ่มต้นขึ้น ชดุแต่งงานสขีาวสะอาด

กย็งัคงแขวนอยู่บนราวเสื้อ ไร้ผู้สวมใส่

“แกก็ตอบฉันแบบนี้ตั้งแต่เมื่อบ่ายแล้ว ยังไม่เห็นเจ้าเพชรจะ

โผล่มา มันหายไปไหนกันนะ” เวลาที่กระชั้นยิ่งท�าให้อารมณ์ของ 

คณุหญงิรตันแย่ยิ่งกว่าเคย

“เหลอือกีไม่ถงึชั่วโมงแล้วนะคะ ถ้าช้ากว่านี้เกรงว่าพวกช่างจะ

ทชัอปัและแต่งตวัให้ไม่ทนั”

“ไม่ทนักต้็องทนั! ฉนัจ้างพวกเธอมาท�างาน พวกเธอกต้็องท�าให้

ได้!” คุณหญิงรัตนโยนอารมณ์ของตนเองไปยังช่างอีกสามสี่คนที่ยืน

รออยู่ ทกุคนส่งสายตาวงิวอนพลอยชมพูผู้เป็นลูกสาวให้ช่วยเหลอื 

เธอเองกจ็นใจและไม่รู้จะท�าอย่างไรดี

“คณุแม่คะ พลอยว่าเราไปบอกคณุน้านฤมลดกีว่าไหมคะ จะ

ได้ช่วยกนัแก้ปัญหา...” พลอยชมพูเสนอ

“ไปบอกให้มันด่าหัวฉันน่ะสิ! ลูกสาวคนเดียวไม่มีปัญญาจับ 

ไว้ได้ ปล่อยให้มนัวิ่งแจ้นหนงีานแต่งงานไปแบบนี้”

“แต่พี่เพชรเขากบ็อกคณุแม่ตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาไม่อยากแต่ง...”

“ไม่อยากแต่งก็ต้องแต่ง! ถ้าไม่มีสมบัติของตระกูลภคเวชกุล

แล้วเราจะเอาอะไรกนิ”
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“เงนิเดอืนของพลอยกบัพี่เพชรกม็นีะคะแม่ รวมๆ กนัต่อเดอืน

กห็ลายอยู่”

“แค่เศษเงินของพวกแกสองคนมันจะไปพออะไร ไหนจะค่า 

แม่บ้าน ค่าคนสวนอกี แกรู้หรอือย่างไรว่าค่าใช้จ่ายต่อเดอืนของบ้าน

เราน่ะเท่าไหร่” คณุหญงิรตันกระฟัดกระเฟียด 

พลอยชมพูหลบุตาต�่า กล่าวย้อนเสยีงอู้อี้

“ก็ถ้าแม่จะลดความถี่ของการจัดสมาคมแม่บ้านที่บ้านเราลง

หน่อย...”

“พลอยชมพู!”

เสยีงตวาดแว้ดท�าเอาหญงิสาวรบีก้าวถอยหลงั เพราะกลวัฤทธิ์

คณุหญงิแม่จะหยกิเนื้อเธอจนเขยีวอกี

ทุกนาทีที่ผ่านพ้นไปไม่ได้ท�าให้คุณหญิงรัตนดูใจเย็นลงเลย 

พลอยชมพผูละจากคณุแม่ ขยบัไปดแูลช่างคนอื่นๆ ที่ยงัไม่ได้รบัประทาน

ข้าวกนัเลยตั้งแต่กลางวนั เพราะต้องรอสแตนด์บายแต่งตวัให้เจ้าสาว 

เมื่อดแูลคนเสรจ็กข็ยบัมาหยบิจบัชดุสขีาวสะอาดให้เข้าที่เข้าทางเพื่อ

ให้ชดุเจ้าสาวของพี่สาวเธองดงามที่สดุ

คุณหญิงรัตนมองดูลูกสาวคนเล็กที่หยิบๆ จับๆ ชุดเจ้าสาว 

ใบหนา้จิ้มลิ้มของพลอยชมพูแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางอ่อนๆ อย่างที่

เจ้าตวัชอบ ผวิขาวละเอยีด นยัน์ตาสนี�้าตาลหวานฉ�่า...

“พลอยชมพู...ปีนี้แกอายเุท่าไหร่แล้วนะ” ค�าถามจากผู้เป็นแม่

ท�าให้สตรใีนชดุเพื่อนเจ้าสาวหนัตวักลบัมาตอบ

“ยี่สบิสี่แล้วค่ะ”

“กถ็งึวยัที่จะมสีามไีด้แล้วสนิะ”

“คุณแม่!!!” พลอยชมพูเบิกตากว้างด้วยความตื่นตระหนก 

เพียงแค่มองตาท�าไมเธอจะไม่รู้ว่าคุณหญิงรัตนคิดอะไรอยู่ และนั่น 

ไม่ดกีบัเธอเอาเสยีเลย...
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“ฉนัเคยบอกแกแล้วไง ถ้าพี่สาวมนัไม่ยอมแต่ง น้องสาวมนัก็

ต้องแต่ง”

หัวใจของพลอยชมพูสั่นหวิว ความยินดีในพิธีมงคลสมรสของ

เพชรน�้าหนึ่งมลายสิ้น ความเป็นหญิงของเธอก�าลังจะถูกยัดเยียดให้

ชายอื่น 

“พลอยยงัไม่พร้อม...อกีอย่างพี่เพชรกเ็ข้าพธิชี่วงเช้าไปแล้ว”

“เพชรเข้าช่วงเช้าไปแล้ว กถ็งึตาแกเข้าพธิชี่วงเยน็”

“แม่จะเปลี่ยนตวัเจ้าสาวกลางคนัแบบนี้ไม่ได้นะคะ แล้วคนอื่น

เขาจะว่ายงัไง” พลอยชมพพูยายามแย้งและอ้อนวอน หาทางให้ตวัเอง

รอดจากบ่วงที่หล่นใส่หวัอย่างปัจจบุนัทนัด่วน แต่คณุหญงิรตันไม่สนใจ

ค�าขอร้องของเธอเลยสกันดิ หยาดน�้าใสจงึเอ่อในสองดวงตาคู่สวย

“ฉันจะเปลี่ยนตัวเจ้าสาวโดยไม่ให้คนอื่นรู้ แกก็ไปอธิบายให้

สามฟีังในห้องหอแล้วกนั”

เหมือนอสนีบาตฟาดลงกลางใจ ร่างอรชรทรุดตัวลงนั่งกับพื้น

และร้องไห้ให้ความขมขื่นที่เธอถกูข่มขนืทางใจด้วยฝีมอืแม่ของเธอเอง

ชดุเพือ่นเจ้าสาวถกูปลดออกจากร่างอรชรอ้อนแอ้นแทนที่

ด้วยชดุเจ้าสาวสขีาวปลอดประดบัชายด้วยลกูไม้ปักดิ้นสเีงนิเสรมิด้วย

มกุเมด็เลก็โดยรอบ ส่วนบนเป็นผ้าซทีรสูเีนื้อซบัในด้วยผ้าลกูไม้ที่อวด

สดัส่วนจนผูส้วมอบัอายจนอยากแทรกแผ่นดนิหน ีด้านหลงัมโีบปล่อย

ชายยาว เพื่อซ่อนรอยแก้ทรงชดุอย่างเร่งด่วนให้พอดกีบัขนาดตวัของ

เจ้าสาวคนใหม่ ใบหน้าที่แต่งอ่อนๆ ถูกจบัมาประทนิโฉมใหม่เพื่อให้

โดดเด่นขึ้น

พลอยชมพหูลบอยูห่ลงัประตบูานใหญ่ เธอสวมชดุเจ้าสาวที่เธอ

ไม่ได้เลอืก ถอืดอกไม้ช่อเลก็ที่เธอไม่ได้เลอืก และก�าลงัจะเดนิไปสูง่าน

ววิาห์ที่เธอไม่ได้เลอืกเช่นกนั 
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“ขอเชญิตวัเจ้าสาวค่า” 

ประตูสู่พิธีวิวาห์เปิดออก กลุ่มเพื่อนเจ้าสาวที่โปรยดอกไม้อยู่

สองข้างพรมแดงที่ทอดยาวเป็นเส้นทางดอกไม้พาเธอไปที่เวที

ข้างหน้านั่นคือกรงขนาดใหญ่ที่จะกักขังและพันธนาการชีวิต

ของเธอไว้ทั้งชวีติ 

‘ถ้าแกท�าให้งานแต่งนี่ล่ม แกกไ็ม่ต้องมาเรยีกฉนัว่าแม่อกี’

พลอยชมพูปาดน�้าตา เธอก้าวไปเหมอืนร่างที่ไร้วญิญาณ ไม่มี

ใครผิดสังเกตเรื่องที่เจ้าสาวโดนสลับตัว ด้วยความสูงและหุ่นที่ใกล้

เคยีงกนั แม้กระทั่งเพื่อนเพชรน�้าหนึ่งที่เป็นเพื่อนเจ้าสาวกย็งัไม่สงัเกต

เหน็

พลอยชมพูไม่ได้ยนิเสยีงผู้คนที่ร่วมยนิดไีปกบัเธอ

ไม่ได้ยนิเสยีงเพื่อนเจ้าสาวที่โห่ฮิ้วแซวเธอ

ไม่ได้ยนิเสยีงดนตรใีนงานแต่งงานของเธอ

ไม่ได้ยนิเสยีงพธิกีรที่ก�าลงับรรยายประวตัขิองคูบ่่าวสาวที่ไม่ใช่

ประวตัขิองเธอ

ไม่มใีครรู้ว่าเธอหายไปและมายนือยู่ตรงนี้ 

เป็นเจ้าสาวที่ถูกแม่ขายกนิแทนพี่เพชรน�้าหนึ่ง...

ช่างแต่งหน้าสวมมงกฎุเจ้าสาวที่มผ้ีาตาข่ายผนืใหญ่ให้เธอเพื่อ

บดบังใบหน้าของเธอจนเหลือเพียงเสี้ยวหน้าตามค�าสั่งของคุณหญิง

รตัน เพื่อให้งานววิาห์ยงัด�าเนนิต่อไปได้โดยไม่มใีครรู้ว่าเจ้าสาวคนเดมิ

เมื่อเช้านี้ได้หนไีป 

พลอยชมพหูยดุยนือยูบ่นเวท ีต่อหน้าบรรดาแขกเหรื่อมากมาย

ที่คณุหญงิทั้งสองต้องรกัษาหน้า พลอยชมพจูงึปฏเิสธที่จะเปิดผ้าคลมุ

หน้าของเธอออก 

คนที่ยนือยู่ข้างกนักบัเธอคอืเจ้าบ่าว 

ธรีะพฒัน์ ภคเวชกลุ
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หรือที่คุณพ่อสมบัติเคยแนะน�าให้เธอรู้จักเมื่อนานมาแล้วว่า 

เขาคือ พี่ธีร์ ครั้งสุดท้ายที่ทั้งสองได้พบเจอนั้นยังเป็นเพียงวัยเด็ก  

พลอยชมพูจ�าหน้าเขาไม่ได้แล้วด้วยซ�้า

แต่ตอนนี้เขาก�าลงัจะมาเป็นสามขีองเธอ

พลอยชมพูมองไม่เห็นหน้าเขา ด้วยม่านน�้าตาและตาข่ายที่

รบกวนการมองเหน็ แต่มนัคงไม่ส�าคญัอะไร เพราะไม่ว่าเขาจะเป็นใคร 

จะหน้าตาอย่างไร พลอยชมพูกไ็ม่มสีทิธิ์ในการหลกีหน ีเปรยีบเหมอืน

เจ้าสาวที่ถูกโซ่ล่าม แต่ปิดบงัโซ่ตรวนไว้ด้วยชดุสวยและงานแต่งใหญ่

โต

เวลานั้นผ่านไปเนิ่นนาน หญิงสาวปล่อยใจให้ล่องลอยโดยไร้ 

จดุหมาย เธอปฏเิสธที่จะมส่ีวนร่วมทกุอย่างบนเวท ีจนกระทั่งเจ้าบ่าว

ที่ไม่รู้จกัขยบัตวัเข้ามาใกล้ 

พลอยชมพูสะดุ้ง เธอขยับตัวหนีโดยสัญชาตญาณ แต่ถูกมือ

ใหญ่ที่เอื้อมออกมารั้งเอวของเธอเอาไว้ เสียงกระซิบทุ้มต�่าดังอยู่ข้าง

ใบหูเธอ

“เธอไม่ใช่เพชรน�้าหนึ่ง”

พลอยชมพูหลุดออกจากภวังค์อันไร้สติ นัยน์ตาสีน�้าตาลเข้ม

เบิกกว้างสบกับดวงตาสีด�าดุของคนที่เฝ้ามองอยู่ ความตื่นตระหนก

เกดิขึ้นบนดวงหน้าของเจ้าสาว

“พี่ธีร์...” เจ้าของเสียงหวานละล�่าละลัก หมายอ้อนวอนและ

ร้องขอไม่ให้เขากระชากหน้ากากเจ้าสาวของเธอออก แต่ยิ่งถดตวัหน ี

ยิ่งไม่รอด เมื่อธรีะพฒัน์กระชบัเอวของเธอให้เข้าไปใกล้กว่าเดมิ 

“จูบเลย! จูบเลย! จูบเลย! จูบเลย!”

เสยีงเชยีร์คกึคะนองดงัมาจากฝ่ายเพื่อนเจ้าบ่าวเจ้าสาว ธรีะพฒัน์

รั้งตัวเจ้าสาวของเขาให้เข้ามาใกล้ นิ้วเรียวขยับผ้าตาข่ายที่ปิดบัง

ใบหน้าเจ้าสาวออกแต่เพียงน้อย และบังเธอจากแขกผู้ร่วมงานด้วย
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ร่างกายอนัสูงใหญ่ของเขา ก่อนที่จะทนัรู้ตวั รมิฝีปากรูปกระจบักถ็ูก

รมิฝีปากอุ่นเข้าทาบทาม

พลอยชมพูนิ่งงนั เธอถูกขโมยจูบโดยคนที่แทบไม่รู้จกั และเธอ

ท�าอะไรไม่ได้นอกเสยีจากจ�ายอม เพราะชดุเจ้าสาวที่แขวนอยู่บนตวั

ธรีะพฒัน์ถอนจบูออก และเป็นครั้งแรกที่เขาได้เหน็เจ้าสาวของ

เขาเตม็ตา

ดวงหน้าหวานละมุนสะอาดสะอ้านแต่งแต้มสีสันให้ดูสดใส  

พวงแก้มชมพูระเรื่อรับกับดวงตาหวานสีน�้าตาลที่เบิกกว้างด้วยความ 

ตื่นตระหนก จมูกเลก็รบักบัรมิฝีปากรูปกระจบัที่เขาเพิ่งได้ครอบครอง 

ธรีะพฒัน์ขยบัยิ้ม ก่อนจะปิดบงัใบหน้าของเธอจากสายตาแขก

ไว้ดงัเดมิ 

“เตรียมตัวไว้ให้ดี ฉันจะขอค�าอธิบายจากเธอคืนนี้บนเตียง 

ของเรา”



18  หวามใจในบ่วงรัก

ไม่มีใครรู้ว่าพลอยชมพูมาสวมรอยเป็นเจ้าสาวจวบจน 

จบพธิแีต่งงาน บ่าวสาวถกูส่งตวัเข้าห้องหอ นั่นกค็อืห้องหนึ่งในโรงแรม

ที่จดังานพธิขีองทั้งคู ่ญาตฝ่ิายบ่าวสาวพากนัออกไปแล้ว และคณุหญงิ

รตันยงัไม่วายหนัมาก�าชบัเธอว่าห้ามก่อเรื่องและล้มงานเกี่ยวดองของ

ทั้งสองตระกูลนี้เป็นอนัขาด

แล้วจะให้พลอยชมพูท�าเช่นไร เมื่อสดุท้ายแล้วเจ้าบ่าวของเธอ

กต็้องรู้ว่าเธอไม่ใช่พี่เพชร เจ้าสาวของเขา 

“ถอดผ้าคลุมตลกๆ นั่นออกได้แล้ว” เจ้าของเสียงทุ้มสั่งโดย

ทนัททีี่อยู่กนัสองต่อสอง พลอยชมพูยงัคงลงัเล “ถ้าเธอไม่ถอด ฉนัจะ

ถอดให้เอง” 

เพยีงเท่านั้นหญงิสาวกถ็อดผ้าคลมุหน้าออกโดยเรว็ 

นยัน์ตาหวานกวาดมองโดยรอบ สทูเจ้าบ่าวพาดไว้บนเก้าอี้ข้าง

เตยีง ชายหนุ่มร่างก�าย�าก�าลงัปลดกระดมุแขนเสื้อเชิ้ตเขา มดักล้าม

อดัแน่นอยู่ภายใต้เสื้อขาวจนพลอยชมพูเกรงว่ามนัจะปรอิอกมา 

ด้วยวยัสามสบิเจด็ปีที่ผ่านผู้หญงิมามาก ท�าให้ธรีะพฒัน์นั้นไม่

ยี่หระกบัการแต่งงานเท่าไรนกั เขาจบเมอืงนอก ใช้ชวีติเมอืงนอกตั้งแต่

เด็กๆ เรื่องผู้หญิงนี่จัดว่าช�่าชอง โดยเฉพาะเมื่อกลับมาถึงเมืองไทย 

2
คืนส่งตัวเข้าห้องหอ
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ด้วยหน้าตาที่จัดว่าหล่อสไตล์เอเชีย ผิวขาว หุ่นดี ส่วนสูงก็เหยียบ 

ร้อยแปดสบิเกนิมาตรฐานชายไทย ท�าให้บรรดาผูห้ญงิเข้ามาถวายตวั

เป็นของเล่นให้เขาเลอืกมากหน้าหลายตา เมื่อเที่ยวเล่นได้สกัระยะ เขา

กเ็ริ่มคดิจะท�าธรุกจิของตนเอง ใบหน้าที่ดเูดก็ท�าให้ธรีะพฒัน์ตดัสนิใจ

ไว้เคราน้อยๆ เพื่อให้ดูดขุึ้น และมนัยิ่งเพิ่มเสน่ห์ รวมถงึความคมคาย

ให้เขาอกีเท่าตวั

ธีระพัฒน์ถอดชุดอันเทอะทะออก เหลือเพียงเชิ้ตขาวหลุดลุ่ย

และผมหยกัศกที่ถูกยจีนยุ่งเหยงิตามสไตล์ของเขา ดวงตาสดี�าดตุวดั

มองเจ้าสาวหน้าตาจิ้มลิ้มที่นั่งห่อตวัราวกบัลูกนกน้อย 

เธอไม่ใช่เพชรน�้าหนึ่งที่พ่อเขาบงัคบัให้เขาแต่งงานด้วย โดยข่มขู่

ว่าจะยึดธุรกิจรับออกแบบภายในของเขาคืนทั้งหมด ถ้าธีระพัฒน์ไม่

ยอมรบัการแต่งงานนี้ ชายหนุม่ไม่ชอบผูห้ญงิจดัจ้านอย่างเพชรน�้าหนึ่ง

เสยีเท่าไรนกั เขารู้สกึถูกตาต้องใจใครอกีคนมากกว่า

“น้องพลอยสนิะ”

นยัน์ตาหวานเบกิโต รมิฝีปากสกีหุลาบแย้มยิ้มก�้ากึ่งยนิดรีะคน

ตกใจ

“พี่ธรี์...จ�าพลอยได้ด้วยเหรอคะ” 

“ท�าไมจะจ�าไม่ได้ ผู้หญงิตวัเลก็ๆ ที่คอยวิ่งตามแม่ฉนัตลอดการ 

เตรยีมงานแต่งงานน่าเบื่อนี่” ชายหนุ่มสบถ พลอยชมพูสะดุ้ง “ว่าแต่

น้องพลอยท�าไมมาอยู่ในชดุเจ้าสาวได้ พี่สาวเธอล่ะ”

พลอยชมพไูม่ตอบ เธอตอบไม่ได้ ถ้าตระกลูภคเวชกลุรูว่้าพี่เพชร

หนกีารแต่งงาน งานววิาห์นี้จะล่มทนัท ี

ยังเหลือการจดทะเบียนสมรสในวันพรุ่งนี้ พลอยชมพูก็ได้แต่

หวงัว่าเพชรน�้าหนึ่งจะกลบัมาทนั 

“ว่าไง” ธรีะพฒัน์เอ่ยถามซ�้าเมื่อยงัไม่ได้ค�าตอบ 

เจ้าสาวคนงามก้มหน้างดุ เอ่ยเสยีงอู้อี้ 
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“พี่เพชรปวดท้องกะทนัหนัค่ะ ยนืไม่ไหว กเ็ลยให้พลอยมาแทน”

“ให้มาแต่งงานแทน?”

“...ค่ะ”

“เธอเนี่ยโกหกไม่เก่งเลยนะน้องพลอย” เสยีงหวัเราะหใึนล�าคอ

ท�าเอาหญิงสาวท�าท่าอยากจะร้องไห้ ธีระพัฒน์ที่แอบมองหญิงสาว 

คนนี้มาระยะใหญ่กพ็อจะรู้ว่าเธอนั้นหวัอ่อนเสยีจนน่าแกล้ง 

ในเมื่อเสนอตวัเข้ามาให้เขาแกล้ง แกล้งเสยีหน่อยจะเป็นไร...

“แล้วจะเอายงัไงต่อ ตอนนี้เป็นคนืส่งตวัเข้าห้องหอ เธอมาเข้า

งานแต่งงานแทนพี่ แล้วจะเข้าห้องหอแทนพี่เธอด้วยหรอืเปล่า”

“พี่ธรี์!” พลอยชมพูเบกิตาโต

“มาส ิฉนัพร้อมแล้ว เราจะเริ่มจากตรงไหนกนัก่อนดล่ีะ บนเตยีง 

บนโซฟา หรอืจะที่ห้องน�้าด?ี” 

เย้าแหย่เพยีงเท่านั้น ใบหน้าหวานกแ็ดงก�่าราวกบัถกูเพลงิร้อน

เผา พวงแก้มแดงระเรื่อดั่งลกูเชอร์ร ีพลอยชมพยูนืบดิกระโปรงเจ้าสาว

เสยีจนธรีะพฒัน์เกรงว่ามนัจะขาดคามอืเธอไปเสยีก่อน 

“พลอยแค่...มาแทนให้พิธีด�าเนินต่อไปได้ ไม่ให้งานขาดตอน 

ไม่ได้จะมาเป็นเจ้าสาวแทน ถ้ายงัไงพี่ธร์ีรอพี่เพชรดกีว่านะคะ” พลอย-

ชมพูต่อรองอ้อมแอ้ม กิริยาขวยเขินนั้นยิ่งท�าให้ธีระพัฒน์อยากแกล้ง

ยิ่งขึ้นไปอกี

“ฉนัถอืว่าคนืเข้าหอกเ็ป็นอกีหนึ่งพธินีะ แล้วทนีี้จะท�ายงัไงดล่ีะ” 

ธรีะพฒัน์ปลดกระดมุเสื้อเชิ้ต พลอยชมพูมองตามมอืขาว เมื่อ

กระดมุเมด็ที่สามถูกปลด ผวิขาวพร้อมกบัร่องอกของชายหนุม่กท็�าเอา

พลอยชมพูที่ไม่เคยผ่านผู้ชายมาก่อนหน้าร้อนผ่าว เธอรีบเบือนหน้า

หลบ แต่เหมือนเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด เมื่อรู้ตัวอีกที เงาของ 

ร่างใหญ่กเ็ข้ามาประชดิเสยีแล้ว

“พี่ธรี์อย่าท�าอะไรพลอยนะ! พลอยขอ” หญงิสาวร้องพร้อมยก
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สองแขนขึ้นกัน แต่ธีระพัฒน์ไม่ปล่อยให้นกน้อยของเขาได้บินอย่าง

อสิระตามใจ ชายหนุ่มก้าวเข้าไปใกล้จนพลอยชมพูต้องก้าวถอยหลงั 

เมื่อชายกระโปรงเจ้าสาวชนกับผนัง พลอยชมพูก็หมดทางหนี ชาย

หนุ่มจงึกกัเธอไว้ด้วยแขนอนัแขง็แรงทั้งสองข้าง

“พี่ธีร์...” เสียงหวานสั่นระริกราวเจ้าตัวจะร้องไห้ ธีระพัฒน์

ใจอ่อนยามเมื่อเห็นดวงตาสีน�้าตาลคู่นั้นเอ่อนองด้วยน�้าใสแจ๋ว เธอ

หวาดกลวัเขาอย่างเหน็ได้ชดั 

“หนัหลงัมา” ธรีะพฒัน์เอ่ยเสยีงเข้ม แต่พลอยชมพยูิ่งดนัตวัเอง

แนบกบัผนงัห้อง “จะหนัมาดีๆ  หรอืจะต้องให้พี่ใช้ก�าลงั”

เพียงเท่านั้นร่างเล็กๆ ก็รีบหมุนร้อยแปดสิบองศาจนกระโปรง

เจ้าสาวบานฟูฟ่อง ธรีะพฒัน์กลั้นเสยีงหวัเราะ เขาจบัร่างเลก็ๆ ให้อยู่

นิ่ง และค้นหาอะไรบางอย่างบนชดุเจ้าสาวของเธอ 

“พี่ธีร์จะท�าอะไรคะ” กลัวก็กลัว หวาดก็หวาด แต่ก็ท�าได้แค่

เพยีงถาม เพราะถ้าธรีะพฒัน์ใช้ก�าลงัจรงิ พลอยชมพคูงสูแ้รงเขาไม่ได้

แน่ ทางที่ดตี้องหาทางพูดจากบัเขาให้รู้เรื่อง

“กถ็อดชดุเจ้าสาวของเธอน่ะส”ิ 

“อย่านะคะพี่ธีร์ พลอยขอเถอะนะคะ เดี๋ยวพี่เพชรก็คงจะมา  

พี่ธร์ีรอพี่เพชรเถอะนะคะ” เสยีงนั้นอู้อี้ละล�่าละลกัจนน่าสงสาร แต่คน

ชอบแกล้งกแ็สร้งตหีน้าขงึขงัพร้อมกบัท�าเสยีงดุ

“อยู่นิ่งๆ ตอนนี้เธอเป็นเจ้าสาวของพี่ พี่สั่งอะไรเธอก็ต้อง 

ท�าตาม ไม่งั้นเธอจะไม่มีทางเห็นลายเซ็นของพี่บนใบทะเบียนสมรส 

วนัพรุ่งนี้แน่” 

เจ้าสาวตวัปลอมยนืแขง็ยิ่งกว่ารปูสลกัหนิ ธรีะพฒัน์กลั้นหวัเราะ 

ข�ากข็�า เอน็ดูกเ็อน็ดู เขาจบัไหล่เลก็ๆ ให้อยู่กบัที่ ขยกุขยกิอยู่กบัเสื้อ

เธอไม่นาน สกัพกัซปิของชดุเจ้าสาวกถ็ูกรูดลง

พลอยชมพูตะครุบชุดโดยอัตโนมัติ แต่เพราะมันพอดีสัดส่วน 
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จงึไม่ได้ลงไปกองอยูท่ี่พื้น แต่หวัใจของหญงิสาวนี่ส ิหล่นไปอยูท่ี่ตาตุม่

แล้ว 

“เอาละ...” 

พลอยชมพูสะดุ้งเฮอืกเมื่อนิ้วอุ่นแตะเบาๆ ที่ผวิเธอ ธรีะพฒัน์

ขมวดคิ้ว 

โถ แม่ขวญัอ่อน เขายงัไม่ทนัจะได้ท�าอะไร ยงักลวัเขาถงึขนาด

นี้ ถ้าเขาเกิดนึกจะซุกซนขึ้นมา...เธอจะไม่ร้องไห้และแหกปากให้คน

ช่วยเลยหรอื

“พี่ช่วยรูดซปิลงให้แล้ว เธอไปอาบน�้าแล้วถอดชดุนี่เสยีทเีถอะ 

เหน็แล้วพี่อดึอดัแทน ในห้องน�้าน่าจะมชีดุให้เปลี่ยนอยู่”

พลอยชมพูตวดัตามองธรีะพฒัน์ด้วยรอยยิ้มหวาน ดวงตาของ

เธอเป็นประกายระยบัเมื่อธรีะพฒัน์ไม่ได้คดิจะรงัแกเธอ

“พี่จะนบัหนึ่งถงึสาม ถ้าน้องพลอยยงัไม่ไป พี่จะเปลี่ยนเสื้อผ้า

ให้น้องพลอยตรงนี้แหละ” 

ร่างเลก็รบีกลุกีจุอหายลบัไปหลงัประตูห้องน�้าอย่างรวดเรว็ 

ธีระพัฒน์ทิ้งตัวลงนั่งบนเตียง เขาถอนหายใจหนัก นี่เขาได ้

เจ้าสาวแบบไหนมากนันะ 

เดิมทีเป็นเพชรน�้าหนึ่งที่ก็ดูจะผ่านโลกมามากมาย ธีระพัฒน์

ตั้งใจว่าจะมาจัดเจ้าสาวของเขาให้หน�าใจที่บังอาจมาช่วงชิงชีวิตโสด

ของเขาไป แต่พอเจ้าสาวของเขาเปลี่ยนเป็นพลอยชมพูในคืนส่งตัว 

เช่นนี้ ธรีะพฒัน์กถ็งึกบัท�าอะไรไม่ถูก

ยิ่งเจ้าธีร์น้อยเริ่มตื่นตัวจากการอ้อนวอนสุดน่ารักพร้อมน�้าตา

ของเจ้าสาวไร้เดยีงสาคนนี้

ไม่ได้ปลดปล่อยมานาน แต่กไ็ม่อยากรงัแกเดก็...

แต่เดก็มนักน็่ารงัแกเหลอืเกนินี่
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นานเสียจนเจ้าบ่าวหมาดๆ แทบจะหลับคาเตียง เจ้าสาว

ของเขากย็งัไม่ยอมออกมาจากห้องน�้า ธรีะพฒัน์จงึต้องไปเคาะประตู

เรยีก

“ท�าอะไรอยู่น่ะ นี่มนัจะชั่วโมงนงึแล้ว พี่ให้เธอเข้าไปอาบน�้านะ

ไม่ใช่นั่งหลบั” ชายหนุ่มบอกแกมดุ

“เอ่อ...พี่ธีร์คะ ไม่ทราบว่าข้างนอกพอจะมีชุดอะไรให้พลอย

เปลี่ยนได้ไหมคะ” เสยีงหวานอ้อมแอ้มดงักลบัมา ดูเหมอืนว่าเธอจะ

อยู่แค่หลงัประตูห้องน�้านี่เอง

ธรีะพฒัน์หนัมองรอบกาย

“ไม่ม ีท�าไม ในห้องน�้าไม่มชีดุให้เธอเปลี่ยนหรอกเหรอ” ถาม

กลบัพลางสงสยั คนอกีฝั่งเงยีบไปจนเขาต้องเคาะเรยีก 

“ผู้ใหญ่ถามกต็้องตอบส ิมาเงยีบใส่แบบนี้ใช้ได้ที่ไหนกนั”

“คอืว่ามนักม็ ีแต่ว่า...”

“แต่ว่าอะไร”

ไม่มีค�าตอบ เสียงคนหลังบานประตูขยับกายขยุกขยิกก็ดังขึ้น 

พลอยชมพูปลดกลอนบานประตู เป็นจังหวะเดียวกับที่ธีระพัฒน ์

เปิดเข้าไป

ร่างบอบบางในชุดคลุมอาบน�้าสะดุ้งเฮือก เธอรีบกระชับชุด

ปิดบงัผวิขาวๆ ไว้ แต่ด้วยความที่เป็นชดุคลมุอาบน�้า เรยีวขาสวยจน

เกอืบจะถงึขาอ่อนกอ็อกมาวบัแวมให้ชายหนุ่มเหน็อยู่ด ี

ธีระพัฒน์ใจเต้นรัว ฮอร์โมนลูกผู้ชายพลุ่งพล่าน เจ้าธีร์น้อยก็

ผงาดเอาเสยีดื้อๆ ไม่คดิเลยว่าชดุล�าลองที่ทางโรงแรมเตรยีมให้นั้นจะ 

‘เฉพาะ’ กบัคนืส่งตวัเข้าห้องหอเหลอืเกนิ 

ยบุหนอ พองหนอ ข่มใจไว้หนอ...

ความเงียบท�าให้หญิงสาวยิ่งใจไม่ดี พลอยชมพูอายแสนอาย 

เธออยากจะแทรกแผ่นดินหนีเมื่อมีผู้ชายมาเห็นเธอในสภาพเช่นนี้  
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ธีระพัฒน์เอาแต่จ้องเธอและไม่ยอมพูดอะไร เธอก็หวั่นใจ หญิงสาว

เลื่อนประตูหมายจะปิด แต่มอืใหญ่มาขวางไว้เสยีก่อน

“จะท�าอะไร” 

ธีระพัฒน์กลืนน�้าลายเหนียวหนืดลงคอและเอ่ยออกมาได้ใน

ที่สดุ พลอยชมพูได้แต่ยิ้มเจื่อนรบัสหีน้าดุๆ  ของเขา

“พลอยว่าชดุนี้มนัดไูม่ค่อยเหมาะ ถ้ายงัไงพลอยเปลี่ยนกลบัไป

ใส่ชดุแต่งงานดกีว่า” 

ชายหนุ่มเหลอืบไปมองชดุที่แขวนเอาไว้ มนัทั้งยาว พอง หนา 

และหนกั ไม่มทีางที่เธอจะสบายตวัเวลาใส่มนั

“ไม่เป็นไร ชดุนี้นั่นแหละ” ชายหนุ่มบอกปัด พลางดงึร่างเลก็

ให้ก้าวออกมาจากห้องน�้า ธีระพัฒน์กดตัวหญิงสาวให้นั่งลงบนเตียง

และทิ้งตวันั่งเคยีงข้าง 

ความเงียบโรยลงมาอีกพักใหญ่ บรรยากาศที่กระอักกระอ่วน

เช่นนี้พลอยชมพูกไ็ม่รูว่้าควรจะวางตวัเช่นไรกบัสามคีนอื่นที่เธอมานั่ง

อยู่ในห้องหอแทน ส่วนธรีะพฒัน์นั้น ตอนแรกเขาตั้งใจจะคยุเรื่องงาน

แต่งงานครั้งนี้กบัตระกูลจติรมงคลให้รู้เรื่อง ทว่าขาอ่อนขาวเนยีนและ

เนนิอกที่เผยออกมาโอ้อวดวบัๆ แวมๆ โดยเจ้าตวัไม่ได้ตั้งใจกท็�าเอา

สมาธขิองเขาเตลดิไปหมด

ธีระพัฒน์พยายามบังคับสายตาตนเองให้หันออกจากเนินอก

ของเธอเสยีท ีเขาไม่ใช่คนหื่นกามหรอืมกัมาก แต่มขีองดมีาเตะตาถงึ

ขนาดนี้ ไม่มองกเ็สยีชาตคิวามเป็นชายละ

แต่นั่นเดก็...พลอยชมพูห่างจากเขาร่วมสบิสามปีได้ ถ้าเพื่อนๆ 

เขารู้มหีวงัโดนแซวไปยนัลูกบวช 

“น้องพลอยนั่งรอไปก่อน ถ้าง่วงก็นอนไปก่อนก็ได้ พี่จะไป 

อาบน�้า แต่ห้ามหนีกลับไปนะ ถ้าไม่อยากให้การแต่งงานครั้งนี้เป็น

โมฆะกอ็ยู่ในห้องนี้กบัพี่จนถงึเช้า”
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เมื่อไม่อาจห้ามสัญชาตญาณผู้ชายได้ ร่างสูงก็ลุกพรวดพราด

และเดินหนีห่างจากเจ้าสาวที่ปล่อยฟีโรโมนยั่วยวนเขาโดยเจ้าตัวไม่ 

รู้สึกตัวเลยสักนิดว่า ตนเองตอนนี้เหมือนเนื้ออันโอชะที่พร้อมเสิร์ฟ 

ต่อหน้าหมาป่าหวิกระหาย

ธรีะพฒัน์เปิดน�้าจากฝักบวัรดหวั ดวงตาด�าขลบัก้มมองเจ้าธรี์

น้อยที่ผงาดและสั่นระรกิราวกบัจะอ้อนวอน...

ยิ่งหมาป่าที่อดมาเป็นสัปดาห์อย่างเขา เธอจะรอดพ้นไปได้

อย่างไร

ก๊อก ก๊อก ก๊อก!

เสยีงเคาะประตหู้องน�้าท�าเอาชายหนุม่ที่ก�าลงัห้ามปรามอารมณ์

ของตัวเองชะงัก เมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกรอบ มือยาวก็เอื้อมไป

หยบิผ้าขนหนูมาพนัปกปิดความเป็นชายที่เริ่มอ่อนตวัลงแล้วเอาไว้

“มอีะไร”

“ขอพลอยเข้าไปหน่อยได้มั้ยคะ”

ยงัไม่ทนัที่ธรีะพฒัน์จะอนญุาต ประตเูลื่อนกข็ยบัออกพร้อมกบั

ร่างแน่งน้อยที่ยงัสวมเพยีงแค่ชดุคลมุอาบน�้าตวัสั้นจิ๋ว โชคดทีี่ธรีะพฒัน์

นุ่งผ้าเช็ดตัวเรียบร้อยแล้ว ไม่เช่นนั้นเธอได้เห็นของใหญ่โตของเขา

อย่างแน่นอน

“เข้ามาท�าไม มอีะไร” ชายหนุ่มด ุ

พลอยชมพูเงยหน้าจะตอบ แต่เมื่อดวงตาหวานเหน็มดักล้ามที่

เรยีงตวัแน่น เธอกร็บีก้มหน้างดุพร้อมกบัใบหน้าที่เริ่มแดงซ่าน 

“ขอโทษค่ะ เห็นเสียงน�้าเงียบไป พลอยนึกว่าพี่ธีร์จะอาบน�้า

เสร็จแล้ว งั้นพลอยขอตัวไปรอข้างนอกก่อนนะคะ” หญิงสาวรีบหัน

หลังกลับ ทว่าคนตัวใหญ่นึกมันเขี้ยว จึงคว้าแขนของเธอเอาไว้ คน 

ตวัน้อยถูกดงึจนถลาเข้ามาแนบกาย 

ความเย็นจากกายของชายหนุ่มท�าเอาพลอยชมพูอยากร้อง
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ประท้วง ทว่าเมื่อหนัไปชนกบัหวันมน�้าตาลอมชมพู หญงิสาวกร็บีก้ม

หน้างุด แล้วเมื่อมองต�่าก็เผลอจินตนาการไปถึงอะไรบางอย่างที่ควร

จะซ่อนอยู่ใต้ผ้าเชด็ตวั

“พลอยไปก่อนนะคะ” 

พลอยชมพูท�าท่าจะวิ่งหนไีป ธรีะพฒัน์รบีเอาแขนแขง็แรงของ

เขาโอบรอบตวัหญงิสาวเอาไว้ แผ่นหลงัของพลอยชมพูองิแอบเข้ากบั

ร่างอันเปียกปอนของชายหนุ่ม ศีรษะของหญิงสาวสูงแค่อกของเขา 

เองมั้ง

ยิ่งดิ้นยิ่งน่าแกล้ง

“เข้ามาแล้วคดิว่าจะออกไปได้ง่ายๆ เหรอ หมื?” 

“พี่ธรี์...ปล่อยพลอยนะคะ”

“แล้วน้องพลอยจะเข้ามาท�าไม พี่บอกให้นั่งรออยูบ่นเตยีงไม่ใช่

หรอืไง” ธรีะพฒัน์แกล้งกระชบัอ้อมกอดให้แน่นขึ้นอกีท�าให้คนตวัเลก็

ไม่อาจหนีไปไหนได้ ความอุ่นจากตัวเธอท�าเอาเขาไม่อยากปล่อยให้

ไปไหน 

“ไหนว่ายงัไง เข้ามาท�าไม ถ้าน้องพลอยไม่ตอบ พี่กจ็ะไม่ปล่อย 

จะกอดอยู่แบบนี้จนกว่าเราจะคยุกนัรู้เรื่อง” 

“พลอยคันหัวค่ะ...ฉีดสเปรย์ไว้ทั้งวันเหนียวและแข็งไปหมด...

พลอยอยากสระผมมาก แต่ว่าพลอยมองไม่เห็นกิ๊บติดผม เลยว่าจะ

เข้ามาให้พี่ธรี์ช่วยดูให้” พลอยชมพูตะกกุตะกกั 

ชายหนุม่ขมวดคิ้วหนา แปลกใจในค�าตอบ ก่อนจะจบัคนตวัน้อย

ให้หนัหน้ากลบัมาสบตากนั 

ดวงตาสนี�้าตาลใสแจ๋วเบกิกว้างอย่างตกใจ ก่อนจะรบีก้มหน้า

งดุด้วยความเขนิอาย เธอยกมอืขึ้นเกาหวัแกรกๆ พอที่จะท�าให้ธรีะพฒัน์

มองเหน็กิ๊บตดิผมนบัร้อยตวัที่เรยีงรายอยูบ่นผมเปียที่จบัเกล้าไว้อย่าง

เก๋ไก๋



ลิลลนา  27

ไม่ได้กะจะเข้ามายั่วเขาจรงิๆ รเึนี่ย

ธีระพัฒน์จ้องมองร่างเล็กในอ้อมกอดราวกับต้องการมองทะลุ

ให้เห็นถึงค�าตอบที่เธออาจซ่อนอยู่ แต่ร่างกายที่เบี่ยงไปมาและสอง

แขนเลก็ที่ยนัหน้าอกเขาเอาไว้ให้ห่างตวันั้นพอจะท�าให้เขาเชื่อได้

แต่เขาควรจะท�าเช่นไรกบัเสอืที่เริ่มตื่นแล้วนี่ดี

“ถ้าอย่างนั้นกห็นัหลงัมา เดี๋ยวพี่เอาออกให้”

“ขอบคณุค่ะ!” เจ้าของเสยีงเลก็ดใีจ 

ธรีะพฒัน์คลายอ้อมกอดออก พลอยชมพหูยดุยนือยูห่น้ากระจก 

เธอพยายามเอื้อมหยบิกิ๊บตดิผมออกทั้งที่มองไม่เหน็ ชายหนุม่เคลื่อน

ตวัตามไปและจบัมอืของหญงิสาวให้หยดุนิ่ง

“ไม่ต้อง พี่บอกว่าจะช่วยก็คือช่วย” คนตัวโตท�าเสียงดุ ทว่า

หญงิสาวกลบัวางมอืลงแต่โดยดแีละส่งยิ้มหวานให้เขาผ่านทางกระจก

แทนค�าขอบคณุ

ธรีะพฒัน์งกๆ เงิ่นๆ อยู่หลงัศรีษะที่เตม็ไปด้วยกิ๊บสนี�้าตาลเข้ม

ที่กลนืไปกบัผมของเธอจนแทบแยกไม่ออก ตั้งแต่เกดิมาจนอายสุามสบิ

เจด็ เขาไม่เคยต้องมาท�าอะไรแบบนี้ อย่างมากกป็ลดตะขอเสื้อในกบั

ช่วยถอดกางเกงในให้ผู้หญงิแค่นั้น...

แต่ไม่มีอะไรเหลือบ่ากว่าแรงที่ธีระพัฒน์จะท�าไม่ได้ กิ๊บติดผม

ถูกน�าออกอย่างบรรจงทลีะตวั ทลีะตวั จนกองอยูข้่างอ่างล้างมอืนบั 

สบิตวั เมื่อเริ่มเข้าใจแนวของการปัก ธรีะพฒัน์กเ็หลอืสมาธมิากพอจะ

ไปสนใจอย่างอื่น 

ภาพในกระจกสะท้อนตัวเขาที่ยืนซ้อนอยู่หลังผู้หญิงร่างเล็กที่

เอาแต่ก้มหน้างุดและไม่มองเข้าไปในกระจก เปิดโอกาสให้ชายหนุ่ม

ได้ส�ารวจเธอไปทกุสดัส่วน ใบหน้าขาวแดงระเรื่อ สวย หวาน น่ารกั 

ชดุคลมุอาบน�้าที่พาดผ่านเนนิอกน้อยๆ ที่ไม่น่าจะเกนิคปับ ีแต่มนักลบั

เร้าอารมณ์ของธีระพัฒน์ได้มากกว่าเห็นหน้าอกคัปดีแบบเต็มๆ เสีย
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อีก ยิ่งได้เห็นภาพของตัวเองยืนตรงต�าแหน่งนี้ สมองก็พลันคิด

จนิตนาการเตลดิไปไกล เจ้าธร์ีน้อยกถ็งึกบัผงาดจนเจ้าตวักลวัว่าความ

ขงึขงัของมนัจะดนุดนัผ้าเชด็ตวัที่นุ่งไว้ให้หลดุออก

“เอ้า เสรจ็แล้ว” 

พลอยชมพูหมุนตัวกลับมาเมื่อผมของเธอปล่อยสยายลงไปถึง

บั้นเอว ผมของเธอหยกัศกน้อยๆ ไม่ต่างจากเขา แถมยงัหนาจนล้อม

กรอบหน้าเล็กๆ ให้ดูเล็กยิ่งขึ้นไปอีก หญิงสาวยกมือสางผมยุ่งเหยิง

ให้เข้าที่ ท่าทางเขินอายที่จะให้ธีระพัฒน์มาเห็นเธอในสภาพดูไม่ได้

เช่นนี้ แต่คงไม่คดิเลยว่าการเสยผมที่ยุง่นดิๆ ในชดุคลมุอาบน�้าจะเซก็ซี่

ขยี้ใจชายหนุ่มโดยไม่รู้ตวั 

เป็นธีระพัฒน์ที่ต้องหันหน้าเข้าหาอ่างล้างมือเพื่อซ่อนอะไร 

บางอย่างให้พ้นจากสายตาเธอ

กลวัจะโดนเดก็เรยีกตาแก่ลามกเข้าเสยีก่อน

เมื่อมรีะยะห่างระหว่างเธอกบัเขา ดเูหมอืนพลอยชมพจูะคลาย

ความเขินอายลงไปได้บ้าง คนตัวเล็กจ้องหน้าเขาอีกพักใหญ่ก่อนจะ

เอ่ยขึ้นบ้าง

“พี่ธีร์อาบน�้าเสร็จแล้วใช่ไหมคะ งั้นพี่ธีร์ออกไปก่อนได้ไหมคะ 

พลอยว่าจะสระผม” ไล่เสร็จก็ส่งยิ้มไร้เดียงสาราวกับจะขอบคุณ  

ธรีะพฒัน์สบถก่อนจะยอมเดนิออกมาแต่โดยด ีนยัน์ตาคมหลบุลงมอง

เจ้าธร์ีน้อยด้วยความล�าบากใจ จะกดกไ็ม่ลง จะเอาออกกไ็ม่ได้ ใช้เขา

แล้วกไ็ล่เขาออกมาเสยีดื้อๆ 

ถ้าไม่ตดิว่าเธอยงัเป็นเดก็ เขานี่แหละจะสั่งสอนเสยีให้เขด็

คดิแล้วกไ็ด้แต่เข่นเขี้ยวอยู่ในใจ รอคนตวัเลก็ออกมาโดนลงโทษ

ให้สาสมกบัที่ปล่อยให้เขาทรมาน 
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พลอยชมพูเดินออกมาด้วยชุดคลุมอาบน�้าตัวเดิม พร้อม

กบัผมหนาที่เริ่มแห้งหมาดๆ เพราะเธอใช้เวลาไปเกอืบยี่สบินาทใีนการ

นั่งเป่าผมในห้องน�้า หญงิสาวฮมัเพลงอย่างสบายใจ ทว่าเมื่อเหน็ร่าง

สูงใหญ่ที่เอนตวักึ่งนั่งกึ่งนอนรออยู่บนเตยีงกน็กึขึ้นได้ว่ามเีขาอยู่ด้วย

เกอืบลมืไปเสยีสนทิ

“พี่ธีร์...ยังไม่นอนอีกเหรอคะ” สาวน้อยถามอ้อมแอ้ม เธอ

พยายามมองหาที่อยูข่องตวัเอง แต่กไ็ม่รูว่้าจะเอาตวัเองไปอยูต่รงไหน

ด ีเธอจะต้องอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมเลก็ๆ นี้กบัเขาไปจนถงึเช้าเชยีวหรอื

“ท�าไมสระผมนาน” เสยีงเข้มนั้นด ุความไม่พอใจฉายชดั

“พลอยเป่าผมด้วย กว่าจะแห้งมนักน็าน” 

“ถ้างั้นก็มานอนได้แล้ว พี่ง่วงแล้ว” ว่าแล้วก็ตบลงที่ว่างข้าง 

ตวัเอง พลอยชมพูมองที่ตรงนั้นแล้วเอาแต่ยนืนิ่ง “มาส ิอย่าบอกนะ

ว่าน้องพลอยคดิจะยนือยู่ตรงนั้นทั้งคนื”

สุดท้ายพลอยชมพูก็ตัดสินใจหย่อนก้นลงนั่งแค่เพียงขอบเตียง 

แต่มหีรอืที่จะรอดพ้นจากธรีะพฒัน์ได้ 

ชายหนุ่มคว้าเอวของเธอและรั้งมาใกล้แล้วกดร่างเล็กให้นอน

ราบลงกบัเตยีง เขายกตวัขึ้นและโน้มตวัเข้าหาเธอ

“พี่ธีร์...อย่าท�าอะไรพลอยนะ” พลอยชมพูนอนตัวแข็งเป็นหิน 

เงาด�าของคนตวัโตทาบทบัลงมา 

“สรปุว่าน้องพลอยจะรบัผดิชอบอย่างไรกบัคนืส่งตวัเข้าห้องหอ

ของพี่”

พลอยชมพูสะดุ้ง ทนัททีี่ได้รบัค�าถามเธอกเ็ตรยีมตวัจะหน ีแต่

แขนของธรีะพฒัน์นั้นวางกนัไว้อยู่แล้ว ตอนนี้หญงิสาวอยู่ภายใต้การ

ควบคมุของชายหนุ่มโดยสมบูรณ์

“พลอยไม่ใช่เจ้าสาวของพี่ พี่ธรี์รอพี่เพชรดกีว่านะคะ พลอยว่า

เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เพชรกค็งมา” 
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“คนืส่งตวัเข้าห้องหอของพี่มนัคนืนี้ไม่ใช่พรุ่งนี้” ธรีะพฒัน์แย้ง 

“บอกมา จะรบัผดิชอบยงัไง” 

เมื่อหญิงสาวยังคงเงียบ ชายหนุ่มก็ใช้ไม้เด็ดโดยโน้มตัวลงไป

ใกล้ จนลมหายใจของเขาเป่ารดพวงแก้มนวลที่ขึ้นสี

“ถ้าน้องพลอยไม่ตอบ พี่กจ็ะเลอืกท�าตามใจพี่นะ”

“หมอนข้าง!” พลอยชมพูโพล่งออกมาเสียดื้อๆ เธอหลับตาปี๋ 

“พลอยจะเป็นหมอนข้างให้พี่ธรี์ค่ะคนืนี้” 

“ฮ่า ฮ่า ฮ่า”

สองตาที่ปิดแน่นค่อยๆ เปิดออกเมื่อได้ยนิเสยีงหวัเราะเหมอืน

จะขาดใจตาย คนหน้าดกุ�าลงัหวัเราะจนรมิฝีปากบึ้งตงึยิ้มได้ รอยยิ้ม

บนใบหน้าของเขาท�าให้ธรีะพฒัน์ดูน่าคบหามากขึ้น พลอยชมพูเผลอ

มองรอยยิ้มของเขาอย่างเพลินๆ รู้ตัวอีกทีดวงตาที่เคยดุก็ส่งแววตา

ระยบัมาให้

“หมอนข้างที่นอนตัวแข็งแบบนี้น่ะเหรอ พี่กอดแล้วจะไปนอน

หลบัได้ยงัไงกนั” 

“แต่พลอยจะเป็นหมอนข้างที่ด ีไม่หอืไม่ออื ไม่ดื้อไม่ซน จะอยู่

นิ่งๆ แต่พี่ธีร์ต้องสัญญาว่าจะไม่ท�าอะไรพลอยและรอพี่เพชรแทน 

นะคะ” 

ธีระพัฒน์หลุดข�ายายตัวเล็กที่เสนอตัวเป็นหมอนข้างให้ผู้ชาย

เพื่อเอาตวัรอดจากการข่มเหง

“ก็ได้ หมอนข้างก็หมอนข้าง แต่น้องพลอยต้องท�าตัวให้นิ่ม 

กว่านี้หน่อย บอกไว้ก่อนนะว่าหมอนข้างที่บ้านพี่น่ะนิ่มมาก กอดปุ๊บ

หลบัสนทิเลย” 

ชายหนุ่มทิ้งตัวลงนอนข้างกัน พลอยชมพูถอนหายใจเสียงดัง 

เธอพยายามผ่อนคลาย แต่ก็เผลอเกร็งตัวทุกครั้งที่แขนหนักที่พาด 

‘หมอนข้าง’ ขยับ เสียงหัวเราะเบาๆ มาจากคนข้างกายก่อนเขาจะ
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ตดัสนิใจดงึเธอให้นอนหนัหลงัเข้าหาตวัเขาเอง

“พี่นอนกอดหมอนข้างท่านี้” 

“หมอนข้างพี่ธีร์มีด้านด้วยเหรอคะ พี่ธีร์ถึงได้รู้ว่าด้านไหนคือ

ด้านหน้า ด้านหลงั” พลอยชมพูบ่นอบุ และพยายามเอาแขนกนัไม่ให้

เขาได้กอดเธอตรงๆ ที่ส�าคญัที่สดุเพื่อกนัไม่ให้เขารู้สกึถงึเสยีงหวัใจที่

เต้นตึ้กตั้กอย่างรนุแรงทกุครั้งที่เขาเข้าใกล้ 

“มีสิ หมอนข้างพี่เป็นตุ๊กตายาง ไซซ์ประมาณน้องพลอยเลย 

นี่แหละ” 

เมื่อได้ยิน พลอยชมพูก็ถึงกับตระหนกและขยับตัวออกห่าง  

ธรีะพฒัน์หวัเราะลั่น แล้วหญงิสาวกร็ู้ตวัว่าเธอโดนอ�าเข้าให้อกีแล้ว 

“พี่ธร์ีชอบแกล้งน้อง!” คนเสยีงหวานต่อว่าพลางนอนนิ่งให้เขา

กอดแทนหมอนข้างอย่างที่รบัปากไว้ ธรีะพฒัน์ยิ้มและไม่ต่อปากต่อค�า 

เขากระชบัอ้อมกอดให้แน่นขึ้นพร้อมกบัขยบัราวจะหามมุนอน พลอย-

ชมพูเกรง็ไปทั้งตวั แต่เมื่อได้ยนิเสยีงลมหายใจสม�่าเสมอของเขา เธอ

กเ็ริ่มคลายความกงัวล 

หลบัแล้วเหรอ

สงสัยแต่ก็ไม่กล้าหันกลับไปมอง เพราะเกรงจะปะทะกับหน้า

ของเขาในระยะใกล้ แขนของธีระพัฒน์ที่กอดอยู่เริ่มทิ้งน�้าหนักลงมา

เตม็ๆ เมื่อเธอคลายความเกรง็ลง มนัให้ความรูส้กึอบอุน่อย่างประหลาด 

หญงิสาวหลบัตาลง และเผลอหลบัไปเพราะความเหนื่อยอ่อนจากงาน

แต่งงานที่วุ่นวายตลอดทั้งวนั 

ธรีะพฒัน์ยงัไม่หลบั เขาแกล้งท�าเป็นหลบัเพื่อให้คนในอ้อมกอด

คลายความกังวล และเขาจะไปหลับลงได้อย่างไร ในเมื่อสัมผัสจาก 

ตวัเธอทั้งนุม่ ทั้งหอมกลิ่นสบูอ่่อนๆ และอบอุน่มากถงึเพยีงนี้ สองแขน

ที่ไม่เคยโอบกอดผูห้ญงิคนใดอย่างรกัใคร่กลบัอยากทะนถุนอมร่างเลก็

ที่ขยบัเข้ามาจบัจองพื้นที่ในหวัใจของเขาโดยไม่รู้ตวั 
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เมือ่แสงแรกของวนัสาดส่องทะลมุ่านโปร่งของโรงแรมหรู

คนตัวเล็กก็เริ่มขยับ ความเหนื่อยล้าท�าเอาเธอเมื่อยไปทั้งตัว ขาเอง 

ก็ปวดตึงจากการใส่ส้นสูงยืนและเดินไปมาตลอดระยะเวลาเกือบ 

สี่ชั่วโมงในงานแต่งงาน...

งานแต่งงาน!!

พลอยชมพูทะลึ่งพรวดลุกขึ้นนั่ง เมื่อนึกได้ถึงอะไรบางอย่างที่

เกดิขึ้นในยี่สบิสี่ชั่วโมงที่ผ่านมา นยัน์ตาหวานกวาดมองหาใครอกีคน

ที่น่าจะอยู่ในห้องนี้ เธอถอนหายใจเมื่อไม่พบก่อนจะสะดุ้งเมื่อประตู

ห้องเปิดออกพร้อมกบัร่างสูงที่ก้าวเข้ามา

“พี่ไปหาเสื้อผ้ามาให้ อาบน�้าแต่งตวัเสยี ตอนนี้พ่อแม่พี่แล้วก็

แม่น้องพลอยรอเราอยู่ที่บ้านแล้ว เจ้าหน้าที่เขตกม็าแล้วด้วย” ธรีะพฒัน์

พาดชดุไว้ตรงปลายเตยีง ส่วนตวัเขาเองนั้นอยูใ่นชดุเชิ้ตแขนยาวปลด

กระดมุแขนกบักางเกงขายาวสเีข้ม 

“หาตัวพี่เพชรเจอแล้วเหรอคะ!” นัยน์ตาหวานเป็นประกาย

วาววบั ก่อนจะรบีเอ่ยแก้ “พลอยหมายถงึ...พี่เพชรไปรออยู่ที่นั่นแล้ว

ใช่ไหมคะ” 

ธรีะพฒัน์ไม่ตอบ เพราะเขาไม่รู ้และไม่คดิจะสนใจเสยีด้วย ทว่า

3
ทะเบียนสมรส
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ในใจของเขากลบัรู้สกึประหลาดเมื่อท่าทางของพลอยชมพนูั้นดเูหมอืน

เป็นการปฏเิสธเขาทางอ้อม

“น้องพลอยไม่อยากจดทะเบียนกับพี่ขนาดนั้นเชียวเหรอ”  

ธีระพัฒน์เปรย น�้าเสียงเข้มดุ นัยน์ตาคมก็ดูจะกร้าวขึ้นฉับพลัน ใน

ขณะที่พลอยชมพูยงังงงนั ชายหนุ่มกเ็สรมิต่อ 

“ลกุไปอาบน�้า พี่ให้เวลาสบินาท ีแล้วเราจะไปด้วยกนั”

เป็นอย่างทีธ่รีะพฒัน์ได้บอกไว้ สมบัต ิคณุหญงินฤมล และ

คุณหญิงรัตนนั้นอยู่กันพร้อมหน้าที่คฤหาสน์ของตระกูลภคเวชกุล 

พร้อมกับเจ้าหน้าที่เขตที่จะมาด�าเนินเรื่องการจดทะเบียนสมรสให้ 

ทั้งสองตระกลู พลอยชมพกูงัวลมากเกนิกว่าจะสนใจความหรหูราโอ่อ่า

ที่ตระกูลของธีระพัฒน์มี นัยน์ตาหวานกวาดมองหาร่างเพรียวของ 

ผู้เป็นพี่

แต่กไ็ม่เหน็แม้แต่เงาของเพชรน�้าหนึ่ง...

พลอยชมพูสบตากบัผู้เป็นแม่ แต่คณุหญงิรตันกย็งัคงยิ้มแย้ม

“ตาธรี์ เราสั่งห้ามพวกนกัข่าวเข้ามาหรอื” 

เมื่อลูกชายตวัดกี้าวเข้ามาในตวัคฤหาสน์ คณุหญงินฤมลกล็กุ

พรวดเข้าไปหา เพราะนักข่าวที่คุณหญิงติดต่อไว้ถูกโทร. ไปสั่งห้าม 

ย่างกรายเข้ามาในคฤหาสน์ของตระกลูในวนัจดทะเบยีนสมรสของเขา 

ทายาทร้านเพชรพันล้านจะแต่งงานทั้งที มันจะต้องเป็นข่าว และ 

คุณหญิงนฤมลอยากให้พวกนักข่าวเขียนข่าวอย่างที่เธอบอกให้เขียน

มากกว่าให้พวกเขาไปเต้าข่าวกนัเอง แต่ก่อนที่คณุหญงินฤมลจะต่อว่า 

เธอกเ็หลอืบไปเหน็พลอยชมพูที่เดนิตามหลงัธรีะพฒัน์มาอย่างแอบๆ 

“นั่นหนพูลอยนี่ ท�าไมมาพร้อมตาธร์ีได้ล่ะ” คณุหญงินฤมลถาม 

พลอยชมพูยกมือไหว้ เธอส่งรอยยิ้มเจื่อนแบบที่ไม่รู้จะตอบ 

เช่นไรดใีห้คณุหญงินฤมล 
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“แล้วหนูเพชรไปไหนเสยีล่ะหมื” 

“เพชรน�้าหนึ่งไปไหนนั้น ธีร์ว่าต้องถามเอาจากคุณหญิงรัตน 

น่าจะรูเ้รื่องกว่า” ธรีะพฒัน์ตอบแทนหญงิสาวพลางมองคณุหญงิรตัน

ด้วยสายตาไม่ไว้วางใจนกั

ใครว่าเขาไม่รู ้คณุหญงิรตันยดัเยยีดลกูสาวของตวัเองมาให้เขา

กเ็พราะหวงัในทรพัย์สนิของตระกูลภคเวชกลุ 

แต่ที่ธีระพัฒน์สงสัยนั้นคือ เพชรน�้าหนึ่งไปไหน แล้วท�าไมถึง

กลายเป็นพลอยชมพู

“ดฉินักไ็ม่ทราบเช่นกนัค่ะ” คณุหญงิรตันตอบหน้าซื่อ “แล้วเรา

จะเริ่มจดทะเบียนกันได้หรือยังคะ ตอนสายๆ ดิฉันมีนัดต่อนะคะ 

คณุพี่” 

“เอ๊ะ จะได้อย่างไรล่ะ ในเมื่อตัวเจ้าสาวยังไม่มา แล้วจะให้

ลูกชายฉนัจดทะเบยีนกบัผสีางที่ไหนหรอื” คณุหญงินฤมลสวนอย่าง

ไม่พอใจนกั ท�าให้สมบตัพิยายามปรามภรรยา เพราะอย่างไรนั่นกค็อื

ภรรยาของคนที่ช่วยเหลอืครอบครวัของเขามาก่อน 

คณุหญงิรตันยิ้มหยนั

“กน็ั่นไงล่ะคะเจ้าสาว” พยักพเยดิไปทางพลอยชมพูที่แอบอยู่

หลงัร่างสูงของธรีะพฒัน์ ท�าให้หญงิสาวรบีขยบัเพื่อหลบสายตาทิ่มแทง

ของคณุหญงินฤมล

“คณุหญงิกรณุาอย่าพดูเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ค่ะ ดฉินักเ็หน็อยู ่หนู

เพชรน�้าหนึ่งเข้าพธิสีมรสกบัตาธรี์ไปหมาดๆ”

“ช่วงเช้าน่ะใช่ แต่งานเยน็เกรงว่าจะไม่นะคะ” 

“คุณหญิงหมายความว่าอย่างไร” คุณหญิงนฤมลย้อนถาม 

ความเคลอืบแคลงใจปรากฏในสหีน้า 

คณุหญงิรตันยกัไหล่

“กล็องถามลูกชายคณุพี่ดูสคิะ ว่าเมื่อคนืเข้าห้องหอกบัใคร”
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ปัญหาถูกโยนมาให้ชายหนุ่มเพียงหนึ่งเดียวที่ยืนนิ่งมาตลอด

การสนทนา ผู้ใหญ่ทั้งสามตวดัตามามองคู่ชายหญงิที่มาพร้อมกนั 

“ว่าไงตาธีร์” คุณหญิงนฤมลคาดคั้น แต่เธอรู้ว่าถ้าตาธีร์ไม่

อยากพดู เขากจ็ะไม่พดู เป้าหมายจงึถูกเปลี่ยนไปเป็นคนที่ยนือยูใ่กล้ๆ 

แทน 

“ว่าไงหนูพลอย”

พลอยชมพเูริ่มสั่น เธอสั่นจนธรีะพฒัน์ที่อยูต่ดิกนัรูส้กึได้ มอืเลก็

เกาะแขนเสื้อของเขาแน่น นยัน์ตาหวานหนัไปมองผูเ้ป็นแม่อย่างวงิวอน

ขอความช่วยเหลอื แต่คณุหญงิรตันไม่ใส่ใจเธอเลยสกันดิ 

ธรีะพฒัน์สงสยัในความสมัพนัธ์ของแม่ลูกคู่นี้เสยีเหลอืเกนิ 

“หนพูลอย” น�้าเสยีงของคณุหญงินฤมลเริ่มดเุมื่อความไม่พอใจ

พลุ่งพล่าน 

พลอยชมพูก้มหน้างดุ 

“คุณหญิงอย่าเพิ่งโกรธนะคะ คือ...พี่เพชรเขาไม่สบายหนัก  

เลยวานให้พลอยช่วยเข้างานพธิเียน็แทน พลอยเองกไ็ม่คาดคดิว่าจะ 

เลยเถิดมาถึงขนาดนี้ พลอยขอโทษค่ะที่ท�าอะไรไปโดยไม่ได้ปรึกษา 

คณุหญงิก่อน แต่พลอยว่าอกีไม่นานพี่เพชรกค็งมา...” 

“ไม่มาหรอก ก็เธอเข้าห้องหอกับเจ้าบ่าวไปแล้ว ยายเพชรจะ

มาท�าไมอกีล่ะ” คณุหญงิรตันสวนขึ้นเรยีบๆ “แล้วนี่จะจดทะเบยีนกนั

ได้หรอืยงั ชกัช้าเสยีเวลา” 

“แม่คะ!”

“นี่มนัอะไรกนัคะคณุหญงิ!” คณุหญงินฤมลตวาดอย่างเหลอือด 

ความเกรี้ยวกราดได้ท�าลายก�าแพงความอดทนของเธอจนหมดสิ้น 

“ใจเยน็ๆ น่าคณุ”

“ไม่เย็นแล้วค่ะคุณสมบัติ คุณหญิงจะมาท�าให้เรื่องการเกี่ยว

ดองของสองตระกูลเป็นเรื่องตลกแบบนี้ไม่ได้!”
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“ดิฉันก็ไม่ได้ตลกนี่คะ ยังไงลูกชายคุณพี่ก็ต้องแต่งกับลูกสาว

ของดิฉันสักคนอยู่แล้ว ยังไงเด็กมันก็ไม่รู้จักกัน จะแต่งกับคนไหนก็

เหมอืนกนัแหละค่ะ” คณุหญงิรตันย้อน “ในเมื่อยายเพชรไม่อยู ่กแ็ต่ง

กบัยายพลอยไปกเ็ท่านั้น”

“ไม่ค่ะ! การจดทะเบยีนสมรสในวนันี้จะไม่เกดิขึ้น”

“คณุพี่!”

คณุหญงินฤมลประกาศกร้าว ผู้สูงวยัทั้งสองลกุพรวดขึ้นเผชญิ

หน้าจนสมบตัเิกรงว่าจะเป็นเรื่องใหญ่ จงึพยายามรั้งภรรยาของตวัเอง

ไว้

แต่มหีรอืจะห้ามอารมณ์ของผู้หญงิได้

“ถ้าคุณหญิงจะมาเล่นลูกไม้กับทางเราแบบนี้ ทางเราก็ขอ

ปฏเิสธ ดฉินัเชญิญาตแิละเพื่อนของดฉินัมาเป็นสกัขพียานพธิมีงคล-

สมรสระหว่าง ธรีะพฒัน์ ภคเวชกลุ กบั เพชรน�้าหนึ่ง จติรมงคล ไม่ใช่ 

พลอยชมพ ูจติรมงคล ในเมื่อตวัเจ้าสาวไม่มาเข้าร่วมพธิ ีงานแต่งงาน

กถ็อืว่าเป็นโมฆะ ศรเีพญ็ เชญิแขกกลบั!”

“คะ...ค่ะ!”

หญิงวัยค่อนคนรีบกุลีกุจอเข้ามาตามค�าสั่งผู้เป็นนาย ทว่า 

‘แขก’ ยงัคงนั่งป้ันหน้านิ่ง อกีฝ่ายกเ็ป็นถงึคณุหญงิของอกีตระกลูหนึ่ง 

คนใช้อย่างเธอจะกล้าท�าอะไรได้ 

“คณุหญงิคะ...”

“ฉันไม่กลับ” คุณหญิงรัตนยืนกราน เธอหันมองพลอยชมพูที่

เอาแต่ยนืหลบและไม่แสดงตวัเป็นเจ้าข้าวเจ้าของธรีะพฒัน์อย่างที่เธอ

หมายมาดเอาไว้

อตุส่าห์ส่งตวัเข้าห้องหอไปทั้งคนื ไม่ได้เรื่องเลยจรงิๆ 

“ยายพลอย พดูออกมาส ิบอกแม่สามเีธอไปสว่ิาเธอเป็นภรรยา

ของธรีะพฒัน์แล้ว เหลอืกแ็ค่จดทะเบยีนให้มนัถูกต้องตามกฎหมาย!”
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“คณุแม่!” พลอยชมพูส่ายหวัรวัๆ 

ท่าทขีองหญงิสาวแสดงถงึการปฏเิสธการแต่งงานกบัธรีะพฒัน์

อย่างชดัเจน จนชายหนุ่มรู้สกึปวดแปลบ

อายจุนปนูนี้ ธรีะพฒัน์ไม่เคยถกูผูห้ญงิปฏเิสธ มแีต่จะอ้อนวอน

ให้เขามอบทะเบยีนสมรสให้พวกเธอ นี่ทะเบยีนสมรสวางต่อหน้า แต่

พลอยชมพูกลบัอยากจะฉกีมนัทิ้ง

มอืของชายหนุ่มก�าแน่น

ด ีแล้วจะได้เหน็ดกีนั ในเมื่อเธอไม่อยากแต่งงานกบัเขา

แค่ทะเบยีนสมรสเพยีงใบเดยีว ชายหนุม่ยอมได้ ถ้ามนัจะท�าให้

พลอยชมพูเป็นของเขาโดยสมบูรณ์!

...

พลอยชมพตูกที่นั่งล�าบาก เหมอืนคนกลนืไม่เข้าคายไม่ออก แม่

ที่น่าจะช่วยเธอได้กลับผลักเธอตกหลุมพรางที่แม่เองนั่นแหละขุดไว้  

คนเดียวที่จะช่วยเธออธิบายเรื่องทุกอย่างนี้ได้ก็มีเพียงแค่ธีระพัฒน์ที่

อยู่ในห้องหอกบัเธอทั้งคนื

หญงิสาวคว้าแขนชายหนุ่มแน่น มองเขาด้วยแววตาอ้อนวอน

“พี่ธรี์ช่วยพลอยด้วย อธบิายไปสคิะว่าเมื่อคนืระหว่างเราไม่ได้

มเีรื่องอะไรแบบนั้น พลอยกแ็ค่เข้าพธิแีทนพี่เพชรเฉยๆ ไม่ได้คดิจะมา

แทนที่พี่เพชรเลยแม้แต่น้อย พี่ธีร์ต้องช่วยพลอยนะ แล้วเดี๋ยวพลอย

จะตดิต่อพี่เพชรให้...”

“ไม่ต้อง” ธีระพัฒน์ตัดบท เขาเบือนหน้าหนีดวงตากลมใส 

ปฏเิสธค�าร้องขอ และยนืกรานว่า “คณุเจ้าหน้าที่ช่วยเตรยีมเอกสาร

ด้วยนะครบั”

“อะไรกนัตาธรี์!” 

ธีระพัฒน์ไม่สนใจเสียงโวยวาย เขาใช้ช่วงวินาทีที่สบตากับ

พลอยชมพูในการตัดสินใจเรื่องที่ควรจะเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดในชีวิต  
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มอืหนาเลื่อนลงไปคว้ามอืเลก็ๆ มากมุเอาไว้แน่น 

“พลอยชมพูเป็นเมยีผมแล้ว ผมจะจดทะเบยีนสมรสกบัเธอ”

หัวใจของพลอยชมพูหล่นไปกองอยู่แทบเท้า คุณหญิงนฤมล

เป็นลมล้มลงบนโซฟา เดอืดร้อนศรเีพญ็กลุกีจุอเข้าช่วย คณุหญงิรตัน

ซ่อนรอยยิ้มที่มุมปาก ในขณะที่ ‘เมีย’ แต่งตั้งของธีระพัฒน์ได้แต่ 

อ้าปากค้าง

“มะ...ไม่ใช่นะคะ” พลอยชมพพูยายามแก้ต่าง แต่เสยีงหวดีร้อง

โวยวายและความอลหม่านที่เกดิขึ้นท�าให้ไม่มใีครสนใจค�าพดูของเธอ

เลย

“คณุสมบตั!ิ คณุช่วยพดูอะไรหน่อยสคิะ! ตาธร์ีเราท�าแบบนี้ได้

ยงัไง กร็ู้ว่านั่นไม่ใช่เจ้าสาว!” คณุหญงินฤมลโวยวาย

“หยุดโวยวายก่อนเถอะคุณ” สมบัติพยายามใจเย็นที่สุด เขา

มองหน้าลูกชายที่ดูจะหนักแน่นในค�าพูดของตัวเอง “แกแน่ใจนะ 

ตาธรี์”

“ครบั”

“เรื่องนี้จะไม่เกี่ยวกบัเรื่องงานที่ฉนัเคยคยุกบัแก ในเมื่อเจ้าสาว

หนีการแต่งงาน แกก็สามารถปฏิเสธงานนี้ได้ แต่แกยังยืนยันว่าจะ

แต่งงานกบับ้านจติรมงคล?”

ค�าถามย�้ามาจากผู้เป็นใหญ่สุดในบ้านภคเวชกุล เมื่อสิ่งที่เคย

เป็นข้อบังคับเดียวที่ท�าให้ธีระพัฒน์ยอมเดินเข้าพิธีวิวาห์ถูกปลดออก 

ชายหนุ่มกต็้องทบทวนการตดัสนิใจให้แน่ชดั

เสยีงกระซบิเบาๆ ที่เรยีกชื่อเขาดงัขึ้น พร้อมกบัถ้อยค�าเว้าวอน

และดวงหน้าเลก็ที่ส่ายไปมาราวกบัต้องการให้เขาปฏเิสธ ราวกบัเธอ

ก�าลงัเล่นตลกกบัอารมณ์โกรธของเขา นั่นท�าให้เขาแน่ใจ

“คณุเจ้าหน้าที่พร้อมหรอืยงัครบั”

“ครบั”
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ความรู้สกึของพลอยชมพูแตกสลาย แม้แต่คนที่จบัมอืเธอแน่น

กไ็ม่สนใจเธอ ธรีะพฒัน์กึ่งลากกึ่งจงูหญงิสาวไปหาเจ้าหน้าที่เขต เมื่อ

ก้าวผ่านหน้าคณุหญงินฤมล พลอยชมพูกไ็ด้เหน็ความแค้นในดวงตา

คู่นั้น 

“คณุแม่คะ ช่วยพลอยด้วย พลอยยงัไม่อยากแต่งงาน....” พลอย-

ชมพูอ้อนวอน แต่ยิ่งท�าให้มอืของชายหนุ่มบบีแน่นขึ้นกว่าเก่า

“เป็นเมยีเขาแล้วจะไม่แต่งได้ยงัไง จะให้ผูช้ายมนัเอาฟรีๆ  หรอื

เจ้าลูกโง่”

“แต่พลอยยงัไม่...”

“นั่งลงได้แล้วน้องพลอย แล้วเธอจะได้ทุกสิ่งที่เธอร้องขอจาก

ภคเวชกุล” ดวงตาของธีระพัฒน์วาวโรจน์ น�้าเสียงของเขาแข็งกร้าว

จนพลอยชมพูไม่กล้าค้าน

ท�าไม...

ในเมื่อเขาเองกร็ู้ดทีี่สดุว่ามนัไม่มอีะไรเกดิขึ้นเลยเมื่อคนืนี้...

เธอยงัไม่ได้เป็น ‘เมยี’ ของเขา

ปากกาด้ามหรถูกูยดัใส่มอืของหญงิสาว เหมอืนกบัชดุแต่งงาน

ที่เธอถูกบงัคบัให้สวม

ท�าไมถึงไม่มีใครสนใจความรู้สึกของเธอเลย ทั้งแม่ ทั้งพี่สาว  

ทั้งพี่ธรี์...

พลอยชมพูได้แต่กล�้ากลนืหยดน�้าตา ก�าปากกาในมอืแน่น

“เดี๋ยว” เสยีงทุ้มแทรกขึ้น “คณุเจ้าหน้าที่ช่วยระบขุ้อตกลงลง

ไปด้วยว่า...พลอยชมพูจะได้รับมรดกจากภคเวชกุลก็ต่อเมื่อเธอให้

ก�าเนดิทายาทสบืสกลุเท่านั้น”

พลอยชมพูตวัดสายตามองเขา แต่ธีระพัฒน์กลับมองผ่าน

ราวกบัเธอไม่มตีวัตน 

“เอ้า เซน็ได้แล้ว”
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ลายเซ็นของ ธีระพัฒน์ ภคเวชกุล ถูกเขียนลงในใบทะเบียน

สมรส พลอยชมพูได้แต่มองช่องว่างเปล่าตรงที่เธอต้องลงชื่อ

“ถ้าแกไม่เซ็นก็ไม่ต้องมาเรียกฉันว่าแม่อีก เป็นเมียเขาไปแล้ว

ยังจะเล่นตัว ให้เขาเอาฟรีแล้วไม่ยอมแต่ง รู้ถึงไหนฉันอายถึงนั่น”  

คณุหญงิรตันข่มขู่ 

นยัน์ตาหวานของพลอยชมพมูองหาคนที่จะช่วยเธอออกไปจาก

ที่ตรงนี้ แต่ไม่มผีู้ใดยื่นมอืมาช่วย

ปลายปากกาจดลงบนกระดาษที่เป็นดั่งกรงขังเธอชั่วชีวิตแล้ว

เขยีนเป็นค�าว่า

พลอยชมพู ภคเวชกลุ

เธอกลายเป็นคนของภคเวชกลุโดยสมบูรณ์

“ฉันไม่ยอมรับ!!!”

“แม่...”

“ไม่! เราท�าแบบนี้ได้ยงัไงตาธรี์ ไม่ไว้หน้าแม่บ้างเลย เหน็หน้า

ยายคุณหญิงนั่นไหม ป่านนี้หัวร่องอหายไปแล้ว แล้วมันเรื่องอะไรที่

เราจะต้องไปรบัน้องสาวเข้ามาแทนพี่สาวที่หนกีารแต่งงานไปด้วย!”

คณุหญงินฤมลวนีทนัททีี่ไล่ตะเพดิแขกออกไปจนสิ้น ธรีะพฒัน์

เองก็ปั้นหน้าไม่ถูก เขาก็ไม่รู ้ว่าจะอธิบายให้คุณหญิงนฤมลฟังได้ 

เช่นไรกบัการตดัสนิใจในครั้งนี้ 

ในเมื่อเขาเองกไ็ม่รู้เหตผุล 

ไม่รู้เช่นกนัว่าท�าไมเขาต้องตอบรบัการแต่งงานกบัน้องพลอย

รู้เพยีงแค่ว่าเขาไม่พอใจที่เธอปฏเิสธเขา และที่ส�าคญั...

...กแ็ค่ไม่อยากให้ใครได้นอนกอดเธอนอกจากเขา 

คณุหญงินฤมลความดนัขึ้น เธอวงิเวยีนคล้ายจะเป็นลมเอาดื้อๆ 

แต่ปากกย็งัคงบ่นลูกชายเพยีงคนเดยีวได้ไม่ขาด
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“แล้วก็รู้ทั้งรู้ว่ายายแก่หิวเงินนั่นขายลูกหวังให้มาสูบเลือดสูบ

เนื้อตระกูลเรา กย็งัจะยอม ทั้งตาธรี์ ทั้งคณุ...”

“ฟังธรี์ก่อน....”

“ฟัง! ฟังอะไร แม่ฟังอยู่ ไหนธรี์ลองอธบิายเหตผุลของธรี์ให้แม่

ฟังซิว่า เรามีเหตุผลอะไรถึงรับปลิงมาสูบเลือดสูบเนื้อพ่อกับแม่ของ 

ตวัเอง” คณุหญงินฤมลถาม 

“คณุกพ็ดูเกนิไป ถงึอย่างไรจติรมงคลกม็บีญุคณุกบัเรา ถ้าไม่มี

คณุภควตัร คณุกค็งไม่มเีครื่องเพชรพลอยประดบัคอประดบันิ้วมาได้

จนถงึทกุวนันี้” 

“คณุสมบตั!ิ”

“บญุคณุต้องทดแทน” สมบตัเิปรย “ไม่รุ่นพ่อกร็ุ่นแกที่ต้องรบั

ภาระนี้ ไม่เช่นนั้นภคเวชกลุจะต้องตดิหนี้จติรมงคลไปชั่วลูกชั่วหลาน 

ไม่ว่าแกจะตดัสนิใจด้วยเหตผุลอะไร พ่อกข็อบใจแกมาก”

ธรีะพฒัน์ยิ้มรบั ก่อนจะรบีหบุยิ้มทนัทเีมื่อได้รบัสายตาเข่นเขี้ยว

จากคณุหญงินฤมล

“ถึงอย่างไรแม่ก็ไม่ยอมรับสะใภ้จากบ้านนั้น ห้ามพาเธอมา

เหยยีบที่นี่”

“แม่ครบั นั่นเมยีธรี์นะ” 

“เมีย!?” คุณหญิงนฤมลหวีดเสียงสูง “ได้กันแค่คืนเดียว จด

ทะเบยีนกนัไปไม่ถงึชั่วโมง เรากล้าเถยีงแม่แทนคนบ้านนั้นแล้วหรอื!” 

“แม่ก�าลังไม่มีเหตุผลนะครับ” ธีระพัฒน์ตวัดเสียงห้วน “ธีร์ 

ไม่ได้เถยีงแทนคนบ้านนั้น ธร์ีไม่อยากให้แม่อคตกิบัน้องพลอย เธอเป็น

เดก็ด ีน่ารกั ไม่ประสปีระสา...”

“หน้าด้านเข้าพิธีแต่งงานแทนพี่แล้วก็ฮุบสามีพี่สาวไปเป็นของ

ตวัเอง นั่นน่ะหรอืที่เรยีกว่าไม่ประสปีระสา” คณุหญงินฤมลเย้ยหยนั 

ธรีะพฒัน์อยากจะเถยีงแทนว่าไม่ใช่อย่างที่คณุหญงินฤมลเข้าใจ 



42  หวามใจในบ่วงรัก

ทว่าถ้าเรื่องที่เขากับพลอยชมพูยังไม่มีอะไรกันหลุดออกไป คุณหญิง

นฤมลต้องบงัคบัให้เขาหย่าอย่างแน่นอน 

ธีระพัฒน์ตกอยู่ในสถานะกลืนไม่เข้าคายไม่ออก อยากได้ 

พลอยชมพูเป็นภรรยากใ็ช่ แต่กไ็ม่อยากให้ใครเข้าใจเธอผดิๆ 

“ไม่ว่าอย่างไรแม่ก็ไม่ยอมรับ” คุณหญิงนฤมลตัดบท เธอสูด

หายใจลกึและออกค�าสั่ง 

“ตอนนี้คนทั้งประเทศเข้าใจว่าเราแต่งงานกับเพชรน�้าหนึ่งและ

แม่จะไม่ยอมขายหน้าว่าโดนหลอกสบัตวัเจ้าสาวเพื่อฮบุสมบตั ิแม่จะ

ยอมให้พลอยชมพูได้ใช้นามสกลุของเราต่อได้ ถ้าตาธรี์รบัปากกบัแม่

ว่าจะไม่พาผู้หญิงคนนั้นออกหน้าออกตา ไม่พาออกงานสังคมใดๆ  

ทั้งสิ้น เป็นเพยีงเมยีเกบ็อยู่เงยีบๆ ของเราเพยีงเท่านั้น”

“ธรี์ท�าแบบนั้นไม่ได้...”

“ถ้าไม่ได้ก็เตรียมจดทะเบียนหย่า” คุณหญิงนฤมลยื่นค�าขาด 

“หรอืไม่เรากบัแม่ขาดกนั” 

ธีระพัฒน์ไม่เข้าใจการตัดสินใจด้วยอารมณ์แถมไร้เหตุผลของ

คณุหญงินฤมล ทว่าเมื่อนกึหาเหตผุลที่เขารบัพลอยชมพมูาเป็นภรรยา

กไ็ด้แต่นิ่งเงยีบและยอมรบั แล้วหนัไปมองปรกึษาผู้เป็นพ่อ 

“ยอมแม่แกไปก่อนเถอะ ก�าลงัอารมณ์ไม่ดอียู ่เถยีงไปกเ็ท่านั้น” 

ผู้เป็นหวัหน้าครอบครวัให้ค�าตอบ 

ชายหนุ่มถอนหายใจหนัก ดูเหมือนเรื่องจะเลวร้ายกว่าที่เขา 

คาดประมาณไว้เยอะ ธรีะพฒัน์ได้ทกุอย่างอย่างที่ต้องการ โดยแลก

มากบัความสมัพนัธ์ที่กระท่อนกระแท่นระหว่างแต่ละคน

หรอืว่าเขาจะเลอืกเดนิเกมผดิ

แต่มาถงึตอนนี้เขากท็�าอะไรไม่ได้แล้ว

“ธรี์ขอตวักลบัก่อนนะครบั”

เมื่อไม่มีประโยชน์ที่จะคุยกันต่อ ธีระพัฒน์ก็ปลีกตัวออกมา  
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ทว่าขายาวๆ ยงัไม่ทนัก้าวพ้นประตบู้าน คณุหญงินฤมลกบ็ญัชาค�าสั่ง 

สดุท้ายมาอย่างทนัท่วงที

“ห้ามท้อง”

“...”

“เราจะท�าอย่างไรก็แล้วแต่เรา แต่ห้ามให้พลอยชมพูท้องเป็น

อนัขาด ไม่เช่นนั้นแม่จะไม่เอาเธอไว้”

ธรีะพฒัน์ชะงกั รมิฝีปากหยกัเม้มแน่น สะกดกลั้นอารมณ์ 

พลอยชมพูจะได้เป็นคนของ ‘ภคเวชกุล’ โดยสมบูรณ์หรือไม่ 

เขาจะเป็นคนตดัสนิเอง

ร่างสูงยกมอืไหว้บพุการ ีก่อนจะหนัตวั ก้าวออกจากคฤหาสน์

ของภคเวชกลุอย่างรวดเรว็

ทันทีที่ลับเงาของลูกชายจอมดื้อ คุณหญิงนฤมลก็ลมจับ 

ทิ้งตัวลงนอนบนโซฟา เดือดร้อนศรีเพ็ญให้รีบเอายาดมยาหม่องมา

ประเคนผู้เป็นนาย 

“คณุ! ดูลูกเราส!ิ เดี๋ยวนี้ไม่ฟังกนัเลย” คณุหญงินฤมลกล่าว

ทั้งๆ ที่ยงัถอืยาดมอยู่ 

สมบตัลิกุขึ้นจากโซฟา

“ตาธีร์ก็สามสิบเจ็ดแล้ว ไม่ใช่เด็กๆ แล้ว คุณก็ปล่อยให้เขา

ตดัสนิใจเองเถอะ เรื่องคู่ชวีติเป็นเรื่องละเอยีดอ่อนนะคณุ” 

“ฉนัไม่เคยว่าอะไรตาธรี์เลยนะ ตอนที่แกคั่วสาวไปเรื่อย แกจะ

คบใครฉนักไ็ม่เคยว่า แต่ไม่ใช่ไปคว้าสาวที่จะมาเป็นปลงิดูดเลอืดสูบ

เนื้อสูบสมบตัเิราไป” คณุหญงินฤมลโวยวาย 

สมบตัชิกัสหีน้า

“คุณอย่าลืมสิว่าคนที่รับปากให้ปลิงที่คุณว่าส่งลูกมาแต่งงาน

กบัเรานั่นคอืผมเอง”
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“คณุ...!”

“หนูพลอยเป็นเดก็ด ี เผลอๆ จะดกีว่าหนูเพชรเสยีอกี ผมเหน็

เดก็คนนี้มาตั้งแต่เดก็ และเชื่อว่าตาธรี์เลอืกไม่ผดิ”

คณุหญงินฤมลไม่เถยีง เพราะเธอรูแ้ก่ใจดว่ีาพลอยชมพเูป็นเดก็

ด ีเดก็น่ารกั ก่อนหน้านี้เธอเองกน็กึเอน็ดหูนพูลอยอยูไ่ม่น้อย แต่ความ

รู้สึกทั้งหมดพังครืนลงไปเมื่อเธอก้าวเข้ามาเป็นตัวหมากที่ท�าให้แผน

ของคณุหญงินฤมลพงัยบัเยนิ

ในเมื่อการแต่งงานนั้นเลี่ยงไม่ได้ คุณหญิงนฤมลจึงเลือกให ้

ธรีะพฒัน์แต่งงานกบัเพชรน�้าหนึ่ง เพราะรายนั้นทั้งแสบ ทั้งแก่นแก้ว 

เธอเชื่อว่าลูกชายเธอคงไม่มีวันชอบผู้หญิงประเภทนั้น เพราะฉะนั้น

การวางแผนก�าจัดเพชรน�้าหนึ่งออกไปจากภคเวชกุลคงท�าได้ง่าย แต่

เมื่อเปลี่ยนมาเป็นพลอยชมพูที่มีแต่คนชอบเธอทั้งคนพ่อและคนลูก 

กค็งท�าได้ยากขึ้น 

“หนพูลอยไม่ผดิ...ถ้าจะผดิกผ็ดิที่เกดิมาเป็นลูกของยายคณุหญงิ 

รตันที่หวงัฮบุสมบตัขิองภคเวชกลุ” คณุหญงินฤมลว่า 

แค่คดิถงึรอยยิ้มหยนัของยายคณุหญงินั่น คณุหญงินฤมลกร้็อน

จนนั่งไม่ตดิ 

“คณุ! แบบนั้นฉนัไม่ยอมนะ!”

สมบตัริบัรู้ถงึความรูส้กึอนัไม่มั่นคงของภรรยา เขาดงึมอืคณุหญงิ

นฤมลมากมุไว้

“ชีวิตคู่คือเรื่องของคนสองคน เหมือนเรื่องราวของคุณกับผม 

คนที่ตาธร์ีแต่งงานด้วยคอืหนพูลอยไม่ใช่คณุหญงิรตัน คณุกน่็าจะรูจ้กั

ลูกเราด ีคนที่หาเงนิเลี้ยงตวัเองตั้งแต่เรยีนจบ ไม่เคยพึ่งพงิบารมขีอง

พ่อแม่ ผมเชื่อว่าตาธร์ีคงมวีธิใีนการจดัการกบัคณุหญงิในรปูแบบของ

เขาเอง”
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พลอยชมพูไม่อาจนั่งได้ติดที่ เธอลุกล้ีลุกลนตลอดเวลา 

ตั้งแต่ศกัดิ์ฐารบัตวัเธอมาจากคฤหาสน์ภคเวชกลุ

เมื่อขั้นตอนการจดทะเบยีนสมรสเสรจ็สิ้น คณุหญงิรตันกข็อตวั

กลบับ้านของตวัเองโดยไว ทิ้งหญงิสาวไว้กบัสายตาอนัไม่เป็นมติรของ

คณุหญงินฤมล เพราะตอ้งการคยุเรื่องสว่นตวัภายในครอบครวักนัตอ่ 

ธรีะพฒัน์ต่อสายไหว้วานให้ศกัดิ์ฐา ผู้ช่วยของเขามารบัตวัพลอยชมพู

ไปรอที่คอนโดของเขาก่อน 

“คณุศกัดิ์ฐา ไม่ต้องอยูร่อเป็นเพื่อนกไ็ด้นะคะ พลอยอยูค่นเดยีว

ได้” พลอยชมพพูยายามยิ้มแย้มเพื่อผกูมติร แต่กลบัไม่ได้รอยยิ้มตอบ

จากคนตรงหน้าที่ยนืเฝ้าเธออยูไ่ม่ไกลจากโซฟาเลยแม้แต่น้อย ศกัดิ์ฐา 

เป็นชายรูปร่างสูงโปร่ง แต่ดูจะเตี้ยกว่าธีระพัฒน์อย่างน้อยก็ราวๆ  

สบิเซนตเิมตร หน้าตาสะอาดสะอ้าน หล่อเหลา สขุมุ แต่ดูห่างไกล

จากความเป็นมติรมากนกั

“ผมรบัค�าสั่งมาจากคณุธรี์ให้เฝ้าคณุไว้ไม่ให้หน”ี 

แถมยงัเป็นคนตรงมากอกีต่างหาก 

เพนต์เฮาส์สุดหรูในชั้นบนสุดของคอนโดใจกลางสาทรไม่ได ้

ท�าให้พลอยชมพูตื่นตาตื่นใจมากกว่าความตระหนกกับสถานะที่เธอ

เป็นอยู่ตอนนี้ 

‘ภรรยา’

เธอได้แต่งงานและจดทะเบยีนสมรสกบัคนที่เธอแทบจะไม่รูจ้กั

เขาเลย 

ธรีะพฒัน์ คณุเล่นอะไรของคณุกนั 

สมาร์ตโฟนของหญงิสาวถูกยดึ เธอรู้สกึเหมอืนถูกขงัอยู่ในกรง

หรูชั้นหกสบิเก้า ไม่ว่าจะขยบัตวัไปทางไหนกอ็ยูใ่นสายตาของศกัดิ์ฐา

ตลอดเวลา แม้เขาจะไม่ก้าวเข้ามาในระยะที่จะท�าให้เธออึดอัด แต่

พลอยชมพูกไ็ม่คุ้นเคยกบัการมใีครตามตดิทกุฝีก้าวเช่นนี้ 
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“ครบั ถงึแล้วครบั ครบั ครบั”

ศกัดิ์ฐาวางสาย คนปลายสายคงไม่ใช่ใครอื่นนอกจากธรีะพฒัน์ 

พลอยชมพูเงี่ยหูฟัง แม้เธอจะท�าเป็นไม่สนใจเลยแม้แต่น้อย

“คณุธร์ีฝากบอกคณุผูห้ญงิว่าคณุธร์ีตดิงานด่วน อาจจะถงึห้อง

ช้าหน่อย ให้ผมหาอะไรให้คณุผูห้ญงิทานไปก่อน ไม่ทราบว่าคณุผูห้ญงิ

จะรบัอะไรด”ี

“ไม่ค่ะ พลอยไม่หวิ” หญงิสาวปฏเิสธ แต่สหีน้าเคร่งขรมึของ

ศกัดิ์ฐาไม่เปลี่ยนไปเลยแม้แต่น้อย 

“ผมต้องท�าตามค�าสั่งของคณุธร์ี ไม่เช่นนั้นผมจะถกูลงโทษ คณุ

ผู้หญงิจะรบัอะไรครบั”

เมื่อนกึถงึหน้าของคนใจร้ายที่ดแีต่โทร. มาออกค�าสั่ง ดวงหน้า

หวานกบ็ึ้งตงึอย่างรวดเรว็

“พลอยบอกว่าพลอยไม่หวิค่ะ” หางเสยีงตวดัห้วนก่อนจะอ่อน

ลงเมื่อรู้ว่าคนรับอารมณ์นั้นไม่ใช่คนตัวยักษ์ที่ใจยักษ์ยิ่งกว่า “พลอย

ไม่กนิเอง พลอยกนิอะไรไม่ลง คณุธร์ีเขาคงไม่ลงโทษคณุศกัดิ์ฐาหรอก 

มั้งคะ อีกอย่าง เรียกพลอยว่าพลอยก็พอค่ะ ไม่ต้องเรียกแบบนั้น 

พลอยไม่ชอบ” 

“ผมจะเรียกคุณผู้หญิงว่าคุณพลอยได้ต่อเมื่อคุณธีร์อนุญาต

เท่านั้นครบั” 

“สรุปว่าคุณเป็นผู้ช่วยเขาหรือเป็นทาสเขากันแน่คะ” พลอย-

ชมพูเหนบ็ 

แต่สหีน้านิ่งของศกัดิ์ฐากย็งัคงเดมิ 

“คณุผู้หญงิจะรบัอะไรครบั ผมจะได้โทร. สั่ง”

พลอยชมพหูงดุหงดิและพานไม่อยากจะเหน็หน้าทั้งเจ้านายและ

ลูกน้องเอาเสียดื้อๆ เธอโถมตัวคว�่าลงบนโซฟา มือเล็กคว้าหมอนอิง

และปิดหน้าเธอเอาไว้ ตัดขาดตัวเองจากบทสนทนากับคนไร้อารมณ์
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โดยสมบูรณ์

หญงิสาวตกอยู่ในความเงยีบที่วงัเวง โดดเดี่ยว และโหวงเหวง 

เธอตดัพ้อในโชคชะตาของตนเอง แม้คนอื่นอาจจะอจิฉาที่เธอเหมอืน

ตกถงัเงนิ แต่เธอไม่ได้ต้องการเลยสกันดิ การแต่งงานคอืเรื่องที่ส�าคญั

มากส�าหรบัเธอ เธอเคยหมายมั่นไว้ว่าจะแต่งงานกบัคนที่เธอรกัเท่านั้น

แต่ไม่ว่าจะส�าคัญอย่างไรก็ยังแพ้สายสัมพันธ์ระหว่างเธอกับ

แม่...

‘ฝากพลอยดูแลแม่เขาด้วยนะ’

พ่อ...พลอยจะท�าอย่างไรด ีพลอยจะหนจีากที่ตรงนี้ไปได้อย่างไร

พลอยชมพูหันมองวิวจากชั้นหกสิบเก้า ก้อนเมฆขาวปุกปุย 

ไม่อาจท�าให้ใจของเธอเยน็ลงเลย หญงิสาวเฝ้ารอที่จะคยุกบัธรีะพฒัน์

ถงึเรื่องราวที่เกดิขึ้น แต่สามกีลบัทิ้งภรรยาจ�ายอมอย่างเธอไว้และหนี

ไปท�างาน...

คนใจร้าย

เธอได้แต่ตดัพ้อและปาดน�้าตา 
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เพราะลูกค้าที่ติดต่อมาอย่างเร่งด่วนท�าให้ธีระพัฒน์ต้อง

ปลีกตัวไปคุยงาน กว่าจะตกลงกันเสร็จท้องฟ้าข้างนอกก็มืดเสียแล้ว 

เป็นเวลาเกอืบสองทุ่มเมื่อชายหนุ่มได้ก้าวเข้าสู่เพนต์เฮาส์ของเขา 

“อยู่ไหน” ธรีะพฒัน์ก้มหน้ารบัการค้อมตวัทกัทายของศกัดิ์ฐา

และถามแทบจะในทันที นัยน์ตาสีด�ากวาดมองหาร่างบางในห้อง 

มดืสลวั มเีพยีงแสงไฟจากภายนอกที่ส่องเข้ามา

“คณุผู้หญงิหลบัอยู่บนโซฟา” 

“เธอทานอะไรหรอืยงั” 

“ยงัครบั” ศกัดิ์ฐาตอบด้วยเสยีงเบาลง 

ธรีะพฒัน์หน้าตงึ ความโกรธฉายชดัผ่านทางแววตาและน�้าเสยีง

“ฉนัสั่งให้หาอะไรให้เธอทาน นายไม่เข้าใจค�าสั่งของฉนัหรอื” 

“พลอยไม่ทานเองแหละค่ะ” เสยีงหวานแต่ห้วนออกรบัแทน 

ธีระพัฒน์เปิดไฟจึงได้เห็นร่างเล็กนั่งอยู่บนโซฟา จ้องหน้าเขา

ด้วยความขึ้งโกรธ 

“คณุธร์ีกลบัมากด็แีล้ว พลอยรอจะคยุกบัคณุเกี่ยวกบัเรื่องวนันี้

อยู่พอด”ี เธอว่าต่อ 

ธรีะพฒัน์มองเหน็ความจรงิจงัและความเกรี้ยวกราดในนยัน์ตา

4
เริ่มต้นความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยา
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หวานคู่นั้น เขาวางของที่ซื้อและส่งสญัญาณให้ศกัดิ์ฐากลบัไป

ในห้องตอนนี้มีเพียงเธอกับเขา พลอยชมพูหยัดกายนั่งตัวตรง 

มีค�าถามมากมายแล่นอยู่ในหัวและต้องการค�าตอบ ทว่าถ้อยค�าที่ 

หลดุออกไปจากปากหญงิสาวคอื ถ้อยค�าที่ง่ายที่สดุ

“คณุธรี์ท�าแบบนี้ท�าไมคะ” 

ธีระพัฒน์จ้องหญิงสาวแทนค�าตอบ เมื่อโดนนัยน์ตาด�าดุกด

หนกัๆ เข้าพลอยชมพกูลบัเป็นฝ่ายหลบุตาหน ีแต่คงด้วยความรั้นและ

ต้องการค�าตอบ เธอกห็นัมาจ้องตาสู ้ชายหนุม่มองเหน็ความดื้อดงึใน

ดวงตาคู่นั้น และรู้ดวี่าการชวนคยุด้วยอารมณ์แบบนี้คงไม่ดสีกัเท่าไร 

ส�าหรบัการเริ่มต้นชวีติคู่ของเขาและเธอ 

“พี่ซื้อชุดมาให้สองสามชุด อาบน�้าเสร็จแล้วเราจะออกไปหา

อะไรกนิกนั” 

“ไม่ค่ะ”

“?” 

“พลอยจะไม่ไปไหนทั้งนั้น ถ้ายังไม่ได้ค�าตอบจากคุณ” คน 

ตวัเลก็ดื้อดงึ 

ธีระพัฒน์ท�าหน้ายุ่ง เขาถอดเสื้อสูทออกแล้วพาดไว้บนโซฟา 

ร่างสูงทิ้งตัวลงนั่งข้างหญิงสาว ทิ้งระยะห่างพอควรเพื่อไม่ให้อึดอัด 

มอืใหญ่ปลดกระดมุข้อมอืและพบัมนัด้วยอริยิาบถสบายๆ ราวกบัไม่

สะทกสะท้านกบัความโกรธที่พลอยชมพูแสดงออกมา 

“คณุธรีะพฒัน์!”

“พี่จะไม่ตอบจนกว่าน้องพลอยจะไปอาบน�้าและลงไปกินข้าว

กบัพี่” 

“พลอยจะไม่ไปอาบน�้าและไม่ไปไหนกับคุณทั้งนั้น จนกว่า

พลอยจะได้ค�าตอบ” คนตวัเลก็ยงัคงยนืกราน

ความเงียบเข้าจู่โจมระหว่างคนทั้งคู่ ทว่าร่างกายคนเราย่อม
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ซื่อสัตย์กับความต้องการเสมอ เสียงโครกครากเบาๆ ท�าเอาใบหน้า

งามหมดจดขึ้นสีแดงระเรื่อ เธอหลุบตาหลบเพื่อกลบเกลื่อนความ 

เขนิอาย 

ธีระพัฒน์แอบหัวเราะ เอ็นดูในความดื้อดึง ทว่าใสซื่อราวกับ

เดก็น้อยของเธอ คนตวัโตขยบัเข้าใกล้จนหญงิสาวต้องเอนตวัหน ีทฐิิ

ท�าให้เธอยงัปิดปากเงยีบ แม้ว่าธรีะพฒัน์จะขยบัเข้ามาจนจมกูของเขา

คลอเคลยีอยูท่ี่ข้างแก้ม สองมอืของหญงิสาวก�าแน่นเตรยีมพร้อมต่อสู้ 

ชายหนุ่มท�าจมูกฟดุฟิดและถอยออกไป

“พี่ไม่คุยกับคนที่ท้องร้องเสียงดังและตัวเหม็นแบบน้องพลอย

ตอนนี้หรอกนะ” 

พลอยชมพูหน้าชาเหมอืนถูกตบหน้าฉาดใหญ่ แต่เมื่อเหน็รอย

ยิ้มหยอกเย้าของคนตวัโตกร็ู้ว่าตวัเองโดนแกล้งเข้าให้อกีแล้ว

“ไม่อยากคยุกไ็ม่ต้องคยุค่ะ พลอยกไ็ม่อยากคยุกบัคณุธร์ีเหมอืน 

กนั” 

“อ้าว แล้วน้องพลอยไม่ต้องการค�าตอบจากพี่แล้วเหรอ”

เหมือนถูกต้อนให้จนมุมจนต้องยอมแพ้ พลอยชมพูทนดวงตา

เจ้าเล่ห์คูน่ั้นไม่ไหว คนตวัเลก็ผดุลกุขึ้น และคว้าถงุกระดาษที่ธรีะพฒัน์

หิ้วมาเข้าห้องน�้าไปด้วย 

เป็นอกีครัง้ทีธ่รีะพฒัน์นัง่รอผูห้ญงิอาบน�า้ และเธอกอ็าบ

เสยีนานแสนนานจนเขาอยากจะเดนิเข้าไปช่วยอาบให้รู้แล้วรู้รอด แต่

ก่อนจะได้ท�าอย่างใจนึก คนตัวเล็กก็เปิดประตูออกมาในชุดเดรสผ้า

ซาตนิสนี�้าเงนิแนบเนื้ออวดทกุสดัส่วน ทั้งเซก็ซี่และเย้ายวน แต่ไม่ได้

เข้ากบับคุลกิของพลอยชมพูเลยแม้แต่น้อย 

หญงิสาวก้มหน้างดุ

“คณุธร์ีเอาเสื้อผ้าพวกนี้มาจากไหนคะ” พลอยชมพวู่าพลางดงึ
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ผ้าบรเิวณหน้าอกให้ห่างออกจากตวั 

ธีระพัฒน์กลืนน�้าลาย พลางนึกก่นด่านิศราที่เขาไว้ใจและ 

ไหว้วานให้หาเสื้อผ้าผู้หญงิมาให้ระหว่างที่เขาประชมุงานอยู่

ชายหนุ่มแสร้งตหีน้าขรมึ 

“มชีดุอื่นอกีไหม” 

พลอยชมพูส่ายหน้าและยื่นถงุเสื้อผ้าคนืให้เขา

“คณุธรี์ดูเองแล้วกนัค่ะ” 

เมื่อหยิบของในถุงออกมา ธีระพัฒน์ก็เหมือนจะได้ยินเสียง 

หวัเราะจางๆ ของนศิราที่ชอบแกล้งเขาอยู่เป็นนจิ 

ไม่น่าไว้ใจยายนั่นเลย

ชดุที่พลอยชมพใูส่อยูด่เูหมอืนจะดทีี่สดุแล้วในบรรดาชดุทั้งหมด

ที่อยู่ในถงุ ชดุหนึ่งเป็นเพยีงสายเดี่ยวซทีรูสแีดงเลอืดนก มลีายลูกไม้

ปิดบงัช่วงอกพอให้ดนู่าค้นหา ส่วนอกีตวัเป็นชดุผ้ายดืคอเต่าสเีทาทว่า

เว้าหลังลงไปลึกจนธีระพัฒน์สงสัยว่ามันเป็นสไตล์ หรือว่าถูกใครดึง

ให้ฉกีขาด 

ชายหนุ่มรีบยัดชุดที่นิศราจัดไว้ให้ลงในถุงเดิม ความกระอัก- 

กระอ่วนเกดิขึ้นระหว่างคนทั้งสอง 

เป็นอะไรไปไอ้ธีร์ กับแค่เด็กอายุยี่สิบสี่ในชุดวาบหวิวที่แกเห็น

มาทั้งชวีติจนจะเบื่อตายอยู่แล้วไม่ใช่หรอืไง 

แต่ท�าไมเมื่อเหน็พลอยชมพใูนชดุแบบนี้ แล้วยิ่งนกึถงึว่าเธอเป็น

ภรรยาของเขาแล้ว...อารมณ์กด็ูเหมอืนพร้อมจะปะทขุึ้นทกุเมื่อ 

ไม่ได้การ...

“ชดุเดมิน้องพลอยล่ะ” 

“กค็ณุธรี์บอกว่ามนัเหมน็ไม่ใช่เหรอคะ” หญงิสาวตอบ เธอท�า

ปากเบ้ ก่อนจะว่าต่อ “พลอยคดิว่าจะใส่ไปท�างานพรุ่งนี้กเ็ลยซกัเอา

ไว้ ไม่คดิเหมอืนกนัว่าชดุที่คณุธรี์หามาให้จะเป็น...ชดุแบบนี้” 
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ธรีะพฒัน์ปั้นหน้าไม่ถูก ก่อนจะรบีบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่น 

“พรุ่งนี้น้องพลอยไม่ต้องไปท�างาน พี่โทร. ลาบรษิทัไว้ให้แล้ว” 

“ลา?” พลอยชมพูตกใจ 

“ใช่ส ิลาสามวนัหลงัแต่งงานไง ส่วนเรื่องฮนันมีนูพี่ขอตดิไว้ก่อน 

พอดีมีงานเข้าด่วน ว่างเมื่อไหร่พี่จะพาเราไปฮันนีมูนนะ น้องพลอย

อยากไปที่ไหนด”ี 

“คุณธีร์!” คนตัวเล็กแว้ด “เลิกท�าเป็นเรื่องตลกได้แล้วค่ะ 

พลอย-ต้อง-ไป-ท�า-งาน”

“เธออยากจะลากจิแค่สามวนั หรอือยากจะลาออก” 

“คณุไม่มสีทิธิ์มาบงัคบัพลอย!”

“มสี ิกน็้องพลอยเป็นภรรยาของพี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย”

“แบบนี้มนัไม่ตลกเลยนะคะ!” 

“อย่างน้อยชื่อของเธอในใบทะเบียนสมรสก็ไม่ใช่เรื่องตลก”  

ธรีะพฒัน์กดเสยีงต�่า 

บรรยากาศระหว่างทั้งสองกลับมาอึมครึมอีกครั้ง พลอยชมพู

หน้าตงึ เธอดงึหมอนองิมาปิดชดุโชว์สดัส่วนที่เธอไม่ต้องการ 

“คณุธร์ียงัไม่ตอบค�าถามพลอยเลยว่าคณุท�าแบบนี้ท�าไม ท�าไป

เพื่ออะไร” 

“เรยีกพี่เหมอืนเดมิก่อนส”ิ

“คณุธรีะพฒัน์!”

“เราแต่งงานกันแล้ว จะมาพูดจาเหินห่างกันแบบนี้พี่ว่ามันคง

ไม่เหมาะ” ธรีะพฒัน์ด ุท�าให้พลอยชมพูอ่อนลงโดยอตัโนมตัิ

“พลอยจะคุยกับคุณเหมือนเดิมได้ยังไง ในเมื่อระหว่างเรา 

สองคนไม่มอีะไรเหมอืนเดมิแล้ว” หญงิสาวกล่าว ธรีะพฒัน์สมัผสัได้

ถึงความเหินห่างและก�าแพงที่พลอยชมพูก�าลังสร้างขึ้นเพื่อกีดกันเขา

ออกมา
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เขาก็แค่อยากได้คนตัวเล็กที่เรียกเขาด้วยเสียงหวานพร้อมกับ

รอยยิ้มอย่างที่มเีสมอ

ถอยคนละก้าวคงจะดทีี่สดุ

“ถ้าพี่ตอบแล้ว น้องพลอยต้องคยุกบัพี่เหมอืนเดมิ ตกลงไหม” 

ชายหนุ่มยื่นข้อเสนอ ท�าให้หญงิสาวเม้มรมิฝีปากแน่น ไม่รบัปาก แต่

กไ็ม่ปฏเิสธ 

ธีระพัฒน์ถอนหายใจหนัก เขาพยายามคิดหาค�าพูดที่ดีที่สุด  

แต่กจ็นปัญญา 

“ถ้าจะต้องเลอืกระหว่างเพชรกบัพลอย พี่ขอเลอืกพลอย”

แต่นั่นแหละ...ธรีะพฒัน์กไ็ม่ใช่นกัพูดที่เก่งนกัในเรื่องนี้

พลอยชมพูชกัสหีน้า น�้าตาปริ่มๆ จะไหล 

“ทั้งที่พลอยก็ไม่ได้อยากแต่งงานแบบนั้นเหรอคะ” เธอสะอื้น 

“ท�าไมคณุเลอืกได้ พลอยถงึเลอืกไม่ได้บ้าง” 

ธีระพัฒน์ผุดลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว เขาโมโหกับค�าว่า ‘ไม่อยาก

แต่งงาน’ ของเธอ

“ไม่อยาก แต่กแ็ต่งมาแล้ว ทกุคนต้องยอมรบัสิ่งที่ตวัเองเลอืก”

“แต่พลอยไม่ได้เลอืก ทกุคนเลอืกให้พลอยต่างหาก!”

“แต่ตอนนี้เธอก็เป็นภรรยาของพี่แล้ว หยุดท�าตัวไร้เหตุผล

เหมอืนเดก็ที่ไม่ยอมรบัความจรงิเสยีท!ี” ธรีะพฒัน์ตวาดเสยีงลั่น 

หญงิสาวตวัสั่นเทาด้วยความกลวั น�้าใสๆ ท่วมดวงตาสนี�้าตาล

จนเธอมองเหน็ภาพคนใจร้ายพร่ามวัไปหมด

“ค่ะ พลอยเป็นภรรยาของคณุ” เสยีงหวานสั่น “ช่วยปรานกีบั 

‘ภรรยาจ�ายอม’ คนนี้ด้วยแล้วกนันะคะ” 

“อย่าพูดจาแบบนี้กบัพี่นะ น้องพลอย!” ชายหนุ่มกระชากแขน

จนคนตวัเลก็ปลวิเข้ากระแทกอก พลอยชมพูเจบ็ แต่เธอกไ็ม่ร้องออก

มาเลยแม้แต่น้อย มเีพยีงน�้าตาที่ไหลทะลกัราวกบัเขื่อนแตก 
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“แล้วพลอยท�าอะไรได้บ้างคะ เลอืกกไ็ม่ได้ พูดกไ็ม่ได้ ปฏเิสธ

กไ็ม่ได้ อื้อ...!” 

เสียงของหญิงสาวถูกกลืนหายเมื่อชายหนุ่มรุกเข้ามาบดขยี้ 

รมิฝีปากอิ่มที่ก�าลงัต่อล้อต่อเถยีง พลอยชมพถูกูผลกัให้ล้มลงบนโซฟา 

ก่อนร่างสูงที่ดวงตาวาวโรจน์ด้วยความโกรธจะทาบทบั

“ท�าสิ่งที่ภรรยาเขาพงึปฏบิตัติ่อสามนี่ะส”ิ

“คณุธรี์...!”

ไม่ทนัเสยีแล้ว เสยีงหวานที่อ่อนลงอย่างจะอ้อนวอนราวกบัถูก

ลมโกรธของธรีะพฒัน์กลบทบัไปเสยีหมด ชายหนุม่กดร่างบอบบางไว้

กบัเบาะนุม่ รวบสองมอืตรงึไว้เหนอืศรีษะ ครึ่งล่างกท็าบทบัล�าตวัของ

พลอยชมพูไว้ไม่ให้ดิ้นหนี ผ้าซาตินไหลลื่นไปตามจังหวะการต่อสู้

ระหว่างคนทั้งสอง ธีระพัฒน์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ตนเองได้อีก

แล้ว ทั้งโกรธ ทั้งต้องการ เขาโถมความรูส้กึทั้งหมดลงไปในจูบที่บดขยี้

และเว้าวอน

พลอยชมพดูิ้น...ดิ้นจนหมดแรงดิ้น ดิ้นจนใจอ่อนล้า สดุท้ายเธอ

กย็อมปล่อยตวัให้เขาได้กอบโกยไปอย่างที่เขาต้องการ เธอได้แต่ยอมรบั

ชะตากรรมของตวัเองด้วยหวัใจแหลกสลาย 

ท�าหน้าที่เมยีให้มนัจบ ทกุอย่างจะได้หยดุเสยีท ี

ธรีะพฒัน์รูส้กึได้ว่าคนตวัเลก็ใต้ร่างของเขานั้นนิ่งไปราวกบัท่อน

ไม้ถกูโอบรดั ชายหนุม่ถอนจบูออก และน�้าตาอาบหน้ากเ็รยีกสตขิอง

ธรีะพฒัน์ให้กลบัมา 

“น้องพลอย...” ชายหนุม่พมึพ�า มองรมิฝีปากอิ่มที่แดงและบวม

เจ่อจากการกระท�าอนัไม่เป็นสภุาพบรุษุของเขาเอง

“เอาเลยสคิะ” พลอยชมพกูระซบิเสยีงสั่น “พรากทกุสิ่งทกุอย่าง

ไปจากพลอยเท่าที่คุณต้องการ เมื่อคุณได้ทุกอย่างแล้วก็ช่วยกรุณา

ปล่อยพลอยไปนะคะ”
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“...”

“คนือสิระให้พลอย เซน็ใบหย่าให้พลอย...”

หมดัลุ่นๆ ของชายหนุ่มจมลงไปในหมอนที่พลอยชมพูหนนุอยู่ 

นยัน์ตาหวานตวดัมองคนตรงหน้า ใบหน้าคมเข้มนั้นเรยีบเฉยเสยีจน

น่ากลวั อารมณ์โกรธสะท้อนออกมาจากดวงตาของเขา

“พี่จะไม่มวีนัหย่า...” ธรีะพฒัน์กดัฟันกรอด “น้องพลอยจะต้อง

เป็นของพี่คนเดยีว”

ธรีะพฒัน์ไม่อาจทนมองแววตาของหญงิสาวที่เตม็ไปด้วยความ

เสยีใจที่ต้องตกเป็นภรรยาของเขาได้อกี ชายหนุ่มผละตวัออกและทิ้ง

ร่างบอบบางไว้บนโซฟาเพยีงล�าพงั

นานกว่าทีธ่รีะพฒัน์จะได้สต ิเขายงัไม่เข้าใจตวัเองทีอ่ยาก

ได้พลอยชมพมูาเป็นภรรยา แล้วจะหวงัให้เธอมาเข้าใจเขาและยอมรบั

การตดัสนิใจดื้อๆ ของเขาได้อย่างไร เขาควรจะเริ่มต้นความสมัพนัธ์

ฉันสามีภรรยาด้วยการพูดคุยก่อน ไม่ใช่บุ่มบ่ามไปใช้อารมณ์กับเธอ

เช่นนี้

เมื่อคดิได้เขากร็บีรดุกลบัมาที่ห้องรบัแขก นยัน์ตาคมกวาดมอง

หาเงาของร่างเลก็ที่ควรสะอกึสะอื้นอยูบ่นโซฟา ความว่างเปล่าตรงหน้า

ท�าเอาธีระพัฒน์เย็นวาบไปทั่วร่าง เขาผลุนผลันออกจากห้อง ก่อนที่

อะไรๆ จะสายเกนิไป

...

พลอยชมพูเดินเตาะแตะอยู่ชั้นล่างของคอนโดอย่างไร้สติ เธอ

ปล่อยโฮออกมาอย่างสดุกลั้น สองมอืสั่นเทาเพยีรดงึชดุหลดุลุย่ให้กลบั

เข้าที่ รมิฝีปากบวมช�้า ข้อมอืเลก็เตม็ไปด้วยรอยแดงจากการบบีรดั 

ท�าไมชวีติเธอจะต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วย

ท�าไม...
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สองเท้าเปล่าเหยยีบลงบนแผ่นปูนเยน็เฉยีบ เสยีงซบุซบิพร้อม

กับสายตาของคนรอบข้างท�าให้เธอรู้สึกตัว ตอนนี้เธอยืนอยู่ข้างถนน 

โชคดทีี่คอนโดของคนใจร้ายนั้นอยูต่ดิถนนใหญ่ แม้จะไกลจากรถไฟฟ้า 

แต่คงไม่ยากเท่าไรนกั ถ้าเธอจะหนกีลบับ้าน พลอยชมพูไม่รู้เวลา แต่

ถ้าจะให้ประมาณจากรถบนท้องถนนที่เริ่มว่างก็น่าจะประมาณสี่ถึง 

ห้าทุ่ม ใจหนึ่งอยากจะโบกแทก็ซี่กลบับ้าน ทว่าเมื่อแขนเลก็ๆ ยื่นออก

ไป สายเล็กที่รั้งชุดเอาไว้ไม่ให้หลุดก็หล่นลงมาคลอเคลียอยู่ที่ไหล่ 

สมองของเธอพลันนึกถึงเสียงซุบซิบและสายตาของคนรอบข้างทันท ี

ชดุเย้ายวนแบบนี้ไม่เหมาะส�าหรบัการออกมาเดนิเล่นในเวลากลางคนื

เลยแม้แต่น้อย 

พลอยชมพูห่อตัวลีบ เธอพยายามปิดป้องสัดส่วนของตนเอง

จากสายตาหื่นกามของผู้ชายที่เดินผ่านมา หญิงสาวก้าวไวๆ จนไป

หยดุอยู่บรเิวณป้ายรถเมล์ที่ส่องสว่าง และมเีธอยนือยู่เพยีงผู้เดยีว

น่ากลวั...

หนอีอกมาโดยไม่คดิ รองเท้ากไ็ม่ได้ใส่ กระเป๋ากไ็ม่ได้หยบิมา 

แถมชุดก็ไม่ได้เปลี่ยน หญิงสาวไม่เคยขาดสติขนาดนี้มาก่อนเลยใน

ชวีติ 

แล้วเธอจะท�ายงัไงต่อไปด.ี..

พลอยชมพกูอดตวัเองแน่น ลมที่พดัผ่านท�าให้เธอเริ่มหนาว พื้น

ก็เย็นไปหมด เธอยืนอยู่ได้ไม่นานก็ถูกใครบางคนกระชากจนล้มใส ่

ตวัเขา หญงิสาวตื่นตระหนก หวัใจเต้นรวัเรว็ด้วยความกลวั แขนเลก็

ยกขึ้นปัดป้องพร้อมต่อสู้ ทว่าใครคนนั้นกลับยึดแขนของเธอแน่น 

นยัน์ตาหวานตวดัมองเขา

“พี่ธรี์...”

เจ้าของร่างสูงเม้มปากแน่น ไม่พูดไม่จา เขาถอดเสื้อเชิ้ตตวัเอง

คลุมให้พลอยชมพูอย่างรวดเร็ว ลมเย็นที่ปะทะหายวับ พลอยชมพู
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สมัผสัได้ถงึความอุ่นที่ตดิมาจากตวัของชายหนุ่มและกลิ่นเหงื่ออ่อนๆ 

ของเขา ร่างกายที่แขง็ขนืเริ่มโอนอ่อนพร้อมกบัหวัใจที่เต้นช้าลง แม้ว่า

ธีระพัฒน์จะปั้นหน้าขึงขังและเต็มไปด้วยความโกรธ แต่พลอยชมพู

กลบัรู้สกึได้ว่าเธอปลอดภยั

“อย่าท�าแบบนี้อกี” 

ธรีะพฒัน์มองคนตวัเลก็ที่สั่นเทาอยูภ่ายใต้เสื้อเชิ้ตของเขา มอง

เลยไปยงัเท้าเปลอืยเปล่าที่เสี่ยงต่อการบาดเจบ็

ยิ่งเหน็กย็ิ่งขดัใจ 

“พี่ธรี์จะท�าอะไรคะ!” พลอยชมพูหวดีร้องเมื่ออยู่ๆ ธรีะพฒัน์ก็

ช้อนตวัเธอขึ้นจากพื้น 

“หยดุดิ้น” ธรีะพฒัน์เอด็ เขากระชบัคนในอ้อมแขนให้แน่นยิ่ง

กว่าเดมิ “พี่ไม่มวีนัปล่อยเธอตกลงไปหรอก” 

เมื่อถูกคนตวัโตโอบรดั แก้มของพลอยชมพูกแ็นบไปกบัเนื้ออนั

เยน็เฉยีบของธรีะพฒัน์ เหตกุเ็พราะเขาสละเสื้อของตวัเองคลมุให้เธอ 

ชายหนุ่มจึงต้องสัมผัสกับอากาศเย็นยามค�่าคืนอย่างจังๆ นัยน์ตา

หวานช้อนมองใบหน้าคมคายที่จ้องตรงไปข้างหน้า และพร้อมจะตวดั

สายตาดุใส่ผู้ชายทุกคนที่จ้องมองผิวขาวๆ ของพลอยชมพูโดยไม่ได ้

รบัอนญุาต

สดุท้ายพลอยชมพกูถ็กูน�าตวัมาที่โซฟาดงัเดมิ ธรีะพฒัน์จบัเธอ

นั่งกบัที่ ในขณะที่ตวัเขาไปเข้าห้องน�้าล้างเหงื่อและกลบัออกมาพร้อม

ท่อนบนเปลอืยเปล่า มดักล้ามขนาดก�าลงัพอดเีรยีงตวัสวยงามถดัจาก

กระดกูเชงิกรานที่นนูได้รปู ยงัดทีี่ท่อนล่างของเขาสวมกางเกงขายาว

ไว้ดงัเดมิ แก้มนวลของหญงิสาวเปล่งปลั่งด้วยสเีลอืดฝาดเมื่อคดิได้ว่า

เธอแนบชดิกบักายของเขาถงึเพยีงไหน 

“น้องพลอยร้อนเหรอ” ธีระพัฒน์ถาม พลอยชมพูส่ายหัวรัวๆ 

“แล้วท�าไมหน้าแดงแบบนั้นล่ะ” 
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ยิ่งถูกถามใบหน้านวลก็ยิ่งขึ้นสีแดงจัด พอหันมองเพื่อจะตอบ 

สายตากด็นัจบัจ้องหุ่นของชายหนุ่มเสยีได้

ธรีะพฒัน์สงัเกตท่าทางพลิกึของพลอยชมพอูยูน่าน เขาขยบัยิ้ม

ก่อนจะเคลื่อนตวัมานั่งเคยีงข้างกนั กลิ่นแชมพูโชยอ่อนจากผมที่เพิ่ง

สระของเขาท�าเอาพลอยชมพูใจเต้นไม่เป็นส�่า

บรรยากาศน่าอดึอดัด�าเนนิไปอยู่นาน พลอยชมพูบดิหมอนองิ

ในมอืจนมนัจะขาดออกจากกนัอยู่แล้ว

“พี่ขอโทษ” ธรีะพฒัน์กล่าว ชายหนุ่มเป็นฝ่ายเปิดบทสนทนา

ก่อน “พี่อารมณ์ร้อนไปหน่อย”

“ค่ะ” พลอยชมพูก้มหน้างุด “พลอยเองก็ขอโทษที่พูดไม่ดีใส่

คณุ...”

“เรยีกพี่ธร์ีเถอะนะน้องพลอย ถงึยงัไงตอนนี้เรากเ็ป็นสามภีรรยา

กนัแล้ว เรยีกคณุพี่ว่ามนัฟังดูห่างเหนิไปหน่อย” ค�าขอจากธรีะพฒัน์

ท�าเอาหญงิสาวอกึอกั ทว่าสดุท้ายเธอกย็อมให้เขา

“ค่ะพี่ธรี์” 

พลอยชมพูกระชับเสื้อเชิ้ตของธีระพัฒน์ให้แน่นขึ้นไปอีก ดวง

หน้าหวานเริ่มมีรอยยิ้มสดใสอีกครั้ง ธีระพัฒน์อดไม่ได้ที่จะขยับยิ้ม

ตาม เขามองดเูธอที่ยอมอยูภ่ายใต้เสื้อของเขาโดยไม่สลดัมนัทิ้ง อย่าง

น้อยมนักเ็ป็นการเริ่มต้นที่ดขีึ้น 

“พี่ธรี์จะท�ายงัไงต่อไปคะ” 

“น้องพลอยหมายถงึ?” ธรีะพฒัน์ถามกลบั 

“เรื่องการแต่งงาน” เธอตอบ “พลอยรู้ว่าพี่ธรี์เองกค็งไม่อยาก

ให้เป็นแบบนี้ สมยันี้แล้วคงไม่มใีครอยากโดนจบัคลมุถงุชน...”

“แล้วถ้าพี่บอกว่าพี่อยากให้เป็นแบบนี้ล่ะ”

“พี่ธรี์...” 

“ช่างเถอะ” ธรีะพฒัน์ตอบปัด “แล้วสกัวนัน้องพลอยจะเข้าใจ
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พี่เอง” 

พลอยชมพไูด้แต่จ้องมองเข้าไปในดวงตาสเีข้มคูน่ั้น เธอไม่อาจ

เข้าใจได้ และเธอเชื่อว่าเธอคงไม่มวีนัเข้าใจ 

“เรื่องแต่งงานเราคงท�าอะไรไม่ได้แล้ว น้องพลอยคงจะต้องอยู่

แบบนี้กับพี่สักพัก แล้วก็เรื่องแม่ของพี่อาจจะต้องใช้เวลาหน่อย แต่

น้องพลอยเป็นผู้หญิงที่ดี พี่เชื่อว่าสักวันแม่พี่จะต้องยอมรับในตัว 

น้องพลอย”

“แล้วท�าไมพี่ธร์ีถงึไม่หย่าให้พลอยล่ะคะ ในเมื่อคณุหญงินฤมล

เองกไ็ม่ชอบพลอย พลอยเองก.็..ไม่ได้อยากให้เป็นแบบนี้ มนัเป็นเหต ุ

สดุวสิยั” 

“น้องพลอยรังเกียจพี่ขนาดนั้นเชียวหรือ” เสียงของธีระพัฒน์

เรยีบสนทิ 

พลอยชมพูกระวนกระวาย “ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ...”

“ถ้าแบบนั้นกอ็ย่าพดูเรื่องหย่าให้พี่ได้ยนิอกี” ธรีะพฒัน์ด ุความ

กรุน่โกรธเต้นเร่าในดวงตาของเขาก่อนชายหนุม่จะบงัคบัให้มนัหายไป 

พลอยชมพูเม้มปากแน่น ไม่โต้เถยีงและไม่เข้าใจ 

“ส่วนเรื่องของแม่น้องพลอย พี่รู้เจตนาของคณุหญงิด”ี ธรีะพฒัน์

หยบิเชค็ที่เขาเตรยีมเอาไว้ออกจากซองและยื่นให้ “แค่นี้หวงัว่าคณุหญงิ

คงไม่บ่นเธอเมื่อเจอกนัครั้งหน้าหรอกนะ” 

“หะ...ห้าล้าน!” พลอยชมพูอทุาน “ไม่ค่ะ พลอยรบัเงนินี้ไม่ได้”

“ท�าไม น้อยไปเหรอ” ธรีะพฒัน์ถาม เขาหยบิสมดุเชค็ออกมา

และท�าท่าจะเขยีนเพิ่ม พลอยชมพรูบีหยดุมอืคูน่ั้นเอาไว้ ใบหน้าหวาน

เจอืความเศร้าและเปี่ยมด้วยความสมเพชตนเอง 

“เงนินี้เป็นของพี่ธรี์ ไม่ใช่ของพลอย พลอยรบัไว้ไม่ได้หรอกค่ะ 

อีกอย่างจ�านวนมันก็เยอะ พลอยคงไม่มีวันหามาคืนพี่ธีร์ได้หมด” 

พลอยชมพูเหลอืบมองเชค็มูลค่าห้าล้านบาทนั้น ด้วยสถานะทางบ้าน
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ที่ใกล้ล้มละลายของเธอตอนนี้ เธอคงจะต้องตดิหนี้เขาไปทั้งชวีติ และ

ทนัททีี่ถงึมอืคณุหญงิรตัน มนักจ็ะหายวบัไปในวงไพ่ ก่อเกดิเป็นหนี้สนิ

ไม่รู้จบ

“นี่ไม่ใช่เงนิของพี่ แต่เป็นเงนิของเรา” ธรีะพฒัน์ยนืกราน “ตอน

นี้น้องพลอยคือหนึ่งในภคเวชกุล แม้ว่าแม่จะยังไม่ยอมรับ แต่ยังไง 

น้องพลอยก็เป็นภรรยาของพี่ พี่จะไม่ยอมทนมองภรรยาของตัวเอง

ล�าบากเป็นอนัขาด”

“แต่ว่า...”

“รบัไปซะ ก่อนที่พี่จะโกรธ” 

เมื่อโดนดุเข้าให้ พลอยชมพูก็ยื่นมือไปรับอย่างเสียไม่ได้ มือ 

คู่น้อยสั่นเทา

“ส่วนนั้นของคณุหญงิ แต่ส่วนของน้องพลอย พี่จะทิ้งบตัรเครดติ

ไว้ให้ใช้จ่ายได้ตามสบาย อยากได้อะไรเพิ่มเติมมาบอกพี่ หรือโทร. 

บอกศกัดิ์ฐาไว้กไ็ด้ พี่จะสั่งเขาไว้ น้องพลอยร้องไห้ท�าไม” 

ถ้อยค�าของธีระพัฒน์ชะงักเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นจากสมุดเช็คมา

เจอใบหน้าหวานที่เลอะด้วยหยาดน�้าตา หวัใจแขง็แกร่งดงัหนิผาของ

ชายหนุ่มกลบัสั่นไหวเมื่อเหน็น�้าตาของคนตวัเลก็ 

“พลอย...สมเพชตวัเองค่ะ” เธอตอบเสยีงสั่น “พลอยรูส้กึเหมอืน

เอาตวัเองมาแลกกบัเงนิ”

“หยุดคิดแบบนั้นนะน้องพลอย” เธอโดนเขาดุอีกแล้ว “ไม่ว่า

เราสองคนจะแต่งงานกันด้วยเหตุผลอะไร แต่ตอนนี้เธอก็เป็นภรรยา

ของพี่ พี่จะดูแลเธอให้ดทีี่สดุ” 

พลอยชมพูร้องไห้หนักกว่าเดิม เธอตื้นตันกับสิ่งที่เธอไม่ควร 

ได้รบั ตื้นตนักบัความอารขีองธรีะพฒัน์และละอายกบัการขายลกูสาว

กนิของครอบครวัเธอเอง 

“วันนี้เธอคงเหนื่อยมามาก นอนกันก่อนดีกว่าแล้วค่อยคิดกัน
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นะว่าจะเอายงัไงกนัต่อ” 

ธรีะพฒัน์จงูมอืคนตวัเลก็ที่น�้าตาท่วมหน้าไปยงัห้องนอน ส่งตวั

เธอนอนราบกบัเตยีงและทิ้งตวัลงนอนข้างกนั หญงิสาวหนัหลงัให้เขา 

ปล่อยให้น�้าตาไหลรนิลงหมอนจนมนัเปียกไปหมด ธรีะพฒัน์ได้แต่มอง

แผ่นหลงัเลก็ๆ ที่สั่นไหว 

เขาไม่อยากเหน็เธอเป็นแบบนี้ เขาเกลยีดน�้าตาของเธอ 

เหมือนชายหนุ่มเดินเกมผิดพลาดครั้งใหญ่ที่ฉวยโอกาสมัดมือ

ชกให้เธอมาเป็นภรรยาของเขาโดยไม่ถามความสมคัรใจเลยสกันดิ 

เขามนักแ็ค่คนหลงตวัเองที่เชื่อว่า...พลอยชมพไูม่มวีนัปฏเิสธเขา 

เหมอืนกบัที่ผู้หญงิคนอื่นไม่เคยมใีครปฏเิสธเขาเลยสกัครั้ง

แต่มนัไม่ใช่...

ธีระพัฒน์ถอนหายใจหนัก เขาขยับเข้าไปสวมกอดคนตัวเล็ก

จากด้านหลงั ฝังจมูกโด่งเป็นสนัลงบนไหล่นวลเนยีนของเธอ 

“อดทนหน่อยนะน้องพลอย รอเรื่องราวให้มนัผ่านไปสกัพกั แล้ว

เราค่อยมาคยุ...เรื่องหย่ากนัอกีท”ี 

“จรงิเหรอคะพี่ธร์ี!” ร่างบางพลกิตวักลบัมาอย่างรวดเรว็ ดวงตา

หวานที่ท่วมไปด้วยหยาดน�้าใสกลบัเบกิโตด้วยความดใีจ หวัใจชายหนุม่

ราวกบัถกูกระแทกจนร้าวรานที่พลอยชมพไูม่ปิดบงัรอยยิ้มดใีจของเธอ

เลยสกันดิ 

“อมื” เขาโกหก

ทั้งที่อยู่ใกล้กัน แต่ท�าไมธีระพัฒน์กลับรู้สึกว่าพลอยชมพูอยู ่

ห่างไกลจากเขาเหลอืเกนิ 

ธรีะพฒัน์ดงึคนตวัเลก็เข้ามากอดแน่น พลอยชมพูดิ้นขลกุขลกั

อยู่ในอ้อมกอดของเขาพลางเงยหน้าขึ้นสบมองนยัน์ตาคมดุ

“แต่ตอนนี้พี่ขอเพยีงอย่างเดยีว ขอให้น้องพลอยลองเป็นภรรยา

ที่แสนดขีองพี่ จนกว่าจะถงึวนันั้นได้ไหม” ธรีะพฒัน์อ้อนวอน 
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พลอยชมพลูงัเลใจ แต่ถงึเธอจะดื้อรั้นไปอย่างไร ชื่อบนทะเบยีน

สมรสกค็งเปลี่ยนไม่ได้ในตอนนี้ เธอคงจะได้แต่รอ และญาตดิกีบัธรีะ-

พฒัน์เอาไว้ พยายามใช้ชวีติให้มคีวามสขุ...

จนกว่าวนันั้นจะมาถงึ

“ค่ะ พี่ธีร์” หญิงสาวตอบรับพร้อมรอยยิ้มหวานที่ท�าให้หัวใจ

ของชายหนุ่มชุ่มชื่นไปทกุอณู ธรีะพฒัน์กดจูบหนกัๆ ลงบนหน้าผาก

นวล ก่อนจะดงึเธอเข้ามากอดไว้แนบอก 

พลอยชมพอูดึอดัเลก็น้อยกบัสมัผสันั้นเพราะความไม่คุน้ชนิ แต่

ก็ยอมนิ่งเฉยให้ธีระพัฒน์กอดเธอแต่โดยดี ถึงอย่างไรเขาก็ขึ้นชื่อว่า 

เป็นสาม.ี..เธอกค็วรจะท�าหน้าที่ภรรยาของเธอให้ดทีี่สดุ จนกว่าเธอจะ

ได้รบัอสิระของเธอคนืมา 

พลอยชมพูหลับไปแล้ว

เธอหลบัตาพริ้มพร้อมกบัเสยีงลมหายใจสม�่าเสมอ แต่ธรีะพฒัน์

ไม่อาจข่มใจหลบัลงได้ ไม่ใช่เพราะสมัผสันุ่มลื่นของชดุที่เธอสวม แต่

เพราะเรื่องหนกัอกที่ยงัวนเวยีนอยู่ในหวัของเขา

คนตวัเลก็ยอมอยูใ่นอ้อมกอดของเขาแต่โดยดแีล้ว เพราะข้อเสนอ

ที่เขาโกหกออกไป

ถ้าเธอรู้เข้า...

รมิฝีปากหยกัได้รปูขโมยจมุพติแผ่วเบาจากหญงิสาวที่หลบัสนทิ

ราวกับเจ้าหญิงนิทรา ธีระพัฒน์ได้แต่จ้องมองความงามของใบหน้า

หวานอย่างหลงใหล

ใจของชายหนุม่สั่นอย่างประหลาด เพราะแค่คดิถงึคนืที่ไม่มเีธอ

อยู่เคยีงข้าง...

ดูเหมอืนเขาจะตกหลมุรกัคนตวัเลก็นี่เข้าเตม็ๆ 


