
ว่ากันว่า...การแต่งงานคือจุดเริ่มต้นของคนสองคนที่ตัดสินใจใช ้
ชีวิตคู่ร่วมกัน ส่วนการหย่าร้างนั้นคือจุดสิ้นสุดของการใช้ชีวิตคู่ เมื่อม ี

การหย่าร้างกห็มายถงึคนสองคนได้ตดัสนิใจยตุคิวามสมัพนัธ์และต่างคน 

ต่างไป ต่างกม็ชีวีติเป็นของตวัเอง...ทว่าการหย่าร้างอาจจะไม่ใช่จุดสิ้นสดุ 

กเ็ป็นได้

“ทะ...ท้อง เคทท้องเหรอคะพี่หมอ” 

น�้าเสยีงตื่นตะลงึนั้นถามขึ้นมาขณะที่ใบหน้าของผูถ้ามนั้นซดีเผอืด 

ไร้สเีลอืดไปแล้ว 

พี่หมอของคนถูกถามพยักหน้าแทนการตอบรับก่อนจะยื่นมือไป

กุมมอืคนที่ก�าลงัตกใจ

“ลกูน่ะเป็นของขวญัจากฟ้าที่ไม่ใช่ทุกคนหรอกนะจะม ีหลายคนที่

เขาอยากมแีต่ไม่มน่ีะเยอะแยะไป เรามแีล้วต้องยนิดแีละกต้็องดแูลเขาให้

ด ีเข้าใจมั้ย”

“เคท เคทรู้ค่ะพี่หมอ แต่...” หญิงสาวตอบกลับก่อนจะเงียบไป

ปฐมบท
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เพราะพูดไม่ออก สมองมนัตื้อไปหมด เธอไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร

เธอไม่รูจ้ะบอกคนตรงหน้าอย่างไร เธอท้อง...ทอ้งในขณะที่เพิ่งจะ

เซน็ใบหย่ากบัพ่อของลูกไปเมื่อวานนี้เอง

สถานะของเธอตอนนี้คือแม่ม่ายหมาดๆ แล้วเธอจะมามีลูกตอน

ไม่มสีามเีนี่ยนะ!!!

เธอไม่ได้เสียใจที่เจ้าตัวเล็กมาแอบนอนขดอยู่ในท้องรอวันลืมตา 

ดโูลก แต่เธอก�าลงัชอ็ก...ตอนที่พี่ป้าน้าอาปู่ย่าตายายอยากใหม้าเกดิ เจ้า

ตวัเลก็กลบัไม่มวีี่แววจะมา แต่พอพ่อกบัแม่ตดัสนิใจหย่ากนั เจ้าตวัเลก็

กลบัมาแสดงตวัทนัที

‘หนูจะแสดงตัวก่อนแม่จะเซ็นใบหย่าก็ไม่ได้นะลูก ท�าไมต้องมา

แสดงตัวตอนแม่หย่าแล้วแบบนี้...อีตาพ่อบ้าของหนูก็ไม่รู้ไปแรดที่ไหน

แล้วเนี่ย’ คริษฐา มาการิต้า อัศรากุล หรือเคท ลูกเสี้ยวสาวไทย-จีน-

รสัเซยี ว่าที่คณุแม่หมาดๆ เอ่ยออกมาแค่เพยีงในใจพร้อมกบัลบูหน้าท้อง

ไปด้วย 

พี่หมอของคริษฐาอย่างแพทย์หญิงรันจนา ซึ่งเป็นทั้งแฟนของ 

พี่ชายและเพื่อนของอดตีสามขีองหญงิสาวทราบดถีงึเรื่องราวของน้องสาว

คนรัก เธอยื่นมือมาจับมือคนที่นอนให้น�้าเกลืออยู่บนเตียงที่หมดสติจน

ถกูพาตวัมาโรงพยาบาลขณะยนืคุยอยูใ่นร้านน�้าป่ัน กอ่นจะเอย่ถามดว้ย

น�้าเสยีงปลอบประโลม 

“ใจเย็นๆ นะ พี่รู้ว่าน้องเคทกังวลอะไร แต่เชื่อพี่นะทุกปัญหามี

ทางออก โทร. คุยกนัแล้วกป็รกึษากนัดีๆ  สองหวัดกีว่าหวัเดยีวนะ”

“แต่เขา...”

“น้องเคทเคยบอกพี่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้น้องคิลอยู่กับพ่อแม่

แท้ๆ มคีรอบครวัที่สมบูรณ์ ขนาดน้องคลิที่เป็นแค่หลานเรายงัอยากให้

อยู่กับพ่อแม่ทั้งที่เรารักและอยากจะดูแลน้องคิลต่อ แล้วเจ้าตัวเล็กนี่ล่ะ 
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นี่ลูกแท้ๆ เลยนะ จะใจด�าให้เขาขาดพ่อได้ลงคอเหรอ”

“พี่หมอไม่ต้องมาเป่าหูเคทเลยนะ เคทไม่ได้ใจร้าย เพื่อนพี่หมอ

ต่างหากที่พดูไม่รูเ้รื่องแล้วกค็ดิอะไรแปลกๆ น่ะ” หญงิสาวเอ่ยพาดพงิถงึ

ใครคนหนึ่ง ก่อนจะหวนคดิไปถงึจดุเริ่มต้นของการเป็นม่ายและก�าลงัจะ

เป็นคุณแม่...จุดเริ่มต้นที่เธอจดจ�าได้แม่น



๑

สองเดอืนก่อน
“พี่จะพาน้องคิลกลับไปอยู่ด้วย” น�้าเสียงที่มุ่งมั่นและเด็ดเดี่ยว

อย่างคนตดัสนิใจมาแล้วของพนัเอกครี ี อชิยกุล ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบก

ประจ�ากรุงมอสโก ประเทศรสัเซยีที่เอื้อนเอ่ยออกมา พาให้หวัใจของหนุม่

สาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามไหววูบ

ใจหายวาบเมื่อครีบีอกว่าจะพา ‘น้องคลิ’ หรอืเดก็ชายครีกร อชิยกลุ 

ลูกชายวัยหกขวบเศษของคีรีที่คนทั้งคู่เลี้ยงดูมาแต่อ้อนแต่ออกในฐานะ

ลกูบญุธรรมไปอยูท่ี่รสัเซยีด้วยกนั นั่นหมายความว่าจากนี้ไปเขาและเธอ

จะไม่ได้เจอเดก็น้อยอกีต่อไปแล้ว

คริษฐาอ้าปากหมายจะคัดค้าน แต่แล้วก็ต้องหุบปากฉับ...แม่

บญุธรรมอย่างเธอไม่มสีทิธิ์มเีสยีงมากพอจะไปคดัค้านพ่อแท้ๆ ได้เลย...

ไม่มสีทิธิ์จรงิๆ

แน่นอนว่าไม่ใช่แค่คริษฐาที่เป็นเช่นนั้น แต่สามีของหญิงสาว  

ร้อยต�ารวจเอกคีรินทร์ อิชยกุล หรือผู้กองคีรินทร์ ผู้เป็นน้องชายแท้ๆ 



พิ ม พ์ ธ น ภั ส  l  11

ของคีรีเองก็ไม่ต่างกัน เขาและเธอเป็นแค่พ่อแม่บุญธรรมเท่านั้นจะ

คดัค้านอะไรครีไีด้

“พี่รู้ว่าเคทกบัคย์ีรกัน้องคลิเหมอืนลกู แล้วกเ็ลี้ยงแกมาตลอด แต่

ตอนนี้พี่กบัมาช่าเข้าใจกนัแล้วและทกุอย่างกเ็ข้าที่เข้าทางแล้ว น้องคลิควร

ได้อยู่กับพ่อแม่ พี่กับมาช่าอยากจะชดเชยเวลาทั้งหมดที่หายไปถึงหกปี

ให้ลูก เข้าใจพี่ด้วย” ครีอีธบิายเมื่อรบัรู้ได้ถงึปฏกิริยิาของทั้งคู่ ชายหนุ่ม

เองกล็ะอายใจไม่น้อยเลยที่พูดออกไป 

หกปีก่อนเพราะเมรย่ิา หรอืมาช่า ภรรยาสาวชาวรสัเซยีของเขา ซึ่ง

เป็นลกูพี่ลกูน้องกบัครษิฐาถกูผูไ้ม่ประสงค์ดหีลอกให้เข้าใจเขาผดิจนฝาก

ลกูชายที่เพิ่งคลอดได้เพยีงสามเดอืนไว้กบัครษิฐาที่เป็นญาตผู้ิน้องเพื่อไป

เคลยีร์ปัญหา และได้หายตวัไป เขาจงึต้องตามไปทวงคนืภรรยาและยก

หน้าที่ดูแลเดก็ชายครีกรให้ครษิฐาก่อนจะไร้การตดิต่อไปอกีคนจนท�าให้

ครอบครวัทางนี้ที่รอโอกาสอยูแ่ล้วสบโอกาสคลมุถงุชนครษิฐากบัครีนิทร์

เพื่อรบัเดก็ชายครีกรเป็นลูกบุญธรรม

หกปีทีเดียวที่ทั้งคู่ต้องทิ้งอะไรหลายอย่างเพื่อเด็กชายคีรกร แต่

ตอนนี้ครีกีลบัมาพดูท�าร้ายจติใจจะพรากเดก็ชายครีกรไปจากพวกเขา ช่าง

น่าละอายจรงิๆ

“เคทรกัน้องคลิค่ะ ไม่รู้ว่าขาดน้องคลิไปเคทจะเป็นยงัไง แต่เพื่อ

สิ่งที่ดทีี่สุดส�าหรบัน้องคลิ น้องคลิควรได้อยู่กบัพ่อและแม่แท้ๆ ของแก 

ถ้าพี่ครีตีดัสนิใจแล้วเคทกไ็ม่ขดัข้องค่ะ”

“ผมด้วย น้องคิลอยู่กับพ่อแม่ต้องมีความสุขกว่าอยู่กับพวกเรา

แน่ๆ แต่ยงัไงขอให้ผมกบัเคทยงัเป็นพ่อคยี์กบัแม่เคทได้มั้ย ไม่ชนิเป็น

อาคยี์เลย” ครีนิทร์ยื่นมอืมากุมมอืคนเป็นภรรยาไว้ แม้ว่าเขาและเธอจะ

แต่งงานกันเพราะความเห็นชอบของผู้ใหญ่และเพราะเด็กชายคีรกร แต่

ถงึอย่างไรหน้าที่ปลอบใจภรรยากค็อืหน้าที่ของสามี
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ครีทีี่ไม่อยากให้ทกุอย่างตกอยูใ่นความเงยีบถอนใจก่อนจะเอ่ยขึ้น

ราวกบัเพิ่งคดิขึ้นมาได้ “จรงิส ิคยี์ เคท ตั้งแต่กลบัมาพี่ยงัไม่ได้ขอบใจ

ทั้งสองคนเลย ขอบใจนะที่ช่วยดูแลน้องคลิ ขอบใจจรงิๆ”

“ขอบจงขอบใจอะไรกนั เจ้าคลิกห็ลานผม อาดแูลหลานท�าไมต้อง

ขอบใจ”

“นั่นสคิะไม่เหน็ต้องขอบใจเลย มาช่ากบัเคทกเ็ปน็ลกูพี่ลกูนอ้งกนั 

มาช่าฝากน้องคลิไว้กบัเคท เคทกต้็องดแูลอยูแ่ล้ว ถ้าพี่ครีอียากขอบคณุ

จรงิๆ หลงัจากนี้กด็แูลน้องคลิดีๆ  แล้วกห็าเพื่อนเล่นให้น้องคลิด้วย น้อง

คิลร�่าร�่าอยากมีน้องมาพักใหญ่แล้ว เคทกับคีย์ไม่มีน้องให้แกเล่นด้วย 

น้องคลิต้องเหงามาหลายปี พี่ครีต้ีองรบีๆ มน้ีองให้น้องคลินะคะ” ครษิฐา

แสร้งเย้าแหย่กลบเกลื่อนความเสยีใจ “แว่วๆ ว่าน้องคลิอยากมน้ีองสาว 

นะคะ ฝาแฝดกด็นีะ”

“พี่กบัมาช่ากค็ดิๆ ไว้อยู ่ว่าแต่เราสองคนเถอะ ตอ่ไปไมม่นีอ้งคลิ 

อยู่ด้วยคงจะเหงากนัแน่...ไม่คดิจะมสีกัคนสองคนไว้คลายเหงาเหรอ”

“ก็ถามกันแต่แบบนี้ละ” หญิงสาวเอ่ยด้วยน�้าเสียงเหนื่อยหน่าย

ก่อนจะบ่นราวกบัอดัอั้น “ลกูนะไมใ่ช่หมาใช่แมว นกึอยากมกีห็ามาเลี้ยง

ได้เลยน่ะ ถ้าเขาไม่อยากมา บงัคบัให้มาเขากไ็ม่มาหรอก เลกิถามกนัสกั

ทเีถอะค่ะ”

“เอ่อ...พี่ขอโทษนะ พี่ไม่รู้ว่ามคีนถามบ่อย” ครีทีี่รู้ว่าตวัเองอาจจะ

ไปพูดแทงใจด�าอีกฝ่ายเอ่ยก่อนจะรีบเปลี่ยนเรื่องอย่างคนอยู่เป็น “เออ

จริงสิ คืนนี้พี่ว่าจะพาน้องคิลกับมาช่าไปกินข้าวนอกบ้าน เราสองคนไป

ด้วยกนัส”ิ

“ผมมธีุระแล้ว ไปด้วยไม่ได้หรอกครบั”

“เคทเองก็มีนัดกับพี่หมอแล้ว พี่คีรีกับมาช่าพาน้องคิลไปเถอะค่ะ  

พ่อแม่ลูกจะได้คุ้นชนิกนัมากขึ้น”
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“เสยีดายจงั ไว้คราวหน้าแล้วกนั ก่อนพี่กลบัต้องได้ไปกนิข้าวกบั

เราสองคนนะ” ครีไีม่รบเร้า ชายหนุ่มลุกออกไปเมื่อได้ยนิเสยีงเรยีกของ

ภรรยาสาวที่ดังแว่วมาจากสนามหญ้าหน้าบ้าน ทิ้งให้สองสามีภรรยาที่

แต่งงานกนัเพราะความเหน็ชอบของผู้ใหญ่ไว้เพยีงล�าพงั

ดวงตาคู่หวานทรงเสน่ห์ที่ถ่ายทอดพันธุกรรมมาจากมารดาชาว

รัสเซียมองผ่านผนังกระจกไปยังสนามหญ้าที่ตอนนี้มีเมริย่า คีรี และ 

เดก็ชายครีกรก�าลงัวิ่งเล่นกนัอยูอ่ย่างสนุกสนาน รอยยิ้มของเดก็ชายครีกร

ท�าให้ครษิฐาคลี่ยิ้มตาม การได้อยูก่บัพ่อแม่คอืสิ่งที่ดทีี่สดุส�าหรบัหนนู้อย

คนนี้ ขอเพยีงแค่เดก็น้อยมรีอยยิ้มเธอกม็คีวามสุขแล้ว แม้ว่าหลงัจากนี้

จะไม่ได้อยู่ด้วยกนัเหมอืนที่เป็นมาตลอด

มอืหนายื่นมาตบไหล่คนที่ยนืยิ้มอยู ่ทวา่นยันต์าเศร้า กอ่นจะเอย่ 

“ไม่อยู่สามวนันะ ดูแลตวัเองดีๆ  ด้วย”

“งานใหญ่?” หญิงสาวหันมามองใบหน้าคม คีรินทร์เป็นต�ารวจ

ปราบปรามยาเสพตดิ หลายครั้งที่เขาออกจากบ้านไปท�างานเป็นเวลาหลาย

วนั สองสามวนับ้าง สองสามสปัดาห์บ้าง และทุกๆ ครั้งเขากจ็ะบอกเธอ

ไว้อย่างนี้เสมอ และทุกๆ ครั้งเธอกจ็ะถามอย่างนี้เช่นกนั

“ก็หนักเอาการ แต่สบายใจได้ ยังไงก็กลับมาทันส่งเจ้าคิลได้

แน่นอน”

“ให้มนัจรงิเถอะ”

“เคยพูดแบบนี้แล้วมาไม่ได้มั้ยล่ะยัยจุ้น” เขาพูดก่อนจะยักไหล่

และเอ่ยกระเซ้าเย้าแหย่ “ไปละ อย่านอนร้องไห้นะ ไม่ได้อยู่ปลอบ”

“ใครเขาจะให้ปลอบ เหอะ” หญิงสาวหันหลังให้อย่างกระเง้า- 

กระงอด เธอไม่อยากเป็นฝ่ายมองเขาเดินจากไป ด้วยกลัวว่าเขาจะไป

แล้วไปลบัไม่กลบัมาหาเธออกี เธอจงึเป็นฝ่ายหนัหลงัให้เขาเสมอ 

แม้ไม่พูดอะไรออกไป แต่ครีนิทร์ก็รบัรู้และเข้าใจได้เสมอ ก็เป็น
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อย่างนี้ประจ�านั่นละ

หลายคนเหน็ท่าทขีองทั้งคู่คงจะแปลกใจอยูบ้่าง ไม่กค็ดิว่าเป็นคูร่กั

ที่น่ารกัและเข้าอกเข้าใจกนัด ี แต่ความจรงิแล้วไม่ใช่เลย แม้หลายอย่าง

จะเหมอืนเข้าใจได้โดยไม่ต้องพดู แต่กม็อีย่างหนึ่งที่ทั้งคูไ่ม่เคยพดูกนั นั่น

กค็อืเรื่องของความรกัที่ดูจะตดัสนิยากเหลอืเกนิว่าเป็นรกัแบบใด

เมื่อยี่สบิกว่าปีก่อน เจ้าสวัคนสัผูเ้ป็นพ่อตดัสนิใจพามาดามมารน่ีา 

ภรรยาชาวรัสเซียและลูกชายลูกสาวกลับมาสร้างบ้านอยู่ตรงข้ามกับบ้าน

ของเพื่อนสนทิอย่างผู้ก�ากบัคมกรชิ จากที่เคยคดิจะใช้ชวีติอยู่กบัภรรยา

และลูกที่รสัเซยี

ครษิฐาในวยัเพยีงสามขวบที่เพิ่งมาไทยเป็นครั้งแรกกม็คีรีนิทร์เป็น

เพื่อนคนแรกและแทบจะเป็นคนเดียวที่คริษฐายอมเล่นด้วย ผู้ใหญ่ทั้ง

สองฝ่ายจึงต้องการให้ทั้งคู่เป็นเพื่อนเล่น ดูแลกันมาตลอด ดังนั้นแล้ว

ระหว่างเธอกบัครีนิทร์จงึเตบิโตมาอย่างเพื่อน อย่างพี่น้อง ไม่ได้มเีรื่องราว

ความรกัโรแมนตกิเหมอืนเจ้าสวัคนสัผูเ้ป็นพ่อที่บงัเอญิเจอมาดามมารน่ีา

และตกหลุมรักจนเริ่มต้นตามจีบและฝ่าฟันจนได้แต่งงานกัน ทั้งที่ก่อน

หน้านั้นอยู่ห่างกนัคนละซกีโลก 

เธอกับเขาอยู่ใกล้กันในทุกช่วงเวลา เมื่อต้องแต่งงานกันจึงเป็น

เรื่องยากที่ทั้งสองจะรับรู้ถึงความรู้สึกระหว่างกัน และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้น

ปลูกต้นรกักนัอย่างไร เพราะความสมัพนัธ์มนัเกนิจุดนั้นไปแล้ว

ข่าวคราวที่เงียบหายของคีรีและเมริย่า และเพื่อไม่ให้เด็กชาย 

ตวัน้อยต้องรูส้กึขาดพ่อกบัแม่ ครษิฐาจงึต้องรบับทแม่และภรรยา ครีนิทร์

เองก็ต้องรับบทพ่อและสามี เวลาส่วนใหญ่ก็คือการท�าหน้าที่พ่อกับแม ่

ให้แก่เดก็น้อย ความสมัพนัธ์ของทั้งคู่จงึแทบไม่คบืหน้า...ถ้าไม่มคีรีกรก็

ไม่รู้ว่าความสมัพนัธ์ของทั้งคู่จะเป็นเช่นไร...

ดวงตาคู่หวานมองไปยังเด็กชายคีรกรอีกครั้งก่อนคริษฐาจะถอน
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ใจ...หรอือสิระที่เธอเคยฝันหาก�าลงัจะมาเยอืนเธอแล้วจรงิๆ

แล้วตอนนี้เธอต้องการมนัหรอืไม่ หญงิสาวรูส้กึว่าสมองขาวโพลน

ไปหมด เธอไม่สามารถตอบค�าถามนี้ได้ มนัสบัสนไปหมด

เธอรกัครีนิทร์งั้นหรอื ค�าถามนี้เธอกห็าค�าตอบใหต้วัเองไมไ่ด ้มนั

สับสนยิ่งกว่าค�าถามก่อนหน้าเสียอีก เธอไม่รู้ว่าเธอรักคีรินทร์ หรือแค่

ผูกพนั...ไม่รู้จรงิๆ

วันเวลาผ่านพ้นไป เผลอแป๊บเดียวก็ถึงเวลาที่เด็กชายคีรกรต้อง 

เดนิทางแล้ว

คริษฐากอดอกมองคนร่างสูงที่นั่งยองๆ ให้ตัวอยู่ในระดับสายตา

ของหนูน้อยครีกรด้วยความหมั่นไส้ ปากบอกว่าไม่อยู่สามวนั แต่เอาเข้า

จริงแล้วหายไปเป็นสัปดาห์ กว่าจะกลับมาก็วันที่เด็กชายคีรกรต้องเดิน

ทางซะอย่างนั้น...น่าโมโหนกัเชยีว

“คิล พ่อคีย์ขอโทษนะที่หายไปหลายวัน กว่าจะกลับมาก็วันที่คิล

จะไปแล้ว”

“พ่อคีย์ชอบเบี้ยวตลอดนั่นละ คิลชินแล้ว ให้อภัยได้ครับ” เด็ก

ชายคีรกรเอ่ยกับพ่อบุญธรรมที่เพิ่งจะโผล่มาหลังจากหายไปหลายวัน 

ก่อนจะยกัไหล่ “คลิรูน่้า ความจรงิแล้วที่หายไปนะ่ หายไปท�าใจใช่มั้ยละ่ 

ต่อไปไม่มคีลิอยู่ด้วยแล้ว พ่อคยี์ต้องแอบร้องไห้แน่ๆ เลย”

“ท�าเป็นรู้ไป ลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้เพราะเรื่องแค่นี้หรอกนะ”

“ห ึอย่าให้คลิรู้กแ็ล้วกนัว่าคลิไม่อยู่แล้วพ่อคยี์ร้องไห้ขี้มูกโป่ง”

“ไม่มีทางหรอกเจ้าหนู” คีรินทร์เอ่ยพลางยกมือยีผมเจ้าหนูน้อย

อย่างที่เคยท�ามาโดยตลอด รอยยิ้มบางๆ ปรากฏขึ้นบนใบหน้าคม ก่อน

ที่ชายหนุ่มจะรวบร่างเลก็เข้ามากอด “ต่อไปไม่มพี่อคยี์คอยให้แกล้ง ไม่

มีแม่เคทคอยปรามแล้ว อย่าดื้อกับแด๊ดดี้กับมามี้นะเจ้าหนู พ่อคีย์รัก 
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คลินะ โทร. หาพ่อคยี์กบัแม่เคทบ่อยๆ ด้วยล่ะ”

“ครบั คลิกร็กัพ่อคยี์ รกัแม่เคท คลิไม่อยู่พ่อคยี์ต้องดูแลแม่เคท 

ดีๆ  นะ”

“ถ้าคลิสญัญาจะเป็นเดก็ดไีม่ดื้อ พ่อคย์ีกส็ญัญาว่าจะดแูลแม่เคท 

อย่างด”ี

“ออื คลิจะเป็นเดก็ดคีรบั” หนนู้อยตอบรบัก่อนที่สองพ่อลกูจะผละ

ออกจากอ้อมกอดกนัและกนั และยกมอืขึ้นชนก�าป้ันท�าสญัญาระหว่างลกู

ผู้ชาย จากนั้นเดก็ชายครีกรกผ็ละไปหาแม่เคทของตน 

หญิงสาวนั่งลงและกอดลาลูกชายตัวน้อยที่ก�าลังจะจากอ้อมกอด

ของเธอไปอยูก่บัครอบครวัที่แท้จรงิ สหีน้ากลั้นความรูส้กึเตม็ที่ “แล้วแม่

เคทจะไปเยี่ยมนะครบั”

ทันทีที่ผละจากร่างเล็ก หญิงสาวก็หันไปบอกแก่เมริย่าและโอบ

กอดกนัก่อนที่การจากลาจะเกดิขึ้นจรงิๆ ในวนิาทต่ีอมา “ฝากความคดิถงึ

ถงึคุณตาด้วยนะมาช่า”

ร่างบางยืนมองจนเครื่องบินที่ทั้งสามคนโดยสารห่างออกไปลับตา

จงึตดัใจหนัหลงัให้ ดวงตาคู่หวานที่เตม็ไปด้วยหยาดน�้าตามองใบหน้าคน

ข้างๆ ที่คล้ายกบัมเีรื่องให้ครุน่คดิ ก่อนจะเชด็น�้าตาที่ไหลนองหน้าตวัเอง

“เคทนกึว่าคยี์จะร้องไห้ซะอกี นกึว่าจะมคีนร้องไห้เป็นเพื่อน”

“บงัเอญิไม่ได้ชอบเป่าปี่”

“เหอะ แล้วนี่เป็นอะไร มเีรื่องที่ต้องกงัวลเหรอ ท�าหน้าคดิหนกัอยู่

ตลอด”

“ก.็..นดิหน่อย” ครีนิทร์ตอบก่อนจะยกัไหล่ “ช่างเถอะ มนัอาจจะ

ไร้สาระเกนิไป กลบัเถอะ”

คริษฐามองตามแผ่นหลังของคนที่เดินน�าออกไปด้วยความแปลก

ใจ...เขาดูแปลกไปจากเดมิ ไม่เหมอืนครีนิทร์คนเดมิที่เธอรู้จกั
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คีรินทร์ก้าวน�าคริษฐามาจนถึงลานจอดรถของสนามบินก่อนจะหยุด 

ราวกบัตดัสนิใจได้ในนาทต่ีอมาจงึเอ่ยเรยีกคนที่เดนิตามหลงัมาโดยไม่ได้

หนัหน้ามามอง “เคท”

“อะไร”

“หย่ากันเถอะ” ชายหนุ่มเอ่ยออกมาด้วยน�้าเสียงที่ไม่แสดงความ

รูส้กึ ไม่แม้แต่หนัมามองคนที่รบัฟัง ก่อนจะเอ่ยต่อโดยไม่รรีอให้หญงิสาว

ได้ตั้งตวั “ไม่มคีลิแล้วกไ็ม่มคีวามจ�าเป็นต้องฝืนอยู่ด้วยกนัอกี”

“คยี์”

“เธอเคยบอกว่าถ้าหมดห่วงเรื่องคลิ เธออยากจะท�างานมชีวีติอสิระ

ไปไหนกไ็ด้ ท�าอะไรกไ็ด้ไม่ใช่เหรอ ตอนนี้กห็มดเรื่องคลิแล้ว ถงึเวลาคนื

อสิรภาพแล้ว ไม่คดิแบบนั้นเหรอ”

คริษฐานิ่งอึ้งราวกับมีคนเอาค้อนปอนด์มาทุบหัวซ�้าๆ เมื่อลอง

รวบรวมสตแิละคดิทบทวนกบัสิ่งที่ได้ยนิ...เขาพดูเรื่องหยา่อยา่งนั้นเหรอ

พูดโดยที่ไม่แสดงความรู้สึกอีกด้วย...เขาไม่ได้อยากให้เธออยู่ใน

ฐานะภรรยาต่อไปอย่างนั้นใช่มั้ย

“แรกเริ่มเราแต่งงานกันเพราะคิล ตอนนี้คิลได้กลับไปอยู่กับ

ครอบครัวที่แท้จริงแล้ว เราก็ควรเดินไปตามทางที่แต่ละคนเคยวาดฝัน

ไว้...จรงิมั้ย”

“คะ...คยี์ตดัสนิใจดแีล้วเหรอ”

“อื้อ” ค�าว่าอื้อค�าเดยีวเป็นการตอบกลบัค�าถาม 

หญิงสาวตั้งสติเมื่อได้ยินค�าตอบที่ต้องการก่อนจะพยักหน้าให้ 

“โอเค...เราหย่ากนั วนัไหนดลี่ะ...วนันี้เลยมั้ย”

“วนันี้เลยกด็ ีถ้าช้าพวกผู้ใหญ่รู้เข้าจะไม่ด”ี เขาตอบมาราวกบัไม่รู้

ถึงความนัยที่หญิงสาวสื่อ...เธอแค่ประชด แต่เขากลับตอบราวกับว่าเธอ

ต้องการค�าตอบจรงิๆ
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ได้...ในเมื่อเขาตดัสนิใจแล้ว เธอกจ็ะท�าตามที่เขาต้องการ

วนันี้จะเป็นวนัสดุท้ายของการเป็นสามภีรรยากนั...นี่คอืสิ่งที่เขาเป็น

ฝ่ายเลอืกเอง



๒

ดวงตาคู่หวานของคริษฐาจดจ้องใบส�าคัญการหย่าซึ่งวางโชว์หรา
อยู่บนโต๊ะในห้องนั่งเล่นของบ้านอย่างไม่ยอมละสายตา

นบัจากนี้เธอไม่ใช่ นางครษิฐา มาการติ้า อชิยกุล อกีต่อไปแล้ว 

ทุกอย่างมนัเกดิขึ้นรวดเรว็โดยที่ตวัเธอเองไม่สามารถควบคมุได้...เธอเซน็

ใบหย่าไปโดยไม่ได้คิดพิจารณาอะไรเลย ในสมองมีแต่ค�าว่าในเมื่อเขา

ต้องการเธอกจ็ะท�าให้

ขวามือของหญิงสาวตอนนี้มีคุณนายนรินผู้กลายเป็นอดีตแม่สามี

นั่งอยู ่ขณะที่ด้านซ้ายเป็นมาดามมารน่ีาคุณแม่ชาวรสัเซยีของเธอ ทั้งสอง

ท่านตรงดิ่งมาที่บ้านทนัททีี่เธอโทร. ไปบอกว่าเธอและครีนิทร์ได้ตดัสนิใจ

หย่าร้างกนัแล้ว จนกระทั่งบดันี้คุณนายนรนิและมาดามมารน่ีากย็งัคงบ่น

โวยวายไม่หยุด

“ท�าไมถึงได้ตัดสินใจกันปุบปับ ไม่กลัวพ่อแม่จะหัวใจวายรึไงฮะ 

เดก็พวกนี้นี่ ท�าอะไรไม่ปรกึษาพ่อกบัแม่ น่าตจีรงิๆ เลย”

แม้ว่าทั้งคู่จะโวยวาย แต่ครษิฐากห็าได้เกบ็มาใส่ใจ สตแิละสมาธิ
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ยังคงอยู่กับใบหย่าบนโต๊ะจนกระทั่งได้ยินเสียงพวงกุญแจกระทบกันดัง

มาจากบนัได เธอจงึละสายตาไปมอง

เป็นเขานั่นเอง...เขาไม่ได้ลงมาตวัเปล่า แต่สะพายกระเป๋าเป้ใบโต

ลงมาด้วย

“นั่นแกจะไปไหนตาคยี์”

“ไปท�างานสคิรบั จะให้ไปไหนล่ะ” ครีนิทร์ตอบกลบัราวกบัไม่ได้มี

เรื่องอะไรเกดิขึ้น ก่อนจะยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจ “ไปนะครบั สวสัดคีรบั”

“อ้อ บ้านนี้ผมยกให้เคทนะ แม่ให้ทนายจดัการให้ด้วย” เขาทิ้งท้าย

ก่อนจะก้าวเดินออกจากบ้านไปโดยไม่หันกลับมา คนที่นั่งมองอยู่ได้แต่

พากนังุนงงไปตามๆ กนัว่ามนัเกดิอะไรขึ้น

“เคท ได้ทะเลาะอะไรกนัรเึปล่า”

“เปล่าค่ะแม่ ไม่ได้ทะเลาะอะไรกนัเลย แต่ช่างเขาเถอะค่ะ เขาจะ

ไปไหน ท�าอะไรกช็่างเขา เคทกบัเขาไม่เกี่ยวกนัแล้ว หลงัจากนี้ชวีติเคท

จะเป็นอิสระ แค่เป็นม่ายเคทไม่ตายหรอก” หญิงสาวตอบกลับก่อนจะ

หยบิใบหย่าและลกุเดนิไปยงับนัได ราวกบัไม่ได้รูส้กึอะไรกบัการเดนิจาก

ไปของครีนิทร์แม้แต่น้อย 

คณุนายนรนิและมาดามมารน่ีาได้แต่ฉงน แต่กไ็ม่สามารถท�าอะไร

ได้นอกจากทอดถอนใจให้กนั

สาวร่างบางเดินเข้ามาภายในห้องที่ยังคงสภาพเดิม ก่อนที่สายตาจะ

เหลือบไปเห็นกระดาษโพสต์-อิตแปะอยู่บนบานกระจกโต๊ะเครื่องแป้ง 

หญงิสาวก้าวเข้าไปใกล้ๆ และอ่านข้อความบนนั้นก่อนจะนิ่งไป

‘Every ending has a new beginning. ทุกๆ จุดจบ คอื

สัญญาณแห่งการเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง...สักวันเราจะเริ่มต้นใหม่กันด้วยรัก

และความเตม็ใจ’
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ปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอไม่เข้าใจสิ่งที่คีรินทร์ต้องการสื่อ แต่สิ่งที่เธอ

เข้าใจมนัจะเป็นความหมายเดยีวกบัที่เขาสื่อหรอืไม่ อนันี้เธอไม่รู้

หญิงสาวเบนสายตาหนีโดยไม่คิดจะเก็บกระดาษโน้ตที่คนจากไป

ทิ้งไว้ให้ แล้วก้าวไปเปิดตูเ้สื้อผ้าก่อนจะจดัแจงเกบ็เสื้อผ้าข้าวของของตน

ใส่กระเป๋าสมัภาระบ้าง

“สกัวนัอย่างนั้นเหรอ เหอะ มนัไม่ง่ายหรอกตาบ้า”

คริษฐาไม่ใช่ผู้หญิงบอบบางที่ถูกบอกเลิกแล้วจะเสียใจร้องไห้

ฟูมฟาย โอเค! ในตอนแรกเธออาจจะตกใจ คดิอะไรไม่ออกอยู่บ้าง แต่

โน้ตที่ครีนิทร์ทิ้งไว้กท็�าให้ทุกอย่างจางหายไป

ในความคิดของคริษฐาสิ่งที่คีรินทร์ต้องการจะสื่อทั้งหมดก็คือยก

บ้านให้เธอ ให้เธออยู่ที่นี่เพื่อรอเขากลับมาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันในสักวัน

หนึ่ง...ซึ่งกไ็ม่รู้ว่าเมื่อไหร่ 

แต่ถ้าเธอท�าตามนั้น เธอกไ็ม่ต่างจากของตายที่เขาหนัมาเมื่อไหร่ก็

ยงัวางอยู่ที่เดมิน่ะส.ิ..ฝันไปเถอะ

นั่นไม่ใช่สไตล์ของเธอ คีรินทร์จะต้องส�านึกกับการคิดว่าเธอเป็น

ของตาย และต้องเสยีดายจนแทบบ้าที่กล้าบอกเลกิเธอด้วยความคดิบ้าๆ 

บอๆ

และสิ่งที่หญงิสาวท�าเป็นอนัดบัแรกหลงัจากเหน็โน้ตของอดตีสามี

กค็อืการตดัสนิใจเกบ็กระเป๋าและออกไปจากอะไรเดมิๆ และที่เดมิๆ ที่

เคยอยู่ เขาจะให้เธอรออยู่ที่นี่เธอก็จะไม่รอ...แล้วเขาจะได้รู้ว่าไม่ควร 

สิ้นคดิขอเลกิกบัเธอ

สปัดาห์ต่อมา

ว่ากนัว่าอยากท�าให้ใครเสยีดายกต้็องเปลี่ยนแปลงตวัเองให้ดดูขีึ้น 

ยิ่งถ้าอยากให้แฟนเก่า สามีเก่า หรือคนสิ้นคิดเสียดายเล่น เพื่อความ 
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สะใจเลก็ๆ น้อยๆ กต้็องท�าให้ตวัเองสวยขึ้น ดูดขีึ้นเสยีกอ่น ครษิฐาเอง

กเ็ริ่มต้นทุกอย่างด้วยการเปลี่ยนแปลงตวัเองเช่นกนั

แม่ม่ายหมาดๆ ที่วนันี้แตกต่างไปจากเดมิเดนิตรงเข้ามาภายในร้าน

อาหารเจ้าประจ�าที่มักเป็นที่นัดเจอกันระหว่างเธอกับเพื่อนสนิท ก่อนจะ

มองหาเพื่อนที่นัดกันไว้ ทันทีที่รู้พิกัดของเพื่อนที่นัดไว้หญิงสาวก็ก้าว

เข้าไปหาพร้อมกบัส่งเสยีงทกัทนัที

“ไฮ”

“อแุม่!!! เกดิอะไรขึ้นคะชะน ีผมยาวสลวยจนตุด๊อจิฉาของหล่อน

ท�าไมเหลอืแค่นี้ แล้วดูซนิี่ แต่งหน้าด้วย ปกตเิบาๆ ไม่ใช่เหรอลูกสาว 

ท�าไมตอนนี้หล่อนสวยเบอร์นี้ได้ล่ะ” เสยีงที่ดดัให้ดูอ่อนกว่าน�้าเสยีงจรงิ

ของชายหนุม่หวัใจสาวเอ่ยทกั พร้อมกบัมองคนที่ปรากฏกายขึ้นตรงหน้า

อย่างพจิารณา

วนันี้ครษิฐาแตกต่างไปจากครษิฐาคนเดมิมาก ผมยาวสลวยที่หญงิ

สาวมกัจะมดัเป็นทรงดงัโงะครึ่งหวัถกูซอยสั้นสไลซ์ปลายผมไล่ระดบั ผม

ด้านหน้ากลายเป็นหน้าม้ายาวปาดข้าง

ใบหน้าที่ไม่ค่อยจะเติมแต่งมากนักวันนี้ถูกแต่งแต้มเสียจนแปลก

ตา ไม่ต้องพจิารณาอย่างถี่ถ้วนกม็องออกว่าครษิฐาคนนี้แตกต่างไปจาก

ปกต ิจากลคุหวานซ่อนเปรี้ยวกลายเป็นลคุสาวเท่ๆ ลยุๆ จนสงัเกตได้...

เกดิอะไรขึ้นกบัครษิฐาเพื่อนรกัของเขา

“เกดิอะไรขึ้นกบัหล่อนคะชะน ีตอบ!!!”

“จะเอาตรงๆ?” คริษฐาถามกลับพร้อมกับแสดงสีหน้าขบขันเมื่อ

เหน็ว่าเพื่อนหนุ่มใจสาวคนสนิทของตนอย่างกรนิยกรหรือเกรซซี่มสีีหน้า

ตกตะลงึกบัความเปลี่ยนแปลงของตนขนาดไหน

“กต็รงๆ สยิะ เดี๋ยวแม่ฟาดซะนี่”

“ตรงๆ กค็อื...ผวั-ทิ้ง” ครษิฐาเอ่ยช้าๆ ชดัๆ ก่อนจะพดูย�้าอกีครั้ง 
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“อ่านปากครษิฐานะคะนงัตุ๊ด ผวั-ทิ้ง-ค่ะ”

“ยยัเคท! อย่ามาล้อเล่นนะแก มนัไม่ข�านะเว้ย”

“กไ็ม่ได้พดูให้ข�า พดูความจรงิชดัๆ เลยอเีจ๊” หญงิสาวบอกแล้วก็

ยกัไหล่ “แต่ฉนัไม่แคร์เว้ย แกไม่ต้องตกใจ”

“จะไม่ให้ตกใจได้ยงัไงวะ เล่ามายยัเคท แกต้องเล่ามาเดี๋ยวนี้ ก่อน

ที่ฉนัจะอกแตกตาย เดี๋ยวนี้!!!”

“ไม่เล่า...รอยยัเจี๊ยบกบัไอ้ปรานมาก่อนฉนัจะได้ไม่ต้องเล่าหลายท ี

โอเค้?”

“ย่ะ แล้วแต่หล่อนเลยย่ะ” กรินยกรตอบรับอย่างประชดประชัน

แต่กไ็ม่เซ้าซี้ต่อ ด้วยรู้ว่าเซ้าซี้แค่ไหนครษิฐากจ็ะไม่ตอบจนกว่าเพื่อนอกี

สองคนจะมาถงึ ครษิฐาเป็นอย่างนี้เสมอ

“แล้วนี่ไอ้ปรานกบันงัลกูเจี๊ยบไปไหนเนี่ย นดักนัซะดบิด ีออกจาก

บรษิทัมากพ็ร้อมกนั แต่ท�าไมมนัยงัไม่พากนัมาเนี่ย”

“อย่าบ่นเยอะเลยน่าเกรซซี่”

“กฉ็นัอยากจะรบีๆ ฟังให้เคลยีร์ไง ถ้าสองตวันั้นยงัไม่มาแกกไ็ม่

บอก ฉนัจะท�าอะไรได้นอกจากบ่น น้องพลอยจ๋า เจ๊ขอขนมหวานๆ มา

กนิแก้หวิเผอืกหน่อย” กรนิยกรว่าแล้วกส็ั่งของหวานมาเพิ่มเพื่อปิดปาก

จนกว่าเพื่อนอีกสองคนจะมาถึง ส่วนคนต้นเรื่องอย่างคริษฐานั้นได้แต่

ส่ายหน้าและชวนคยุเรื่องอื่นระหว่างรอเพื่อนสนทิอกีสองคนที่ยงัมาไม่ถงึ

แต่เล็กจนโตคริษฐามีเพื่อนที่สนิทกันมากเกาะกลุ่มกันมาด้วยกัน

สามคน คือกรินยกร สถาปนิกหนุ่มใจสาวที่มีฝีมือการออกแบบไม่เป็น

สองรองใคร จริชาหรอืลกูเจี๊ยบ สถาปนกิสาวห้าวที่หลายคนหลงเข้าใจว่า

เป็นสาวหล่อ และปวนิหรอืปราน สถาปนกิหนุ่มแท้หนึ่งเดยีวในกลุ่ม

หญิงสาวและเพื่อนทั้งสามคนเป็นเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่รุ่น

พ่อแม่ เรียนโรงเรียนเดียวกันตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบปริญญาตร ี
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แม้แต่ตอนนี้เอง กรนิยกร ปวนิ และจริชากย็งัคงเกาะกลุ่มท�างานอยู่ที่

บรษิทัเดยีวกนั จะมกีแ็ต่ครษิฐาที่ลาออกจากบรษิทัเพื่อมาท�าหน้าที่ดูแล

เดก็ชายครีกรเตม็ตวัหลงัจากที่เพิ่งท�างานที่บรษิทัได้เพยีงแค่ครึ่งปี

ส�าหรับคริษฐาแล้วเพื่อนทั้งสามคือเพื่อนที่เธอไว้ใจที่สุด ไม่ว่ามี

เรื่องอะไรเธอก็กล้าที่จะพูดให้อีกสามคนฟังโดยไม่ต้องกลัวว่าทั้งสามคน

จะปากโป้งไปบอกใคร ในเวลาที่มเีรื่องให้คดิ หรอือดัอั้นไม่รูจ้ะพดูกบัใคร

คริษฐาจึงคิดถึงทั้งสามคนก่อนใคร...ดังเช่นวันนี้ที่เธอมีเรื่องให้คิด จน

ต้องเรยีกเพื่อนๆ มารบัประทานข้าวเยน็ด้วยกนั

รอไม่นานปวนิและจริชากม็าถงึ กรนิยกรรบีเปิดประเดน็ทนัทก่ีอน 

ที่คริษฐาจะยอมเล่าให้เพื่อนสนิททั้งสามคนได้ฟังถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น 

กรนิยกรซกัไซ้อยูห่ลายข้อ ก่อนจะมสีหีน้าหมองลงราวกบัว่าตนเป็นคนที่

ต้องเป็นม่ายเสยีเอง

“ไม่ต้องตหีน้าเศร้า ฉนัไม่ได้เป็นอะไร และที่เล่าให้ฟังเนี่ยไม่ได้จะ

มาปรกึษาว่าท�ายงัไงถงึจะมฟูออน หรอืท�ายงัไงสามถีงึจะกลบัมา ฉนัเรยีก

พวกแกมาช่วยคิดว่าฉันควรท�ายังไง บอสถึงจะรับฉันกลับเข้าไปท�างาน

ต่างหาก”

“อ้าว แกไม่ได้เรยีกพวกฉนัมาปลอบหรอกเหรอ”

“ก็ไม่น่ะสิ” คริษฐาตอบรับโดยไม่แสดงออกว่าโกหกแต่อย่างใด 

ก่อนจะยักไหล่ “ฉันไม่ได้เศร้า ฉันมูฟออนได้แล้วย่ะ เรื่องหลัวน่ะฉัน

จดัการได้ พวกแกไม่ต้องยุง่ เรื่องที่พวกแกต้องท�าคอืคดิ คดิ คดิ ว่าฉนั

ต้องท�ายงัไงเรื่องบอส”

“แกจะไปคดิมากอะไร ไอ้ปรานมนัคุยได้” กรนิยกรเสนอแนะพลาง

กระทุ้งศอกใส่ปวนิที่เป็นน้องชายภรรยาเจ้าของบรษิทั

“เดี๋ยวฉนัลองคุยกบัพี่นคิให้ แต่อาจจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะ ตอน

นี้บริษัทก�าลังจะเปลี่ยนมือ พี่นิคจะให้น้องชายต่างแม่ที่เพิ่งกลับมาจาก
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อเมรกิามารบัช่วงต่อ” ปวนิไม่ปฏเิสธที่จะช่วยพดูให้ แต่กบ็อกให้หญงิสาว

เผื่อใจไว้ด้วยเนื่องจากบรษิทัที่พวกเขาสามคนท�างานอยูน่ั้นก�าลงัจะเปลี่ยน

มอืผู้บรหิาร 

“ขอบใจแกนะปราน แต่ที่ฉนักงัวลคอืบอสจะรบัเหรอ ฉนัเคยฉกี

สญัญากบัเขานะเว้ย”

“พี่นคิไม่คดิมากหรอก เจ๊กร็กัแกอย่างกบัน้อง ถ้าพี่นคิไม่โอเคฉนั

จะให้เจ๊ปรมิช่วยพูด เรื่องนี้ไม่ต้องกงัวล กงัวลเรื่องแกจะได้เซน็สญัญา

กบับรษิทัก่อนที่บรษิทัจะเปลี่ยนผูบ้รหิารมั้ยเถอะ ฉนัไม่สนทิกบัน้องชาย

พี่นิคคนนี้เลย” เพื่อนหนุ่มคนเดียวในกลุ่มบอกก่อนจะมีสีหน้าครุ่นคิด 

จากนั้นไม่นานจงึเอ่ยต่อ “เออ ระหว่างนี้แกกม็าช่วยฉนัคุมงานกแ็ล้วกนั 

มผีลงานฉนัจะได้พูดกบัพี่นคิได้ง่ายขึ้น”

“โอเค ไม่มปีัญหา เริ่มงานพรุ่งนี้เลยกไ็ด้”

“เรื่องงานไม่น่ามปัีญหาแล้วนะ วนกลบัมาเรื่องผวัอกีทดีเิคท ตกลง

เลกิจรงิ เลกิขาดมั้ย” จริชาแทรกถามหลงัจากที่เหน็วี่แววว่าเรื่องงานคง

ไม่มปีัญหาอะไร

ค�าถามนี้พุง่ตรงจนครษิฐาแทบจะส�าลกัน�้าที่ยกขึ้นมาจบิแก้กระหาย 

หญงิสาวถอนใจก่อนจะยกัไหล่ “ตอนนี้เลกิ อนาคตอาจจะรเีทริ์น ตอบ

ได้แค่นี้”

“แล้วตอนนี้แกก�าลงัท�าอะไรอยู ่หางานท�า ท�าตวัสวย คอืจะเรยีกร้อง

ความสนใจ? หรอืว่ามูฟออนจรงิๆ จงัๆ”

“ฉนัหางานท�ากเ็พื่อหาเงนิเพราะคย์ีคงไม่ได้ส่งให้แล้ว ส่วนที่ท�าตวั

สวยเปลี่ยนลุคเนี่ยกแ็ค่...สวยให้คนเสยีดายเล่น ข�าๆ เท่านั้น”

“สวยให้คนเสียดายเล่น?” ไม่เพียงแค่จิรชาที่ไม่เข้าใจ ปวินและ

กรินยกรเองก็ถามขึ้นมาพร้อมเพรียงกันด้วยไม่เข้าใจจริงๆ ว่าคริษฐา 

ก�าลงัท�าอะไร
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“พวกแกเคยได้ยนิค�าว่า สวยให้ผูเ้สยีดายเล่นมั้ย ฉนักก็�าลงัท�าอยู่ 

ฉนัจะสวย จะเท่ เสน่ห์แรงให้ไอ้คนที่มนักล้าขอหยา่ฉนัรูส้กึเสยีดายและ

หงึจนเลอืดขึ้นหน้าให้ได้”

“เฮยีคย์ีนา่จะมเีหตผุลของเขา เดี๋ยวจบเรื่องเขากม็า แกจะมาสวย

ให้เขาเสยีดายให้เขาหงึท�าไมวะ ในเมื่อโน้ตที่ทิ้งไว้กน่็าจะสื่ออยูแ่ล้วว่าเขา

จะกลบัมา” ปวนิที่ไม่เข้าใจเลยสกันดิว่าเพื่อนสาวจะท�าแบบนี้ไปท�าไมถาม

บ้างอย่างเออืมระอา

“เขาอาจมเีหตุผล มภีารกจิ หรอืมอีะไรที่ส�าคญัสกัอย่างท�าให้ต้อง

ไป อนันั้นเข้าใจ แต่เขาควรบอกเหตผุลฉนัส ินี่เขาไม่บอก เขาขอหย่าเลย 

แล้วสื่อว่าให้ฉนัรอ...แกไม่คดิว่าเขามองฉนัเป็นของตายเหรอ รกัมั้ยกไ็ม่

เคยพูด แล้วจะมาให้รอ เหอะ มนัไม่ง่ายหรอก ฉนัไม่ใช่ของตาย ฉนัมี

หวัใจ” 

คริษฐาตอบกลับตามความคิดของตัวเองก่อนจะชี้หน้าห้ามปวินที่

อ้าปากจะพดูต่อ “หยดุเลยปราน แกไม่ต้องเข้าข้างเฮยีคย์ีของแก ถ้าคราว

นี้จะกลบัมาเริ่มต้นใหม่กนั ฉนัต้องก�าราบเฮยีคยี์ของแกให้อยู่หมดั แก

ไม่ต้องมาเปลี่ยนความคดิฉนั ถ้าฉนัไม่ให้บทเรยีนเขาซะบา้ง กลบัมาเริ่ม

กนัใหม่ฉนักเ็สยีเปรยีบอกีส”ิ

ปวนิฟังจนจบกพ็ยกัหน้าอย่างเสยีไม่ได้ “เออ จะท�าอะไรแล้วแต่

แกเลยคุณนาย แต่กอ็ย่าเยอะเกนิไป ฝากไว้แค่นี้”

“ช่างไอ้ปรานมันเถอะแก แต่ฉันเชียร์แกเต็มที่ เฮียคีย์ท�าไม่ถูกที่

อยู่ดีๆ  กข็อหย่าแบบนี้ มนัต้องสอนให้ส�านกึ”

“ใช่แล้วชะน ีฉนักจ็ะช่วย” กรนิยกรและจริชาที่เหน็ด้วยกบัความ

คดิของครษิฐาพากนัสนบัสนุน ก่อนที่จะช่วยคดิวธิที�าให้ข่าวคราวเรื่องการ

เปลี่ยนแปลงตวัเองของครษิฐาไปถงึหูครีนิทร์ 

ขณะที่ปวินที่มีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของคีรินทร์ได้แต่นั่งถอน
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หายใจกับความคิดของเพื่อนสาว...ดูท่าไอ้สิ่งที่คีรินทร์คิดไว้จะผิดไปโข

เลยละ

‘งานหนกัแล้วละเฮยีคยี์’ 



๓

สปัดาห์ต่อมา
เพราะความช่วยเหลือของปวิน และผลงานซึ่งเป็นที่ประจักษ์จาก

การควบคมุและจดัการคนงานในไซต์งานได้อยูห่มดัทั้งที่เป็นเพยีงผู้หญงิ

ตวัเลก็ๆ ครษิฐาจงึได้เซน็สญัญากบับรษิทัอกีครั้ง

ร่างสงูโปร่งสวมเสื้อยดืกางเกงยนีดูคล่องตวัก้าวเข้ามาภายในบรษิทั 

NTK Interior Architect ซึ่งเป็นสถานที่ท�างานด้วยใบหน้ามุ่งมั่น

บริษัทแห ่งนี้ เป ็นบริษัทก ่อสร ้างครบวงจร ไม ่ว ่ าจะบ ้าน 

คอนโดมิเนียม หรือสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายในบริษัทมีทั้งสถาปนิก 

มณัฑนากร วศิวกร และทมีงานก่อสร้าง โครงการในความรบัผดิชอบของ

บรษิทัมทีั้งในและนอกประเทศ จงึเป็นบรษิทัออกแบบและก่อสร้างซึ่งเป็น

ที่รู้จักกันดีในวงกว้าง คริษฐานึกย้อนถึงความจริงข้อนี้แล้วก็อดภูมิใจ 

ไม่ได้

ในที่สุดก็ได้กลับมาท�างานที่นี่อีกครั้งทั้งที่ไม่เคยวาดฝันว่าจะได้

กลบัมา...จะไม่ให้ดใีจได้อย่างไรล่ะ
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…

สองวนัก่อน

‘ที่นี่มีสถาปนิกมากมาย ไม่ขาดแคลน...’ หลังจากที่เงียบมานาน

นรศิหรอืบอสนคิของทุกคนในบรษิทักเ็อ่ยขึ้น

ประโยคนั้นของนรศิท�าเอาคนฟังใจแป้วไม่น้อย ไม่ต่างจากปวนิที่

นั่งอยูข้่างๆ เพื่อนสาว ทว่าเพยีงไม่กี่นาททีั้งคู่กต้็องอทุานด้วยความตกใจ

กบัค�าพูดต่อจากนั้นของนรศิ

‘เราไม่ขาดแคลนสถาปนิกฝีมือดี แต่สถาปนิกหญิงที่มีประสบ-

การณ์และสามารถจัดการกับปัญหาของพวกผู้ชายในไซต์ได้อย่างเคท 

เรามนี้อยมาก ยนิดทีี่ได้ร่วมงานกนัอกีครั้ง’ 

‘เฮ้ย...พี่นคิพูดจรงินะ’ 

‘กจ็รงิน่ะส ิพวกนายเล่นไปสร้างผลงานกนัไว้แล้วแบบนี้พี่จะไม่รบั

ได้ยงัไงล่ะ’ นรศิชี้แจงก่อนจะส่งยิ้มให้เพื่อนสนทิของน้องชายภรรยา 

ไม่รู้จะพูดว่าปวินเตรียมการมาดี หรือเพราะคุณสมบัติและนิสัย 

ใจคอของครษิฐากนัแน่ที่ท�าให้เขายอมรบั แต่จากรายงานการท�างานของ 

ครษิฐาที่ปวนิพามาช่วยงานที่ไซต์งานกท็�าให้เขารูส้กึได้ว่าครษิฐาเหมาะกบั

การเป็นสถาปนกิของบรษิทันี้

คริษฐายิ้มอย่างยินดี เธอไม่คิดเลยว่าการที่เธอจัดการก�าราบคน

งานที่คดิจะมาคุกคามเธอจะท�าให้เธอได้กลบัมาท�างานที่บรษิทันี้อกีครั้ง

‘ความจรงิแค่เหน็เราที่ไซต์งานวนัแรกพี่กจ็ะรบัแล้วนะ เพราะพี่เหน็

พวกเธอมาตั้งแต่สมัยเรียน พี่รู้ถึงความสามารถและศักยภาพของพวก

เธอ แต่พี่ก�าลงัจะเปลี่ยนมอืให้น้องชายมาบรหิาร การจะรบัใครเข้ามาพี่

ต้องหาเหตุผลก่อน ไม่อย่างนั้นเขาจะหาว่าพี่รบัเดก็เส้นเข้ามา พี่กเ็ลยให้

ลองท�างานก่อนเป็นอาทติย์ไง’ 

‘พี่นคิไม่โกรธเหรอคะ ที่ครั้งก่อนเคทเลอืกลาออก’ 
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‘ทกุคนมเีหตผุลของตวัเอง เหตผุลของเคทกไ็ม่ใช่เรื่องไม่ด ีพี่เหน็

ด้วยด้วยซ�้ากบัการตดัสนิใจครั้งนั้นของเคท แต่รอบนี้น่ะ ไม่ว่ามอีะไรเกดิ

ขึ้น อย่าลาออกจนกว่าจะหมดสัญญานะ มีหลายโครงการเลยที่พี่คิดว่า

เหมาะกบัสไตล์ของเธอ’ 

‘ค่ะ เคทจะไม่ลาออก จะตั้งใจท�างานค่ะบอส’ หญงิสาวรบัค�ากอ่น

จะอมยิ้ม ในที่สุดเธอก็มีงานท�าและได้ท�างานตามที่เคยวาดฝันมาแล้ว...

สุขใดเล่าจะเท่าได้ท�าในสิ่งที่ชอบ

‘พี่เชื่อว่าเรื่องงานเคทจัดการได้ดี ส่วนเรื่องเพื่อนร่วมงานพี่ก็หวัง

ว่าเคทจะจดัการได้ดเีช่นกนันะ’ 

‘ท�าไมล่ะคะ’ 

‘ก็เพื่อนเราเขาเสน่ห์แรง สาวๆ ติดตรึม วันนี้เราเข้ามากับปราน 

เดี๋ยวต้องมคีนที่คดิว่าเราเป็นกิ๊กเป็นกั๊กกบัปราน...พี่หวงัว่าเคทจะจดัการ

ได้นะ’ จบค�าพูดนรศิกเ็ลี่ยงไปคุยโทรศพัท์ 

ปวนิยิ้มแหยส่งให้ เพยีงแค่นั้นครษิฐากเ็ข้าใจอย่างถ่องแท้แล้วว่า

อะไรเป็นอะไร

ไอ้เพื่อนบ้านี่ ที่เสนอตัวช่วยให้เธอได้งานและให้เธอไปช่วยงานก็

เพื่อสร้างข่าวลอืให้เธอเป็นตวัหลอกรบัหน้าสาวๆ แทนแฟนตวัจรงินี่เอง

ปัจจุบนั

“แกๆ ดูนั่นส ินั่นไงสถาปนกิคนใหม่ที่เขาว่าเป็นกิ๊กพี่ปรานน่ะ”

“ใช่เหรอแก”

เสยีงกระซบิกระซาบที่ดงัเข้ามาในโสตประสาทท�าให้คนที่เผลอย้อน

คดิถงึเรื่องที่เธอเสยีรูเ้พื่อนเข้าอย่างจงัต้องตื่นจากภวงัค์...นี่คอืสิ่งที่เธอจะ

ต้องเจอจากการเสยีรู้เพื่อนในวนันั้นอย่างไรล่ะ

“ฉนัว่าใช่”
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“แน่เหรอ”

เสียงกระซิบกระซาบยังคงดังให้ได้ยิน คริษฐาลอบกลอกตาก่อน

จะหนัหน้าไปหาสองสาวที่ก�าลงักระซบิกนัอยู่ “สงสยัอะไรไม่ต้องกระซบิ

กระซาบกนักไ็ด้นะคะ ถามเจ้าตวัได้ ไม่กดัค่ะ”

“เอ่อ...”

“คณุเป็นอะไรกบัพี่ปรานคะ” หนึ่งสาวตกใจ แต่อกีหนึ่งสาวใจกล้า

ถามออกมาตรงๆ 

โอเค เธอบอกว่าถามได้ อกีฝ่ายกล้าถามมากไ็ม่ใช่เรื่องแปลก

“นะ...นั่นส ิคุณเป็นอะไรกบัพี่ปราน”

“เป็น...” หญิงสาวลากเสียงยาวก่อนจะยักไหล่อย่างยียวน “เป็น

อะไรดลี่ะ”

สองสาวผูก้ล้าถงึกบัอ้าปากค้าง สถาปนกิสาวแอบข�ากบัท่าทนีั้นของ

สาวๆ ก่อนจะบอกด้วยน�้าเสยีงยยีวน “ขอโทษนะคะ ฉนัยงันกึไมอ่อกว่า

จะเป็นอะไรด ีไว้นกึออกแล้วจะมาตอบนะคะ ขอตวัค่ะ”

ครษิฐาไม่อยากสร้างศตัรู แต่หญงิสาวกข็ี้เกยีจที่จะท�าตวัใสๆ กบั

สองสาวที่ท่าทางดูเกรงใจ แต่สายตาไม่ได้เป็นมติรเลยแม้แต่น้อย กเ็นื้อ

แท้แล้วเธอไสยๆ ไม่ใช่ใสๆ นี่นา

หญิงสาวไม่สนใจว่าสองสาวพนักงานจะมีท่าทีอย่างไร เธอยังคง

เดินตรงไปยังเส้นทางที่เธอมาดหมายจะไป ก่อนจะต้องหยุดนิ่งหันกลับ

ไปมองด้านหลงัเมื่อเหน็ว่าสายตาหลายคู่มองไปยงัด้านหลงัเธอ

สิ่งที่ปรากฏตรงหน้าคือร่างสูงในชุดสูทเนี้ยบตั้งแต่หัวจดเท้า รูป

หน้ารวมๆ คล้ายกบันรศิ...หรอืนี่จะเป็นท่านประธานคนใหม่

ชายร่างสงูก้าวผ่านหน้าครษิฐาและพนกังานที่อยูแ่ถวนั้นไปโดยไม่

ได้สนใจ ทว่ากลับท�าให้หลายคนตกหลุมเสน่ห์จนต้องเอี้ยวคอมองตาม 

รวมถึงคริษฐาที่มองตามร่างสูงไปจนสุดสายตาก่อนจะกลอกตา...หล่อ
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เหลอืเกนิละพ่อคุณ

เธอละเบื่อคนที่มบีคุลกิแบบผูช้ายที่เพิ่งเดนิผ่านไปนี่เสยีจรงิ ขรมึๆ 

ลกึลบัๆ...ไม่ปลื้มเลยสกันดิ

เช้านี้สิ่งที่เกดิขึ้นกค็อืการแนะน�าตวัท่านประธานคนใหม่ที่เข้ามารบั

ช่วงแทนนรศิ บอสคนใหม่ของ NTK Interior Architect ชื่อว่านนทกร 

หรอืนนท์ ชายหนุ่มอาศยัอยู่ต่างประเทศมาโดยตลอดและจบปรญิญาโท

ด้านการบรหิารมาจากสถาบนัการศกึษาชั้นน�าของโลก สาวๆ ในบรษิทัต่าง

ก็มีความเห็นตรงกันว่าบอสคนใหม่เป็นหนุ่มหล่อเพียบพร้อมที่สาวๆ 

พร้อมจะยกหวัใจให้ครอบครอง ท�าเอาปวนิที่เคยถูกยกให้เป็นหนุ่มหล่อ

ในฝันประจ�าบรษิทัถงึกบัโดนลดขั้นลงมาเป็นที่สองไปโดยปรยิาย

“หล่อขนาดนั้นเชยีว เหอะ ไม่เหน็หล่ออะ” จริชาพูดด้วยน�้าเสยีง

หมั่นไส้ในความนิยมของบอสคนใหม่ก่อนจะเบ้ปากมองบน...เธอไม่เห็น

ว่าบอสคนใหม่จะหล่อตรงไหนเลย สูผู้ช้ายหล่อๆ หลายคนที่เธอรูจ้กักไ็ม่

ได้

“เออ ฉนักว็่า ไม่เหน็จะหล่อเลย” ครษิฐาแทรกเสยีงขึ้น เธอเหน็

ด้วยกับจิรชาและรู้สึกได้ว่าที่สาวๆ ในบริษัทพูดกันนั้นมันเกินความจริง

ไปเยอะ

“ใช่ซี้ ชีวิตพวกแกห้อมล้อมด้วยผู้ชายหล่อนี่ พวกแกเลยเห็นว่า

ธรรมดา แต่จะบอกให้นะชะน.ี..” กรนิยกรแย้งก่อนจะสาธยายตามความ

รู้สึก “บอสนนท์น่ะอย่างหล่ออะแก ฉันไม่เคยเห็นใครดูลึกลับน่าค้นหา

แบบบอสนนท์มาก่อนเลย แบบว่า...อยากเข้าไปค้นหาใกล้ๆ เลยว่ะ”

“ตุ๊ดแรด” สองสาวเอ่ยพร้อมกนัก่อนจะส่ายหน้า เจอผูช้ายคนไหน

กล้ามใหญ่ๆ หน้าตาดีๆ  หน่อยกรนิยกรกเ็ป็นอย่างนี้ตลอดนั่นละ ท�าไม

พวกเธอจะไม่รู้

“แหม...เรื่องด่าฉนันี่สามคัคกีนัจงันะยะ แตช่่างเถอะ ฉนัยอมเปน็
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ตุ๊ดแรดเพื่อบอสนนท์คนหล่อ”

“จ้ะ” สองสาวที่ไม่ได้มองว่านนทกรหล่อเหลาอย่างที่สาวๆ พูด

ถงึกนัตอบรบัอย่างประชดก่อนจะมองบน...กรนิยกรเป็นเอามากเสมอเมื่อ

เจอผู้ชายหล่อ

“เชอะ พวกแกมนัตาถั่ว บอสนนท์นะหล่อเหมาะสมจะเป็นพ่อของ

ลูก”

“เพ้อเจ้อแล้วเกรซซี่ แกมมีดลูกเหรอ”

“นีๆ่  ไอ้ผูช้ายขี้อจิฉา แกไม่ต้องแสดงความเหน็ ฉนัรูว่้าแกอจิฉาที่

ทุกคนเห็นว่าบอสนนท์เหมาะจะเป็นสามีแห่งชาติของบริษัท แกไม่ต้อง

แสดง”

“เออๆ ไอ้ปรานมนัขี้อจิฉา เหอะ ไปท�างานกนัเถอะเคท ปล่อยไอ้

กรนิทร์มนัปลื้มของมนัไป” ปวนิส่ายหน้าประชดใส่กรนิยกรด้วยชื่อแรก

เกิดของเพื่อนชายใจสาว ก่อนจะลุกขึ้นชวนคริษฐาไปยังไซต์งานโดยไม่

สนใจเสยีงโวยวายของกรนิยกร หรอืกรนิทร์ที่ไมค่อ่ยชอบใหเ้รยีกชื่อเกา่

ที่มคีวามหมายว่าพญาช้างสกัเท่าไหร่

เพราะยงัไม่มโีครงการใหม่เข้ามาปวนิจงึขอให้ครษิฐามาช่วยงานตน

ไปก่อน เวลาที่เขาจะไปไซต์งานจงึต้องชวนครษิฐาไปด้วย ซึ่งหญงิสาวก็

ไม่ได้ปฏเิสธแต่อย่างใด...

“จรงิๆ เล้ย เกรซซี่กย็งัเป็นเกรซซี่ เพ้อแตเ่รื่องผู”้ ไปท�างานดกีวา่

มานั่งฟังกรนิยกรเพ้อถงึท่านประธานคนใหม่

“กค็ุณนนท์เขาหล่อจรงินี่หว่า ไม่คดิอย่างนั้นเหรอ”

“หล่อตรงไหน ขี้เก๊กซะมากกว่า เหน็แลว้เฉยๆ อะ” หญงิสาวสา่ย

หน้าพร้อมกบัยกัไหล่ 

ปวนิฟังจบไม่วายส่งเสยีงล้อเลยีนขึ้นทนัใด

“นั่นแน่ หล่อสู้เฮียคีย์ไม่ได้อะดิ แกถึงว่าไม่หล่อ หลงผัวนะเรา
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เนี่ย”

“ไม่ได้หลง และอกีอย่าง...ไม่ใช่ผวัด้วย อดตีย่ะ อดตีผวั ไม่ใช่ผวั” 

เธอแย้ง ก่อนจะพยายามตหีน้าดุใส่ปวนิให้หยุดพูด แต่ปวนิกย็งัไม่วาย

ล้อต่อ

“อดตีแน่เร้อ”

“สกัเปรี้ยงมั้ยจะได้มั่นใจว่าแน่”

“กลวัแล้วจ้า ฮ่าๆๆ”

“ปากหมา” เจ้าของรมิฝีปากจิ้มลิ้มว่าเข้าให้ ก่อนครษิฐาจะก้าวน�า

ร่างสูงไปราวกบัคนรู้ทาง ปวนิหวัเราะน้อยๆ แล้วจงึเดนิตามไป

ขณะที่สถาปนิกทั้งสองคนของ NTK ก�าลังเดินตามกันไปอยู่นั้น 

ทั้งคู่ไม่รู้เลยว่าตลอดทางมีคนที่เดินตามมาและได้ยินสิ่งที่ทั้งคู่คุยกัน

ตั้งแต่ต้น

คนร่างสูงหยุดเดิน ทว่าสายตายังคงจับจ้องไปยังคู่หนุ่มสาวที่เขา

รู้จักแค่ฝ่ายชาย ก่อนจะเอ่ยถามคนที่เดินตามมา “ผู้หญิงที่คุยกับคุณ

ปรานเป็นใคร”

“สถาปนกิที่คุณนคิเพิ่งรบัเข้ามาท�างานน่ะค่ะคุณนนท์ ชื่อครษิฐา” 

เลขานกุารส่วนตวัที่เคยท�างานกบันรศิมาก่อนตอบตามความเข้าใจของตน 

“ได้ยนิว่าวนันี้เริ่มงานวนัแรกด้วยนะคะ ไล่ออกเลยดมีั้ยคะ”

“ท�าไมต้องไล่ออก”

“กห็ล่อนนนิทาคุณนะ...”

“ผมไม่ได้วดัคนที่ฝีปาก ผมวดัที่ฝีมอื ผมจะไม่ไล่ใครออกถ้าเขามี

ฝีมอื ต่อให้ฝีปากเขาจะร้ายแค่ไหนกต็าม คุณเข้าใจที่ผมพดูมั้ย” นนทกร

แย้งขึ้นก่อนที่รสิาจะเอ่ยจบแล้วก้าวเดนิต่อ

ริสาไม่พอใจกับค�าตอบที่ได้ รีบก้าวตามไปก่อนจะเอ่ยตามความ

เข้าใจของตน “แต่ยัยคนนี้ไม่ได้เข้ามาด้วยฝีมือนะคะ นางเข้ามาเพราะ
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เส้น”

“เพราะเส้น?”

“ค่ะ คณุปรานเป็นคนพาเข้ามา คณุนคิน่ะรกัภรรยาจะตายจะขดัใจ

น้องเมยีได้ยงัไง ฝีมอืกไ็ม่รูว่้ามมีั้ย เดก็ฝากเดก็เส้นแบบนั้นจะได้สกักี่น�้า

กนัคะ”

นนทกรคิดตามค�าบอกเล่าแต่ยังไม่ปักใจเชื่อเสียทีเดียว เพียงครู่

เดยีวกถ็ามออกไป “คุณคดิว่าสองคนนั้นจะไปไหนกนั”

“คุณปรานคงไปดูงานที่โครงการสร้างคอนโดแถวรชัดาค่ะ เธอคน

นั้นก็คงตามไปเพราะคุณปรานขอคุณนิคไว้ให้มาช่วยงานจนกว่าจะมี

โครงการใหม่เข้ามา”

“ผมจะไปที่นั่น ไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า”

“ค่ะ” รสิาตอบรบัก่อนจะลอบยิ้ม นนทกรไปดูงาน ถ้าเหน็แม่นั่น 

อู้งานหรอืท�างานไม่เป็น คราวนี้ละแม่นั่นจะต้องถูกไล่ออกแน่นอน

ริสาไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับคริษฐา แต่เธอหลงรักปวินมานาน 

อยูด่ีๆ  กม็คีรษิฐาเข้ามาแบบนี้ มหีรอืเธอจะยอม...เธอจะท�าให้แม่นั่นโดน

ไล่ออกให้ได้

หลายนาทตี่อมา

ดวงตาคู่คมจ้องมองร่างบางสูงโปร่งที่ยืนพูดคุยอยู่กับวิศวกรที่

ควบคุมการก่อสร้างอย่างพจิารณาก่อนจะขมวดคิ้ว...นี่น่ะหรอืเดก็เส้น

เด็กเส้นที่ท�างานวันแรกก็พูดคุยกับวิศวกรราวกับเป็นสถาปนิก

เจ้าของแบบแปลนเอง แบบนี้กไ็ด้ด้วยเหรอ

“เคทมคีวามสามารถมากพอที่จะเป็นสถาปนกิของ NTK คณุนนท์

ไม่ต้องกังวลไปหรอก ผมไม่ได้เอาคนไม่เป็นโล้เป็นพายเข้ามาหรอกนะ” 

ปวินที่ยืนอยู่ข้างๆ เอ่ยเมื่อเห็นว่าสายตาของเจ้านายที่อยู่ๆ กม็าดูความ
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เรยีบร้อยของโครงการจบัไปที่เพื่อนสาวของเขา...

เดาได้ไม่ยากว่าที่อีกฝ่ายมาที่นี่เพราะมีใครเป่าหูเรื่องเคทอย่าง

แน่นอน

“ถ้าคณุมั่นใจ ผมกค็งท�าได้แค่รอด”ู นนทกรตอบกลบั ทว่าสายตา

ยงัคงไม่ละไปจากสาวร่างบางที่ยงัคงพูดคุยอยู่กบัวศิวกรอย่างจรงิจงั 

ครษิฐาไม่เหมอืนกบัผู้หญงิหลายๆ คนที่เขาเคยพบเจอ หญงิสาว

ไม่ถงึกบัห้าว แต่กไ็ม่ได้อ่อนหวานเหมอืนกบัผูห้ญงิคนอื่นๆ คนงานที่เดนิ

ผ่านไปผ่านมานอกจากแอบมองเธออย่างหลงใหลแล้วยังมีความเคารพ

อยู่ในท ีบ่งบอกว่าก่อนหน้านี้เธอท�าให้พวกเขาเหล่านั้นได้เหน็แล้วว่าเธอ

ไม่ใช่ผู้หญงิอ่อนแอที่รงัแกกนัได้ง่ายๆ...

ยิ่งมอง กย็ิ่งรู้สกึว่าน่าสนใจ

“รอดูได้ แต่อย่าดูนาน เดี๋ยวต�ารวจจบั” ปวนิบอกคนที่ยงัคงมอง

เพื่อนของเขาอย่างสนใจ ก่อนจะเดนิผละออกไปโดยไม่อธบิายในประโยค

ท้าย

…

ปวนิก้าวไปหาเพื่อนสาวก่อนจะแบมอืให้ “ขอกุญแจรถหน่อย จะ

กลบัไปเอาของที่บรษิทั”

หญงิสาวหยบิกญุแจรถยื่นให้ แต่กช็กัมอืกลบัเมื่อนกึขึ้นได้ “ขากลบั

เอาโกโก้ปั่นมาฝากด้วย รบัปากก่อนแล้วจะให้”

“เออ เดี๋ยวจดัแก้วใหญ่ๆ ให้เลย” ปวนิรบัค�าอย่างจนใจ เพราะไม่

อยากเปลืองน�้ามันเขาเลยติดรถคริษฐามาที่ไซต์งาน แต่ดูแล้วการติด 

รถยยัคนนี้มากไ็ม่ได้ท�าให้เขาประหยดัเท่าที่ควรจะเป็น 

ปวินเดินจากไปแล้ว ครษิฐากเ็ดนิดูสิ่งก่อสร้างต่อโดยไม่ได้สนใจ

ว่าใครจะมองมา
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ขณะที่คริษฐาก�าลังสนใจงาน นนทกรที่คิดว่าตัวเองควรเลิกมอง

สถาปนกิสาวได้แล้วกถ็อนสายตาจากเธอและเดนิไปอกีทาง เขาบอกปวนิ

ว่าจะมาตรวจดูความคบืหน้าของโครงการ เขากต็้องมาดูจรงิๆ จะมวัแต่

มามองเดก็เส้นที่ดูจะมฝีีมอืพอตวัคงไม่ได้

นนทกรก้าวช้าๆ มองความคบืหน้าของสิ่งก่อสร้าง ก่อนจะหยดุฟัง

เมื่อได้ยนิเสยีงพูดคุยของคนงานที่แอบนั่งอู้กนัอยู่

“สถาปนกิผู้หญงินั่นโคตรแจ่มเลยว่ะ หน้ากส็วย อกเป็นอก เอว

เป็นเอว ข้างนอกดูเท่ๆ ลุยๆ ไม่รู้ข้างในจะเป็นยงัไง”

“จะเป็นยงัไงล่ะวะ กค็งจะขาวน่าฟัดน่ะส”ิ

“พวกเอ็งอย่าทะลึ่งสิวะ จ�ากันไม่ได้เหรอที่โดนจับทุ่มกันมาหลัง

แทบหกัเมื่อวนัก่อนน่ะ”

“เหอะ กแ็ค่ผูห้ญงิที่รูศ้ลิปะป้องกนัตวันดิหน่อยจะไปกลวัท�าไมวะ 

ถ้ามโีอกาสนะพ่อจะฟัดให้ร้องขอชวีติเลย”

“อย่าพูดดงัไปไอ้ทมิ เดี๋ยวมใีครมาได้ยนิเข้ามนัจะเป็นเรื่อง”

“เหอะ ไอ้ขี้ขลาดเอ๊ย”

นนทกรยืนฟังบทสนทนาของคนงานวัยฉกรรจ์เพียงเท่านั้นก็หัน

หลงักลบั และก้าวไปหาครษิฐาซึ่งยนืคุยงานอยู่กบัวศิวกรหนุ่ม ก่อนจะ

หยุดยนืด้านหน้าของทั้งสองคน นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วจงึเอ่ยถาม “พวกคุณ

สองคนเหน็คุณปรานรเึปล่า”

“ปรานไปเอาของที่บรษิทัน่ะค่ะ มอีะไรรเึปล่าคะ”

“ผมอยากดคูวามคบืหน้าของโครงการ ในเมื่อคณุปรานไม่อยู ่คณุ

สองคนกน็�าทางแล้วกอ็ธบิายแทนหน่อยกแ็ล้วกนั” ค�าของเขาไม่ใช่ค�าขอ

ร้อง แต่เป็นค�าสั่งที่ครษิฐาและวศิวกรหนุ่มไม่สามารถขดัได้ หนึ่งสถาปนกิ

และหนึ่งวิศวกรจึงต้องพานนทกรชมความคืบหน้าของการก่อสร้างอย่าง

เลี่ยงไม่ได้
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วศิวกรหนุม่แปลกใจไม่น้อยที่คนที่เพิ่งเข้ามาเป็นประธานดกูระตอื-

รอืร้นแปลกๆ แต่นนทกรรู้ดวี่าตวัเขาก�าลงัท�าอะไรอยู่ การที่เขาให้ความ

สนใจสถาปนกิคนใหม่อาจจะท�าให้คนที่คดิร้ายกบัหญงิสาวหยดุความคดิ

เลวๆ ไปได้บ้าง

การเดินดูพื้นที่ก่อสร้างด�าเนินไปสักพักก็ต้องหยุดลงเมื่อวิศวกร

หนุม่ขอตวัไปรบัโทรศพัท์ด้วยท่าทรีบีร้อน ทิ้งให้สถาปนกิสาวและประธาน

หนุ่มอยู่กนัเพยีงล�าพงั

เมื่อเหลือกันเพียงสองคนคริษฐาที่เห็นสมควรว่าควรจะรอวิศวกร

ของงานกลบัมาก่อนจงึเอ่ยขึ้น “เอ่อ พกัตรงนี้ก่อนมั้ยคะ”

“กด็”ี

เมื่อไม่มีวิศวกรหนุ่มต่างฝ่ายก็ต่างเงียบราวกับไม่รู้ว่าควรจะคุย

อะไร นนทกรไม่รู้จะพูดอะไร ส่วนคริษฐานั้นเป็นคนพูดน้อยอยู่แล้ว 

ระหว่างทั้งคู่จงึไร้บทสนทนาไปโดยปรยิาย



๔

หลังจากต่างฝ่ายต่างเงียบกันอยู่พักใหญ่ นนทกรก็ขอแยกตัว 
ออกมาจากหญิงสาวเพื่อไปรับสายส�าคัญ คริษฐาจึงมองไปรอบๆ เพื่อ

ส�ารวจความเรยีบร้อยอกีครั้ง ก่อนจะเดนิไปยงัจุดที่ต้องสนใจเป็นพเิศษ 

เนื่องจากหญงิสาวเคยท�างานที่ NTK อยูช่่วงหนึ่งท�าให้หลายคนในที่นี้คุน้

หน้าคุ้นตาและรู้จักหญิงสาวกันอยู่บ้าง จึงไม่มีฝ่ายไหนต้องเกร็งหรือ

เคอะเขนิในการพูดคุยและท�างาน ยิ่งได้ร่วมงานกนัมาก่อนกว่าสปัดาห์ก็

ยิ่งท�าให้หลายคนสนทิใจที่จะคยุกบัสถาปนกิคนใหม่โดยไม่ต้องกงัวลใดๆ

และหนึ่งในคนที่รู้จกักบัครษิฐามาตั้งแต่ช่วงก่อนที่เธอจะลาออกก็

คือพิมพ์จันทร์ สาวหล่อจอมกวนหนึ่งในทีมวิศวกรควบคุมการก่อสร้าง 

ในอดตีพมิพ์จนัทร์เคยตามจบีครษิฐา แต่หลงัจากที่ครษิฐาแต่งงาน พมิพ์-

จนัทร์กก็ลายมาเป็นเพื่อนอกีคนของหญงิสาวที่ไปมาหาสูก่นัจนสนทิสนม

กับครอบครัว แม้แต่เด็กชายคีรกรยังสนิทกับพิมพ์จันทร์จนบางครั้ง 

ครีนิทร์ยงัรู้สกึอจิฉา เป็นเหมอืนคู่ปรบัของครีนิทร์ตลอดเมื่อเจอหน้ากนั

ล�าแขนแข็งแรงที่พาดลงบนไหล่จากด้านหลังท�าให้คริษฐาที่ก�าลัง
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มองดูการท�างานของคนงานก่อสร้างอยู่ต้องเหลอืบมอง 

“อะไร”

“อยากกอด ไม่ได้เหรอ” พมิพ์จนัทร์ยื่นหน้าเข้ามาใกล้ สถาปนกิ

สาวเบอืนหน้าหนพีร้อมกบัยิ้มข�า

“อย่ามาอ่อย ไม่หลงหรอก”

“ใครอ่อย...ไม่ได้อ่อยเว้ย ช่วยอยู่ต่างหาก” คนโดนหาว่าอ่อยแย้ง

พร้อมกบัส่งเสยีงกระซบิ “มคีนมองแกอยู่ ไม่รู้ตวับ้างเหรอคุณนาย”

“มอง?” ครษิฐาลอบสงัเกตรอบๆ ข้างก่อนจะเลกิคิ้ว...มหีลายคน

มองเธออย่างสนใจจรงิๆ แฮะ

“ไอ้ผูช้ายไซต์นี้มนัชอบสาวสวย เก่ง เท่ ที่ไม่ใช่ทอม และไม่มงึมา-

พาโวยแบบไอ้เจี๊ยบ มนัเลยสนใจคุณนายกนัใหญ่”

“แล้วไง”

“ก็ถ้าทวงผัวคืนมันยาก หาใหม่ก็ได้นะเว้ย พวกเขาสนใจแกอยู่  

เปิดใจบ้างกไ็ด้” พมิพ์จนัทร์พูดพลางส่งสายตาให้อกีฝ่ายมองตาม

“ไม่เอาละ ขี้เกยีจวุ่นวาย ณ ตอนนี้ฉนัต้องการความโสด”

“พวกนี้อาจหล่อไม่พอ งั้นน�าเสนอคนนี้เลย...ทางซ้าย” พมิพ์จนัทร์

บอกพกิดั ก่อนจะอธบิาย “รู้สกึว่าเขามองแกอยู่ตลอดเลย หล่ออยู่นะ”

คริษฐามองตามก่อนจะรีบส่ายหน้าเมื่อคนที่พิมพ์จันทร์หมายถึง

นั้นกค็อืนนทกรที่ยนืคุยโทรศพัท์อยู่ “ไปกนัใหญ่แล้วจนัทร์ ที่เขามองๆ 

น่ะ ไม่ใช่ว่าอยากหาทางจบัผดิไล่เดก็เส้นออกเหรอ”

“กไ็ม่แน่ เขาอาจจะมองไปมองมาแล้วชอบกไ็ด้”

“เพ้อเจ้อ”

“เฮ้ย อาจจะไม่เพ้อเว้ย แกไม่เหมอืนใคร ไมห่วานแตก่ไ็มห่า้วเปง้

มึงมาพาโวยแบบไอ้เจี๊ยบ ผู้ชายส่วนใหญ่ชอบแบบนี้ อ่อนแอน่ะเขาไม่

ค่อยชอบกนัแล้ว เขาชอบแบบแกนี่ อกีอย่างนะเขาว่าสาวรสัเซยีสวยตดิ
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อนัดบัโลก หน้าตาได้แม่มาแบบนี้ใครมองกห็ลง”

“มโนเก่ง นั่นประธานคนใหม่ อยากโดนไล่ออกรไึง”

“ประธานแล้วไงวะ ฉนัเหน็เขามองแกตลอด ไม่มองธรรมดาด้วย

นะบอกให้”

“เงาหวัแกเริ่มไม่มแีล้วจนัทร์ เลกิไร้สาระแล้วไปท�างานดกีว่ามั้ย”

“ไปกไ็ด้ แต่ถามก่อน...ถ้าเขาสนใจแก แกจะสนกลบัมั้ย หล่อ รวย 

ไฮโซด้วยนะ”

“ไม่”

“เฮ้ย ไม่สนเลยเหรอคุณนาย”

“ไม่สน แล้วก็ไม่ใช่คุณนายแล้วด้วย” คริษฐาย�้าช้าๆ ชัดๆ กับ 

พมิพ์จนัทร์ ก่อนจะเดนิเลี่ยงไปในจุดที่สายตาของใครคนหนึ่งจะตามไป

ไม่ถงึ

พมิพ์จนัทร์ถอนใจยาวก่อนจะลอบมองประธานหนุม่...มหีนุม่หล่อ

มาสนใจคุณนายแบบนี้ สาม ีเอ๊ย อดตีสามรีู้เข้าจะเป็นไงน้า

“เรื่องนี้มนัต้องขยาย มาดูกนัซ ิไอ้ผูก้องจะท�ายงัไง” คนมแีผนการ

ยิ้มก่อนจะแอบถ่ายรูปประธานหนุ่มและเดนิตามครษิฐาไป

ขณะที่ครษิฐาก�าลงัสนใจงาน นนทกรก�าลงัจบัตาดูหญงิสาว และ

พมิพ์จนัทร์ก�าลงัมแีผนการยั่วโมโหคนที่เธอไมถ่กูชะตา คนที่พมิพ์จนัทร์

อยากให้รู ้ว่ามีคนมาสนใจคริษฐานั้นก�าลังนั่งนิ่งอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจาก 

หญงิสาวนกั...เรยีกว่าใกล้จนไม่อยากจะเชื่อว่าบงัเอญิเลยละ

ดวงตาคู่คมมองผ่านแว่นด�าไปยังไซต์งานก่อสร้างที่อยู่ไม่ไกล ก่อน

จะผินหน้าไปมองเจ้าของร้านปั่นรัก ร้านเครื่องดื่มที่ตนก�าลังนั่งรอโกโก้

ปั่นอยู่กบัใครอกีคนที่นั่งหลบัตาพกัสายตาอยู่

ดวงตาหลายคูก่�าลงัเมยีงมองมาและพากนัซบุซบิ ทว่าครีนิทร์กลบั
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ไม่ได้สนใจ แม้จะรูอ้ยูแ่ก่ใจถงึเหตผุลที่ผูค้นต่างมองมา...ไม่แปลกที่พวก

เขาจะสนใจ กผ็ูช้ายหุน่ก�าย�าสองคนมานั่งด้วยกนักลางร้านเครื่องดื่มแบบ

นี้ใครๆ กต็้องมองละ

“โกโกก้บัชาเขยีวปั่นพร้อมขนมได้แล้วค่ะคณุลูกค้า” เสยีงที่ดดัให้

หวานกว่าปกตดิงัขึ้น ก่อนที่โกโก้และชาเขยีวป่ันกบัขนมจะถกูน�ามาเสร์ิฟ

คีรินทร์ยื่นมือไปหยิบแก้วก่อนจะจับหลอดดูดโดยไม่สนใจ

พนักงานเสิร์ฟสาวที่พยายามทอดสายตาหวานเชื่อมมาให้ ร้อนถึงคนที่

ลมืตาจากการพกัสายตาต้องเอ่ยขอบคณุพนกังานสาวเพื่อบอกเป็นนยัให้

หญงิสาวถอยออกไป

“ผูห้ญงิสมยันี้นี่ยงัไง ไม่สงวนท่าทซีะบ้างเลย” เสยีงบ่นดงัชดัถ้อย

ชดัค�าแตกต่างจากใบหน้าคนพูดที่คล้ายชาวต่างชาต ิก่อนจะหยบิแก้วชา

เขยีวปั่นขึ้นมาดื่มบ้าง

“หมดยุคนั่งเหนยีมอายแล้วมั้ง” ครีนิทร์แสดงความคดิเหน็แล้วก็

มองโกโก้ปั่นที่พร่องไปไม่น้อยก่อนจมไปกับภวังค์ความหลังที่ไม่มีใครรู้

ว่าเรื่องอะไร นอกจากตวัเขาเอง

“เป็นเอามากนะ คดิถงึเมยีจนอาการหนกัเข้าไปทกุวนั” พนัต�ารวจตร ี

คเชนทร์ มัคซิม อัศรากุล เอ่ยอย่างเอือมระอาพร้อมกับส่ายหน้าอย่าง

เหนื่อยหน่าย

“เรื่องของผมเถอะเฮยี”

“เออ เรื่องของแก เฮยีไม่ยุง่กไ็ด้ แต่เฮยีถามนดิเถอะ ท�าไมไม่บอก

ยยัเคทว่าท�าไมต้องหย่า แล้วไอ้ใบหย่านั่นกข็องปลอม” คเชนทร์ผู้เป็นทั้ง

ผูบ้งัคบับญัชาของครีนิทร์และพี่ชายแท้ๆ ของครษิฐาถามในสิ่งที่เขาสงสยั

มาหลายสปัดาห์ ไหนๆ กไ็หนๆ แล้วขอถามสกัทเีถอะ เกบ็มานานแล้ว

“บอกกไ็ม่เนยีนด”ิ ครีนิทร์แย้ง

ใช่ ใบหย่าที่ครษิฐาเซน็ไปนั่นเป็นของปลอมที่เขาเตี๊ยมกบัเจ้าหน้าที่
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ที่เขตไว้แล้วอนัเนื่องมาจากเหตุผลบางอย่าง

“เออ พ่อเจ้าประคุณ เนยีนมาก เนยีนจนเมยีออกจากบ้านไปแล้ว 

เหอะ ฉนัเตอืนเลยนะ น้องฉนัน่ะถ้าได้โกรธเนี่ยใจแขง็ยิ่งกว่าหนิอกี”

“อย่าพดูดวิะ เฮยีไม่พดู ผมไม่พดู เจ้าหน้าที่ที่เขตไม่พดู เคทกไ็ม่รู้ 

เท่านั้นกจ็บ ไว้จบเรื่องผมเคลยีร์เองแหละ”

“เหอะ” คเชนทร์ส่งเสยีงอย่างหมั่นไส้ก่อนที่ทั้งคูจ่ะนั่งดื่มเครื่องดื่ม

ของตนไปโดยไม่เอ่ยอะไรต่อ 

เพราะไม่ทนัได้สงัเกต ครีนิทร์และคเชนทร์จงึไม่ได้เหน็ใครบางคน

ที่นั่งอยูท่ี่โต๊ะข้างๆ...จริชามองหน้าจอสมาร์ตโฟนที่บนัทกึเสยีงสนทนาของ

ทั้งคู่ก่อนจะกดบันทึกและเรียกพนักงานมาคิดเงินและลุกออกไป โดยที่

ครีนิทร์และคเชนทร์ไม่ทนัได้เหน็

หลายนาทตี่อมา

“อ้าวเฮยีควิ เฮยีคย์ี หวดัดคีรบั” เสยีงทกัทายคุน้เคยที่ดงัขึ้นท�าให้

ครีนิทร์และคเชนทร์ต้องหยดุปลายเท้าที่ก�าลงัจะก้าวออกจากร้านและหนั

ไปมอง

“อ้าวไอ้ปราน มาท�าอะไรแถวนี้ล่ะ อย่าบอกนะว่ามาจบีสาว” คเชนทร์

ที่มีชื่อเล่นว่าคิวรับไหว้คนมาใหม่ที่เข้ามาทักซึ่งไม่ใช่ใครที่ไหน เป็น 

ปวนิที่เพิ่งกลบัมาจากบรษิทัและเข้ามาซื้อโกโก้ปั่นให้เพื่อนสาวนั่นเอง

“เปล่าๆ ผมคุมงานอยูไ่ซต์งานตรงนั้นต่างหากละ่ แลว้เฮยีสองคน

ล่ะ”

“พอดมีาธรุะแถวนี้ เลยแวะกนิน�้ากนิขนมกนัน่ะ แล้วนี่จะมาซื้อน�้า

ปั่นเหรอ ไม่ชอบอะไรแบบนี้ไม่ใช่เหรอ”

“ครับเฮีย ถ้าเป็นเหล้าเพียวๆ พอว่า แต่น�้าปั่นนี่ขอบาย ดื่มไม่

ลงอะ แต่จ�าต้องมาซื้อให้ยัยคุณนาย เพราะติดรถมันมา” ปวินอธิบาย

พร้อมกบัถอนใจ
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เพยีงแค่ได้ยนิว่ายยัคุณนาย คนที่จะไม่ทกัทายอะไรญาตผู้ิน้องให้

มากความก็เลิกคิ้วพร้อมกับเอ่ยถามทันที ด้วยค�าว่ายัยคุณนาย หรือ

คุณนายนั้นเป็นค�าเรยีกตดิปากที่บรรดาเพื่อนของครษิฐาใช้เรยีกหญงิสาว 

เพราะมีผู้ใต้บังคับบัญชาหรือต�ารวจที่เขารู้จักให้เกียรติเรียกเธอที่เป็น

ภรรยาของเขาว่าคุณนาย

“เคทกอ็ยู่เหรอ”

“ครบัเฮยี ผมขอให้เคทมาช่วยงานจนกว่าจะมงีานใหม่เข้ามานะ่ ก็

เฮยีคยี์บอกให้ดูแลให้ด ีเลยพามาด้วยซะเลยจะได้ดูได้ไง”

“หวัคดิด ีเออ เฮยีไปก่อนละ มธีุระต่อ ไว้ค่อยคุยกนั”

“ครบัเฮยี โชคดคีรบั” ปวนิเอ่ยพร้อมกบัยกมอืไหว้พี่ชายของเพื่อน 

คเชนทร์รบัไหว้ก่อนจะหนัมาเอ่ยกบัครีนิทร์ในน�้าเสยีงเชงิสั่ง “แก

กไ็ปนั่งรอมนัต่อละกนั พอลูกค้าในร้านเริ่มน้อยมนัคงยอมออกไปคุย”

“เออๆ ไปเถอะ”

ดวงตาทั้งสองคู่มองส่งคเชนทร์จนลับตาก่อนที่คนมีศักดิ์เป็นน้อง

จะสะกดิพี่ “เฮยีคยี์คร้าบ”

“อะไร”

“ค่าโกโก้ป่ันของไอ้เคทไง จ่ายมาเลย ของเมยีผวัต้องจ่าย” ไม่เพยีง

ค�าพูดที่บ่งบอกว่าก�าลงัจะให้เขาออกเงนิจ่ายค่าโกโก้ แต่มอืหนายงัแบมา

พร้อมกบักระดกิรอรบัเงนิอกีด้วย

“ไอ้งก โกโก้ปั่นแก้วเดยีวกซ็ื้อให้เพื่อนไม่ได้”

“ขอบคุณคร้าบ” 

ถึงแม้จะบ่น แต่คีรินทร์ก็ยื่นธนบัตรสีเทาให้และออกจากร้านไป

โดยไม่รอรบัเงนิทอน โดยส่วนที่เหลอืนั้นให้ปวนิเกบ็ไว้ซื้อในคราวหน้า 

ชายหนุ่มออกจากร้านปั่นรกัไป แต่กไ็ม่ได้ออกไปจากสถานที่ตรง

นั้นแต่อย่างใด นายต�ารวจหนุม่ยงัคงหลบสายตาผูค้น รอคอยเจ้าของร้าน
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ปั่นรกัซึ่งเป็นอดตีลูกน้องในทมีที่อยู่ๆ กล็าออกมาเปิดร้านเครื่องดื่มแห่ง

นี้หลงัจากที่สญูเสยีแฟนสาวไปเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งอาจจะยอมใจอ่อนออก

มาพูดคุยกนั

นัยน์ตาคู่คมมองไปยังรถคันคุ้นตาที่จอดอยู่ด้านหน้าของไซต์งาน

อย่างใช้ความคิด ก่อนจะก้าวออกไปด้วยรอยยิ้มมีแผนการและกลับมา

อกีครั้งพร้อมกบัของที่ต้องการ

หลายชั่วโมงผ่านไป

“เออ เคท ฉนับอกแกรยึงั” เสยีงชวนคยุของปวนิดงัขึ้นขณะที่ก้าว

เดนิออกจากไซต์งานก่อสร้าง 

คริษฐาที่เดินน�าหน้าพร้อมกับล้วงกระเป๋าหากุญแจรถเลิกคิ้วก่อน

จะถาม 

“อะไร”

“วนันี้ฉนัเจอเฮยีควิกบัเฮยีคยี์ด้วยนะ ที่ร้านน�้าปั่นข้างๆ ไซต์งาน

เนี่ย”

มือที่ก�าลังค้นหากุญแจรถชะงักไปชั่วครู่ ก่อนเจ้าตัวจะยักไหล ่

ท�าเป็นไม่สนใจ “แล้วไง ไม่สนเว้ย”

“ไม่สนจรงิด”ิ

“ไม่สน” สถาปนกิสาวบอกก่อนจะรบีสาวเท้าน�าไปที่รถ 

ปวินมองตามพลางส่ายหน้า บางทีเพื่อนเขาก็ปากไม่ตรงกับใจไป

หน่อยนะ

“สนหน่อยดวิะ โกโก้ที่เอามาฝากอะ เฮยีคยี์เป็นคนจ่ายนะ”

“แล้วไง บอกว่าไม่สนกค็อืไม่สน หยดุพดูเลยนะ พดูมากเดี๋ยวทิ้ง

ไว้นี่ซะหรอก” เธอขู่ก่อนจะที่จะเดนิมาถงึรถและเปิดประตูฝั่งคนขบั

ร่างสงูโปร่งก้าวเข้ามานั่งประจ�าต�าแหน่งที่นั่งคนขบัก่อนจะเอี้ยวตวั
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ไปด้านหลังเพื่อเอาแบบแปลนโครงการไปเก็บไว้ที่นั่งด้านหลัง โดย

พยายามไม่สนใจสิ่งที่ปวนิพูด แต่กต็้องชะงกักบัสิ่งที่วางอยู่

“ปราน...แกซื้อเค้กมาเหรอ”

“เค้กอะไร ไม่ได้ซื้อ” ปวนิที่เข้ามานั่งข้างคนขบัมองไปด้านหลงัตาม

สายตาของเพื่อนสาวด้วยความงุนงง “ไม่ใช่ของฉนันะเว้ย”

“แล้วของใคร” ดวงตาคู่หวานมองไปยงักล่องเค้กร้านโปรดก่อนจะ

เลื่อนสายตามองไปที่กล่องน�้าผลไม้ยี่ห้อที่เธอมกัจะดื่มคูก่บัเค้กเป็นประจ�า 

ข้างๆ น�้าผลไม้และกล่องเค้กกม็ถีุงร้านสะดวกซื้อชื่อดงั มอืบางเอื้อมไป

เปิดถุง เป็นขนมปังแซนด์วิชไส้ปูอัดและทูน่าของโปรดกับเครื่องดื่ม

วติามนิซหีนึ่งขวด

ครษิฐามองของทั้งหมดที่โผล่มาอยูใ่นรถ ก่อนจะเอื้อมไปหยบิดอก

กุหลาบขาวหนึ่งดอกที่วางอยู่บนกล่องเค้กมาดูใกล้ๆ

“มกีาร์ดด้วยนี่หว่า” เสยีงของปวนิที่เอ่ยขึ้นท�าให้ลกูเสี้ยวสาวสงัเกต

เหน็การ์ดเลก็ๆ ที่ห้อยอยู่ มอืบางจงึคลี่การ์ดออกก่อนจะขมวดคิ้วด้วย

ความสงสยั

“ของใครวะ”

“ไม่รู้ เขยีนแต่ตวั K”

“K...เอ ชื่อย่อใครหรอืเปล่า” ปวนิแสดงความคดิเหน็ก่อนจะมอง

ของด้านหลังอีกครั้งและยกยิ้ม “เค้กร้านโปรด น�้าผลไม้ที่แกดื่มประจ�า 

กับขนมปังของโปรดยามเย็น เอ...คนเอามาต้องรู้จักแกดีมากๆ เลยว่ะ 

ถงึหามาครบได้ขนาดนี้”

“ใครเล่นบ้าอะไรเนี่ย”

“ก ็K ไง”

“แล้ว K คอืใคร” หญงิสาวพมึพ�าก่อนจะครุ่นคดิ

“เอ...K คยี์รเึปล่าวะ”
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“เพ้อเจ้อ”

“ไม่เพ้อเว้ย ก็บอกแล้วว่าวันนี้ฉันเจอเฮียแถวนี้ แล้วอีกอย่างนะ

ใครจะเอาของมาไว้ในรถแกได้วะ มีแต่เจ้าของแบบแกกับเฮียคีย์ที่มี

กุญแจคนละดอกนั่นละที่จะท�าได้ ฟันธงเลยนะ เฮยีคยี์ชวัร์”

“เหรอ” ครษิฐาเอ่ยสั้นๆ ก่อนจะมองพจิารณาดอกกหุลาบขาวอย่าง

เขนิอาย...นอกจากเขาจะเป็นใครได้อกีล่ะ

เป็นเขาจรงิๆ นั่นละ...แต่ที่ปฏเิสธ เธอแค่ต้องการแน่ใจว่าไม่ได้คดิ

ไปเองคนเดยีว 

‘โผล่หวัได้สกัทนีะตาบ้า’



๕

นัยน์ตาหวานจดจ้องดอกกุหลาบขาวสัญลักษณ์ของความรักที่
บรสิทุธิ์พลางอมยิ้ม เธอชอบสขีาวและชอบดอกกหุลาบสขีาวมาตั้งแต่ไหน

แต่ไร แต่เธอไม่เคยบอกใครเลยว่าเธอชื่นชอบดอกกุหลาบขาว นอกจาก

เขาคนนั้นแล้วไม่เคยมใีครรู้เรื่องนี้มาก่อน

แม้ว่าดอกกุหลาบขาวจะสื่อถึงความรักที่บริสุทธิ์ แต่คริษฐาไม่ได้

มองว่ากหุลาบขาวดอกนี้ถกูส่งมาเพื่อสื่อถงึความรกัที่บรสิทุธิ์หรอกนะ เธอ

มองว่ามันสื่อถึงความใส่ใจของคนให้เสียมากกว่า เขาส่งในสิ่งที่เธอชอบ

มา หมายความว่าเขาใส่ใจเธอ แม้หลายครั้งเขามกัแสดงออกว่าไม่ได้ใส่ใจ

เรื่องยบิย่อยใช่มั้ยล่ะ

“กุหลาบกม็า ของโปรดกม็า แต่ท�าไมตวัไม่มา ใจคอจะไม่มาเจอ

หน้าเลยรไึง รอเจอก่อนกไ็ม่ได้”

“เขาไม่รอเจอแก กเ็พราะเขากลวัคุยนานๆ แกจะจบัได้น่ะส”ิ จริชา

แทรกขึ้นพร้อมกบัก้าวมานั่งข้างๆ 

ครษิฐามองเพื่อนสาวใจห้าวที่ไม่ได้เดนิมามอืเปล่า แต่ยงัมเีค้กชิ้น
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พอดจีานตดิมอืมาด้วย ก่อนจะหลดุข�าเมื่อมองไปที่รมิฝีปากของเพื่อน ดู

เอาเถอะยยัห้าวที่บางครั้งท�าตวัแมนกว่าผูช้าย เวลากนิเค้กกก็นิเป้ือนอย่าง

กบัเดก็ๆ เลย จะไม่ให้ข�าได้ยงัไง

“กนิเลอะเป็นเดก็ๆ ไปได้”

“กค็นมนัหวินี่หว่า กต็้องเลอะบ้างอะไรบ้าง”

“เออ หวิกก็นิไป แต่ฉนัให้แกแค่เค้กนะ แซนด์วชิน่ะของฉนั ห้าม-

ยุ่ง” หญิงสาวเน้นเสียงในค�าว่าห้ามยุ่งก่อนจะหยิบช้อนส้อมอีกคันที่อยู่

บนจานมาตกัเค้กสตรอว์เบอร์รขีองโปรดเข้าปาก

“น้อยๆ หน่อยค่ะคุณมาการต้ิา อย่าลมืว่านี่คอนโดฉนั แกอะหอบ

ผ้ามาอาศยัคอนโดฉนั อย่าลมื” จริชาแย้งก่อนจะดงึจานขนมเค้กไปใกล้

ตวัราวกบัจะไม่ให้คนมาอาศยัคอนโดอยู่ได้กนิด้วย 

คริษฐาถอนใจยาวไม่จริงจัง...ใช่ เธอมาอยู่กับจิรชาตั้งแต่สัปดาห์ 

ที่แล้วและอาจจะอยู่ไปอกีพกัใหญ่

จรงิๆ แล้วเธอกซ็ื้อห้องข้างๆ จริชานี่ละ แต่ว่าอยูค่นเดยีวแล้วมนั

รู้สกึแปลกๆ เลยหอบผ้าหอบผ่อนมานอนที่ห้องของจริชาและทิ้งห้องนั้น

ไว้

“ช ิไปหากนิเองกไ็ด้”

จริชายกัไหล่ไม่ง้อคนที่บอกว่าจะไปหากนิเองและลุกก้าวดุ่มๆ ไป

ในครวั สาวห้าวมองตามเพื่อนสาวก่อนจะหยบิสมาร์ตโฟนขึ้นมาพจิารณา

อย่างใคร่ครวญ...ครษิฐาควรรู้เรื่องนี้มั้ยนะ

“เฮ้อ เอาไงดีวะ” คนห้าวแต่ยืนยันว่าตัวเองไม่ใช่ทอมคิดอย่าง

สบัสน ก่อนจะเผลอกดเปิดคลปิเสยีงเมื่อได้ยนิเสยีงเข้มๆ ดงัมาจากด้าน

หลงั

“เอาไง อะไร”

“เรื่องของผมเถอะเฮีย...” เสียงที่ดังมาจากสมาร์ตโฟนท�าให้ 
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กรินยกรที่โผล่มาท�าเสียงแมนใส่เพราะกะจะแกล้งสาวห้าวถึงกับอ้าปาก

ค้างด้วยความตกตะลงึ

“เชี่ยแล้วไง” จริชาสบถเสยีงดงัลั่น รบีปิดคลปิเสยีงก่อนที่ครษิฐา

จะเดนิกลบัมาจากห้องครวั

“นี่มนัอะไรเจี๊ยบ”

“ชู่!” สาวห้าวส่งสญัญาณก่อนจะรบีพุง่ตวัไปปิดปากกรนิยกรไม่ให้

พูดอะไรออกมา “ไม่ถาม ไม่พูด แล้วจะปล่อย โอเค้?”

กรนิยกรพยกัหน้าหงกึๆ แต่จริชากย็งัไม่ยอมปล่อย เธอหนัมอง

ซ้ายท ีขวาทก่ีอนจะค่อยๆ ลดมอืลงและกลบัไปนั่งราวกบัก่อนหน้านี้ไม่มี

อะไรเกดิขึ้น ต่างฝ่ายกต่็างเงยีบด้วยไม่รูว่้าจะเริ่มพดูเรื่องนี้อย่างไรด ีแต่

ในที่สุดกรนิยกรกอ็ดรนทนไม่ไหว

“แก เราต้องบอกเคท”

“ไม่ดมีั้ง”

“ต้องบอก เคทมนัควรรู้” แม้กรนิยกรจะยงัไม่รู้ทั้งหมด แต่กเ็ดา

ได้ว่าคริษฐาคงจะยังไม่รู้เรื่องนี้อย่างแน่นอน ซึ่งในฐานะเพื่อนเขาจะไม่

ยอมให้ครษิฐาโดนหลอกแบบนี้แน่นอน สิ่งที่ครีนิทร์ท�านั้นมนัไม่ถูก

“เคทต้องรู้”

“ต้องรู้อะไรเหรอ”

“กต้็องรู้ว่าเฮยีคย์ีปลอมใบหย่าน่ะสะ...” ค�าพดูที่หลดุออกจากปาก

สะดุดกึกเมื่อรู้สึกได้ว่าเสียงที่ถามนั้นไม่ใช่เสียงของจิรชา หนึ่งสาวห้าว

และหนึ่งหนุ่มใจสาวมองสบตากัน ก่อนจะหันไปยังทิศทางต้นเสียง

พร้อมๆ กนั 

“เคท!!!”

ใช่แล้ว...เป็นครษิฐาที่กลบัออกมาจากห้องครวัพอดนีั่นเอง แม้จะ

ตกใจกบัสิ่งที่ได้ยนิ แต่หญงิสาวกย็งัคงมสีตอิยู่พอสมควร
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“ที่พูดหมายความว่ายงัไง”

จริชาสบตากรนิยกร ก่อนจะตดัสนิใจเปิดคลปิเสยีง ให้บทสนทนา

ที่บนัทกึไว้บอกเล่าเรื่องราวทั้งหมด ครษิฐาฟังคลปิเสยีงอย่างใจเยน็และ

พยายามตั้งสตใิห้ได้มากที่สุด

ทกุอย่างตกอยูใ่นความเงยีบเมื่อคลปิเสยีงสนทนาจบลง หญงิสาว

ไม่พูดอะไรออกมา ท�าเพยีงวางจานเค้กที่ถอืมาจากในครวัลงบนโต๊ะและ

เดนิหนเีข้าห้องไป 

คริษฐาไม่ใช่คนขี้โวยวาย หญิงสาวระงับอารมณ์ได้ประมาณหนึ่ง 

สองเพื่อนสนิทจึงไม่ได้เห็นเพื่อนสาวโวยวายอะไรออกมา แต่ทั้งคู่ก็รู้ดี

ว่าการเดนิหนเีข้าห้องคอืการหลบไปจดัการกบัอารมณ์ของตวัเอง คนเป็น

เพื่อนที่รู้กนัดจีงึไม่คดิจะตามไปรบกวน

ความจริงข้อหนึ่งที่จิรชาและกรินยกรรู้ดีก็คือคริษฐาไม่ชอบโดน

หลอก เธอเกลียดการถูกหลอก และไม่เคยให้อภัยคนโกหกหลอกลวง

ง่ายๆ ครษิฐาเป็นคนใจแขง็ เวลาโกรธนั้นน่ากลวัไม่ใช่น้อย งานนี้มคีน

โดนดแีน่ๆ

“สาธุ ขอให้เฮยีคยี์แคล้วคลาดปลอดภยั”

“อ้าวยยัเจี๊ยบ แกเชยีร์เฮยีคย์ีเหรอ” กรนิยกรแย้งทนัททีี่เพื่อนสาว

ห้าวท�าท่าประนมมอืบนบานศาลกล่าวท�านองเข้าข้างคนผดิ

“ข้างไอ้เคทแหละ แต่กเ็หน็ใจเฮยีคยี์นดิหน่อย”

“ไม่ได้นะนงัชะนห้ีาว แกจะไปเหน็ใจเฮยีคย์ีไม่ได้ เฮยีคย์ีท�าไม่ถกู 

เราต้องเชยีร์ไอ้เคทให้จดัการก�าราบคนนสิยัไม่ด”ี

“อย่าเชยีร์เยอะ พอเขาดกีนัเราจะหมากนัหมด” จริชาแย้งก่อนจะ

หยบิจานเค้กทั้งของตวัเองและที่ครษิฐาทิ้งไว้ไปเกบ็ในตู้เยน็ 

หมดอารมณ์กนิแล้วละ
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คริษฐาเก็บตัวอยู่ในห้องทั้งคืน โผล่ออกมาอีกทีก็ตอนเช้า สีหน้า 

หญงิสาวแสดงออกถงึความมุง่มั่นจนจริชาและกรนิยกรแปลกใจ ครษิฐา

เป็นคนใจเดด็...คนใจเดด็คงไม่ได้ตดัสนิใจท�าอะไรแผลงๆ หรอกนะ

“เช้านี้ฉนัไม่เข้าออฟฟิศนะ ลาให้หน่อยละกนั”

“แกจะไปไหน”

“ถามมาได้ ก็ไปจัดการคนหลอกลวงไง” หญิงสาวตอบกลับโดย

ไม่มอีารมณ์ล้อเล่นท�าเอาเพื่อนทั้งสองกลนืน�้าลายเอื๊อก เสยีวไส้แทนคน

จะโดนจดัการ

“กะ...แกจะท�าอะไรวะเคท ตั้งสตดิีๆ  นะเว้ย ผวัแกอะต�ารวจนะ” 

จริชาเอ่ยอย่างต้องการเตอืนสต ิ“คุกไม่ได้มไีว้ขงัหมานะ”

“ฉนักไ็ม่ได้จะไปประทษุร้ายเขาสกัหน่อย ฉนัมสีต ิและมวีธิจีดัการ

อย่างมสีตดิ้วย”

“แน่ใจนะ”

“แน่ซะยิ่งกว่าแน่ แกรอดแูล้วกนั ฉนัจะท�าให้ผู้กองครีนิทร์คนเก่ง

หมอบราบคาบแก้วให้ได้เลย ถ้าท�าไม่ได้นะ ฉนัยอมเปน็มา่ยตลอดชวีติ” 

หญงิสาวเอ่ยจรงิจงั ก่อนจะมุ่งตรงออกจากห้องไปโดยไม่รอให้จริชาและ

กรินยกรได้ถามอะไรอีก จุดหมายปลายทางของหญิงสาวก็คือสถานที่

ท�างานของครีนิทร์นั่นเอง

ดวงตาคู่คมลอบมองคนร่างสูงที่ยืนใจลอยอยู่ริมระเบียงก่อนจะ

อมยิ้ม...ไม่ได้มบี่อยๆ นะที่คนตรงหน้าเขาจะใจลอยแบบนี้

มโีอกาสทั้งท ีมหีรอืที่เขาจะปล่อยไป

มือหนาเคลื่อนไหวไปฉวยกระเป๋าสตางค์จากกระเป๋ากางเกงของ

คนใจลอยมาด้วยความว่องไว แม้ว่าที่สดุแล้วคนใจลอยจะรูส้กึตวัทนั แต่

กระเป๋าสตางค์กโ็ดนช่วงชงิไปอยู่ดี



พิ ม พ์ ธ น ภั ส  l  53

“อะไรเนี่ยเฮยีเสอื ในกระเป๋ามีเงินแค่เนี้ย” คีรนิทร์เอ่ยพร้อมกบั

หยิบธนบัตรสีม่วงออกมาจากกระเป๋าที่ฉวยมาให้คนโดนฉกกระเป๋าดู

ด้วย....ในกระเป๋ามแีค่นี้จรงิๆ บตัรเดบติหรอืบตัรเครดติกไ็ม่มเีลย

“แม่หนูแฝดให้มาแค่นี้แหละ ไม่พอให้จอมฉกแบบแกหรอก เอา

คนืมา” เจ้าของเงนิบอกพร้อมกบัฉวยกระเป๋าและเงนิกลบัมาเกบ็ไว้

“ถามจรงิเฮยี เมยีให้แค่นี้จรงิด”ิ

“ก็แค่นี้สิวะ ขอมากกว่านี้เขาไม่อนุมัติ” คนถูกเรียกว่าเฮียตอบ

พร้อมกับท�าหน้าหมั่นไส้ “ไม่ต้องมามองแบบนั้นเลย เมียไม่ยึดกระเป๋า

บ้างให้มนัรู้ไป”

“ไม่ให้มองได้ไงวะ บ้านเฮยีกอ็อกจะรวย พ่อกม็ยีศใหญ่โต มค่ีาย

มวยเป็นของตวัเอง ท�าไมเมยีให้เงนิมาน้อยจงั”

พนัต�ารวจตรศีารทูล บดนิทร์นุกลู สารวตัรมอืปราบยาเสพตดิคน

ดังมองคนที่ท�าหน้าประหลาดใจและสงสัยก่อนจะยักไหล่ “ไม่ว่ารวยแค่

ไหนหรอืใหญ่แค่ไหน สดุท้ายกต้็องยอมลงให้เมยีเว้ย เงนิเรากค็อืเงนิเขา 

เงนิเขากค็อืเงนิเขา ถ้ารกัซะอย่าง แค่นี้ให้ได้อยู่แล้ว”

“เหอะ เป็นผมไม่ท�าแบบนั้นหรอก โบราณว่าผู้ชายเป็นช้างเท้าหน้า 

ส่วนผูห้ญงิเป็นช้างเท้าหลงั จะให้เมยีมามอี�านาจขนาดที่ว่าบรหิารการเงนิ

ทั้งหมดไม่ได้หรอก ไม่มทีาง”

“ไอ้พวกที่พูดแบบนี้สุดท้ายก็โดนเมียก�าราบทุกราย เหอะ แกอะ 

รายต่อไป ฟันธงได้เลย” ศารทูลเอ่ยราวกบัคนอาบน�้าร้อนมาก่อน ก่อน

จะแสยะยิ้ม “ฟังนะไอ้น้อง โบราณว่าผู้หญิงคือช้างเท้าหลังน่ะ มันผิด 

จรงิๆ แล้วผู้หญงิเป็นควาญช้างต่างหากล่ะ ไอ้พวกคดิว่าตวัเองเป็นช้าง

เท้าหน้าน่ะทาสเมยีมากี่รายแล้ว ทั้งหน่วยเนี่ยไปไลด่เูลยมกีี่คน เกนิครึ่ง

ละบอกให้”

“ก็ช่างพวกทาสเมียไปสิ เฮียคอยดูนะผมจะเป็นคนแรกของที่นี่ที่
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ไม่ใช่ทาสเมยี”

“จริงเหรอคะ” น�้าเสียงหวานดังแทรกขึ้นท�าให้คีรินทร์และศารทูล

ต้องหันไปมองหญิงสาวในชุดเครื่องแบบต�ารวจหญิงที่มีใบหน้าสะสวย

สะดุดตา

“ขอโทษที่เข้ามาขดัจงัหวะนะคะ พอดลีนิจะมาตามผู้กองไปประชมุ

ทมีน่ะค่ะ” หญงิสาวผูม้าใหม่ชี้แจงกบัศารทลูก่อนจะเอ่ยกบัครีนิทร์ “สาร-

วตัรคเชนทร์และคนอื่นๆ มากนัพร้อมแล้วค่ะ”

“เอ่อ งั้นผมไปประชุมก่อนนะเฮยีเสอื ไว้คุยกนัต่อวนัหลงั”

“เออ ไปท�างานเถอะ” ศารทูลตอบก่อนที่คีรินทร์จะเดินตามหลัง

หญงิสาวออกไปจากตรงนั้น

“ไม่ยักรู้ว่าผู้กองสนิทกับสารวัตรศารทูลด้วย” ร้อยต�ารวจตรีลินดา

เอ่ยอย่างชวนคุยทันทีที่เดินห่างออกมาจากจุดที่สารวัตรหนุ่มมือปราบ 

ยาเสพตดิคนดงัยนือยู ่หญงิสาวเพิ่งจะเข้ามาท�างานได้ไม่นานท�าให้ยงัไม่รู้

อะไรอีกหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะความสนิทสนมระหว่างคีรินทร์กับ

สารวตัรคนดงัที่ดูจะมากกว่าเพื่อนร่วมงานทั่วไป

“สารวัตรศารทูลกับสารวัตรคเชนทร์จบรุ่นเดียวกัน ผมสนิทกับ 

สารวัตรคเชนทร์อยู่แล้วเลยได้สนิทกับสารวัตรศารทูลด้วยน่ะ อีกอย่าง

พ่อผมเป็นรุ่นน้องพ่อของสารวัตรศารทูล เราเลยได้เจอกันมาบ้างตั้งแต่

เดก็ๆ แล้ว”

“อ๋อ อย่างนี้เอง มนิ่าล่ะถงึได้พูดคุยกนัอย่างสนทิสนม ว่าแต่คุย

เรื่องอะไรกนัคะ ได้ยนิเรื่องช้างเท้าหน้า ช้างเท้าหลงัด้วย”

“ไม่มอีะไรหรอกครบั ผมแค่ประหลาดใจที่เขารกัเมยียอมเมยีมาก

จนไม่เหมือนคนเดิมที่ผมรู้จัก เขาก็เลยสอนผมว่าเมียน่ะคือควาญช้าง 

ไม่ใช่ช้างเท้าหลงักเ็ท่านั้น”
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“แล้วส�าหรบัผู้กองล่ะคะ อยากจะมภีรรยาเป็นควาญช้าง หรอืช้าง

เท้าหลัง” ลินดาเอ่ยถามด้วยใบหน้าที่บ่งบอกถึงความเขินอายประมาณ

หนึ่ง

คีรินทร์ท�าทีครุ่นคิดก่อนจะหยุดเดินและหันมาจ้องมองใบหน้า

หวาน “ก่อนผมจะตอบ ผมขอถามก่อนได้มั้ย ผู้หมวดอยากเป็นควาญ-

ช้าง หรอืว่าช้างเท้าหลงัล่ะครบั”

“เป็น...แฟนผู้กองได้มั้ยล่ะคะ”

“เป็นได้ค่ะ แต่รอผูก้องหย่าก่อนนะคะ” น�้าเสยีงหวานที่เตม็ไปด้วย

ความขุ่นเคอืงดงัแทรกขึ้นเสยีก่อนที่ครีนิทร์จะตอบ 

สองหนุ่มสาวที่ก�าลงัพดูคุยกนัอยูห่นัขวบัไปมองตามเสยีงทนัทด้ีวย

อารมณ์ที่แตกต่างกนั

“เคท”

“ใช่ เคทเอง” คนมาใหม่เอ่ยพร้อมกบัเดนิมาหยุดใกล้ๆ คนทั้งคู่ 

มือบางผลักลินดาให้ถอยห่างออกไปก่อนจะผลักอกคีรินทร์และรีบฉวย

จงัหวะที่อกีฝ่ายตกใจซดัหมดัหนกัๆ ใส่ชายหนุ่มจนหน้าหนั

“เป็นแฟนผูก้องกไ็ด้ค่ะ แต่รอผูก้องหย่าก่อนนะคะ ไม่เกนิอาทติย์

หรอก” คริษฐาเอ่ยบอกกับลินดาก่อนจะจับคอเสื้อคนโดนต่อยแล้วเดิน

ออกมาโดยไม่สนสายตาของใคร 

ลนิดาได้แต่ยนืงง ขณะที่คนอื่นๆ พากนัซุบซบิ...นี่มนัอะไรกนั!!!


