
มนุษย์สร้างคำพูดขึ้นมา ขีดเขียนถ้อยคำลงบนแผ่นดินเหนียว ผืนหนัง ไม้ไผ่ และ  

กระดองเต่า...

การค้นพบกระดาษและการพิมพ์ ทำให้หนังสือมีรูปลักษณ์ที่พกพาได้สะดวก 

และเผยแพร่ไปในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ การพิมพ์ 

ช่วยสถาปนาภาษาของแต่ละชาติให้มั่นคง ช่วยให้ภาษาของสามัญชนแพร่หลาย ทำให ้

คนอ่านออกเขียนได้เพิ่มสูงขึ้น และขยายวงกว้างออกไปนอกวงผู้นำและนักบวช

และแท้จริงแล้ว การพิมพ์หนังสือคือการเปลี่ยนแปลงอย่างถึงรากถึงโคน  

ทั้งทางความคิดและสังคม



ก่อตั้ง ค.ศ. ๒๐๐๐

ลำดับที่ ๕๔๘

เจ้าบ่าวรับจ้าง
ผู้เขียน : มัลลิกา

พิมพ์ครั้งแรก : ตุลาคม ๒๕๕๖

พิมพ์โฆษณาครั้งนี้ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ตามกฎหมายแล้ว

 สงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗

ไม่อนุญาตให้สแกนหนังสือ หรือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดเพื่อสร้างฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากสำนักพิมพ์และเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วเท่านั้น

ISBN 978-616-00-0961-9

ราคา ๑๙๐ บาท

หัวหน้ากองบรรณาธิการบันเทิงคดี : อุมาพร สกุลบัณฑิต

บรรณาธิการเล่ม : วริญญา แก้วไทย  พิสูจน์อักษร : ปฏิภาณ หอณรงค์ศิริ

ออกแบบปก : วะชิ  จัดรูปเล่ม : สุพิน มาลัยทอง

พิมพ์ที่ : บริษัทเยลโล่การพิมพ์ (๑๙๘๘) จำกัด

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา : บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

กรรมการผู้จัดการ/บรรณาธิการอำนวยการ : วรพันธ์ โลกิตสถาพร

รองกรรมการผู้จัดการ : สุภัคชญา โลกิตสถาพร

บรรณาธิการบริหาร : ประวิทย์ สุวณิชย์

ผู้จัดการฝ่ายผลิต : ธีญาภัทร์ ฟองไชย์ ผู้จัดการฝ่ายขาย : กิ่งแก้ว ลิกขะไชย

ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมสัมพันธ์ : นฤเบศ สมฤทธิ์

ผู้จัดการฝ่ายลิขสิทธิ์ต่างประเทศ : สินธุ์ พรสว่างโรจน์  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย : ธนกร กองเพ็ง

จัดจำหน่ายทั่วประเทศโดย บริษัทสถาพรบุ๊คส์ จำกัด

๑๘ ซอยลาดปลาเค้า ๖๓ ถนนลาดปลาเค้า แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

โทรศัพท์ ๐ ๒๙๔๐ ๓๘๕๕-๖ โทรสาร ๐ ๒๙๔๐ ๓๙๗๐

กองบรรณาธิการ : stpbook@yahoo.com ฝ่ายสำนักงาน : info@satapornbooks.com

www.satapornbooks.com

หากท่านผู้อ่านพบหนังสือไม่ได้มาตรฐาน เช่น หน้ากระดาษสลับกัน หน้าขาดหาย การเข้าเล่มไม่สมบูรณ์

สำนักพิมพ์ยินดีรับผิดชอบเปลี่ยนหนังสือเล่มใหม่ให้ท่าน

โปรดติดต่อและส่งหนังสือคืนพร้อมระบุรายละเอียดการชำรุดไปตามที่อยู่ด้านบน 

หรือ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๓๘๕๕-๖ ต่อ ๒๑, ๕๔



คำนำนักเขียน

สวัสดีค่ะ พบกันอีกครั้งกับผลงานลำดับที่ ๑๓ ของลิก้า เจ้าบ่าว-
รับจ้าง ลักกี้นัมเบอร์ขอให้เฮง ขอให้ได้ และขอให้โดนใจคนอ่านนะคะ  

เรื่องนี้ลิก้าใช้เวลาเขียนหกเดือนเต็ม เป็นหกเดือนที่ต้องลุ้นไปกับความรัก 

ของนภสรกับพัชระ พระนางที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว เส้นทางของพวกเขา 

ไม่น่ามาบรรจบกันได้เลย แต่พรหมลิขิตก็ชักพาให้ทั้งสองมาพบกันจนได้  

และต้องฝ่าฟันอุปสรรคมากมายกว่าจะเข้าใจกัน

การเขยีนนยิายแตล่ะเรือ่ง ลกิา้ตอ้งหาความรูใ้นเรือ่งนัน้ๆ มาประกอบ 

การเขยีนเสมอ อยา่งเจา้บา่วรบัจา้ง นภสรเปน็เจา้ของโรงแรม พชัระตอ้งมา 

ทำงานในโรงแรม โจทยท์ีล่กิา้ตอ้งตใีหแ้ตกคอื ในโรงแรมมกีีแ่ผนก พวกเขา 

ทำงานอะไรกันบ้าง เพื่อเวลาเขียนจะได้สมจริงและไม่ติดขัด ต้องขอบคุณ 

คุณเก๋ สุขหทัยที่ช่วยอ่านต้นฉบับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรม 

ลิก้าขอขอบคุณเพื่อนๆ ในเว็บเด็กดีทุกท่านที่คอยติดตามผลงาน 

มาตลอด หวังว่าเพื่อนๆ จะได้รับความบันเทิงและซาบซึ้งไปกับความรัก 

ของนภสรและพัชระเหมือนที่ลิก้าได้รับมาตลอดหกเดือน แล้วพบกัน 



เรื่องหน้านะคะ

มัลลิกาแปลว่าดอกมะลิ มะลิเป็นชื่อของแม่ หากมีความดีอันใด 

ทีเ่กดิจากวรรณกรรมเรือ่งนี ้มลัลกิาขอมอบใหแ้กแ่ม ่ผูห้ญงิทีย่ิง่ใหญท่ีส่ดุ 

ในชีวิตของมัลลิกา

รักนะ...มัลลิกา

ซินเดอเรลลาเมืองขุนแผน







๑

ภายในห้องทำงานหรูหราบนชั้นสูงสุดของโรงแรมธราธร  
หญงิสาวรา่งบางในชดุสทูสเีขม้นัง่ทำงานอยูห่ลงัโตะ๊ไมส้กัตวัใหญ ่ดวงหนา้ 

รปูไขเ่รยีวสวยคอ่นขา้งเครง่ขรมึ ดวงตากลมโตสนีำ้ตาลเขม้จอ้งมองเอกสาร 

ตรงหน้าอย่างตั้งใจ ริมฝีปากอิ่มเต็มเคลือบสีแดงระเรื่อเม้มแน่นอย่างใช ้

ความคิด ก่อนจดปลายปากกาเซ็นเอกสารแผ่นนั้นด้วยลายมือหนาหนัก

นภสรปิดแฟ้มเล่มนั้นแล้วหยิบแฟ้มเล่มใหม่มาเปิดอ่าน ตำแหน่ง 

ประธานกรรมการที่เธอครอบครองต้องรับผิดชอบชีวิตพนักงานหลาย 

ร้อยคน การตัดสินใจแต่ละครั้งจึงต้องไตร่ตรองอย่างรอบคอบเสมอ  

หญิงสาวตวัดปลายปากกาเซ็นอนุมัติ ก่อนยกมือนวดขมับตัวเองเบาๆ เมื่อ 

อาการปวดศีรษะตุบๆ ท่ีรบกวนเธอมาท้ังวันหวนกลับมาเล่นงานอีกคร้ังแล้ว

หญิงสาวเอนศีรษะพิงพนักรอให้อาการปวดคลายลง เมื่อคืนเธอ 

ฝนัรา้ยทำใหน้อนหลบัไมเ่ตม็อิม่ นกึแลว้กน็า่โมโห อายุปา่นนีแ้ลว้ยงัอตุสา่ห ์

ฝันว่าถูกงูรัด พอสะดุ้งตื่นก็นอนไม่หลับอีกเลย เพราะเจ้างูสีขาวตัวใหญ่ 

ตามมาหลอกหลอนตลอดเวลา ในชีวิตเธอเกลียดกลัวงูทุกชนิด แต่ในฝัน 
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เธอกลับกอดเจ้างูตัวนั้นด้วยความเสน่หา แค่คิดขนแขนก็ลุกชันไปหมด 

แล้ว เธอรีบสลัดภาพน่าขยะแขยงน้ันท้ิงไป แล้วเอ้ือมมือไปกดอินเตอร์คอม

“คุณอร ขอยาแก้ปวดสองเม็ด”

“รอสักครู่นะคะคุณส้มโอ” เลขานุการส่วนตัวรับคำ อรสาทำงานกับ 

บดิาของเธอมากอ่น พอเธอมารบัตำแหนง่แทนทา่น หลอ่นจงึมาทำงานใหเ้ธอ 

แทน แม้อายุอานามจะเลยวัยสาวมาหลายปีแล้ว แต่ความสามารถในการ 

ทำงานไม่ได้ลดลงเลย เธอจึงไม่คิดจะเปลี่ยนเลขานุการคนใหม่ ทั้งที่มี 

คนแนะนำให้เลือกเด็กสาวๆ มาทำงานแทนก็ตาม

นภสรหยิบแฟ้มเล่มใหม่มาเปิดอ่าน เสียงลูกบิดประตูดังขึ้นเบาๆ 

เธอเงยหน้าขึ้นมอง ก่อนเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ เมื่อคนที่ถือถาดใส่ 

ยาแกป้วดและแกว้นำ้เขา้มาไมใ่ชอ่รสา แตเ่ปน็ไตรภพผูช้ว่ยสว่นตวัของเธอ  

ชายหนุม่เปน็ลกูชายคนสนทิของบดิาเธอ ตอนเปน็เดก็ไตรภพเปน็เพือ่นเลน่ 

และเติบโตมาด้วยกัน ตอนนี้เขาเป็นมือขวาและบอดีการ์ดของเธอ คอย 

ช่วยงานทุกอย่างตามที่เธอสั่งอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

“ยาแก้ปวดครับบอส” เขาวางถาดลงตรงหน้า แล้วทรุดตัวลงนั่งบน 

เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน “ไม่สบายเหรอครับ ตอนเย็นแวะหาหมอหน่อยไหม”

“ไม่ต้องหรอก แค่ปวดหัวนิดหน่อย กินยาแล้วคงดีขึ้น” ว่าพลาง 

หยิบยามากินแล้วดื่มน้ำตาม ก่อนวางแก้วเปล่าลงบนถาด “นายมีอะไร 

หรือเปล่า”

“คุณดูเองเถอะ” เขาหยิบซองจดหมายสีขาวส่งให้เธอ นภสรรับมา 

เปดิด ูกอ่นถอนใจเฮอืกใหญ ่เมือ่พบวา่มนัคอืผลการเรยีนของนลิยา นอ้งสาว 

ต่างมารดาของเธอ

“สอบตกทุกวิชา ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยนะนี่” ไตรภพเอ่ยยิ้มๆ ทว่า 

หญิงสาวยิ้มไม่ออก แค่เรียนยังตกแล้วตกอีก แบบนี้จะมาช่วยเธอบริหาร

โรงแรมได้อย่างไร

นภสรพับใบรายงานผลการเรียนของน้องสาวใส่ซอง ก่อนยัดใส่ 
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ลิ้นชักให้ลึกที่สุด หลังจากบิดาเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อน เธอ 

ก็เข้ามาบริหารงานแทนด้วยวัยเพียง ๒๕ ปี งานที่รับผิดชอบว่าเหนื่อยแล้ว 

ยังเทียบไม่ได้เลยกับปัญหาในครอบครัว

หญิงสาวเลื่อนสายตาไปมองภาพถ่ายบนโต๊ะทำงาน ชายหนุ่มร่างสูง 

ท่าทางภูมิฐานที่ยืนอยู่กลางภาพคือบิดาของเธอ ท่านเป็นคนก่อตั้งโรงแรม 

ธราธรดว้ยความอุตสาหะ สว่นหญงิสาวหนา้ตาสะสวยทีน่ัง่บนเกา้อีเ้บือ้งหนา้ 

ท่านคือแม่จิตตา น้าสาวและแม่เลี้ยงของเธอนั่นเอง

แมจ่นิดาแมแ่ท้ๆ  ของเธอจากไปตัง้แตต่อนเธออายไุดห้า้ขวบ นา้จติตา 

จึงย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านเพื่อช่วยบิดาเลี้ยงดูเธอ เลี้ยงไปเลี้ยงมาท่านทั้งสอง

ก็แต่งงานกัน หลังจากนั้นหนึ่งปีนิลยาก็คลอดออกมา ตอนเป็นเด็กน้องสาว 

ของเธอน่ารักมาก ไม่คิดว่าพอโตขึ้นมาจะสร้างเรื่องปวดหัวให้เธอไม่เว้น 

แต่ละวันอย่างนี้

นภสรเลื่อนสายตาไปมองเด็กหญิงที่ยืนอยู่ข้างเก้าอี้ เด็กหญิงตาโต 

ตัวผอมบางคนนี้คือเธอเอง ตอนนั้นเธออยากขึ้นไปนั่งบนตักของน้าสาว  

แต่ทำไม่ได้เพราะมีนิลยานั่งอยู่ก่อนแล้ว แม้แม่จิตตาจะรักและดูแลเธอ 

เหมือนลูกแท้ๆ แต่ยังเทียบไม่ได้กับความรักที่มีให้นิลยาอยู่ดี

เธอกับน้องสาวไม่เหมือนกันเลย ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือนิสัย เธอ 

ถอดเค้าใบหน้ามาจากบิดา ส่วนนิลยาเหมือนแม่จิตตา หล่อนเอาแต่ใจ 

ใช้เงินเก่ง ไม่ตั้งใจเรียน เพราะถูกตามใจจนเหลิง ส่วนเธอค่อนข้าง 

เคร่งเครียด เป็นผู้ใหญ่เกินอายุ เพราะต้องช่วยบิดาทำงานมาตั้งแต่เด็ก

“คุณจะทำยังไงต่อไป” ไตรภพเอ่ยถาม หลังจากปล่อยให้เธอจมอยู่

กับความคิดของตัวเองพักใหญ่

“เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้ว ฉันจะทำอะไรได้ นอกจากทำใจ”

“แต่คุณจิตตาคงทำไม่ได้ ลูกรักถูกไล่ออกจากมหาวิทยาลัย ถ้าใคร

รู้เข้าจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน”

“เอาไว้ที่เดิมนั่นแหละ ฉันจนปัญญาแล้ว” นภสรตัดบทอย่างอ่อนใจ 
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แล้วหันไปมองอินเตอร์คอม เมื่อเสียงของอรสาดังขึ้น

“คุณผาณิตามาขอพบค่ะคุณส้มโอ”

“ให้เข้ามาเลย” หญิงสาวเอ่ยอนุญาต ผาณิตาเป็นเพื่อนกับเธอมา

ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยม หล่อนเป็นลูกสาวคนเดียวในจำนวนพี่น้องเจ็ดคน 

บิดาเป็นคหบดีคนสำคัญของเมืองไทย วันๆ ไม่ต้องทำอะไร แค่เงินกงสี 

ของครอบครัวก็ใช้ไม่หมดแล้ว

“ผมไปทำงานก่อนนะ” ไตรภพลุกขึ้นยืน

นภสรพยักหน้าอนุญาต เพราะรู้ว่าเขาไม่กินเส้นกับเพื่อนของเธอ 

เท่าไร ชายหนุ่มเดินสวนกับผาณิตาตรงประตู เพื่อนเธอยิ้มหวานทักทาย 

อยา่งอารมณด์ ีไตรภพมองนิง่ๆ แลว้ผงกศรีษะตอบอยา่งเสยีไมไ่ด ้หญงิสาว 

ผู้มาเยือนหุบยิ้มฉับทันที ก่อนเดินหน้าบึ้งมาทิ้งตัวลงนั่งแทนที่ผู้ช่วยหนุ่ม

“หน้าตายไร้หัวใจ ย้ิมให้ก็ไม่ย้ิมตอบ ไม่มีมนุษยสัมพันธ์เอาเสียเลย”

“รูจ้กักนัมาตัง้นาน ยงัไมช่นิอกีเหรอ” นภสรเอย่ถามอยา่งขำๆ ไตรภพ 

ไมช่อบทีอ่กีฝา่ยทำตวัลอยไปลอยมา จงึมกัจะทำทา่ทางเยน็ชาใสเ่สมอ สว่น 

ผาณิตาไม่ชอบถูกเมิน ทั้งสองจึงปะทะคารมกันเป็นประจำ

“ก็ว่าจะชินอยู่ แต่มันอดไม่ได้สักที คนอะไรยิ้มยากยิ้มเย็น ตั้งแต่ 

รู้จักกันมา ฉันยังไม่เคยเห็นเขายิ้มหัวเหมือนคนอื่นเลย”

“ไตรภพก็เป็นแบบนี้แหละ อย่าไปสนใจเขาเลย ว่าแต่เธอมาหาฉัน 

มีอะไรหรือเปล่า” นภสรตัดบทแล้วเปลี่ยนเรื่องคุย

“มีสิ ถ้าไม่มีฉันจะขับรถมาให้เหนื่อยทำไม”

“ถา้จะชวนไปชอปปงิ ฉนัไมว่า่งนะ” นภสรรบีออกตวั เพราะไมอ่ยาก 

เอาเวลาไปทิ้งที่ศูนย์การค้ากับผู้เป็นเพื่อนสาว

“เปล่า ไม่ได้ชวนไปชอปปิง แต่จะชวนไปออกกำลังกาย”

“ออกกำลงักาย” เธอเลกิคิว้มองรา่งอวบๆ ของเพือ่นรกั กอ่นจะสา่ยหนา้ 

อย่างไม่เชื่อ “เธอชอบออกกำลังกายตั้งแต่เมื่อไหร่ ทำไมฉันไม่รู้เลย”

“ก็กำลังบอกอยู่นี่ไง อย่าเพิ่งขัดได้ไหม”
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“โอเค ฉันผิดเอง มีอะไรก็พูดมา”

“ฉันเพิ่งสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสเปิดใหม่ เห็นเธอเครียดๆ เลย 

อยากชวนไปพักผ่อน รับรองว่าไปแล้วจะติดใจ” ผาณิตาหลิ่วตาปิดท้าย 

คำพูด กระตุ้นความอยากรู้ขึ้นมา แต่เมื่อมองแฟ้มงานบนโต๊ะ นภสรจึง 

จำต้องหักห้ามใจตัวเอง

“จะไปทำไมให้เสียเวลา ที่นี่ก็มีห้องฟิตเนส ถ้าอยากออกกำลังกาย 

ออกที่นี่ไม่ดีกว่าเหรอ ไม่ต้องเสียค่าน้ำมัน ไม่ต้องจ่ายค่าสมาชิก ประหยัด 

ทั้งเงินทั้งเวลา แถมออกกำลังกายเสร็จแล้ว ฉันยังกลับขึ้นมาทำงานได้อีก”

“ยายงก ฟิตเนสของเธอเงียบอย่างกับห้องเก็บศพ เล่นแป๊บเดียว 

ก็เบื่อแล้ว ฉันต้องการสังคมย่ะ”

นภสรกลอกตาอย่างอ่อนใจ ตกลงอยากออกกำลังกายหรืออยาก 

ทำอะไรกันแน่ ไปฟิตเนสเพื่อเข้าสังคม ถ้าไม่ใช่ผาณิตาคงคิดไม่ได้หรอก

“งั้นเธอก็ไปเถอะ ฉันปวดหัว อยากกลับบ้านไปนอนมากกว่า”

“ไมส่บายเหรอ” ผาณติารบียืน่มอืมาองัหนา้ผากเพือ่น “ตวัไมร่อ้นนีน่า 

แล้วกินยาหรือยัง”

“กนิแลว้ เมือ่คนืนอนไมค่อ่ยหลบั วนันีเ้ลยปวดหวัทัง้วนั” นภสรบอก 

น้ำเสียงอ่อนลง แม้เพื่อนรักจะน่ารำคาญไปบ้าง แต่ความห่วงใยที่มีให้เธอ

ตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน จนวันนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลง

“นอนไม่หลับ” ผาณิตาหรี่ตามอง ก่อนยิ้มล้อเลียน “ฝันร้ายหรือว่า 

วัยทอง”

“ฉันกับเธอเกิดปีเดียวกัน ฉันวัยทองเธอก็วัยทองเหมือนกัน” นภสร 

มองค้อนอย่างหมั่นไส้ คนถูกค้อนหัวเราะเสียงดัง ก่อนพูดเข้าข้างตัวเอง 

หน้าตาเฉย

“ไม่เกี่ยวย่ะ ฉันมีความสุขทุกวัน ส่วนเธอเคร่งเครียดตลอดเวลา  

วัยทองต้องมาเยือนก่อนฉันอยู่แล้ว”

“ฉันไม่ได้เกิดมารวยเหมือนเธอนี่ จะได้ไม่ต้องทำงานทำการ วันๆ 
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เที่ยวเล่นใช้เงินอย่างเดียว”

“หยดุเลย” แมค่นรวยตัง้แตเ่กดิยกมอืหา้ม “ปา๊ฉนับน่คนเดยีวพอแลว้ 

เธอไม่ต้องมาบ่นซ้ำหรอก มันน่ารำคาญรู้ไหม”

“เธอนี่มันจริงๆ เลย” นภสรกลอกตาอย่างอ่อนใจเป็นครั้งที่สอง 

ซึ่งคงจะมีตามมาอีกหลายครั้ง หากยังนั่งคุยกับผาณิตาต่อไป

“ตกลงเธอเป็นอะไร ทำไมถึงนอนไม่หลับ” เพื่อนรักวนกลับมาเรื่อง 

เดิม นภสรเคาะนิ้วกับแฟ้ม ไม่รู้ว่าจะเล่าดีหรือเปล่า แต่ถ้าไม่เล่าอีกฝ่าย 

ก็คงไม่ยอมอยู่ดี

“ฉันฝันร้าย”

“ฝันว่าอะไร” ผาณิตาจ้องมองเขม็ง

“อย่าไปสนใจเลย” เธอหลบตาพลางบอกปัด แต่อีกฝ่ายยังอุตส่าห์ 

เดาถูก

“หน้าแบบนี้ ฝันว่าถูกงูรัดใช่ไหม”

นภสรหมดทางปฏิเสธ จึงพยักหน้าแทนคำตอบ

“ใช่จริงๆ ด้วย” ผาณิตาตบมือชอบใจ ก่อนทำเสียงล้อเลียน “ฝันว่า 

ถูกงูรัดจะเจอเนื้อคู่ สงสัยพี่กรจะมาขอแหงๆ ว่าแต่งูมันรูปร่างหน้าตา 

ยังไงเหรอ”

“งูสีขาวตัวใหญ่” เธอทำท่าขยะแขยง เพื่อนรักขมวดคิ้วครุ่นคิด 

ก่อนจะส่ายหน้า

“พี่กรผิวคล้ำ แล้วงูตัวนั้นเป็นใครกัน”

“เหลวไหลนา่ ฝนักค็อืฝนั จะเปน็ใครไปไดย้งัไง” นภสรตำหนเิพือ่นรกั 

เธอไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไร แต่ผาณิตากลับคิดเป็นจริงเป็นจัง แถมยัง

โน้มน้าวให้เธอเชื่อตามอีกด้วย

“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะจ๊ะ พรหมลิขิตไม่เข้าใครออกใคร บางทีคน 

ที่เห็นอาจจะไม่ใช่คนที่ใช่ก็ได้นะ”

“เลิกพูดเรื่องนี้เถอะ ฉันไม่อยากนึกถึงมันแล้ว”
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“ไม่พูดก็ได้ แต่เธอต้องไปออกกำลังกายเป็นเพื่อนฉัน ส่วนเรื่อง 

ปวดหัว รับรองว่าไปถึงฟิตเนสจะหายเป็นปลิดทิ้ง”

ผาณติาควา้มอืเธอดงึใหล้กุจากเกา้อี ้นภสรไมอ่ยากไป แตข่ดัเพือ่นรกั 

ไม่ได้ จึงต้องตามไปอย่างจำใจ

หญิงสาวร่างเล็กบอบบางในชุดออกกำลังกายรัดรูปดึงดูดสายตา 
ของทุกคนให้หันมามองอย่างง่ายดาย แม้สัดส่วนของหล่อนจะไม่อวบอัด 

ทวา่กลมกลงึสมสว่นนา่มอง เมือ่บวกกบัทา่ทางมัน่ใจในตวัเองและเครือ่งหนา้ 

คมหวาน หล่อนจึงเป็นหญิงสาวสวยจับตาคนหนึ่ง

นภสรกวาดตามองไปรอบๆ ฟติเนสแหง่นีต้กแตง่อยา่งหรหูราสมกบั 

ค่าสมาชิกที่แพงลิบลิ่ว ลูกค้าชายหญิงเดินกันขวักไขว่ ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง 

มากกว่าผู้ชาย เธอมองผ่านผู้ชายหลายคนอย่างไม่ใส่ใจ ก่อนหยุดสายตา 

ที่ร่างอวบแบบคนเจ้าเนื้อของเพื่อนรัก

“เปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วเหรอ” ผาณิตาเดินเข้ามาหาพลางชวนคุย 

อยา่งรา่เรงิ “เขา้ไปขา้งในกนัเถอะ ฉนัอยากออกกำลงักายจะแยแ่ลว้ เธอสนใจ 

อะไรเปน็พเิศษหรอืเปลา่ ทีน่ีม่เีครือ่งออกกำลงักายทุกชนดิเลยนะ นอกจากนี้ 

ยังมีคลาสแอโรบิกกับโยคะร้อนด้วย สระว่ายน้ำก็มีนะอยู่ด้านหลัง”

“ฉนัไมไ่ดเ้ตรยีมชดุวา่ยนำ้มา แคเ่ดนิบนลูว่ิง่กพ็อแลว้” หญงิสาวตอบ 

อย่างเนือยๆ ปกติผาณิตาชอบไปศูนย์การค้ามากกว่าฟิตเนส แต่คราวนี้ 

ไม่รู้ว่าที่นี่มีอะไรดี เพื่อนเธอถึงได้กระตือรือร้นอยากมานัก

“งั้นตามมาเลย เดี๋ยวฉันพาไปเอง”

ผาณิตาเดินนำเข้าไปในห้องออกกำลังกาย ก่อนหยุดยืนข้างลู่วิ่ง 

รมิผนงักระจก นภสรกา้วขึน้ไปยนื แลว้ออกเดนิชา้ๆ กอ่นหนัไปมองเพือ่นรกั 

ผาณติายนืหนัรหีนัขวางเหมอืนกำลงัมองหาใคร แทนทีจ่ะขึน้มาเดนิบนลูว่ิง่ 

ทั้งที่บอกว่าอยากออกกำลังกายนักหนา

“ทำไมไม่ขึ้นมาล่ะ อยากออกกำลังกายไม่ใช่เหรอ”
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“ขึ้นเดี๋ยวนี้แหละ” ผาณิตาขึ้นไปเดินบนลู่วิ่ง ทว่าสายตายังสอดส่าย 

ไปมาเหมือนเดิม นภสรมองตามสายตาของเพื่อนรักอย่างอดไม่ได้ แต่ก ็

ไม่เห็นมีอะไรผิดสังเกต

“มองหาอะไร” เธอถามอย่างสงสัย

“ครูพอล”

“ครูพอลคือใคร” นภสรสงสัยหนักขึ้นไปอีก

“เขาเป็นพีทีอยู่ที่นี่”

“พีที” นภสรพึมพำเสียงเบา พีทีย่อมาจากเพอร์ซะนอล เทรนเนอร์  

มหีนา้ทีใ่หค้ำปรกึษาดา้นการออกกำลงักายและโภชนาการแกผู่ม้าใชบ้รกิาร 

ในฟิตเนส แล้วทำไมผาณิตาต้องมองหาเขาด้วย อย่าบอกนะว่าที่อยากมา 

ออกกำลังกายที่นี่ เพราะติดใจเทรนเนอร์

“ใช่ ครูพอลเป็นพีทีอยู่ที่นี่ นั่นไงเขามาแล้ว” ผาณิตาร้องอย่างดีใจ 

กอ่นลงจากลูว่ิง่กา้วยาวๆ ไปหาผูช้ายคนหนึง่ เขาเปน็ชายหนุม่รา่งสงู หนา้ตา 

หลอ่เหลา คิว้เขม้ นยันต์าคมกรบิ จมกูโดง่เปน็สนั รมิฝปีากหยกัลกึ ผวิขาว 

สะอาด ไหล่กว้างกำยำ รูปร่างล่ำสันแข็งแรง

นภสรจ้องมองตาค้าง หญิงสาวไม่มีนิสัยคลั่งไคล้คนหล่อแบบ 

เพื่อนรัก แต่ทำไมเธอถอนสายตาจากเขาไม่ได้เลย ในท้องเหมือนมีผีเสื้อ 

ฝูงใหญ่กระพือปีกอยู่ข้างใน

“เป็นบ้าอะไรเนี่ย” หญิงสาวรีบสลัดความคิดน่าอายทิ้งไป แล้วหยิบ 

หน้ากากผู้บริหารมาสวม ถ้าใครรู้ว่าเธอพอใจผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ เธอจะ 

เอาหน้าไปไว้ที่ไหน ดังนั้นจะให้คนอื่นรู้ไม่ได้เด็ดขาด

“ส้มโอ” ผาณิตาพาผู้ชายคนนั้นเดินมาหาเธอ ก่อนแนะนำเสียงอ่อน 

เสียงหวาน “นี่ครูพอล ที่ปรึกษาด้านการออกกำลังกายของฉัน ครูพอลคะ 

นี่ส้มโอ นภสร ธราธร เพื่อนของณิตาค่ะ”

“สวัสดีครับ” เขายิ้มให้เธอ

นภสรจ้องมองนิ่งๆ บังคับตัวเองไม่ให้ยิ้มตอบ ผู้ชายคนนี้ยิ้มสวย 
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เขาไม่ได้ยิ้มแค่ริมฝีปาก หากนัยน์ตาของเขาก็ยิ้มให้เธอด้วย แบบนี้มัน 

เสือผู้หญิงชัดๆ

“สวัสดี” หญิงสาวทักตอบเสียงเย็นแล้วหันไปพูดกับผาณิตา “เธอ 

มีเพื่อนแล้ว ฉันกลับบ้านก่อนนะ”

“อยา่เพิง่กลบัเลยครบั ไหนๆ กม็าแลว้ ออกกำลงักายสกัชัว่โมง แลว้ 

ค่อยกลับนะครับ” เขาก้าวเข้ามาขวาง นภสรเงยหน้ามอง ผีเสื้อฝูงเดิมเริ่ม

กระพือปีกในท้องเธออีกแล้ว

“ขอบคุณ แต่ไม่ดีกว่า” เธอชักสีหน้าใส่แล้วถอยออกห่างอย่างไว้ตัว 

เทรนเนอรห์นุม่มองอยา่งงงๆ กอ่นหนัไปมองผาณติา เมือ่หลอ่นเดนิมาเกาะ 

แขนเขาพลางเอ่ยเสียงหวาน

“ยายส้มโอไม่ค่อยสบาย ปล่อยเธอกลับไปเถอะค่ะ ขับรถดีๆ นะ 

แล้วเจอกัน” นอกจากผู้เป็นเพื่อนจะไม่ห้าม หล่อนยังโบกมือไล่ส่งอีก 

ต่างหาก เพื่อนนะเพื่อน พอเจอผู้ชายก็ไม่สนใจเธอ มันน่าเลิกคบจริงๆ

นภสรเดินลงส้นออกไปอย่างขุ่นเคือง แต่เดินไปได้ไม่กี่ก้าวก็ต้อง 

หันกลับมามองอย่างอดไม่ได้ ผู้ชายคนนั้นทำอะไรกับเธอ ทำไมผีเสื้อใน 

ตัวเธอยังกระพือปีกอยู่เลย พบคนหน้าตาดีมาก็มาก แต่ไม่เคยมีใครทำให ้

เธอรู้สึกแบบนี้มาก่อน วิชชากรคู่หมั้นของเธอก็เป็นคนหน้าตาดี ทว่าเวลา 

อยู่ใกล้เขา เธอไม่เคยใจหวิวเหมือนจะเป็นลมแบบนี้เลยสักครั้ง

“ครูพอลว่าณิตาผอมลงหรือยังคะ” เสียงเพื่อนรักของเธอลอยมา 

เข้าหู แล้วตามด้วยเสียงเทรนเนอร์ส่วนตัวของหล่อน

“ดูดีขึ้นมากครับ”

นภสรกลอกตาอยา่งออ่นใจ เดก็อมมอืยงัรูเ้ลยวา่เขาตอบอยา่งรกัษา 

น้ำใจ ทว่าผาณิตากลับเชื่อสนิท หล่อนหัวเราะเสียงหวาน แล้วชวนเขาคุย 

อย่างมีความสุข ระหว่างคุยก็แตะนิดแตะหน่อยไปเรื่อย ส่วนคนถูกแตะ 

ก็ไม่คิดจะปัดป้อง เขายิ้มรับทุกคำพูดของหล่อน ก่อนหันมายิ้มให้เธอ 

เมื่อรู้ตัวว่าถูกแอบมอง
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“กะล่อน” เธอย่นจมูกใส่อย่างหมั่นไส้ แล้วสะบัดหน้าจากไปทันที

นภสรทรดุตวัลงนัง่บนเกา้อีบ้นุวมตวัสวย แมบ้า้นกบัฟติเนสแหง่นัน้ 
จะไม่ไกลกันนัก ทว่าการจราจรในเมืองหลวงก็ทำให้เวลาเดินทางแค่ครึ่ง 

ชั่วโมงทอดยาวเป็นชั่วโมงครึ่งได้อย่างน่าโมโห เธอหยิบแก้วน้ำส้มที่ 

สาวใช้ร่างผอมนำมาเสิร์ฟขึ้นดื่ม ก่อนจะวางแก้วลงบนจานรอง เมื่อเห็น 

มารดาเดินเร็วๆ เข้ามาหาด้วยสีหน้าไม่ดีเอาเสียเลย

“น้องแย่แล้วส้มโอ” แม่จิตตาเอ่ยเสียงร้อนรนพลางทรุดตัวลงนั่ง 

ข้างเธอ นภสรลอบถอนใจ ก่อนปลอบโยนผู้เป็นแม่เหมือนทุกครั้งที่นาง 

มีเรื่องกลุ้มใจ

“ใจเย็นๆ นะคะแม่ ถูกรีไทร์ก็ไปเรียนที่อื่นได้ ถ้าเรียนเมืองไทย 

ไม่ได้ ไปเรียนเมืองนอกก็ได้ หนูจะดูแลน้องเอง แม่ไม่ต้องกังวลนะคะ”

“ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกจ้ะ”

“แลว้เรือ่งอะไรคะ” นภสรถามอยา่งงนุงง นอกจากเรือ่งถกูรไีทรแ์ลว้ 

ยังมีเรื่องอื่นอีกเหรอ

“ชมพู่ไปชอบผู้ชายคนหนึ่ง เขาเป็นเซลส์แมนขายรถยนต์”

“เซลสแ์มนขายรถยนต ์ตัง้แตเ่มือ่ไรคะ ทำไมหนไูมรู่เ้ลย” เธอจอ้งมอง 

อย่างคาดคั้น แม่จิตตาก้มหน้าหลบตา ก่อนพึมพำเสียงเบา

“สกัพกัหนึง่แลว้ นอ้งรูจ้กักบัเขาตอนไปซือ้รถคนัใหม ่จากนัน้กค็ยุกนั 

มาเรื่อยๆ แม่คิดว่าไม่มีอะไร เลยไม่ได้เล่าให้ส้มโอฟัง”

นภสรยกมือกุมขมับ มาเล่าตอนนี้แล้วเธอจะทำอะไรได้

“แล้วแม่จะให้หนูทำยังไงคะ”

“ลูกช่วยไปพูดให้ผู้ชายคนนั้นเลิกยุ่งกับน้องได้ไหม แม่ไม่อยากให้ 

น้องมีเพื่อนชายเป็นเซลส์แมน”

“หนูว่าเราห้ามคนของเราไม่ง่ายกว่าเหรอคะ” เธอเสนอทางออก 

ที่คิดว่าดีกว่า แต่ผู้เป็นมารดาส่ายหน้าไม่เห็นด้วย
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“ลูกพูดเหมือนไม่รู้จักน้อง ถ้าห้ามน้องได้ แม่จะกลุ้มใจอย่างน้ีเหรอ”

นภสรส่ายหน้าอย่างระอา แต่เพื่อความสบายใจของมารดา เธอจึง 

รับปากนาง ทั้งที่ไม่เห็นด้วยเลยสักนิด

“ก็ได้ค่ะ เดี๋ยวหนูจัดการให้เอง”

นภสรเดินไปหยุดยืนหน้าห้องนอนของน้องสาว เธอเคาะประตูแล้ว 
ยืนรออย่างอดทน เสียงเคาะเงียบหายไปอึดใจหนึ่งแล้ว ทว่าเจ้าของห้องยัง 

ไม่ยอมมาเปิดประตู หญิงสาวจึงเพ่ิมแรงเคาะพลางร้องเรียกนิลยาเสียงดัง

“ชมพู่ เปิดประตูให้พี่เดี๋ยวนี้ พี่มีเรื่องจะพูดกับเธอ”

เงียบ ความพยายามครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งก่อน หญิงสาวกัดฟัน 

กรอด แล้วร้องเรียกดังขึ้นอย่างมีโทสะ

“ชมพู่ พี่บอกให้เปิดประตู ไม่ได้ยินหรือไง”

คราวนี้ได้ผล ประตูห้องเปิดออก ก่อนเจ้าของห้องจะเดินออกมา 

ถามด้วยสีหน้าเบื่อหน่าย

“พี่ส้มโอมีอะไรกับชมพู่คะ”

นภสรหรี่ตามองน้องสาว นิลยาอยู่ในชุดเกาะอกรัดรูปสีดำ ผมยาว 

เคลียไหล่รวบเป็นหางม้า ดวงหน้าเรียวแต่งจนเข้ม ดูเปรี้ยวเข็ดฟันไป 

ทั้งเนื้อทั้งตัว

“จะไปไหน” เธอถามเสียงเข้มไม่แพ้เครื่องสำอางบนใบหน้าน้องสาว

“ไปเที่ยวกับเพื่อน” นิลยาตอบแล้วเดินเข้าห้องไปแต่งหน้าเพิ่ม 

นภสรเดินตามไปหยุดยืนข้างหลัง แล้วแกล้งถามประชด

“จะโดนไล่ออกอยู่รอมร่อ ยังมีอารมณ์ไปเที่ยวอีกเหรอ”

“ไลอ่อกแลว้ไงคะ ชมพูไ่มส่นใจหรอก เงนิทองเรามเียอะแยะ ไมเ่รยีน 

หนังสือก็ไม่เดือดร้อน” นิลยายักไหล่แล้วหยิบลิปสติกมาเติมริมฝีปาก

“เงินทองใช้แล้วก็หมด แต่ความรู้จะอยู่กับเราตลอดไป ถ้าอีกหน่อย 

ไม่มีเงิน ชมพู่จะทำยังไง”
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“พอเลยพี่ส้มโอ แม่บ่นคนเดียวชมพู่ก็รำคาญจะแย่แล้ว พี่ไม่ต้อง 

มาบ่นเพิ่มหรอก” คนเป็นน้องสาวร้องห้ามพลางคว้ากระเป๋าสะพายมา 

คล้องไหล่ นภสรถอนใจเฮือกใหญ่ ก่อนเอ่ยอย่างเคร่งขรึม

“พี่เป็นห่วงชมพู่นะ”

“ทราบแล้วค่ะ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ชมพู่ไปก่อนนะ เดี๋ยวเพื่อนจะรอ” 

นิลยาเดินนวยนาดออกจากห้อง นภสรเดินตามพลางเรียกให้หยุด

“เดี๋ยวก่อน พี่ยังพูดไม่จบ”

“อะไรอีกล่ะคะ” ผู้เป็นน้องหันมาถามด้วยท่าทางเซ็งๆ

“เซลส์แมนคนนั้น เลิกติดต่อได้ไหม พี่ไม่อยากให้แม่ไม่สบายใจ”

“แม่คิดมากไปเอง ชมพู่ไม่ได้คิดอะไรกับพี่เพชรเสียหน่อย แค่นี ้

นะคะ ชมพูต่อ้งรบีไปแลว้” นลิยาตดับทแลว้วิง่ลงบนัไดไป นภสรไดแ้ตม่อง 

ตามหลังพลางพึมพำเสียงแผ่ว

“พี่เพชรเหรอ”



กลิ่นอาหารหอมกรุ่นลอยมาเตะจมูกพัชระตั้งแต่ก้าวแรกที่เดิน 
ออกจากห้องนอน ชายหนุ่มสูดกลิ่นหอมน่ากินเข้าปอด ก่อนวิ่งลงบันได 

ไปยงัหอ้งครวัดว้ยทา่ทางลงิโลด กลิน่หอมแบบนีเ้ขาจำไดด้ ีตอ้งเปน็ขา้วตม้ 

ฝีมือแม่อำพรแน่ๆ เขาวางกระเป๋าสะพายบนโต๊ะอาหาร แล้วเดินเข้าไป 

สวมกอดร่างผอมบางในชุดนอนลายดอกสีสด ซึ่งกำลังคนข้าวต้มอยู่หน้า 

เตาแก๊ส

“ทำอะไรกินครับแม่ หอมจังเลย” เขาก้มลงหอมแก้มนางฟอดใหญ่  

เจ้าของแก้มยืนตัวแข็งทื่อไปทันที ก่อนหันมามองเขาด้วยท่าทางเอียงอาย

“พี่เพชร...”

“จันทร์! พี่ไม่ได้ตั้งใจ พี่ขอโทษ พี่นึกว่าแม่” พัชระปล่อยมือพลาง 

ละล่ำละลักขอโทษ ชมจันทร์เป็นญาติห่างๆ ของเขา พ่อแม่ของเด็กสาว 

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ แม่อำพรจึงรับหล่อนมาอุปการะ เด็กสาวมีหน้าที ่

คอยดูแลนางตอนที่เขาไปทำงาน

“ไมเ่ปน็ไรจะ้ พีเ่พชรจะกนิขา้วเลยไหม จนัทรท์ำขา้วตม้ปลาไว ้จนัทร์ 

๒
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ตักให้เลยนะจ๊ะ” ชมจันทร์ตักข้าวต้มใส่ชาม ก่อนยกไปวางให้เขาท่ีโต๊ะอาหาร

“ขอบใจจ้ะ แม่พี่ไปไหนเหรอ” ชายหนุ่มมองไปรอบๆ ปกติแม่เขา 

จะตืน่แตเ่ชา้มาทำกบัขา้วใสบ่าตร และเตรยีมอาหารใหเ้ขากนิกอ่นไปทำงาน  

ทำไมวันน้ีชมจันทร์จึงมาทำแทน เลยทำให้เขาเข้าใจผิดล่วงเกินเจ้าหล่อนเข้า

“ป้าพรนอนอยู่บนห้องค่ะ บอกว่าเวียนหัว จันทร์เลยมาทำอาหาร 

แทน”

“แม่ไม่สบายเหรอ เดี๋ยวพี่ไปดูแม่ก่อนนะ”

พัชระวิ่งขึ้นบ้านไปที่ห้องนอนของมารดา เขาเปิดประตูเข้าไปโดย 

ไม่เคาะ ก่อนเดินไปหยุดยืนข้างเตียงนอนของนาง แม่อำพรนอนหลับตา 

ดวงหน้าซีดเซียว ชายหนุ่มทรุดตัวลงนั่งดึงมือแม่มากุมไว้ บิดาของเขาเสีย 

ตัง้แตเ่ขายงัเดก็ แมเ่ลีย้งดเูขามาคนเดยีวดว้ยความยากลำบาก พอเรยีนจบ 

เขาตั้งใจจะดูแลนางให้มีความสุข แต่ทว่ากลับโชคร้ายมาป่วยเป็นมะเร็งตับ  

ทัง้ทีต่ลอดชวีติไมเ่คยดืม่เหลา้สกัหยด เขาทำงานหนกัเพือ่หาเงนิมารกัษาแม ่ 

ทั้งที่เรียนจบบัญชี แต่เลือกทำงานเป็นเซลส์ขายรถยนต์ และทำงานพิเศษ 

ที่ฟิตเนสตอนเย็น อาศัยที่เป็นคนอัธยาศัยดี ทำให้พอมีรายได้มาจุนเจือ 

ครอบครัวและจ่ายค่ายาของแม่

“เพชร” แม่อำพรลืมตาตื่นขึ้นมอง ก่อนยิ้มให้เขาอย่างอ่อนแรง

“แม่เป็นยังไงบ้างครับ ไปหาหมอไหมครับ เดี๋ยวผมพาไป” พัชระ 

ช่วยประคองมารดาลุกขึ้นนั่งพิงหัวเตียง ตัวนางเบาจนเขาใจหาย แต่ต้อง 

ฝืนยิ้มกลบเกลื่อน เพราะกลัวว่าแม่จะเป็นทุกข์

“ไม่ต้องหรอก แม่แค่เวียนหัว นอนสักครู่คงหาย เพชรกินอะไร 

หรือยัง เดี๋ยวสายแล้วรถติด จะไปทำงานไม่ทันนะลูก”

“จันทร์ทำข้าวต้มให้แล้วครับ แต่ผมเป็นห่วงแม่เลยขึ้นมาดูก่อน”

“แม่ไม่เป็นอะไรหรอก เราลงไปกินข้าวกันดีกว่า เดี๋ยวเพชรจะได้ 

ไปทำงาน”

“ครับแม่” พัชระพยุงมารดาลุกขึ้นยืน ก่อนประคองนางเดินลงไป 
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ข้างล่าง เวลาอยู่ต่อหน้าเขา นางอำพรจะไม่แสดงอาการเจ็บปวดให้เห็น 

แต่เขารู้ดีว่าแม่ทรมานแค่ไหน

“ลูกคิดว่าชมจันทร์เป็นยังไงบ้าง”

“นิสัยดี ขยัน อ่อนหวาน แม่ถามทำไมครับ” เขาถามอย่างสงสัย

“แม่อยากให้เพชรแต่งงานกับชมจันทร์ ถ้าแม่เป็นอะไรไปลูกจะได้ 

มีคนดูแล น้องก็จะได้ไม่ลำบากด้วย”

“แม่ครับ” เขาหยุดยืนหันไปสบตาคนเป็นแม่ “ผมยินดีจะดูแล 

ชมจันทร์ แต่ในฐานะพี่ชายกับน้องสาว เพราะผมไม่เคยคิดอะไรกับเธอ 

มากไปกว่านั้น”

“เพชรมีใครอยู่ในใจหรือเปล่า”

“ไม่มีครับ ผมรักแม่คนเดียว รักจนรักใครไม่ได้แล้ว” พัชระก้มลง 

หอมแก้มมารดา แม่อำพรหัวเราะเบาๆ แล้วฟาดต้นแขนแข็งแรงนั้น 

อย่างเอ็นดู

“ปากหวานนักนะ”

“สู้พ่อได้ไหมครับ” เขาเอ่ยถาม นางทำท่าครุ่นคิด ก่อนจะส่ายหน้า

“เกือบได้แล้ว”

“แคเ่กอืบเองเหรอครบั” ผูเ้ปน็ลกูชายแกลง้ทำหนา้ผดิหวงั แมอ่ำพร 

หัวเราะชอบใจ แล้วดึงแขนเขาออกเดิน

“ไปกินข้าวกันเถอะ เดี๋ยวเพชรจะไปทำงานสาย”

“ครับแม่” พัชระประคองแม่เดินเข้าห้องครัว แม้ปากจะบอกว่า 

ไม่มีใคร แต่ทำไมถึงมีภาพผู้หญิงตัวเล็กหน้าบึ้งผุดขึ้นในใจ หล่อนมองเขา

เหมือนโกรธกันมาเป็นชาติ ทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันแท้ๆ อยากรู้จริงๆ ว่าเขาไป

ทำอะไรให้เธอไม่พอใจและตั้งแต่เมื่อไร

ภายในห้องประชุมบนชั้นสูงสุดของโรงแรมธราธร หญิงสาวตัวเล็ก 
หน้าบึ้งของพัชระนั่งอยู่ตรงหัวโต๊ะในตำแหน่งประธานกรรมการ มีอำนาจ 
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ตัดสินใจทุกอย่างเหนือหุ้นส่วนทุกคนทั้งที่อายุอานามยังไม่ถึงสามสิบปี  

นภสรนั่งมองจอมอนิเตอร์อย่างตั้งใจ วันนี้เป็นวันประชุมใหญ่สามัญ 

ประจำปี เพื่อแจ้งผลประกอบการให้ผู้ถือหุ้นทราบ ทันทีที่วีทีอาร์บรรยาย 

จบลง ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งก็เอ่ยขึ้นอย่างไม่พอใจ

“ผลกำไรลดลงจากปทีีแ่ลว้เกอืบหา้เปอรเ์ซน็ต ์ความจรงิลดลงตดิตอ่ 

กนัมาสามปแีลว้ ผมวา่ถา้ปลอ่ยไวแ้บบนีค้งไมด่แีน ่คณุนภสรคดิเหมอืนผม 

ไหมครับ”

“สามปีที่ผ่านมามีสถานการณ์ไม่ปกติเกิดขึ้นหลายครั้ง ทำให้ผล

ประกอบการไม่ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ ดิฉันจะพยายามทำให้ดีขึ้นในปีนี้ค่ะ” 

เธอรับรองอย่างหนักแน่น ทว่าผู้ถือหุ้นคนนั้นยังไม่เชื่อ

“คุณจะทำได้จริงๆ เหรอ ผมมองไม่เห็นทางเลย”

“ความจรงิรายไดข้องโรงแรมไมไ่ดน้อ้ยลงนะครบั เพยีงแคร่ายจา่ย 

สูงไปเท่านั้น ถ้าเราลดรายจ่ายลงได้ ผลกำไรต้องได้ตามเป้าแน่นอน” โกมล 

ผูจ้ดัการทัว่ไปชว่ยยนืยนัอกีแรง ผูถ้อืหุน้รายเดมิพยกัหนา้รบัรู ้กอ่นหนัมา 

คาดคั้นเธอ

“เมื่อทุกคนรู้ปัญหาแล้ว เราคงจะแก้ไขได้นะครับ”

“ค่ะ” เธอรับคำอย่างเคร่งขรึม “ถ้าปีนี้ผลประกอบการไม่ได้ตามเป้า  

ดฉินัจะขอรบัผดิชอบเอง แตถ่า้ผูถ้อืหุน้คนใดยงัไมม่ัน่ใจ ดฉินัยนิดรีบัซือ้หุน้ 

คืนทั้งหมด ในราคาที่ทุกท่านพอใจ”

หุน้สว่นทกุคนเงยีบกรบิไปทนัท ีแมผ้ลประกอบการจะไมไ่ดต้ามเปา้ 

แต่เงินปันผลที่ได้รับก็ไม่ใช่น้อยๆ หากขายหุ้นตอนนี้ก็ออกจะน่าเสียดาย 

เกินไป

“คงไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกครับ พวกเราอยู่ด้วยกันมานาน  

คงไม่มีใครคิดจะทิ้งไปตอนนี้ เอาไว้เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆ ค่อยมาหารือ 

กันใหม่ จริงไหมครับ” เขาหันไปขอความเห็นจากผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ ทุกคน 

พร้อมใจกันพยักหน้าเห็นด้วย ก่อนผู้ถือหุ้นอีกคนจะช่วยสนับสนุน
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“ใช่ มีปัญหาก็ช่วยกันแก้ไข อีกไม่นานก็ดีขึ้นเอง”

“ถา้ไมม่อีะไรแลว้ ดฉินัขอปดิการประชมุ ขอเชญิทกุทา่นรบัประทาน 

อาหารกลางวนัรว่มกนักอ่นกลบันะคะ” นภสรหนัไปสบตาไตรภพ ชายหนุม่ 

พยักหน้า แล้วพาทุกคนออกจากห้องประชุม

“เชิญทางนี้ครับ”

นภสรเดินตามออกไป แต่โกมลเรียกเธอไว้

“เดี๋ยว หนูส้มโอ”

“คะคุณอา” หญิงสาวหันไปมอง โกมลเป็นเพื่อนรักของบิดา เธอ 

จึงให้ความเคารพเขาเหมือนญาติคนหนึ่ง

“หนูพูดกับผู้ถือหุ้นแบบนั้น ถ้าเขาโกรธแล้วถอนหุ้น เราจะทำยังไง”

“คุณอาก็เห็นนี่ว่าไม่มีใครกล้าถอน แต่ถ้าใครจะถอน หนูก็ยินดีจะ 

ซื้อคืน ไปทานข้าวกันเถอะค่ะ ตอนบ่ายมาพบหนูที่ห้องทำงานด้วยนะคะ 

หนูมีเรื่องจะปรึกษา”

“ได้สิ” โกมลซ่อนความไม่พอใจไว้ใต้รอยยิ้ม ก่อนเดินตามลูกสาว 

ของเพื่อนรักไปยังห้องอาหาร เขาเตือนแล้วแต่หล่อนไม่รับฟัง ลูกจ้าง 

อย่างเขาจะทำอะไรได้ นอกจากปล่อยไปเท่านั้น

คิ้วเรียวสวยของนภสรขมวดขึ้นเรื่อยๆ เมื่อลากสายตามองตัวเลข 
ในบัญชีของโรงแรม เธอไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลย แต่เท่าที่ดูไม่น่ามีอะไร 

ผิดปกติ นอกจากรายจ่ายของโรงแรมที่ค่อนข้างสูง ทำให้ผลกำไรที่ควรจะ 

ได้ลดลงก็เท่านั้น

หญิงสาวปิดแฟ้มแล้วหมุนเก้าอี้ไปมองรูปถ่ายของบิดาบนผนังหลัง 

โต๊ะทำงาน พ่อของเธอก่อตั้งโรงแรมธราธรด้วยความอุตสาหะ ท่าน 

เหนื่อยมาทั้งชีวิตเพื่อให้ฐานะของครอบครัวมั่นคง เธอจะไม่ยอมให้กิจการ

ที่บิดาสร้างด้วยน้ำพักน้ำแรงต้องมาพังทลายด้วยมือของเธออย่างเด็ดขาด

“คณุสม้โอคะ คณุโกมลมาแลว้คะ่” เสยีงอรสาดงัมาจากอนิเตอรค์อม 
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เธอหมุนเก้าอี้กลับไปกดปุ่มตอบรับ แล้วกรอกเสียงลงไป

“ให้เข้ามาได้เลย” นภสรขยับตัวนั่งหลังตรง หยิบหน้ากากประธาน

กรรมการขึ้นมาสวม ประตูห้องทำงานเปิดออก โกมลเดินเข้ามาหยุดยืน 

หน้าโต๊ะทำงานของเธอ

“เชิญนั่งค่ะคุณอา” หญิงสาวผายมือไปที่เก้าอี้

“หนูมีอะไรจะพูดกับอาเหรอ” เขาเอ่ยถามหลังจากทรุดตัวลงนั่ง 

ตามคำเชิญของเธอเรียบร้อยแล้ว

“คุณอาเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหมคะ” นภสรเลื่อนสมุดบัญชีไป 

ตรงหน้าเขา โกมลรับไปดู ก่อนส่ายหน้าปฏิเสธ

“ไม่นี่”

“หนวูา่รายจา่ยของโรงแรมสงูผดิปกตคิะ่ สงูกวา่สมยัทีค่ณุพอ่ยงัอยู่ 

ถึงสองเท่า” เมื่อเขามองไม่เห็น เธอจึงต้องบอกเอง

“ข้าวของมันแพงขึ้นทุกวัน จะเทียบกับสมัยที่พ่อหนูยังอยู่ได้ยังไง  

แล้วหนูยังสั่งให้เราใช้แต่ของดีๆ เงินเดือนพนักงานก็จ่ายแพงกว่าที่อื่น 

รายจ่ายจึงต้องสูงเป็นธรรมดา หรือหนูจะให้อาปลดพนักงานบางส่วนออก 

เพื่อลดค่าใช้จ่ายของโรงแรม”

“ไมค่ะ่” หญงิสาวปฏเิสธเสยีงเขม้ “การปลดพนกังานเปน็เรือ่งสดุทา้ย 

ที่หนูจะทำ เราจะไม่ทอดทิ้งคนที่ร่วมสร้างโรงแรมมาด้วยกันเด็ดขาด  

คุณอาคงจำที่คุณพ่อสั่งไว้ได้นะคะ”

“แล้วหนูจะให้อาทำยังไง”

“หนูอยากให้คุณอาช่วยกวดขันแผนกจัดซื้อ ให้เข้มงวดเรื่องการ 

จัดซื้อให้มากขึ้นกว่านี้ แล้วหลังจากนั้นเราค่อยมาดูกันอีกที”

“ได้” เขารับปากแล้วลุกขึ้นยืน “ถ้าไม่มีอะไรแล้ว อาขอตัวไปทำงาน 

ก่อนนะ”

“เชิญค่ะคุณอา” เธอมองส่งด้วยสายตา พอคล้อยหลังโกมล ไตรภพ 

ก็เดินเข้ามา
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“มีอะไรหรือเปล่า”

“ผมไม่ไว้ใจนายโกมล” เขาตอบพลางทรุดตัวลงนั่ง

นภสรถอนใจเบาๆ ไตรภพสงสัยว่าโกมลฉ้อโกงโรงแรม แต่เขาไม่มี 

หลักฐานมายืนยัน เธอจึงไม่อาจปักใจเชื่อได้ เพราะอีกฝ่ายเป็นเพื่อนรัก 

ของบิดา ซึ่งร่วมก่อตั้งโรงแรมธราธรมาด้วยกัน แล้วเขาจะกล้าโกงลูกสาว

ของเพื่อนรักเชียวหรือ

“เท่าที่ดูฉันไม่เห็นเขาผิดปกติอะไร นายอาจจะกังวลเกินไปก็ได้  

เอาไว้เขาทำอย่างที่นายสงสัยจริงๆ ฉันจะจัดการเขาเอง”

“ผมกลัวคุณจะหมดตัวก่อนวันนั้นมาถึงน่ะสิ”

“ฉันไม่ยอมให้มีวันนั้นหรอก” หญิงสาวหยิบกระเป๋าถือแล้วลุกขึ้น 

ยืน “วันนี้เหนื่อยมาทั้งวันแล้ว กลับบ้านกันเถอะ”

“ครับ” ไตรภพลุกไปเปิดประตูให้นายสาว ก่อนเดินตามเธอออกไป 

เงียบๆ นภสรต้องการหลักฐาน เขาต้องหามันมาให้ได้ก่อนที่นายโกมล 

จะสูบเธอหมดตัว

ทันทีที่นภสรก้าวเท้าเข้าไปในบ้าน เสียงมารดากับน้องสาวก็ลอยมา 
เข้าหูเธอ หญิงสาวหันไปสบตาไตรภพแล้วพยักหน้าให้เขากลับไปพักผ่อน  

ชายหนุม่พยกัหนา้เขา้ใจแลว้เดนิกลบับา้นพกัของตนทีอ่ยูด่า้นหลงัคฤหาสน ์ 

เธอสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ เพื่อเรียกพลังใจให้ตัวเอง ก่อนเดินเข้าไปหา 

ทัง้สอง นลิยาอยูใ่นชดุกระโปรงสายเดีย่วสแีดงเพลงิ ผมยาวประบา่ดดัเปน็ 

ลอนสลวย ดวงหน้าเรียวแต้มเครื่องสำอางจนเข้มจัด ไม่ต้องถามก็รู้ว่า 

เจ้าหล่อนกำลังจะออกไปเที่ยวอีกแล้ว

“อย่าออกไปเลยลูก ใกล้สอบแล้ว อยู่บ้านอ่านหนังสือเถอะนะ”  

แม่จิตตาขอร้องเสียงอ่อน นิลยาปลดมือนางจากแขนของหล่อน แล้ว 

คว้ากระเป๋าสะพายมาคล้องไหล่

“ดูก็ตกไม่ดูก็ตก จะดูทำไมคะแม่”
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“ชมพู่ไม่ใช่คนโง่เสียหน่อย ถ้าตั้งใจดูหนังสือ ลูกต้องสอบผ่าน 

แน่ๆ”

“ไม่เอาหรอกค่ะ ชมพู่ขี้เกียจ ไปก่อนนะคะ” นิลยายกมือไหว้มารดา 

แล้วหันหลังเดินหนี แต่ก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อเห็นพี่สาวกำลังเดินเข้ามา 

ในห้องโถง

“ชมพู่ จะไปไหน” นภสรถามเสียงหนัก ผู้เป็นน้องทำหน้าเบื่อหน่าย 

ก่อนตอบอย่างถือดี

“ไปเที่ยว ไม่ต้องห้ามให้เมื่อยปาก เพราะยังไงชมพู่ก็จะไป” 

“พี่ไม่ห้ามหรอก แต่ถ้าชมพู่ไม่กลับห้องไปอ่านหนังสือ พรุ่งนี้พี่จะ 

ยกเลิกบัตรเครดิตและยึดกุญแจรถ” เธอบอกเสียงเรียบ แล้วเดินผ่าน 

น้องสาวไปหามารดา “ส้มโอหิวจังเลย วันนี้มีอะไรทานบ้างคะแม่”

“พี่ส้มโอทำแบบนี้กับชมพู่ไม่ได้นะ” นิลยาตามมาโวยวาย สำหรับ 

หล่อน รถยนต์กับบัตรเครดิตสำคัญที่สุดในชีวิต ถ้าไม่มีของสองอย่างนี้ 

ก็เหมือนถูกตัดมือตัดเท้า

“ไดห้รอืไมไ่ดช้มพูก่ค็อยดแูลว้กนั” เธอเลกิคิว้อยา่งทา้ทาย นอ้งสาว 

ทำท่าเหมือนจะร้องกรี๊ด แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจเดินกระทืบเท้ากลับห้อง 

ตัวเองแทน

“ขอบใจนะส้มโอ” แม่จิตตายิ้มให้เธอ นภสรจับมือแม่มากุมไว้ ก่อน 

เตือนนางเสียงอ่อน

“แม่ควรจะเข้มงวดกับชมพู่ให้มากกว่านี้นะคะ”

“แม่ทำไม่ได้หรอก แม่ไม่เข้มแข็งเหมือนส้มโอ” 

“โธ่ แม่คะ” นภสรพึมพำอย่างอ่อนใจ ก่อนเงยหน้ามองชั้นสอง  

เมื่อได้ยินเสียงโครมครามดังแว่วมา

“แม่ขึ้นไปดูน้องก่อนนะ”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ เดี๋ยวเหนื่อยก็เลิกไปเอง แม่ไปพักผ่อนดีกว่าค่ะ” 

นภสรจงูมอืมารดาไปทีห่อ้งรบัแขก ตอนแรกนางทำทา่จะปฏเิสธ แตส่ดุทา้ย 
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ก็ยอมไปกับเธอ

“ก็ได้จ้ะ”

“แมต่อ้งปลอ่ยวางบา้งนะคะ ชมพูโ่ตแลว้ แมไ่มต่อ้งเปน็หว่งแกหรอก 

ค่ะ” หญิงสาวพาแม่ไปนั่งบนโซฟา แล้วทรุดลงนั่งข้างๆ แม่จิตตาถอนใจ 

เบาๆ ก่อนเอ่ยเสียงเศร้า

“แม่ทำไม่ได้หรอกลูก ถ้าน้องเป็นอะไรไป แม่จะอยู่ได้ยังไง”

นภสรพดูไมอ่อก ความรกัของนางทีม่ใีหน้ลิยาชา่งมากมายเหลอืเกนิ  

เสียดายที่น้องสาวของเธอไม่เคยเห็นค่าของมันเลย

“ส้มโอไปพูดกับผู้ชายคนนั้นให้แม่หรือยัง”

“คนไหนคะ” เธอย้อนถามด้วยท่าทางงงๆ จึงถูกมารดาต่อว่าอย่าง 

น้อยใจ

“สม้โอไมส่นใจแมเ่ลย วนัๆ ทำแตง่าน เรือ่งทีแ่มข่อกจ็ำไมไ่ด ้แมเ่สยีใจ 

จริงๆ”

“หนูขอโทษค่ะ อ้อ นึกออกแล้ว นายเซลส์แมนใช่ไหมคะ” นภสร 

ยิ้มประจบ สีหน้าแม่ดีขึ้น แต่น้ำเสียงยังงอนไม่หาย

“ใช่”

“ยายชมพู่บอกหนูว่าไม่ได้คิดอะไรกับเขา บางทีอาจจะไม่มีอะไร 

ก็ได้ค่ะ แม่อย่าคิดมากเลยนะคะ”

“ไม่ได้คิดอะไรได้ยังไง น้องหายใจเข้าหายใจออกเป็นผู้ชายคนนั้น  

เมื่อเย็นยังมารบเร้าให้แม่ไปซื้อรถใหม่อีกคัน เพื่อเพิ่มยอดขายให้เขาอยู่ 

เลย สม้โอตอ้งไปบอกใหเ้ขาเลกิมายุง่กบันอ้งนะลกู แมไ่มอ่ยากไดเ้ซลสแ์มน 

เป็นลูกเขย”

นภสรลอบถอนใจ ถ้าคนของเราไม่ไปยุ่งกับเขา นายเซลส์แมนจะ 

ทำอะไรได้ แต่ถ้าพูดออกไปมารดาก็จะโกรธเธออีก

“ค่ะแม่ หนูจะจัดการให้ วันนี้หนูเหนื่อยมาก หนูอยากกินแกงจืด 

เต้าหู้หมูสับฝีมือแม่ แม่ทำให้หนูกินหน่อยได้ไหมคะ”
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“ได้จ้ะ ส้มโอไปอาบน้ำเถอะ เดี๋ยวเสร็จแล้วแม่จะให้เด็กไปตาม”

“รกัแมท่ีส่ดุเลย” นภสรหอมแกม้มารดา แลว้เดนิขึน้หอ้งตวัเอง พอได ้

สิ่งที่ต้องการ อารมณ์ของแม่ก็ดีขึ้นมาทันที หญิงสาวชอบรอยยิ้มของนาง 

แม้หลายๆ ครั้งจะต้องแลกด้วยความลำบากใจของเธอก็ตาม



เสียงเรียกของไตรภพดึงให้นภสรเงยหน้าจากอุปกรณ์สื่อสาร 
ในมือ หญิงสาวมองผ่านกระจกรถยนต์ของตนไปยังโชว์รูมหรูเบื้องหน้า  

หลังจากที่นอนทำใจมาทั้งคืน เวลาที่แสนน่าเบื่อก็มาถึงจนได้ แต่เพื่อความ 

สบายใจของมารดา ต่อให้ต้องบุกน้ำลุยไฟเธอก็ต้องทำ

นภสรสูดลมหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ แล้วเปิดประตูลงจากรถ 

ก้าวไปยืนหน้าโชว์รูม หญิงสาวเจรจาต่อรองกับนักธุรกิจระดับชาติมานัก 

ต่อนักแล้ว แค่เซลส์แมนคนหนึ่งคงไม่เหลือบ่ากว่าแรงเธอหรอก

“ให้ผมเข้าไปเป็นเพื่อนไหมครับ” ไตรภพเดินตามมาหยุดยืนข้างๆ 

พลางเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง

“ไม่ต้องหรอก ฉันเข้าไปคนเดียวได้ แค่ผู้ชายหิวเงินคนหนึ่ง เอาเงิน 

ฟาดหัวไปก็คงจบ”

“ถ้าไม่จบก็โทร. มา เดี๋ยวผมเข้าไปจัดการต่อเอง” ชายหนุ่มเอ่ย 

เสียงเข้ม เธอพยักหน้ารับแล้วยิ้มให้เขา

“ได้ นายรออยู่ที่นี่แหละ ถ้าต้องการความช่วยเหลือ ฉันจะโทร. มา 

๓
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ตาม”

นภสรผลักประตูกระจกเดินเข้าไปข้างใน โชว์รูมแห่งนี้ขายรถยนต ์

นำเข้ายี่ห้อดัง เมื่อขายรถหรูการตกแต่งจึงต้องหรูตามไปด้วย หญิงสาว 

กวาดตามองไปรอบๆ ก่อนหยุดสายตาที่พนักงานหน้าตี๋ในชุดเสื้อเชิ้ตสีดำ  

กางเกงขายาวสีดำ เนกไทสีแดงเลือดหมู เขายิ้มให้เธอพลางเดินเข้ามา 

สอบถาม

“สวัสดีครับ มีอะไรให้รับใช้ครับ”

“ฉันมาพบนายพัชระ เขาอยู่หรือเปล่า” เธอบอกความต้องการของ 

ตนเอง สหีนา้ของพนกังานหนุม่เปลีย่นไปนดิหนึง่ คลา้ยรษิยาระคนดแูคลน 

ก่อนจะเปลี่ยนกลับมานอบน้อมเหมือนเดิม

“อยู่ครับ คุณนั่งรอสักครู่ เดี๋ยวผมจะไปตามมาให้ครับ”

“ขอบใจนะ” เธอเอ่ยเสียงเรียบ แล้วหันไปมองไตรภพที่ยืนพิงรถ 

รออยู่ด้านนอก ก่อนหมุนตัวกลับมาเมื่อได้ยินเสียงทักทาย

“สวัสดีครับ คุณมาหาผมเหรอครับ”

“นาย...” นภสรชะงักงันไปทันที เมื่อพบว่าคนที่เดินมาหาเธอคือ 

เทรนเนอรข์องเพือ่นสนทิ หมายความวา่ครพูอลของยายณติา กบันายเพชร 

ของยายชมพู่ เป็นคนคนเดียวกันอย่างนั้นหรือ

“คุณส้มโอ...” เขาพึมพำเสียงเบา ดูท่าจะตกใจไม่ต่างจากเธอ

“ชื่อเล่นของฉันมีไว้ให้เพื่อนสนิทเรียกเท่านั้น นายไม่ได้เป็นอะไร 

กับฉัน อย่ามาเรียกฉันแบบนี้” เธอตำหนิด้วยท่าทางเย่อหยิ่ง ชายหนุ่มเอ่ย

ขอโทษแล้วถามอย่างสุภาพ

“คุณนภสรมาพบผม มีอะไรหรือเปล่าครับ”

“มีสิ ถ้าไม่มีฉันจะมาที่นี่เหรอ” นภสรมองอย่างเหยียดหยาม ผู้ชาย 

คนนีห้ากนิกบัผูห้ญงิ อยูฟ่ติเนสชือ่พอล พออยูโ่ชวร์มูชือ่เพชร ไอค้นรอ้ยชือ่ 

น่ารังเกียจที่สุด

“คุณจะซื้อรถเหรอครับ”
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“เปล่า รถฉันมีเยอะแล้ว ไม่คิดจะซื้อเพื่อเพิ่มยอดขายให้ใครหรอก”  

เธอแกล้งพูดแขวะเขา ชายหนุ่มรับฟังอย่างสงบ ก่อนถามด้วยน้ำเสียง 

ไม่ต่างจากเดิม

“ไม่ได้มาซื้อรถ แล้วคุณมาทำไมครับ”

“ฉันอยากให้นายเลิกยุ่งกับน้องสาวฉัน” เธอบอกอย่างไม่อ้อมค้อม 

แต่เขากลับทำหน้างงๆ ผู้ชายคนนี้ตีสองหน้าเก่งชะมัด

“น้องสาวคุณ ใครกันครับ”

“คงมีหลายคนสินะ ถึงจำไม่ได้ว่าหลอกขายรถให้ใครไปบ้าง” นภสร 

ทำเสียงขึ้นจมูกอย่างดูถูก ชายหนุ่มหน้าตึงขึ้นมาทันที ดูเหมือนเธอจะ 

จี้ถูกจุดเข้าให้แล้ว

“ผมไม่เคยหลอกขายรถให้ใคร รถของเราคุณภาพดีทุกคัน ถ้าคุณ 

ไมเ่ลกิประชดประชนั แลว้พดูตรงๆ ผมคงตอ้งขอตวั เพราะยงัมงีานตอ้งทำ 

อีกเยอะ”

“น้องสาวฉัน นิลยา ธราธร ฉันอยากให้นายเลิกติดต่อกับเธอ”  

หญิงสาวพูดตรงๆ อย่างท่ีเขาต้องการ ชายหนุ่มน่ิงคิด ก่อนพึมพำเสียงเบา

“นิลยา ธราธร”

“ใช ่นายตอ้งการเทา่ไรกบ็อกมาเลย ขอแคเ่ลกิยุง่กบันอ้งสาวฉนักพ็อ” 

เธอเปิดกระเป๋าสะพายหยิบสมุดเช็คออกมา แล้วเงยหน้าสบตาเขาอย่าง 

เย้ยหยัน “หนึ่งแสนพอไหม”

“เก็บเงินของคุณไว้เถอะครับ ผมกับนิลยาเป็นแค่คนรู้จักกัน ไม่เคย 

มีอะไรมากไปกว่านั้น เชิญคุณกลับไปเถอะครับ”

“คนอย่างนายเนี่ยนะไม่ต้องการเงิน” นภสรมองเขาจากศีรษะ 

จดปลายเท้า ก่อนมองย้อนกลับไปสบตาเขา “ที่ขายรถได้เป็นกอบเป็นกำ 

ทุกวันนี้ ไม่ได้เอารูปร่างหน้าตาเข้าช่วยเหรอ”

“คุณจะคิดยังไงก็เรื่องของคุณ ถ้าไม่มีอะไรแล้ว ผมขอตัวไปทำงาน 

ก่อน” เขาตัดบทแล้วเดินหนี
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“จองหอง นายจะไปหลอกเงินสาวแก่แม่ม่ายที่ไหนก็ไปแต่อย่ามา 

ยุ่งกับน้องสาวของฉัน ไม่งั้นนายเจอดีแน่”

นภสรเดินตามอย่างไม่ยอมแพ้ ก่อนหยุดตัวเองแทบไม่ทัน เมื่อจู่ๆ 

ชายหนุ่มหยุดเดิน แล้วหมุนตัวมาสบตาเธอ

“ผมไมเ่คยไปยุง่กบัใคร มแีตค่นมายุง่กบัผมเอง คณุไปหา้มนอ้งสาว 

ตัวเองไม่ให้มายุ่งกับผมจะไม่ดีกว่าเหรอครับ”

“นายเพชร!” หญิงสาวขึ้นเสียงอย่างโมโห เขาพูดแบบนี้จงใจว่าเธอ 

ชัดๆ เพราะเธอก็มายุ่งกับเขาเองเหมือนกัน

“ถา้คณุไมซ่ือ้รถกเ็ชญิกลบัไปเถอะครบั ผมเปน็พนกังานไมม่สีทิธิพ์ดู 

เร่ืองส่วนตัวในเวลาทำงาน” เขาค้อมศีรษะให้เธอแล้วเดินกลับเข้าออฟฟิซไป

“อวดดี ฉันขอเตือนนายเป็นครั้งสุดท้าย ถ้าไม่อยากหมดทาง 

ทำมาหากิน อย่ามายุ่งกับน้องสาวของฉันอีก คนอย่างฉันพูดจริงทำจริง 

จำใส่สมองนายไว้ด้วย” นภสรตะโกนตามหลังเขา ชายหนุ่มหันมามองเธอ 

ก่อนเดินต่อไปอย่างไม่สนใจ

นภสรขยี้เท้าอย่างเดือดดาล เกือบจะร้องกรี๊ดออกมาแล้ว ถ้าไม่ม ี

ลูกค้าหนุ่มสาวคู่หนึ่งเดินเข้ามาในโชว์รูมเสียก่อน เธอปรับสีหน้าให้เป็น 

ปกติ แล้วเดินเชิดหน้าไปขึ้นรถยนต์ของตน

“ได้ความว่ายังไงบ้างครับ” ไตรภพเงยหน้ามองนายสาวผ่านกระจก 

มองหลัง หญิงสาวมองตอบพลางเอ่ยกระฟัดกระเฟียดอย่างโกรธจัด

“จองหอง อวดดี”

“หมายความวา่เขาไมย่อมเลกิกบัคณุชมพูใ่ชไ่หมครบั” เขาเดาเอาเอง 

จากอารมณ์ของผู้เป็นนาย

“ใช่ มันบอกว่ามันไม่เคยไปยุ่งกับใคร ยายชมพู่มายุ่งกับมันเอง  

มันให้ฉันกลับไปห้ามน้องสาวตัวเองก่อน แล้วค่อยมาห้ามมัน”

“ผมว่าเขาพูดถูกนะครับ” ไตรภพพูดอย่างเป็นกลาง ทว่าไม่เข้าหู 

นายสาว จึงถูกเจ้าหล่อนตวาดแหว
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“ไตรภพ! นายเป็นพวกใครกันแน่”

“พวกคุณส้มโอครับ” เขาตอบกลั้วหัวเราะ หญิงสาวถลึงตาใส่ ก่อน 

สั่งความเสียงขุ่น

“ไปสบืเรือ่งของมนัมาใหห้มด พกัอยูท่ีไ่หน มญีาตพิีน่อ้งกีค่น เรยีนจบ 

อะไร กลัวอะไร เกลียดอะไร ชอบอะไร ไปหามาให้หมด และให้เร็วที่สุด 

ด้วย”

“ความชอบความเกลยีดดว้ยเหรอครบั” ไตรภพยอ้นถามอยา่งสงสยั 

สืบประวัติเขาพอเข้าใจ แต่ความชอบความเกลียดส่วนตัวของหมอนั่น 

นภสรจะอยากรู้ไปทำไม มันเกี่ยวด้วยเหรอ

“ใช่ ออกรถได้แล้ว ฉันจะรีบไปทำงาน”

“ครบัผม” ชายหนุม่รบัคำแลว้ขบัรถออกไป สิง่ใดเปน็ความปรารถนา 

ของนายสาว เขาพร้อมจะนำมาวางตรงหน้า แม้จะไม่เห็นด้วยกับหล่อน 

สักเท่าไรก็ตาม

นภสรปิดแฟ้มเอกสารอย่างหงุดหงิด หญิงสาวกลับมาทำงานได้ 
ค่อนวันแล้ว แต่อารมณ์เสียๆ ที่ไอ้คนอวดดีก่อไว้ยังไม่จางลงเสียที ยิ่งนึก 

ก็ยิ่งโมโห เธออุตส่าห์พูดดีๆ ด้วย แทนที่เขาจะทำตาม กลับมาย้อนเธออีก  

ไม่รู้ว่าผาณิตากับนิลยาเห็นหมอนั่นมีอะไรดี ถึงได้หลงกันหัวปักหัวปำ 

ขนาดนี้

“คณุสม้โอคะ คณุวชิชากรมาขอพบคะ่” เสยีงอรสาดงัมาจากอนิเตอร-์ 

คอม เธอกดปุ่มตอบรับแล้วเอ่ยอนุญาต

“ให้เข้ามาได้เลย”

“ค่ะคุณส้มโอ” อรสารับคำ จากนั้นไม่นานวิชชากรก็เปิดประตูเดิน 

เข้ามา เขาเป็นชายหนุ่มวัยสามสิบปี รูปร่างผอมสูง ผิวดำแดง หน้าตา 

คมเข้ม สวมแว่นตากรอบทอง ท่าทางสุขุมสมตำแหน่งรองศาสตราจารย์

นภสรสลัดอารมณ์เสียๆ ของตนทิ้งไป แล้วยิ้มหวานให้คู่หมั้นหนุ่ม  
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เธอรู้จักกับวิชชากรตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัย ด้วยการแนะนำของ 

ผู้ใหญ่ ก่อนจะหมั้นหมายกันเมื่อสามปีก่อน หากเธอไม่ต้องบริหารโรงแรม

แทนบิดา พวกเขาคงแต่งงานกันไปนานแล้ว

“เชิญนั่งค่ะ พี่กรมาหาส้มโอ มีอะไรหรือเปล่าคะ”

“พี่...” คำถามของคู่หมั้นสาวทำเอาวิชชากรพูดไม่ออก เขาและเธอ 

เปน็คนรกักนั แตห่ญงิสาวกลบัถามเหมอืนเขาเปน็ลูกคา้มาตดิตอ่ธรุกจิ เจด็ป ี

ที่ผ่านมาเธอรักเขาบ้างไหม หรือว่าคบหาเพราะความเหมาะสมเท่านั้น

“พี่อะไรคะ” นภสรยิ้มล้อเลียนเขา ชายหนุ่มทรุดตัวลงนั่ง ก่อน 

ต่อคำพูดของตนจนจบ

“พี่ผ่านมาแถวนี้เลยแวะมาชวนส้มโอไปกินข้าว”

“ตอนบ่ายเหรอคะ” เธอหยิบมือถือมากดดูตารางนัด ก่อนส่ายหน้า 

อย่างเสียดาย “ส้มโอมีประชุมค่ะ เราทานอาหารที่นี่แทนได้ไหมคะ”

“พ่ีมีเร่ืองสำคัญจะพูดกับส้มโอ เราไม่ได้กินข้าวดว้ยกันนานแลว้นะ”

“พูดที่นี่ก็ได้นี่คะ ออกไปข้างนอก เดี๋ยวรถติดส้มโอกลับมาประชุม

ไม่ทัน” เธอปฏิเสธเพราะเป็นห่วงงาน โดยไม่รู้ว่าคำพูดของตนทำให้คู่หมั้น 

หนุ่มน้อยใจ

“พ่อกับแม่ของพี่ถามว่าเมื่อไรเราจะแต่งงานกัน พวกท่านอยาก 

อุ้มหลาน”

นภสรนิ่งอึ้งไปทันที วิชชากรเป็นลูกชายคนเดียวของตระกูลผู้ดีเก่า  

ไมแ่ปลกหรอกทีพ่อ่แมข่องเขาอยากไดท้ายาทสบืสกลุ ทวา่ตอนนีเ้ธอมเีรือ่ง 

หนักๆ ต้องรับผิดชอบมากมาย ทั้งเรื่องโรงแรมและเรื่องครอบครัว หาก

แต่งงานแล้วตั้งครรภ์คงจะไม่สะดวกนัก

“ส้มโอยังไม่พร้อมค่ะ โรงแรมกำลังมีปัญหา ถ้าแต่งงานกันตอนนี้ 

ส้มโอคงไม่มีเวลาให้พี่แน่นอน พี่กรรอส้มโออีกสักสองปีนะคะ”

“ไม่ว่าตอนนี้หรือตอนไหน ส้มโอไม่เคยมีเวลาให้พี่เลย พี่ชักสงสัย 

แลว้สวิา่เราเปน็แฟนกนัจรงิๆ หรอืเปลา่” วชิชากรตดัพอ้เสยีงเครยีด ใบหนา้ 
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คมคายเคร่งขรึมจนน่ากลัว นภสรลุกจากเก้าอี้ไปจูบแก้มเขาแล้วออดอ้อน 

เสียงหวาน

“อย่าเพิ่งงอนสิคะ ส้มโอรักพี่กรนะคะ”

“ส้มโอทำงานไปเถอะ พี่กลับก่อนนะ” ชายหนุ่มลุกขึ้นยืนพลางถอย

ห่างอย่างเย็นชา

“พี่กร” หญิงสาวเดินตามไป แต่ก็ต้องหยุดชะงัก เมื่อเสียงอรสา 

ดังผ่านอินเตอร์คอมเข้ามา

“คุณส้มโอคะ มิสเตอร์ไมเคิลโทร. มาสายสองค่ะ”

“ขอบคุณค่ะคุณอร” นภสรหันไปมองคู่หมั้นหนุ่ม วิชชากรเดินหลัง 

แขง็ออกไปแลว้ เธออยากตามไปงอ้เขา แตม่สิเตอรไ์มเคลิเปน็ลกูคา้คนสำคญั  

ถ้าเธอไม่รับสายของเขา โรงแรมธราธรจะเสียหาย

“ขอโทษนะคะพี่กร” หญิงสาวถอนใจแล้วหยิบโทรศัพท์มาแนบหู 

“ฮัลโหล”

วชิชากรเดนิไปหยุดยนืหนา้ลอ็บบ ีพนกังานหลายคนจำเขาได ้แตไ่มม่ ี
ใครกล้าเข้ามาทักทาย เพราะดูออกว่าคู่หมั้นของเจ้านายไม่มีอารมณ์จะ 

สนทนากับใคร เขาหันไปมองลิฟต์ผู้บริหาร หวังว่านภสรจะตามมาง้อ  

แต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นวี่แววของหญิงสาว

ชายหนุ่มเดินไปที่ประตูโรงแรม พอกันทีกับการรอคอยที่ว่างเปล่า 

เขาเปิดประตูขึ้นไปนั่งบนรถ แต่ยังไม่ทันได้ติดเครื่องยนต์ โทรศัพท์มือถือ 

ก็ดังขึ้น เขารีบหยิบขึ้นมาดู ใจแอบหวังว่าคนที่โทร. มาจะเป็นนภสร ทว่า 

กลับเป็นหญิงสาวอีกคน

“มธุริน” วิชชากรมองชื่อที่โชว์อยู่บนจอมือถืออย่างสองจิตสองใจ  

ไม่แน่ใจว่าควรจะรับดีหรือเปล่า เขาหันไปมองประตูโรงแรม พอเห็นว่า 

คนที่รอไม่ตามออกมาแน่แล้ว จึงตัดสินใจกดรับสาย

“สวัสดีครับ”
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“คุณกรว่างไหมคะ น้ำผึ้งอยากชวนคุณไปทานข้าวกลางวันค่ะ”  

ปลายสายเอย่ถามเสยีงหวาน เขาหนัไปมองประตโูรงแรมอกีครัง้ ไมม่วีีแ่วววา่ 

นภสรจะตามออกมาเลย ด้วยความน้อยใจเขาจึงตอบรับคำเชิญ

“ว่างครับ”

“น้ำผึ้งรออยู่ที่ร้านโปรดของคุณนะคะ”

“ครบั เดีย๋วเจอกนั” วชิชากรตดิเครือ่งยนต ์แลว้ขบัรถออกไป นภสร 

ผิดเองที่ไม่มีเวลาให้เขา ถ้ามีอะไรเกิดขึ้น มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขา

เสยีงฝเีทา้หนกัๆ ทีเ่ดนิมาหยดุหนา้โตะ๊ทำงาน ดงึใหพ้ชัระเงยหนา้ขึน้ 
มอง เขายิ้มให้เจ้าของเสียงฝีเท้าอย่างเป็นมิตร ทั้งที่รู้ว่าอีกฝ่ายไม่อยาก 

ผูกมิตรกับเขาสักเท่าไร

“มีอะไรหรือเปล่าอานนท์”

“มีคนมาขอพบนาย” อานนท์ตอบเสียงห้วน เขากับพัชระเข้าทำงาน 

พร้อมกัน แต่ยอดขายของเขาสู้อีกฝ่ายไม่ได้เลย เพราะเขาไม่มีหน้าตา 

หล่อๆ มาช่วยเพิ่มยอดขาย

“ขอบใจนะ” ชายหนุ่มลุกเดินออกไป แต่ต้องชะงักเท้าเมื่อเสียง 

ของเพื่อนร่วมงานแว่วมาเข้าหู

“เช้าคนกลางวันคน มิน่ายอดขายถึงพุ่งฉิว น่าอิจฉาจริงๆ เชียว”

พัชระออกเดินต่อไปเหมือนไม่ได้ยิน โบราณว่าไว้รักยาวให้บั่นรัก 

สั้นให้ต่อ เขากับอานนท์ต้องทำงานร่วมกันอีกนาน การต่อปากต่อคำกับ 

อีกฝ่ายไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ใครจะคิดอย่างไรก็ไม่อาจไปห้าม 

ความคิดเหล่านั้นได้ แค่เขารู้ตัวเองว่าไม่ได้เป็นแบบนั้นก็เพียงพอแล้ว

“พีเ่พชร” เสยีงแหลมรอ้งเรยีกทนัททีีเ่ขากา้วเทา้เขา้ไปในสว่นรบัรอง

ลูกค้า ก่อนเด็กสาวผิวขาวรูปร่างอวบอัดจะวิ่งเข้ามาหาด้วยความดีใจ

“นิลยา” ชายหนุ่มร้องครางเบาๆ เมื่อเช้าพี่สาวของหล่อนเพิ่งมา 

ด่าเขาหยกๆ ตกบ่ายน้องสาวก็โผล่มาหา นี่ถ้านภสรรู้เข้าต้องกลับมา 
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อาละวาดเขาอีกเป็นแน่

“รถมีปัญหาเหรอครับ” เขาเอ่ยถามพลางปลดมือเด็กสาวออกจาก

ท่อนแขน

“เปล่าค่ะ” นิลยาส่ายหน้า “พอดีชมพู่ผ่านมาแถวนี้ เลยแวะมาชวน

พี่เพชรไปหาอะไรกินกัน”

“เพิ่งบ่ายสองโมงเอง คุณไม่มีเรียนเหรอครับ”

“ชมพูเ่ลกิเรยีนแลว้คะ่” เธอตอบอยา่งหนา้ชืน่ตาบาน พชัระขมวดคิว้ 

สงสัย แต่เลือกคิดในแง่ดีไว้ก่อน

“หมายความว่าเรียนเสร็จแล้วใช่ไหมครับ”

“เปล่าค่ะ” นิลยาส่ายหน้าอีกครั้ง “หมายความว่าชมพู่ไม่ไปเรียน 

แล้วค่ะ เรียนไปก็ปวดหัว ออกมาทำงานดีกว่าค่ะ”

“เรียนไม่จบจะทำงานได้ยังไงครับ”

“ชมพู่จะไปทำงานกับพี่สาวค่ะ พี่สาวของชมพู่เป็นเจ้าของโรงแรม  

ชมพู่ไม่ต้องเรียนจบก็ทำงานได้ค่ะ”

“ผมวา่คณุเรยีนใหจ้บกอ่น แลว้คอ่ยทำงานดกีวา่นะครบั” พชัระแนะนำ 

ด้วยความหวังดี แต่หญิงสาวไม่เห็นด้วย แถมยังตัดบทเขาอีกต่างหาก

“ไม่เอาหรอกค่ะ ชมพู่ขี้เกียจเรียน เราอย่าพูดเรื่องนี้เลยนะคะ ชมพู ่

หิวแล้ว เราไปกันเถอะค่ะ”

“ตอนนีอ้ยูใ่นเวลางาน ผมไปไมไ่ดห้รอกครบั” เขาเอางานมาอา้ง เพราะ 

ไม่อยากไปกับหล่อน แต่หญิงสาวยังไม่เลิกล้มความตั้งใจ

“งั้นชมพู่นั่งรอจนกว่าพี่เพชรจะเลิกงานก็ได้ค่ะ แค่สามชั่วโมงเอง 

ชมพู่รอได้อยู่แล้ว”

“อย่าเลยครับ วันนี้ผมทำโอที กว่าจะเลิกก็คงดึก เอาไว้วันหลัง 

นะครบั” พชัระจำเปน็ตอ้งโกหกเพือ่ใหน้ลิยากลบัไป ความจรงิเขาไมเ่คยทำ 

โอที เพราะตอนเย็นต้องไปทำงานที่ฟิตเนส ดีที่หล่อนไม่รู้ว่าเขามีอีกอาชีพ

หนึ่งหลังเลิกงาน ถ้ารู้คงต้องขอตามไปด้วยแน่ๆ
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“ดึกเลยเหรอคะ” เด็กสาวทำหน้าผิดหวัง “น่าเสียดายจัง ชมพู่ 

ชอบอยู่กับพี่เพชร เวลาอยู่กับพี่เพชร ชมพู่สบายใจ”

“เอาไวว้นัหลงันะครบั วนันีผ้มไมว่า่งจรงิๆ ถา้คณุเหงากก็ลบับา้นไป

หาแม่สิครับ ชวนท่านออกไปเที่ยว หรือไปหาอะไรทานนอกบ้านก็ได้”

“ก็ดีเหมือนกันค่ะ งั้นชมพู่กลับก่อนนะคะ”

“ขับรถดีๆ นะครับ” เขาเดินตามไปส่งหล่อนที่รถ นิลยาโบกมือลา 

อย่างร่าเริง ก่อนขับรถยนต์ของตนออกไป

“บ๊ายบายค่ะพี่เพชร”

พัชระถอนใจอย่างโล่งอก เขาไม่ได้รังเกียจนิลยา แต่เขาไม่อยาก 

มีปัญหากับพี่สาวของหล่อน จึงเลือกที่จะถอยออกมา โดยหวังว่าเด็กสาว 

จะไม่มาหาเขาอีก



นภสรเดนิลากเทา้เขา้บา้น วนันีเ้ธอเหนือ่ยเหลอืเกนิ เหนือ่ยทัง้กาย 
เหนื่อยทั้งใจ มิสเตอร์ไมเคิลไม่ชอบแบบแปลนรีสอร์ตที่เธอเสนอไป  

หญิงสาวต้องออกไปพบกับเขาเพื่อเจรจา พอแก้ปัญหานั้นไปได้ เธอก็โทร. 

ไปหาวิชชากร แต่ชายหนุ่มไม่ยอมรับสาย เธอโทร. หาเขาจนอ่อนใจจึง 

ตัดสินใจไปหาเขาที่บ้าน แต่ปรากฏว่าเขาไม่อยู่บ้าน และไม่มีใครรู้ว่า 

เขาหายไปไหน เธอจึงต้องล่าถอยกลับมา เพราะเหนื่อยล้าจนยกขาแทบ 

ไม่ไหวอยู่แล้ว

หญิงสาวถอนใจเบาๆ ภาพอ่างอาบน้ำในห้องนอนผุดขึ้นในห้วง 

ความคิด เธอจะเปิดน้ำอุ่นๆ แล้วนอนแช่สักชั่วโมง จากนั้นค่อยโทร. หา 

คูห่มัน้หนุม่อกีครัง้ เผือ่วา่ตอนนัน้เขาจะหายโกรธและยอมรบัโทรศพัทเ์ธอ  

ทว่าแผนการน้ันก็มีอันต้องสะดุด เม่ือแม่จิตตาว่ิงเข้ามาหาด้วยน้ำตานองหน้า

“ส้มโอช่วยแม่ด้วย”

“แม่เป็นอะไรคะ” หญิงสาวถามอย่างอ่อนใจ จริงๆ พอจะเดาได้ว่า 

มารดาเป็นอะไร แต่ถ้าไม่ถาม นางก็จะน้อยใจแล้วพานโกรธเธออีก

๔
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“แม่ติดต่อน้องไม่ได้เลยลูก แม่กลัวว่าน้องจะคิดสั้น”

นภสรลอบถอนใจอย่างระอา ความทุกข์ของแม่จิตตามีเรื่องเดียว 

เท่านั้น คือเรื่องของนิลยา

“ทำไมยายชมพู่ต้องคิดสั้นด้วยคะ” เธอถามอย่างใจเย็น

“น้องเพิ่งโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลัย แม่กลัวว่าน้องจะทำใจไม่ได้ 

แล้วทำอะไรโง่ๆ” แม่จิตตาตอบอ้อมแอ้ม ไม่กล้าสบตาเธอ นภสรดึงมือแม ่

มากุมไว้ ก่อนพูดปลอบใจ

“แม่อย่าคิดมากเลยค่ะ ชมพู่ไม่เสียใจกับเรื่องนี้หรอก ตอนนี้คง 

กำลังเที่ยวอยู่ที่ไหนสักแห่ง อีกเดี๋ยวก็กลับมาเองค่ะ”

“สม้โอไมร่กันอ้ง ไมส่นใจนอ้ง พีน่อ้งไมร่กักนั แมอ่ยากตาย” แมจ่ติตา 

หันหน้าหนีอย่างงอนๆ เหมือนทุกครั้งที่เธอไม่ตามใจ

“โอเคคะ่ หนจูะไปตามชมพูเ่อง แมร่ออยูท่ีบ่า้นนะคะ” นภสรลกุขึน้ยนื 

รู้ดีว่าต้องทำอย่างไรมารดาถึงจะอารมณ์ดี

“พาน้องกลับมาให้ได้นะลูก” แม่จิตตายิ้มออกทันที ผิดจากที่เธอ 

คิดไว้ที่ไหน

“ค่ะแม่” หญิงสาวรับปากแล้วเดินออกจากบ้าน ทั้งที่เหนื่อยแสน 

เหนื่อย แต่มารดาต้องมาก่อนเสมอ

ภายในเพนตเ์ฮาสบ์นคอนโดมเินยีมหรใูจกลางเมอืง หนุม่สาวกลุม่หนึง่ 
กำลงัเตน้รำกนัอยา่งสนกุสุดเหวีย่ง กอ่นจะเปลีย่นมาเตน้คลอเคลยีกนัดว้ย 

ท่าทางยั่วยวน เมื่อจังหวะดนตรีเปลี่ยนจากเร่งเร้ามาเป็นหวานซึ้ง นิลยา 

ล่องลอยอยู่ในอ้อมแขนของเพื่อนชายคนหนึ่ง เขาเป็นหลานชายของ 

นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ทั้งสองเพิ่งรู้จักกันได้ไม่กี่ชั่วโมง จากการ 

แนะนำของแพรพลอยเพือ่นสนทิของเธอ ซึง่เปน็เจา้ของหอ้งชุดสดุหรหูอ้งนี้ 

นั่นเอง

“พักก่อนเถอะค่ะ ชมพู่เหนื่อยจังเลย” เด็กสาวเอ่ยขอตัวแล้วเดินเซ 
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ไปทีโ่ซฟามมุหอ้ง ชายหนุม่เดนิตามมาชว่ยประคอง กอ่นทรดุตวัลงนัง่ขา้งๆ 

พลางเอ่ยถามเสียงนุ่ม

“สนุกไหมครับชมพู่”

“สนกุมากคะ่พีว่นิ ชมพูไ่มเ่คยสนกุเทา่นีม้ากอ่นเลย” นลิยายิม้หวาน 

ให้เขา ชายหนุ่มยิ้มตอบ ก่อนหยิบยาเม็ดกลมๆ จากกระเป๋าเสื้อโชว์ให้ 

เด็กสาวดู

“ลองนี่หน่อยสิครับ รับรองว่าจะสนุกกว่านี้”

“อะไรคะ”

“ยาเพิม่ความสขุครบั” วา่พลางเขากว็างยาลงบนลิน้ตวัเอง แลว้กม้หนา้ 

ลงมาหา นิลยาหลับตารอ เธอชอบลองของใหม่อยู่แล้ว ขอให้มันสุขจริงๆ 

เถอะ ทว่าริมฝีปากของทั้งสองยังไม่ทันได้สัมผัสกัน เสียงเคาะประตูดังลั่น

ก็ขัดขึ้นเสียก่อน

“ใครมาเคาะประตูคะพี่วิน” นิลยาเอ่ยถามเพื่อนหนุ่ม ขัดใจนิดๆ 

ที่ถูกขัดจังหวะ ทำให้ไม่ได้ลิ้มลองความสุขจากเขา

“ไม่รู้เหมือนกันครับ พลอยไปดูซิ” เขาหันไปสั่งเจ้าของห้อง

“เงียบก่อน” แพรพลอยตะโกนบอกเพื่อนๆ แล้วเดินไปมองลอด 

ช่องตาแมว ก่อนถอนใจอย่างโล่งอก เมื่อพบว่าคนที่รออยู่ข้างนอกไม่ใช่ 

คนที่หล่อนนึกกลัว เด็กสาวเปิดประตูแล้วยกมือไหว้พี่สาวของเพื่อนสนิท

“สวัสดีค่ะพี่ส้มโอ”

“สวัสดีจ้ะ นิลยาอยู่ไหม” นภสรรับไหว้แล้วถามหาน้องสาว

“อยู่ค่ะ” เด็กสาวพยักหน้า แล้วหันไปเรียกนิลยา “ชมพู่ พี่สาว 

แกมาตาม”

นภสรมองผ่านไหล่แพรพลอยเข้าไปในห้อง หนุ่มสาวหลายคนกำลัง 

เต้นรำด้วยท่าทางมึนเมา ซึ่งไม่รู้ว่าเมาเหล้าหรือเมาอะไรกันแน่ เพราะคบ 

เพื่อนแบบนี้นี่เอง น้องสาวของเธอถึงได้เรียนไม่จบ

“พี่ส้มโอ” นิลยาเดินหน้างอมาหาเธอ “พี่มาที่นี่ทำไม”
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“แม่ให้มาตาม กลับบ้านกันเถอะ”

“ชมพู่ยังสนุกอยู่เลย พี่ส้มโอกลับไปก่อนเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วงชมพู่ 

หรอก”

“ชมพู่จะกลับดีๆ หรือจะให้พี่ลากกลับ” นภสรถามเสียงเข้ม ยิ่งเห็น 

แบบนี้ยิ่งต้องรีบพานิลยากลับ เพราะหากปล่อยไว้อาจเกิดเรื่องไม่งามขึ้น

ก็ได้

“เผด็จการ ชมพู่ไม่ใช่เด็กๆ แล้วนะ”

“ถ้าชมพู่เป็นเด็ก พี่คงไม่ปวดหัวแบบนี้ เลือกมาว่าจะเอายังไง”

“พี่ส้มโอ!” นิลยากระทืบเท้าเหมือนเด็ก ทั้งที่เพิ่งบอกว่าตัวเองไม่ใช่ 

เด็ก

“เลือกมา” นภสรถามย้ำเสียงหนัก น้องสาวทำท่าเหมือนจะร้องกรี๊ด 

แต่สุดท้ายก็เปลี่ยนใจ หันไปบอกลาเพื่อนสาวแทน

“ฉันกลับก่อนนะ วันนี้หมดสนุกแล้ว”

“ฮือ่ พรุง่นีเ้จอกนั” แพรพลอยโบกมอืลา นลิยาพยกัหนา้อยา่งแกนๆ 

แล้วเดินปึงปังออกไป นภสรหมุนตัวเดินตามน้องสาว แต่มีเสียงหนึ่งเรียก 

เธอไว้

“เดี๋ยวก่อนครับ”

“นายเป็นใคร” เธอจ้องมองนิ่งๆ ใช้สายตาข่มอีกฝ่ายไว้

“ผมชื่อมาวินเป็นเพื่อนของพลอยครับ อย่าเพิ่งให้ชมพู่กลับเลย 

นะครับ” ชายหนุ่มเอ่ยอ้อมแอ้ม ไม่กล้าสบตาเธอเท่าไร

“ฉนัไดก้ลิน่แปลกๆ” นภสรยืน่หนา้เขา้ไปใกลเ้ขา มาวนิถอยหลงัอยา่ง 

มีพิรุธ แล้วพูดแก้ตัวเสียงอ่อย

“ผมดื่มมานิดหน่อยครับ”

“ไม่ใช่” เธอส่ายหน้าพลางจ้องเขม็ง ชายหนุ่มถอยหลังอีกก้าว ก่อน 

เอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจ

“กลิ่นอะไรครับ”
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“นายน่าจะรู้ดีว่ากลิ่นอะไร” เธอขยับเข้าไปใกล้แล้วพูดให้เขาได้ยิน 

คนเดียว “อย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันอีก แล้วฉันจะไม่ยุ่งกับนาย เข้าใจไหม”

“เข้าใจครับ” มาวินรับคำด้วยสีหน้าซีดเผือด ก่อนผลุนผลันกลับ 

เข้าห้องไป

นภสรส่ายหน้าอย่างสมเพช ผู้ชายอะไรใจเสาะชะมัด แกล้งขู่ 

นิดเดียววิ่งหางจุกตูดไปเลย ต่อไปคงต้องเข้มงวดเรื่องการคบเพื่อนของ 

นิลยาให้มากกว่านี้ ขืนปล่อยให้คบคนแบบนี้มากๆ น้องสาวของเธอคง 

กู่ไม่กลับ เพราะแค่นี้ก็เหลวไหลจะแย่อยู่แล้ว

“คุณได้กลิ่นอะไร” ไตรภพเดินเข้ามาถาม

“กลิ่นเหล้านั่นแหละ”

“คุณแกล้งหลอกเจ้าหนุ่มนั่นเหรอ”

“ใช่” เธอยิ้มอย่างสะใจ “มันจะได้ไม่กล้ามายุ่งกับยายชมพู่อีก”

“คุณนี่น่ากลัวจริงๆ”

“ขอบใจที่ชม รีบไปกันเถอะ เดี๋ยวยายชมพู่จะแผลงฤทธิ์อีก”

นภสรหยุดยืนหน้าลิฟต์เอื้อมมือไปกดปุ่มเรียก หลังจากรออยู่ 

อึดใจหนึ่งประตูลิฟต์ก็เปิดออก หญิงสาวหลบให้คนที่อยู่ข้างในเดินออกมา 

ก่อน คนแรกเป็นหญิงวัยกลางคนท่าทางภูมิฐาน ส่วนคนที่สองเป็นคน 

ที่เธอไม่คิดว่าจะเจอที่นี่

“นายเพชร” นภสรมองอย่างดูแคลน ชายหนุ่มชะงักไปนิดหนึ่ง  

แล้วเดินผ่านเธอไปเหมือนไม่เคยรู้จักกัน หญิงสาวมองตามเขาจนลับตา 

ก่อนสะบัดหน้าเดินเข้าลิฟต์ ผู้ชายคนนี้ไม่ได้ขายแต่รถยนต์จริงๆ ด้วย  

ทว่าขายทุกอย่างที่มีเพื่อแลกกับเงิน ไม่เว้นแม้แต่ศักดิ์ศรีและร่างกายของ

ตัวเอง

“ผู้ชายคนนั้นใช่ไหมครับ” ไตรภพเอ่ยถามเมื่อประตูลิฟต์ปิดแล้ว

“ใช่ ผู้หญิงคราวแม่ก็ไม่เว้น ทุเรศที่สุด” เธอแบะปากอย่างรังเกียจ 

ก่อนหันขวับไปมองผู้ช่วยหนุ่ม เมื่อเขาพูดแก้ตัวแทนนายเซลส์แมนคนนั้น
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“อาจจะไม่ใช่อย่างที่คุณคิดก็ได้นะครับ”

“มันจะไม่ใช่ได้ยังไง ของมันก็เห็นๆ กันอยู่ เอ๊ะ ฉันชักสงสัยแล้วนะ 

ว่านายเป็นพวกใครกันแน่”

ไตรภพอยากเถียงว่าสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงเสมอไปก็ได้ 

แต่พูดไปนายสาวก็คงไม่ฟัง เขาจึงต้องเก็บความคิดของตนไว้คนเดียว

พชัระเขา้ใจคำวา่โลกกลมกว็นันีเ้อง คณุลดัดาผูจ้ดัการฟติเนสเพิง่กลบั 
จากเกาหล ีหลอ่นมนีำ้ใจซือ้ยาบำรงุมาฝากแมอ่ำพร แตล่มืถอืไปใหท้ีท่ำงาน 

เขาจึงตามมาเอาที่คอนโดมิเนียมของหล่อน ไม่คิดว่าจะมาเจอนภสรที่นี่ 

ดจูากสายตาของเจา้หลอ่น ปา่นนีค้งคดิวา่เขาเปน็ผูช้ายอยา่งวา่ไปเรยีบรอ้ย 

แล้ว

“เข้าไปดื่มกาแฟก่อนไหม” คุณลัดดาหันมาถามเขา เมื่อทั้งสองเดิน 

มาถึงหน้าห้องพักของหล่อน

“ไม่ดีกว่าครับ ผมต้องรีบกลับ เดี๋ยวแม่จะรอ” พัชระปฏิเสธอย่าง 

สุภาพ แม้จะรู้จักเจ้าของห้องเป็นอย่างดี แต่การเข้าไปในห้องของสุภาพ 

สตรีในยามวิกาลเป็นสิ่งที่ไม่สมควร เขาจึงขอยืนรออยู่หน้าห้องแทนการ 

ตามหล่อนเข้าไปข้างใน

“งั้นรอแป๊บนะ เดี๋ยวฉันไปหยิบยามาให้”

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้ารับ ผู้จัดการสาวใหญ่หายเข้าไปในห้อง 

ครู่หนึ่ง ก่อนเดินกลับออกมาพร้อมถุงกระดาษสีสวย

“กินเช้าเย็นนะ แรกๆ อาจจะถ่ายท้องบ้าง แต่ไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวจะ 

ดีขึ้นเอง” หล่อนส่งถุงยาให้เขา พัชระกระพุ่มมือไหว้ ก่อนรับมาถือไว้

“ขอบคุณครับ ผมกลับก่อนนะครับ”

“จ้ะ ขับรถดีๆ นะ”

“ขอบคุณครับ” พัชระกระพุ่มมือไหว้หล่อนอีกครั้ง แล้วเดินกลับไป 

ตามทางเดมิ ระหวา่งทางเขาสวนกบัสาวประเภทสองคนหนึง่ หลอ่นจอ้งหนา้ 
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เขาเขม็ง ก่อนวิ่งตามพลางร้องเรียกเสียงดัง

“เดี๋ยวก่อนค่ะคุณน้อง”

“ครับ” เขาหยุดเดินหันไปมอง

“พี่ชื่อวีวี่ค่ะ เป็นมอเดลลิง” หล่อนเปิดกระเป๋าสะพายหยิบกระดาษ

แผ่นหนึ่งส่งให้เขา “นี่นามบัตรของพี่ค่ะ”

“ขอบคุณครับ” เขารับมาตามมารยาท

“คุณน้องหน้าตาดีจังเลย ตอนนี้มอเดลลิงของพี่กำลังตามหาดาว 

ดวงใหม่มาประดับวงการบันเทิง คุณน้องสนใจจะเป็นนายแบบบ้างไหมคะ”

“ไม่สนใจครับ” พัชระปฏิเสธแล้วเดินไปกดปุ่มเรียกลิฟต์ แต่ 

มอเดลลิงคนนั้นยังตามมารบเร้าไม่เลิก

“อย่าเพิ่งตัดรอนกันสิคะ พี่เห็นน้องมีแววจึงเสนอโอกาสดีๆ ให้ 

ลองดูก็ไม่เสียหายนี่คะ”

“ขอบคุณครับ แต่ผมไม่อยากเป็นดารา ขอตัวก่อนนะครับ ลิฟต์ 

มาแล้ว” เขาส่งนามบัตรคืน แต่หล่อนไม่ยอมรับ

“เก็บไว้เถอะค่ะ เปลี่ยนใจเมื่อไร โทร. หาพี่นะคะ”

“ขอบคุณครับ” พัชระเดินเข้าลิฟต์กดปุ่มปิดประตู ก่อนหย่อน 

นามบัตรใส่กระเป๋าเสื้อเพื่อนำไปทิ้งถังขยะทีหลัง เพราะอาชีพนักแสดง 

ไม่เคยอยู่ในความคิดของเขาเลย

นภสรเดนิตามนอ้งสาวเขา้บา้นอยา่งออ่นใจ นลิยานัง่หนา้หงกิหนา้งอ 
มาตลอดทาง เธอพยายามคิดว่าน้องสาวยังเป็นเด็ก แต่ตอนอายุเท่านี้ 

เธอกำลังเรียนปริญญาโท และฝึกงานกับบิดาในโรงแรม ทั้งที่เป็นพี่น้อง 

กันแท้ๆ ทำไมเธอกับน้องสาวถึงได้ไม่เหมือนกันเอาเสียเลย

“ชมพู่!” เสียงแม่จิตตาดังมาแต่ไกล นภสรถอนใจแรงๆ คำตอบ 

ที่เธออยากรู้อยู่ตรงหน้านี่เอง เพราะถูกตามใจมากเกินไป นิลยาจึงเป็นคน 

ไม่เอาไหน
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“ลูกไปไหนมา ทำไมไม่รับสายแม่ แม่เป็นห่วงลูกมากนะ” แม่จิตตา

ลูบหลังลูบไหล่ลูกสาวสุดที่รักด้วยความห่วงใย

“ชมพู่โกรธแม่แล้ว ชมพู่ไปเที่ยวกับเพื่อนแค่นี้ ทำไมต้องให้พี่ส้มโอ 

ไปตามด้วย ชมพู่อายเพื่อน แม่รู้ไหมคะว่าชมพู่อายเขา”

“พูดกับแม่ดีๆ สิชมพู่” นภสรเตือนน้องสาวเสียงเข้ม แม้แม่จิตตา 

จะไม่ถือสา แต่เธอยอมให้นิลยาก้าวร้าวนางแบบนี้ไม่ได้

“เผด็จการ ชมพู่โกรธพี่ส้มโอแล้ว” นิลยาหันมาแว้ดใส่เธอ แล้ว 

สะบัดหน้าเดินขึ้นห้องไป

“ชมพู่ รอแม่ด้วย” แม่จิตตาจะตามลูกสาวสุดที่รักไป แต่นภสร 

ไม่อยากให้นางต้องไปรองรับอารมณ์เสียๆ ของน้องสาว จึงคว้าแขนนาง 

เอาไว้

“ไม่ต้องตามไปหรอกค่ะ ปล่อยให้อาละวาดสักพัก เดี๋ยวเหนื่อย 

ก็เลิกเอง ดึกแล้วแม่ไปพักผ่อนเถอะค่ะ”

“แม่ขอโทษแทนน้องด้วยนะ น้องยังเด็ก ยังคิดอ่านไม่เป็น”

“หนไูมโ่กรธหรอกคะ่ หนชูนิแลว้” นภสรประคองมารดาเดนิขึน้หอ้ง 

แต่นางขืนตัวไว้ แล้วหันมาถาม

“ถ้าแม่จะส่งน้องไปเรียนเมืองนอก ส้มโอจะว่ายังไง”

“ตามใจแม่เถอะค่ะ ส้มโอยังไงก็ได้ ขอให้ชมพู่เรียนจริงๆ ก็พอ”

“แม่จะตามไปด้วย แม่จะดูน้องไม่ให้คลาดสายตาเลย” แม่จิตตา 

รับรองแข็งขัน หญิงสาวไม่เคยขัดใจนางอยู่แล้ว ทว่าคนที่ไม่เห็นด้วยกลับ

เป็นนิลยา

“ชมพู่ไม่ไปค่ะ ชมพู่จะช่วยพี่ส้มโอทำงาน” หล่อนประกาศเสียงดัง 

พลางเดินลงบันไดมาหา

“เรียนจบแล้วค่อยกลับมาช่วยพี่เขาก็ได้ โรงแรมเป็นของเราอยู่แล้ว 

ไม่เห็นต้องรีบร้อนเลย” แม่จิตตาพยายามเกลี้ยกล่อม ทว่าลูกสาวคนโปรด 

ไม่รับฟัง
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“ชมพู่ไม่เรียนแล้ว ชมพู่จะแต่งงาน พี่ส้มโอจะได้เลิกยุ่งกับชีวิต 

ชมพู่เสียที”

“ลกูจะแตง่งานกบัใคร” แมจ่ติตารอ้งถามเสยีงหลง กอ่นจะตกใจยิง่ขึน้ 

ไปอีก เมื่อได้ยินชื่อว่าที่เจ้าบ่าวของลูกสาวคนโปรด

“พี่เพชรค่ะ ชมพู่รักพี่เพชร ชมพู่จะแต่งงานกับพี่เพชร”

“นายนัน่จนจะตาย เขาไมม่ปีญัญาเลีย้งชมพูห่รอก ชมพูอ่ยากกดักอ้น 

เกลือกินหรือไง” นภสรพูดขัดขึ้นอย่างอดไม่ได้ นิลยาหันมามองพี่สาว 

ก่อนเอ่ยอย่างถือดี

“พ่อทิ้งสมบัติไว้ให้ชมพู่ตั้งเยอะ พี่ไม่ต้องกลัวว่าชมพู่จะลำบาก 

หรอก”

“พี่ไม่ยอมให้ชมพู่เอาเงินของพ่อไปทำแบบนั้นเด็ดขาด ถ้าชมพู่ 

ไม่เลิกกับมัน พี่จะไม่ให้เงินชมพู่ใช้สักบาท” นภสรเอ่ยเสียงเข้ม น้องสาว 

เม้มปากแน่น ก่อนโวยวายใส่

“พี่ส้มโอทำแบบนี้กับชมพู่ไม่ได้นะ เงินพวกนั้นเป็นของชมพู่ พี่ส้มโอ 

ไม่มีสิทธิ์”

“มหีรอืไมม่ ีชมพูค่อยดกูแ็ลว้กนั” เธอจอ้งมองนิง่ๆ นลิยากระทบืเทา้ 

เหมือนเด็กถูกขัดใจ ก่อนวิ่งโครมครามขึ้นห้อง โดยมีแม่จิตตาตามติด 

ไปด้วยความห่วงใย

“ชมพู่ รอแม่ด้วยลูก”

นภสรเดินไปนั่งในห้องรับแขก อีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะเข้าสู่วันใหม่แล้ว  

ความตั้งใจที่จะโทรศัพท์ไปง้องอนคู่หมั้นหนุ่มคงต้องพับเก็บไปก่อน 

เพราะป่านนี้วิชชากรคงหลับไปแล้ว เรื่องของตัวเองเธอยังสะสางไม่ได้  

ดันมีเรื่องของนายเซลส์แมนเข้ามาแทรกอีก รับหมอนั่นมาเป็นน้องเขย 

แค่คิดเธอก็ทนไม่ได้แล้ว

“คณุสม้โอ” ไตรภพเดนิมาหาแลว้ทรดุลงนัง่ตรงขา้มเธอ “ไปพกัผอ่น 

เถอะครับ อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด วันนี้คุณเหนื่อยมามากแล้ว”
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“ขอบใจนะ” หญิงสาวยิ้มให้เขาพลางลุกขึ้นยืน “นายเป็นเพื่อนที่ดี 

ของฉันเสมอ ถ้าไม่มีนายฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเหมือนกัน”

“ยินดีครับ” ชายหนุ่มยิ้มตอบ เขาอยู่ข้างเธอมาตั้งแต่เด็กๆ และ 

สัญญาว่าจะอยู่อย่างนี้ตลอดไป



“คุณส้มโอขา เพื่อนสาวสุดสวยมาขอพบค่ะ”
เสียงแหลมสูงของผาณิตาดึงให้นภสรเงยหน้าจากแฟ้มเอกสาร 

เธอกลอกตาด้วยความระอา แล้วยื่นมือไปกดปุ่มอินเตอร์คอม

“ใครเหรอ เพื่อนสุดสวย ฉันไม่มีนี่นา”

“ฉันผาณิตาไงยะ สวยขนาดนี้ ทำเป็นจำไม่ได้” เสียงคนสวยแหลม 

บาดหูยิ่งขึ้น นภสรหัวเราะขำแล้วแกล้งตำหนิเพื่อนรัก

“ว่างงานนักใช่ไหม มาแล้วก็เข้ามาสิ ไปวุ่นวายที่โต๊ะคุณอรสาทำไม 

เขามีงานต้องทำนะ ไม่ได้ว่างเหมือนเธอ”

“ย่ะ ยายขี้บ่น”

เสียงผาณิตาเงียบไป อึดใจต่อมาหล่อนก็พาร่างอวบๆ มาหยุดยืน 

หน้าโต๊ะทำงานของนภสร ก่อนหมุนตัวช้าๆ ให้เพื่อนดูหนึ่งรอบ

“เธอว่าฉันเป็นยังไงบ้าง”

“ก็ไม่เป็นยังไงนี่” นภสรตอบตามตรง ผาณิตาทำปากยื่น ก่อนต่อว่า 

อย่างเคืองๆ

๕
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“สายตาสั้นเหรอยะ ฉันผอมลงตั้งสองโล เธอไม่เห็นหรือไง”

“เหรอ ดีใจด้วยนะ” หญิงสาวเออออตามเพื่อนรัก แต่เจ้าหล่อนยัง 

ไม่พอใจอยู่ดี

“แค่นี้นะ เธอนี่มันไร้อารมณ์จริงๆ เลย”

“ช่างฉันเถอะ แล้วเธอมาหาฉันทำไม ถ้าจะชวนไปชอปปิงฉัน 

ไม่ว่างนะ” หญิงสาวรีบออกตัว เพราะรู้ดีว่ากิจกรรมโปรดของเพื่อนรัก 

คืออะไร

“เปล่าย่ะ ฉันจะชวนเธอไปออกกำลังกายต่างหาก เก็บของเถอะ 

เดี๋ยวรถติด ฉันไม่อยากผิดนัดกับครูพอล”

นภสรถอนใจเฮือกใหญ่ ชวนไปชอปปิงยังจะดีเสียกว่า เพราะเธอ 

ไม่อยากเห็นหน้านายพัชระอะไรนั่น

“เธอควรจะเลิกคบผู้ชายคนนั้นได้แล้วนะ”

“ทำไมฉันต้องเลิกด้วยล่ะ”

“หมอนั่นไม่ใช่คนดีน่ะสิ ถ้าไม่เลิกยุ่งกับเขา เธอถูกสูบหมดตัวแน่” 

นภสรเตือนด้วยความหวังดี แต่เพื่อนสาวไม่เชื่อ

“เธอเอาอะไรมาพูด ครูพอลไม่ใช่คนแบบนั้นเสียหน่อย เขารับ 

แต่เงินค่าจ้าง ฉันให้ทิปเป็นพิเศษเขายังไม่รับเลย”

“เขาแกล้งทำให้เธอตายใจน่ะสิ หลายวันก่อนฉันเห็นเขาเดินขึ้น 

คอนโดฯ กับผู้หญิงคราวแม่ ดึกดื่นค่อนคืนแบบนั้นเธอคิดว่าพวกเขาขึ้น 

ไปทำอะไรกันล่ะ”

“เรือ่งแคน่ัน้เอง” ผาณติายกัไหลอ่ยา่งไมใ่สใ่จ “ผูช้ายไมเ่จา้ชูก้เ็หมอืน 

งูไม่มีพิษ ฉันไม่ถือสาหรอก ตราบใดที่เขายังไม่มีเมียเป็นตัวเป็นตน ฉัน 

ก็ยังมีสิทธิ์”

“เธอแน่ใจนะว่าเขาไม่มีเมีย ตามไปดูที่บ้านเขาหรือยัง”

“ยงัไมไ่ดไ้ป แตฉ่นัใหค้นเชก็มาแลว้ ครพูอลอยูก่บัแมส่องคน ไมเ่คย 

มีแฟน ไม่เคยมีเมีย ไม่เคยแต่งงาน และที่สำคัญเป็นผู้ชายทั้งแท่งย่ะ”  
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เพื่อนรักรับรองแข็งขัน นภสรเบ้ปากอย่างหมั่นไส้ แล้วหยิบแฟ้มงานมา 

เปิดอ่าน

“ฉันบอกแล้ว ไม่เชื่อก็เรื่องของเธอ แต่ฉันไม่ไปด้วยหรอกนะ ฉัน 

ไม่ชอบหน้านายนั่น”

“ได้ยังไงล่ะ ฉันอุตส่าห์มาชวน เรื่องอะไรมาเห็นงานดีกว่าเพื่อน 

ฉนัไมย่อมนะ” ผาณติาโวยวายพลางแยง่แฟม้งานของเธอไปซอ่นไวข้า้งหลงั 

เหมือนเด็กๆ

“ไปกับไตรภพได้ไหม วันนี้เขาว่าง เห็นบ่นว่าอยากออกกำลังกายอยู่

พอดี” นภสรหยิบไม้ตายมาใช้ เพื่อนสาวนิ่งไปทันที ก่อนจะส่ายหน้าดิก

“ไม่เอา ไปกับนายซอมบี เรตติงฉันก็ตกหมดสิ”

“ฉนัถามจรงิๆ เถอะ ไตรภพไมด่ตีรงไหน รปูรา่งหนา้ตากด็ ีเรยีนจบ 

จากเมืองนอก นิสัยเยือกเย็นเหมาะสมกับเธอจะตาย”

“เธอเก็บไว้เองเถอะ ฉันไปแล้ว เดี๋ยวครูพอลจะรอ” ผาณิตาบอกลา 

แล้วเดินออกไปจากห้อง ไม่กล้าเซ้าซี้เธออีกเลย แสดงว่าแผนใช้ไตรภพ 

ไล่เพื่อนรักได้ผล

นภสรหวัเราะอยา่งขบขนั เธอรูจ้ดุออ่นของเพือ่นสาวแลว้ ถา้คราวหนา้ 

มาชวนเธอไปออกกำลังกายอีก เธอก็จะเรียกไตรภพมาจัดการหล่อน  

หญิงสาวหยิบแฟ้มที่เพื่อนสาวแย่งไปมาเปิดอ่าน แต่อ่านได้ไม่กี่บรรทัด 

โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้น เธอหยิบมาดูแล้วกดรับสาย

“สวัสดีค่ะแม่”

“ส้มโอช่วยแม่ด้วย น้องแย่แล้ว” เสียงแม่จิตตาฟูมฟายมาตามสาย 

หญิงสาวลอบถอนใจ ก่อนถามอย่างเบื่อหน่าย

“ชมพู่ก่อเรื่องอะไรอีกคะ”

“น้องหนีออกจากบ้าน แม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วส้มโอ”

“ใจเย็นๆ ก่อนค่ะแม่ ชมพู่อาจจะไม่ได้ไปไหนก็ได้ ทำไมแม่ถึงคิดว่า

แกหนีออกจากบ้านล่ะคะ” นภสรถามรายละเอียด แม่จิตตาสูดน้ำมูกเบาๆ 
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ก่อนเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ

“ตอนเชา้เราทะเลาะกนัเรือ่งไปเรยีนเมอืงนอก ตกบา่ยแมไ่ปตามมากนิ 

ของว่าง แต่น้องไม่อยู่แล้ว น้องไม่ได้เอารถไป แต่เก็บเสื้อผ้าไปหลายชุด”

“ชมพู่อาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ได้ค่ะ แม่โทร. ถามเพื่อนแกหรือยัง 

คะ”

“แม่โทร. ไปแล้ว ไม่มีใครพบชมพู่เลย แม่สงสัยว่าน้องจะไปหา 

ผู้ชายคนนั้น ลูกไปตามน้องให้แม่หน่อยนะ แม่เป็นห่วงน้อง” แม่จิตตา 

อ้อนวอนทั้งน้ำตา แล้วเธอจะทำอะไรได้นอกจากตอบตกลง

“ได้ค่ะ แม่ทำใจสบายๆ นะคะ เดี๋ยวส้มโอจะพาน้องกลับบ้านเอง”

“จริงๆ นะลูก”

“ค่ะแม่ แค่นี้นะคะ” นภสรกดวางสาย แล้วเอนศีรษะพิงพนัก 

ที่เขาว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอ มันเป็นอย่างนี้นี่เอง

พชัระจอดรถเกง๋คนัเลก็ของตนทีน่อกรัว้บา้น กอ่นควา้กระเปา๋สะพาย 
ใบเก่งก้าวลงจากรถ วันนี้ลูกค้าที่นัดไว้มีงานด่วนต้องรีบไปทำ เขาจึงได้

กลับบ้านเร็วเป็นครั้งแรกในรอบสามเดือน เขาเปิดประตูรั้วเดินเข้าบ้าน 

แม่อำพรกับชมจันทร์หายไปไหน ทำไมถึงไม่ออกมารับหน้าเขาเหมือน 

ทุกวัน

“แม่ครับ ผมกลับมาแล้ว” ชายหนุ่มเร่งฝีเท้าเดินผ่านสวนหย่อม 

เล็กๆ ของมารดา แต่ต้องขมวดคิ้วอย่างประหลาดใจเมื่อเห็นนิลยานั่งรอ 

อยู่ที่เก้าอี้สนามใต้ต้นมะม่วง

“พี่เพชร” หล่อนลุกเดินมาหาเมื่อเห็นเขา

“คุณมาที่นี่ได้ยังไง แล้วแม่กับน้องสาวของผมไปไหน”

“ไม่รู้สิคะ ตอนมาถึงชมพู่ก็ไม่พบใครแล้ว ส่วนที่ถามว่าชมพู่มาที่นี่ 

ได้ยังไง” หญิงสาวยิ้มเจ้าเล่ห์ ก่อนยื่นหน้ามากระซิบข้างหูเขา “ไม่มีอะไร 

ที่ชมพู่อยากรู้ แล้วจะไม่รู้หรอกค่ะ”
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“คุณมาหาผมมีอะไรหรือเปล่าครับ” เขาถอยออกห่าง ไม่ได้รังเกียจ 

แต่เพราะมันไม่เหมาะสม

“ไม่มีหรอกค่ะ ชมพู่รู้สึกเบื่อๆ เลยมาหาพี่เพชร พรุ่งนี้วันหยุดเรา 

ไปเที่ยวพัทยากันนะคะ ชมพู่เก็บเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้ว”

“แม่กับพี่สาวของคุณรู้หรือเปล่าครับว่าคุณมาหาผม”

“ชมพู่ไม่บอกหรอกค่ะ ปล่อยให้หากันให้เข็ด วันหลังจะได้ไม่กล้า

ขัดใจชมพู่อีก” หญิงสาวลอยหน้าลอยตาตอบ พัชระส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ 

ดีที่เขาเกิดเป็นลูกคนเดียว ถ้ามีน้องสาวแบบนี้เขาคงกลุ้มใจตาย

“ทำแบบนี้ไม่ดีนะ ทำให้พ่อแม่เป็นห่วง มันบาปมากนะครับ”

“ชมพู่ไม่สนใจหรอก อยากบังคับให้ชมพู่ไปเมืองนอกทำไม ชมพู่ 

ไม่อยากไป เลยแกล้งบอกว่าจะแต่งงานกับพี่เพชร เท่านั้นแหละค่ะ พี่ส้มโอ 

กับแม่เต้นเป็นเจ้าเข้าเลย” หญิงสาวหัวเราะร่วน แต่พัชระหัวเราะไม่ออก 

นิลยาหาเรื่องมาให้เขาแล้ว

“คุณพูดแบบนั้นผมก็เดือดร้อนสิครับ เดี๋ยวพี่สาวคุณได้มาฉีกอก 

ผมอีก”

“อีกเหรอคะ หมายความว่าพี่ส้มโอเคยมาอาละวาดพี่เพชรเหรอคะ”

“ทำนองนั้นครับ” พัชระตอบแบ่งรับแบ่งสู้ เพราะไม่อยากขึ้นชื่อว่า

เป็นคนขี้ฟ้อง

“พี่ส้มโอนี่เหลือเกินจริงๆ เลย พี่เพชรรู้ไหมคะ ชมพู่คบใครไม่ได้ 

เลย พี่ส้มโอเป็นต้องตามไปขู่เขาทุกคน จนไม่มีใครกล้าเป็นเพื่อนกับชมพู่

แล้ว”

“พี่สาวคุณเป็นห่วงคุณ อย่าโกรธเธอเลยครับ” เขาช่วยพูดแทน 

นภสร ยิ่งคุยกับนิลยามากเท่าไร เขายิ่งรู้สึกเห็นใจนภสรมากขึ้นเท่านั้น

“ไม่โกรธไม่ได้หรอกค่ะ แบบนี้มันละเมิดสิทธิส่วนบุคคลกันชัดๆ 

ชีวิตเป็นของชมพู่ ชมพู่จะทำยังไงกับมันก็ได้ พี่ส้มโอไม่มีสิทธิ์มาก้าวก่าย” 

หญิงสาวประกาศเสียงดัง ก่อนหันขวับไปมองข้างหลังเมื่อมีเสียงแปลก- 
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ปลอมแทรกเข้ามา

“ทำไมพี่จะไม่มีสิทธิ์ ในเมื่อพี่เป็นพี่สาวของชมพู่ และเป็นเจ้าของเงิน 

ที่ชมพู่ใช้ทุกวันด้วย”

นภสรเดินเข้ามาหาน้องสาว โดยมีลูกน้องรูปร่างกำยำสามคนเดิน 

ตามมาดว้ย พชัระถอยออกมาปลอ่ยใหพ้ีน่อ้งพดูคยุกนัเอง สองสาวจอ้งหนา้ 

กันเขม็ง ก่อนนิลยาจะเป็นฝ่ายพูดก่อน

“พี่ส้มโอมาที่นี่ได้ยังไง”

“ชมพู่มาได้ ทำไมพี่จะมาไม่ได้ กลับบ้านเดี๋ยวนี้”

“ชมพู่ไม่กลับ ชมพู่จะอยู่กับพี่เพชร เราเป็นของกันและกันแล้ว”

พัชระสะดุ้งโหยง จู่ๆ นิลยาก็โยนเผือกร้อนมาให้เขา

“คุณนิลยา! ทำไมคุณพูดแบบนี้”

“ทำไมจะพูดไม่ได้ ในเมื่อมันเป็นเรื่องจริง” เจ้าหล่อนคว้าแขนเขา 

ไปกอด แล้วหันไปยิ้มเยาะพี่สาว นภสรเม้มปากอย่างอดกลั้น ก่อนหันไป 

สั่งลูกน้องที่ยืนคุมเชิงอยู่ข้างหลัง

“ไตรภพ พาชมพู่ไปขึ้นรถ”

“ครับ” เขารับคำแล้วเดินมาลากนิลยาออกไป

“ชมพู่ไม่ไป ชมพู่จะอยู่กับพี่เพชร ปล่อยฉันนะ” เด็กสาวโวยวาย 

ไม่ยอมไป ทว่าสู้แรงอีกฝ่ายไม่ได้ จึงถูกเขาจับยัดเข้าไปในรถตู้ แล้วตาม 

ขึ้นไปนั่งประกบ

“ผมกับคุณนิลยาไม่ได้มีอะไรกันนะครับ เธอแกล้งพูดให้คุณโมโห 

ไปอย่างนั้นเอง” พัชระพยายามอธิบาย นภสรจ้องมองนิ่งๆ ก่อนถามเสียง 

เรียบ

“นายต้องการเท่าไร”

“อะไรนะ” ชายหนุ่มถามกลับอย่างงงๆ 

นภสรมองเหมือนเขาเป็นคนโง่ ก่อนถามย้ำอีกครั้ง

“ฉันต้องจ่ายเท่าไร นายถึงยอมปล่อยน้องสาวฉัน ห้าแสนพอไหม”
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“ผมไม่ต้องการเงินของคุณ” เขาปฏิเสธเสียงเข้ม หล่อนเห็นเขา 

เป็นอะไร เอะอะก็เอาเงินฟาดหัว

“หนึ่งล้านบาทขาดตัว”

พัชระโกรธจนพูดไม่ออก แต่พอเขาไม่พูด หล่อนยิ่งดูถูกเขาหนัก 

ขึ้น

“ตกลงไหม เงนิหนึง่ลา้นไมใ่ชน่อ้ยๆ นะ คนอยา่งนายถา้ไมใ่ชห้นา้ตา 

หลอกผู้หญิง ชาตินี้ก็ไม่มีทางได้จับเงินล้าน”

“ออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ ผมไม่ต้อนรับคุณ” เขาพูดพลางชี้มือไป 

นอกรั้ว ความเป็นสุภาพบุรุษสิ้นสุดลงในนาทีนั้น

“นายกล้าไล่ฉันเหรอ”

“ผมจะทำมากกว่านี้อีก ถ้าคุณกับคนของคุณไม่ออกไปจากบ้านผม”

“จองหอง ฉันขอเตือนนายเป็นครั้งสุดท้าย อย่ามายุ่งกับน้องสาว 

ฉันอีก ไม่งั้นฉันเอานายตายแน่” นภสรชี้หน้าขู่เขา แล้วเดินนำลูกสมุน 

ของตนไปขึ้นรถ ก่อนรถตู้ของพวกเขาจะแล่นออกไป

พชัระเดนิไปปดิประตรูัว้ เขาไมเ่คยโกรธใครเทา่นีม้ากอ่นเลย ผูห้ญงิ 

อะไรบ้าอำนาจ เอาแต่ใจตัวเอง ไม่มีเหตุผล ไม่ฟังคนอื่น เพราะมีพี่แบบนี ้

น่ะสิ นิลยาถึงเป็นได้ขนาดนั้น แทนที่จะอบรมน้องสาวตัวเอง กลับมา 

ต่อว่าเขา มันน่าโมโหจริงๆ เลย

เสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้น ชายหนุ่มหยิบออกมาดู ก่อน 

รีบกดรับสายเมื่อเห็นว่าคนที่โทร. เข้ามาคือชมจันทร์

“จันทร์อยู่ที่ไหน แล้วแม่พี่อยู่ด้วยหรือเปล่า”

“จันทร์อยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ ป้าพรเป็นลม พี่เพชรรีบตามมานะคะ”

“ได้ พี่ไปเดี๋ยวนี้แหละ” พัชระรับคำแล้วรีบผลุนผลันออกจากบ้าน

ข่าวร้ายที่เพิ่งรู้มาทำให้พัชระแทบหมดแรงเดิน ชายหนุ่มทรุดตัวลง 
นั่งบนเก้าอี้ว่างหน้าห้องจ่ายยา ทอดตามองผู้คนที่เดินผ่านไปมาอย่าง 
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เหม่อลอย เขาเพิ่งไปคุยกับแพทย์เจ้าของไข้ของมารดา อาการของแม่ 

อำพรทรุดลงอย่างน่าเป็นห่วง คุณหมอจึงเชิญเขาไปคุยเป็นการส่วนตัว 

ชายหนุ่มถอนใจหนักๆ แล้วนึกถึงการสนทนาของเขากับนายแพทย์คนนั้น

“แม่ผมเป็นยังไงบ้างครับคุณหมอ” เขาถามอย่างร้อนใจ

“ไม่ค่อยดีครับ ผมคงต้องขอให้แม่คุณรักษาตัวในโรงพยาบาล 

คุณคงไม่มีปัญหาอะไรนะ”

“ไม่มีครับ” เขาส่ายหน้า “แม่ผมมีทางหายไหมครับ”

“ผมขอพูดตรงๆ นะครับ การรักษามะเร็งตับให้หายขาดมีโอกาส 

น้อยมาก”

“แล้วแม่ผม...” เขาถามเสียงเบา

“อย่าเพิ่งหมดหวังนะครับ อาจารย์ผมที่อเมริกาส่งข่าวมาบอกว่า 

ที่โน่นมีวิธีรักษาแบบใหม่ สามารถทำให้คนไข้ยืดอายุออกไปได้อีกหลายปี  

แต่เราต้องรีบส่งแม่ของคุณไปให้เร็วที่สุด เพราะยิ่งรักษาเร็วเท่าไร การ 

รักษายิ่งได้ผลมากขึ้นเท่านั้น”

พอนึกมาถึงตรงนี้พัชระก็ต้องถอนใจเฮือกใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการส่ง 

แมอ่ำพรไปรกัษาทีเ่มอืงนอกสงูมาก เขามองไมเ่หน็ทางจรงิๆ วา่จะหาเงนิมา 

จากไหน ต่อให้เอาบ้านไปจำนองก็คงไม่พอ ครั้นจะไปหยิบยืมคนรู้จัก 

ก็เกรงใจ และที่สำคัญคงไม่มีใครมีเงินมากพอให้เขายืม ขณะกำลังกลุ้มใจ

เขาก็นึกถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้

“ใชแ่ลว้” ชายหนุม่เปดิกระเปา๋สะพายหยบินามบตัรใบนัน้ออกมา แม้ 

ไม่ค่อยชอบอาชีพในวงการบันเทิงเท่าไร แต่ถ้ามันช่วยให้มารดาหายป่วย 

ได้เขาก็ยอม พัชระรีบกดโทรศัพท์ไปหาเจ้าของนามบัตรทันที หลังจาก 

รอสายอยู่ครู่หนึ่ง ปลายสายก็กดรับ

“ฮัลโหล วีวี่พูดค่ะ”

“สวัสดีครับ” เขาเอ่ยทักทาย

“เสียงหล่อจัง คุณเป็นใครคะ” ปลายสายถามกลับมาอย่างร่าเริง
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“ผมชื่อเพชร เราพบกันที่สตาร์คอนโดมิเนียม คุณวีวี่ให้นามบัตร 

ผมไว้ จำได้ไหมครับ” เขาแนะนำตัวเอง พอรู้ว่าคนโทร. มาเป็นใคร เสียง 

ของหล่อนยิ่งร่าเริงขึ้นไปอีก

“คุณน้องนั่นเอง โทร. หาพี่แสดงว่าเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมคะ”

“ผมอยากได้งานครับ” พัชระบอกอย่างไม่อ้อมค้อม วีวี่ส่งเสียงร้อง 

อย่างดีใจ ก่อนนัดให้เขาไปทดสอบหน้ากล้อง หลังจากสอบถามสถานที่อยู่ 

ครู่หนึ่ง เขาก็กดวางสายแล้วลุกเดินไปห้องพักของมารดา เพื่อแม่เขาทำได้ 

ทุกอย่าง ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนก็ตาม

นิลยาเดินกระทืบเท้าเข้าบ้าน โดยมีพี่สาวเดินคุมเชิงไม่ห่าง เด็กสาว 
หนัมาคอ้นผูค้มุสว่นตวั แลว้แกลง้กระทบืเทา้แรงขึน้ คนเปน็พีท่ำเปน็ไมเ่หน็ 

พืน้บา้นเปน็หนิออ่น กระทบืใหต้ายกไ็มพ่งั ตอ่ใหก้ระทบืจนเทา้หกั หญงิสาว 

ก็ไม่สนใจ เพราะมันไม่ใช่เท้าของเธอ

“ชมพู่!”

เสียงฟูมฟายของแม่จิตตาดังมาเข้าหูนภสร ก่อนนางจะวิ่งมาหา 

ด้วยน้ำตานองหน้า โผเข้าสวมกอดนิลยา แล้วละล่ำละลักถามด้วยความ 

เป็นห่วง

“ลูกหายไปไหนมา แม่ตกใจแทบแย่ นึกว่าลูกจะทิ้งแม่ไปแล้ว”

“อย่ามาถูกตัวชมพู่ ชมพู่โกรธแม่แล้ว” นิลยาปัดมือมารดาออกจาก 

ตัว แล้วหันหน้าหนีอย่างเคืองๆ แม่จิตตารีบเข้าไปง้องอน ทั้งที่นภสร 

ไม่เห็นว่านางทำอะไรผิด

“แม่ขอโทษ อย่าโกรธแม่เลยนะ ผู้ชายคนนั้นแตกต่างกับเรา แม่ 

ไม่อยากให้ลูกไปคบกับเขา ถ้าเพื่อนๆ แม่รู้ เราจะอายเขานะลูก”

“ชมพู่ไม่สน ชมพู่รักพี่เพชร แม่ได้ยินไหมคะว่าชมพู่รักพี่เพชร” 

นิลยาตะโกนเสียงดังใส่มารดา จนผู้เป็นพี่ทนฟังไม่ได้ต้องเอ่ยปากเตือน

“พูดกับแม่ให้ดีๆ หน่อยชมพู่”
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“ชมพู่จะพูดแบบนี้ พี่ส้มโอจะทำไม” แทนที่นิลยาจะสำนึก เจ้าหล่อน 

กลับหันมาท้าทายเธอ นภสรสบตาน้องสาว แล้วตอบกลับไปแบบนิ่มๆ

“พี่ไม่ทำอะไรชมพู่หรอก แต่พี่จะยกเลิกบัตรเครดิต เก็บกุญแจรถ 

และไม่ให้เงินชมพู่ใช้แม้แต่บาทเดียว จนกว่าชมพู่จะเลิกคบกับหมอนั่น  

แล้วบินไปเรียนต่ออย่างที่แม่ต้องการ”

“ชมพู่ไม่ไปเมืองนอก ชมพู่จะแต่งงานกับพี่เพชร” นิลยาประกาศ 

เสียงดังอย่างไม่ยอมแพ้ นภสรก็แพ้ไม่เป็นเหมือนกันจึงยุส่งไปเลย

“ก็เอาสิ พี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่านายเซลส์แมนจะแต่งงานกับ 

ชมพู่ไหม ถ้าชมพู่ไม่มีเงินสักบาท”

“พี่ส้มโอทำแบบนี้กับชมพู่ไม่ได้นะ” น้องสาวแผดเสียงใส่เธอ นภสร 

จ้องมองนิ่งๆ ก่อนท้าทายหล่อนกลับไปบ้าง

“ได้หรือไม่ได้ ชมพู่ก็คอยดูแล้วกัน”

“ชมพูโ่กรธพีส่ม้โอ ชมพูโ่กรธแม”่ นลิยากระทบืเทา้เรา่ๆ กอ่นสะบดั 

หน้าวิ่งขึ้นห้องเหมือนทุกครั้งที่เถียงแพ้เธอ โดยมีมารดาวิ่งตามไปง้องอน 

เหมือนเดิม

“ชมพู่ รอแม่ก่อนลูก”

นภสรเดินไปนั่งในห้องรับแขก เพื่อให้ไกลจากเสียงโวยวายของ 

น้องสาว ในโลกนี้คงมีแม่จิตตาคนเดียวที่ทนนิลยาได้ เธอเอนหลังพิงพนัก

โซฟาหลับตาลงอย่างอ่อนล้า เมื่อไรเรื่องวุ่นๆ พวกนี้จะจบลงเสียที เธอจะ 

ได้ใช้ชีวิตแบบสงบเหมือนคนอื่นเขาบ้าง

เสียงโทรศัพท์มือถือดึงให้หญิงสาวลืมตาขึ้น เธอหยิบโทรศัพท์ 

ออกจากกระเป๋าสะพาย พอเห็นว่าคู่หมั้นหนุ่มโทร. มาก็รีบกดรับสายทันที 

วิชชากรคงหายโกรธเธอแล้ว ถึงได้ยอมติดต่อกลับมา หลังจากที่เธอตาม 

ง้อเขามาหลายวันแล้ว

“สวัสดีค่ะพี่กร” เธอทักทายเสียงใส วางเรื่องครอบครัวลง แล้วเท 

ความสนใจให้เขา
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“ส้มโออยู่ที่โรงแรมหรือเปล่า เดี๋ยวพี่แวะไปรับนะ”

“เปล่าค่ะ ส้มโออยู่ที่บ้าน”

“เหรอ งั้นพี่ไปหาส้มโอที่บ้านนะ”

นภสรกำลังจะตอบตกลง แต่เสียงโครมครามที่ดังมาจากชั้นบน 

ทำให้เธอเปลี่ยนใจ แม้วิชชากรจะรู้เรื่องยุ่งๆ ในบ้านเธอดี แต่ในบางเรื่อง 

เช่นเรื่องนายเซลส์แมน เธอก็ไม่อยากให้เขารู้เท่าไร

“วันนี้อย่ามาเลยค่ะ ที่บ้านมีเรื่องนิดหน่อย ให้ส้มโอไปหาพี่ดีกว่า 

ค่ะ”

“ก็ได้จ้ะ ส้มโอจำได้ไหมว่าวันนี้วันอะไร”

นภสรนิ่งคิด แต่คิดเท่าไรก็คิดไม่ออก ความจริงอยากตอบว่า 

วันโลกาวินาศ เพราะวันนี้เธอเจอแต่เรื่องหนักๆ มาทั้งวัน แต่มันคงไม่ใช่ 

คำตอบที่คู่หมั้นหนุ่มอยากฟัง

“สม้โอจำไมไ่ดค้ะ่ วนัอะไรเหรอคะ” เธอตอบตามตรง วชิชากรนิง่ไป 

ทันที ก่อนตัดพ้อเธอยาวเหยียด

“ส้มโอไม่เคยสนใจเรื่องของเราเลย วันครบรอบเจ็ดปีที่เราคบกัน 

ส้มโอก็จำไม่ได้ อีกหน่อยก็คงจำไม่ได้ว่าพี่เป็นคนรักของส้มโอ”

“สม้โอขอโทษคะ่ คนืนีเ้ราไปดนิเนอรก์นันะคะ” นภสรรบีงอ้แฟนหนุม่ 

เพราะรู้ว่าตัวเองผิด วิชชากรถอนใจเบาๆ ก่อนพูดเสียงอ่อนลง

“พี่โทร. มาก็เพราะเรื่องนี้แหละ แต่ส้มโอไม่เปิดโอกาสให้พี่เลย”

“ส้มโอผิดไปแล้วค่ะ เราไปพบกันที่ร้านโปรดของพี่เลยนะคะ”

“ก็ได้จ้ะ เดี๋ยวเจอกันนะ”

“ค่ะพี่กร” นภสรกดวางสาย ก่อนเงยหน้ามองไตรภพ เมื่อเขาเดิน 

หน้าเครียดเข้ามาหา “มีอะไรเหรอไตรภพ สีหน้านายไม่ค่อยดีเลยนะ”

“เกิดเพลิงไหม้ที่โรงแรม เราต้องรีบไปเดี๋ยวนี้”

“เสียหายมากไหม” เธอถามอย่างตกใจ

“ไม่มาก แต่นักข่าวรู้แล้ว คุณต้องไปเคลียร์”
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นภสรก้มมองโทรศัพท์ในมือตัวเอง เธอเพิ่งรับนัดวิชชากรไปหยกๆ 

ถา้โทร. ไปยกเลกิเขาตอ้งโกรธเธอแน ่แตถ่า้ขา่วไฟไหมแ้พรก่ระจายออกไป  

โรงแรมก็จะเสียชื่อเสียง

“ได้ รีบไปกันเถอะ” หญิงสาวคว้ากระเป๋าสะพายเดินนำชายหนุ่ม 

ออกไป


