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01
"คุณ ผมขอโทษจริงๆ นะครับ"
เสียงใครบางคนดังขึ้นกับท่าทางกระวนกระวายที่แสดงออกชัดเจน
เขาสาวเท้าเดินตามคนตัวสูงต้อยๆ มองโทรศัพท์รุ่นใหม่ที่ก�ำลังแนบใบหู
อีกฝ่าย รูท้ งั้ รูแ้ หละว่าอีกฝ่ายไม่รบั ฟัง แต่กย็ งั ตามตือ๊ พนมมือไหว้อกี คนทีอ่ ายุ
มากกว่า เขาถูฝ่ามือที่เปียกชุ่มด้วยความรู้สึกประหม่าล้นอก
"คุณ..."
ก�ำลังจะอ้าปากพูดอะไรออกมาสักประโยคก็ต้องรีบรูดซิปปากทันทีที่
มือหนายกขึ้นห้าม วันศุกร์เครียดจนคิ้วชนกัน แล้วก็เครียดมากกว่าเดิมไปอีก
เมื่อเห็นริมฝีปากหยักของผู้ชายตรงหน้าขยับคุยกับปลายสาย
"รับผิดชอบยังไงครับ พวกคุณสายจนผมเสียงาน"
เสียงทุม้ เข้มของคนตรงหน้ากรอกผ่านโทรศัพท์ให้ปลายสายได้ยนิ แม้วา่
ปากจะคุยกับอีกคน แต่ตาคมกริบที่จ้องมาอย่างคาดโทษท�ำให้วันศุกร์เกร็ง
จนเดินหนีไปไหนไม่ได้ สายตาเขาน่ะ...เหมือนเชือกทีก่ ำ� ลังรัดคอให้รสู้ กึ อึดอัด
หายใจไม่ออก
[พี่ขอโทษจริงๆ ค่ะคุณชาย คือรถมันติดมาก แล้ววันนี้ก็วันศุกร์ด้วย...]
"ครับ"
[...]
"มีอย่างอื่นอีกมั้ย"
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วันศุกร์เป่าลมออกปากอย่างอึดอัด เขารู้สึกผิดจนพูดอะไรไม่ออก
เลยด้วยซ�้ำที่มาฟิตติ้งเสื้อผ้าไม่ทันเวลานัดหมาย รู้สึกผิดที่รับงานซ้อนเพราะ
ความโลภอยากได้เงินของตัวเอง รู้สึกผิดจนแทบอยากก้มลงไปกราบเท้า
คนตรงหน้าแล้วด้วยซ�้ำ
แต่ก็นั่นแหละ ในเมื่อคุณชายทรงเพลิงที่เป็นถึงรองประธานบริษัท
แบรนด์ สิ นค้าเกรี้ย วกราดขนาดนี้ จะขุด ค�ำ ขอโทษอะไรมาก็ คงไม่ ท�ำ ให้
คนตรงหน้ า คลายความโมโหได้ วั น ศุ ก ร์ เ ลยต้ อ งยอมยื น ว้ า วุ ่ น ต่ อ หน้ า
อีกฝ่ายทั้งๆ ที่รู้ว่ามันเสียเวลาท�ำงานก็ตาม...ถ้าคนตรงหน้าไม่โกรธเป็นฟืน
เป็นไฟ ป่านนี้คงได้เริ่มฟิตติ้งเสื้อผ้ากันแล้ว
ก็เขาเป็นลูกค้านี่ วันศุกร์จะท�ำอะไรได้
วันศุกร์ทยี่ นื อยูใ่ นมุมมืดของสตูดโิ อขาวโพลนเหลือบมองทีมงานทีก่ ำ� ลัง
ยืนเซ็งอยู่อีกฝั่ง คิดอยู่แล้วในหัวว่าถ้าผ่านด่านคุณชายคนนี้ไปได้เมื่อไหร่
จะรีบวิง่ ไปขอโทษพีท่ มี งานเรียงคนด้วยความรูส้ กึ ส�ำนึกผิดอย่างสุดซึง้ เลยจริงๆ
[โธ่ คุ ณ ชายคะ โมขอโทษจริ ง ๆ ค่ ะ นี่ พ อรู ้ ว ่ า ไม่ ทั น ก็ รี บ ส่ ง วั น ศุ ก ร์
ขึน้ มอเตอร์ไซค์รบั จ้างเลย ตากแดดร้อนๆ ไปสตูฯ แบบด่วนๆ เลยนะคะ วันศุกร์
ไปสายแค่สี่สิบห้านาทีเอง...]
เจ้ า ของชื่ อ ในบทสนทนายิ้ ม แห้ ง เมื่ อ ได้ ยิ น เสี ย งผู ้ จั ด การส่ ว นตั ว
ดังผ่านล�ำโพงโทรศัพท์รนุ่ ใหม่ทเี่ จ้าของเครือ่ งจงใจเปิดให้ได้ยนิ เสียงไปพร้อมกัน
พี่โมท�ำให้วันศุกร์รู้สึกผิดหลายเท่าตัวตอนที่ย�้ำค�ำว่าสี่สิบห้านาทีเนี่ยแหละ
"งัน้ วันนีเ้ อาคนของคุณกลับไปก่อน" หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงกรอกน�ำ้ เสียง
ที่ฟังแล้วเย็นวาบเสียวสันหลังให้พี่โม "มีคิวว่างส�ำหรับผมเมื่อไหร่ค่อยนัด
กันใหม่"
"เฮ้ย! มะ...ไม่ได้นะคุณ"
วั น ศุ ก ร์ รี บ วิ่ ง อ้ อ มไปดั ก หม่ อ มราชวงศ์ ท รงเพลิ ง ที่ ห มุ น ตั ว ท� ำ ท่ า
จะเดินหนี กางแขนสองข้างออกให้คนตรงหน้าเดินไปไหนไม่ได้ ตากลมมอง
ขนาดร่างกายที่แตกต่างกัน อีกฝ่ายตัวหนากว่าวันศุกร์มากๆ ไหล่กว้าง ยิ่ง
ส่วนสูง 180 กว่าๆ ของคนตรงหน้ายิ่งท�ำให้วันศุกร์ดูตัวเล็กทันตา
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"ถอย"
"คือ...ผมก็มาแล้วไงครับ เราฟิตติ้งกันก่อนดีมั้ย ผมเกินเวลาให้คุณได้
นะครับ กี่ทุ่มก็ได้...ทั้งคืนนี้ก็ได้"
"ก�ำลังบอกว่าคุณจะรับผิดชอบ?" คนตัวสูงเลิกคิ้ว ใบหน้าไร้อารมณ์
ท�ำเอาวันศุกร์หายใจไม่ทั่วท้อง
"ครับ?"
เอียงคอหน่อยๆ เหมือนหมาเวลาสงสัยเพราะไม่เข้าใจค�ำถาม ตอนนี้
สมองประมวลค�ำพูดของคนตรงหน้าไม่ทนั วันศุกร์งนุ งงไปหมด เขาทัง้ เมาแดด
เหนื่อยจากงานที่ตะบี้ตะบันรับแบบไม่ดูสังขาร ไหนจะต้องมาเจอลูกค้า
หงุดหงิดใส่แบบนี้อีกด้วย
ไม่ไหวจะเคลียร์แล้วนะ แต่มันก็ต้องเคลียร์อ่ะ
"ไม่ได้เรื่อง"
"คุณ..."
ทั้งที่คิดว่าจะเคลียร์กันได้เพราะยังไงก็เป็นคนที่เคยคุ้นเคยกันมาก่อน
แต่วันศุกร์เดาผิดไปจริงๆ
เพลิงทีเ่ คยสงบเมือ่ สองปีกอ่ น ตอนนีล้ กุ โชนพร้อมจะเผาให้เขาไหม้ตาย
คาสตูฯ แล้ว
วันศุกร์ปาดเม็ดเหงือ่ ทีก่ ลิง้ ลงมาบนแก้มขาวๆ ก้มหน้ามองรองเท้าหนัง
ราคาแพงของหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิง จะพูดขอโทษอีกรอบก็กลัวเขาร�ำคาญ
จะยอมรับไปตรงๆ ว่าโลภก็กลัวว่าจะถูกมองไม่ดี
ความจริ ง เขารั บ งานวั น นี้ ไ ว้ ทั้ ง หมดหกงาน ออกอี เ วนต์ ตั้ ง แต่ เ ช้ า
จนกระทั่งงานสุดท้ายพรีเซ็นเตอร์โฆษณาเครื่องส�ำอางแบรนด์ดังที่ต้องมา
ฟิตติง้ เสือ้ ผ้าช่วงบ่ายนีแ่ หละ เขาพลาดตรงทีค่ าดคะเนเวลาผิดไป แต่ถงึ อย่างนัน้
วันศุกร์ก็เร่งตัวเองให้มาถึงไวที่สุดแบบไม่คิดชีวิตเลยด้วยซ�้ำ
"ไม่ฟิตติ้งวันนี้ก็ไม่เป็นไรครับ ผมขอโทษจริงๆ"
วันศุกร์แสดงท่าทีออ่ นน้อมถ่อมตน ใจเย็นกับคนตัวสูงตรงหน้าทีแ่ ก่กว่าเขา
ตัง้ หกปีอย่างจริงใจ เขาก้มหน้ารอรับฟังค�ำด่าทอจากทีมงานและท่านรองประธาน
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บริษัทเครื่องส�ำอาง ท�ำใจไว้แล้วว่าต้องมาเจออะไรแบบนี้ แล้วก็ภาวนาให้
โดนด่าไวๆ ด้วย จะได้กลับไปนอนร้องไห้คนเดียวในห้อง
"เหลือเวลาอีกตั้งสองชั่วโมงก็พาน้องไปลองชุดก่อนดิครับคุณชาย
มายืนหัวเสียอยู่แบบนี้ได้ประโยชน์อะไรวะ"
แล้ ว เสี ย งสวรรค์ ก็ ดั ง ขึ้ น เมื่ อ พนา เจ้ า ของสตู ดิ โ อที่ ถื อ หุ ้ น บริ ษั ท
เครื่องส�ำอางด้วยเดินมาช่วยคุยให้
พนากับทรงเพลิงสูงไล่เลี่ยกัน พอคนที่สูงแค่ 175 เซนติเมตรถูกประกบ
หน้าหลังโดยผู้ชายตัวสูงทั้งสองคนวันศุกร์เลยเหมือนมดในกองทัพยักษ์
ไปกันใหญ่
เอาวะ อย่างน้อยก็มีพนานี่แหละที่อยู่ข้างเขา
ต่อให้คนในสตูฯ จะพากันมองแรงใส่ดาราดังอย่างวันศุกร์ไปแล้วก็ตาม
"มึงท�ำแบบนี้เดี๋ยวน้องก็เป็นขี้ปากคนอื่นพอดี"
วันศุกร์เหลือบตามองคุณชายทรงเพลิงที่ยืนท�ำหน้าตึง อันที่จริงเขา
ไม่ได้คดิ ถึงเรือ่ งเป็นขีป้ ากนักข่าวหรือผูไ้ ม่หวังดีเลยสักนิด เขาอยากจะท�ำงาน
ให้มันเสร็จๆ เป็นมิตรกับทุกคน และ...ขอโทษคุณชายทรงเพลิงครั้งที่ล้าน
มากกว่า
"ห่วงแค่เรื่องนี้?" คนตัวสูงเลิกคิ้วถามด้วยใบหน้าที่เฉยเมย แต่คนฟัง
ก็รู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายก�ำลังดูถูกกันอยู่
"ผมไม่ได้ห่วงเรื่องนั้นเลยครับ ผมยอมรับผิดทุกอย่าง จะให้ผมท�ำอะไร
ก็ได้นะครับ"
"เปลี่ยนพรีเซ็นเตอร์"
วันศุกร์อ้าปากค้าง ใบหน้าเหลอหลาจ้องมองคนที่โคตรจะใจร้ายสุดๆ
ในเวลานี้ ในตอนที่เสียงทุ้มของหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงเปล่งออกมาหัวใจ
ของวันศุกร์หล่นวูบไปแล้ว แต่เพียงแวบเดียวก็ตอ้ งกัดริมฝีปากเมือ่ เห็นรอยยิม้
จางๆ ที่มุมปากของคุณชายตัวสูง
และนั่นก็ท�ำให้วันศุก ร์ส งสัย ขึ้นมาทัน ที เ ลยแหละว่ า ที่ อีกฝ่ า ยท� ำ ที
เป็นโมโหขนาดนั้น...จงใจแกล้งกันหรือเปล่าก็ไม่รู้
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"เฮ้ยไอ้คณ
ุ ชาย อย่าให้ถงึ ขัน้ เป็นเรือ่ งใหญ่เลยว่ะ นีน่ อ้ งเขาก็สำ� นึกผิดแล้ว
ไปถ่ายๆ ให้จบก็พอมั้ง"
"..."
"เห็นมั้ยว่าทีมงานกูเขารอท�ำงานกันอยู่...ไหนๆ น้องเขาก็มาแล้วด้วย
ถ่ายไปก่อนมั้ย น้องเขายอมเกินเวลาด้วยนะ"
วันศุกร์อยากขอบคุณพนาสักร้อยครั้งที่ไม่โกรธเขาเหมือนคุณชายคนนี้
แถมยังช่วยพูดให้คุณชายดูเหมือนจะอารมณ์เย็นลงมาหน่อยอีกด้วย
"แล้วที่เห็นงานอื่นส�ำคัญกว่าทีมงานหลายคนที่ต้องรอนี่ใช้ได้เหรอ"
"เออ รูว้ า่ ใช้ไม่ได้ แต่นอ้ งเขาก็สำ� นึกผิดแล้วไง ค�ำพูดมึงมันถากถางน�ำ้ ใจ
คนฟังเกินไป ต�ำหนิอะไรก็เอาทีม่ นั พอดีๆ ดิ มึงดูหน้าน้องเขาด้วย ไม่ใช่เอาแต่
ใช้อารมณ์"
"..."
"มึงกลับไปท�ำให้อารมณ์เย็นลงก่อนเถอะไอ้คุณชาย กับน้องเขาเดี๋ยวกู
จัดการเอง"
"อืม" เสียงตอบรับเบาๆ ท�ำเอาดวงตากลมเป็นประกายขึ้นทันที วันศุกร์
คลี่ยิ้มบาง กลั้นหายใจรอฟังว่าคุณชายทรงเพลิงจะพูดอะไรอีก "อย่าให้มี
ครั้งที่สอง"
คุณชายทรงเพลิงพูดแค่นั้น แต่วันศุกร์ก็เดาออกว่าเพลิงยังไงก็คือเพลิง
มันยังร้อนระอุและสามารถเผาไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าเผลอท�ำอะไรผิดหู
ผิดตา
วั น ศุ ก ร์ ยั ง ไม่ ทั น ได้ เ อ่ ย ปากขอบคุ ณ อะไร คุ ณ ชายทรงเพลิ ง ก็ เ ดิ น
เฉียดไหล่วันศุกร์พร้อมกับใบหน้าตึงๆ ออกไปไหนต่อไหนแล้ว วันศุกร์เป่าลม
ออกปากอีกรอบ หันมองตามแผ่นหลังของหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงที่ค่อยๆ
หายไปจนไม่เห็นแม้แต่เงาแล้วก็ได้แต่คิดคนเดียวในหัว...
ไม่เห็นจะเหมือนเมื่อก่อนเลย
หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิง ภัสร์ฤทัยที่เคยรู้จัก เปลี่ยนไปมากจริงๆ
"ไหวมั้ยวันศุกร์ หรือเคยเจอหนักกว่านี้"
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พีพ่ นาก็คอื คนทีช่ ว่ ยชีวติ เขาไว้จริงๆ วันศุกร์ผงกหัวคล้ายกับตอบว่าไหว
แล้วยกมือไหว้พึมพ�ำเบาๆ ขอบคุณคนตรงหน้าที่ก�ำลังตบบ่าเล็กๆ อย่าง
เห็นอกเห็นใจ วันศุกร์เผลอถอนหายใจยาวๆ อีกครั้งจนพี่พนาหัวเราะ
"ไม่ไหวก็บอกนะ"
"ไหวครับพี่พนา"
"ไม่เคยเจอโหมดนีใ้ ช่มยั้ ยังไงเราก็ผอ่ นคลายหน่อยนะ เจอบ่อยๆ เดีย๋ วก็
ชินไปเอง"
แล้วก็หายใจไม่ทั่วท้องอีกครั้งเมื่อพนาบอกแบบนั้น
หมายความว่ายังต้องเจอกับเขาบ่อยๆ อีกใช่มั้ย
วันศุกร์ยกมือลูบอกข้างซ้ายของตัวเองเบาๆ เมือ่ พบว่าหัวใจมันเต้นแรง
ผิดจังหวะ มันเต้นเพราะกังวลกับการที่ต้องเผชิญหน้ากับแฟนเก่าที่เลิกกันไป
ตั้งสองปีแล้ว
แถมเป็นแฟนเก่าที่วันศุกร์เป็นฝ่ายบอกเลิกเขาเองด้วย
แล้วก็ไม่รู้เลยว่ากลับมาเจอครั้งนี้คุณชายทรงเพลิงจะอยากเอาคืนกัน
หรือเปล่า
ถ้าเป็นแบบนั้นก็โคตรแย่เลยวันศุกร์...
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02
"โอเค วันศุกร์ดีมากครับ!"
"ขอบคุณครับพี่ๆ ทุกคน"
เสี ย งปรบมื อ ดั ง ขึ้ น พร้ อ มๆ กั บ แสงสปอตไลต์ ที่ ดั บ ลงจนเหลื อ แค่
แสงสว่างจากหลอดไฟบนฝ้าเท่านั้น วันศุกร์คลี่ยิ้มกว้าง ยกมือไหว้ทีมงาน
ทุกคนทีท่ นเหนือ่ ยท�ำงานล่วงเวลาเพราะเขา ในใจยังรูส้ กึ ผิดไม่หายเลยขอโทษ
ที ม งานไปอี ก ครั้ ง จนพี่ ๆ ทุ ก คนส่ า ยหน้ า บอกว่ า ไม่ เ ป็ น ไรและยิ้ ม ให้ กั บ
ความนอบน้อมของดาราดังคนนี้
"ไม่ต้องเครียดแล้ววันศุกร์ บอสเขาก็ดูอารมณ์ดีขึ้นมาตั้งเยอะแล้วนะ
แถมเราน่ะท�ำงานเก่ง ตอนแรกพี่คิดว่าคงลองได้ไม่กี่ชุด แต่ดูสิ วันเดียวจบ
ทุกอย่างทั้งเสื้อผ้าหน้าผม"
"วันศุกร์เนี่ยผิวค้าวขาว เนียนเว่อร์อ่ะค่ะ จับใส่อะไรก็ดูดีไปหมด"
เสียงจากพีๆ่ ทีมงานในกองท�ำให้คนถูกชมยิม้ กว้างไม่หบุ จากตอนแรก
ที่เครียดกลัวว่าทุกคนจะมองเขาด้วยสายตาแปลกๆ เพราะเป็นคนมีชื่อเสียง
ทีบ่ กพร่องเรือ่ งเวลาตัง้ แต่ทำ� งานร่วมกันวันแรก แต่ตอนนีอ้ นุ่ ใจแล้ว พีท่ มี งาน
ทุกคนใจดีมากจนวันศุกร์อยากยกคิวถ่ายภาพนิ่งมาท�ำวันพรุ่งนี้ซะเลย
"ไปล้างหน้าล้างตาด้วยนะวันศุกร์ พี่กลับก่อนล่ะ"
"ครับพี่ เดินทางปลอดภัยนะครับ"
พี่ตากล้องที่เป็นผู้ชายไว้หนวดยิ้มให้คนตัวขาวจั๊วะอย่างวันศุกร์ที่
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ไม่วา่ จะจับใส่อะไรก็ดเู ข้ากันไปหมด เสือ้ ผ้าเซ็ตสุดท้ายทีเ่ ขาใส่เป็นเสือ้ ยืดแขนยาว
สี ช มพู กั บ กางเกงขายาวสี ข าว ตอนนี้ วั น ศุ ก ร์ เ ลยกลายเป็ น ผู ้ ช ายที่ ดู
น่ า ทะนุ ถ นอมเข้ า กั บ คอนเซ็ ป ต์ เ ครื่ อ งส� ำ อางที่ เ จ้ า ตั ว ถู ก จ้ า งให้ ม าเป็ น
พรีเซ็นเตอร์
พอทุกคนแยกย้ายกันไปเก็บข้าวของก็เหลือแค่วนั ศุกร์ทยี่ นื อยูต่ รงจุดเดิม
ดวงตากลมมองไปยังเก้าอีส้ องตัวนัน้ ทีม่ ผี ชู้ ายตัวโตเท่ากันนัง่ อยู่ ในความสลัว
เพราะแสงไฟส่องไม่ถึง แต่วันศุกร์ก็ยังเห็นใบหน้าของคนที่หัวเสียใส่กัน
เมื่อช่วงบ่ายชัดเจนมากทีเดียว
คุณชายทรงเพลิงก�ำลังนั่งคุยอะไรสักอย่างกับพนาที่เป็นเพื่อนสนิท
ท่าทางของเขาดูผ่อนคลายกว่าเมื่อบ่ายเยอะมากจนเหมือนเป็นคนละคน
ไปเลย วันศุกร์ไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายกลับเข้ามาในสตูดิโอตั้งแต่เมื่อไหร่ เพราะ
ตัวเองก็เอาแต่ตั้งใจท�ำงานจนไม่ได้สนใจใคร
คงมานั่งดูว่าคนที่ถูกจ้างมาอย่างเขาจะท�ำงานได้ดีแค่ไหนแหละมั้ง
"วันศุกร์ มีงานที่ไหนต่อมั้ย หรือเราจะกลับบ้านเลย"
เจ้าของชื่อสะดุ้งเล็กน้อยตอนที่เสียงของพนาดังเข้ามาในหู คนที่ถูกชม
ว่ามีผิวพรรณขาวนวลคลี่ยิ้มบางๆ แล้วเดินตรงเข้าไปหาผู้ชายสองคนที่
นั่งหลบมุมอยู่อีกฝั่งของสตูดิโอ
บอกตามตรงว่ า ตอนนี้ เ ขาไม่ ค ่ อ ยอยากเห็ น หน้ า คุ ณ ชายทรงเพลิ ง
เท่าไหร่ เหมือนเห็นทีไรภาพตอนบ่ายก็วนกลับมาท�ำให้ใจห่อเหี่ยวทุกที
"ไม่มีงานต่อครับพี่พนา ว่าจะกลับห้องเลย"
"อ้อ งั้นไปกินข้าวกับพี่ก่อนมั้ย"
ที่คุยกันสนิทสนมขนาดนี้เป็นเพราะว่าวันศุกร์รู้จักกับพนาตั้งแต่สมัยที่
ยังคบกับหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิง และพนาเองก็ไม่ใช่คนถือตัวด้วยเลยท�ำให้
วันศุกร์อุ่นใจที่จะคุยกับอีกฝ่ายมากกว่า ไม่เหมือนคนที่นั่งท�ำหน้าไร้อารมณ์
อยู่ข้างๆ...
"ไม่ดึกใช่มั้ยครับ"
"ไม่ดึกหรอก แค่กินข้าว ไม่ได้พาไปนั่งดื่ม"
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"งั้นได้ครับ แต่ว่า...ผมไม่มีรถมานะครับพี่พนา"
"ไม่มีปัญหา เดี๋ยวเอารถไอ้คุณชายไป"
"คุณชายไปด้วยเหรอครับ"
เพราะคิดเอาไว้ในหัวว่าคงได้ไปนั่งกินข้าวเปิดอกคุยกันตามประสา
คนรูจ้ กั กับพนาแค่สองคนโดยไม่มคี นอืน่ มาร่วมโต๊ะด้วย แต่คำ� ตอบทีไ่ ด้กท็ ำ� ให้
วันศุกร์หลุดปากถามไปด้วยความตกใจ แล้วก็ต้องรีบยกมือปิดปากพร้อมกับ
เบิกตาโตเมื่อรู้ว่าตัวเองพลาดอีกแล้ว
"สงสัยเขาไม่อยากให้ไป" คุณชายทรงเพลิงปรายตามองเพือ่ นทีส่ งู ไล่เลีย่ กัน
น�้ำเสียงนิ่งๆ ท�ำเอาวันศุกร์รีบหาค�ำแก้ตัวแทบไม่ทัน
"ไม่ใช่นะครับ คือ...ผมแค่ถามว่าคุณชายไปด้วยเหรอ ไม่ได้หมายความว่า
ไม่อยากให้คุณชายไปนะ"
"อย่าเพิ่งตีกันนะเฮ้ย เดี๋ยวกินมื้อค�่ำไม่อร่อย"
พนาพูดไปข�ำไปจนไหล่สนั่ เอาจริงๆ เขายังคิดอยูเ่ ลยว่าสองคนนีม้ นั คือ
พรหมลิขิตหรือเวรกรรมอะไรที่ท�ำให้ต้องมาเจอกันอีก พนายังจ�ำเหตุการณ์
ครัง้ แรกในห้องประชุมผูบ้ ริหารกับแผนกการตลาดได้อยูเ่ ลยว่าตอนทีผ่ บู้ ริหาร
รุ่นใหม่ไฟแรงอย่าง เมย์ เห็นตรงกับคนอื่นว่าต้องการให้วันศุกร์ที่ก�ำลังโด่งดัง
มากที่สุดในตอนนี้มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้กับแบรนด์ แต่ก็มีคนค้านหัวชนฝา
จะใครล่ะถ้าไม่ใช่คุณชายทรงเพลิงที่เป็นรองประธานพ่วงต�ำแหน่งแฟนเก่า
ของดาราดังคนนี้
จะว่าไปก็ไม่ใช่เพราะว่าสองคนนี้จบไม่สวย พนาไม่รู้เหตุผลว่าท�ำไม
วันศุกร์ถึงได้บอกเลิกทรงเพลิงทั้งๆ ที่เมื่อสองปีก่อนก็ดูรักกันดี ส่วนไอ้คนที่
ถูกขอเลิกก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดอะไรให้เขาฟังสักอย่าง อ้อ ทรงเพลิงบอกแค่วา่
วันศุกร์อยากท�ำงานให้เต็มที่เลยขอเลิก...แต่ใครจะเชื่อวะเนี่ย
คนที่เพอร์เฟ็กต์สุดๆ แต่กลับถูกบอกเลิกเสียศูนย์ไปพักใหญ่ ตอนนั้น
หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงอายุยสี่ บิ แปดหันมาท�ำงานอย่างบ้าระห�ำ่ ส่วนวันศุกร์
ที่เด็กกว่าทรงเพลิงหกปีก็ดังเป็นพลุแตก ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาพนาได้แต่
ตามข่าววันศุกร์ผ่านสื่อและอินสตาแกรมส่วนตัวของอีกฝ่าย ยังคิดอยู่เลยว่า
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ถ้าได้ทำ� งานร่วมกับดาราดังทีเ่ ป็นแฟนเก่าไอ้คณ
ุ ชายจะหรรษามากขนาดไหน
มันก็หรรษาจริงๆ เจอกันครัง้ แรกในรอบสองปีทรงเพลิงก็เล่นงานวันศุกร์
ซะแล้ว
"งั้นเดี๋ยวผมขอไปเปลี่ยนเสื้อแป๊บเดียวนะครับพี่พนา"
"โอเคครับ พี่นั่งรอตรงนี้แหละ"
คนที่ตัวบางกว่าพนาหลายเท่าเดินหายเข้าไปในห้องน�้ำ และถึงแม้ว่า
จะไม่มีเงาของวันศุกร์แล้วแต่พนากลับสัมผัสได้ถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องไปตรง
ประตูห้องน�้ำไม่กะพริบ
"คิดถึงก็บอกดิ"
"เจอหน้าทุกวันจะคิดถึงท�ำไม"
"ไม่ได้หมายถึงผมครับคุณชาย หมายถึงแฟนเก่าคุณชายต่างหาก...
เบื่อจริงจริ๊งพวกแฟนเก่าแต่รักไม่เก่า"
พอโดนแซวเข้าหน่อยหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงก็มองตาขวางใส่เพื่อน
ที่นั่งยิ้มกรุ้มกริ่ม
"อย่าปฏิเสธนะเว้ยว่าไม่ใช่"
"อืม ไม่ใช่"
"สายตามันโกหกกันไม่ได้หรอกคุณชาย"
"ไม่ได้โกหก"
"อ่อ รู้มั้ยว่ามึงโกหกไม่เก่ง"
"..."
ต้อนคุณชายทรงเพลิงจนมุมแล้วก็นั่งยิ้มเย้ย ท�ำไมเขาจะไม่รู้ว่าที่
ทรงเพลิงโมโหจนจะยกเลิกงานทัง้ หมดสาเหตุเป็นเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะโกรธ
ที่วันศุกร์มาสาย แต่โกรธเพราะคิดถึงต่างหาก
หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงถอนหายใจออกมาเบาๆ ก่อนจะมองเพื่อนที่
ชอบขัดเขาทุกเรื่อง ถ้ารู้ดีขนาดนี้แล้วจะมาถามให้ได้อะไรขึ้นมา เขาเบื่อที่จะ
ต้องมาตอบค�ำถามไร้สาระเลยคว้ากุญแจรถยนต์คนั หรูไว้ในมือ ท�ำท่าจะลุกเดิน
ออกไปเพราะร�ำคาญเต็มทน แต่ก็ถูกรั้งไว้ด้วยพนาคนเดิม
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"มึงแม่ง...รู้ตัวมั้ยว่าปากแข็งสุดๆ ในบรรดาพี่น้องของมึงอ่ะ"
"พี่น้องกูเกี่ยวอะไร"
"ก็มึงปากแข็งสุดไง คนอื่นเขาปากตรงกับใจกันหมด มีแต่มึงนี่แหละ
ไอ้คุณชาย"
"น้อยๆ หน่อยพนา"
"ไม่น้อยเว้ย"
"..."
"กูรู้นะว่ามึงรู้สึกอะไร ไอ้คุณชาย ถ้ากูเป็นมึงบอกเลยว่าหาทางรีเทิร์น
ตั้งแต่เจอหน้าครั้งแรกแล้ว" คนที่รู้ความคิดเขาไปทุกอย่างร่ายออกมายาวๆ
จนทรงเพลิงต้องใช้นิ้วแหย่เข้าไปในรูหูเบาๆ เจ้าของส่วนสูง 181 เซนติเมตร
ยืนฟังพนาด้วยสีหน้าที่เหมือนก�ำลังฟังเด็กคนหนึ่งโม้อะไรสักอย่าง
"ไอ้เหี้ย...กูจริงจังนะเนี่ย"
"รู้แล้ว"
"เออ หัดฟังคนอื่นซะบ้าง"
"ฟังอยู่ตลอด"
"นั่นแหละ เป็นกูกูจะขอคืนดี"
"ได้ถามเขามั้ยว่าอยากคืนดีด้วยหรือเปล่า"
"ระดับนี้ไม่ต้องถามเว้ย พุ่งชนอย่างเดียว"
"ไปนอนฝันเอาเถอะ"
บอกแค่นนั้ แล้วหมุนตัวเดินออกจากสตูดโิ อในจังหวะทีว่ นั ศุกร์เปิดประตู
ห้องน�้ำพร้อมกับหอบกระเป๋าของตัวเองออกมาพอดี เจ้าของเครื่องหน้า
สมบูรณ์แบบหรีต่ ามองแผ่นหลังกว้างของคุณชายทรงเพลิงก่อนจะแอบเบ้ปาก
เล็กน้อย ที่เจอกันวันนี้ยอมรับว่าแอบกลัวทรงเพลิงอยู่หน่อยๆ แต่ตอนนี้
ไม่เหลือความกลัวแม้แต่นดิ แล้วเพราะรูว้ า่ อีกฝ่ายก็แค่ขเี้ ก๊ก แกล้งท�ำเป็นโหด
ให้ดูเท่ไปงั้น
อือ แล้วก็ที่พนากับคุณชายเขาคุยกันเมื่อกี้วันศุกร์ได้ยินหมดแหละ
รีเทิร์น ขอคืนดีอะไรนั่น...
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ดูเหมือนว่าคุณชายทรงเพลิงจะไม่ใส่ใจกับเรื่องพวกนี้เลยด้วยซ�้ำ
ก็ดีแล้วแหละ
Water Bike Restaurant
Friday: พี่โม กลับดึกหน่อยนะ
Friday: พี่กับต้นน�้ำกินข้าวไปก่อนเลย
MO: ได้
MO: แล้วนี่อยู่ไหน งานน่าจะเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอ กลับมาพักผ่อน
อย่าแวบนะเข้าใจมั้ย
Friday: อีกประมาณชั่วโมงกว่าๆ ค่อยกลับครับ
Friday: พี่พนาชวนมากินข้าว มีคุณชายด้วย
MO: ฮะ นี่กล้าร่วมโต๊ะกับคุณชายด้วยเหรอวะไอ้วันศุกร์ น่ากลัว
Friday: เขาก็ไม่ได้ดูน่ากลัวขนาดนั้นสักหน่อยพี่โม คิดมากน่ะ
MO: เอาเหอะ ไม่อยากพูดถึง
MO: อยู่ในช่วงไดเอ็ตอย่าเผลอกินเยอะล่ะ
Friday: ครับพี่โม
Friday: ไปก่อนนะพี่ กดโทรศัพท์จนคุณชายมองแรงแล้ว
วันศุกร์รบี ปิดเสียงโทรศัพท์แล้วเก็บใส่กระเป๋าเป้ของตัวเองทันทีทรี่ สู้ กึ ว่า
ก�ำลังถูกจ้องด้วยสายตาคูห่ นึง่ จากคนทีน่ งั่ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม แล้วมันก็เป็นอย่างนัน้
จริงๆ เพราะพอเขาเงยหน้าขึ้นรับเมนูอาหารจากพนักงานก็พบกับใบหน้า
ไร้อารมณ์ของคุณชายทรงเพลิงพร้อมกับสายตาที่จ้องมาทางนี้
อยากถามออกไปตรงๆ ว่าจ้องท�ำไม หน้าผมเหมือนแฟนเก่าคุณนักหรือไง
แต่กลัวจะถูกเขาสวนกลับมาว่า ใช่! เลยท�ำได้แค่นั่งเงียบๆ แล้วพลิกเมนู
หาอาหารราคาสบายกระเป๋าไปเรื่อยๆ...แต่ก็ไม่เจอ
"สเต๊กเนื้อแกะนิวซีแลนด์กับไวน์องุ่นครับ"
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คนแรกที่สั่งอาหารก็คือ พนา และเมนู ที่ ถูกสั่ ง ออกไปท� ำ ให้ วันศุ กร์
ไล่สายตาดูอย่างตั้งใจก่อนจะกลืนน�้ำลายลงคอช้าๆ เมื่อเห็นว่าราคาสเต๊ก
เนื้อแกะนิวซีแลนด์อะไรนั่นแพงมาก
"พี่สั่งไวน์องุ่นมาให้วันศุกร์นะ มันไม่แรง"
"เอ่อ...ผมไม่ดื่มครับพี่พนา"
"นิดเดียวน่า ตารางงานแน่นมาทั้งวัน คิดว่าดื่มผ่อนคลายก็แล้วกัน"
แล้วคนอย่างเขาจะปฏิเสธอะไรได้บา้ งล่ะ นอกจากยิม้ แห้งแล้วก้มหน้า
หาเมนูอาหารที่ราคาถูกที่สุดในร้าน
"กุ้งชุบแป้งทอด ปีกไก่ทอด ไก่ผัดเม็ดมะม่วงอย่างละที่ครับ"
แล้วก็เป็นหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงที่ร่ายรายการอาหารตามมาติดๆ
พร้อมกับตบท้ายด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มทั้งๆ ที่ตัวเองยังต้องขับรถ
กลับบ้าน นี่ถ้ายังคบกันอยู่วันศุกร์คงปากคว�่ำใส่อีกฝ่ายไปนานแล้ว
วันศุกร์เลิกคิดเรือ่ งของคุณชายทรงเพลิงแล้วเปลีย่ นมานัง่ เลิก่ ลัก่ เพราะ
เหลือตัวเองแล้วทีย่ งั ไม่ได้สงั่ อาหาร ในเมนูไม่มอี าหารชนิดไหนทีร่ าคาต�ำ่ กว่า
สองร้อยบาทสักอย่าง คนตัวขาวเม้มปากชั่งใจ ขนาดสลัดผักยังราคาเกิน
สองร้อยเลย
จะไม่สงั่ ก็ไม่ได้เพราะคงเป็นการทรมานท้องไส้ตวั เองมากเกินไปถ้าต้อง
มานัง่ ดูคนอืน่ กินกันอย่างเอร็ดอร่อย นิว้ เรียวไล้ลงบนรูปอาหารทีอ่ ยูใ่ นโหมดสลัด
ก่อนจะจิ้มลงบนเมนูที่ถูกที่สุดในหน้านั้น
"สลัดผัก น�้ำราดโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะครับ"
"หือ กินแค่นี้อิ่มเหรอ" พนานั่งเท้าคางหรี่ตามองคนตัวขาวที่นั่งอยู่
ฝั่งตรงข้าม
ผงกศีรษะทั้งที่ความจริงควรจะส่ายหน้ามากกว่า ในแต่ละวันเขาได้รับ
สารอาหารครบถ้วนที่ไหน ทั้งที่เป็นผู้ชายควรจะกินอิ่มนอนหลับแล้วตื่นมา
ออกก�ำลังกายแบบคนอื่นๆ แต่เขาก็ท�ำไม่ได้เพราะเวลามีจ�ำกัด แถมยังต้อง
รักษาหุ่นให้ผอมๆ ตรงกับคาแร็กเตอร์ของตัวละครที่รับแสดงอีกด้วย พี่โม
ที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวเลยแนะน�ำวิธีไดเอ็ต เน้นกินอกไก่กับผักเท่านั้น
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มันทรมานมากๆ แต่เขาก็อวบกว่านี้ไม่ได้แล้วจนกว่าละครจะปิดกล้อง
"วันนี้งดหนึ่งวันสิวันศุกร์ ถือซะว่าเป็นวันฟรีเดย์อะไรงี้"
"อ๋อ ผมฟรีเดย์ไปแล้วเมื่อวานครับ นี่ยังหน้าบวมไม่หายเลย"
"พีว่ า่ หน้าเราไม่ได้บวมอะไรเลยนะวันศุกร์ คิดมากหรือเปล่าเนีย่ ตัวขนาดนี้
สมส่วนดีแล้ว"
"แหะๆ"
วันศุกร์ปรายตามองคุณชายทรงเพลิงทีก่ ำ� ลังยกแก้วน�ำ้ เปล่าขึน้ จิบอย่าง
ใจเย็น แล้วก็ต้องหลุดยิ้มออกมาคนเดียวเมื่อนึกถึงวันเก่าๆ...ป่านนี้เขาคง
ถูกทรงเพลิงดุจนหน้างอแล้วแหละถ้าคิดจะลดน�้ำหนักด้วยวิธีแบบนี้
แต่มันก็...ไม่มีแบบนั้นแล้วส�ำหรับตอนนี้น่ะนะ
"วันนี้ฟรีเดย์กับพวกพี่อีกวัน ร้านอาหารบรรยากาศออกจะดี มันต้อง
กินเยอะๆ รู้เปล่า พี่การันตีเลยว่าที่นี่อาหารอร่อยทุกอย่าง"
คนถูกคะยั้นคะยอได้แต่ส่งยิ้ม ถึงพนาจะบอกให้ฟรีเดย์ยังไงเขาก็คง
กินเยอะกว่านีไ้ ม่ได้ เพราะราคาอาหารทีน่ แี่ พงจนน่าตกใจ วันศุกร์รวู้ า่ ราคาแพง
ตามคุณภาพ ทีน่ เี่ ป็นร้านอาหารทีม่ แี ต่พวกคนรวยย่างกรายเข้ามา คนทีจ่ ำ� กัด
งบค่าใช้จ่ายวันละสามร้อยอย่างวันศุกร์น่ะ...บอกเลยว่าแค่สลัดผักจานเดียว
ก็แทบไม่เหลือเงินทอนแล้ว
ถึงแม้ว่าจะหาเงินได้เยอะมากก็ตาม แต่เพราะว่าวันศุกร์อยู่ตัวคนเดียว
เขาเลยท�ำตามที่ผู้จัดการบอกให้เก็บเงินเผื่อวันข้างหน้าไว้บ้าง วันศุกร์เลย
เป็นคนที่ประหยัดสุดๆ จนเรียกว่างกเลยก็ได้ เขาใช้เงินเดือนละเก้าพันบาท
ทั้งๆ ที่หาเงินได้มากกว่านั้นหลายเท่าตัว เงินเดือนเท่านี้แค่ค่ากินในแต่ละวัน
เท่านั้น วันศุกร์ไม่คิดจะซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้ต่างๆ ใหม่เพราะส่วนใหญ่ได้ฟรี
จากสปอนเซอร์อยู่แล้ว
"เอ้อ ดังพลุแตกขนาดนี้จะไม่มีใครเข้ามาขอลายเซ็นตอนกินข้าวใช่มั้ย"
พนาถามไม่จริงจังสักเท่าไหร่ เขาแค่อยากหยอกอยากหยิบเรือ่ งนูน่ นีน่ นั่ มาพูด
ให้บรรยากาศมันไม่อึมครึม
ก็เล่นเงียบกันขนาดนั้น คนกลางอย่างพนาเลยต้องคอยพูดมากให้ดู
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ครื้นเครงจะได้ย่อยอาหารง่ายๆ หน่อย
"ปกติกม็ นี ะครับ แต่ถา้ พีพ่ นาไม่โอเค เวลามีคนเข้ามาขอผมจะปฏิเสธไป
นะครับ"
"เฮ้ยพี่ไม่ขนาดนั้น ตามสบายเลยน้อง"
วันศุกร์ยมิ้ แหยเพราะพอพนาพูดแบบนัน้ เขาก็รบี กวาดตาส�ำรวจรอบกาย
ตัวเอง ตอนนี้เขานั่งอยู่ในร้านอาหารกลางแจ้ง รับลมเย็นๆ ตอนกลางคืน
ข้างบ่อน�ำ้ ทีม่ หี งส์ตวั ละหลายแสนว่ายอยูใ่ กล้ๆ และเพราะว่ามันกลางแจ้งและ
มีโต๊ะอื่นๆ อยู่รอบข้างนี่แหละ วันศุกร์เลยเริ่มเป็นที่จับตามองจากคนที่นั่งอยู่
ในร้านอาหาร
"นี่พี่ก็โชคดีใช่มั้ยที่ได้ดาราดังมานั่งกินข้าวด้วย"
"ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่พนา ผมก็คนธรรมดานี่แหละ"
"โอ้โห ตอบแบบดาราจริงด้วย"
"โธ่ พี่พนา"
"เออ ว่าแต่เรียนเป็นยังไงบ้าง รูส้ กึ ตอนนัน้ อยูป่ สี องใช่มยั้ นีค่ งจะจบแล้วดิ"
ทันทีที่ถามจบหม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงก็เหลือบมองเพื่อนที่ดูท่าจะมี
ค�ำถามมากมาย แต่ถงึ อย่างนัน้ มุมปากของเขาก็กระตุกขึน้ เบาๆ เพราะค�ำถาม
ที่พนาถามออกไปเป็นค�ำถามที่คล้ายกับในหัวของเขาเหมือนกัน
หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงท�ำเป็นไม่สนใจเสียงสนทนาของสองคนนี้ เขา
หยิบโทรศัพท์รุ่นใหม่ล่าสุดขึ้นมาเล่นไปพลางๆ แต่หูของเขาฟังทุกอย่างที่
ออกจากปากของวันศุกร์
"ผมดร็อปครับพีพ่ นา อยากเต็มทีก่ บั งานมากกว่า...มันได้เงินเยอะดีครับ"
และค�ำตอบนั้นก็ท�ำให้คนที่นั่งก้มหน้าเล่นโทรศัพท์ต้องเปลี่ยนมา
จ้องหน้าวันศุกร์แทน หม่อมราชวงศ์ทรงเพลิงมองคนตัวขาวที่มุมปากเปื้อน
รอยยิ้มจางๆ รอยยิ้มที่เหมือนกับวันนั้นเมื่อสองปีก่อน ค�ำตอบก็คล้ายคลึงกัน
จนทรงเพลิงย่นคิ้ว
'เรา...ลองเลิกกันดูก่อนมั้ยครับ'
'...'
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'ถ้ายังรู้สึกดีๆ ต่อกันอยู่ อีกสักสองสามปีค่อยกลับมาคุยกันใหม่'
'ล้อเล่นเหรอ'
'ผมไม่ได้ล้อเล่นนะครับ'
'ท�ำไมต้องเลิก'
'...'
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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