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บทนำ�

หนึ่งตะวัน ธนโภคินนั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวสีควันบุหรี่ เบื้องหน้า
ห่างออกไปพอสมควรเป็นโทรทัศน์จอยักษ์ซง่ึ เวลานีเ้ ปิดรายการข่าวยามเช้า
เอาไว้ ผูป้ ระกาศข่าวหญิงก�ำลังส่งเสียงเจือ้ ยแจ้ว หากสมาธิของเขาก็หาได้
อยู่ที่เสียงของหล่อน ดวงตาสีนิลคมกริบตวัดมองไปทางบันไดฝั่งซ้ายของ
ห้องเป็นระยะ ใบหน้าหล่อเหลาเริ่มมีร่องรอยของความหงุดหงิดร�ำคาญ
ปรากฏให้เห็น ทว่าก่อนที่เขาจะลุกขึ้นจากโซฟา ร่างระหงในชุดนอนแบบ
เสื้อเชิ้ตตัวยาวคลุมมาถึงกลางขาท่อนบนก็นวยนาดลงบันไดมา
"พีเ่ ดย์ ป่านนีแ้ ล้วยังไม่กนิ ข้าวเช้าอีกเหรอ" บุหลันกัลยาปิดปากหาว
มาตลอดทางลงบันได พอลงมาถึงชัน้ ล่างแล้วเห็นชายหนุม่ นัง่ หน้าบูดอยูท่ ี่
โซฟาจึงเอ่ยถามพร้อมกับเลิกคิ้วแสดงความแปลกใจ
"มีอะไรให้กินที่ไหนล่ะ" เขาสวนกลับทันควัน
"อ้าว ที่เดือนท�ำใส่ตู้เย็นไว้นี่หมดเกลี้ยงแล้วเหรอ"
"เกลี้ยง! นี่ไม่ได้เปิดตู้เย็นดูเลยหรือไง"
"อือ ก็พักนี้เดือนยุ่งๆ" หญิงสาวไหวไหล่เหมือนจะบอกว่าโทษเป็น
ความผิดหล่อนไม่ได้ "แต่จริงๆ พีเ่ ดย์กเ็ อาขนมปังมาโยนใส่เครือ่ งปิง้ ขนมปัง
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ก็ได้นี่ ครัวคงไม่ระเบิดหรอก"
"ก็มันหน้าที่ของเดือน เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไง" หนึ่งตะวันถาม
เสียงเข้ม
"ค่าๆ" บุหลันกัลยาลากเสียงพร้อมกับกลอกตา สองขาก้าวตรงไปยัง
ครัว "วันนี้กินขนมปังแฮมชีสแล้วกัน สายป่านนี้แล้ว"
พูดอย่างกับเขาเป็นคนตื่นสาย ชายหนุ่มมองตามอีกฝ่ายไปอย่าง
อ่อนใจ เมื่อเห็นว่าหล่อนไปเปิดตู้เย็นเขาจึงหันกลับมามองจอโทรทัศน์
คราวนี้มีสมาธิฟังข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น
หลังจากแม่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อสองปีก่อน หนึ่งตะวันกับ
บุหลันกัลยาก็ย้ายจากบ้านหลังใหญ่มาอยู่ที่คอนโดฯ ใจกลางเมืองแทน
นอกจากบ้านเดิมจะมีขนาดใหญ่โตเกินความจ�ำเป็นแล้ว ทีต่ งั้ ของมันยังอยู่
ไกลจากทัง้ ตึกบริษทั ของเขาและมหาวิทยาลัยของน้องสาว และด้วยความที่
รูจ้ กั กับดีเวลลอปเปอร์ เขาเลยจัดแจงจองเพนต์เฮ้าส์ตงั้ แต่ตกึ ยังไม่ได้สร้าง
ตามแปลนเดิมคอนโดมิเนียมนีจ้ ะมีเพนต์เฮ้าส์ในลักษณะดูเพล็กซ์สองห้อง
ทีส่ องฝัง่ ตึก เขาจึงซือ้ ทัง้ สองห้องแล้วสัง่ ให้สร้างรวมเป็นห้องเดียว โดยให้มี
พืน้ ทีส่ ว่ นกลางทีเ่ ขากับน้องสาวใช้รว่ มกัน เช่น ห้องรับแขก ห้องครัวใหญ่
ห้องอาหาร รวมถึงระเบียงกว้างที่ด้านนอก ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็แบ่งเป็น
สองฝั่งเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเขากับน้องสาวที่ต่างฝ่ายสามารถ
ตกแต่งท�ำห้องได้ตามใจชอบ
เงินที่ใช้ซอื้ เพนต์เฮ้าส์นเี้ ป็นเงินมรดก เขากับน้องสาวใช้เงินส่วนของ
ตัวเองออกกันคนละครึ่งและถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ส่วนค่าตกแต่งรวมถึง
ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ ตัง้ แต่มาอยูท่ นี่ เี่ ขาเป็นคนออกให้นอ้ งทัง้ หมด โดยมีเงือ่ นไขว่า
หล่อนจะต้องเป็นคนท�ำอาหาร เนื่องจากเขาไม่ชอบสั่งอาหารจากร้าน
ครั้นจะจ้างแม่ครัวเขาก็ร�ำคาญ ที่ส�ำคัญคือถึงจะเห็นบุหลันกัลยาดูเปรี้ยวๆ
แบบนี้ แต่หล่อนท�ำอาหารเก่งอย่าบอกใคร
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หนึง่ ตะวันค่อนข้างยุง่ กับงาน น้องสาวก็เรียน เวลาไม่คอ่ ยตรงกัน เขา
เลยคิดว่าอย่างน้อยที่สุดควรจะมีเวลาครอบครัวในช่วงมื้อเย็น ยกเว้นใคร
มีธุระ หรืออย่างมื้อเช้าเขาก็หยวนๆ ให้หล่อนท�ำอาหารเตรียมใส่กล่อง
แช่เย็นไว้เพื่อเอามาอุ่นกินในตอนเช้าด้วยกัน เนื่องจากเขาอยากให้น้อง
มีเวลานอนเพิ่มอีกสักชั่วโมงมากกว่า ตัวเขาไม่ได้เรื่องมากกับอาหาร แค่
อยากกินข้าวกับน้องเท่านัน้ ซึง่ ตอนทีบ่ หุ ลันกัลยาเรียนอยูก่ ็ไม่มปี ญั หาอะไร
ส่วนใหญ่หล่อนมีเรียนเช้าจึงต้องตื่นมากินข้าวเช้ากับเขาเป็นปกติ แต่พอ
เรียนจบลายก็เริ่มออก หล่อนเริ่มไปไหนมาไหนวุ่นวายไปหมด บางครั้งก็
ไม่ยอมตื่นเสียเฉยๆ จนเขาต้องไปขุดหล่อนออกจากเตียง
ถึงปกติจะค่อนข้างให้อิสระกับน้อง หากถ้าเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเวลา
ของครอบครัวเขาก็ไม่อยากปล่อยปละ
"พี่เดย์ เสร็จแล้วค่า"
เสียงเรียกลอยมา หนึง่ ตะวันจึงกดรีโมตปิดโทรทัศน์เครือ่ งใหญ่พร้อมกับ
เปลีย่ นไปเปิดเครือ่ งเล็กทีแ่ ขวนผนังอยูต่ รงห้องอาหารแทน ความจริงแล้ว
จากโต๊ะอาหารก็สามารถดูโทรทัศน์เครือ่ งใหญ่ได้ เนือ่ งจากพืน้ ทีส่ ว่ นกลาง
เปิดโล่งเชื่อมกันหมด แต่โทรทัศน์เครื่องเล็กจะอยู่ในมุมที่เหมาะกว่าตอน
นั่งกิน
"เมือ่ คืนกลับมากี่โมง" ชายหนุม่ ถามขณะดึงเก้าอีอ้ อกมานัง่ อาหารที่
รออยูเ่ บือ้ งหน้าคือขนมปังแฮมชีสตามทีห่ ล่อนประกาศไว้ นีเ่ ป็นเมนูประจ�ำ
ยามเร่งรีบเพราะมันท�ำง่ายมาก แค่เอาแฮมมาแปะบนขนมปัง ตามด้วยผัก
และชีสขูด เอาเข้าเครือ่ งปิง้ สักพักก็พร้อมกินแล้ว
ส�ำหรับเขาแล้วข้อตกลงก็คอื ข้อตกลง เมือ่ ตกลงกันไว้วา่ บุหลันกัลยา
เป็นคนท�ำอาหาร มันก็ตอ้ งเป็นไปตามนัน้ ...อีกอย่างเขาเป็นคนทีไ่ ม่ถกู โฉลก
กับการท�ำครัวอย่างรุนแรง เดี๋ยวเกิดเครื่องปิ้งระเบิดขึ้นมาหล่อนก็จะมา
โวยวายใส่เขาอีก
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"ก็เกือบตีหนึ่ง กว่าอีเวนต์จะเลิกก็ห้าทุ่มแล้ว ทีนี้เมื่อคืนมันเป็น
เดินแบบเครื่องเพชร ก็ต้องรอเช็กข้าวของให้เรียบร้อยอีก...พี่เดย์น่าจะไป
เชียร์เดือนมั่ง"
บุ หลั น กัล ยาเพิ่ง เรียนจบเมื่อ ไม่นานนี้เอง ตอนนี้อยู่ระหว่างรอ
รับปริญญา ความจริงหล่อนควรจะเข้าไปช่วยงานทีบ่ ริษทั ได้แล้ว แต่หล่อน
ก็บอกว่าขอพักสักนิดก่อน ทุกวันนี้นอกจากเที่ยวเล่นกับเพื่อนแล้วหล่อน
ก็ รั บ งานเดิ น แบบถ่ า ยแบบไปงานอี เ วนต์ ต ามประสาเซเลบริ ตี้ ค นดั ง
เพื่อเป็นค่าขนม เนื่องจากตอนนี้เขาไม่ได้ให้เงินเดือนหล่อนใช้เหมือน
ตอนเรียนแล้ว และหล่อนก็ไม่อยากไปเบิกเงินมรดกมาใช้ ซึ่งเรื่องนี้เขาก็
เห็นว่าดีแล้ว
"ถ้าไปก็ตอ้ งรอกลับพร้อมกันแล้วพีก่ ต็ อ้ งนอนดึก วันนีพ้ มี่ ปี ระชุมเช้า"
"แหม สามีคุณจอมนางเจ้าของงานก็เพื่อนพี่เดย์นี่นา...อ้อ แต่ดีแล้ว
ไม่งั้นพี่เดย์มีสิทธิ์เสียทรัพย์" บุหลันกัลยาหัวเราะคิกคัก "เมื่อคืนเขาลือกัน
ให้แซ่ดว่าคุณอคินซื้อเครื่องเพชรให้สาวสวย...คุณอคิน คาร์ลตันน่ะ พี่เดย์
จ�ำได้ใช่ไหม"
"จะลืมได้ไง แต่พักหลังเขาเงียบๆ ไปไม่ค่อยโผล่มาให้เห็น นี่ไปงาน
เมื่อคืนด้วยเรอะ" หนึ่งตะวันเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ
อคิน คาร์ลตันเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปกติ
อยู่อเมริกาแต่จู่ๆ ก็มาเมืองไทย ใครๆ ก็อยากรู้จักอคินทั้งนั้น ตัวเขาเองก็
เช่นกัน ช่วงแรกอีกฝ่ายออกเทีย่ วเป็นหนุม่ สังคมเต็มที่ ทว่าอยูด่ ๆี ก็เก็บตัว
เงียบหายไปจากวงสังคมเสียเฉยๆ
"เขาเป็นเพื่อนคุณกรกับคุณจอมนางไง แต่เหมือนเมื่อคืนเขามาหา
สาวสวยทีค่ ณุ จอมนางเชิญมาเดินแบบ ลือกันว่าเขาซือ้ เครือ่ งเพชรแปดหลัก
ให้คนนี้แหละ ชื่ออินทุนิภา ซีอีโอของศตรักษ์ที่ท�ำพวกตึกส�ำนักงานให้เช่า
เขาไม่คอ่ ยออกงานแต่พเี่ ดย์กน็ า่ จะรูจ้ กั นะ แถมคุณอินทุนภิ าคนนีเ้ พิง่ มีขา่ ว
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จะแต่งงานกับผู้ชายอีกคนด้วย เลยยิ่งเม้าท์กันสนุกใหญ่*"
บุหลันกัลยาเล่าเจื้อย ทว่าพอเห็นพี่ชายก้มหน้าก้มตากินตามประสา
ผู้ชายที่ไม่สนใจข่าวซุบซิบ หล่อนก็ย่นจมูกน้อยๆ...เขาชอบบ่นว่าหล่อน
ชอบสนใจเรือ่ งไร้สาระ ขณะทีห่ ล่อนคิดว่ารูเ้ รือ่ งพวกนี้ไว้อาจจะมีประโยชน์
ก็ได้
"ทีเ่ ดือนบอกว่าพีเ่ ดย์มสี ทิ ธิเ์ สียทรัพย์เพราะเมือ่ คืนแฟนนางแบบของ
พีเ่ ดย์กไ็ ปเดินแบบด้วย พวกสาวๆ พอได้ยนิ ว่ามีการเปย์เกิดขึน้ ก็พากันว้อนต์
มัง่ "
"จอยไม่ใช่แฟนพี่" หนึ่งตะวันเงยหน้าขึ้นจ้องน้องสาวจนได้
"อ้อ ค่ะๆ ไม่ใช่แฟน แค่กิ๊กแล้วก็นอนด้วยกันเฉยๆ"
"เดือน" พีช่ ายเรียกเสียงเข้ม หากหล่อนก็ยงั ลอยหน้าลอยตากินขนมปัง
ต่อไปเหมือนไม่มอี ะไรเกิดขึน้
"หรือว่าไม่จริงล่ะ"
คราวนี้หนึ่งตะวันต้องผ่อนลมหายใจออกมา จะปฏิเสธก็พูดไม่ออก
เนื่องจากมันเป็นเรื่องจริง
ที่ผ่านมาเขามีความสัมพันธ์จริงจังอยู่บ้าง ซึ่งเขาก็จะพาทุกคนที่เขา
คิดจริงจังด้วยมาเจอครอบครัว แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่เขาคิดจะจริงจัง
เหล่านั้นก็จบลง ส่วนจินดาพรหรือจอย นางแบบในบทสนทนาเมื่อครู่นั้น
เขาไม่เคยพามาเจอน้องสาวและไม่คิดจะพามาด้วย แม้เขาจะควงหล่อน
มาพักหนึ่งแล้วก็ตาม
อันทีจ่ ริงจินดาพรก็ไม่แย่ หล่อนเป็นผูใ้ หญ่และไม่งเี่ ง่า นอกจากเป็น
นางแบบและรับงานอืน่ ในวงการบันเทิงแล้วหล่อนก็มธี รุ กิจร้านอาหาร ไม่เคย
แสดงเจตนาว่าหวังเงินทองข้าวของจากเขาเหมือนผู้หญิงบางคนที่ผ่านมา
* ติดตามเรื่องราวของก้องกิดากรกับเพชรจอมนางได้ใน 'รักร้ายละลายใจ' และเรื่องราวของอคินกับอินทุนิภาได้ใน
'รักโดยสมัครใจ'
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แต่ประเด็นก็คือเขากับหล่อนพบกันในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง แอลกอฮอล์
ช่วยกระตุน้ จากนัน้ เขากับหล่อนก็ไปจบลงบนเตียงอย่างรวดเร็ว
พูดตามจริงหนึ่งตะวันไม่คิดอยากได้ผู้หญิงที่ง่ายขนาดนี้เป็นแม่ของ
ลูก เขาไม่ได้ตงั้ ใจจะควงหล่อนนานเสียด้วยซ�ำ้ หากเพราะหล่อนนิง่ ๆ และ
ไม่ได้เรียกร้องแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ไม่แม้แต่ทวงถามถึงสถานะ
ความสัมพันธ์ทชี่ ดั เจน เรือ่ งระหว่างเขากับหล่อนจึงยังด�ำเนินมาจนถึงวันนี้
"เอาเหอะ เดือนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่เดย์หรอก" บุหลันกัลยาพูด
เมื่อเห็นว่าพี่ชายเงียบไป ปกติพวกหล่อนพี่น้องไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว
กันอยู่แล้ว ยกเว้นถ้าเห็นอะไรไม่เข้าทีจึงค่อยเตือนกัน "แต่ยังไงเดือนก็
อยากให้พี่เดย์จริงจังกับใครซักคนเสียทีนะ นี่จะสามสิบแล้วนะคะคุณพี่"
"ก็มันยังไม่เจอคนคนนั้นจะให้พี่ท�ำไง แต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ"
"แล้วนี่ถ้าสมมติเดือนแต่งงานก่อนแล้วใครจะท�ำอาหารให้พี่เดย์กิน
เนี่ย อดตายแหงๆ"
"งัน้ เดือนก็ไม่ตอ้ งย้ายออก ถ้าใครมาขอเดือนแล้วไม่ยอมย้ายมาอยูท่ นี่ ี่
พีจ่ ะไม่ยอมยกเดือนให้"
"โอ๊ย อะไรของพี่เดย์เนี่ย" บุหลันกัลยาโวยวาย หากพี่ชายก็ไม่น�ำพา
ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารพร้อมยกจานเปล่าไปวางตรงอ่างล้างจาน
"วันนี้จะออกไปข้างนอกหรือเปล่า"
"ก็วา่ จะออก แต่อาจจะสายๆ พักก่อน" หญิงสาวกลับเข้าสูโ่ หมดปกติ
หล่อนรูว้ า่ เมือ่ ครูพ่ ชี่ ายแค่พดู เล่น แถมเอาเข้าจริงก็อาจเป็นหล่อนเองนีแ่ หละ
ที่ทิ้งเขาไม่ลง
อย่างไรก็เหลือกันแค่สองพี่น้อง ถ้าเกิดพอดีพอร้ายหล่อนแต่งงาน
ก่อนจริงๆ หนึ่งตะวันก็ต้องอยู่คนเดียว
โอ๊ย นี่จะไปหาผู้หญิงดีๆ ที่ไหนมาให้พี่เดย์ได้บ้างเนี่ย!
"ถ้าว่างก็แวะเข้าไปดูๆ ที่บริษัทบ้าง อย่าลืมล่ะว่าพี่ให้เดือนพักแค่ถึง
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วันรับปริญญา"
"ค่า ไม่ลมื หรอกน่า พักนีเ้ ดือนก็เข้าไปบ่อยอยูน่ ะ" บุหลันกัลยากลอกตา
พี่ชายเป็นพวกจริงจังกับค�ำมั่นสัญญามากแค่ไหน ใครจะรู้ดีเท่ากับคนใน
ครอบครัวอย่างหล่อน
"งัน้ พี่ไปนะ เจอกันตอนเย็น นอกจากข้าวเย็นแล้วก็ทำ� มือ้ เช้าไว้ดว้ ย"
"พี่เดย์นี่!" น้องสาวตวัดสายตาค้อนขวับ หล่อนเพิ่งตื่นไม่ถึงชั่วโมงดี
เขาก็ โยนงานใส่หัวหล่อนไม่รู้กี่อย่างแล้ว...ดวงตาคู่สวยเหลือบมองตาม
พีช่ ายเดินย้อนกลับไปทางห้องรับแขก ก่อนทีห่ ล่อนจะนึกขึน้ ได้ "เออ พี่ไนต์
จะกลับมาอยูไ่ ทยเป็นหลักเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม วันก่อนเดือนเจอแก๊งของ
พีเ่ ดย์แล้วพีๆ่ เขาคุยให้ฟงั "
"เหมือนจะเป็นงัน้ " หนึง่ ตะวันหยุดยืนแล้วหันมามองดวงหน้าสวยคม
ของน้อง "อยากรู้ชัวร์ๆ ก็โทรหาสิ"
"ไม่เอา โทรหาผู้ชายก่อนมันไม่งาม" บุหลันกัลยาลอยหน้าลอยตา
แล้วหันกลับไปแทะขนมปังของตัวเองต่อ
หนึ่งตะวันถอนหายใจ จากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเข้าลิฟต์ส่วนตัว
ของชั้นเพนต์เฮ้าส์ โดยไม่พูดอะไรอีก...รัตติพงศ์หรือไนต์คือเพื่อนสนิท
ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเขา ช่วงหลังๆ อีกฝ่ายไปอยู่เมืองนอก
แทบไม่ได้กลับไทยเลย เมื่อไม่นานมานี้รัตติพงศ์เพิ่งถอนหมั้นและก�ำลัง
จะกลับมาอยู่เมืองไทย
เมื่อเป็นเพื่อนสนิท รัตติพงศ์ก็ย่อมต้องรู้จักครอบครัวธนโภคินของ
เขาด้วย หมอนัน่ สนิทสนมกับบุหลันกัลยามาตัง้ แต่หล่อนยังใช้คำ� น�ำหน้าว่า
เด็กหญิง ระหว่างทั้งสองคนนี้มีเรื่องราวน่าสนใจทีเดียว
ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายคู่นี้จะเป็นอย่างไร...
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บทที่ 1

สายใยแห่งโชคชะตา

พริมาภาเปิดประตูเข้าสูห่ อ้ งพัก เธอหันไปลงกลอนทีต่ ดิ ตัง้ ไว้หลายชัน้
แม้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ส�ำหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่เธอก็ไม่อยากประมาท
เมือ่ เรียบร้อยแล้วเธอจึงหมุนกายเดินไปทิง้ ตัวนัง่ ตรงขอบเตียงอย่างอ่อนล้า
วันนีม้ ญี าติหา่ งๆ คนหนึง่ นัดเธอออกไปพบ และหัวข้อสนทนาก็ถว่ งอยู่ในอก
ของเธอจนถึงเวลานี้
'ฉันอยากให้เธอไปสมัครเป็นเลขาฯ ที่บริษัทธนโภคิน ที่นั่นก�ำลัง
รับสมัครเลขาฯ ให้เด็กเดือนคนนั้น' นงลักษณ์ประกาศเกือบจะทันทีที่เธอ
นั่งลงบนเก้าอี้ในร้านอาหาร
'คะ?'
'ฉันต้องการให้เธอไปสืบความลับที่นั่น!'
พริมาภามึนงง จนนัง่ ฟังต่อไปอีกพักเธอจึงกระจ่างใจ...ครอบครัวของ
นงลักษณ์ท�ำธุรกิจหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็น
ธุรกิจที่ครอบครัวธนโภคินท�ำก่อนมานานแล้ว หากธุรกิจนี้ก็กว้างมากและ
เท่าทีฟ่ งั ดูธรุ กิจของทัง้ สองบริษทั ก็ทบั ซ้อนกันแค่นดิ เดียวตรงทีร่ บั จ้างผลิต
เสื้อผ้าเหมือนกัน ต่างกันที่ทางธนโภคินมีแบรนด์ที่เข้มแข็งเป็นของตัวเอง
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ในหลายระดับ ขณะที่ฝั่งนงลักษณ์เพิ่งขยับมาสร้างแบรนด์ของตัวเองได้
ไม่นาน กระนั้นดูอย่างไรทั้งสองบริษัทก็ไม่น่าจะมีการกระทบกระทั่งทาง
ธุรกิจกันได้เลย
ทว่าหลังจากนัน้ อีกพักหนึง่ หญิงสาวก็จบั ใจความได้วา่ ประเด็นส�ำคัญ
ทีก่ ระตุน้ ให้ครอบครัวของนงลักษณ์โกรธแค้นน่าจะเป็นเรือ่ งทีน่ ภัสสร ลูกสาว
ของหล่อนโดนหนึง่ ตะวันหักอกในแบบทีท่ ำ� ให้หล่อนเสียหน้าอย่างร้ายกาจและ
โดนซุบซิบนินทาจนถึงวันนี้ จนท�ำให้พวกเขาเกิดความคิดอยากจะเอาคืน
หล่อนไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาชัดๆ หากเธอเคยได้ยินข่าวนี้มาพักหนึ่งแล้ว
จึงพอจับมาปะติดปะต่อได้
'ถ้าได้เป็นเลขาฯ ผูบ้ ริหาร เธอก็ตอ้ งมีทางเข้าถึงข้อมูลหลายอย่าง...
ฉันต้องการข้อมูลลับของบริษัทนั้น!' นงลักษณ์ประกาศ
'ข้อมูลลับ...อะไรเหรอคะ' พริมาภาถามเสียงค่อย
'ไว้ถา้ เธอเข้าไปท�ำงานได้แล้วฉันถึงจะบอก' ญาติหา่ งๆ ของเธอบอก
เสียงสะบัด 'แล้วถ้าเธอท�ำได้ส�ำเร็จฉันจะให้เธอสองล้าน!'
สองล้าน...จ�ำนวนเงินสะกดเธอเอาไว้ แน่นอน เธอทราบว่าท�ำไม
อีกฝ่ายจึงยื่นข้อเสนอด้วยตัวเลขนี้ หากเธอนึกไม่ถึงว่านงลักษณ์จะลงทุน
ขนาดยอมจ่ายเงินหลักล้าน...แต่พอมานึกดู ถ้าได้ขอ้ มูลลับทางธุรกิจมาจริงๆ
บริษัทของหล่อนก็อาจท�ำเงินได้เกินสองล้านมาก
'ถ้าเธอไปสมัครเป็นเลขาฯ ได้ส�ำเร็จฉันจะให้เธอเลยทันทีห้าหมื่น!'
อีกฝ่ายโพล่งขึ้นมา ไม่รู้เพราะเห็นเธอเงียบไปนานหรือเปล่า
ห้าหมื่น...พริมาภาพรูลมหายใจยาว ในโพรงปากขมปร่า
เรือ่ งมันเริม่ ต้นตรงทีพ่ อ่ ของเธอซึง่ อยูต่ า่ งจังหวัดเมาแล้วขีจ่ กั รยานยนต์
ไปชนเด็กแถวบ้าน พ่อแม่เด็กเรียกเงินห้าหมืน่ ไม่อย่างนัน้ จะเอาเรือ่ ง เมือ่
รู้ข่าวแบบนี้ลูกสาวคนเดียวอย่างเธอจะท�ำอะไรได้นอกจากพยายามหาเงิน
แต่ล�ำพังหนี้เดิมเธอก็ต้องพยายามท�ำงานหาเงินชดใช้แบบมองไม่เห็น
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ทางหมดอยูแ่ ล้ว ทุกวันนีพ้ อจ่ายหนีแ้ ล้วเธอก็เหลือใช้แทบจะเดือนชนเดือน
บริษทั ทีเ่ ธอท�ำงานด้วยก็เพิง่ ปิดตัวลงไป ยังดีที่ได้เงินชดเชยมา แม้จะแค่
เดือนเดียวเพราะเธอเพิง่ เข้ามาท�ำงานไม่ถงึ ปีกต็ าม แล้วจูๆ่ ต้องใช้เงินห้าหมืน่
ทรัพย์สนิ จะไปจ�ำน�ำจ�ำนองก็ไม่มี ทางเดียวคือกูเ้ งินหรือหยิบยืม ญาติของ
เธอส่วนใหญ่อยูต่ า่ งจังหวัด ฐานะไม่ตา่ งกับครอบครัวเธอ หวังพึง่ พาอะไร
ไม่ได้ ญาติทรี่ ำ�่ รวยทีเ่ ธอนึกออกก็คอื ครอบครัวของนงลักษณ์นเี่ อง
เดิมนงลักษณ์ก็ไม่ได้มีฐานะดี หากหล่อนเก่งและถีบตัวเองจนได้
แต่งงานเข้าไปอยู่ในครอบครัวที่ร�่ำรวย จากนั้นหล่อนก็ทิ้งชีวิตเดิมๆ แทบ
ตัดญาติขาดมิตรกับเครือญาติ ขนาดญาติใกล้ชดิ ยังแทบไม่ได้พบ พริมาภา
เป็นเพียงญาติหา่ งๆ ก็แทบไม่ตอ้ งพูดถึง เธอเคยเจอนงลักษณ์แค่ครัง้ เดียว
เมื่อสองสามปีก่อนตอนญาติคนหนึ่งได้ดิบได้ดีเป็นรองผู้ว่าฯ จึงมีการ
จัดงานฉลอง และอาจเพราะต�ำแหน่งที่ ใหญ่โตท�ำให้นงลักษณ์ยอมไป
ร่วมงานด้วย แต่ครั้งนั้นเธอก็ไม่ได้คุยกับหล่อนสักค�ำเดียว
เมื่อเดือนก่อนเธอได้ไปท�ำงานกับบริษัทออร์แกไนเซอร์ซึ่งจัดงาน
เปิดตัวสินค้าแบรนด์หนึง่ ให้พวกไฮโซ นงลักษณ์กเ็ ป็นแขกรับเชิญในงานนัน้
ด้วย เธอไม่ได้คดิ จะเข้าไปทักหล่อน หากบังเอิญญาติทที่ ำ� งานอยู่ใกล้ๆ แวะ
มาหาเธอ อีกฝ่ายจ�ำนงลักษณ์ ได้และท�ำท่าจะเข้าไปทัก เมื่อพิจารณาจาก
เรือ่ งราวทีผ่ า่ นมา เธอก็คดิ ว่านงลักษณ์คงไม่อยากให้คนทีด่ ธู รรมดาๆ บ้านๆ
เข้าไปทักแล้วบอกว่าเป็นญาติแน่ เธอเลยแก้ไขสถานการณ์และกันญาติ
ออกไป
แต่เรือ่ งบังเอิญในวันนัน้ ก็ไม่จบเพียงแค่นนั้ เพราะพริมาภายังได้พบกับ
บุหลันกัลยาในงานนี้อีกด้วย ซึ่งปฏิกิริยาของรายนี้ตรงข้ามกับนงลักษณ์
โดยสิน้ เชิงทีเดียว
'พี่พรีม! พี่พรีมใช่ไหมคะ!'
การทีบ่ หุ ลันกัลยาจ�ำเธอได้นบั ว่าเกินคาด เพราะครัง้ สุดท้ายทีเ่ จอกัน
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ก็ผา่ นมาถึงเจ็ดปีแล้ว แต่ทที่ ำ� ให้เธออึง้ ยิง่ กว่าคือการทีอ่ กี ฝ่ายเข้ามาทักเธอ
อย่างสนิทสนม เนื่องจากเมื่อเจ็ดปีก่อนเธอลาจากครอบครัวธนโภคิน
มาอย่างไม่สวยงาม ถึงตอนนั้นบุหลันกัลยาจะเพิ่งอายุสิบห้าสิบหก หากก็
ถือว่ารู้ความแล้ว หล่อนควรรังเกียจเธอด้วยซ�้ำไป
'พี่พรีมจ�ำเดือนได้ไหมเนี่ย'
'จ�ำได้สิคะ พี่จะลืมน้องเดือนได้ยังไง' พริมาภารีบตอบเมื่ออีกฝ่าย
ถามย�้ำ
บุหลันกัลยาโตขึน้ กว่าตอนทีเ่ จอกันครัง้ สุดท้ายมาก ตอนนีห้ ล่อนไม่มี
เบบีแ้ ฟตแบบเด็กวัยรุน่ แล้ว นอกจากนีก้ ส็ งู ขึน้ และเพรียวขึน้ ด้วย แต่เค้าหน้า
ของหล่อนยังคงเดิม โดยเฉพาะดวงตาคมสวยสีนิลเด่น หล่อนสนใจการ
แต่งเนือ้ แต่งตัวและฉายแววเปรีย้ วตัง้ แต่ตอนนัน้ และมันก็ออกดอกออกผล
อย่างชัดเจนในปัจจุบนั หล่อนกลายเป็นนางแบบและเป็นเซเลบริตผี้ นู้ ำ� เทรนด์
ด้านแฟชัน่ คนหนึง่
'ดีจัง' บุหลันกัลยายิ้มออกมาอย่างเป็นมิตร ก่อนจะรัวค�ำพูดเป็นชุด
'เดือนนึกว่าทักผิดซะแล้ว แต่พี่พรีมสวยเหมือนเดิม...ไม่สิ สวยกว่าเดิม
เพียงแต่หน้าหวานเจีย๊ บเหมือนเดิม เดือนเลยมัน่ ใจจนต้องเข้ามาทัก แล้วนี่
พี่พรีมมาท�ำงานเหรอคะ'
'ค่ะ มารับจ็อบพิเศษน่ะ ส่วนน้องเดือนก็คงเป็นแขกของงานนี้ใช่ไหม'
'แค่แวะเอากระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีน่ะค่ะ เดี๋ยวเดือนต้อง
รีบไปงานแต่งงานต่อ...เสียดายจัง อุตส่าห์เจอพีพ่ รีม' สาวรุน่ น้องบ่นหน้ามุย่
ก่อนทีห่ ล่อนจะท�ำท่านึกขึน้ ได้ 'เอ้อ งัน้ พีพ่ รีมเอานามบัตรเดือนไปค่ะ'
ไม่พูดเปล่า บุหลันกัลยาเปิดกระเป๋าสะพายหยิบนามบัตรใบหนึ่ง
ส่งให้เธอ จากนั้นหล่อนก็ยิ้มเผล่
'พอดีเดือนรับงานถ่ายแบบออกอีเวนต์หาตังค์กินหนมน่ะค่ะเลย
มีนามบัตร ถ้ายังไงเดี๋ยวพี่พรีมยิงมาหาเดือนเนาะ ตอนนี้เดือนต้องรีบไป
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แล้วค่ะ ไว้คุยกันนะ'
พริมาภาเก็บนามบัตรใบนั้นไว้อย่างดี หากไม่เคยคิดจะโทรไปตามที่
อีกฝ่ายสั่งไว้...เส้นทางชีวิตของเธอกับสมาชิกครอบครัวธนโภคินไม่ควร
พาดผ่านกันอีก แค่บังเอิญเจอกันก็อาจถือว่ามากเกินไปแล้วด้วยซ�้ำ
อย่างไรก็ตามการพบกันในวันนัน้ ของเธอกับบุหลันกัลยากลับตกอยู่ใน
สายตาของนงลักษณ์ และหล่อนก็สนใจเรือ่ งนีจ้ นถึงขัน้ เรียกเธอไปคุย ทัง้ ที่
ก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าสักนิดแม้หล่อนจะเห็นว่าเธอช่วยกันญาติออกไปไม่ให้
เข้ามาทักก็ตาม
'เธอรู้จักกับพวกบ้านธนโภคินด้วยเหรอ เมื่อกี้ฉันเห็นเด็กที่ชื่อเดือน
เข้าไปทักเธอ' หลังจากไถ่ถามชือ่ และไล่เลียงว่าเป็นญาติกนั แน่ รวมถึงถาม
เรื่องหน้าที่การงานนิดหน่อย นงลักษณ์ก็พุ่งเข้าหาบทสนทนาที่ดูเหมือน
น่าจะเป็นจุดประสงค์หลักของหล่อน
'ก็...หนูรจู้ กั กับรุน่ พีข่ องน้องเขาน่ะค่ะ ตัง้ แต่สมัยเรียน' สัญชาตญาณ
เตือนพริมาภาว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆ เธอเลยตอบไปแบบนั้น ซึ่งเธอ
ก็ถอื ว่าไม่ได้โกหก ในเมือ่ พีช่ ายแท้ๆ ก็นบั เป็นรุน่ พี่ในรูปแบบหนึง่ เหมือนกัน
'ดูท่าทางสนิทกันนะ'
'ไม่หรอกค่ะ ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว พอเจอกันอีกทีน้องเขาเลย
แปลกใจ'
นงลักษณ์ท�ำท่าเหมือนจะถามอะไรบางอย่างต่อ ทว่าสุดท้ายหล่อนก็
เพียงถามเบอร์โทรศัพท์ของเธอเอาไว้ ก่อนจะผละไปเสียเฉยๆ...พริมาภา
งุนงงและแปลกใจ แต่เมื่อคิดว่าจะไม่ได้เจอกับหล่อนแล้วเธอเลยไม่ได้
เก็บเรื่องนี้มาคิดอีก จนกระทั่งเกิดเรื่องที่ท�ำให้เธอต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน
พริมาภาพยายามหาเงินห้าหมืน่ จนแทบหน้ามืด จะกูเ้ งินจากธนาคาร
ก็ต้องใช้เวลาแถมตอนนี้เธอก็ตกงานด้วย จะกดเงินสดจากบัตรเครดิต
วงเงินของเธอก็ไม่พอ นี่เป็นครั้งแรกทีเดียวที่เธอโกรธตัวเองที่หลีกเลี่ยง
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การท�ำบัตรกดเงินสดเอาไว้เพราะไม่อยากเป็นหนี้ง่ายเกินไป ครั้นจะไปยุ่ง
กับพวกเงินกู้นอกระบบ เธอก็เข็ดจากประสบการณ์ของครอบครัวในอดีต
เสียแล้ว ไม่ว่ามองทางไหนก็คล้ายเห็นแต่ความมืดมิด จนกระทั่งเธอเปิด
โทรศัพท์ดูแล้วเห็นเบอร์ของนงลักษณ์
วันนั้นอีกฝ่ายถามเบอร์เธอ แต่เนื่องจากหล่อนลืมเอาแว่นสายตา
มาท�ำให้กดโทรศัพท์มือถือไม่ถนัด หล่อนจึงให้เธอกดโทรศัพท์เข้าไปที่
เบอร์ของหล่อน นั่นท�ำให้เธอมีเบอร์ของนงลักษณ์ไปโดยปริยาย และเธอก็
ตัดสินใจบันทึกเบอร์เอาไว้เพราะคิดว่าหล่อนอาจโทรมา ขณะทีเ่ ธอแน่ใจว่า
ตนเองจะไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อไปแน่ๆ
ทว่าเมื่อถึงวันที่เข้าตาจน พริมาภาก็ต้องเป็นฝ่ายกดต่อสายไปหา
นงลักษณ์เองจนได้ หล่อนฟังเรื่องความจ�ำเป็นต้องใช้เงินของเธอ รวมถึง
ซักไซ้เรื่องหนี้ก้อนอื่นๆ ของบ้านเธอ ปกติเธอไม่พูดเรื่องนี้กับใคร หาก
เมื่อจ�ำเป็นเธอก็ต้องพูด กระนั้นเมื่อฟังจบอีกฝ่ายกลับบอกว่าจะคิดดูก่อน
แล้ววางสายไป
หญิงสาวจิตตกอย่างหนัก มั่นใจว่าหล่อนคงไม่ติดต่อกลับมา แม้จะ
ไม่เข้าใจว่าท�ำไมหล่อนจึงถามไถ่อะไรเธอมากมายแทนที่จะปฏิเสธแต่แรก
หากเอาเข้ า จริ ง ปรากฏว่ า เมื่ อ เช้ า หล่ อ นกลั บ โทรมาเรี ย กเธอไปคุ ย ที่
ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ยื่นข้อเสนอ ตัวเลขนั้นเป็นจ�ำนวนใกล้เคียงกับ
หนี้ก้อนโตของครอบครัว นับว่าเธอเปิดเผยจุดอ่อนให้นงลักษณ์โจมตีเอง
แท้ๆ หากคราวนีถ้ งึ จะร้อนเงินและข้อเสนอจะดีสกั แค่ไหน เธอก็จำ� ต้องเป็น
ฝ่ายขอกลับมาคิดดูก่อนบ้าง
ไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นเรื่องผิด แต่เพราะมันเกี่ยวข้องกับครอบครัว
ธนโภคินด้วย...
พริมาภาลุกขึน้ ไปเปิดลิน้ ชักเล็กๆ ของโต๊ะเครือ่ งแป้ง จากนัน้ ก็หยิบซอง
เล็กๆ ออกมา ในซองนัน้ นอกจากมีบตั รสะสมแต้ม การ์ดสมาชิกของร้านรวง

Page ���������.indd 19

14/9/60 15:07

ทัณฑ์ทิวา
20

ต่างๆ แล้วก็ยงั มีนามบัตรของคนทีเ่ ธอพบเจอ แน่นอนว่ารวมถึงนามบัตรของ
บุหลันกัลยาด้วย
หญิงสาวเดินถือนามบัตรกลับไปทีเ่ ตียง เธอหยิบโทรศัพท์มอื ถือขึน้ มา
กดตามตัวเลขทีป่ รากฏบนนามบัตร จากนัน้ ก็สดู ลมหายใจลึกระหว่างฟังเสียง
รอสาย
"ฮัลโหล"
"น้องเดือน นี่พี่พรีมเองนะคะ"
"พี่พรีม?" เสียงบุหลันกัลยาฟังงุนงง แต่แค่อึดใจหล่อนก็ร้องต่อ
"อ๋อ พี่พรีม! โอ๊ย นี่เดือนนึกว่าพี่พรีมจะไม่โทรมาหาเดือนแล้วเนี่ย"
"น้องเดือนว่างไหมคะ พีม่ เี รือ่ งส�ำคัญจะคุยด้วย" พริมาภาถามกลับไป
เสียงขรึม นัน่ ท�ำให้อกี ฝ่ายเงียบไปอึดใจ ก่อนจะตอบกลับมาอย่างเป็นงาน
เป็นการขึน้ ท่าทางคงสัมผัสได้วา่ เธอมีธรุ ะส�ำคัญจริงๆ
"ว่างค่ะ คุยได้ พี่พรีมมีอะไรว่ามาได้เลย"
พอได้ฟงั ธุระของพริมาภาแล้วบุหลันกัลยาก็ตดั สินใจว่าควรนัดเจอกัน
หลังจากนั้นหล่อนก็ถามว่าเธอพักอยู่แถวไหนแล้วขับรถมาหาเธอถึง
ห้างใกล้ๆ ตอนแรกเธอเกรงใจเพราะมันไกลจากบ้านธนโภคิน อีกฝ่ายจึง
บอกว่าหล่อนกับพี่ชายย้ายมาอยู่คอนโดฯ กลางเมืองแล้ว
"โอ๊ย นีม่ นั เรือ่ งบ้าอะไรกันเนีย่ " น้องสาวของหนึง่ ตะวันถึงกับยกมือขึน้
กุมขมับหลังจากขอให้เธอเล่าเรือ่ งทัง้ หมดให้ฟงั อย่างละเอียดอีกครัง้
"น้องเดือนพอจะรูบ้ า้ งไหมคะว่ามีการขัดแย้งทางธุรกิจอะไรกันถึงต้อง
ท�ำกันขนาดนี้เลย"
"ก่อนหน้านี้เดือนยังเรียนไม่จบก็แค่เข้าไปช่วยนู่นนี่นิดๆ หน่อยๆ
เวลามีงานส�ำคัญๆ เท่านัน้ แหละค่ะ" บุหลันกัลยาส่ายหน้าไปมา "ความจริง
ปกติถ้ามีเรื่องใหญ่ๆ พี่เดย์ก็จะเล่านะ แต่เรื่องนี้เดือนไม่เคยได้ยินเลย"
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"แล้วมันก็มีเรื่องลูกสาวของนงลักษณ์..."
"อ๋อ จริงด้วย!" สาวเปรีย้ วท�ำท่านึกขึน้ ได้ "ยายนัน่ เกาะแกะพีเ่ ดย์หนัก
มาก ตอนแรกๆ พีเ่ ดย์กย็ งั รักษาน�ำ้ ใจไว้หน้า แต่พอนานเข้าเริม่ ลามปาม ไป
ระรานผูห้ ญิงรอบตัวพีเ่ ดย์ทวั่ เลย พีเ่ ดย์เลยจัดหนักซะกลางงานเลีย้ ง ตอนนี้
ได้ขา่ วว่าหลบไปเลียแผลใจทีอ่ งั กฤษนูน่ ...เอ้อ แล้วพีพ่ รีมรูเ้ รือ่ งนีม้ ากน้อย
แค่ไหนคะเนีย่ "
"ก็แค่ที่ลงข่าวซุบซิบในหนังสือพิมพ์ แล้วพี่ก็จับแพะชนแกะเอา"
"อืม แต่ถา้ บอกว่าบ้านนัน้ แค้นพีเ่ ดย์เรือ่ งนีก้ เ็ ป็นไปได้นะคะ" บุหลันกัลยา
ท�ำท่าครุน่ คิด ก่อนทีด่ วงตาสวยคมจะเบนกลับไปหาคนทีน่ งั่ อยูฝ่ ง่ั ตรงข้าม
ของโต๊ะในร้านอาหารฟาสต์ฟดู้ อีกครัง้ "แล้วพีพ่ รีมจะเอายังไงต่อคะ"
"ที่พี่โทรหาน้องเดือนก็เพราะอยากปรึกษานี่แหละค่ะ" พริมาภายก
มุมปากเป็นรอยยิม้ ฝืด "เป็นตายร้ายดียงั ไงพีก่ จ็ ะไม่มวี นั ท�ำร้ายพี...
่ ครอบครัว
น้องเดือน พีอ่ ยากให้พวกน้องเดือนรูไ้ ว้วา่ ก�ำลังมีคนคิดไม่ดดี ว้ ย"
สาวรุ่นน้องสังเกตได้อย่างง่ายดายว่าอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการพูดชื่อ
หนึ่งตะวัน หล่อนจ้องใบหน้าสวยหวานอย่างค้นคว้า ก่อนจะส่งค�ำถามผ่าน
กลีบปากรูปกระจับออกไป
"เมื่อตอนนั้น...พี่พรีมไม่ได้เต็มใจรับเงินจากคุณแม่ใช่ไหมคะ"
พริมาภาอึ้งไปนิดหนึ่ง คิดไม่ถึงว่าบุหลันกัลยาจะถามเรื่องนี้ แต่
หลังจากที่เห็นว่าหล่อนจ้องมาไม่วางตา บ่งบอกว่าจะไม่ยอมถอยจนกว่า
จะได้ค�ำตอบ เธอก็ส่ายหน้าเบาๆ
"พี่เต็มใจรับเงินก้อนนั้นมาเองค่ะ"
"งั้นมันก็ต้องมีเหตุผลที่ท�ำให้พี่พรีมรับเงิน...บอกเดือนมาหน่อยค่ะ
ว่าเหตุผลคืออะไร พี่พรีมคบพี่เดย์เพราะแค่หวังรวยทางลัด หรือว่าเพราะ
อะไร" บุหลันกัลยารุกต่อตามนิสัย ปิดท้ายด้วยการดักคอ "แล้วก็ช่วยอย่า
โกหกเดือนนะคะ ไหนๆ เรื่องก็ผ่านมาจนป่านนี้แล้ว โตๆ กันแล้วด้วย"

Page ���������.indd 21

14/9/60 15:07

ทัณฑ์ทิวา
22

อีกครั้งที่พริมาภานิ่งอึ้งไป ขณะที่อีกฝ่ายก็ยังคงจ้องเธออย่างมุ่งมั่น
เช่นเดิม จนสุดท้ายเธอก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ
"ก่อนพี่จะตอบอะไร พี่คงต้องขอให้น้องเดือนรับปากกับพี่ก่อนว่า
จะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใคร"
"ใครที่พูดถึงนี่คือพี่เดย์ใช่ไหมคะ" น้องสาวของหนึ่งตะวันเลิกคิ้ว
"ทุกคนนั่นแหละค่ะ พี่ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องนี้"
"ได้คะ่ เดือนสัญญาว่าจะไม่เล่าเรือ่ งนี้ให้ใครฟัง อันทีจ่ ริงเดือนก็ไม่ได้
อยากรื้อฟื้นอะไรหรอก แต่มันคาใจ..."
"ความจริงเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมาก ตอนนั้นพี่มีเรื่องจ�ำเป็นต้องใช้
เงินก้อนใหญ่ แล้วพอได้ข้อเสนอให้เลิกกับพี่เดย์เพื่อแลกกับเงินก้อนนั้น
พี่ก็ยอม...เรื่องมีอยู่แค่นี้แหละค่ะ" พริมาภาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลย
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา และแม้จะเนิ่นนานผ่านมาถึงเจ็ดปีแล้ว แต่ลึก
ลงไปหัวใจของเธอกลับยังสั่นหวิว มือที่วางอยู่บนตักใต้โต๊ะบีบเข้าหากัน
หากเธอก็ต้องพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติที่สุด
"เดือนขอละลาบละล้วงถามได้ไหมคะว่าเรือ่ งจ�ำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่
นัน้ คืออะไร"
"ตอนนัน้ คุณแม่ของพีเ่ ส้นเลือดในสมองแตก ค่ารักษาเบิกได้แค่บางส่วน
แล้วยังมีคา่ ใช้จา่ ยอย่างอืน่ อีก ตอนนัน้ บ้านพีก่ ม็ ภี าระหนีส้ นิ มากด้วย"
"แล้วคุณแม่ของเดือนก็เรียกพีพ่ รีมไปคุยพอดี...มันไม่ใช่เรือ่ งบังเอิญ
ใช่ไหมคะ"
พริมาภาปิดปากเงียบ พอเห็นอย่างนั้นบุหลันกัลยาก็ถอนหายใจบ้าง
"คุณพ่อกับคุณแม่เดือนเสียไปแล้ว พีพ่ รีมรูใ้ ช่ไหมคะ คุณพ่อไปผ่าตัด
เล็กๆ ตอนแรกก็เหมือนไม่เป็นอะไร แต่ไปๆ มาๆ ก็ตดิ เชือ้ ในกระแสเลือด
เฉยเลย ส่วนคุณแม่เป็นโรคมะเร็ง พอท่านเสียเดือนกับพีเ่ ดย์ถงึ ย้ายบ้าน...
ทีพ่ ดู มาเนีย่ คือเดือนจะบอกว่าตอนนีค้ ณ
ุ แม่ไม่อยูแ่ ล้ว เดือนเองเป็นลูกสาว
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แท้ๆ ไม่มที างท�ำอะไรให้ชอื่ เสียงคุณแม่เสียหายหรอก แล้วเดือนก็รอู้ ยูแ่ ล้ว
ด้วยว่าคุณแม่ไม่ปลืม้ พีพ่ รีมเท่าไหร่ พีพ่ รีมพูดมาเถอะค่ะ เดือนแค่อยากรู้
ความจริงว่าตอนนัน้ มันเกิดอะไรขึน้ เท่านัน้ เอง"
"มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะ" หลังจากเงียบไปพักใหญ่พริมาภา
ก็ยอมเปิดปาก เสียงของเธอแผ่วเบา...ในเมื่อหล่อนก็ทราบอยู่แล้วว่าแม่
ไม่ชอบเธอ ถ้าจะพูดก็คงไม่เป็นไร "คุณแม่ของน้องเดือนรู้ว่าครอบครัวพี่
เดือดร้อนเรื่องเงินเลยยื่นข้อเสนอมา แล้วพี่ก็รับไว้..."
"คุณแม่บอกพวกเราว่าพี่พรีมคบกับพี่เดย์เพราะเห็นว่าบ้านเรารวย
แล้วคุณแม่ก็บอกว่าแค่ลองใจพี่พรีมเฉยๆ ด้วย แต่พี่พรีมดันรับข้อเสนอ
จริงๆ" บุหลันกัลยาหยุดนิดหนึ่งเพื่อสังเกตท่าทีของอีกฝ่าย พอเห็นว่า
บนใบหน้าสวยหวานมีเพียงรอยยิม้ จางๆ โดยไม่มที ที า่ จะพูดอะไร หล่อนเลย
พรูลมหายใจออกมา "วันทีค่ ณุ แม่นดั พีพ่ รีมไปทีบ่ า้ นน่ะ คุณแม่คดิ ว่าไม่มใี คร
อยู่ แต่ความจริงวันนัน้ เดือนอยูบ่ า้ นด้วย"
พริมาภากะพริบตา เธอมองสาวรุ่นน้องอย่างคาดไม่ถึง แล้วค�ำถาม
ก็ผดุ ขึน้ ในดวงตากลมโต เธอไม่ได้เปิดปาก หากหล่อนก็พยักหน้าแล้วเฉลย
เอง
"วันนัน้ เดือนบังเอิญเดินไปเจอคุณแม่กำ� ลังคุยกับพีพ่ รีม แต่ได้ยนิ บ้าง
ไม่ได้ยนิ บ้าง บางช่วงก็ฟงั ไม่รเู้ รือ่ ง เดือนเลยไม่คอ่ ยแน่ใจ...อันทีจ่ ริงเดือน
ก็ไม่คอ่ ยเข้าใจด้วยน่ะแหละ แล้วพีพ่ รีมก็รวู้ า่ คุณแม่เป็นคนยังไง เดือนไม่กล้า
ทักท้วงอะไรหรอก แถมตอนนัน้ พีพ่ รีมก็รบั เงินไปจริงๆ ด้วย"
ในครอบครัวธนโภคินนั้นดวงดาวแม่ของบุหลันกัลยาเป็นใหญ่ ท่าน
ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างและมีทที า่ ไม่คอ่ ยปลืม้ พริมาภาซึง่ มาจากครอบครัว
แสนธรรมดา กระนัน้ ท่านก็ไม่คอ่ ยแสดงออกต่อหน้าลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
เท่าไหร่ ถ้าลับหลังก็เป็นอีกเรือ่ ง หนึง่ ตะวันถือว่าเป็นลูกแม่ ขณะทีบ่ หุ ลันกัลยา
นัน้ เป็นลูกพ่อเสียมากกว่า หล่อนเลยเห็นอย่างชัดเจนว่าแม่ไม่ชอบแฟนของ
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พีช่ ายเอาเสียเลย ส่วนหนึง่ ตะวันก็อาจจะพอรู้ หากเนือ่ งจากเห็นไม่ชดั เขา
คงคิดว่าถ้านานไปเดีย๋ วอะไรๆ ก็คงดีขนึ้ เอง อีกอย่างดูเหมือนเขาจะมัน่ ใจว่า
สุดท้ายแม่จะยอมตามใจเขาเหมือนเรือ่ งอืน่ ๆ ซึง่ เห็นได้ชดั ว่าเขาคิดผิด
"ใช่ค่ะ พี่รับเงินไปจริงๆ" พริมาภาบอกเสียงหนักแน่น "พี่เลือกเงิน
มากกว่า พี่ท�ำร้ายพี่เดย์...นั่นคือประเด็นส�ำคัญทั้งหมดของเรื่องนี้"
"ตอนนั้นพี่เดย์เสียใจมาก เหมือนจะเป็นบ้าไปเลย" บุหลันกัลยา
ถอนหายใจ และมันก็ทำ� ให้คนฟังสัมผัสได้ถงึ ความเจ็บปวดและความเสียใจ
ทีแ่ ล่นริว้ ขึน้ มาในอก "ตอนนัน้ เดือนไม่เข้าใจจริงๆ นะ คือเดือนพอจับได้วา่
พี่พรีมก็ไม่ได้อยากได้เงิน แต่เหมือนจะมีความจ�ำเป็นอะไรซักอย่าง เดือน
ยังแปลกใจว่าท�ำไมพีพ่ รีมไม่คยุ กับพีเ่ ดย์ พอโตขึน้ เดือนก็เข้าใจอะไรมากขึน้
เหลือเรือ่ งทีค่ าใจก็คอื เดือนไม่รวู้ า่ ความจ�ำเป็นของพีพ่ รีมคืออะไร พอมาฟัง
แบบนีก้ เ็ ข้าใจแล้วล่ะ...แล้วก็คดิ ว่าถ้าเป็นเดือนก็อาจท�ำเหมือนกันด้วย เพราะ
ถึงจะทูซ่ อี้ ยูต่ อ่ เผลอๆ อาจจะเสียหมดทุกอย่างเลยก็ได้ในเมือ่ คุณแม่ไม่ชอบ
พีพ่ รีมเลย"
ใช่ ดวงดาวไม่ชอบ...อาจใช้ค�ำว่ารังเกียจเธอได้ด้วยซ�้ำ ท่านคิดว่า
ลูกชายควรได้พบผู้หญิงที่คู่ควรเหมาะสมกว่าเธอ เรื่องนี้เธอเองก็ยอมรับ
แต่อาจเพราะความรักรวมถึงความเยาว์วัยท�ำให้เธอคิดในแง่ดีว่าเวลาอาจ
ช่วยให้ท่านเปลี่ยนความคิด หากสุดท้ายก็เป็นเธอเองที่หักหลังหนึ่งตะวัน
อย่างเลือดเย็น เลือกเงินมากกว่าคนรัก ถึงจะรู้สึกผิดและยังรักเขาจนถึง
วันนี้ กระนัน้ ความจริงก็คอื เธอรักตัวเองมากกว่า และต่อให้มโี อกาสย้อนเวลา
กลับไป เธอก็จะยังเลือกเหมือนเดิม
"แล้วเรือ่ งญาติของพี่ น้องเดือนจะเอายังไงคะ" พริมาภาวกกลับมาหา
หัวข้อสนทนาทีท่ ำ� ให้เธอต้องโทรหาอีกฝ่ายในวันนี้
"เดือนขอถามพี่พรีมก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่พรีมท�ำงานอะไรมาบ้าง"
"พีเ่ ป็นเลขาฯ ค่ะ" เธอตอบงงๆ แต่กย็ อมไล่ให้อกี ฝ่ายฟังว่าเคยท�ำงาน
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พิเศษอะไรมาอีกบ้าง
"แล้วตอนนี้พี่พรีมท�ำงานอะไรอยู่คะ"
"พีต่ กงานค่ะ บริษทั ทีพ่ ที่ ำ� งานเพิง่ ปิดไปเมือ่ ครึง่ เดือนก่อนนีเ่ อง ตอนนี้
พีก่ ำ� ลังหางานใหม่อยู"่
"อะไรจะสะดวกขนาดนี้ เดือนว่าให้พี่พรีมมาเป็นเลขาฯ ของเดือนก็
น่าจะได้นะ"
"คะ?!" สาวรุ่นพี่ร้องออกมาด้วยความตกใจ
"เดือนคิดว่าถึงพีพ่ รีมปฏิเสธ ยายนงลักษณ์กอ็ าจไปหาคนอืน่ มา ถ้าเป็น
พีพ่ รีมทางเดือนก็ยงั รูว้ า่ พวกนัน้ คิดท�ำอะไรบ้าง แต่ถา้ เป็นคนอืน่ นีห่ มดสิทธิ์
เลย รอรับความเสียหายสถานเดียว"
พริมาภาอ้าปากจะปฏิเสธ หากเอาเข้าจริงก็พดู ไม่ออก เพราะเธอไม่อาจ
โต้แย้งเหตุผลทีอ่ กี ฝ่ายให้ไว้ได้...อย่างไรนงลักษณ์กค็ งไม่หยุดแผนการร้ายกาจ
เพียงเพราะค�ำปฏิเสธของเธอแน่
"เอาตามที่เดือนบอกเถอะค่ะ มารับเงินเดือนจากทางนี้ แล้วพี่พรีมก็
จะได้เงินห้าหมื่นจากทางนู้นด้วยไง" หล่อนเกลี้ยกล่อม
"แต่..." พริมาภาอึกอัก หากบุหลันกัลยาก็เดาได้วา่ เธอก�ำลังคิดอะไรอยู่
"เรือ่ งพีเ่ ดย์ใช่ไหมคะ" เมือ่ เห็นสาวรุน่ พีพ่ ยักหน้ารับ หล่อนก็ถามต่อ
"ถามจริงๆ เถอะค่ะ พีพ่ รีมไม่อยากให้พเี่ ดย์รคู้ วามจริงเหรอ เดือนหมายถึง
อย่างน้อยก็ให้พเี่ ดย์รเู้ หตุผลทีพ่ พี่ รีมตัดสินใจแบบนัน้ น่ะ"
"ความจริงก็คอื พีท่ รยศพีเ่ ดย์ไม่ใช่เหรอคะ ไม่วา่ พีจ่ ะท�ำไปด้วยเหตุผล
อะไรก็ตาม" เธอหลุบสายตาลงมองแก้วน�้ำอัดลมที่ตั้งอยู่ตรงหน้า
ไม่วา่ อย่างไรพริมาภาก็ยงั คงรักฝังใจอยูก่ บั หนึง่ ตะวัน ต่อให้เข้าข้าง
ตัวเองว่าเขาจะให้อภัยเพราะเธอท�ำไปเพือ่ ช่วยครอบครัว กระนัน้ เหตุการณ์
เมื่อเจ็ดปีก่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็มีแต่ตอกย�้ำให้เธอยอมรับความจริง
ข้อหนึ่งว่าเขาคู่ควรกับผู้หญิงที่สมบูรณ์พร้อมกว่าเธอ ถ้าเธอยังอยู่กับเขา

Page ���������.indd 25

14/9/60 15:07

ทัณฑ์ทิวา
26

เธอก็คงเป็นตัวถ่วงและเขาก็คงต้องเดือดเนือ้ ร้อนใจเกีย่ วกับครอบครัวของเธอ
ไม่จบไม่สนิ้ เธอเห็นข่าวชีวติ รักของเขาเป็นระยะ ผูห้ ญิงแต่ละคนล้วนอยู่ใน
สังคมเดียวกับเขา พวกหล่อนสวย เก่ง ฉลาด เหมาะสมกับเขาดี และเธอก็
ยังนึกอวยพรจากใจจริงทุกครัง้ ให้เขาได้พบคนที่ใช่เสียที
ส�ำหรับพริมาภาแล้ว เธอปรารถนาเพียงให้หนึง่ ตะวันมีความสุขและ
ได้พบเจอแต่สงิ่ ทีด่ ี ส่วนตัวเธอก็แค่อยากมองเขามีความสุขจากไกลๆ เท่านัน้
เธออยากให้เขาเกลียดเธอและจดจ�ำเธอในฐานะผู้หญิงทรยศเห็นแก่เงิน
ต่อไป เพราะถ้ากลับมาเจอกันแล้วเขาท�ำดีกับเธอแม้สักนิด...เธอก็คง
เจ็บหนัก
"ถึงเดือนจะไม่เข้าใจพีพ่ รีม แต่เดือนก็สญั ญาไว้แล้วว่าจะไม่พดู ไม่ตอ้ ง
ห่วงนะคะ" บุหลันกัลยาให้คำ� มัน่ มันคือเรือ่ งระหว่างคนสองคน และหล่อน
ก็ตอ้ งเคารพการตัดสินใจของสาวรุน่ พี่
"ขอบคุณค่ะ"
"แต่เดือนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าอยากให้พี่พรีมมาเป็นเลขาฯ
ของเดือน มันเป็นทางเดียวที่จะท�ำให้เดือนกับพี่เดย์รู้ความเคลื่อนไหวของ
ทางนู้น" บุหลันกัลยาบอก แต่พอเห็นสีหน้าลังเลของอีกฝ่ายหล่อนก็
ถอนหายใจ "เอาอย่างนี้ค่ะ เดือนจะรีบไปคุยกับพี่เดย์ก่อน แล้วถ้าพี่เดย์
โอเคที่จะเจอพี่พรีมเพื่อคุยเรื่องนี้ พี่พรีมจะยอมไปเจอพี่เดย์ใช่ไหมคะ"
พริมาภานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่สุดท้ายจะยอมพยักหน้ารับ แม้ในหัวใจ
จะเต็มไปด้วยความกลัว หากความห่วงใยที่มีต่อสองพี่น้องบ้านธนโภคิน
ก็มากมายไม่แพ้กัน
เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เจอสองพี่น้องอีก แต่สุดท้ายก็บังเอิญได้พบ
บุหลันกัลยา และมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่ว่า
จะเป็นความบังเอิญหรือโชคชะตา เธอก็ได้มานัง่ ตรงหน้าอีกฝ่ายในวันนีแ้ ล้ว
อะไรจะเกิด...ก็คงต้องปล่อยให้มันเกิด
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บทที่ 2

ในวันที่เรากลับมาพบกัน

"หมายความว่าไงที่จะเอาเงินก่อน!"
"คุณก็รู้นี่คะว่าหนูต้องใช้เงิน" แม้นงลักษณ์จะเสียงดัง หากพริมาภา
ก็ตอบกลับเรียบๆ อย่างเยือกเย็น
หลังจากนัดเจอกันเมือ่ วาน บุหลันกัลยาก็ไปคุยกับพีช่ ายอย่างรวดเร็ว
แล้วพอตกเย็นหล่อนก็โทรกลับมาหาเธอ
'พีเ่ ดย์โอเคทีจ่ ะให้พพี่ รีมเข้ามาคุยค่ะ เอาเป็นพรุง่ นีเ้ ลยก็ได้ ถือเอกสาร
สมัครงานเข้ามาด้วยเลยนะ'
'พรุ่งนี้เลยเหรอคะ' พริมาภาทวนค�ำอึ้งๆ ไม่ใช่เพราะเรื่องการเตรียม
เอกสารหรือการสมัครงานอะไรทั้งนั้น แต่เพราะความจริงที่ว่าเธอจะต้อง
พบกับหนึ่งตะวันอีกครั้ง
จริงอยู่ เธอทราบแต่แรกแล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ทเี่ รือ่ งนีจ้ ะเกิดขึน้
หากเธอก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้...มันเร็วเกินไป เธอเตรียมใจไม่ทัน
'ทางนูน้ รูว้ า่ พีพ่ รีมร้อนเงินไม่ใช่เหรอคะ ถ้าพีพ่ รีมตัดสินใจช้าเขาต้อง
สงสัยแน่ อีกอย่างพีพ่ รีมเองก็จะล�ำบากด้วย' บุหลันกัลยาเตือนให้เธอเข้าใจ
สถานการณ์ 'ส่วนเรือ่ งทีอ่ ะไรๆ รวดเร็วขนาดนีก้ ็ไม่ตอ้ งห่วงว่าจะน่าสงสัย
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นะคะ เดือนคิดไว้ให้แล้ว...พรุง่ นีท้ บี่ ริษทั มีเปิดรับพนักงานแบบให้วอล์กอิน
เข้าสมัครได้เลยพอดี แบบพวกต�ำแหน่งเล็กๆ น่ะค่ะ แต่เดีย๋ วเดือนจะเรียก
สัมภาษณ์เลขาฯ ด้วยเลย คือเดือนเพิง่ เรียนจบ ยังไม่ได้เข้าไปท�ำงานทีบ่ ริษทั
เลยไม่ได้รบี แต่นเี่ ดือนโทรไปบอกทีบ่ ริษทั แล้วว่าถ้าเผือ่ มีคนมาสมัครเพิม่
พรุง่ นีก้ ็ให้สง่ มาสัมภาษณ์ได้เลย'
พริมาภากะพริบตาปริบๆ แต่พอนึกว่าอีกฝ่ายถือเป็นเจ้าของบริษัท
ธนโภคินด้วยครึ่งหนึ่ง ดังนั้นต่อให้หล่อนออกค�ำสั่งเอาแต่ใจและกะทันหัน
แค่ไหนทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม เธอเลยไม่ได้ถามอะไรแล้วฟังต่อเงียบๆ
'พีพ่ รีมก็รบี ติดต่อไปทางยายนงลักษณ์แล้วกัน บอกไปว่าลองโทรถาม
บริษทั ดูแล้วเขาบอกให้วอล์กอินเข้าไปสมัครวันพรุง่ นี้ได้เลย พีพ่ รีมคงต้อง
นัดเขาตอนเช้า รีบเจรจาเรื่องเงินห้าหมื่นก้อนแรกที่จะต้องได้ให้เรียบร้อย
แล้วตอนบ่ายพี่พรีมค่อยมาหาเดือน'
สาวรุ่นน้องเขียนบทก�ำกับฉากเสร็จสรรพ จากนั้นหล่อนก็ส่งรายการ
เอกสารทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนพนักงานมาให้ ขณะทีพ่ ริมาภาเอง
ก็ได้แต่รบี ก้มหน้าก้มตาเตรียมเอกสารและติดต่อนงลักษณ์...เพราะนีก่ เ็ ป็น
อีกครัง้ ทีเ่ ธอไม่อาจโต้แย้งค�ำพูดของบุหลันกัลยา เธอไม่มเี วลามาสิน้ เปลือง
กับการท�ำใจ
สิง่ ทีเ่ ธอท�ำได้ในตอนนีก้ ค็ อื หาทางรีดเงินจากนงลักษณ์ให้ได้มากทีส่ ดุ !
"ส�ำหรับวันนี้ ถ้าคุณรอให้หนูสมัครงานผ่านแล้วค่อยโอนให้ห้าหมื่น
ก็ไม่มปี ญั หา แต่เงินสองล้านนัน่ ...ไม่มอี ะไรรับประกันเลยว่าคุณจะจ่ายหนูจริง
แถมงานนีก้ เ็ สีย่ งมาก ความลับทีค่ ณุ ให้สบื ก็นา่ จะถือว่าผิดกฎหมายด้วย ยังไง
ระหว่างนีห้ นูกต็ อ้ งได้เงินจากคุณบ้าง"
"นีแ่ กคิดว่าตัวเองมีสทิ ธิต์ อ่ รองงัน้ เหรอ!" นงลักษณ์ถลึงตาด้วยความ
โมโห สรรพนามที่ใช้เรียกเธอก็เปลี่ยนไป
"ค่ะ หนูมั่นใจว่าจะได้งาน เพราะตอนเจอกันเมื่อคราวก่อนน้องเดือน
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ยังชวนหนูไปท�ำงานด้วยอยูเ่ ลย แล้วถ้าเป็นหนูเขาก็ตอ้ งไว้ใจพอสมควรแน่ๆ"
พริมาภายังคงตอบโต้อย่างใจเย็นต่อไป "คุณไปหาคนอืน่ ก็ไม่มอี ะไรรับประกัน
ว่าทางนัน้ จะรับคนคนนัน้ เข้าท�ำงานเป็นเลขาฯ แล้วถ้าหนูไปสมัครงานวันนี้
ต�ำแหน่งนัน้ ก็คงจะไม่วา่ งรอให้คนอืน่ ของคุณไปสมัครแล้วแน่ๆ"
คราวนีส้ ตรีสงู วัยถึงกับโมโหจนหน้าด�ำหน้าแดง หล่อนจ้องหน้าเธออย่าง
จะกินเลือดกินเนื้ออยู่พักหนึ่งก่อนจะส่งเสียงออกมา กระนั้นหล่อนก็เพียง
เข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน ไม่กล้าเสียงดังมากเนือ่ งจากก�ำลังนัง่ อยู่ในร้านกาแฟชือ่ ดัง
ทีเ่ ต็มไปด้วยผูค้ น
"นังเด็กบ้า! อวดดี!"
"ตกลงคุณจะว่ายังไงล่ะคะ...ความจริงถ้าหนูไปสมัครงานแล้วขอยืมเงิน
น้องเดือนซักห้าหมืน่ ก่อนและให้เขาหักเงินคืนจากเงินเดือน เขาก็คงจะให้"
พริมาภายังกดดันอีกฝ่ายอย่างต่อเนือ่ ง "ยังไงทีห่ นูรอ้ นเงินมากๆ ตอนนีก้ แ็ ค่
ห้าหมืน่ ไม่ใช่สองล้าน"
"แล้วแกจะเอายังไง!"
"คุณต้องการให้หนูไปสืบอะไรกันแน่...ที่หนูอยากรู้เพราะไม่อยาก
อยู่ในบริษัทนั้นนาน หนูกลัวโดนจับได้ อีกอย่างหนูไม่อยากท�ำงานอย่าง
ไร้จุดหมาย ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินด้วย"
"ก็มีเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่ง นอกนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์"
นงลักษณ์ก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีว่าอยากได้อะไรจากบริษัทธนโภคิน
พริมาภาชั่งใจนิดหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจจะลองแย็บต่ออีกนิด
"สามเดือนพอไหมคะ บริษัทนี้ทดลองงานสามเดือน"
"ถ้าเธอเอาข้อมูลมาให้ฉันได้ภายในสามเดือนก็โอเค" หล่อนกลับมา
เรียกเธอดีๆ เหมือนเดิม ขณะเดียวกันสีหน้าก็ฉายแววครุ่นคิด ดูเหมือนจะ
ต้องชั่งใจเช่นเดียวกันว่าจะพูดมากแค่ไหน "พวกนั้นก�ำลังมีโปรเจ็กต์ใหญ่
ช่วงนี้ก�ำลังเตรียมงานกัน ถ้าเธออยู่ถึงสามเดือนก็น่าจะได้ข้อมูลเกือบ
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ไฟนอลมาพอดี"
"แล้วที่คุณบอกว่านอกนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ล่ะคะ"
"ก็บอกแล้วไงว่าแล้วแต่สถานการณ์" นงลักษณ์ตอบเสียงสะบัด
"ถ้าอย่างนัน้ ทุกครัง้ ทีค่ ณุ ขอข้อมูลหรือความคืบหน้าจากหนู คุณจะต้อง
จ่ายแสนนึง"
"อะไรนะ!"
"หนูบอกแล้วไงคะว่าหนูต้องการหลักประกันว่าหนูจะไม่ถูกหลอก
ให้ทำ� งานฟรี อีกอย่างเงินนีก้ ร็ วมอยู่ในเงินก้อนสองล้าน แค่หกั ออกมาก่อน
หนูไม่ได้ขอคุณเพิ่มซักบาท" พริมาภาชี้ให้เห็นความจริงอย่างเยือกเย็น
"ที่ส�ำคัญถ้าคุณได้ข้อมูลไปก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ มันคงจะท�ำเงินให้คุณ
ได้มากกว่าหนึ่งแสนนะ"
สตรีสงู วัยไม่ตอบในทันที หล่อนถลึงตาใส่เธออีกครัง้ ปกติเธอไม่ใช่คน
ทีเ่ ก่งเรือ่ งการเผชิญหน้าเท่าไหร่ หากครัง้ นีเ้ ธอสะกดตัวเองให้มองอีกฝ่าย
ตอบกลับไปนิง่ ๆ จนกระทัง่ สุดท้ายนงลักษณ์กย็ อมกระแทกเสียงรับค�ำ
"ได้! ถ้าฉันขอข้อมูลนอกเหนือจากงานใหญ่นั่น ฉันจะจ่ายเธอ
ครั้งละแสน หักจากก้อนสองล้าน!"
"ค่ะ ตกลงตามนี"้ พริมาภาพยักหน้ารับ ไม่ได้รสู้ กึ โล่งอกอะไร เพราะ
เธอค่อนข้างแน่ใจแต่แรกแล้วว่านงลักษณ์จะต้องยอม ความกังวลทีอ่ ดั แน่น
อยู่ในอกยามนี้มีสาเหตุจากนัดในบ่ายวันนี้มากกว่า
เธอก�ำลังจะได้พบกับหนึ่งตะวันเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปี...
พริมาภาเดินฝ่าเปลวแดดหลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าไม่นานก็มาถึง
ตึกธนโภคิน เธอติดต่อเคาน์เตอร์ตอ้ นรับ จากนัน้ ก็มพี นักงานคนหนึง่ ลงมารับ
อีกฝ่ายตรวจแฟ้มเอกสารสมัครงานของเธอแล้วจึงพาขึน้ ลิฟต์ไปสัมภาษณ์
งาน
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เมื่อวานบุหลันกัลยาอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าจะท�ำให้ดูเหมือนเป็น
การสัมภาษณ์งานตามปกติเพือ่ ให้คนผิดสังเกตน้อยทีส่ ดุ ก่อนหน้านีก้ ม็ คี นมา
สมัครงานในต�ำแหน่งเลขาฯ ไว้ก่อนแล้วสองสามคน หล่อนเลยจะเรียก
สัมภาษณ์งานแบบกะทันหัน ถ้าใครมาก็สมั ภาษณ์ ใครไม่มาก็จะถือว่าตก
ไปเลย
ตอนทีพ่ ริมาภาขึน้ มาถึงหน้าห้องสัมภาษณ์ เธอทันเห็นแผ่นหลังของ
ผูส้ มัครอีกคนเดินเข้าไปในห้อง ในใจเธอรูส้ กึ ผิดต่อผูส้ มัครคนนัน้ นิดหน่อย
แต่ก็บอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เธอไม่ได้อยากแย่งงานของใคร
เธอก็แค่อยากช่วยสองพี่น้องธนโภคินเท่านั้น
หญิงสาวรออยูพ่ กั หนึง่ ผูส้ มัครคนก่อนหน้าก็เดินออกมาจากห้อง แล้ว
พนักงานคนหนึ่งก็โผล่หน้ามาเรียกเธอเข้าไป
ในห้องมีโต๊ะอยูส่ องตัว ตัวแรกเป็นโต๊ะยาวตัง้ อยูต่ รงกลาง มีพนักงาน
นั่งอยู่สามคนรวมถึงคนที่เพิ่งไปตามเธอ ขณะที่โต๊ะตัวเล็กอีกตัวตั้งเอียงๆ
อยู่ด้านข้าง มีบุหลันกัลยานั่งก้มหน้าก้มตาเปิดแฟ้มเอกสารสมัครงานของ
เธออยู่ พอเธอนั่งลงบนเก้าอี้หน้าโต๊ะยาวเรียบร้อยหล่อนก็เงยหน้าขึ้นมา
จากนั้นก็ท�ำตาโตแล้วส่งเสียงร้องอย่างประหลาดใจออกมา
"พี่พรีมจริงๆ ด้วย!"
"น้องเดือน" พริมาภาเลิกคิ้ว ท�ำท่าแปลกใจเช่นกัน...นี่ก็เป็นอีกเรื่อง
ที่บุหลันกัลยานัดแนะกับเธอเอาไว้ หล่อนแสดงได้สมจริงและดูแปลกใจ
ไม่ผิดจากวันที่บังเอิญพบกันในงานอีเวนต์ เธอเลยตามน�้ำไปได้ไม่ยาก
ถ้าเป็นเมื่อก่อนคงน่ากังวลกว่านี้ แต่อะไรต่อมิอะไรที่เธอพบเผชิญ
ตลอดหลายปีที่ผ่านมาก็สอนให้เธอแสดงละครเป็น แม้จะไม่ถึงขั้นเป็น
นักแสดงเจ้าบทบาทก็ตาม
"ตายแล้ว ไม่ได้เจอกันตั้งกี่ปีคะเนี่ย...เมื่อกี้เปิดดูรูปถ่ายในใบสมัคร
ก็คิดว่าคุ้นจัง แต่เดือนจ�ำชื่อจริงพี่พรีมไม่ได้ไง" บุหลันกัลยาพูดเป็นชุด
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"แล้วนี่ไปไงมาไงคะเนีย่ "
"พีเ่ ห็นมีตำ� แหน่งเลขาฯ ว่างเลยจะสมัคร เมือ่ วานโทรมาเขาบอกให้
วอล์กอินได้เลย...พอมาเจอกันแล้วพี่ถึงเพิ่งนึกได้ว่าน้องเดือนนามสกุล
ธนโภคิน"
"ค่ะ" สาวรุน่ น้องหัวเราะ "เดือนจ�ำชือ่ จริงพีพ่ รีมไม่ได้ พีพ่ รีมจ�ำนามสกุล
เดือนไม่ได้ ถือว่าหายกันเนาะ...โลกเรานี่กลมดีจัง แต่พี่พรีมโอเคใช่ไหม
ถ้าจะต้องเป็นเลขาฯ ของเดือน"
"อ้าว สรุปว่าต�ำแหน่งเลขาฯ ผู้บริหารที่พี่มาสมัครนี่ ผู้บริหารคนนั้น
คือน้องเดือนเหรอคะ"
"ใช่คะ่ เดือนเพิง่ เรียนจบ จะต้องมาช่วยงานพีเ่ ดย์แล้ว แต่ถงึ จะบอกว่า
เป็นผูบ้ ริหาร เอาเข้าจริงเดือนก็ยงั ต้องฝึกงานกับพีเ่ ดย์กอ่ นแหละ" บุหลันกัลยา
หัวเราะอีก ก่อนทีห่ ล่อนจะท�ำท่านึกขึน้ ได้แล้วหันไปหาพนักงานจากแผนก
บุคคลทีโ่ ต๊ะยาวซึง่ ก�ำลังมองหล่อนเป็นตาเดียว "พีพ่ รีมคนนีเ้ ป็นพีท่ เี่ ดือนรูจ้ กั
มานานแล้วค่ะ ยังไงไม่ตอ้ งสัมภาษณ์แล้วล่ะ"
เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เป็นอันรู้กันว่าใครจะได้มาเป็นเลขานุการของ
บุหลันกัลยา พนักงานทัง้ สามพึมพ�ำรับค�ำแล้วหันไปก้มหน้าก้มตาเก็บของ
บนโต๊ะ ขณะที่น้องสาวของประธานบริษัทลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว
"มาค่ะพี่พรีม ไปหาพี่เดย์กัน"
สองมือของพริมาภาเย็นเยียบ หัวใจสัน่ ไหว หากสองขาก็ยงั ต้องก้าวเดิน
ตามบุหลันกัลยาไปตามปกติ พร้อมกันนัน้ ปากของเธอก็เล่าเรือ่ งข้อตกลงที่
ท�ำกับนงลักษณ์เมือ่ เช้านี้ไปด้วย เวลานีอ้ วัยวะต่างๆ ในร่างกายของเธอดูจะ
ท�ำงานไม่สมั พันธ์กนั เสียเลย
"โอ้โห พีพ่ รีมเก่งจังค่ะ" น้องสาวของหนึง่ ตะวันหันมามองเธออย่างทึง่ ๆ
ระคนนับถือเมือ่ ฟังเรือ่ งข้อตกลงทัง้ หมดจนจบแล้ว
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"พี่ไม่ได้เก่งหรอกค่ะ พีแ่ ค่อยากได้เงิน" พริมาภาหัวเราะขืน่ ๆ "อย่างที่
พีเ่ ล่าให้นอ้ งเดือนฟังไปแหละค่ะ พีม่ หี นีก้ อ้ นใหญ่ทตี่ อ้ งใช้ ถ้าพี่ได้เงินก้อน
มาจ่ายโปะทีละแสนมันจะช่วยลดทัง้ ต้นและดอกเบีย้ ได้เยอะ หลังจากนีพ้ จี่ ะ
สบายขึน้ "
"เดือนว่าหลังจบเรือ่ งนีจ้ ะคุยกับพีเ่ ดย์..." บุหลันกัลยาพูด หากคราวนี้
หล่อนดูไม่แน่ใจนัก สายตาตวัดมาทางเธอเป็นเชิงถาม เธอเลยยิ้มแล้ว
ส่ายหน้าเบาๆ
"พี่ได้เงินจากบ้านของน้องเดือนมาพอแล้วค่ะ คราวนีพ้ ี่ไม่ได้ตอ้ งการ
อะไรจากบ้านของน้องเดือนจริงๆ ถ้าจะให้พรี่ บั เงินก็ขอแค่เงินเดือนจากการ
ท�ำงานก็พอ"
กลับมาเจอกันคราวนี้ พี่เดย์จะว่าไงเนี่ย บุหลันกัลยาอดสงสัยไม่ได้
พริมาภาเป็นคนสวยแบบพิมพ์นิยม นอกจากดวงหน้าหวานปาน
น�ำ้ ผึง้ เดือนห้าแล้ว เธอยังมีดวงตากลมโตด�ำขลับแบบไม่ตอ้ งพึง่ คอนแทกเลนส์
บิก๊ อาย ไหนจะปากอิม่ ทีค่ งดูเย้ายวนน่าจูบมากในสายตาผูช้ ายนัน่ อีก แถม
ผิวของเธอก็ขาวจัด ซึง่ หล่อนแน่ใจว่ามันเป็นความขาวตามธรรมชาติเพราะ
เห็นกันมาตัง้ แต่สมัยวัยรุน่ ...ทีพ่ ชี่ ายหล่อนติดใจแรกเริม่ คงเพราะความสวย
แต่หลังจากนั้นคงเป็นเพราะตัวตนของเธอ กระทั่งหล่อนเองเมื่อก่อนไม่ได้
คลุกคลีกับพริมาภามากนักก็ยังรับรู้ว่าเธอเป็นคนใจเย็น เรียบร้อย และ
นุ่มนวล
'พรีมดีมากเลย แล้วพรีมก็ท�ำให้พี่เป็นคนที่ดีขึ้น' หนึ่งตะวันเคยพูด
กับหล่อนอย่างนั้น หากหลังจากนั้นไม่นานคนรักของเขาก็หายตัวไป
สาวเปรี้ยวรุ่นน้องสบตากับพริมาภาก่อนจะส่งยิ้มให้ จากนั้นหล่อนก็
หันไปทางชายหนุ่มซึ่งนั่งอยู่หน้าห้องผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เขาก�ำลัง
จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อรับรู้ว่ามีคนเดินมาก็หันมามอง
"พี่ลิต ตอนนี้พี่เดย์ว่างอยู่หรือเปล่าคะ"
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"ว่างครับ บอสสั่งว่าถ้าคุณเดือนมาให้เข้าไปได้เลย"
"โอเคค่ะ" บุหลันกัลยายิม้ "แต่ไหนๆ แล้วแนะน�ำก่อนดีกว่า พีล่ ติ คะ
นีพ่ พี่ รีม จะมาเป็นเลขาฯ ของเดือนค่ะ คือเราบังเอิญรูจ้ กั กันมาก่อนหลายปี
แล้ว...พีพ่ รีม นีพ่ ลี่ ติ เป็นสุดยอดเลขาฯ ของพีเ่ ดย์"
"สวัสดีคะ่ " พริมาภายกมือไหว้ คะเนจากสายตาแล้วชวลิตน่าจะมีอายุ
รุ่นราวคราวเดียวกับหนึ่งตะวัน
"ยินดีที่ได้รู้จักครับ" ชายหนุ่มส่งยิ้มกลับมาพร้อมกับการรับไหว้
จากนั้นเขาก็หันไปกระเซ้าน้องสาวเจ้านาย "นี่แปลว่าได้เลขาฯ มาท�ำงาน
รอเจ้านายใช่ไหม"
"แหม พี่ลิตก็..." บุหลันกัลยาค้อน
"จะรับเครื่องดื่มหรือของว่างไหมครับ เดี๋ยวผมให้แม่บ้านจัดให้"
"ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวคุยกับพี่เดย์เสร็จแล้วเดือนจะพาพี่พรีมไปเลี้ยง"
สาวเปรีย้ วตอบ ความจริงแล้วหล่อนคิดว่าคงไม่ดแี น่ถา้ ให้ใครมาเคาะประตู
ขัดจังหวะระหว่างคุยเรื่องส�ำคัญ
บุหลันกัลยาเดินต่อไปเคาะประตูบานใหญ่เบือ้ งหน้าอย่างคุน้ เคย ขา
ของพริมาภาแข็งเป็นหิน หากสุดท้ายเธอก็สงั่ ให้ตวั เองก้าวเท้าตามรุน่ น้อง
ไปจนได้
มาถึงจุดนี้...เธอท�ำได้แค่เดินหน้าต่อไปเท่านั้น
บรรยากาศภายในห้องท�ำงานกว้างอึดอัดและอิหลักอิเหลื่ออย่าง
ประหลาด หนึ่งตะวันก�ำลังนั่งอ่านเอกสารที่ถูกส่งขึ้นมาให้เขาเซ็นตอนที่
น้องสาวเคาะประตูขอเข้าห้อง เขาส่งเสียงอนุญาตแต่ก็ไม่ได้เงยหน้าขึน้ มา
สนใจความเคลื่อนไหวในห้องทันที ใบหน้าหล่อเหลาก้มอ่านเอกสารต่อ
จนจบแล้วจึงลงนามอนุมัติ และเมื่อเงยหน้าขึ้นเขาก็พบกับผู้หญิงสองคน
ยืนอยู่หน้าโต๊ะท�ำงาน
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แน่นอนว่าคนหนึง่ คือบุหลันกัลยา ส่วนอีกคนทีต่ วั เล็กกว่าคือพริมาภา...
อดีตคนรักของเขา
อดีตคนรักทีแ่ ลกความรักกับเงินหนึง่ ล้านบาทแล้วหนีหายเข้ากลีบเมฆ
ไปเมือ่ เจ็ดปีกอ่ น!
ดวงตาสองคู่มองสบกัน ความเงียบในห้องคล้ายยิ่งหนักอึ้ง ก่อนที่
ฝ่ายหญิงจะเป็นคนยกมือไหว้แล้วเอ่ยเสียงเรียบ
"สวัสดีค่ะ"
หนึง่ ตะวันแทบไม่เปลีย่ นไปเลย เขายังคงหล่อเหลาแบบ 'โอป้าเกาหลี'
ตามที่บรรดาเพื่อนของเธอแอบกรี๊ดกร๊าดและยุยงให้เธอรับรักเขา ผิวของ
เขาขาวกว่าน้องสาวด้วยอิทธิพลเชือ้ สายจีนทางมารดา นัน่ ท�ำให้แผงคิว้ เข้ม
ของเขาดูเด่น เช่นเดียวกับดวงตาคมกริบสีด�ำจัด มันจะเปล่งประกาย
วาววามเสมอยามเขาอารมณ์เสีย แต่ถ้าเป็นตอนที่เขาก�ำลังใช้ความคิด
หัวคิว้ ก็จะกดลงจนเป็นร่อง การเปลีย่ นแปลงทีก่ าลเวลาก่อให้เกิดคือเขาดูเป็น
ผู้ใหญ่ขึ้น
หัวใจของพริมาภาวูบไหวรุนแรง หากเธอก็ไม่มที างเลือกอืน่ นอกจาก
สะกดมันไว้ เธอรู้จักเขาดี และสายตาของเขาก็บอกชัด...เขาไม่ได้ยินดีที่
ได้พบเธอเลย
"เข้าเรื่องเลย ผมมีเวลาไม่มาก" ชายหนุ่มพยักพเยิดไปยังเก้าอี้
หน้าโต๊ะ "เล่าเรื่องที่ญาติเรียกคุณไปคุยอย่างละเอียด แล้วก็เรื่องที่เมื่อเช้า
คุณไปเจอกับญาติมาอีกครั้งด้วยว่ามีอะไรคืบหน้าบ้าง"
ค�ำพูดเชิงสัง่ ด้วยน�ำ้ เสียงและสีหน้าจริงจังเคร่งขรึมท�ำให้บหุ ลันกัลยา
ต้องหันไปมองพีช่ าย หากพริมาภาก็ยงั คงนิง่ เธอพยักหน้านิดหนึง่ แล้วจึง
เริม่ เล่าเรือ่ งทีเ่ คยเล่าให้สาวรุน่ น้องฟังมาแล้ว เขาไม่พดู ไม่ถามอะไรสักค�ำ
เธอจึงเล่าต่อไปถึงเหตุการณ์เมือ่ เช้า ให้ขอ้ มูลใหม่เกีย่ วกับเรือ่ งทีเ่ ธอพยายาม
ซักไซ้ถามนงลักษณ์มา รวมถึงเรื่องที่เธอจะท�ำงานอยู่ในบริษัทธนโภคิน
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แค่สามเดือนและค่าข้อมูลงวดละแสน
"แล้วส่วนต่างทีเ่ หลือจากข้อตกลงสองล้านนัน่ จะเรียกเก็บจากธนโภคิน
ใช่ไหม"
ค�ำถามทีห่ นึง่ ตะวันส่งมาหลังจากฟังจบท�ำให้พริมาภาอึง้ ไป และก็เป็น
อีกครัง้ ทีบ่ หุ ลันกัลยาหันไปมองพีช่ าย แต่ไม่ทนั ไรหล่อนก็ตอ้ งหันกลับไปหา
รุน่ พีส่ าวคนสวย
"ดิฉนั ไม่ได้หวังเงินจากธนโภคิน แต่ถา้ คุณจะกรุณาดิฉนั ก็ยนิ ดีรบั ค่ะ"
"ถ้าสุดท้ายคุณไม่ได้ท�ำตัวเป็นนกสองหัว หักหลังทั้งสองทาง ผมจะ
คิดดูแล้วกัน"
พริมาภานิง่ งัน ขณะทีค่ ราวนีบ้ หุ ลันกัลยาไม่ได้แค่มอง ปากของหล่อน
เผยอจะส่งเสียง หากก็ยังช้ากว่าพี่ชาย
"พี่ว่าข้อมูลที่ทางนั้นเล็งไว้น่าจะเป็นเรื่องแบรนด์ชุดชั้นในพรีเมี่ยม
ของเรา เพราะทางนั้นก็มีศักยภาพพอที่จะผลิตได้เหมือนกัน ถ้าได้แบบไป
ก็ก๊อปปี้ได้เลย"
"เดือนก็ว่างั้น ตอนนี้งานใหญ่ของบริษัทเราก็มีเรื่องแบรนด์ชุดชั้นใน
นี่แหละ" น้องสาวแอบค้อนพี่ชายที่เปลี่ยนเรื่องดักคอได้รวดเร็ว แต่หล่อน
ก็ตดั สินใจกลืนค�ำพูดทีค่ า้ งอยูต่ รงปลายลิน้ กลับลงล�ำคอไป จากนัน้ ก็หนั ไป
พูดกับพริมาภา "คืองี้ค่ะพี่พรีม เดิมธนโภคินมีแบรนด์ชุดชั้นในอยู่แล้ว
แต่ตอนนีเ้ ราก�ำลังจะแตกแบรนด์ใหม่ให้มคี วามพรีเมีย่ ม เป็นชุดชัน้ ในไฮโซ
ชื่อโปรเจ็กต์แพนโดร่า"
"แล้วตั้งใจจะเปิดตัวเมื่อไหร่คะ"
"อีกสี่ห้าเดือนค่ะ ถ้าเป็นโปรเจ็กต์นี้จริงก็ไม่แปลกที่ทางนั้นยอมให้
พี่พรีมแฝงตัวแค่สามเดือน เพราะอีกสามเดือนงานก็ต้องได้เนื้อได้หนัง
ไปมากแล้ว แค่ได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วรีบก๊อปก็น่าจะท�ำทันนะ ระหว่างนี้
เขาก็คงสั่งให้พี่พรีมขโมยข้อมูลเป็นระยะนั่นแหละ โปรเจ็กต์นี้เดือนเข้ามา
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คลุกคลีตั้งแต่เริ่มวางแผนเลย มิน่าทางนู้นถึงพุ่งเป้ามาที่เดือน"
"แล้ว...ถ้าเขาต้องการข้อมูลของโปรเจ็กต์นี้จริงๆ จะท�ำยังไงคะ"
"รอให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที" หนึ่งตะวันตอบแทนน้องสาว
เสียเอง "แล้วนี่เดือนจะเปลี่ยนใจเข้ามาท�ำงานให้เร็วขึ้นหรือเปล่า"
"คะ?" บุหลันกัลยาท�ำหน้างง
"ก็กว่าเดือนจะเข้ามาท�ำงานจริงๆ จังๆ ก็ตั้งหลังรับปริญญา แล้ว
รับเลขาฯ มาก่อนแบบนี้ถ้าทางนั้นรู้ก็ต้องสงสัยแน่"
"ยังไงเดือนก็ตอ้ งเข้ามาดูแพนโดร่าเป็นระยะเหมือนทีผ่ า่ นมาน่ะแหละ
แต่ถา้ จะให้เข้ามาเต็มเวลาเลย...คือเดือนก็รบั งานข้างนอกไว้แล้ว บางงาน
ก็ต้องเดินทาง" สาวเปรี้ยวเหลือบมองพริมาภาอย่างกังวล ตั้งแต่เมื่อวาน
หล่อนคิดวางแผนอะไรมากมาย แต่ดันลืมเรื่องนี้เสียสนิท
"พีน่ กึ ว่าน้องเดือนก�ำลังจะเข้ามาทีบ่ ริษทั ซะอีก" คนเพิง่ ได้งานเลขานุการ
เพิง่ ตระหนักว่าเจ้านายโดยตรงของตัวเองยังไม่ได้เป็นพนักงานประจ�ำด้วยซ�ำ้
"เปล่าค่ะ เดือนตั้งใจว่าจะรอรับปริญญาเสร็จก่อนถึงจะเข้ามา มันก็
อีก...สีห่ า้ เดือน"
สี่ห้าเดือน? พริมาภามองใบหน้าสวยเฉี่ยวอย่างมึนงง แต่ไม่ทันไร
หนึ่งตะวันก็ส่งเสียงขึ้นมาอีกครั้ง
"งั้นก็ฝากเลขาฯ ไว้กับพี่"
"หา? ฝาก!?" คราวนี้เป็นบุหลันกัลยาที่ร้องออกมาอย่างมึนงง
"มันเป็นทางเดียวที่จะท�ำให้ไม่มีใครสงสัย...ก็ให้เลขาฯ เดือนดูแล
ติดต่องานให้เดือนน่ะแหละ เพียงแค่นั่งหน้าห้องพี่ชั่วคราวไปก่อน"
"พีพ่ รีม...ว่าไงคะ" คนเป็นน้องสาวหันไปหารุน่ พีห่ น้าหวานอย่างลังเล
ระคนเกรงใจ ทว่า...
"เราเป็นเจ้านายนะเดือน" หนึ่งตะวันชี้ให้เห็นความจริงเสียงเรียบ
"เราคือคนที่ต้องตัดสินใจ ต้องออกค�ำสั่ง ไม่ใช่ให้ลูกน้องมาขี่คอบงการ"
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"แหม พี่เดย์ คือเดือนบอกพี่พรีมไว้ว่าจะให้มาเป็นเลขาฯ เดือน แล้ว
จู่ๆ จะให้มานั่งหน้าห้องพี่เดย์ เดือนก็ต้องถามก่อนสิ" บุหลันกัลยาตวัด
สายตามองพี่ชายเคืองๆ
"ก็แค่นั่งหน้าห้อง พี่ไม่ไปยุ่งกับเลขาฯ ของเดือนหรอก"
"เอาตามทีค่ ณุ หนึง่ ตะวันบอกก็ได้คะ่ พีไ่ ม่มปี ญั หา มันเป็นทางทีด่ ที สี่ ดุ
ทีจ่ ะไม่ให้ใครสงสัย..." พริมาภาพูดอย่างนุม่ นวล
"เรียกผมว่าบอส" ชายหนุม่ ส่งเสียงแทรกขึน้ มาอีกครัง้ "พนักงานของ
ธนโภคินทุกคนเรียกผมว่าบอส"
"ค่ะบอส" พริมาภารับค�ำไม่อิดออด
เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ บรรยากาศไม่ได้อึดอัดเหมือนตอนแรกที่
เข้ามาในห้อง หากบุหลันกัลยาก็คดิ ว่าควรจะพาสาวรุน่ พีอ่ อกจากห้องท�ำงาน
ของพีช่ ายเสียที ทัง้ สองมองหน้าสบตากันเหมือนปกติกจ็ ริง แต่สำ� หรับหล่อน
แล้วมันปกติเกินไป
คนที่เคยมีคดีต่อกัน แต่ต่างฝ่ายกลับท�ำนิ่งเฉยต่อกันได้ประหนึ่ง
นัดแนะกันมาก่อน หล่อนไม่เข้าใจเอาเสียเลย แต่ทแี่ น่ๆ คนกลางอย่างหล่อน
รูส้ กึ ฉงนฉงายระคนอิหลักอิเหลือ่ ชอบกล
"โอเคค่ะ งั้นก็ตกลงตามนี้" บุหลันกัลยาเปิดปากบ้าง "งั้นเดี๋ยวเดือน
จะพาพี่พรีมออกไปคุยกับพี่ลิต พี่เดย์จะได้ท�ำงานต่อ"
เมือ่ หนึง่ ตะวันไม่โต้แย้ง พริมาภาจึงยกมือไหว้เขาก่อนจะลุกจากเก้าอี้
แล้วเดินตามรุ่นน้องออกจากห้อง สีหน้าสงบนิ่งแม้แท้จริงในใจจะปั่นป่วน
ไม่ต่างจากท้องทะเลในวันที่มีมรสุม
ไม่มีแล้วพี่เดย์ของพรีม และไม่มีพรีมของพี่เดย์แล้วเช่นกัน...แต่มัน
ก็ตอ้ งเป็นอย่างนัน้ อยูแ่ ล้ว สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ ถือว่าดีกว่าทีเ่ ธอคาดการณ์เอาไว้มาก
ด้วยซ�้ำ
เป็นแบบนี้มันดีแล้วจริงๆ...
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บทที่ 3

ความทรงจำ�ในกล่องที่ไม่เคยปิดตาย

พริมาภากึ่งนั่งกึ่งนอนพิงหัวเตียง ดวงตากลมโตเหม่อมองหลอดไฟ
บนเพดาน จนกระทั่งโทรศัพท์มือถือในมือส่งเสียงร้องว่ามีข้อความถูกส่ง
เข้ามา เธอจึงก้มลงเปิดดู ครั้นเห็นว่ามีข้อความแจ้งเตือนว่ามีเงินถูกโอน
เข้าบัญชี เธอก็กดออกจากหน้าข้อความไปเข้าแอพพลิเคชั่นของธนาคาร
ที่ใช้อยูป่ ระจ�ำ ใช้เวลาไม่นานก็โอนเงินได้สำ� เร็จ จากนัน้ เธอก็กดหน้าจอมือถือ
ต่อไปยังแอพพลิเคชั่นแชต
'หนูส่งเงินไปแล้วนะ วานป้าช่วยจัดการให้ที'
พอส่งข้อความไปแล้วเธอก็ถอนหายใจ กลับไปเงยหน้ามองเพดาน
อีกครั้ง ผ่านไปครู่หนึ่งจึงมีข้อความถูกส่งกลับมาเป็นสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูน
พูดว่าโอเค นัน่ ท�ำให้เธอถอนหายใจออกมา...ขนาดจะส่งเงินไปให้พอ่ เธอ
ยังไม่สามารถส่งเข้าบัญชีของเขาโดยตรงได้ ต้องโอนเข้าบัญชีปา้ สร้อยซึง่
เป็นญาติทไี่ ว้ใจได้แล้วไหว้วานให้อกี ฝ่ายจัดการให้ เพราะถ้าเงินเข้าบัญชีของ
พ่อ มันอาจจะถูกเอาไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์ก็ได้ ต่อให้คราวนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่
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ถึงขนาดมีคนจะเอาเข้าคุกเพราะการทีเ่ ขาไปขับรถชนเด็กก็ตาม
บางทีพริมาภาก็อยากจะหนีไปให้พน้ ๆ แล้วเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ ทิง้ ทุกอย่าง
ไว้เบื้องหลัง...แต่เอาเข้าจริงถึงจะมีความคิดนี้ผุดขึ้นมาในหัวบ่อยแค่ไหน
สุดท้ายเธอก็ทำ� ไม่ได้อยูด่ ี
เมื่อบ่ายหลังออกจากห้องท�ำงานของหนึ่งตะวันแล้ว บุหลันกัลยาก็
ช่วยเร่งขั้นตอนการท�ำบัตรพนักงานให้เธอ พอได้บัตรมาแล้วเธอเลยรีบ
ติดต่อนงลักษณ์ ถ่ายรูปบัตรพนักงานส่งให้หล่อนดูเป็นหลักฐาน หล่อนจึง
บอกว่าจะจ่ายเงินห้าหมื่นแรกให้ตามที่เคยเสนอไว้ภายในคืนนี้ เธอถือ
โทรศัพท์มอื ถือในมือตลอดทางกลับบ้านจนกระทัง่ กลับถึงห้อง เฝ้ารอให้เงิน
ถูกโอนเข้ามาเพื่อที่จะได้โอนต่อไปจัดการปัญหาให้พ่อ
'ถ้าคืนนี้ไม่ได้เงิน พรุ่งนี้เช้าพี่พรีมบอกเดือนนะคะ เดี๋ยวเดือนโอน
ให้ก่อน แล้วพี่พรีมได้เงินเมื่อไหร่ค่อยโอนคืน'
บุหลันกัลยาสัง่ เธอเอาไว้กอ่ นแยกกัน หล่อนมีนำ�้ ใจต่อเธอมาก แต่เธอ
ก็คดิ เอาไว้แล้วว่าต่อให้ไม่ได้เงินก็จะไม่รบกวนหล่อน...เธอเป็นหนีม้ ากพอแล้ว
หญิงสาวนัง่ เหม่ออยูอ่ กี พักกว่าจะสามารถปัดความจริงเกีย่ วกับภาระ
อันหนักอึ้งออกจากใจได้ เธอวางโทรศัพท์มือถือแล้วรวบรวมเรี่ยวแรง
ลุกจากเตียงเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อเตรียมชุดท�ำงาน บุหลันกัลยาบอกให้
เธอเริ่มงานพรุ่งนี้เลย เพราะหล่อนยังว่างพอจะเข้าบริษัทมาอธิบายอะไร
ต่อมิอะไรให้เธอฟัง ส่วนสัปดาห์หน้าหล่อนต้องไปอีเวนต์เปิดตัวโรงแรมที่
เชียงรายหลายวัน
พริมาภาดึงชุดกระโปรงเรียบๆ ออกมาตัวหนึ่ง ไม่ได้มีความคิดจะ
แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่มีความจ�ำเป็น แต่ยังไม่ทัน
ปิดประตูตกู้ องกางเกงทีพ่ บั ไว้กลับเลือ่ นไถลลงมากองบนพืน้ หน้าตู้ เธอเลย
ต้องแขวนชุดกระโปรงแล้วทรุดตัวลงไปจัดการ ทว่าพอเงยหน้าขึ้นจะยก
กองกางเกงกลับเข้าตู้ เธอก็ตอ้ งนิง่ งันเมือ่ พบเข้ากับสันของหนังสือเล่มหนา
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ที่ถูกซุกไว้ตรงมุมในสุดของตู้
หลังจากนั่งมองมันอยู่พักหนึ่ง มือเรียวก็เอื้อมไปหยิบมันออกมา ถึง
มองเผินๆ มันคือหนังสือวรรณกรรมคลาสสิกเล่มหนึง่ หากแท้จริงแล้วไม่ใช่
มันคือตูเ้ ซฟเคลือ่ นทีซ่ งึ่ ท�ำให้ดเู หมือนเป็นหนังสือเล่มใหญ่ เมือ่ เปิดหน้าปก
แล้วจึงจะเห็นตัวล็อกแบบใส่รหัสซ่อนอยูด่ า้ นใน เธอได้ตเู้ ซฟนีเ้ ป็นของขวัญ
เมือ่ เจ็ดปีกอ่ น และคนที่ให้มนั มาก็คอื คนทีย่ นื อยูข่ า้ งเธอในภาพถ่ายทีเ่ ก็บไว้
ในเซฟนี้เอง
แม้จะไม่ได้แตะต้องตูเ้ ซฟพิเศษนีม้ านานมากแล้ว หากพริมาภาก็จดจ�ำ
รหัสได้ไม่มลี มื เธอเลือ่ นแถวตัวเลขเป็นเลขวันเกิดของหนึง่ ตะวัน จากนัน้ ก็
หมุนปลดล็อก มีเสียงกริก๊ เบาๆ แล้วความทรงจ�ำทัง้ หมดทีถ่ กู เก็บไว้ในนัน้ ก็
ทะลักทลายออกมา
ทีว่ างอยูบ่ นสุดคือภาพคูข่ องเธอกับหนึง่ ตะวัน ตอนนัน้ เธอเป็นเฟรชชี่
ส่วนเขาเรียนอยูช่ นั้ ปีสดุ ท้าย เธอกับเขาไม่ได้เรียนอยูค่ ณะเดียวกัน หรือจะ
บอกว่าเส้นทางชีวติ ไม่นา่ จะพาดผ่านกันเลยก็ได้ แต่เธอกับเขาก็ได้พบกัน
เพราะเขากับเพื่อนรวมตัวกันไปติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเด็กมัธยม
ตอนนั้นครอบครัวของเธอไม่อตั คัดแต่ก็ไม่ได้ร�่ำรวยขนาดจะเอาเงินไปจ่าย
ค่าเรียนพิเศษได้โดยไม่ตอ้ งคิดอะไร ดังนัน้ เมือ่ รูว้ า่ มีโครงการติวฟรีเธอเลย
ไปเข้าร่วม เธอจ�ำได้แม่นว่าชายหนุม่ จ้องเธอไม่วางตาตัง้ แต่แรกพบจนเธอ
ติวไม่รเู้ รือ่ ง และเขาก็ตามจีบเธอตัง้ แต่วนั นัน้
ตอนนัน้ พริมาภายังเด็ก แน่นอนว่ามันเป็นเรือ่ งง่ายทีจ่ ะหวัน่ ไหวไปกับ
รุ่นพี่ที่ทั้งหล่อเหลาและสุภาพ กระนั้นด้วยสังคมที่อยู่ท�ำให้เห็นตัวอย่างที่
ไม่นา่ เอาเยีย่ งอย่างมามากเธอเลยสงวนท่าที หากเขาก็ไม่ทอ้ ถอย เทียวไล้
เทียวขือ่ เธออย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่ขณะเดียวกันก็ระมัดระวังให้เกียรติ
กระทัง่ เธอสอบติดมหาวิทยาลัยเดียวกับเขา เธอเลยตกลงปลงใจยอมคบกับ
เขา
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นั่นเป็นปีสุดท้ายที่หญิงสาวรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริง...
'ครอบครัวของเธอมีปัญหาขนาดนี้ เธอคิดจริงๆ เหรอว่าเหมาะสม
จะมาดองกับครอบครัวของฉัน' แม่ของหนึง่ ตะวันพูดกับเธอเมือ่ เจ็ดปีกอ่ น
'เห็นแก่เดย์เถอะ เปิดโอกาสให้เดย์เจอผูห้ ญิงทีเ่ หมาะสมคูค่ วร แล้วเธอก็เอา
เงินล้านไปช่วยพ่อแม่...ฉันไม่ได้ดถู กู หรอกนะ แต่เธอน่ะชาตินจี้ ะมีปญั ญา
หาเงินล้านเองหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ต่อให้เธอไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินของเดย์
แต่คนอย่างเดย์กไ็ ม่มที างปล่อยให้แฟนล�ำบากหรอก ยังไงเธอก็เป็นภาระของ
เดย์ชดั ๆ'
ถึงเวลาจะผ่านมานานแล้ว หากพริมาภาก็ยังจดจ�ำค�ำพูดเหล่านั้น
ได้แม่นย�ำ เธอยิ้มขื่นๆ ออกมาขณะใช้ปลายนิ้วเกลี่ยข้าวของสิ่งละอัน
พันละน้อยภายในเซฟ เซฟนีห้ นึง่ ตะวันเป็นคนให้มา เขาบอกว่าให้เธอเอาไว้
เก็บเรื่องราวระหว่างเธอกับเขา และเธอก็ท�ำตามนั้นจนถึงวันนี้...ทุกอย่าง
ระหว่างเธอกับหนึ่งตะวันถูกเก็บรักษาไว้ในเซฟหนังสือนี้ ตั้งแต่ดอกไม้
ดอกเล็กๆ ในกระถางต้นไม้ของมหาวิทยาลัยที่เขาแอบเด็ดมาให้เธอ แล้ว
เธอก็เอามาท�ำที่คั่นหนังสือดอกไม้แห้ง หรือกระทั่งเปลือกลูกอมที่ด้านใน
มีมกุ บอกรักเสีย่ วๆ พิมพ์อยู่ในนัน้ ซึง่ จนถึงวันนีเ้ ธอก็ยงั ต้องยิม้ ข�ำเมือ่ นึกว่า
ตนเคยเขินกับมุกเสี่ยวๆ พวกนี้ขนาดไหน
'พี่ไม่ไปยุ่งกับเลขาฯ ของเดือนหรอก'
พริมาภายิม้ ออกมา ภาพทีห่ นึง่ ตะวันมายืนรอรับเธอทีห่ น้าห้องเรียน
จนเพื่อนๆ แซวกันยกใหญ่ผุดขึ้นมาในหัว
'เรียกผมว่าบอส'
ภาพที่เขายื่นหน้าเข้ามาขโมยหอมแก้มเธอตอนที่เขาช่วยติววิชา
ภาษาอังกฤษก่อนสอบติดตามมา
'แล้วส่วนต่างทีเ่ หลือจากข้อตกลงสองล้านนัน่ จะเรียกเก็บจากธนโภคิน
ใช่ไหม'
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ภาพที่เธอกับเขาทุ่มเถียงกันตอนที่ที่บ้านเธอมีปัญหาติดขัดเรื่องเงิน
จนเธอกังวลเรือ่ งค่าเทอม เขาบอกจะออกเงินให้กอ่ นแล้วค่อยให้เธอคืนทีหลัง
แต่เธอก็ไม่ยอม ทว่าการทุม่ เถียงกันก็ไม่ได้ยาวนานนัก เพราะพอเธอร้องไห้
เขาก็ยอมเลิกคาดคั้นแล้วเปลี่ยนเป็นกอดปลอบเธอแทน แล้วเธอกับเขา
ก็ตกลงกันว่าจะรอจนถึงที่สุด ถ้าหาทางแก้ไม่ได้จริงๆ เธอจึงจะยอมรับ
ความช่วยเหลือจากเขา ซึง่ ครัง้ นัน้ ครอบครัวเธอก็หาเงินมาทันจนได้
ภาพในครรลองจักษุของพริมาภาพร่าเลือนด้วยน�ำ้ อุน่ ๆ ทีเ่ อ่อขึน้ มาคลอ
หน่วยตา เธอปล่อยให้มนั รินไหลลงมาตามแก้มนวลโดยไม่เช็ด ขณะเดียวกัน
ก็เก็บรูปถ่ายกลับลงไปในเซฟแล้วปิดล็อกตาม ทิง้ ความทรงจ�ำทัง้ หมดไว้ใน
ความมืด
หญิงสาวรู้ดี เธอควรจะปล่อยเรื่องเก่าๆ ในอดีตเหล่านั้นให้เลือนจาง
แทนที่จะโอบกอดมันเอาไว้อย่างที่ท�ำมาตลอดเจ็ดปี
บางที...เมือ่ พ้นสามเดือนนี้ไปแล้ว มันคงถึงเวลาทีเ่ ธอจะทิง้ เซฟและ
ความทรงจ�ำทั้งหมดไปเสียที
'พี่เดย์จะเอายังไง(ติดบอกเดื
นหน่อได้
อยในฉบั
เดือนจะได้
ตามอ่อานต่
บเต็ม) ท�ำตัวถูก'
หลังจากหายไปสองสามชั่วโมง บุหลันกัลยาก็กลับมาที่ห้องท�ำงาน
ของหนึ่งตะวันอีกครั้งแล้วถามประโยคนี้ออกมา และนั่นก็เป็นค�ำถามที่เขา
ถามตัวเองซ�้ำไปซ�้ำมาตั้งแต่ได้ยินชื่อ 'พี่พรีม' จากปากของน้องสาวเป็น
ครั้งแรกในรอบเจ็ดปีเมื่อวานนี้
เจ็ดปีเป็นระยะเวลาที่นานไม่น้อย จริงอยู่มันไม่นานพอจะท�ำให้เขา
ลืมความรูส้ กึ ตอนทีร่ จู้ ากมารดาว่าพริมาภายอมเลิกกับเขาเพือ่ แลกกับเงิน
หนึ่งล้านบาท กระนั้นมันก็นานพอที่จะท�ำให้เขาไม่ย้อนกลับไปนึกถึงมัน
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าเหมือนช่วงแรกๆ ทว่าแค่ได้ยนิ ชือ่ ของเธอ อะไรต่อมิอะไรก็
ทะลักทลายเข้ามาทั้งในหัวสมองและในอก หากเรื่องราวเคร่งเครียดที่มา
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