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บทนำ�

หวงความโสด

เพียงจุมพิตเดียวของเขา
แผดเผาท�ำลายทุกอย่างในชีวิตเธอ...
ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง 'ปฏิภาณ จิรภาคินทร์' ก้าวเข้าไปด้วย
ความรีบร้อนก่อนจะกวาดสายตามองหาสาวสวยที่นัดเขาเอาไว้อย่าง
'อรรัมภา' เพราะเขามาสายไปเกือบครึ่งชั่วโมง แม้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มจะ
ส่งข้อความบอกเธอแล้วว่าจะมาช้า แต่เขาก็ยงั ไม่วายเป็นห่วงความรูส้ กึ เธอ
อยู่ดี
เพราะอรรัมภา...คือคนรักของเขาเอง
ฟุ่บ!
เมื่อเห็นเป้าหมายนั่งอยู่บนโซฟาของโต๊ะวีไอพี ปฏิภาณก็ก้าวเข้า
ไปหาก่อนชะลอฝีเท้าลงเพื่อย่องไปทางด้านหลังอย่างเงียบๆ แล้วโน้มตัว
ไปหอมแก้มนวลอย่างที่หญิงสาวไม่ทันตั้งตัว
"เอ๊ะ!"
อรรัมภาตวัดสายตาเฉี่ยวคมมาจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างไม่
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พอใจ เพราะตอนแรกเธอคิดว่ามีผชู้ ายมาฉวยโอกาสลวนลามจึงตัง้ ใจว่าจะ
ด่าให้เจ็บแสบและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
แต่เมื่อเห็นว่าเป็นคนรักก็ท�ำหน้าบึ้งตึงใส่ก่อนจะรีบหันหน้าหนี
งอนจริงๆ ด้วย...
"ผมขอโทษที่มาช้า"
ปฏิภาณอธิบายอย่างใจเย็นก่อนจะเดินไปนัง่ บนโซฟาตัวเดียวกันแล้ว
โอบไหล่บอบบางอย่างเอาใจ...คนรักของเขาเป็นคนสวย เธอมีใบหน้ารูปไข่
งดงาม ดวงตาเฉีย่ วคมเซ็กซี่ จมูกโด่ง ริมฝีปากได้รปู สวย องค์ประกอบบน
ใบหน้าหมดจดลงตัว อีกทั้งยังเป็นคนรูปร่างดีไม่แพ้นางแบบ
เมือ่ บวกกับมาดสง่างามแล้วจึงไม่แปลกทีจ่ ะมีนติ ยสารมาขอให้อรรัมภา
ไปเป็นนางแบบและยังขอสัมภาษณ์เธอมากมาย เพราะเธอก็ถือเป็นคนดัง
ในแวดวงสังคมคนหนึ่ง
"นัดกับผมนี่ท�ำหน้างอใส่ทุกที"
ปฏิภาณกระเซ้าเมื่อคนรักยังอารมณ์ไม่ดีและท�ำหน้าบึ้งตึงไม่เลิก
"ท� ำ ไมไปออกงานคนเดี ย วถึ ง ได้ ยิ้ ม มี ค วามสุ ข นั ก เบื่ อ ผมแล้ ว
เหรอครับ ฮึ?"
"นี่คุณพูดเรื่องอะไร"
"ผมเห็นข่าวงานเลี้ยงเมื่อสามวันก่อน..."
ชายหนุม่ พูดถึงข่าวซุบซิบทีเ่ ห็นผ่านหูผา่ นตามาเมือ่ ไม่นาน อันทีจ่ ริง
เขาก็ไม่ได้สนใจหรือใส่ใจข่าวพวกนีน้ กั หรอก แต่พอดีพนักงานทีบ่ ริษทั เห็น
เข้าก็เลยมาถามเขาว่าเรื่องจริงเป็นยังไง
ปฏิภาณถึงได้รู้ว่ามีคนถ่ายรูปอรรัมภาตอนที่เธอไปงานเลี้ยงกับบิดา
แล้วพบกับไฮโซหนุ่มที่ก�ำลังเนื้อหอมอย่าง 'นพนันท์' เข้า แล้วนักข่าว
ก็เขียนแซวว่าท่าทางทัง้ คูด่ สู นิทสนมกันเป็นพิเศษ หากเธอไม่ได้คบอยูก่ บั เขา
คนคงเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนก�ำลังศึกษาดูใจกันเพราะดูเหมาะสมกันมาก
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นพนันท์เป็นหนุม่ หล่อ ดีกรีนกั เรียนนอก เพราะไปร�ำ่ เรียนปริญญาโท
ถึงประเทศอังกฤษและกลับมาบริหารร้านเครื่องเพชรชื่อดังแทนมารดาได้
สามปีแล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่งเลิกรากับด็อกเตอร์สาวซึ่งเป็นอาจารย์สอนใน
มหาวิทยาลัยมาได้ไม่นาน ใครต่อใครจึงจับตามองเขาเป็นพิเศษ
ปฏิภาณไม่ใช่คนคิดมากโดยเฉพาะกับข่าวซุบซิบ แต่ก่อนหน้านี้ก็มี
คนเม้าท์ว่าเห็นอรรัมภาไปดินเนอร์กับนพนันท์ พอเห็นข่าวออกงานและ
มีภาพร่วมเฟรมกัน เขาจึงอดกระเซ้าเธอเล่นไม่ได้
เขารู...
้ คนอย่างอรรัมภารักศักดิศ์ รีมากพอ เธอไม่มที างคบซ้อนหรอก
"อย่าบอกนะคะว่าคุณเชื่อข่าวซุบซิบด้วย ไร้สาระจะตาย" หญิงสาว
ท�ำหน้าเซ็งแล้วจ้องเขาตาเขม็ง "นักข่าวนีก่ น็ า่ ฟ้องซะให้เข็ด เขียนข่าวแบบนี้
ภาเสียหายแย่ ขนาดคุณยังพูดแบบนี้เลย"
"เพราะผมไม่เชื่อไง ผมถึงไม่เคยถามภา"
ปฏิภาณลูบไหล่คนรักเพื่อให้เธอใจเย็นและหายหงุดหงิดสักที ตั้งแต่
ก้าวเข้ามาในร้าน เขายังไม่เห็นเธอยิม้ เลย ไม่ได้เจอเธอมาตั้งหลายวันเขา
ก็อยากมีความสุขกับเธอมากกว่ามานั่งทะเลาะกัน
"แล้วพูดท�ำไมล่ะคะ หรือว่าตอนนี้ไม่เชื่อใจภาแล้ว"
"เปล่า" ชายหนุ่มยิ้มข�ำเพื่อไม่ ให้เธอเครียดเกินไป "เมื่อกี้ผมแค่
พูดเล่น อย่าโกรธเลยนะครับ ผมขอโทษจริงๆ ทีม่ าช้า แต่งานมันยังไม่เสร็จ
ผมทิ้งงานออกมาไม่ได้ คุณก็น่าจะรู้ดีนี่ครับ"
ชายหนุม่ อธิบายอย่างใจเย็นเพราะรูต้ วั ว่าผิดและเขาไม่อยากมีปญั หา
กับเธอ
"คุณก็เป็นแบบนี้ทุกที ดีแต่พูดขอโทษแล้วบอกให้ภาเข้าใจ แต่คุณ
ก็ไม่เคยคิดจะปรับตัว นี่เราคบกันมาสองปีแล้วนะคะ คุณไม่สนใจภาเลย
คุณรักภาจริงๆ หรือเปล่าเนี่ย"
อรรัมภาไม่ฟังชายหนุ่มอธิบาย ยิ่งได้ฟังค�ำแก้ตัว เธอก็ยิ่งหงุดหงิด
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ราวกับว่าได้ยินมาจนร�ำคาญ
"ผมสนใจคุณมากที่สุดแล้วภา...คุณน่าจะรู้จักผมดี"
ปฏิภาณบอกอย่างจริงจัง เขาเป็นเจ้าของบริษทั โฆษณาควบต�ำแหน่ง
ผูก้ ำ� กับ เวลาออกกองถ่ายเขาก็ตอ้ งท�ำงานให้เสร็จสิน้ ตามแพลนทีว่ างเอาไว้
และจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เพราะวงการโฆษณามีการลงทุนสูง เม็ดเงิน
ไหลเวียนเป็นหลักสิบล้านแลกกับโฆษณาที่มีความยาวเพียงครึ่งนาทีก็มี
ทุกอย่างมันถูกเซ็ตไว้อย่างเข้มงวด ค่าเช่าสตูดิโอแต่ละวันไม่ใช่ถูกๆ
ไหนจะคิวดาราทีม่ ีให้อย่างจ�ำกัด นีย่ งั ไม่รวมปากท้องของทีมงานฝ่ายต่างๆ
อีกไม่ต�่ำกว่ายี่สิบชีวิตอีกต่างหาก
ฉะนั้น...เขาไม่สามารถทิ้งงานมาหาเธอได้อยู่แล้ว
ที่ผ่านมาปฏิภาณคบกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่เคยให้เวลาพวกเธอมา
เบียดเบียนงาน เขาไม่เคยอ่อนข้อให้ใครขนาดนีด้ ว้ ย แต่อรรัมภาเป็นคนที่
เขาคิดจะจริงจังด้วยมากทีส่ ดุ หลายครัง้ เขาก็ยอมซิกแซ็กเวลางานมาหาเธอ
เพราะตอนนี้เขาก็อายุใกล้จะสามสิบปีแล้ว อีกทั้งพี่ชายทั้งสี่คนก็แต่งงาน
แต่งการกันไปหมด ทัง้ พ่อ แม่ และคุณย่าจึงหันมากดดันเขาบ้างว่าเมือ่ ไหร่
จะเป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนพี่ชายสักที
อรรัมภาเพียบพร้อมทัง้ ฐานะ การศึกษา รูปร่างหน้าตา และฐานะทาง
สังคม...เธอมาจากตระกูลผูด้ เี ก่าทีร่ ำ�่ รวย เป็นเจ้าของทีด่ นิ ในย่านธุรกิจจน
ไม่ต้องท�ำงานท�ำการก็สามารถเก็บค่าเช่าที่กินได้แบบสบายๆ
ถึงกระนัน้ เธอก็ยงั รับงานเป็นทีป่ รึกษาให้กบั ห้องเสือ้ และนิตยสารชือ่ ดัง
หัวหนึ่งเพื่อไม่ให้คนนอกมองว่าเธอว่างงาน แต่...ในความเป็นจริงนั้นเธอ
ก็ไม่ได้ท�ำงานเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่หรอก
ใครต่อใครต่างพูดว่าทั้งคู่เหมาะสมกันราวกับ 'กิ่งทองใบหยก' และ
ผู้ใหญ่ของปฏิภาณก็เห็นดีเห็นงามด้วย เพราะพวกท่านถือคติว่าลูกหลาน
รักใคร พวกท่านก็จะรักด้วย
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แต่ลึกๆ ลงไปในใจ...ปฏิภาณรู้สึกว่าเขายังไม่มีความปรารถนาต่อ
อรรัมภาอย่างลึกซึ้งจนถึงขั้นอยากแต่งงานหรือชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ มัน
เหมือนกับว่าเขารักเธอเพราะความเหมาะสมเท่านั้น
"เพราะภารู้จักคุณดีน่ะสิคะ ภาถึงได้โกรธ"
หญิงสาวจ้องเขาอย่างจริงจังและไม่มีแววล้อเล่นแม้แต่น้อย
"นีเ่ ราคบกันมาสองปีแล้วนะคะพีค แต่คณ
ุ ก็ไม่เคยเปลีย่ นแปลงอะไร"
เธอย�้ำจุดบกพร่องของเขาอีกรอบ "คุณบ้างานเหมือนเดิม ส�ำหรับคุณ...
ครอบครัวและงานยังมาก่อนภาเสมอ"
"แต่วันนี้ผมก็รับนัดภาทั้งๆ ที่มันเป็นวันครอบครัวของผมนะ"
ชายหนุ่มแย้งเสียงแข็ง... 'วันครอบครัว' ที่ปฏิภาณพูดถึงคือวันศุกร์
ของทุกสัปดาห์ทสี่ มาชิกในครอบครัวเขาจะมาทานอาหารเย็นร่วมกันอย่าง
พร้อมหน้าพร้อมตา
ทว่า...วันนี้อรรัมภาโทรนัดเขาออกมาเจอกัน ชายหนุ่มเห็นว่าไม่ได้
เจอเธอมาเกือบสองสัปดาห์แล้ว อีกทัง้ ยังเคยปฏิเสธนัดเธอไปครัง้ หนึง่ แล้ว
ด้วย เขาจึงรีบนัดเธอในวันนี้ แต่ตงั้ ใจว่าจะรีบกลับไปให้ถงึ คฤหาสน์จริ ภาคินทร์
ไม่เกินสามทุม่ ครึง่ ...อย่างน้อยๆ กลับไปทันตอนทีท่ กุ คนคุยกันหลังอาหาร
ก็ยังดี เพราะปกติในวันครอบครัว...พี่ชายเขาแต่ละคนจะคุยกันเพลินแทบ
ลืมเวลาอยู่แล้ว
"แต่คุณก็จะรีบกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณอยู่แล้ว" อรรัมภาพูด
อย่างรู้ทัน
"ผมก็เคยชวนภาไปทานข้าวกับครอบครัวผมแล้วนี่นา"
"ถ้านานๆ ไปทีก็คงได้อยู่หรอกค่ะ แต่ถ้าไปทุกอาทิตย์ภาคงไม่ไหว
ครอบครัวคุณเป็นครอบครัวใหญ่ คนเยอะแยะเต็มไปหมด ภาเป็นลูกคนเดียว
เวลาเจอคนเยอะๆ แล้วภาอึดอัด"
ชายหนุม่ ได้ฟงั แล้วรูส้ กึ ไม่พอใจอยูล่ กึ ๆ ทีอ่ รรัมภาพูดเหมือนไม่ชอบ

Page ������������.indd 11

27/2/2562 BE 11:17

มาลีรติกานต์
12

ครอบครัวเขาและไม่คิดจะปรับตัวเข้าหา แต่ปฏิภาณก็พยายามท�ำความ
เข้าใจว่าครอบครัวเธออยูก่ นั มาแบบครอบครัวเดีย่ ว เธอเป็นลูกสาวคนเดียว
และเธอคงยังปรับตัวไม่ได้จริงๆ
"แล้วการที่ผมให้เวลากับครอบครัวมันไม่ดีตรงไหนล่ะภา"
ปฏิภาณพูดกลั้วหัวเราะ แต่เขาชักจะเริ่มไม่ข�ำเท่าไหร่แล้ว
"คุณอยากให้ผมทิง้ ครอบครัวมาอยูแ่ ต่กบั คุณ คุณอยากให้ผมทิง้ งาน
และท�ำตัวเป็นคนไร้ความรับผิดชอบแล้วเอาแต่อยู่กับแฟนเหรอ คุณชอบ
ผู้ชายอย่างนั้นหรือไง!"
ปฏิภาณคิดว่าความรักแบบ 'โลกนีม้ เี พียงสองเรา' ไม่สนใจท�ำงานและ
ไม่ตอ้ งแยแสครอบครัวมันเป็นความรักแบบ 'เด็กน้อย' เกินไป ความจริงแล้ว
ทั้งสองควรจะปรับตัวเข้าหากันเพราะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยให้เวลาเธอเลย
และเขาคิดว่าทัง้ ความรัก ครอบครัว และงานมันสามารถเดินไปพร้อมๆ กัน
มันไม่ใช่ว่าเขาต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหน่อย!
ปฏิภาณก็อยากให้อรรัมภาเข้าใจเขา รับฟังเขา สนับสนุนเขา และให้
ก�ำลังใจเขาในการท�ำงานบ้าง...ไม่ใช่พอเขาพูดเรือ่ งงานหรือบอกว่าติดงาน
ทีไรก็เอาแต่ท�ำหน้าเซ็งใส่
"ภาก็ไม่ได้บอกให้คุณทิ้งงานหรือทิ้งครอบครัวมาอยู่กับภา แต่คุณ
ไม่ตอ้ งไปคุมงานทุกวันหรือไปดูแลตลอดเวลาก็ได้นคี่ ะ คุณเป็นเจ้าของบริษทั
คุณจ้างคนมาท�ำแทนก็ได้"
"เราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วนะ"
ปฏิภาณบอกด้วยน�้ำเสียงนิ่งๆ สีหน้าดูจริงจังราวกับจะบอกว่าอย่า
ก้าวก่ายเรือ่ งงานของเขาจนเกินไป...บริษทั ของเขามีชอื่ เสียง มีงานไม่ขาด
และท�ำรายได้ให้อย่างน่าพอใจก็จริง แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงบริษัทขนาด
กลางๆ ที่อยู่กันแบบครอบครัว ไม่ใช่บริษัทใหญ่อะไร และเขาสร้างมันมา
ด้วยตัวเอง
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แรกเริม่ มันเป็นเพียงบริษทั เล็กๆ ด้วยซ�ำ้ เขามีพนักงานเพียงไม่กคี่ น
ตัวเขาเองก็ทำ� หลายหน้าที่ และหน้าทีส่ ำ� คัญคือผูก้ ำ� กับซึง่ เป็นงานทีเ่ ขารัก
และสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจนบริษัทขยับขยายมาเรื่อยๆ
จริงอยู่ว่าครอบครัวจิรภาคินทร์ร�่ำรวยจนปฏิภาณไม่ต้องท�ำงานก็
อยูอ่ ย่างสุขสบาย แต่เขาก็ยงั อยากท�ำงานเพราะงานท�ำให้เขารูจ้ กั คุณค่าของ
ชีวติ พ่อกับแม่และคุณย่าของเขาก็ยงั เห็นดีเห็นงามทีเ่ ขาพยายามสร้างบริษทั
ด้วยตนเองโดยเริ่มจากการนับหนึ่งแล้วค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคง
ปฏิภาณอาจมี 'ชือ่ เสีย' เรือ่ งผูห้ ญิง การเรียนทีอ่ าจไม่ดเี ท่าพีช่ าย แต่
เรื่องงานเป็นเรื่องที่ใครก็ต�ำหนิไม่ได้จนทุกคนในครอบครัวเขาภาคภูมิใจ
พ่อกับแม่และคุณย่าทีร่ กั ยังไม่เคยห้ามไม่ให้เขาท�ำงาน ตัวเขาเองก็ไม่เคยห้าม
หากอรรัมภาจะท�ำงาน ฉะนั้นเขาคิดว่าเธอไม่ควรก้าวก่ายเขาในเรื่องนี้
อันที่จริงอรรัมภาก็ควรจะภูมิใจในตัวเขาด้วยซ�้ำ
แต่นี่...เธอกลับบอกให้เขาเลิกท�ำอย่างนั้นหรือ
"ภาแค่อยากให้คุณใส่ใจภาและคิดถึงเรื่องอนาคตของเราบ้าง"
อรรัมภามีน�้ำเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเมื่อเห็นท่าทีของชายหนุ่ม เขาจึง
ยกแก้วน�้ำเปล่าที่พนักงานเพิ่งน�ำมาเสิร์ฟขึ้นดื่มเหมือนยังไม่อยากคุยกับ
เธอ...หญิงสาวถอนหายใจ แต่เธอยังไม่หยุดพูด
"คุณพ่อถามภาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปคุยเรื่อง
แต่งงาน"
"ภาล้อเล่นอีกแล้วเหรอ"
ปฏิภาณแกล้งถามทีเล่นทีจริงเหมือนอารมณ์ดีเพราะเขาไม่อยาก
ทะเลาะกับคนรัก แม้จะจ�ำได้ว่าเธอเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งและเขารู้ว่า
เธอจริงจัง
"อาทิตย์หน้าผมก็จะอายุสามสิบเองนะ ภาเองก็เพิง่ จะยีส่ บิ แปดเท่านัน้
เอง ผมว่าเราไม่เห็นต้องรีบแต่งงานเลย คบกันอย่างนี้ไปก่อนก็ดีอยู่แล้ว
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ไว้ให้พร้อมค่อยแต่งงานกัน"
"ผูห้ ญิงอายุยสี่ บิ แปดก็ไม่นอ้ ยแล้วนะคะ เพือ่ นในกลุม่ ภาก็แต่งงานกัน
ไปทุกคนแล้ว แถมพวกนัน้ เอาแต่ถามว่าเมือ่ ไหร่ภาจะแต่งงานกับคุณสักที
ขนาดยายพิ้งค์ที่มีแฟนทีหลังภาก็ยังแต่งงานไปแล้วเลย"
อรรัมภาอธิบายเหตุผลและยกตัวอย่างเพือ่ นคนหนึง่ ในกลุม่ มาพูดให้
เขาฟัง หญิงสาวอยากแต่งงานและมีครอบครัวเพราะเบื่อที่เพื่อนในกลุ่ม
เอาแต่ทบั ถมเธอ แถมยังคุยโอ้อวดว่าสามีเอาอกเอาใจอย่างดีแค่ไหน บางคน
ยังพูดด้วยว่าปฏิภาณอาจไม่ได้คบเธอจริงจังเพราะเขาเคยเจ้าชู้มาก่อน
ฉะนั้น...หากเธอได้แต่งงานกับเขาก็จะเป็นการตบหน้าพวกนั้นอย่าง
เจ็บแสบที่สุด
ทีส่ ำ� คัญคืออรรัมภาไม่อยากแต่งงานตอนแก่ ปฏิภาณกับเธอมีพร้อม
ทุกอย่าง เงินทองก็เหลือกินเหลือใช้ และผูใ้ หญ่ทงั้ สองฝ่ายต่างก็เห็นดีเห็นงาม
ด้วย...เขายังจะต้องรออะไรอีก
"ช่างเขาสิ เราแต่งตอนที่เราพร้อมแล้วไม่ดีกว่าเหรอ"
"ภาพร้อมนานแล้วค่ะ คุณนั่นแหละ...เมื่อไหร่จะพร้อม"
อรรัมภาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย
"พีคคะ เรามีทุกอย่างแล้วนะ งานคุณก็ประสบความส�ำเร็จ เงินทอง
ก็มากมายเหลือเฟือ แล้วเราก็คบกันมาสองปีแล้ว คุณยังจะรออะไร หรือว่า
คุณไม่ได้รักภา"
"มันไม่ใช่แบบนั้นนะภา"
"แล้วมันแบบไหนล่ะ ภาเบื่อที่จะรอคุณเต็มทนแล้วนะ!"
อรรัมภาจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาราวกับจะยืน่ ค�ำขาดว่าหากปฏิภาณ
ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานอย่างจริงจัง เธอก็จะไม่คุยกับเขาอีกแล้ว ชายหนุ่ม
ถึงกับงุนงงว่าวันนีพ้ ายุเข้าหรืออย่างไร ท�ำไมอรรัมภาดึงทุกเรือ่ งเข้าดราม่า
จนคนที่เพิ่งเครียดเรื่องงานมาอย่างเขาต้องเครียดจัดเป็นสองเท่า
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"คุยกันดีๆ ก็ได้ ภาใจเย็นๆ ก่อนได้มั้ย"
"ภาพูดจริงๆ นะคะ พีคเก็บเรื่องแต่งงานไปคิดได้แล้ว อย่ามัวแต่
ท�ำเป็นล้อเล่นอย่างนี้"
หญิงสาวลุกขึน้ ก่อนจะคว้ากระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงขึน้ มาเหมือน
จะกลับแล้ว ปฏิภาณถึงกับขมวดคิ้วด้วยความงุนงง แต่เธอก็ไม่เปลี่ยนใจ
ซ�้ำยังจ้องหน้าเขาอย่างจริงจังเพื่อย�้ำค�ำพูด
"แล้วคุณก็ไม่ต้องตามมาง้อภานะคะ คุณพร้อมจะคุยเรื่องแต่งงาน
เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกัน"
"ภา!"
ปฏิภาณพยายามฉุดรัง้ คนรักเอาไว้ แต่เธอกลับสลัดมือเขาทิง้ แล้วเดิน
ออกไป ชายหนุม่ สบถอย่างหัวเสียอยูเ่ พียงล�ำพังก่อนจะถอนหายใจ เขารูส้ กึ ว่า
ยิง่ คบกันนานเท่าไหร่ เขากับคนรักก็ยงิ่ มีแต่ทะเลาะกัน แล้วแบบนีเ้ ขาจะมัน่ ใจ
ได้ยังไงว่าหากแต่งงานกันไปแล้วชีวิตคู่จะราบรื่น
บ้าเอ๊ย...พูดเรื่องแต่งงานทีไรทะเลาะกันทุกที!
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บทที่ 1

บ้านจิรภาคินทร์

ป่านนี้สุมหัวนินทาเราแล้วแน่ๆ
ปฏิภาณเลี้ยวรถเข้าสู่อาณาจักรของคฤหาสน์จิรภาคินทร์ซึ่งเป็นบ้าน
ของเขานั่นเอง เพราะหลังจากทะเลาะกับอรรัมภา เขาก็ไม่มีอารมณ์จะไป
ปาร์ตี้ที่ไหนจึงตัดสินใจกลับบ้านแทบจะทันที
วันนี้...เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวเขาจะมารวมตัวกันที่นี่
ทายาททั้งห้าของตระกูลจิรภาคินทร์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็น
'เสือ' ในธุรกิจห้าสาขา นอกจากนี้พวกเขายังได้ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นนักธุรกิจหนุม่
รุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองที่สุดด้วย
ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพวกเขาห้าคนยังเป็นพี่น้องกันอีกต่างหาก!
ปัจจุบันปฏิภาณเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาและผู้ก�ำกับโฆษณาที่มี
'ชือ่ เสียง' ในด้านการท�ำงานไม่แพ้ 'ชือ่ เสีย' ในเรือ่ งความเจ้าชูแ้ ละเพลย์บอย
ใครๆ ก็รู้กันว่าเขาเปลี่ยนนางแบบควงเสมอ แถมยังมีพริตตี้หรือนางแบบ
โนเนมทีผ่ า่ นเข้ามาไม่ขาด แต่มนั ก็ชว่ ยไม่ได้...ในเมือ่ เขามีพร้อมทัง้ ความ
สามารถ รูปร่าง และหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้ใคร มิหน�ำซ�ำ้ เขายังมีพนื้ ฐาน
ครอบครัวดีมาก
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เป็นธรรมดาทีจ่ ะมีผหู้ ญิงเข้าหาไม่เว้นแต่ละวันจนท�ำให้เขาได้รบั ฉายา
'คาสโนว่า' แต่ระยะหลังๆ เขาก็ 'ลด ละ เลิก' เรือ่ งความเจ้าชูล้ งมามากแล้ว
เพราะคบกับอรรัมภาอย่างจริงจัง
นอกจากปฏิภาณแล้วเสือคนอื่นๆ ก็ได้แก่...
'เพลิงพล'* หรือ 'เพลิง' อายุสามสิบสี่ปี เขาบริหารธุรกิจที่ใหญ่ที่สุด
ของครอบครัวจิรภาคินทร์ นั่นคือโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดที่มี
สาขากระจายอยูท่ วั่ ประเทศและมีศนู ย์กลางบริหารอยูท่ กี่ รุงเทพฯ ซึง่ จัดว่า
เป็นงานหนักมาก แต่ชายหนุ่มได้รับการเทรนงานจากผู้เป็นบิดามาตั้งแต่
สมัยเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เพลิงพลจึงสามารถขึ้นแท่นผู้บริหารได้ดี
จนใครๆ ต่างออกปากชื่นชม
แน่นอนว่าด้วยทัง้ ความสามารถ รูปร่าง และหน้าตาจึงท�ำให้ชายหนุม่
เป็นอีกหนึง่ คนที่ใครๆ ก็ให้ความสนใจ ไม่เพียงเท่านัน้ ...ไรเคราอ่อนๆ บน
ใบหน้าหล่อเหลา บวกกับมาดนักธุรกิจหนุ่มหล่อที่ติดจะนิ่งและเหี้ยมโหด
จนเหมือนพวกมาเฟียยิ่งท�ำให้เขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว
ใครต่อใครจึงให้ฉายา 'มาเฟียทางธุรกิจ' แก่เขา
เพลิงพลได้แต่งงานกับ 'การะบุหนิง' หญิงสาวทีเ่ คยมีอดีตร่วมกันเมือ่
หลายปีก่อนและมีทายาทตัวน้อยวัยสามขวบอย่าง 'ดาหลัน' จนเรียกได้ว่า
เป็นการดับฝันของผู้หญิงหลายคน
'ปฏิรฐั '** หรือ 'พรีม' อายุสามสิบสามปี เป็นเจ้าของบริษทั รับออกแบบ
และตกแต่งภายในที่ก�ำลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก...เขาเป็นคนที่มีรูปร่าง
สมบูรณ์แบบราวกับรูปปัน้ กรีก และด้วยความทีเ่ ป็นคนสุภาพ พูดน้อย และ
ดูสุขุมนุ่มลึก ชายหนุ่มจึงเป็นเหมือน 'คุณชาย' ในฝันของผู้หญิงก็ว่าได้
ทว่าปฏิรฐั เองก็แต่งงานกับ 'คณานางค์' จนไม่ตา่ งอะไรกับการดับฝัน
* ติดตามเรื่องราวความรักของ 'เพลิงพล จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'เพลิงรักรานบุปผา'
** ติดตามเรื่องราวความรักของ 'ปฏิรัฐ จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'พันธกานต์บุษบา'

Page ������������.indd 17

27/2/2562 BE 11:17

มาลีรติกานต์
18

ของสาวๆ เช่นกัน
'ปฏิพรรธณ์'* หรือ 'พรรธณ์' คนรักของอดีตดาราสาวชื่อดังอย่าง
'ขวัญชีวา' เป็นหนุ่มหล่ออายุสามสิบสองปีที่มีภาพลักษณ์ดีกว่าใคร เขาดู
เอาใจใส่คนรอบข้าง ถนอมน�ำ้ ใจผูอ้ นื่ อาจพูดน้อยจนดูเข้าถึงยาก แต่ความจริง
แล้วเขาเพียงแต่มีโลกส่วนตัวสูง ซ่อนความร้ายกาจไว้แนบเนียน ชอบคิด
และชอบท�ำมากกว่าพูดเท่านั้นเอง ด้วยความเพียบพร้อมเช่นนี้เขาจึงเป็น
เสมือน 'เทพบุตร' ของสาวๆ เลยก็ว่าได้
ส่วนใหญ่ปฏิพรรธณ์จะอยูใ่ น 'ไร่ระเบียงรัก' ณ จังหวัดนครราชสีมา และ
กลับมาค้างทีบ่ า้ นในกรุงเทพฯ แค่วนั เสาร์กบั วันอาทิตย์...ปัจจุบนั ไร่ระเบียงรัก
มีพนื้ ทีม่ ากกว่าพันไร่ ถูกปรับให้เป็นทัง้ สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วส�ำคัญของจังหวัด
เป็นรีสอร์ต และยังเป็นผู้ส่งออกผลผลิตรายใหญ่แห่งหนึ่ง
แน่นอนว่าผู้บริหารก็คือปฏิพรรธณ์นั่นเอง
ส่วน 'พิชญะ'** หรือ 'พชิ ญ์' หนุม่ เซอร์นดิ ๆ โหดหน่อยๆ เป็นน้องชาย
คนรองสุดท้าย อายุสามสิบเอ็ดปี...เจ้าของบริษทั เครือ่ งดืม่ ทีก่ ำ� ลังมีชอื่ เสียง
และกินพืน้ ทีส่ ว่ นแบ่งการตลาดไปเกินครึง่ โดยเฉพาะเครือ่ งดืม่ ประเภทไวน์
ทีผ่ ลิตในประเทศไทย รวมทัง้ เครือ่ งดืม่ จากองุน่ ตอนนีย้ งั ไม่มบี ริษทั ใดมีชอื่ เสียง
เทียบกับบริษทั เขาได้ นอกจากนีเ้ ขายังไม่เคยปรานีกบั คนทีต่ งั้ ตัวเป็นปฏิปกั ษ์
หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามเขา
จนหลายคนคิดว่าเขานั้นเป็นเหมือน 'ซาตาน' ไม่มีผิด
นอกจากนีอ้ งุน่ ซึง่ ถูกส่งเข้าโรงบ่มไวน์ของพิชญะก็ยงั เป็นผลผลิตจาก
ไร่ระเบียงรักด้วย เขากับปฏิพรรธณ์จงึ สนิทสนมและต้องท�ำธุรกิจใกล้ชดิ กัน
มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ
อย่างไรก็ตามไวน์เมกเกอร์หนุ่มในดวงใจของสาวๆ คนนี้ก็ได้ดับฝัน
* ติดตามเรื่องราวความรักของ 'ปฏิพรรธณ์ จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'ร้อยเล่ห์มายามาลย์'
** ติดตามเรื่องราวความรักของ 'พิชญะ จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'บุหงา ณ ราตรี'
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ของสาวๆ ตามพีช่ ายทัง้ หลายไปติดๆ เพราะเมือ่ ไม่นานมานีเ้ ขาเพิง่ ตัดสินใจ
สละโสดแล้วปักหลักอยูท่ ี่ไร่ระเบียงรัก เนือ่ งจากถูกนักวาดรูปสาวสุดเปรีย้ ว
อย่าง 'ปลายเทียน' ปล้นหัวใจไปโดยไม่รเู้ นือ้ รูต้ วั เพราะได้สติอกี ทีกห็ ลงรัก
เธออย่างหัวปักหัวป�ำเสียแล้ว
และตอนนี้บรรดาพี่น้องคนอื่นๆ ก็ก�ำลังออกอาการ 'เหม็นความรัก'
อย่างทีส่ ดุ ด้วย แน่ละ่ ! ในเมือ่ พิชญะน่ะขยัน 'อวดเมีย' กับพีๆ่ น้องๆ ทุกครัง้
ที่มีโอกาสเลย
พวกเขาทั้งห้าคนไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ ใดๆ
แต่ละคนต่างไว้เนื้อเชื่อใจเพราะถูก 'ประวันวิทย์' ผู้เป็นบิดา 'พัชรินทร์'
ผูเ้ ป็นมารดา รวมทัง้ 'กัลยา' ผูเ้ ป็นย่า...อบรมสัง่ สอนมาตัง้ แต่เด็กว่าให้รกั
และสามัคคีกัน พวกเขาภูมิใจในครอบครัวเป็นอย่างมาก และใครต่อใคร
ต่างพูดกันว่าพวกเขามีก�ำแพงความรักอันแน่นหนาจน 'ศัตรูทางธุรกิจ'
ไม่อาจรุกเข้ามาระรานหรือต่อกรได้เลย
ที่ส�ำคัญพวกเขายังมีธรรมเนียมปฏิบัติเพื่อกระชับความสัมพันธ์ ใน
ครอบครัว นั่นคือสมาชิกในบ้านจิรภาคินทร์จะต้องมาทานอาหารร่วมกัน
อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในทุกเย็นวันศุกร์ด้วย
แม้ว่าลูกชายทั้งห้าคนของบ้านนี้จะท�ำงานกันตัวเป็นเกลียวและหา
เวลาว่างตรงกันแทบไม่ได้ แต่ในทุกวันศุกร์จะถือเป็นวันแห่ง 'ครอบครัว'
ดังนั้น...ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องมา
ไม่อย่างนัน้ คนทีข่ าดหายไปคงถูกพีน่ อ้ งคนอืน่ ๆ ร่วมใจกัน 'เผา' บน
โต๊ะอาหารให้ผู้เป็นบิดา มารดา และคุณย่าอันเป็นที่รักฟังจนถึงขั้นจาม
ไม่หยุดเป็นแน่ และอีกอย่างพวกเขาทัง้ ห้าคนก็ไม่อยากให้พวกท่านทัง้ สามคน
รู้สึกว่าลูกๆ หลานๆ ไม่ ให้ความสนใจหรือให้ความส�ำคัญกับงานจนลืม
ครอบครัว
สายตาคนภายนอกจะมองตระกูลซึ่งยึดพื้นที่ส่วนแบ่งการตลาดใน
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ธุรกิจต่างๆ อย่างตระกูลจิรภาคินทร์อย่างไรนั้นพวกเขาไม่สนใจ พวกเขา
สนแค่ว่าครอบครัวของพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอ
ทัง้ ประวันวิทย์ พัชรินทร์ และกัลยาเองต่างก็ภาคภูมใิ จในตัวพวกเขามาก
แม้ว่าบางคนอาจจะเกเร เพลย์บอย หรือมีข้อเสียไปบ้าง แต่พวกเขาก็
รักครอบครัวและตั้งใจท�ำงานจนกิจการโรงแรมที่ท่านสร้างมากับมือยังคง
ยืนหยัดได้อย่างมัน่ คง แถมยังน�ำเงินจากธุรกิจหลักของครอบครัวไปด�ำเนิน
กิจการในธุรกิจด้านอื่นๆ จนประสบความส�ำเร็จได้อย่างงดงามอีกด้วย
วันครอบครัวทั้งทีก็ขอใช้สิทธิ์น้องเล็กงอแงกับพี่ชายหน่อยเถอะ
ปฏิภาณคิดว่าบางทีการได้กลับบ้านมาเจอพีๆ่ อาจท�ำให้เขาอารมณ์ดี
ขึ้นบ้างก็ได้
"นั่นไง! ไอ้ตัวดีมันเดินหน้างอมาโน่นแล้ว"
เพลิงพลทักเมื่อหันมาเจอปฏิภาณก�ำลังเดินเข้ามาในห้องอาหาร
ประโยคนั้นท�ำให้ทุกคนมองเขาเป็นตาเดียวและต่างแปลกใจที่เห็นใบหน้า
หล่อเหลาบึ้งตึง ชายหนุ่มจึงเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ที่ว่างอยู่แล้วถอนหายใจ
เฮือกใหญ่ เวลาอยู่กับครอบครัวเขาจะท�ำตัวเป็นเด็กลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์
ถึงพี่ชายปากหมาทั้งหลายจะกัดเจ็บไปบ้าง แต่ก็ยังให้เขาได้ใช้สิทธิ์
ความเป็นน้องเล็กเสมอ
"ไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า ท�ำไมหน้างอขนาดนี้ ฮึ?" กัลยา
ถามหลานชายคนเล็กด้วยความรักและเอ็นดูกอ่ นจะพยักหน้าบอกให้แม่บา้ น
ตักข้าวให้ปฏิภาณไปด้วย "ตอนแรกย่านึกว่าเราจะกลับมาไม่ทันทานข้าว
ด้วยกันแล้วนะ พี่ๆ เขาเริ่มตั้งวงนินทาเราแล้ว"
"ว่าและ! ผมจามตั้งแต่ขับรถกลับมา ใครเริ่มก่อน พูด!"
ชายหนุม่ หันไปจ้องหน้าพีช่ ายทีละคน พอหนุม่ ๆ เริม่ เลิก่ ลัก่ หนีความผิด
ทุกคนบนโต๊ะอาหารก็หวั เราะครืน้ เครง ไม่เว้นแม้แต่ลกู สะใภ้ทงั้ สีแ่ ละหลาน
ตัวน้อยอย่าง 'ดาหลัน' กับ 'คณานับ' ที่มองเขาตาใสแป๋ว
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แม้คณานับจะเป็นลูกติดของคณานางค์ แต่สมาชิกทุกคนในบ้าน
จิรภาคินทร์
ก็รักและเอ็นดูเด็กชายไม่ต่างจากหลานแท้ๆ เลยแม้แต่น้อย
"จะใครล่ะ ถ้าไม่ใช่พชี่ ายใหญ่สดุ ทีร่ กั ของแก" พิชญะโบ้ยความผิดไปให้
เพลิงพลทันที
"ไม่ตอ้ งเลยๆ แกนัน่ แหละชวนเม้าท์กอ่ นใคร" เพลิงพลจ้องหน้าน้องชาย
คนรองสุดท้อง
"หยุดเถียงกันเป็นเด็กๆ เลยนะ ไม่อายหลานบ้างหรือไง ฮึ?"
พัชรินทร์ปรามลูกชายทัง้ ห้าคนทีก่ ำ� ลังตัง้ วงกัดกันราวกับเด็กประถม
ต่อให้อายุจะขึ้นเลขสามกันทุกคนแล้ว ทว่าใบหน้าท่านกลับเปื้อนรอยยิ้ม
เพราะรู้ว่าถึงจะกัดกันแต่ลูกๆ ก็รักกันดี
"แล้วสรุปว่าจะบอกพวกเราได้หรือยังว่าพีคไปมีเรื่องกับใครมาถึงได้
เดินหน้าบูดอย่างนี้" ท่านพูดต่อ
"ถ้าให้ผมเดา...ผมว่าทะเลาะกับแฟนมาแน่ๆ" ปฏิรัฐวิเคราะห์อย่าง
มีเหตุผล น�ำ้ เสียงนุม่ หู และสีหน้าจริงจังเล็กน้อยท�ำให้เจ้าของเรือ่ งไม่กล้าด่า
เมื่อเขาเดาถูกต้อง
"เห็นด้วย" ปฏิพรรธณ์เห็นสีหน้าของปฏิภาณก็รีบออกความเห็น
ราวกับจะไล่ตอ้ นให้นอ้ งชายจนมุมแล้วรีบเล่าเรือ่ งให้ทกุ คนฟัง "เงียบแบบนี้
แสดงว่าชัวร์เลย"
"ท�ำไมช่วงหลังๆ ถึงได้ทะเลาะกันบ่อยนักล่ะตาพีค"
ประวันวิทย์ถามอย่างเป็นห่วง ท่านรูว้ า่ เมือ่ ก่อนปฏิภาณเปลีย่ นคูค่ วง
บ่อยๆ แต่กับอรรัมภานั้นแตกต่างออกไป เพราะลูกชายท่านคิดจะจริงจัง
และลงหลักปักฐานด้วย
"หรือว่าจะเป็นเพราะข่าวซุบซิบเกี่ยวกับหนูภาและไฮโซคนนั้น"
"นี่พ่อเห็นข่าวด้วยเหรอครับ"
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"พ่อเราน่ะหูไวตาไวอย่างกับอะไร อย่าลืมว่าพ่อเราเป็นนักธุรกิจมือทอง
มาก่อนจะไม่เช็กข่าวได้ยงั ไง" กัลยาว่า "ทะเลาะกันเรือ่ งข่าวจริงเหรอ ตาพีค
ก็คลุกคลีกบั พวกดารามาเยอะ น่าจะรูด้ นี ะว่าบางทีนกั ข่าวก็เขียนข่าวใส่สตี ไี ข่
ไปอย่างนั้นเอง คนอย่างหนูภาไม่น่าจะท�ำตัวแบบนั้นหรอก"
"ไม่ใช่เรือ่ งข่าวหรอกครับคุณย่า แค่ขา่ วซุบซิบผมไม่คดิ อะไรอยูแ่ ล้ว"
"แล้วมันเรื่องอะไรล่ะ ทีแรกก็คบกันดีๆ อยู่ไม่ใช่เหรอ"
"ช่วงแรกมันก็ดหี มดแหละครับคุณย่า" พอนัง่ ฟังอยูน่ านพิชญะก็แสดง
ความคิดเห็นอย่างรูน้ สิ ยั น้องชายตัวดี "แต่ชว่ งหลังๆ สงสัยมันออกลายเจ้าชูอ้ กี
ภาเขาก็เลยโกรธเอา"
"ผมไม่ใช่พนี่ ะ จะได้เจ้าชูไ้ ม่เลิก!" ปฏิภาณตอกหน้าพีช่ ายกลับไปบ้าง
"ฉันไม่เจ้าชู้แล้วโว้ย" พิชญะรีบออกตัวก่อนจะหันไปยิ้มหวานให้กับ
ภรรยาที่นั่งอยู่ข้างๆ อย่างประจบเอาใจ "ฉันรักเมียคนเดียว อย่ามาท�ำให้
ครอบครัวเขาแตกแยกนะไอ้พีค"
"แล้วสรุปมันเรื่องอะไรล่ะ" ประวันวิทย์วกเข้าเรื่อง
"เรื่องเดิมๆ แหละครับ ภางอแงว่าผมไม่มีเวลาให้ แล้วก็พูดถึงเรื่อง
แต่งงาน"
ปฏิภาณยอมเล่าความจริงให้ทกุ คนฟังอย่างปรึกษาเพราะรูว้ า่ ไม่มีใคร
เอาเรือ่ งไปนินทาให้คนนอกบ้านฟังแน่นอน ทีส่ ำ� คัญถึงแม้บรรดาพีๆ่ จะพูดจา
จิกกัดเขา แต่ก็ห่วงใยเขาเช่นกัน
"แต่งงาน!" ทุกคนพูดขึ้นพร้อมกันด้วยความแปลกใจ
"ครับ ภาอยากให้ผมเข้าไปคุยเรื่องแต่งงานกับคุณพ่อเธอ แต่ผมยัง
ไม่พร้อม" ปฏิภาณเล่าต่อ "ผมรูส้ กึ ว่ามันเร็วเกินไป อาทิตย์หน้าผมก็เพิง่ จะ
อายุสามสิบ จะให้รีบแต่งงานไปไหน"
"แต่จริงๆ พีคเริม่ คิดเรือ่ งแต่งงานก็ดนี ะลูก พีๆ่ เราเขาก็แต่งงานกัน
หมดแล้ว"
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กัลยาอยากให้หลานเป็นฝัง่ เป็นฝาอยูแ่ ล้วก็เริม่ เห็นดีเห็นงามกับอรรัมภา
ทีจ่ ริงฝ่ายหญิงออกปากอยากแต่งงานก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งทีด่ ี เวลาไปเจรจาสูข่ อ
ก็จะเจรจาได้ง่ายขึ้น
"อีกไม่กี่วันเราก็จะอายุสามสิบปีแล้วนะ" ท่านพูดต่อ
"โห! ก็แค่สามสิบปีเองครับคุณย่า" ชายหนุ่มโอดครวญเมื่อคุณย่า
ไม่เข้าข้าง "เดีย๋ วนีผ้ ชู้ ายแต่งงานตอนอายุสสี่ บิ ยังได้เลย ดูแลตัวเองดีๆ หน่อย
ก็ยังหล่อเฟี้ยวอยู่นะครับ"
"แล้วผู้หญิงที่ไหนเขาจะรอนาย" ปฏิพรรธณ์ย้อนถามแทนทุกคน
"เออ! แต่งเหอะ แล้วแกจะรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานมันวิเศษขนาดไหน"
เพลิงพลไม่อยากวุน่ วายกับเรือ่ งส่วนตัวของน้องชาย แต่กไ็ ม่อยากเห็น
อีกฝ่ายเอ้อระเหยลอยชาย อรรัมภาเป็นผูห้ ญิงทีค่ คู่ วรกัน คบหากันมาประมาณ
สองปีแล้ว หากลงเอยกันได้ก็คงจะดี
"ค่ะ!"
ปฏิภาณรับค�ำอย่างประชดประชันเมือ่ แอบเห็นพีช่ ายส่งสายตาให้ภรรยา
อย่างรักใคร่ยำ�้ ประโยคทีว่ า่ 'ชีวติ หลังแต่งงานมันวิเศษขนาดไหน' เพลิงพล
ไม่เหลือภาพลักษณ์มาเฟียเลยเมื่ออยู่กับเมีย
"ไอ้พเี่ พลิงพูดก็ถกู นะ เมือ่ ก่อนฉันก็เป็นเหมือนแกที่ไม่อยากแต่งงาน
แต่ตอนนีแ้ ต่งแล้วก็รเู้ ลยว่าชีวติ หลังแต่งงานนีม่ นั เกินบรรยายจริงๆ...ชีวติ ดีๆ
ที่ลงตัว" พิชญะว่า
"ชีวติ ดีๆ ทีเ่ มียปล่อยให้พอี่ ารมณ์คา้ งในคืนเข้าหอทัง้ คืนอ่านะ" ปฏิภาณ
แซวอย่างอดปากไม่ไหว เพราะทุกคนในครอบครัวรับรู้เรื่องนี้จนเอามากัด
พิชญะได้อย่างเจ็บแสบที่สุด
ปลายเทียนเห็นใบหน้าสามีแดงก�ำ่ ด้วยความโกรธก็หวั เราะคิกคักอย่าง
ถูกใจ
"ไอ้พีค! นั่นมันเพราะไอ้พี่เพลิงมันเลว มันวางแผนแกล้งฉันโว้ย"
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พิชญะชีห้ น้าเพลิงพลและพยายามอธิบายว่าเสือผูห้ ญิงอย่างเขาไม่ได้
ถูกภรรยาลูบคมเลยสักนิด ทัง้ ๆ ทีก่ เ็ ห็นกันอยูว่ า่ หลังแต่งงานเขาได้แปลงร่าง
จากเสือกลายเป็นแมวเชื่องๆ ของเธอแล้ว
"แต่คณุ เทียนก็เห็นดีเห็นงามด้วย เพราะต้องการสัง่ สอนคนเจ้าชูอ้ ย่างแก
ไม่ใช่เหรอ" เพลิงพลพยักหน้ากับปลายเทียนอย่างมีพรรคพวก เรือ่ งนีจ้ ะโทษเขา
คนเดียวไม่ได้จริงๆ
"ไม่ต้องไปโทษเมียผมเลยนะ เมียผมเป็นคนดี สวย น่ารัก และ..."
"พอเลย! เลิกอวดเมียเดี๋ยวนี้!"
พี่น้องทั้งสี่คนพูดพร้อมกันเมื่อพิชญะอวดเมียอาการหนักขึ้นทุกวัน
นีข่ นาดอยูต่ อ่ หน้าทุกคนบนโต๊ะอาหารก็ยงั ไม่เว้นเลยสักนิด มันน่าหมัน่ ไส้
เสียจริงๆ พวกคนเห่อเมีย
"นายพีคคงกลัวว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไปเจ้าชู้ที่ไหนไม่ได้อีก" ปฏิรัฐ
วกเข้าประเด็นส�ำคัญหลังจากที่พวกเขากัดกันจนเหนื่อยแล้ว "นี่นายยัง
ไม่เบื่ออีกเหรอ"
"มันก็ไม่ใช่แบบนัน้ หรอก ทีจ่ ริงตัง้ แต่คบกับภา ผมก็ไม่ได้เจ้าชูแ้ ล้วนะ"
น�ำ้ เสียงของปฏิภาณจริงจังขึน้ เขาพยายามทบทวนความรูส้ กึ ทีม่ ตี อ่
อรรัมภา แต่กย็ งั ไม่รสู้ กึ ว่าอยากจะแต่งงานกับเธอ ยิง่ พอถูกเธอกดดันและ
ครอบครัวทัง้ สองฝ่ายวาดหวังว่าเขาจะลงเอยกับเธอในเร็ววันนี...
้ ลึกๆ ในใจ
เขายิ่งต่อต้านจนเขาเองก็รู้สึกผิดกับเธอและไม่ชอบที่ตนเองรู้สึกเช่นนี้
ทว่า...เขาปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้เลย
"แล้วท�ำไมถึงยังไม่อยากแต่งงาน พีคก็คบกับภามาเกือบสองปีแล้ว
ไม่ใช่เหรอ" กัลยาถามอย่างจริงจัง ไม่ใช่วา่ อยากกดดันหลาน แต่ทา่ นอยากรู้
เหตุผลที่แท้จริง
"ผมรูน้ ะครับว่าตอนนีผ้ มมีพร้อมทุกอย่างแล้ว แต่...ใจผมมันยังไม่อยาก
แต่งงาน"
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คราวนีท้ กุ คนบนโต๊ะอาหารมองหน้ากันและนึกเป็นห่วงคนที่ไม่อยาก
แต่งงานจนบอกไม่ถกู เพราะรับรูม้ าว่าในอดีตปฏิภาณเคยผิดหวังเรือ่ งความรัก
จนอาจท�ำให้เขาไม่เชื่อในความรักสักเท่าไหร่
หรือไม่...ก็อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รักอรรัมภามากจนถึงขั้นอยากใช้
ชีวิตร่วมกัน
บริษทั 'Talent Film' ภายใต้การบริหารของปฏิภาณเป็นบริษทั โฆษณา
ขนาดกลาง แต่มชี อื่ เสียงและมีผลงานออกมาสูส่ ายตาประชาชนไม่เคยขาด
โดยเฉพาะโฆษณาเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงถือเป็นผลงานสร้างชื่อเลย
ทีเดียว ทีน่ อี่ า่ นจุดขายและสือ่ สารออกมาได้กนิ ขาดจนท�ำให้ประเทศใกล้เคียง
อย่างมาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลปิ ปินส์ หรือแม้กระทัง่ เกาหลีใต้ยงั เคยว่าจ้างให้
บริษัทนี้ผลิตโฆษณาให้
บริษัท Talent Film ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ แต่ตัวบริษัทกลับเป็น
บ้านเรือนไทยหลังใหญ่สองชั้นและขนาบข้างด้วยหลังเล็กอีกหนึ่งหลังซึ่ง
เรือนเล็กนี้เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ไม่มีใต้ถุน
ขณะทีเ่ รือนหลังใหญ่นนั้ ชัน้ บนถูกใช้ทำ� เป็นห้องตัดต่อ ห้องประชุมต่างๆ
ห้องท�ำงานของแต่ละฝ่าย ส่วนด้านล่างทีเ่ คยเป็นใต้ถนุ โล่งมีการตกแต่งบางส่วน
เป็นห้องรับแขก ห้องครัว และห้องของฝ่ายแคสติ้งได้อย่างลงตัว บริเวณ
โดยรอบตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และต้นไม้น้อยใหญ่อย่างสวยงาม
ร่มรื่น
ทีน่ ี่ให้ความรูส้ กึ อบอุน่ และน่าอยูเ่ หมือน 'บ้าน' ทีท่ ำ� งานกันแบบคนใน
ครอบครัว ทั้งๆ ที่งานในบริษัทโฆษณาและธุรกิจด้านนี้มีการแข่งขันสูงจน
อาจต้องท�ำงานอย่างเคร่งเครียด
ด้วยความที่บริษัท Talent Film ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง จึงมีพื้นที่
กว้างขวางพอสมควร ภายนอกเป็นหมูเ่ รือนไทย แต่ภายในมีการตกแต่งแบบ
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ผสมผสานให้เข้ากับยุคสมัย และยังมีเครือ่ งอ�ำนวยความสะดวกส�ำหรับสายงาน
อย่างครบครันท�ำให้ที่นี่มีความเป็นไทยและน�ำสมัยในเวลาเดียวกัน
แม้บริษทั ของปฏิภาณจะไม่ใช่บริษทั ใหญ่ แต่ก็มีเป้าหมายคือมุ่งเน้น
การท�ำงานที่เปี่ยมคุณภาพ พนักงานท�ำงานกันแบบครอบครัว และมีการ
พูดคุยกันในภาพรวมก่อนที่จะให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหรือด�ำเนินการตาม
หน้าที่ของตนโดยมีเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดอีกที
เย็นวันนี้เพิ่งปิดกล้องโฆษณาตัวล่าสุดซึ่งเป็นครีมบ�ำรุงผิวแบรนด์
ระดับโลกทีจ่ ะใช้ออนแอร์ในประเทศสิงคโปร์ 'รุง่ รัตน์' เลขาฯ ของปฏิภาณ
เห็นว่าพรุง่ นีจ้ ะเป็นวันคล้ายวันครบรอบวันเกิดของชายหนุม่ จึงเสนอกับเขาว่า
ให้ฉลองปิดกล้องงานใหญ่รวบกับวันคล้ายวันเกิดควบคู่กันไปเลย เจ้าของ
วันเกิดเห็นว่าพนักงานไม่ได้ปาร์ตี้ร่วมกันนานแล้ว และเขาอยากให้ทุกคน
ได้ผ่อนคลายจึงตอบตกลงตามนั้น
พนักงานทุกคนมารวมตัวกันที่บริษัท คืนนี้อากาศดีมาก อีกทั้งยังมี
ลมพัดผ่านสบายๆ ยิง่ ในบริเวณรอบๆ บริษทั Talent Film ปลูกต้นไม้อย่าง
ร่มรืน่ ยิง่ ท�ำให้ลมเย็นๆ นัน้ ไม่มไี อร้อนปะปนมาเลย ปฏิภาณจึงชวนพนักงาน
ออกมาปาร์ตี้กันตรงชานบ้านเรือนไทยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ
"สาวเสิร์ฟน่ารักจังเลยครับ"
'กนกพล' ครีเอทีฟวัยยี่สิบเจ็ดปีส่งเสียงแซว 'เหมือนไหม' รุ่นน้อง
ขวัญใจหนุม่ ๆ ในบริษทั อย่างปากกล้าเมือ่ เหล้าได้เข้าปาก แต่คนถูกแซวไม่ได้
ตอบอะไรนอกจากยิม้ ให้เพราะรูว้ า่ เขาแค่แซวสนุกๆ ไม่ได้คดิ จีบเธอจริงจัง
และทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่เธอฝึกงานที่นี่แล้ว
หญิงสาวท�ำงานเป็นเออี* ทีน่ มี่ าประมาณสามปีหลังจากเรียนจบ เธอ
เป็นรุ่นน้องในคณะของปฏิภาณ แถมยังเป็นสายรหัสเดียวกันอีกต่างหาก
* A.E. (Account Executive) คือ ผู้ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตของบริษัทที่ตนสังกัดให้งาน
ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ทีส่ ำ� คัญกว่านัน้ คือเธอเป็นเด็กดีมาก นิสยั น่ารัก เข้ากับคนอืน่ ได้งา่ ย ชืน่ ชม
ปฏิภาณราวกับเขาเป็นฮีโร่ และรักบริษัท Talent Film มากจนเป็นที่รู้กัน
เหมือนไหมจัดได้วา่ เป็นสาวทีม่ เี สน่หน์ า่ มองคนหนึง่ แถมยังมีทกั ษะ
ในการท�ำงานอยู่ในเกณฑ์ดมี ากทีเดียว แม้ชว่ งแรกเป็นมือใหม่ทำ� ให้ทำ� งาน
ติดขัดไปบ้าง แต่ถา้ เทียบพัฒนาการในด้านการท�ำงานกับชัว่ โมงบินแล้วถือว่า
เธอพัฒนาได้เร็วมากจนใช้เวลาไม่นานก็สามารถท�ำงานได้โดยไม่มีพี่เลี้ยง
ยิง่ เจอหน้าใสๆ ดวงตากลมโตคูส่ วย และรอยยิม้ หวานๆ ของสาวน้อย
คนนีแ้ ล้วยิง่ ไม่มลี กู ค้าคนไหนใจแข็งกับเธอได้นานราวกับว่าเธอมีสาลิกาลิน้ ทอง
ไม่วา่ จะเป็นลูกค้าผูห้ ญิงหรือผูช้ าย ทุกคนรูด้ วี า่ มีปญั หาเมือ่ ไหร่ให้สง่ เหมือนไหม
ไปเคลียร์แล้วทุกอย่างจะราบรื่น!
"แซวใครให้มันรู้บ้าง ไม่เห็นเหรอคุณพีคนั่งตาเขียวอยู่โน่น"
'แต้ว' สาวปากร้ายซึง่ เป็นรุน่ พีข่ องเหมือนไหมปรามหนุม่ ๆ ไม่ให้ลามปาม
จนเกินไป เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายแคสติง้ แม้จะมีผชู้ ว่ ยอยูห่ นึง่ คน แต่บางครัง้
งานก็หนักจนเกินรับมือเพราะเป็นฝ่ายทีต่ อ้ งจัดหานักแสดงทัง้ ในวงการ จาก
โมเดลลิง่ หรือคนนอกวงการมาให้ลกู ค้ากับฝ่ายผูก้ ำ� กับเลือก เวลาออกกองถ่าย
ก็ตอ้ งคอยดูแลนักแสดงทุกคนท�ำให้หลายครัง้ เหมือนไหมต้องไปช่วยงานเธอ
นานวันเข้าทั้งสองคนก็สนิทสนมกันไปโดยปริยาย...
"โห! ผมก็แค่แซวข�ำๆ เองเจ้"
กนกพลโอดครวญเมือ่ หันไปอีกฟากหนึง่ แล้วเห็นว่าปฏิภาณก�ำลังมองเขา
ตาเขียวอยูจ่ ริงๆ ไม่ตอ้ งบอกก็รวู้ า่ ถ้าเขายังใจกล้าแซวน้องในสายรหัสของ
ปฏิภาณอีกประโยคเดียว เขาจะต้องถูกด่าอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะใครๆ ก็
รูก้ นั ทัง้ บริษทั ว่าปฏิภาณ 'หว่ ง' เหมือนไหมมากแค่ไหน ใครมีทที า่ ว่าจะจีบเธอ
แซวเธอ หรือท�ำหมาหยอกไก่กบั เธอล่ะก็...เป็นจะต้องถูกเตือนหรือไม่กถ็ กู ด่า
เสียทุกรายไป
ตอนนีแ้ ทบไม่มหี นุม่ ๆ ในบริษทั กล้าจีบเหมือนไหม บางคนถึงกับแซวว่า
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หากเหมือนไหมจะมีแฟนคงต้องเป็นคนทีป่ ฏิภาณไม่รจู้ กั ไม่อย่างนัน้ เขาคง
'สแกนละเอียด' จนคนที่มาจีบต้องเผ่นหนี
"ถ้าไม่อยากโดนคุณพีคด่าก็เปลี่ยนจากแซวน้องไหมมาแซวเจ้แต้ว
แทนสิ" 'สายสุดา' ผูช้ ว่ ยของแต้วออกปาก "แต่แซวเจ้แต้วอาจไม่ถกู คุณพีคด่า
แต่จะถูกเจ้แต้วด่าแทน"
ทุกคนต่างหัวเราะเมือ่ เห็นกนกพลหน้าเจือ่ น...เหมือนไหมท่าทางไม่มพี ษิ
มีภยั และน่ารักน่ารังแกก็จริง แต่ไม่มีใครกล้าแตะเธอเพราะองครักษ์ลว้ นแล้ว
แต่น่ากลัวและเบอร์ใหญ่ทั้งสิ้น
แค่ปฏิภาณก็ว่าหนักแล้วนี่ยังมีสาวฝีปากกล้าอย่างแต้วอีกคน!
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บทที่ 2

ของขวัญวันเกิด
"คืนนี้ไม่เมาไม่กลับ!"
'โตโต้' ฝ่ายตัดต่อมือฉกาจประจ�ำบริษทั พูดขณะชูแก้วขึน้ ก่อนทีพ่ นักงาน
หนุ่มคนอื่นๆ จะชูแก้วตามแล้วร้องเฮพร้อมๆ กันราวกับเชียร์กีฬา นานๆ
จะได้กินฟรีทีมันต้องจัดหนัก
"เบาหน่อยๆ ไอ้คนที่มันพูดนั่นแหละเมาเป็นหมาก่อนเพื่อนทุกที"
ปฏิภาณแซวลูกน้องแต่กย็ กแก้วเบียร์ขนึ้ กระดกอีกอึกใหญ่ "อย่าให้เห็นนะว่า
แกหลับอยู่แถวนี้"
"ถ้าผมหลับอยูแ่ ถวนีก้ น็ า่ จะหลับข้างๆ คุณพีคนัน่ แหละ" โตโต้แซวคืน
ปฏิภาณไม่ใช่เจ้าของบริษัทที่ภาพลักษณ์ดีนัก มีข้อเสียก็หลายอย่าง
แต่เขารักบริษทั และพนักงานทุกคน เรือ่ งการท�ำงานไม่มขี อ้ บกพร่อง แถม
ยังเป็นคนตรงไปตรงมา เวลาที่เขาต�ำหนิตรงๆ ก็ไม่ท�ำให้พนักงานถือโทษ
โกรธเคือง เพราะทุกคนเคารพและถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในบ้าน ที่ส�ำคัญเขายัง
เป็นกันเอง อยูก่ นั เหมือนพีเ่ หมือนน้อง พนักงานสามารถพูดเล่นกับเขาได้
แต่ต้องไม่ลามปามเกินไป
"แต่แฟนคุณพีคท่าทางจะดุ คุณพีคคงไม่กล้าเมาจนกลับดึก" กนกพล
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แซวบ้าง "ว่าแต่...ท�ำไมวันนีค้ ณุ ภาไม่มากินเลีย้ งกับพวกเราล่ะครับ จะว่าไป
คุณพีคก็ไม่ค่อยพาแฟนมาที่บริษัทแฮะ"
คนถูกแซวชะงักไปครู่หนึ่ง...ไม่ใช่ว่าปฏิภาณไม่อยากพาอรรัมภา
มาสนุกกับพนักงาน แต่เธอเป็นคนค่อนข้างไว้ตัวและบอกกับเขาไว้เองว่า
ไม่อยากมาคลุกคลีกับลูกน้องของเขามากนัก ยิ่งกว่านั้นคือทั้งสองคนเพิ่ง
จะทะเลาะกันและยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลย
นับตัง้ แต่วนั ทีอ่ รรัมภาเดินหนีปฏิภาณไปในวันนัน้ เขาก็พยายามโทร
ไปง้อแต่เธอไม่ยอมรับสาย พอเขาส่งไลน์และข้อความไปหาเธอก็ไม่ยอมอ่าน
ใจจริงเขาอยากไปหาเธอที่บ้านแล้วจับเข่าคุยกันให้รู้เรื่อง แต่...เขายังไม่มี
ค�ำตอบเรือ่ งแต่งงานให้เธอ เขารูว้ า่ ต่อให้เขาไปหาเธอมันก็คงไม่มคี วามหมาย
สุดท้าย...ทั้งสองคนก็จะมีปากเสียงกันอยู่ดี
ชายหนุม่ อึดอัดกับสถานการณ์นอี้ ย่างบอกไม่ถกู เขาไม่เคยคบกับผูห้ ญิง
คนไหนแล้วหายใจไม่สะดวกอย่างนีม้ าก่อนเลย หากเป็นเมือ่ ก่อนเขาคงขอยุติ
ความสัมพันธ์ไปแล้ว แต่...อรรัมภาเป็นคนทีเ่ ขาอยากจริงจังด้วย แม้ภาพลักษณ์
เขาอาจดูเป็นเพลย์บอย แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากแล้ว
อย่างน้อยๆ เขาก็คบกับเธอนานกว่าผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมา
"ผมเข้าใจนะครับว่าแฟนคุณพีคสวยมาก แต่ก็ไม่เห็นต้องหวงขนาดนี้
เลย พวกเราไม่กล้าตีท้ายครัวคุณพีคหรอกคร้าบบบ" โตโต้ร่วมด้วยช่วย
เพื่อนแซวลูกพี่ใหญ่อีกคน
"ปากวอนโดนตีนนักนะไอ้โต้!"
ปฏิภาณดึงสติกลับมาแล้วชี้หน้าลูกน้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
เพราะเขาไม่อยากให้พนักงานรับรูว้ า่ เขามีปญั หากับคนรัก อีกฝ่ายเห็นท่าที
เขาขึงขังก็ยกมือไหว้จนเกิดเสียงหัวเราะเฮฮา
แล้วตอนนั้นเอง...รุ่งรัตน์ก็เข้ามาหาปฏิภาณเหมือนมีเรื่องส�ำคัญจะ
คุยด้วย
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"คุณรัตน์มีอะไรหรือเปล่า"
ชายหนุม่ ถามเลขาฯ คู่ใจ รุง่ รัตน์เป็นคนเดียวในบริษทั ทีอ่ ายุมากกว่า
เขา ปฏิภาณรูน้ สิ ยั ตัวเองดีวา่ เขาเป็นคนเบือ่ หน่ายกับการจัดตารางชีวติ และ
ไม่ค่อยรอบคอบในเรื่องการนัดหมายหรือเจรจากับใคร จึงจ�ำเป็นต้องหา
คนละเอียดและมีประสบการณ์ในการท�ำงานสูงมาท�ำหน้าที่เหล่านี้แทน
แน่นอนว่ารุ่งรัตน์ตอบโจทย์ส�ำหรับปฏิภาณ ทั้งสองคนต่างให้เกียรติ
ซึง่ กันและกัน และความสัมพันธ์ดจู ะออกมาในรูปแบบเจ้านายกับพนักงาน
มากกว่าคนอื่นๆ ที่สนิทสนมกันแบบพี่น้อง
"คุณภามาหาคุณพีคค่ะ ตอนแรกเธอจะรออยู่ในรถ รัตน์ก็เลยขอให้
เธอไปรอที่ห้องรับแขก"
รุ่งรัตน์บอกเมื่อเดินมาหาร่างสูง เลขาฯ สาวรู้ดีว่าเขาไม่ค่อยชอบให้
พนักงานยุง่ เรือ่ งส่วนตัวจึงบอกเสียงเบาแทบกระซิบ แต่พนักงานหลายคน
ก็ยังคงจับตามองอยู่
"ภานี่นะมาหาผม!" ปฏิภาณถามอย่างไม่เชื่อหู
แน่ล่ะ! เขากับอรรัมภาเพิ่งจะทะเลาะกันเมื่อสัปดาห์ก่อน เธอยื่น
ค�ำขาดกับเขาถึงขนาดนัน้ ชายหนุม่ จึงไม่เชือ่ ว่าคนอย่างเธอจะยอมอ่อนข้อ
และเป็นฝ่ายมาหาเขาถึงที่นี่
หรือว่า...เธอจะมาที่นี่เพราะจุดประสงค์บางอย่าง!
ปฏิภาณใช้ความคิดได้เพียงไม่กี่วินาที กนกพลที่นั่งอยู่ใกล้ระเบียง
ก็มองไปเห็นอรรัมภาทีเ่ พิง่ ลงจากรถแล้วก้าวมายังเรือนไทย เขาผิวปากแซว
เจ้านายทันทีเพราะไม่รู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะกัน
"พูดถึงก็มาหากันเลยนะครับ โหๆๆๆ วันนีค้ ณ
ุ ภามาอวยพรวันเกิดให้
คุณพีคแหงๆ เลย แล้วจะมีของขวัญพิเศษอะไรหรือเปล่าน้าาา คนมีแฟน
นี่มันน่าอิจฉาจริงจริ๊งงง"
"เมาแล้วก็เงียบไปเลยไอ้พล!"
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ปฏิภาณหันไปบอกอีกฝ่ายให้หบุ ปาก สีหน้าจริงจังของเขาท�ำเอาลูกน้อง
งุนงงจนถึงขัน้ เกาหัว แต่ก็ไม่กล้าเสีย่ งตายพูดหรือแซวเขาอีกแล้ว จากนัน้
ชายหนุ่มก็หันกลับมาคุยกับเลขาฯ ต่อ
"ขอบคุณครับคุณรัตน์ เดี๋ยวผมจะไปคุยกับภาเดี๋ยวนี้แหละ"
"คุยกันดีๆ อย่ามีเลิฟซีนนะครับ เดีย๋ วมดแถวนัน้ มันกระอักความหวาน"
โตโต้เสี่ยงตายแซวอย่างปากกล้าทั้งๆ ที่เมื่อกี้กนกพลเพิ่งจะโดนด่าให้เห็น
คาตาไปหยกๆ
"ทะลึ่งใหญ่แล้วนะ ฉันเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอวะ!"
ปฏิภาณส่งสายตาอาฆาตให้กับลูกน้อง แต่เขาไม่มีเวลามาต่อล้อ
ต่อเถียงกับพวกขี้เมาอีกแล้ว ร่างสูงรีบลุกขึ้นแล้วลงไปหาอรรัมภาที่ห้อง
รับแขกชั้นล่างในทันที
มีเพียงเหมือนไหมที่เฝ้ามองปฏิกิริยาของชายหนุ่มเงียบๆ เท่านั้นที่
สังเกตเห็นว่าแววตาของเขาไม่สดใสเมือ่ เอ่ยถึงคนรักท�ำให้เธอแอบสงสัยว่า
ทั้งสองคนอาจจะมีปัญหากันอยู่ก็เป็นได้
ขณะเดียวกันในใจของปฏิภาณก็ยงั เต็มไปด้วยค�ำถามว่าท�ำไมอรรัมภา
ถึงมาหาเขาที่นี่ทั้งๆ ที่ปกติแล้วเธอก็ไม่อยากมาสักเท่าไหร่...ลางสังหรณ์
บอกเขาว่าการมาของเธอไม่ธรรมดา!
ห้องรับแขกบริษทั Talent Film อยูใ่ ต้ถนุ ของเรือนไทยหลังใหญ่ สระน�ำ้
ในสวนหย่อมเล็กๆ ติดกับห้องรับแขกใสจนเห็นปลาสวยงามที่เลี้ยงเอาไว้
ผนังโดยรอบนั้นเป็นกระจก ตอนกลางวันจะดึงม่านพับขึ้นไว้เรียบร้อย แต่
ตอนกลางคืนจะดึงม่านพับลงทุกด้าน ภายในห้องเปิดแอร์ ให้เย็นฉ�่ำเพื่อ
ต้อนรับแขกทีเ่ พิง่ มาเยือน นอกจากนีย้ งั มีนติ ยสารตกแต่งบ้านทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะ
ข้างหน้าโซฟาเพื่อให้แขกอ่านฆ่าเวลา ทว่าอรรัมภากลับไม่คิดจะหยิบมัน
ขึ้นมาอ่านหรือชื่นชมบรรยากาศเลย
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เธอก�ำลังนั่งกอดอกพิงพนักโซฟาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นัก
ทีแรกปฏิภาณคาดหวังไว้ลึกๆ ว่าหญิงสาวอาจเห็นข้อความที่เขาส่ง
ไปแล้วอารมณ์ดีขึ้นบ้าง แต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดผิด เพราะนอกจากจะ
ไม่อารมณ์ดแี ล้ว เธอยังอารมณ์ขนุ่ เคืองขึน้ อีกหลายระดับจนเขางุนงงไปหมด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท�ำไมเธอถึงได้กลายเป็นผู้หญิงเจ้าอารมณ์ขนาดนี้
ร่างสูงนิ่งคิดกับตัวเองอยู่เป็นนาทีก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอ
"ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่ภามาหาผมที่นี่"
ชายหนุม่ สะกดความสงสัยและความขุน่ มัวต่างๆ ไว้แล้วฝืนยิม้ ทักทาย
คนรักเพือ่ แสดงความยินดีทไี่ ด้พบหน้าเธอ...อรรัมภามาหาเขาก็ดแี ล้ว ทัง้ สอง
จะได้ปรับความเข้าใจ ถึงแม้เขาจะยังไม่มั่นใจเรื่องแต่งงาน แต่เขาคิดว่า
ถ้าขอเวลาเธอคิดอีกสักปีสองปีกน็ า่ จะท�ำให้เธอมัน่ ใจขึน้ ว่าเขาไม่ได้คบเธอ
แค่เล่นๆ
"ภาก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันค่ะ คุณจะจัดงานเลีย้ งฉลองวันเกิด แต่ไม่เห็น
บอกภาสักค�ำ" หญิงสาวบอกด้วยสีหน้าเย็นชา เธอโกรธที่ปฏิภาณไม่ให้
ความส�ำคัญใดๆ กับเธอเลย
"ผมไลน์บอกภาไปแล้ว" ชายหนุ่มบอกด้วยความสัตย์จริง เขานิ่งไป
ครู่หนึ่งก่อนจะเหยียดยิ้มบางๆ แต่เป็นรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความขมขื่น
"หรือว่าภาบล็อกผมแล้วถึงไม่เห็นข้อความที่ผมส่งไป"
อรรัมภานิ่งงันราวกับปฏิภาณถามได้ตรงจุด
ใช่...เธอเบื่อที่เขาส่งข้อความมาซ�้ำๆ ก็เลยบล็อกเขาไปแล้ว
"ความผิดของผมมันมากมายถึงขนาดนั้นเลยเหรอ..."
"ช่างเรือ่ งทีผ่ า่ นไปแล้วเถอะค่ะ รือ้ ฟืน้ ไปก็จะยิง่ ท�ำให้เรารูส้ กึ แย่ตอ่ กัน
เปล่าๆ ที่ภามาเจอคุณวันนี้ก็เพราะมีเรื่องส�ำคัญอยากคุยกับคุณ"
หญิงสาวเกริ่นเข้าเรื่องเหมือนกับว่าเธอไม่อยากเสียเวลาทะเลาะกับ
ปฏิภาณอีก เพราะเธอคิดและทบทวนความรู้สึกอย่างดีแล้วถึงได้ตัดสินใจ
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มาหาเขา
"ถ้าเป็นเรื่องแต่งงาน..."
"ไม่ใช่คะ่ เรือ่ งของเราต่างหาก" อรรัมภาพูดตัดบทราวกับไม่อยากฟัง
เหตุผลหรือการบ่ายเบีย่ งใดๆ จากเขาอีกแล้ว "ภาเลิกหวังว่าคุณจะแต่งงาน
กับภาไปหลายวันแล้วล่ะ"
"เรื่องของเราท�ำไม"
ปฏิภาณย้อนถามด้วยน�ำ้ เสียงจริงจังขึน้ เขารูส้ กึ ได้วา่ อรรัมภาไม่เหลือ
เยือ่ ใยใดๆ กับเขาอีกต่อไปแล้ว และนัน่ ท�ำให้รอยยิม้ ฝืดฝืนในตอนแรกเลือน
หายไปจากใบหน้าหล่อเหลา
"ภามาคิดดูแล้ว...เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่านะคะ"
อรรัมภาบอกปฏิภาณอย่างไม่ออ้ มค้อมขณะมองหน้าเขาด้วยสายตา
เด็ดเดี่ยวราวกับจะย�้ำให้เขารับรู้ว่าเธอตัดสินใจมาอย่างดีและจะไม่มีวัน
เปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาด
หญิงสาวย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์วันแรกที่รู้จักกับปฏิภาณ...
ตอนนัน้ นิตยสารฉบับหนึง่ ติดต่อให้เธอไปลงปก แต่ตากล้องทีเ่ ธอขอไป
ไม่มคี วิ ว่าง ทาง บ.ก. จึงเสนอว่าจะให้ปฏิภาณซึง่ เป็นทัง้ ผูก้ ำ� กับชือ่ ดังและ
มีชอื่ เสียงในเรือ่ งการถ่ายภาพมาเป็นช่างภาพให้แทน เธอจึงตอบตกลง เมือ่
ได้รว่ มงานกัน เขากับเธอก็เข้ากันได้ดกี ว่าทีค่ ดิ มันเป็นวันทีเ่ ธอมีความสุข
มากจนเผลอคิดถึงเขาบ่อยๆ แล้วหลังจากนั้นทั้งสองก็ได้พบกันอีกครั้ง
ในงานปาร์ตี้ของเพื่อนคนหนึ่ง
อรรัมภาคิดว่าปฏิภาณคือผู้ชายที่เธอตามหา เมื่อเขาให้ความสนใจ
และชวนเธอออกมาดินเนอร์หรือปาร์ตดี้ ว้ ยกันเธอจึงไม่ปฏิเสธ จากเพือ่ นห่างๆ
ก็เริม่ พัฒนาความสัมพันธ์จนสนิทสนม และในทีส่ ดุ ทัง้ สองคนก็ตกลงปลงใจ
คบกันในฐานะคนรัก จะว่าไปแล้วตลอดสองปีทคี่ บหากันปฏิภาณก็ดแู ลเธอ
อย่างดี พยายามหาเวลาให้เธอเท่าที่เขาจะท�ำได้ แต่...เธอกลับรู้สึกได้ว่า
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นานวันเข้าเขายิ่งมีแพชชั่นกับเธอน้อยลง
แน่นอนว่าเธอก็มีแพชชั่นกับเขาน้อยลงเช่นกัน
ทีส่ ำ� คัญหากเขายังไม่พร้อมจะจริงจัง เธอคิดว่ามันควรถึงเวลาแล้วที่
เธอกับเขาจะหยุดความสัมพันธ์กนั สักที เธอจะได้เปิดโอกาสให้ตวั เองได้ลอง
ศึกษาคนใหม่ๆ ที่พร้อมจะจริงจังกับเธอ
"อะไรนะ! ภาพูดใหม่อีกทีซิ!"
ปฏิภาณถามราวกับได้ยนิ ในสิง่ ทีอ่ กี ฝ่ายพูดไม่ชดั เจนทัง้ ๆ ทีเ่ ขาได้ยนิ
มันเต็มสองรูหู...นี่อรรัมภามาที่นี่เพื่อจะบอกเลิกเขาอย่างนั้นหรือ!
"ภาพูดว่าเราควรจะกลับมาเป็นเพือ่ นกันเหมือนเดิมดีกว่า คบกันต่อไป
ก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกค่ะ คุณกับภาดูจะเข้ากันไม่ค่อยได้ และความคิดเรา
ก็แตกต่างกันเกินไปจริงๆ"
"แต่เราคบกันมาสองปีแล้วนะภา ครอบครัวคุณกับครอบครัวผมก็เห็นดี
เห็นงามด้วย ตอนแรกเราเข้ากันได้ดมี าก แล้วจูๆ่ จะมาบอกว่าเราเข้ากันไม่ได้
ได้ยังไง ตลกแล้ว"
ปฏิภาณแค่นหัวเราะ เขากับอรรัมภาใกล้ชดิ กันมาสองปี...ผูช้ ายทีด่ แู ล
และเอาอกเอาใจผูห้ ญิงขนาดนี้ ยอมเลิกกับผูห้ ญิงทีเ่ กีย่ วพันทุกคนแบบนี...
้
ไม่มีคนไหนต้องการเป็นแค่เพื่อนหรอก
"เพราะคบกันมาสองปีแล้วไงคะ ภาถึงได้รู้ซึ้งทุกอย่างแล้ว และภา
ก็ไม่อยากรอคุณอีกต่อไป ภาอยากแต่งงาน ภาอยากมีครอบครัว ไม่ใช่คบกัน
แบบเลื่อนลอยและไร้อนาคตเหมือนที่คบกับคุณ!"
ปฏิภาณนิง่ เงียบไปเหมือนพูดไม่ออก แต่ไม่ใช่วา่ เขายอมจ�ำนนให้กบั
เหตุผลของเธอ เขาก�ำลังสะกดความโกรธเอาไว้ตา่ งหาก เพราะในหัวก�ำลัง
ย้อนไปนึกถึงข่าวซุบซิบต่างๆ ที่ผ่านมา...
"คงไม่ใช่เพราะภาแอบคุยกับคนอื่นลับหลังผมหรอกนะ"
ชายหนุม่ ย้อนถามด้วยน�ำ้ เสียงนิง่ เรียบ แต่ดวงตาคมกริบทีเ่ ต็มไปด้วย
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ความกรุ่นโกรธก�ำลังจ้องมองใบหน้าอรรัมภาอย่างเอาเรื่อง
"พอมัน่ ใจว่าเขาจะยอมลงเอยกับภาแน่ๆ ถึงได้มาบอกเลิกผม แล้วท�ำ
เหมือนว่าเลิกกับผมก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเขา"
จริงอยูว่ า่ ปฏิภาณเคยคิดว่าคนอย่างอรรัมภาคงรักศักดิศ์ รีมากจนไม่มที าง
คบซ้อนให้คนอืน่ ประณาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะแอบคุยกับคนอืน่
ลับหลังเขาไม่ได้ อีกอย่างเธอบอกเลิกเขาอย่างกะทันหันทัง้ ๆ ทีส่ ปั ดาห์กอ่ น
เพิ่งอยากจะแต่งงานกับเขาเหมือนใจจะขาดแบบนี้...มันผิดปกติเกินไป
ยิง่ กว่านัน้ คือคนอย่างอรรัมภาไม่มที างบอกเลิกเขาแล้วอยูเ่ ป็นโสดให้
เพือ่ นในกลุม่ เย้ยหยันเอาหรอก เธอต้องมาบอกเลิกเขาเพราะมี 'เป้าหมายใหม่'
ที่ชัดเจนแล้วแน่นอน
"ไอ้นพนันท์อะไรนั่นใช่มั้ย!"
ชายหนุ่มถามด้วยความกรุ่นโกรธขณะเอื้อมมือไปกระชากต้นแขน
หญิงสาวราวกับต้องการเค้นเอาความจริงจากปากเธอให้ได้ อันทีจ่ ริงอรรัมภา
จะปฏิเสธว่าเขาใส่รา้ ยเธอก็ได้ แต่เธอคิดว่าสักวันเขาก็คงรูค้ วามจริง อีกอย่าง...
เธอก็อยากให้เขารับรู้ด้วยว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่ใช่ 'ของตาย' ส�ำหรับใคร
ปฏิภาณไม่ให้ความส�ำคัญกับอรรัมภา มันก็ถกู แล้วทีเ่ ธอจะทิง้ เขาไป
มีคนใหม่ทใี่ ห้ความส�ำคัญกับเธอมากกว่า...คนเราเมือ่ มีโอกาสเลือกสิง่ ทีด่ กี ว่า
ท�ำไมจะต้องทิ้งโอกาสนั้นด้วยเล่า!
"อย่าหยาบคายกับเขานะ" หญิงสาวสลัดมือเขาทิ้งอย่างไม่ไยดี
อรรัมภาออกตัวปกป้องนพนันท์ขนาดนีม้ นั ก็ชดั เจนแล้วว่าสิง่ ทีป่ ฏิภาณ
สงสัยเป็นเรือ่ งจริง ใช่! ข่าวซุบซิบพวกนัน้ มีมลู ...เธอแอบคุยกับไฮโซคนนัน้
ลับหลังเขาจริงๆ
ในขณะที่ชายหนุ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลิกเจ้าชู้ คบกับเธอจริงจัง
และตัง้ ใจท�ำงานเพือ่ อนาคตทีม่ นั่ คง อีกทัง้ ยังไม่สนใจข่าวซุบซิบต่างๆ เพราะ
เชื่อใจคนรัก ทว่า...เธอกลับหักหลังเขาอย่างเลือดเย็น
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อรรัมภาไม่เห็นคุณค่าความเชื่อใจที่เขามีให้เธอเลยสักนิด!
ปฏิภาณเจ็บใจยิง่ กว่าโดนใครสักคนเหยียบหน้าอย่างรุนแรง หากทัง้ สอง
เลิกกันเพราะเข้ากันไม่ได้หรือเธอรอให้เขาพร้อมจะแต่งงานไม่ไหวจริงๆ
เขาก็จะไม่ว่าอะไรเลย แต่นี่มันไม่ใช่!
เหตุผลเหล่านั้นเป็นข้ออ้าง ความจริงแล้วหญิงสาวแอบคุยกับคนอื่น
มานานแล้ว พักหลังๆ เธอจึงพยายามสร้างสถานการณ์และหาเรื่องชวน
ทะเลาะเพื่อเลิกกับเขาโดยที่ตัวเองไม่ผิด แถมยังโยนความผิดมาให้เขา
อีกต่างหาก...เธอพยายามกลับด�ำเป็นขาว นี่เขาควรจะรู้สึกยังไงกับเธอดี!
"คุณท�ำแบบนี้กับผมได้ยังไง"
"ภาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วนะคะ"
"ทางออกที่ดีงั้นเหรอ พูดออกมาได้ไง"
"ก็คุณยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน ภาก็เลยต้องมองหาคนอื่นไง"
"มองหาคนอืน่ ทัง้ ๆ ทีค่ ณ
ุ ยังไม่เลิกกับผมเนีย่ นะ แล้วมันต่างอะไรกับ
การนอกใจ"
"แล้วภาผิดตรงไหนล่ะ" อรรัมภาย้อนถามเสียงแข็งบอกได้ว่าเธอ
ไม่คดิ ว่าตัวเองผิดเลยจริงๆ "ภาก็แค่เลือกสิง่ ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตัวเอง คุณนพเขา
พร้อมกว่าคุณ ภาผิดเหรอที่เลือกเขา"
"ภาไม่ผิดหรอก อยากไปคบกับเขาก็เชิญ!"
ปฏิภาณบอกอย่างเด็ดขาดและไม่มคี วามลังเลหลงเหลืออยูเ่ ลยเช่นกัน
เพราะพูดไปอรรัมภาก็ไม่มที างยอมรับความผิด และเขาก็ไม่เห็นประโยชน์
ที่จะเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้...วินาทีนี้ต่อให้หญิงสาวจะยอมกลับมาคบกันต่อ
ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว
คนอย่างปฏิภาณไม่ใช่ผชู้ ายสิน้ ไร้ไม้ตอกทีจ่ ะต้องอ้อนวอนขอความรัก
จากผู้หญิงทรยศ ที่ส�ำคัญความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้เธอมันก็เลือนหายไปจน
หมดสิ้นเพราะการกระท�ำของเธอ
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"ผมขอให้คุณได้แต่งงานในเร็ววันและสมหวังอย่างที่คุณตั้งใจเอาไว้
ก็แล้วกัน!"
ปฏิภาณอวยพรทิ้งท้าย เขาจ้องหน้าอดีตคนรักพร้อมรอยยิ้มเหยียด
อรรัมภายอมรับว่าเธอเจ็บใจและผิดหวังลึกๆ เพราะคิดว่าชายหนุม่ จะเสียใจ
มากกว่านี้ แต่...ได้เห็นท่าทีเขาเย็นชาอย่างนี้แล้ว เธอก็ยิ่งรู้สึกว่าตนเอง
ตัดสินใจถูกที่เลือกจะเลิกกับเขาแล้วไปคบกับนพนันท์
สิง่ ทีท่ ำ� ให้อรรัมภาเสียใจทีส่ ดุ คือเวลาทีค่ บหากับปฏิภาณนานถึงสองปี!
"ขอบคุณค่ะ ภาก็หวังว่าคุณจะได้เจอผู้หญิงที่ยินดีจะรอให้คุณพร้อม
เหมือนกัน!"
พูดจบอรรัมภาก็เดินออกมาโดยไม่เหลียวหลัง เป็นการปิดฉากความ
สัมพันธ์ของเขากับเธอ ปฏิภาณได้แต่มองตามเธอไปจนลับตา ก่อนที่เขา
จะสบถเสียงดังลั่นระบายความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจ
ชายหนุม่ ทัง้ โกรธทัง้ เจ็บใจทีถ่ กู อดีตคนรักหักหลัง...พรุง่ นีเ้ ป็นวันครบ
รอบวันคล้ายวันเกิดของเขา มันควรจะเป็นวันทีเ่ ขามีความสุขทีส่ ดุ แต่เธอ
กลับท�ำลายมันจนสิ้น
อรรัมภาท�ำอย่างนี้กับเขาได้ยังไงกัน!
ผู้หญิงเฮงซวย!
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บทที่ 3

เรื่องบนเตียง
"น้องไหม วันนี้กลับยังไงครับ"
โตโต้ฉวยโอกาสตอนทีป่ ฏิภาณไปคุยกับอรรัมภาเข้ามาคุยกับเหมือนไหม
ซึง่ ก�ำลังนัง่ ทานอาหารไปเม้าท์ไปอย่างออกรสกับสายสุดา ส่วนองครักษ์อย่าง
แต้วลงไปเข้าห้องน�้ำข้างล่างนานแล้ว
"ฉันขับรถไปส่งเอง ไม่ตอ้ งมาอาสา" แต้วโผล่หน้ามาอย่างทีโ่ ตโต้ไม่ทนั
ตัง้ ตัว "คุณพีคเผลอเป็นไม่ได้ แกนีร่ บี เข้ามากระแซะยายไหมเลยนะ ไปเคลียร์
กับไอ้พลเลย ใครจะจีบน้องมันกันแน่ หรือจะจีบแข่งกัน เอ๊ะ! หรือจะแค่
หมาหยอกไก่ไปวันๆ ทั้งคู่ ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณพีค"
"ไม่เกี่ยวกับผมนะเจ้!" กนกพลส่งเสียงมาจากอีกวงพลางเขม่นโตโต้
ไปด้วย "ไอ้โต้นี่ก็ยังไง บอกแล้วว่าฉันจองน้องไหมมานานแล้วโว้ย แกมา
นั่งนี่เลย อย่าไปยุ่งกับคนสวยของฉัน"
"ขัดคอเก่งกันจังเลยโว้ย แล้วแบบนีผ้ มจะจีบน้องไหมติดได้ไง" โตโต้
โวยวาย
ก่อนหน้านีแ้ ต้วลงไปเข้าห้องน�ำ้ เขาก็เลยหาจังหวะมาคุยกับเหมือนไหม
แต่กย็ งั มีสายสุดาคอยกันไว้ เขายังไม่ทนั จะจีบสาวน้อยเลย แต้วก็โผล่หน้า
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กลับมาแถมยังตั้งท่าจะแหกอกเขาอีกต่างหาก
"ถามน้องมันหรือยังว่าอยากให้แกจีบหรือเปล่า" สายสุดาว่า
"ที่ส�ำคัญเช็กความเห็นชอบจากคุณพีคก่อนด้วย" แต้วพูดขู่
"พูดซะผมอยากร้องไห้แล้วเนีย่ " โตโต้ถอนหายใจอย่างหมดหวัง "คุณพีค
หวงน้องไหมอย่างกับน้องในไส้ ผมรูว้ า่ ตัวเองไม่ผา่ นการสแกนแน่นอนก็เลย
มาจีบน้องไหมตรงๆ นี่ไง"
"จีบตรงๆ ก็ยากจ้ะ เพราะด่านคุณแม่น้องไหมก็ไม่ธรรมดา"
ประโยคนัน้ ท�ำให้โตโต้ได้แต่ยมิ้ เจือ่ น ใครๆ ในบริษทั ต่างก็รบั รูว้ า่ มารดา
ของหญิงสาว 'หัวโบราณ' และเข้มงวดกับลูกสาวคนเล็กมาก นีข่ นาดว่าหลัง
เรียนจบเริม่ จะผ่อนปรนบ้างแล้ว แต่กย็ งั เข้มงวดเกินกว่าปกติในสายตาทุกคน
อย่าว่าแต่ผู้ชายเข้ามาจีบเลย ขนาดแต้วเป็นผู้หญิงแท้ๆ ตอนที่ไปบ้าน
เหมือนไหมครั้งแรกยังถูกท่านซักประวัติจนเกือบจะลืมทางกลับบ้าน กว่า
ท่านจะไว้ใจเธอก็ใช้เวลานานพอดู
"คนสวยก็อย่างนีแ้ หละ คนหวงเยอะเป็นธรรมดา ไม่ดจี ริงอย่ามาจีบเล้ย"
"พี่แต้วก็พูดเกินไป เดี๋ยวคนเขาก็หมั่นไส้ไหมกันหมดหรอกค่ะ ไหม
ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก" เหมือนไหมปรามเพื่อนรุ่นพี่ เพราะเธอรู้ว่ามัน
เป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด
ยิ่งปฏิภาณเอ็นดูเธอก็อาจยิ่งท�ำให้คนอื่นหมั่นไส้เธอได้ง่ายๆ
"ไหนๆๆๆ ใครจะกล้าหมัน่ ไส้นอ้ งรักของคุณพีค" ยิง่ พูดก็ยงิ่ เหมือนยุ
ให้แต้วพูด เธอท�ำทีชะโงกหน้ามองหาจนสายสุดาส่ายหน้าให้กบั ความเล่นใหญ่
นี้ "น่ารักอย่างไหมใครจะหมั่นไส้ได้ลงคอ"
แต้วนัง่ แทรกระหว่างเหมือนไหมกับโตโต้จนอีกฝ่ายถอดใจกลับไปร่วมวง
กับกนกพลเหมือนเดิม จากนัน้ เธอก็ชงเครือ่ งดืม่ ให้เหมือนไหมใหม่เมือ่ เห็นว่า
แก้วอีกฝ่ายพร่องลงไปมาก
"อ่ะ ดื่มๆๆๆ แก้วนี้พี่ชงพิเศษเพื่อไหมคนเดียวเลยนะ"
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"ขอบคุณค่ะ พี่แต้วของไหมน่ารักที่สุด"
"อ่ะ อยู่เป็น"
สองสาวพูดหยอกล้อกันก่อนที่สายสุดาจะชวนทั้งสองคนชนแก้ว
ก่อนหน้านี้เหมือนไหมคุยจนคอแห้งจึงยกดื่มไปหลายอึกเพราะเครื่องดื่ม
ที่แต้วชงให้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์น้อยมากจนเหมือนดื่มน�้ำมะนาว
"ใช้ได้มั้ย" แต้วถาม
"อร่อยดีนะคะ ไม่ขมเลย"
เหมือนไหมยิ้มขณะยกแก้วว้อดก้าที่มีมิกเซอร์เป็นน�้ำสไปรท์ผสม
น�ำ้ มะนาวใส่นำ�้ แข็งขึน้ ดืม่ อีก ใครจะหาว่าเธอดืม่ แบบเด็กน้อยเธอก็ไม่สนใจ
หรอก
"แหม! จะขมได้ไง แก้วนี้พี่ผสมว้อดก้านิดเดียวเอง รับรองว่าไม่เมา
แน่นอน อ่ะ ดื่มๆๆๆ" แต้วชวนสายสุดากับเหมือนไหมชนแก้วอีก "ว่าแต่
คุณพีคไปไหน พี่เห็นคุณภากลับไปแล้วนี่นา"
"นัน่ ดิ! ผมรอดวลเหล้ากับคุณพีคนานแล้วเนีย่ " กนกพลตะโกนข้ามวง
มาเม้าท์
"คุณรัตน์มาตามพี่พีคไปคุยกับคุณภานี่คะ" เหมือนไหมบอก
"เอ...ก็น่าจะคุยจบแล้วมั้ย คุณภาถึงได้กลับไป แล้วท�ำไมคุณพีคยัง
ไม่กลับมาอีกล่ะ ปกติไม่หายไปนานขนาดนีน้ ะ" แต้วพูดอย่างสงสัยและเป็นห่วง
เจ้านายอย่างบอกไม่ถกู เพราะไม่รวู้ า่ เขาเมาจนเผลอหลับไปแล้วหรือเปล่า
"งัน้ ไหมไปดูคณุ พีคหน่อยสิวา่ เขาเมาหลับไปแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่หลับก็บอก
คุณพีคหน่อยว่าพวกเรายังรอสนุกกับคุณพีคอยู่ นี่ยังไม่ได้อวยพรวันเกิด
คุณพีคกันเลยนะ"
"แล้วท�ำไมต้องเป็นไหมด้วยล่ะคะ"
"เพราะไหมเป็นคนเดียวทีย่ งั ไม่เมาและไหมเป็นน้องรักของคุณพีคไง"
แต้วยิ้มเจ้าเล่ห์ เพราะหากปฏิภาณก�ำลังอารมณ์ ไม่ดีหรืออยากอยู่
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คนเดียว เป็นคนอืน่ ไปตามคงถูกดุอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แต่...ถ้าเป็นเหมือนไหม
น้องรักของเขาก็คงจะไม่โดนอะไร
อย่างมากเขาก็แค่บอกให้อกี ฝ่ายกลับมาสนุกกับเพือ่ นๆ ต่อก็เท่านัน้
"ส่งไหมไปเป็นหน่วยกล้าตายชัดๆ เลย" หน่วยกล้าตายบ่นอุบอิบ
"ถูกค่ะ! รีบไปรีบมานะคะหน่วยกล้าตาย"
เหมือนไหมท�ำหน้ามุย่ แต่กย็ อมลงไปตามปฏิภาณแต่โดยดี ทว่าขณะที่
ก้าวไปยังห้องรับแขกเธอก็รู้สึกมึนศีรษะอย่างบอกไม่ถูก หญิงสาวจึงหยุด
ชะงักเล็กน้อยเพื่อเรียกสติ
ไหนพี่แต้วบอกว่าผสมว้อดก้านิดเดียว
เหมือนไหมคิดในใจแต่กน็ กึ ได้วา่ บางทีเธออาจจะนัง่ นานเกินไปท�ำให้
มีอาการหน้ามืดก็เป็นได้ จากนัน้ ร่างบางก็รบี เดินตรงไปทีห่ อ้ งรับแขก แล้ว
เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าปฏิภาณก�ำลังนั่งดื่มอยู่คนเดียว รอบตัวเขามี
ขวดเบียร์มากมายวางระเกะระกะจนไม่ต้องบอกเธอก็รู้ว่าเขาเมามาก
เห็นแล้วหญิงสาวก็ยงิ่ คิดว่าปฏิภาณกับอรรัมภาคงจะมีปญั หากัน พอ
อีกฝ่ายมาหาเขาแล้วอาจจะเคลียร์กันไม่ได้ เขาถึงได้ไม่กลับขึน้ ไปสนุกกับ
พนักงานข้างบน แต่ไปขนเบียร์มาดื่มคนเดียวในห้องนี้
"พีพ่ คี คะ คือ..." แม้จะลังเลใจว่าควรจะเข้าไปขัดจังหวะการดืม่ ของเขา
หรือไม่ แต่ในทีส่ ดุ เธอก็พดู ออกไปจนได้ "ทุกคนเห็นว่าพีพ่ คี หายมานานแล้ว
ก็เลยให้ไหมมาตามน่ะค่ะ"
ปฏิภาณซึ่งก�ำลังนั่งก้มหน้าอยู่ค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวด้วย
สายตานิง่ ๆ ก่อนทีเ่ ขาจะลุกขึน้ แล้วเดินเข้ามาหา สายตาเขาเย็นชาและว่างเปล่า
จนเธอเดาไม่ออกว่าเขาก�ำลังคิดอะไร
"ภา..."
ชายหนุม่ เรียกชือ่ ของอดีตคนรักขณะทีอ่ อ้ มแขนแข็งแกร่งตวัดเรือนร่าง
ของเหมือนไหมเข้าสู่อ้อมกอดจนเธอตกใจแทบท�ำอะไรไม่ถูก ร่างบางจึง
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รีบยกมือขึน้ ดันแผ่นอกกว้างเอาไว้เพือ่ ผลักไสเขาออกไป แต่ถงึ แม้ชายหนุม่
จะเมามาก ทว่าเรี่ยวแรงในตัวเขากลับดูเหมือนจะไม่ลดลงเลย
"ไม่ใช่นะคะ นี่ไหม..."
หญิงสาวยังพูดไม่ทันจบประโยค คนตัวสูงก็โน้มตัวลงมาใกล้แล้วกด
ริมฝีปากทาบทับลงบนริมฝีปากเธออย่างรวดเร็วราวกับว่าเขาไม่อยากได้ยนิ
ถ้อยค�ำใดๆ จากปากเธออีกแล้ว
"อื้อ!"
เหมือนไหมหอบหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ขณะทีก่ ำ� หมัดทุบลงบนแผ่นอก
กว้างเหมือนจะเรียกสติของปฏิภาณให้กลับมา ขณะเดียวกันเธอก็รสู้ กึ หน้ามืด
สมองพร่าเลือน ร่างกายเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงลงดื้อๆ
และไม่กี่วินาทีต่อมาสติของเธอก็ดับวูบไปจนไม่สามารถรับรู้อะไรได้
อีกเลย
ติ๊ด...ติ๊ด...
เสียงโทรศัพท์มอื ถือดังต่อเนือ่ งไม่หยุดท�ำให้เหมือนไหมต้องตืน่ นอน
อย่างไม่เต็มใจ เธอขยีต้ าและปิดปากหาวด้วยความงัวเงียขณะทีอ่ กี มือควานหา
โทรศัพท์มือถือมากดรับสาย
เสียงนัน้ ก่อความร�ำคาญอย่างยิง่ เมือ่ มันดังในตอนเช้าโดยไม่มที ที า่ จะ
หยุด บวกกับอาการปวดศีรษะซึง่ น่าจะเกิดจากฤทธิข์ องแอลกอฮอล์ทคี่ งั่ ค้าง
ก็ยิ่งท�ำให้เธอหงุดหงิดมากขึ้น
ไม่รู้เมื่อคืนนี้แม่เห็นตอนที่เราเมากลับมาหรือเปล่า
หญิงสาวคิดอย่างไม่สบายใจเลย หากมารดาเห็นเธอเมาแอ๋กลับบ้าน
เธอคงจะถูกท่านเทศนายันสงกรานต์ปหี น้าอย่างไม่ตอ้ งสงสัย แน่ละ่ ! ในเมือ่
ท่านได้ขึ้นชื่อเรื่องความหัวโบราณอย่างกับอะไรดี ขนาดเมื่อคืนเธอจะขอ
อยู่ปาร์ตี้ที่บริษัทก็ยังต้องยกเหตุผลด้วยการชักแม่น�้ำทั้งห้ามาอธิบาย
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ใครๆ ต่างก็บอกว่า 'มธุริน' มารดาเธอเข้มงวดจนเกินไป เธออายุ
ยี่สิบห้าปีแล้วไม่ใช่นักเรียน ม.ต้น สักหน่อย ท�ำไมท่านถึงได้เป็นห่วงและ
หวงเธอนัก แต่เธอก็เข้าใจว่ามารดาถูกเลีย้ งมาในครอบครัวทีห่ วั โบราณและ
เข้มงวดเช่นกัน อีกอย่างบิดาเธอก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก ท่านจึง
ต้องเลีย้ งเธอกับพีส่ าวมาเพียงล�ำพัง การทีท่ า่ นจะเป็นห่วงลูกสาวทัง้ สองคน
มากมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา
หมับ...
มือเรียวบางที่พยายามควานหาโทรศัพท์มือถือคว้าหมับไปที่ 'สิ่งใด
สิง่ หนึง่ ' แต่...ผิวสัมผัสนัน้ ไม่ใช่สงิ่ ของ ทว่าเป็นอะไรอุน่ ๆ ซึง่ น่าจะเป็นส่วนใด
ส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมากกว่า!
"กรี๊ดดด"
วินาทีนนั้ เหมือนไหมรีบปล่อยมือจากสิง่ นัน้ แล้วกระเด้งตัวลุกขึน้ จาก
เตียงราวกับกระแทกกับสปริงเช่นเดียวกับเจ้าของ 'ส่วนใดส่วนหนึ่ง' ที่เธอ
คว้าหมับเข้าเมื่อครู่ก็เด้งตัวขึ้นมาจากเตียงเช่นเดียวกัน ถึงแม้เธอจะรู้สึก
ได้ว่าสัมผัสมันผ่านเนื้อผ้า แต่ก็ยังอดขนลุกขนพองไม่ได้อยู่ดี
"พี่พีค!"
ร่างบางอุทานเป็นชื่อของคนที่อยู่บนเตียงเดียวกับเธอด้วยน�้ำเสียง
ตกใจสุดขีด เธอก็อยากชมเขาว่าขนาดเพิ่งตื่นนอน ผมยุ่งเหยิงและชี้โด่เด่
จนไม่เป็นทรงก็ยังดูดีอยู่หรอกนะ แต่สถานการณ์ตอนนี้เธอชมไม่ลงจริงๆ
เพราะมันเป็นเรือ่ งเหลือเชือ่ ยิง่ กว่าอยูใ่ นความฝันจนเธอต้องลองตบหน้าตัวเอง
ไม่ได้ฝัน แล้วพี่พีคมาอยู่บนเตียงเดียวกับเราได้ไง!
เมือ่ ตบหน้าตนแล้วรูส้ กึ เจ็บ คนเพิง่ ตืน่ นอนก็มองร่างสูงตรงหน้าด้วย
ท่าทีลนลานและดวงตาเบิกกว้าง สถานการณ์แบบนี้เธอเคยอ่านเจอใน
นวนิยายและเห็นในละครหลายเรื่อง แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดกับตัวเอง
ปฏิภาณอยูบ่ นเตียงเดียวกับเธอ และเขานัง่ มองเธอด้วยสีหน้าแตกตืน่
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ไม่ต่างกัน!
เหมือนไหมมองชายหนุม่ ให้ชดั ๆ อีกครัง้ แล้วเพิง่ ได้สติวา่ ร่างสูงเปลือย
ท่อนบนเผยแผ่นอกกว้างและกล้ามเนื้อสุดเซ็กซี่ที่ได้รับการดูแลมาอย่างดี
ส่วนท่อนล่างของเขามีผ้าห่มคลุมอยู่
ปละ...เปลือยงั้นเหรอ!
หญิงสาวคิดแล้วเหงือ่ ตกทันที เธอกลืนน�ำ้ ลายไม่ลงคอ ตัวชา และหัวใจ
เต้นแรงเมือ่ นึกถึงสิง่ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ เมือ่ คืนนี้ แต่ในใจก็ภาวนาว่าขออย่าให้
มันเกิดเรื่องบ้าๆ เลย
ไม่อย่างนั้นมันคงน�ำพาเรื่องราววุ่นวายมาสู่ชีวิตเธอ และไม่มีทางที่
มันจะจบอย่างสวยงามเป็นแน่ เพราะเธอรูด้ วี า่ ระหว่างเธอกับเขามี 'เรือ่ งราว
บางอย่าง' ที่เป็นเสมือน 'ก�ำแพง' คอยขวางไว้
"ไหม!"
ชายหนุ่มเรียกชื่อคนตัวเล็กอย่างแปลกใจไม่แพ้กันราวกับว่าเขาเอง
ก็ยงั ไม่เข้าใจสถานการณ์ตา่ งๆ ทีเ่ กิดขึน้ และนัน่ เหมือนจะดึงสติของเหมือนไหม
ให้กลับคืนมาได้บ้าง
"พี่พีค...พี่พีคใส่เสื้อผ้าก่อนเถอะค่ะ"
เหมือนไหมมีสีหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ แต่ปฏิภาณรู้ว่าเธอก�ำลัง
พยายามกลัน้ น�ำ้ ตาไว้ขณะกวาดสายตามองหาเสือ้ ผ้าของเขาจนลืมดูตวั เอง
และเมือ่ เห็นมันหล่นอยูบ่ นพืน้ เธอก็ทำ� ท่าว่าจะรีบลงไปคว้ามันมาให้เขา ทว่า...
ชายหนุ่มก็รีบคว้ามือเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะลุกออกจากผ้าห่ม
"อะไร...อะไรคะ"
ร่างบางถามอย่างร้อนรนขณะพยายามดึงมือออกจากมือของชายหนุม่
ราวกับว่ามือเขาเป็นของร้อนที่เธอไม่อยากแตะต้องก็ไม่ปาน
"พี่พีคปล่อยไหมนะคะ"
"อย่าเพิ่งลุกไปไหน ไหมโป๊อยู่"
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ปฏิภาณออกปากเตือนตรงๆ ไม่ใช่แค่เธอหรอกที่ไม่อยากเห็นเขา
ในสภาพล่อแหลม แต่เขาเองก็ไม่อยากเห็นเรือนร่างเธอในสภาพล่อแหลม
เช่นกัน
ปะ...โป๊เหรอ!
เหมือนไหมมัวแต่สนใจคนที่อยู่บนเตียงด้วยกันจนลืมดูตัวเอง เมื่อ
ชายหนุม่ เตือนเช่นนัน้ เธอจึงรีบก้มมองแล้วเห็นว่าร่างกายท่อนบนที่โผล่พน้
ผ้าห่มมีเพียงเสื้อชั้นในเท่านั้น
หญิงสาวรีบดึงผ้าห่มขึน้ ทันควัน ความอายท�ำให้ใบหน้าเธอแดงก�ำ่ และ
ผิวกายขึน้ สีแดงระเรือ่ อย่างควบคุมไม่ได้ แค่ตน่ื มาบนเตียงเดียวกันก็วา่ แย่แล้ว
แต่นี่เธอยังแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายอีกหรือ
ตั้งแต่เกิดมาเหมือนไหมยังไม่เคยมีแฟนด้วยซ�้ำ เรื่องสัมผัสหรือ
แตะเนือ้ ต้องตัวกับเพศตรงข้ามก็เกิดขึน้ กับเธอน้อยมาก เหตุการณ์นที้ ำ� ให้
เธออับอายจนอยากจะร้องไห้จริงๆ
"นี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อคืนพี่พีคท�ำอะไรไหม"
หญิงสาวพยายามทบทวนเรือ่ งราวทีเ่ กิดขึน้ แต่กจ็ ำ� อะไรไม่ได้นอกจาก
เธอไปตามปฏิภาณที่ห้องรับแขกแล้วถูกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอรรัมภา
จนคว้าเธอเข้าไปจูบ จากนั้นสติเธอก็ดับวูบไป
"ไหมจ�ำอะไรไม่ได้เลย"
"พี่จะไปรู้เหรอ พี่ตื่นทีหลังไหมด้วยซ�้ำ"
ปฏิภาณพยายามทบทวนเหตุการณ์ตา่ งๆ แต่เขาจ�ำได้แค่วา่ อรรัมภา
มาบอกเลิก จากนัน้ เขาก็นงั่ ดืม่ อยูค่ นเดียวในห้องรับแขก กระทัง่ เห็นอรรัมภา
เดินกลับมาอีกรอบ เขาก็คว้าเธอเข้ามาจูบแล้วก็จำ� อะไรไม่ได้เช่นกัน ทีแ่ ท้...
อรรัมภาไม่ได้กลับมา แต่เขาเมามากจนคิดว่าเหมือนไหมเป็นอรรัมภาหรือนี!่
"แล้วพี่พีคมาอยู่ในห้องไหมได้ไง"
"เช็กด้วย! นี่มันห้องนอนพี่...เราสองคนยังอยู่ที่บริษัท"
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ปฏิภาณมองไปรอบห้องเพื่อให้เหมือนไหมดูให้ดีๆ ว่าทั้งสองคนอยู่
ในสภาพห้องแบบไหน...ห้องนีเ้ ป็นห้องนอนส่วนตัวของเขาซึง่ อยู่ในเรือนไทย
หลังเล็ก เขามักจะค้างที่นี่เวลาดูการตัดต่องานจนดึก
"ไหมเองเหอะ ท�ำอะไรพี่หรือเปล่า"
ปฏิภาณย้อนถามแม้จะพอรู้ว่าผู้หญิงอย่างเหมือนไหมคงไม่ใจกล้า
ท�ำอะไรผูช้ ายก่อน แต่เมือ่ กีเ้ ธอก็ปลุกเขาด้วยการสัมผัส 'สว่ นนัน้ ' ของเขาแล้ว
นึกแล้วชายหนุม่ ก็ไม่รจู้ ะบรรยายความรูส้ กึ ยังไง เขาทัง้ อายทัง้ ตกใจ
เพราะเกิดมาเพิง่ เคยถูกปลุกให้ตนื่ นอนด้วยการสัมผัส 'นอ้ งชาย' เป็นครัง้ แรก!
"พี่พีคจะบ้าเหรอ ไหมจะท�ำอะไรพี่พีคได้ไงเล่า"
หญิงสาวปฏิเสธด้วยใบหน้าแดงก�ำ่ เหมือนจะร้องไห้ เธอไม่กล้าคิดเลยว่า
เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น และถ้ามารดารู้เข้าจะต�ำหนิเธอขนาดไหน
"พีก่ แ็ ค่ถามดู! ใครจะไปรูว้ า่ เราคิดอะไร จูๆ่ เราก็มาจับของพีแ่ บบนัน้ "
"ไหมไม่ได้ตั้งใจจะจับ...ของพี่พีคสักหน่อย!"
เหมือนไหมอธิบายด้วยความอับอายและกรุ่นโกรธที่เขาเอาแต่พูดถึง
เรือ่ งนัน้ อยูไ่ ด้ แค่เธอคว้าหมับไปเจอ 'ของเขา' อย่างไม่ได้ตงั้ ใจ เธอก็เสียขวัญ
จะตายอยู่แล้ว
"ไหมหามือถือของไหมต่างหาก จริงสิ! ก่อนหน้านีม้ อื ถือไหมดังไม่หยุด
แม่ต้องโทรหาไหมแน่ๆ"
"แล้วไหมเอามือถือไว้ไหน"
"ไหมจ�ำไม่ได้ค่ะ ไหมบอกแล้วไงว่าจ�ำอะไรไม่ได้เลย"
เหมือนไหมบอกอย่างร้อนใจและหัวเสียสุดขีด ร่างบางพยายามค้นหา
โทรศัพท์มอื ถือสุดชีวติ ปฏิภาณจึงช่วยเธอหาจนศีรษะของทัง้ สองคนเกือบ
จะกระแทกกัน แล้วในตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ ไม่คาดฝันขึ้นอีกครั้งเมื่อจู่ๆ
ประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาอย่างรุนแรงราวกับ 'จังหวะนรก'
"ยายไหม!"
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เสียงคุน้ หูทตี่ วาดมาจากประตูทำ� ให้หวั ใจเหมือนไหมแทบจะหยุดเต้น
วินาทีนนั้ น�ำ้ ตาทีเ่ คยสะกดกลัน้ เอาไว้ไหลพรากลงมาทันที หญิงสาวรูส้ กึ เหมือน
มีสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะก็ไม่ปาน
"แม่!!!"
เหมือนไหมตกตะลึงจนท�ำอะไรไม่ถกู เช่นเดียวกับผูเ้ ป็นมารดาทีเ่ หมือน
จะช็อกไปแล้วเพราะท่านไม่คดิ เลยว่าลูกสาวผูเ้ รียบร้อยอ่อนหวานทีท่ า่ นเฝ้า
อบรมสัง่ สอนจะอยูบ่ นเตียงกับผูช้ ายในสภาพร่างกายเกือบเปล่าเปลือยเช่นนี้
ไม่ต้องบอกท่านก็รู้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบนเตียงนี้บ้าง
"ยายไหม! ท�ำไมท�ำตัวแบบนี้!"
มธุรนิ ตะโกนอย่างสุดกลัน้ หลังจากพยายามปรับสภาพอารมณ์ให้เย็นลง
แล้ว แต่ยิ่งพยายามท�ำใจให้สงบมันก็ยิ่งกดดันจนในที่สุดท่านก็ต้องระเบิด
มันออกมา แล้วตรงเข้าไปหาลูกสาวทีน่ งั่ ตัวสัน่ อยูบ่ นเตียง แต่จะไม่ให้ทา่ น
โกรธได้ยังไงไหวในเมื่อลูกสาวคนเล็กท�ำตัวไร้ยางอายเช่นนี้
ความจริงมธุรนิ อยากมาตามเหมือนไหมตัง้ แต่เมือ่ คืนแล้วเพราะอีกฝ่าย
ยังไม่กลับบ้าน แต่ 'เหมือนแพร' ลูกสาวคนโตห้ามไว้ อีกทั้งยังบอกอีกว่า
เหมือนไหมโตแล้ว ควรให้น้องได้เรียนรู้ชีวิต และเธอก็เชื่อว่าเหมือนไหม
จะดูแลตัวเองได้ หากตอนเช้าเหมือนไหมยังไม่กลับบ้านค่อยไปตามหาจะ
ดีกว่า
มธุรินอดทนรออย่างร้อนรน กระทั่งตอนเช้าท่านก็ยังไม่เห็นลูกสาว
กลับบ้าน ทว่าสิง่ ทีเ่ ห็นกลับเป็นรูปถ่ายของลูกสาวกับปฏิภาณนอนกอดกัน
อยู่บนเตียงในสภาพล่อแหลมซึ่งถูกส่งมาจากเบอร์โทรศัพท์ปริศนา มธุริน
ไม่ลงั เลใจทีจ่ ะบุกไปตามถึงคฤหาสน์จริ ภาคินทร์เพราะคิดว่าทัง้ สองอยูท่ นี่ นั่
แต่คนบ้านนัน้ บอกว่าปฏิภาณยังไม่กลับ ดูจากสภาพห้องนอนในภาพ
แล้วน่าจะเป็นห้องนอนที่บริษัท จากนั้นผู้ใหญ่ของบ้านจิรภาคินทร์ มธุริน
และเหมือนแพรก็ยกโขยงกันมาที่นี่อย่างไม่รอช้า เพราะถ้าไม่มาก็กลัวว่า
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มธุรินซึ่งก�ำลังใจร้อนราวกับไฟจะมาพังบริษัทของปฏิภาณจนราบเป็น
หน้ากลองข้อหาที่เขาล่วงเกินเหมือนไหม และทุกคนแทบไม่อยากเชื่อว่า
จะมาพบกับเหตุการณ์นี้เข้าจริงๆ
แม้จะท�ำใจมาล่วงหน้า แต่มธุรินก็ยังท�ำใจยอมรับไม่ได้อยู่ดี
"แม่ให้แกมาท�ำงานนะ ไม่ใช่ให้มานอนกับผู้ชายอย่างนี้!"
มธุรินยังไม่ทันได้กระชากตัวลูกสาว ปฏิภาณก็ขยับมาขวางไว้เพราะ
สงสารเหมือนไหมและกลัวว่าท่านจะโกรธจนท�ำร้ายเธอทั้งๆ ที่เขาก็ยัง
ตกตะลึงและงุนงงกับสถานการณ์ในตอนนี้มาก
"พอเถอะค่ะแม่ อย่าเพิ่งโวยวายเลยนะคะ"
เหมือนแพรรีบเข้ามาห้ามมารดาเพราะเสียงโวยวายของท่านท�ำให้
พนักงานแห่มายืนดูอยูห่ น้าประตูหอ้ งแล้วซุบซิบไปต่างๆ นานา เธอสงสาร
น้องทีก่ ำ� ลังตกเป็นขีป้ ากชาวบ้านจนไม่รวู้ า่ ต่อไปจะท�ำงานทีน่ ี่ได้อกี หรือไม่
และเพียงแค่นี้อีกฝ่ายก็อับอายแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้ว
"พนักงานมามุงกันเต็มแล้วค่ะแม่ แค่นี้ก็ขายหน้าจะแย่แล้วค่ะ"
เหมือนแพรกระซิบมธุรนิ ท�ำให้ทา่ นมองไปทีป่ ระตูแล้วเห็นว่าพนักงานก�ำลัง
มองเข้ามาในห้องด้วยความอยากรู้อยากเห็นจริงๆ
เท่านั้นแหละ! มธุรินก็พยายามข่มอารมณ์ ไว้อย่างยิ่ง แต่ดวงตา
วาวโรจน์ยงั มองปฏิภาณเหมือนอยากจะงับหัวเขา ส่วนเหมือนไหมทีก่ ำ� ลัง
หลบอยู่ด้านหลังชายหนุ่มก็ถึงกับน�้ำตาไหลพราก เธออับอายจนไม่อยาก
โผล่หน้าออกไปพบเจอผูค้ น เพราะรูว้ า่ จะต้องถูกนินทาจนไม่มชี นิ้ ดีเป็นแน่
ส่วนปฏิภาณเองก็เริม่ จะตระหนักแล้วว่าหลังจากนี...
้ เรือ่ งคงไม่จบง่ายๆ
ล�ำพังตัวเขาเองคงไม่เท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ชาย อีกทั้งยังเคยรับมือกับ
เสียงซุบซิบนินทามาจนเคยชินแล้ว แต่เหมือนไหมเป็นผูห้ ญิง เธอดูจะเสียหาย
มากกว่าเขา แล้วไหนจะต้องถูกมารดาต่อว่าอย่างหนักอีก
"ผมว่าเราค่อยๆ พูดค่อยๆ จากันดีกว่านะครับ" ประวันวิทย์ออกโรง
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เจรจาบ้าง ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้สอบถามความเป็นมาสักที อีกฝ่ายได้ฟังจึง
พยายามรวบรวมสติแล้วปรับอารมณ์ให้เย็นลง
"ค่ะ ฉันคิดว่าพวกเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกยาวแน่"
มธุรนิ บอกอย่างพยายามสะกดความโกรธไว้กอ่ นจะมองหน้าเหมือนไหม
และปฏิภาณด้วยสายตาเอาเรื่อง ในฐานะคนเป็นแม่...ท่านจะไม่ยอมให้
ลูกสาวเสียหายหรือถูกใครครหานินทาแน่
ปฏิภาณท�ำอะไรกับลูกสาวของท่านไว้ก็ต้องรับผิดชอบ!
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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