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"พลีสไม่มีทางติดใจชีวิตแบบหุ่นยนต์หรอกค่ะ"

"ถ้าอย่างน้ันคณุพลสีลองใช้ชวีติแบบสามภีรรยากับผมตามแบบแผนดูก่อนดีมัย้  

ถ้าหน่ึงเดือนหลังจากน้ีคุณพลีสไม่มีความสุขเลย ผมจะยอมท�าตามความต้องการ 

ของคุณพลีส จะแยกห้องหรือจะหย่า ผมก็จะไม่ค้าน" ภวิลเสนอด้วยความมั่นใจ 

จนพิธานย้ิมออกเพราะท่านมั่นใจในตัวเขาเช่นกัน "แต่ตลอดหน่ึงเดือนต่อจากน้ี 

คณุพลสีก็ต้องยอมให้ความร่วมมอืด้วยการท�าตวัเป็นภรรยาทีน่่ารกั เพราะถ้าคณุพลสี

ไม่ยอมให้ความร่วมมือตามนี้ แสดงว่าคุณพลีสกลัวจะตกหลุมรักหุ่นยนต์อย่างผม

จริงๆ"

"ไม่มีทาง!" เธอเถียงอย่างไม่ยอมแพ้

"งั้นแสดงว่าคุณพลีสตกลงตามนี้" ภวิลพูดต่อเหมือนต้องการไล่ต้อนพาขวัญ 

ให้จนมมุ "ถ้าคณุพลสีไม่ตกลง ผมจะคดิว่าคณุพลสีคงกลวัจะกลนืน�า้ลายตวัเองทหีลงั 

และกลัวว่าถ้าท�าตามแบบแผนสามีภรรยากับผมแล้วคุณพลีสจะมีความสุขกับ 

การแต่งงานครั้งนี้จนไม่อยากให้มันมีวันจบ"
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คำ�นำ�

ส�ำหรับสำวๆ ท่ีเป็นแฟนผลงำน 'ฉัตรฉำย' คงคุ้นตำกับช่ือของ 'ภวิล'  

ซ่ึงเคยปรำกฏตวัมำแง้มพรำยควำมรกัให้เรำได้สงสยัไว้ใน 'เท่ำท่ีใจ... เว้ำวอน' 

ชุด 'เท่ำท่ี... รกั'

ใน 'ออดอ้อน... เพยีงเธอ' นี ้พีภ่กัดิก์ลบัมำในฐำนะพระเอกอย่ำงเตม็ตวั 

พร้อมจูงมือ 'น้องพลีส' ผู ้หญิงท่ีเขำแอบรักมำท้ังชีวิตมำให้ทุกคนได ้

ท�ำควำมรูจ้กักนั ซ่ึงนำงเอกสำวคนล่ำสดุนี ้นกัเขียนคนเก่งของเรำออกปำกเอง

เลยว่ำเป็น 'ทำสสำม'ี คนแรก

เอ๊ะ! ปกตเิลฟิเคยเจอแต่ 'ทำสภรรยำ' แล้ว 'ทำสสำมี' นีม่นัเป็นยงัไงกนั

คะเนีย่

แต่ก่อนท่ีจะไปค้นหำค�ำตอบว่ำ 'พำขวญั' คนนีม้คีวำมพิเศษแตกต่ำงจำก

นำงเอกคนอื่นอย่ำงไร ถึงได้ต�ำแหน่ง 'ทำสสำมี' ไปครอบครอง เลิฟคงต้อง 

ขอเตือนไว้ล่วงหน้ำเลยว่ำนอกจำกพ่ีภักดิ์กับน้องพลีสแล้ว เรื่องนี้ฉัตรฉำย 

ยังจัดหนักจัดเต็ม จัดพำเหรดท้ังพระนำงคู่เก่ำท่ีเรำยังฟินไม่จบ และว่ำท่ี 

พระนำงคู่ใหม่มำให้ท�ำควำมรูจ้กักนัล่วงหน้ำ

ส่วนเขำและเธอท้ังหลำยจะเป็นใครกนับ้ำงนัน้ เลฟิว่ำเรำไปค้นหำค�ำตอบ

กนัเลยดีกว่ำค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส
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'ฉัตรฉำย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่ำ 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้น 

กำรเขียนนิยำยมำตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยที่ไม่รู้ว่ำเขียนท�ำไม เพรำะตอนนั้น

ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกำรเป็นนักเขียน รู้เพียงว่ำอยำกเขียน...จ�ำได้ว่ำตอนนั้น 

เขยีนใส่สมดุธรรมดำโดยมีนกัอ่ำนเป็นเพือ่นๆ พ่ีๆ น้องๆ ร่วมโรงเรยีน แต่แค่นัน้ 

ก็มีควำมสุขแล้ว

จนกระท่ังเรยีนมหำวทิยำลยัท่ีคณะนเิทศศำสตร์ (รัว้จำมจุร)ี มเีพ่ือนคนหนึง่ 

แนะน�ำให้ลองอัพเรื่องท่ีเขียนลงในเว็บเด็กดีซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท�ำให้หันมำจริงจัง

กบักำรเขียนนยิำยมำกข้ึนและอยำกมีหนงัสอืเป็นของตวัเองสกัเล่ม จนในท่ีสดุ

จำกกำรเป็นนกัเขียนออนไลน์มือสมคัรเล่นก็ได้เป็นนกัเขียนท่ีมีหนงัสอืเป็นของ

ตวัเองและมผีลงำนออกมำเรือ่ยๆ...ปัจจบัุนกย็งัไม่คดิท่ีจะหยดุเขียนนยิำยนะคะ

มีคนพูดไว้ว่ำ 'เม่ือได้ท�ำงำนท่ีรักจะท�ำให้เรำรู้สึกเหมือนไม่ได้ท�ำงำน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่ำงนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญำตรีและเขียนนิยำยเป็นอำชีพ

อย่ำงเต็มตัว ตอนนี้มีควำมสุขและหลงรักโลกแห่งกำรเขียนนิยำยแบบถอนตัว

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีควำมสุขมำกหำกนักอ่ำนหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่ำนท่ีติดตำมผลงำน ขอบคุณทีมงำนและแจ่มใส 

ท่ีให้โอกำสดีๆ  ขอบคณุคณำจำรย์ส�ำหรบัวชิำควำมรู ้ขอบคณุเพ่ือนๆ ท่ีให้ก�ำลงัใจ  

และขอบคุณครอบครัวที่ท�ำให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ สำมำรถติดตำมข่ำวสำรและ

พูดคุยกันได้ตำมนี้นะคะ

อัพนิยำย : http://my.dek-d.com/hideko_chan/

แฟนเพจ : https://www.facebook.com/sunshine.jamsai

ทวิตเตอร์ : http://twitter.com/Hideko_Sunshine

ประวัตินักเขียน
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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'Please, love me'

หัวใจเขา...ออดอ้อนเพียงเธอ

"ที่จริงคุณท่านน่าจะค้างที่พัทยาก่อนนะครับ"

ในกลางดึกคืนหนึ่ง 'วิชัย' ขับรถฝ่าสายฝนเพื่อพาเจ้านายอย่าง  

'พิธาน วงศ์วรารมย์' กลับกรุงเทพฯ หลังจากจบงานเปิดตัวโรงแรมหรู 

แห่งใหม่และร่วมทานอาหารเย็นกบัลกูค้าเรยีบร้อย แต่กว่างานจะจบกเ็กอืบ

สามทุ่มเข้าไปแล้วท�าให้ทั้งสองคนได้ออกจากพัทยาตอนเกือบห้าทุ่มครึ่ง

"ไม่ได้หรอก เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องพลีสตื่นมาไม่เจอฉันก็งอแงอีก" ไม่ใช่

พิธานไม่รู้ว่าเดินทางตอนกลางคืนในขณะท่ีฝนตกหนักมันอันตราย แต่ก็

เป็นห่วงลูกสาววัยสามขวบท่ีติดท่านอย่างกับอะไร "นายขับรถระวังๆ  

ก็แล้วกัน ไม่ต้องรีบก็ได้ มันอันตราย และถ้าไม่ไหวก็บอกฉัน จะได ้

สลับกันขับ"

"ครับคุณท่าน" วิชัยรับค�า

เมื่อได้ฟังเหตุผลของพิธานแล้วเขาก็เข้าใจอีกฝ่าย...นับแต่ 'มาติกา' 

บทนำ�
ฝังใจ
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ภรรยาสุดท่ีรักจากไปเพราะมีโรคภัยรุมเร้ามากมายเนื่องจากร่างกาย 

ที่อ่อนแอ พิธานก็ทุ่มเทความรักให้กับ 'พาขวัญ' ผู้เป็นลูกสาวอย่างเต็มที่

แม้ว ่าบริษัทออร์แกไนเซอร์ท่ีท่านสร้างข้ึนมาจะงานหนักและ 

ก�าลงัรุง่เรอืงแค่ไหน แต่ท่านก็ไม่เคยละเลยและไม่เคยไม่ให้เวลากบัลกูสาว 

อย่างน้อยๆ พาขวัญก็ต้องได้เห็นหน้าท่านในทุกเช้า

เอี๊ยดดด!

ทว่า...รับค�าได้เพียงไม่กี่นาทีวิชัยก็ต้องเหยียบเบรกอย่างกะทันหัน

เพราะจู่ๆ  กมี็เดก็ผูช้ายคนหนึง่วิง่ผลนุผลนัออกมาจากข้างทาง แต่ยงัโชคด ี

ที่เขาเหยียบเบรกทันรถจึงไม่ได้พุ่งเข้าชนอีกฝ่าย

"ฉันบอกแล้วไงว่าให้ระวัง" พิธานต�าหนิ

"ผมขอโทษครับ" วิชัยยอมรับผิดอย่างไม่โต้เถียง

"ลงไปดูก่อนเถอะ ไม่รู้เด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้าง"

เจ้านายเป็นฝ่ายตัง้สตไิด้ก่อนกต็ดับทแล้วรบีก้าวลงจากรถ ท่านคดิว่า 

ต�าหนิวิชัยไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะอีกฝ่ายไม่ได้ตั้งใจและคงเหนื่อยล้า 

จากการขับรถถึงได้ประมาทไปบ้าง

ท่ามกลางสายฝนท้ังสองคนเห็นว่าเด็กชายคนดังกล่าวล้มอยู่บน 

พื้นถนนข้างหน้ารถ และก�าลังลุกข้ึนยืน ขาท่ีซูบผอมท้ังสองข้างถลอก 

จนมีเลอืดไหลซ่ึงน่าจะเป็นผลจากการล้มลงบนถนนเอง ไม่ได้ถกูรถเฉ่ียวชน 

แต่ประการใด เพราะรถจอดอยู่ห่างจากอีกฝ่ายเกือบเมตร ถึงกระนั้น 

ท่านก็ยังอดเป็นห่วงไม่ได้

"เป็นอะไรหรือเปล่า" พิธานถามด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน

"มะ...ไม่เป็นไร" เด็กชายตอบเสียงสั่น

จากนั้นเด็กชายก็ค่อยๆ เงยหน้าข้ึนมองพิธานด้วยความหวาดกลัว

ท�าให้ท่านเห็นว่าใบหน้าของอีกฝ่ายมีส่วนผสมของเช้ือสายไทยและ 

ตะวันตก ดวงตาสีฟ้าท่ีมองมามีแต่ความหวาดระแวงราวกับกลัวว่าจะ 
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ถูกท�าร้าย ไม่เพียงเท่านั้นยังมองหน้ามองหลังอย่างต่ืนตระหนกเหมือน 

เพิ่งจะวิ่งหนีใครมา

ตอนนั้นเองพิธานถึงได้สังเกตว่าตามตัวเด็กชายมีรอยฟกช�้าราวกับ

ถกูท�าร้ายร่างกายมา ท่ีมมุปากกเ็ป็นรอยเหมอืนถกูต่อย สภาพของเดก็ชาย

น่าเวทนาจนท่านถึงกับชะงักไปหลายวินาที

"ไม่รู้เป็นเด็กจรจัดที่ไหนหรือเปล่านะครับ"

วิชัยไม่ไว้ใจ เพราะจู่ๆ เด็กคนนี้ก็โผล่ออกมาจากข้างทางเปลี่ยวๆ  

จรงิอยู่ว่าอีกฝ่ายอายุไม่น่าจะเกนิสบิสามปีและคงท�าอันตรายเขากบัเจ้านาย

ไม่ได้ แต่อาจจะเป็น 'นกต่อ' ให้โจรก็ได้

พิธานไม่ได้ประมาท ท่านมองเด็กชายตรงหน้าอีกครั้งด้วยรู ้ว่า 

วิชัยก�าลังคิดอะไร และท่านคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ท่ีเด็กคนนี้จะเป็น

นกต่อให้โจร แต่ท่านก็เช่ือในสัญชาตญาณของตนเองว่าเด็กคนนี้ไม่น่า 

จะน�าอันตรายหรือภัยใดๆ มาให้ท่านได้ เพราะดวงตาคู่นั้นบอกได้ว่า 

อีกฝ่ายไม่น่าจะเป็นพิษเป็นภัยกับใครได้

ท่ีส�าคญัร่างกายท่ีซูบผอมนัน้มีแต่รอยฟกช�า้ ใบหน้ากบ็อบช�า้ไม่ต่างกนั  

ท่าทางเหมือนเพิง่ถกูท�าร้ายมาด้วยซ�า้ สภาพน่าสงสารขนาดนีค้งท�าร้ายใคร 

ไม่ได้หรอก

"เราเป็นใคร มาจากไหน หลงทางมาเหรอ บ้านอยู่ท่ีไหนเดี๋ยวฉัน 

ให้คนไปส่ง"

พิธานถาม อันที่จริงท่านจะไม่สนใจแล้วขึ้นรถกลับกรุงเทพฯ ไปเลย

ก็ย่อมได้ แต่การท้ิงเด็กคนหนึ่งท่ีบาดเจ็บเอาไว้คนเดียวท่ามกลางสายฝน

ในตอนกลางดึกเช่นนี้ก็ดูจะใจร้ายเกินไป

"ไม่! ไม่! ผมไม่กลับบ้าน!"

เด็กชายตอบด้วยท่าทางหวาดกลวัพลางก้าวถอยหลงัไปอย่างลนลาน

เพียงแค่ได้ยินค�าว่า 'บ้าน' ราวกับว่าท่ีนั่นเป็น 'ขุมนรก' ท่ีเขาจะไม่มีวัน 
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หวนย้อนกลับไปเด็ดขาด

"ถ้าอย่างนั้นฉันจะพาไปสถานีต�ารวจก็แล้วกัน เดินอยู่แถวนี้คนเดียว

มันอันตราย"

"ผมไม่ไปสถานีต�ารวจนะ!" น�้าเสียงของเด็กชายร้อนรนยิ่งขึ้นไปอีก

"จะพาไปส่งบ้านก็ไม่ไป จะพาไปหาต�ารวจก็กลัวจนลนลาน  

ไปท�าความผิดอะไรมาหรือเปล่าเนี่ย หรือว่าไปขโมยของของใครมา"  

วิชัยถามไปตามตรงเพราะท่าทางของอีกฝ่ายดูไม่น่าไว้ใจเอาเสียเลย

"ผมเปล่านะ ผมแค่ไม่อยากกลับบ้าน!" เด็กชายรีบส่ายหน้าปฏิเสธ

"แล้วเราจะไปที่ไหน" พิธานถามต่อ

คราวนี้เด็กชายเงียบไป ดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความสับสน ก่อนท่ี

เจ้าตวัจะก้มหน้าลงอย่างไร้หนทาง พธิานมองหน้าวิชัยราวกบัขอความเห็น 

ขณะนั้นเอง ดูเหมือนเด็กชายจะเริ่มหวาดระแวงและไม่ไว้ใจจึงพยายาม 

วิ่งหนี วิชัยเห็นว่ายังคุยกันไม่จบก็เลยวิ่งตามไปจับตัวไว้ก่อน

เผื่อว่าถ้าเป็นนกต่อให้โจรขึ้นมาจริงๆ จะได้จับไปส่งต�ารวจ

"อย่า! อย่าท�าอะไรผมนะ! ปล่อยผม!!!"

เด็กชายตะโกนลั่นด้วยความหวาดกลัว ดวงตาท่ีเหมือนอมทุกข์ 

มาเป็นปีเบิกกว้าง สีหน้าตื่นตระหนกราวกับหวาดระแวงทุกคนท่ีเข้าใกล้ 

พอวิชัยเอ้ือมมือออกไปจับมืออีกข้างไว้ เด็กชายก็ยิ่งตัวสั่นเทา ปากคอ 

สั่นระริก และตกใจอย่างรุนแรงจนในท่ีสุดก็หมดสติไปต่อหน้าต่อตา 

ทั้งสองคน

บรรยากาศยามเช้าหลงัฝนตกช่างแสนสดใส ภายในบ้านสขีาวหลงัใหญ่ 

สไตล์ตะวันตกท่ีตัง้อยูบ่นเนือ้ท่ีกว้างขวางแห่งนีเ้ป็นเสมือนวิมานของนางฟ้า

ตัวน้อยอย่างพาขวัญที่ตื่นมารับความสดชื่น

เธอเดนิเล่นไปท่ัว และเม่ือแม่บ้านกบัสาวใช้ต่างวุน่วายกบัการเตรยีมตัง้ 
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โต๊ะอาหารเช้าจนไม่มีคนเล่นด้วย เด็กหญิงวัยสามขวบท่ีก�าลังซนก็เดิน 

เรื่อยเปื่อยไปทางสวนหน้าบ้าน

"คุณพลีส! คุณพลีสอยู่ไหนคะ"

แม่บ้านวยัสามสบิเอ็ดปีส่งเสยีงเรยีกหานางฟ้าน้อยหลงัจากสงัเกตได้ว่า 

ไม่เห็นเด็กหญิงในรัศมีสายตา 'รุจาภา' เป็นภรรยาของวิชัย ท้ังสองคน 

คอยรับใช้มาติกากับพิธานมาตั้งแต่พาขวัญยังอยู่ในท้อง

ด้วยอายท่ีุไล่เลีย่กนัท�าให้รจุาภาสนทิกบัมาตกิาเหมือนเพ่ือน การจากไป 

ของมาติกาสร้างความเสียใจให้กับเธอไม่แพ้ใคร รุจาภาจึงตั้งใจว่าจะดูแล

ลูกสาวของเจ้านายอย่างดีที่สุด

"คุณพลีสคะ ไปเล่นซนที่ไหนคะเนี่ย"

ต่อให้รุจาภาส่งเสียงเรียกแค่ไหน แต่ดูเหมือนเจ้าของช่ือจะไม่สนใจ

เสียงนั้นเลยสักนิด ร่างจ�้าม�่ายังคงเดินไปทางสวนหน้าบ้านราวกับต้องการ

รบัอากาศบรสิทุธิ์ในยามเช้า กระท่ังดวงตากลมโตใสแป๋วมองเห็นใครคนหนึง่ 

นั่งกอดเข่าพิงประตูอยู่เพียงล�าพัง เธอจึงหยุดมองเพราะเขาขวางทางท่ี 

จะออกไปยังสวน

"ครายอ่ะ"

คนตวัขาวเจ้าของแกม้กลมเป็นซาลาเปาถาม แม้จะพดูยงัไม่ชดัมาก 

แต่อีกฝ่ายก็หันมามอง เธอจึงเดินเข้าไปใกล้ๆ ขณะท่ีดวงตากลมโต 

ยังมองใบหน้าของคนที่เธอไม่เคยพบเคยเจอมาก่อน

"ครายอ่ะ"

พาขวัญถามค�าเดิมแล้วจ้องหน้าอย่างเอาค�าตอบ แต่อีกคนกลับ 

ไม่ยอมพูดอะไร

"ร้องห้ายเหรอ ร้องห้ายทามมาย ใครตีค้า"

คนท่ีก�าลังร้องไห้ยังไม่ยอมตอบแต่เช็ดน�้าตาออกอย่างลวกๆ ท�าให้

เจ้าของบ้านยื่นมือน้อยๆ ออกไปช่วยเช็ดน�้าตาให้ แม้ว่านิ้วสั้นๆ ที่ทั้งอ้วน
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ทั้งกลมนั้นจะช่วยอะไรไม่ได้มากก็ตาม

"โอ๋ๆ ม่ายร้องน้าค้า"

พาขวัญปลอบเหมือนท่ีพิธานเคยปลอบเธอยามร้องไห้ จากนั้นก็ 

มองหน้าเด็กชายตรงหน้าเหมือนคิดอะไรบางอย่าง ก่อนท่ีเธอจะล้วงมือ

เข้าไปในกระเป๋าเสื้อตรงหน้าท้องแล้วก�าอะไรบางอย่างมายื่นให้

"จินหนมๆ อาหย่อย"

คนท่ีเพิง่ร้องไห้รบัรูไ้ด้ว่าเดก็น้อยคงอยากปลอบถงึได้ชวนเขากนิขนม

"จินหนมๆ"

พาขวัญยังคะย้ันคะยอให้อีกฝ่ายรับของท่ีตัวเองย่ืนให้ เด็กชาย 

ย่ืนมือไปรับลูกอมเม็ดนั้นมาถือไว้ เขายิ้มท้ังน�้าตา...โดยเฉพาะในตอนท่ี 

คนตัวเล็กยื่นมือมาหยิกแก้มเขา

"ยิ้มแล้วๆ"

"คุณพลีส! มาอยู่นี่เอง"

รุจาภารีบเดินเข้ามาเมื่อมองเห็นพาขวัญ แต่พอเห็นว่านางฟ้าน้อย

ก�าลังคุยอยู่กับเด็กท่ีพิธานเพิ่งพามาด้วยก็รีบอุ้มเธอข้ึนกอดแนบอก 

อย่างไม่ไว้ใจ เพราะยังไม่รู้ท่ีมาท่ีไปของอีกฝ่ายว่าจะไว้ใจได้หรือเปล่า... 

ต่อให้อีกฝ่ายจะหน้าตาบอบช�้าและร่างกายเต็มไปด้วยร่องรอยถูกท�าร้าย 

จนน่าสงสารก็ตาม

"คุณท่านบอกให้เธอไปหาที่ห้องรับแขกนะ"

ว่าจบรุจาภาก็รีบอุ้มพาขวัญออกไป เด็กชายมองตามหลังเธอไป 

อย่างเศร้าสร้อย แต่คนท่ีก�าลงัถกูรจุาภาอุ้มกลบัหันหน้ามาทางเขาแล้วยิม้ให้ 

อย่างใสซื่อ ริมฝีปากสีแดงจิ้มลิ้มพึมพ�าค�าเดิม

"จินหนมๆ"

และรอยยิ้มของเธอก็ท�าให้เด็กชายยิ้มออกอีกครั้ง...
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ยี่สิบสองปีต่อมา

"หมอว่ายังไงบ้าง"

พิธานถามภวิลท่ีก�าลังขับรถพาท่านไปส่งยังบ้านวงศ์วรารมย์... 

บ่ายวันนี้ท่านเข้าไปฟังการประชุมท่ีบริษัทและขณะเข้าห้องน�้าก็มีอาการ

หน้ามืดจนหกล้มศีรษะฟาดพื้น

โชคดท่ีีภวลิเข้าไปเจอเลยรบีพาท่านมาส่งโรงพยาบาล กว่าจะท�าแผล

และตรวจอาการเพิม่เตมิกก็นิเวลาไปเกอืบสองช่ัวโมง ชายหนุม่จงึโทรไปบอก  

'กรกนก' ผู้เป็นเลขาฯ ว่าเขาจะไม่เข้าบริษัทแล้ว

"ไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงหรอกครับ คุณท่านแค่ความดันต�่าก็เลย 

หน้ามืด"

แม้จะเป็นห่วงอีกฝ่ายมากแค่ไหน แต่ภวิลก็ไม่แสดงท่าทีตืน่ตระหนก 

ใบหน้าหล่อเหลายังคงนิ่งเรียบ มีเพียงดวงตาคมกริบสีฟ้าเท่านั้นท่ี 

บอกความรู้สึกได้อย่างชัดเจนและพิธานเองก็รับรู้ได้

"ปีนี้ฉันอายหุกสิบแล้วใช่มั้ย จะว่าไปฉันก็แก่ลงไปเยอะเหมือนกันนะ

ภักดิ์"

บทที่ 1
หุ่นยนต์ของพ่อ
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พิธานพูดทีเล่นทีจริง และด้วยความที่อายุมากขึ้นนี่เอง สามสี่ปีมานี้

ท่านถึงได้มอบหมายให้ภวิลดูแลงานในบริษัทแทน แต่ยังคอยตรวจสอบ

ความเรียบร้อยอยู่ห่างๆ นานๆ ถึงจะเข้าไปร่วมประชุมด้วยสักที แต่วันนี้

ไปประชุมด้วยก็เกิดเรื่องจนได้ ท่านคงไว้ใจสุขภาพตัวเองไม่ได้แล้วจริงๆ

"ไม่หรอกครับ คุณท่านยังแข็งแรงมาก"

ภวิลไม่ได้แค่ปลอบเพราะพิธานยังแข็งแรงและดูหนุ่มกว่าอายุจริง  

แต่เป็นเรือ่งธรรมดาท่ีจะมปัีญหาสขุภาพตามวยั ตัวเขาเองหากพักผ่อนน้อย

ติดต่อกันหลายวันก็ยังมีอาการหน้ามืดได้เลย

ฝ่ายพิธานพอได้ยินค�าปลอบใจก็ยิ้มบางๆ...ภวิลเป็นเช่นนี้เสมอ เขา

ไม่ได้เป็นแค่มือขวาท่ีท�าทุกอย่างแทนท่าน แต่ยังคอยให้ก�าลังใจท่านด้วย 

หลายปีที่ผ่านมาเขาเปรียบเสมือนแขนขาของท่านก็ไม่ปาน

ประมุขบ้านวงศ์วรารมย์นึกย้อนไปถึงอดีตเมื่อยี่สิบสองปีก่อนท่ีวิชัย

เกือบจะขับรถชนภวิลเข้า และเขาก็เป็นลมไปต่อหน้าต่อตา...อาการหวาด

กลัวจับจิตจับใจจนเป็นลมหมดสติของภวิลในตอนนั้นท�าให้พิธานกับวิชัย

มั่นใจว่าอีกฝ่ายไม่ได้เป็นนกต่อให้โจร แต่น่าจะเพ่ิงถูกท�าร้ายร่างกาย 

มาอย่างหนักหน่วงมากกว่า

สภาพภายนอกท่ีน่าเวทนาท�าให้ท ่านตัดสินใจพาภวิลไปส่งท่ี 

โรงพยาบาลแล้วโทรบอกรุจาภาให้ดูแลพาขวัญและพาเธอเข้านอนโดย 

ไม่ต้องรอ จากนั้นก็รอฟังอาการของภวิลท่ีโรงพยาบาลต่อเพราะติดต่อ 

ญาติภวิลไม่ได้ ครั้นส่งถึงมือหมอแล้วจะท้ิงไปท่านก็รู ้สึกว่าตัวเองด ู

จะใจร้ายใจด�าไปหน่อย

หลังจากหมอเช็กอาการเรียบร้อยก็ออกมารายงานสภาพอาการ 

ของภวิล ความจริงที่ได้รู้ท�าให้พิธานหดหู่ใจและสงสารภวิลจับใจ เมื่อเขา

รู ้สึกตัวข้ึน ท่านจึงเข้าไปคุยกับเขาอย่างมีเมตตา ตอนแรกภวิลก็ยัง 

หวาดกลัวท่าน แต่พอรู้ว่าท่านเป็นผู้หวังดีน�าเขามาส่งโรงพยาบาล อีกทั้ง
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ยังน่าจะเป็นท่ีพึ่งเพียงหนึ่งเดียวท่ีมีอยู่ แม้จะเป็นคนแปลกหน้า เขา 

ก็ยอมเสี่ยงเล่าเรื่องราวทั้งหมดในชีวิตให้ท่านฟัง

ด้วยความเวทนาสงสารบวกกบัถกูชะตาอย่างบอกไม่ถกู...เมือ่ท่านรูว่้า 

ภวิลไม่มีท่ีไปจึงพาเขาเข้ากรุงเทพฯ มาด้วยกันก่อน ทีแรกท่านยังไม่ได ้

คิดว่าจะรับอุปการะเขาไว้ เพียงแต่อยากให้ความช่วยเหลือเท่าที่จะช่วยได้ 

กระท่ังท่านได้เรียกอีกฝ่ายเข้ามาคุยอีกรอบ ท่าทางภวิลท่ีหมดสิ้นหนทาง

ในชีวติย่ิงท�าให้ท่านเกดิความสงสาร และในท่ีสดุกต็ดัสนิใจให้วชัิยกบัรจุาภา 

รับภวิลเป็นบุตรบุญธรรมเพราะวิชัยเป็นหมันท�าให้ไม่สามารถมีบุตรได้  

แต่ท่านจะเป็นคนดแูลส่งเสยีเอง ขอแค่ท้ังคูร่บัภวิลเป็นบุตรบุญธรรมในนาม

เท่านั้น

ท้ังนี้ท่านได้บอกภวิลตามตรงว่าคงให้ความส�าคัญกับเขาทัดเทียม

ลกูสาวเพยีงคนเดยีวอย่างพาขวญัไม่ได้ ภวิลเข้าใจด ีเขายอมรบัทุกเงือ่นไข 

เพราะแค่พิธานช่วยเหลือเขาก็เป็นบุญคุณมากแล้ว

"ภักดิ์บอกเรื่องที่ฉันล้มกับน้องพลีสหรือยัง"

"ยังครับ ผมคิดว่าคุณท่านปลอดภัยดีแล้วก็เลยไม่ได้บอกคุณพลีส

เพราะกลวัว่าเธอจะเป็นห่วง ตอนนีค้ณุวิชัยน่าจะไปรบัเธอแล้ว คงจะถงึบ้าน

ไล่เลี่ยกับคุณท่าน" ภวิลตอบ

วิชัยกับรุจาภาเป็นพ่อแม่บุญธรรมของภวิลเพียงแค่ในนาม ท้ังสอง 

ไม่ได้ใกล้ชิดกบัภวลิมากเท่าพธิานด้วยซ�า้ แต่เขากเ็คารพนบัถอืจงึให้เกยีรติ

ด้วยการใช้ค�าน�าหน้าว่า 'คุณ' เสมอ

ส่วนวชิยักบัรจุาภากน็บัถอืภวลิท่ีปฏบัิตติวัด ีท�างานเก่งจนเป็นมือขวา

คนส�าคัญท่ีได้รับความไว้วางใจจากพิธานและได้รับการแต่งตั้งให้เป็น 

รองประธานบริษัทซึ่งมีอ�านาจรองจากท่าน

พิธานไม่ได้ท�างานมาสามสี่ปีแล้ว ท่านใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆ  

อยู่ท่ีบ้าน ฉะนั้นหากจะพูดว่าตอนนี้คนท่ีบริหารงานท้ังหมดของตระกูล 
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วงศ์วรารมย์คือภวิลก็คงจะไม่ผิดนัก

"ดีแล้วล่ะ ไม่อย่างนั้นน้องพลีสคงเป็นห่วงฉันจนไม่เป็นอันท�างาน"

'งาน' ของพาขวัญคือครูสอนการแสดงและดูแลโรงเรียนสอน 

การแสดงอย่าง 'Leela Academy' เธอจบจากคณะนิเทศศาสตร์ สาขา 

สื่อสารการแสดง (Performing Arts) ซ่ึงไม่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน 

ในบริษัทออร์แกไนเซอร์เท่าไหร่ แต่หากต้องการท�างานด้านนี้ก็สามารถ 

น�าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้

ทีแรกพิธานไม่ค่อยเห็นด้วยท่ีหญิงสาวจะเลือกเรียนด้านนี้ เพราะ 

ยังไม่แน่ใจว่าเรยีนเกีย่วกบัอะไรและจบออกมาจะท�างานอะไรได้บ้าง พาขวญั 

จึงอธิบายว่าสาขานี้อาจไม่ได้รับความนิยมจากนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์

มากเท่าสาขาอื่น แต่เรียนจบแล้วไม่ตกงานและยังสามารถท�างานได ้

หลากหลายด้วย

พาขวัญยกตัวอย่างให้ท่านฟังว่าอย่างรุ่นพี่ในสาขาแต่ละคนท�างาน 

ไม่ซ�้ากันเลยเพราะวิชาท่ีเรียนมีหลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้ได้ 

ในหลายอาชีพ อีกท้ังยังสามารถเลือกวิชาโทจากสาขาอ่ืนในคณะเพื่อ 

เสริมทักษะด้านอื่นได้อีกด้วย

อาชีพของรุ่นพ่ีในสาขาแต่ละคนนั้นหลากหลายและน่าสนใจมาก  

ทั้งผู้ฝึกสอนบุคลิกภาพ นักเขียนบทละคร ครูสอนดนตรี ครูสอนหนังสือ 

แอ็กติ้งโค้ช ยูทูเบอร์ พิธีกร นักแสดง ผู้ก�ากับ ผู้จัดละครเวที แคสติ้งที่ 

คอยคัดหาและดูแลนักแสดง และอีกมากมาย

ปัจจุบันอุตสาหกรรมบันเทิงเติบโตอย่างรวดเร็ว คนท�างานเบื้องหลัง

เป็นที่ต้องการและมีความส�าคัญไม่น้อยไปกว่าคนท�างานเบื้องหน้า เพราะ

มีท้ังช่องทางเผยแพร่สื่อทางอินเตอร์เน็ตอย่างโซเชียลเน็ตเวิร์ก และ 

การออกอากาศก็ไม่ได้ผูกขาดไว้แค่สถานโีทรทัศน์ช่องใหญ่ๆ เพียงไม่กีช่่อง

เหมือนเมื่อก่อนแล้ว
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พิธานได้ฟังก็เห็นว่าอาชีพเหล่านั้นเหมาะกับพาขวัญ หากเธอตั้งใจ

จริงแล้วเรียนจบก็คงหางานหาการท�าได้ไม่ยาก...ท่านอาจจะไม่ใช่พ่อท่ี

บังคับลกูสาว แต่ตอนแรกท่านกยั็งหวังว่าเธออาจสนใจมาช่วยงานท่ีบรษัิท

อยู่บ้าง ทว่าพอพาขวัญเรียนจบก็มาขอท่านเปิดโรงเรียนสอนการแสดง 

โดยจะร่วมหุ้นกับ 'ฤดี' หรือ 'ครูฤดี' ซ่ึงเป็นอาจารย์ท่ีเคยสอนการแสดง 

ให้กับเธอสมัยเรียนมหาวิทยาลัย

หญิงสาวไม่ได้ขอเพียงปากเปล่าแต่ยังมีแผนงานในแต่ละข้ันตอน 

มาน�าเสนอจนท่านไม่อาจปฏิเสธได้เพราะเห็นว่าเธอตั้งใจจริง

ครูฤดีถูกชะตากับพาขวัญ ท่านเป็นอาจารย์พิเศษสอนนักศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย แต่มีอาชีพหลักคือการสอนการแสดงให้นักแสดงเพราะ

ปัจจุบันนี้มีดารานักแสดงเกิดข้ึนมากมายและแต่ละคนก็ต้องพัฒนาตัวเอง

อยู่เสมอเพื่อไม่ให้ตัวเองถูกลืมหรือถูกนักแสดงรุ่นใหม่ๆ แซงหน้าไปก่อน

ครฤูดสีัง่สมประสบการณ์มานาน ปัจจุบันจงึมงีานแน่นมาก ท้ังไปสอน

การแสดงให้กับนักแสดงในสังกัดผู ้จัดการส่วนตัวดาราดัง ท้ังไปดูแล 

นักแสดงประจ�ากองถ่ายละคร และนอกจากนี้ยังต้องไปสอนศิลปินให้กับ 

ค่ายยักษ์ใหญ่ในวงการบันเทิงบางค่าย ท�าให้ท่านไม่ค่อยมีเวลา

Leela Academy ก่อตั้งขึ้นเพราะครูฤดีมีลูกศิษย์เยอะ ใครๆ  

กอ็ยากเรยีนการแสดงกบัท่าน และท่านเห็นว่านกัศกึษาท่ีจบไปแล้วหลายคน 

ก็สอนเก่งเพียงแต่ยังไม่มีชื่อเสียงและโอกาส

เม่ือพาขวัญมีความคิดอยากสร้างโรงเรียนเพื่อเป็นสื่อกลางให้ผู้สอน

กับผู้เรียน ครูฤดีก็สนับสนุนและยินดีให้ใช้ช่ือท่านในการประชาสัมพันธ์

โรงเรียน นอกจากนี้ท ่านยังคอยดูแลแผนการสอน คัดกรองผู ้สอน  

และควบคุมอยู่ห่างๆ เพื่อไม่ให้เสียชื่อตัวเองด้วย

การมีคนท่ีไว้ใจได้อย่างพาขวัญคอยดูแลโรงเรียนก็ช่วยท่านได้มาก 

หญิงสาวอาจจะดูเด็กกว่าอายุจริง แต่ในเวลาท�างานเธอจะเป็นผู้ใหญ่  
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มีเหตุผล และท�างานอย่างรอบคอบเสมอ

ครูฤดีรู้จักเธอดี ท่านจึงไว้ใจให้เธอมาเป็นหุ้นส่วนคนส�าคัญ...

ปัจจุบันแม้โรงเรียน Leela Academy จะไม่ได้ใหญ่โตและเปิดมา 

ได้เพียงแค่ไม่กี่ปี แต่ก็เป็นท่ีนิยมและได้รับความไว้วางใจจนมีคนเข้ามา

สมัครเรียนไม่เคยขาด ท้ังนีก้เ็พราะท่ีโรงเรยีนดแูลนกัเรยีนทุกคนเป็นอย่างดี  

ครูฤดีเองก็มีชื่อเสียงและมีดาราเป็นลูกศิษย์ลูกหามากมายอยู่แล้ว

"ทุกวนันีฉั้นกห่็วงแต่น้องพลสีนัน่แหละ" น�า้เสยีงของพธิานอ่อนโยนลง

ไม่ต้องมีค�าอธิบายเพิ่มเติมภวิลก็เข้าใจความรู้สึกท่านดี เขารู้ว่า 

พาขวัญเป็นเสมือนแก้วตาดวงใจของท่านและเธอไม่มีญาติท่ีไหนอีก

นอกจากน้าชายอย่าง 'อติกันต์' ซึ่งดูจะพึ่งพาอะไรไม่ได้

ไม่อย่างนั้นพิธานคงให้อติกันต์บริหารงานในบริษัทและดูแลโรงแรม

หลายแห่งท่ีครอบครัววงศ์วรารมย์เป็นหุ้นส่วนไปแล้ว ไม่ใช่ให้เขาซ่ึง 

แทบจะเรียกได้ว่าเป็น 'คนนอก' มาดูแลแทน

ชายหนุ่มนึกย้อนไปถึงเรื่องราวในอดีต...

ภวิลจ�าได้ว่าหลังจากหนีตายออกจาก 'บ้านหลังนั้น' เขาก็เกือบ 

จะถูกรถของพิธานชนเข้า ท่านจะพาเขาไปส่งท่ีบ้านแต่เขาปฏิเสธ พอจะ

พาไปส่งต�ารวจเขากย่ิ็งปฏเิสธเป็นการใหญ่ เขาหวาดระแวงทุกคนจนคดิหนี  

เป็นเหตุให้วิชัยมาจับตัวเขาไว้และท�าให้เขาหวาดกลัวจนหมดสติไป

พิธานน�าเขาไปส่งโรงพยาบาล รอฟังอาการเขา และเมื่อรู ้จาก 

สภาพร่างกายว่าเขาเจอกบัอะไรมาบ้าง ท่านกเ็ข้ามาเย่ียมและพูดคยุกบัเขา

อย่างมเีมตตาจนเขาเริม่ไว้ใจ และพอพิธานรูว่้าเขาไม่มท่ีีไป ท่านกค็งเวทนา

เขาเพราะตอนนั้นสภาพเขาแย่มากท้ังร่างกายและจิตใจ ท่านจึงให้เขา 

เข้ากรุงเทพฯ มาด้วย

พธิานให้เขาพกัอยูก่บัวชัิยก่อน แล้ววนัต่อมากส็อบถามความเป็นมา

ของเขา ภวลิยอมรบัว่าตอนนัน้เขายังมอีาการหวาดกลวัแม้กระท่ังกบัพิธาน 
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แต่เขาก็ยอมเล่าความจริงทุกอย่างให้ท่านฟัง เพราะอย่างน้อยพิธาน 

ก็ช่วยเหลือเขาไว้ด้วยความเมตตา และเขาไม่อยากถูกส่งตัวไปให้ต�ารวจ

หรือถูกส่งกลับบ้าน

พธิานเห็นว่าเขาอับจนหนทางจรงิๆ กป็รกึษากบัวิชัยว่าจะอุปการะเขาไว้ 

เพราะท่านมีลูกสาวแค่เพียงคนเดียว แต่...แม้ท่านจะรับเลี้ยงเขาไว้แค ่

ในฐานะเด็กอุปการะและยกเขาให้เป็นบุตรบุญธรรมของบริวารในบ้าน เขา

ก็ยอมรับเงื่อนไขนั้น และเข้าใจถึงความจ�าเป็นของท่านเป็นอย่างดี

ถงึกระนัน้พธิานก็ไม่ได้ปล่อยปละละเลยภวลิแม้แต่น้อย ตรงกนัข้าม...

ท่านกลับดูแลอย่างดีราวกับเขาเป็นลูกชายแท้ๆ พอรับรู้ว่าเขาต้องการ 

'ตัดขาด' กับอดีตที่วิ่งหนีมา ท่านก็ตั้งชื่อให้เขาใหม่และให้เขาใช้นามสกุล 

'วงศ์วรารมย์' ซ่ึงทุกอย่างด�าเนินการได้ไม่ยากเมื่อมีเงินและอ�านาจเป็น 

ตัวช่วย

พอภวิลฟื้นฟูร่างกายจนแข็งแรง พิธานก็พาเขาไปหาหมอเพื่อฟื้นฟู

สภาพจิตใจ เม่ือเขาดีขึ้นก็พาไปสมัครเรียน กระท่ังจบมัธยมต้นก็ให้เขา 

ไปเรียนต่อมัธยมปลายท่ีโรงเรียนประจ�าเพราะหากอยู่บ้านเดียวกันกับ 

พาขวัญคงไม่เหมาะนัก ยังไงทั้งสองคนก็ไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ

ถึงกระนั้นช่วงท่ีอยู่ร่วมบ้านกันเขากับเธอก็ไม่ได้สนิทกัน เพราะ 

มีเรื่องฐานะค่ันกลางระหว่างท้ังสองคน ตัวพาขวัญคงไม่คิดอะไร เธอยัง

เรียกเขาว่า 'พี่ภักดิ์' เหมือนเขาเป็นพี่ชาย แต่เขาเองต่างหากท่ีไม่อยาก

ท�าตัวเทียบเสมอเธอ

ในช่วงเรียนมัธยม ทุกซัมเมอร์พิธานจะส่งภวิลไปเรียนภาษาท่ี 

ต่างประเทศ พอภวิลจบมัธยมปลายก็เข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย พิธาน 

ให้เขาอาศยัอยู่ในคอนโดฯ ขนาดกลางทีท่่านซือ้เอาไว้ให้ แม้จะไม่ได้ทุม่เท

ให้เขามากเท่ากบัท่ีทุ่มเทให้ลกูสาวอย่างพาขวัญ แต่ภวิลกซ็าบซ้ึงในบุญคณุ

ของท่านจริงๆ
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พิธานติดต่อเขาเสมอ หาเวลามาเจอเขาหรือมาเยี่ยมเขาทุกสัปดาห์ 

ชวนเขาไปทานอาหารเย็นที่บ้านบ่อยๆ เพื่อให้เขาท�าความรู้จักกับพาขวัญ

ราวกับเห็นเขาเป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

พิธานสั่งสอนภวิลเหมือนลูกเหมือนหลาน ให้ค่าใช้จ่ายจนเขามีชีวิต

ท่ีสุขสบาย ส่งเสียให้เขาร�่าเรียนในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุด 

ตามความสามารถ และให้เวลากบัเขาเท่าท่ีท่านจะให้ได้ ชายหนุม่จ�าได้ดว่ีา 

บางครั้งมีกิจกรรมพบผู้ปกครองท่ีโรงเรียน หากท่านมีเวลาท่านก็จะไป 

ร่วมด้วย

แต่หากพิธานไม่มีเวลากจ็ะบอกให้วชัิยหรอืรจุาภาไปแทนซ่ึงท้ังสองคน 

ก็ให้ความเอ็นดูเขาแม้จะเป็นพ่อแม่บุญธรรมแค่เพียงในนามก็ตาม ภวิล 

จึงตั้งใจเรียนเพื่อให้ท่านภูมิใจ และคิดไว้ว่าหลังเรียนจบเขาจะตั้งใจท�างาน

เพื่อตอบแทนบุญคุณ และเขาก็ได้ท�าทุกอย่างตามที่คิดเอาไว้จริงๆ

การวางตัว ความสามารถ และบุคลิกท่ีสง่างามโดดเด่นของภวิล 

ท�าให้เขาได้รับการยอมรับนับถือโดยที่เขาไม่ต้องวางก้ามใส่ใคร แม้กระทั่ง

สื่อต่างๆ ก็ยังยกย่องเขาให้เป็นนักธุรกิจดีเด่นที่น่าจับตามอง เป็นหนุ่มโสด

ในฝันของผู้หญิงทั้งประเทศ และยังคงติดต่อมาขอสัมภาษณ์เขาอยู่เนืองๆ

น้อยคนนักจะรู้ท่ีมาจริงๆ ของภวิล กระท่ังอติกันต์และพาขวัญเอง 

ก็ยังไม่รู ้เลย ทุกคนได้รับข้อมูลแค่เพียงว่าพิธานพบเขาในตอนท่ีเขา 

ก�าลังล�าบาก ด้วยความถูกชะตาจึงรับเขามาอุปการะ

'อดตี' ของภวลิก่อนหน้าท่ีเขาจะได้พบกบัพิธานเหมือนถกูฝังกลบดนิ

เอาไว้ พิธานเองก็เหมือนจะลืมมันไปแล้ว คงมีแต่ภวิลเท่านั้นที่ยังลืมไม่ได้

แม้ว่าเขาจะพยายามลืมมันแค่ไหนก็ตาม ถึงกระนั้นความทรงจ�าเหล่านั้น 

ก็ถูกเขาสะกดไว้ไม่ให้มันออกมาหลอกหลอนเขาได้อีกต่อไปแล้ว

"ภักดิ์รู้ใช่มั้ยว่าฉันไว้ใจภักดิ์มากที่สุด..."

พิธานพูดหลังจากท่ีต่างฝ่ายต่างเงียบไปนานนับนาที ต่อให้ภวิล 
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จะปลอบใจ แต่ท่านก็รู้ว่าตัวเองอายุมากขึ้นทุกวัน ร่างกายอาจยังแข็งแรง

และอยู่ได้อีกเป็นสิบปี แต่ท่านก็ไม่อาจม่ันใจได้ว่าตัวเองจะไม่เป็นอะไร 

ไปก่อน ดงันัน้ท่านต้องหาคนท่ีไว้ใจได้มาดแูลดวงใจของท่านอย่างพาขวัญ

พิธานอยากเห็นลูกสาวมีครอบครัวท่ีมีความสุข อยากเห็นเธอ 

มีคนท่ีเข้มแข็งคอยปกป้องดูแล และถ้าเป็นไปได้ท่านก็อยากจะเห็นหน้า

หลานตัวน้อยๆ ก่อนที่ท่านจะเป็นอะไรไป

"ฉันมีเรื่องส�าคัญอยากขอร้องภักดิ์และฉันหวังว่าภักดิ์จะตอบตกลง"

พิธานตัดสินใจเอ่ยข้ึนในท่ีสุดท�าให้ชายหนุ่มละสายตาจากท้องถนน

มาสบตาท่านเป็นครัง้แรก แม้เขาจะไม่ได้พูดอะไร แต่ท่านกร็ูด้ว่ีาคนอย่างเขา 

ไม่มีทางปฏิเสธค�าขอร้องของท่านแน่นอน

หนึ่งสัปดาห์ต่อมา

วันนี้เป็นวันหยุดของพาขวัญ เธออยู่ท่ีบ้านท้ังวันและไม่มีทีท่าว่า 

จะออกไปธุระที่ไหน แต่พิธานก็ยังไม่วายย�้ากับเธอว่าให้รอทานอาหารเย็น

กับภวิลราวกับกลัวว่าเธอจะออกไปธุระจนคลาดกับเขา

ทีแรกพาขวญักยั็งไม่รูส้กึผดิปกต ิ แต่พอพธิานพูดย�า้เธอกน็กึข้ึนได้ว่า 

ช่วงสองเดอืนมานี.้..นบัตัง้แต่ก่อนพธิานจะเข้าโรงพยาบาลมาจนถงึตอนนี้ 

...ภวิลมาทานอาหารเย็นที่บ้านบ่อยขึ้น จากเมื่อก่อนจะมาแค่เดือนละครั้ง 

แต่ช่วงหลังๆ เขาจะมาแทบทุกอาทิตย์เลย

"ช่วงนี้คุณพ่อชวนพี่ภักด์ิมาทานข้าวท่ีบ้านบ่อยจังเลยนะคะ งานท่ี

บริษัทยุ่งมากจนต้องนัดปรึกษากันนอกรอบเลยเหรอ" ร่างบางทักขึ้น 

ขณะนั่งลงบนเก้าอี้ตรงข้ามกับภวิล

ชายหนุ่มดึงสายตาจากคู่สนทนาอย่างพิธานไปมองคนท่ีเพิ่งเดิน 

เข้ามานั่ง พาขวัญมีใบหน้าอ่อนหวานงดงาม เครื่องหน้าหมดจดลงตัว  

ท้ังดวงตาสีด�ากลมโตภายใต้กรอบขนตางอนยาว เรียวคิ้วโก่งงาม จมูก 
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โด่งเรียวรับกับทุกส่วนของใบหน้า ริมฝีปากอิ่มเต็มสีแดงระเรื่อน่าสัมผัส 

และดวงหน้ารูปไข่ท่ีค่อนไปทางกลมนิดๆ ผมยาวสลวยสีน�้าตาลช่วยขับ 

ผิวขาวผ่องของเธอให้ดูมีชีวิตชีวามากย่ิงขึ้น...พาขวัญอาจไม่ได้สวย 

หยาดฟ้ามาดิน แต่เธอมีเสน่ห์ชวนมอง ยิ่งพิศย่ิงเพลิน และยิ่งมอง 

ยิ่งอยากมองมากขึ้นเรื่อยๆ

ร่างบอบบางท่ีน่าจะตัวเล็กกว่าภวิลราวๆ สามสิบเซนติเมตรอยู่ใน 

ชุดล�าลองเรียบง่ายสีอ่อนดูสบายตาและกลมกลืนกับผิวขาวใสของเธอ 

ได้เป็นอย่างดี พาขวัญเป็นผู้หญิงตัวเล็กที่รูปร่างได้สัดส่วน มีส่วนโค้งเว้า

งดงาม ท้ังแขนและขาเรยีวสวยน่ามองจนชายหนุม่ละสายตาจากเธอได้ยาก 

เพราะไม่มีโอกาสได้พบเธอบ่อยนัก แต่...ถึงแม้ระยะหลังๆ เขาจะเจอเธอ

บ่อยขึ้นก็ยังอดมองไม่ได้อยู่ดี

"พ่อก็แค่อยากให้เราท�าความรู้จักกับพี่เขาเอาไว้ เผื่อพ่อไม่อยู่แล้ว 

ท้ังสองคนจะได้ช่วยเหลือกัน" พิธานตอบพลางมองใบหน้าอ่อนหวาน 

ที่ปราศจากเครื่องส�าอางของบุตรสาว

"คุณพ่ออย่าพูดอย่างนี้สิคะ พลีสไม่ชอบเลย" พาขวัญท�าหน้ามุ่ย  

เธอรู้สึกไม่ดีทุกครั้งที่พิธานพูดเรื่องความเป็นความตาย "อีกอย่างพลีสกับ

พี่ภักดิ์ก็รู้จักกันมาตั้งนานแล้ว...เนอะพี่ภักดิ์เนอะ"

ร่างบางพยักพเยิดหน้ากับคนท่ีนั่งฝั่งตรงข้าม เธอจ�าได้ว่าพิธาน 

รับอุปการะภวิลตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กน้อย เขาอยู่ร่วมบ้านกับเธอได้สามปี 

กย้็ายออกไปเรยีนท่ีโรงเรยีนประจ�า พอเข้ามหาวิทยาลยักอ็ยู่คอนโดฯ แล้ว 

กลบัมาค้างท่ีนีเ่ป็นบางครัง้บางคราว ตอนท่ีอาศยัอยู่ร่วมบ้านกนัเธอกบัเขา

ก็คุยกันนับครั้งได้ เพราะเขาจะชอบหลบหน้าเหมือนไม่กล้าคุยกับเธอ  

พอเขาย้ายออกไปทั้งสองคนก็ยิ่งเจอกันน้อยลง

แต่ยังถือว่าเธอคุ้นเคยกับเขาในระดับหนึ่ง...

เวลาพบกันก็ทักทายกันได้ตามปกติ แต่ส่วนใหญ่พาขวัญจะเป็นฝ่าย

Page �������... ��������.indd   22 25/1/2562 BE   11:20



23

ฉัตรฉาย

ชวนคุยหรือเข้าไปทักทายก่อนตามประสาคนอัธยาศัยดี ส่วนภวิลค่อนข้าง

พูดน้อย แต่เธอรู้ว่าเขาไม่ได้รังเกียจเธอ

"พี่ภักดิ์จะไม่รับค�าพลีสสักหน่อยเหรอคะ พลีสหน้าแตกเลยนะเนี่ย" 

พาขวัญพูดเมื่อชายหนุ ่มเอาแต่นั่งนิ่งปล่อยให้เธอเอออออยู่คนเดียว  

ภวิลที่เอาแต่มองเธอจนเพลินจึงดึงสติกลับมาได้

"ครับ" ชายหนุ่มรับค�า

"กินข้าวกันเถอะ พ่อหิวแล้ว" พิธานย้ิมข�ากับความน่าเอ็นดูของ

ลูกสาวก่อนจะชวนให้ท้ังสองคนเริ่มทานอาหารอย่างอารมณ์ดี "ช่วงนี้ 

ที่โรงเรียนของน้องพลีสเป็นยังไงบ้าง งานหนักหรือเปล่า"

"ไม่หนักหรอกค่ะ ทุกอย่างเข้าท่ีเข้าทางมาสักพักแล้ว อาทิตย์หนึ่ง

พลสีกร็บัสอนแค่สองคลาสจะได้มีเวลาพักและดูแลภาพรวมแทนครฤูดน่ีะค่ะ  

ช่วงนี้ครูงานเยอะจนแทบไม่ได้แวะมาที่โรงเรียนเลย"

"ผมอยากเห็นเวลาคุณพลีสสอนเด็กๆ เหมือนกันนะ" ภวิลนึกภาพ 

ไม่ออกว่าผู้หญิงอย่างพาขวัญท่ีเขายังติดภาพเธอเล่นซนตอนเด็กๆ เวลา

ท�างานจะเป็นยังไง เธอจะท�าหน้าแบบไหน

"ท�าไมคะ พี่ภักดิ์เห็นว่าพลีสยังเป็นเด็กจนสอนใครไม่ได้เหรอ"

"เปล่าครับ ผมอยากเห็นคุณพลีสในมุมจริงจังเท่านั้นเอง"

พาขวัญฟังแล้วก็ยังรู้สึกทะแม่งๆ อยู่ดี ภวิลพูดราวกับว่าเห็นเธอ 

ไร้สาระตลอดเวลาอย่างนั้นแหละ

"ถ้าพี่ภักดิ์ว่างจะแวะไปท่ีโรงเรียนของพลีสก็ได้นะคะ เผื่อพ่ีภักดิ ์

ได้เจอนักเรียนของพลีสแล้วจะสนใจเรียกมาใช้งาน" พาขวัญถือโอกาส

ชักชวนชายหนุ่มอย่างมีแผน

หากงานอีเวนต์ท่ีภวลิดแูลต้องการนกัแสดงหรอืหาเอ็กซ์ตราไปท�างาน

แล้วเขาสนใจจะติดต่อนักเรียนของเธอไปร่วมงานด้วยก็เท่ากับว่าเธอได ้

ป้อนงานให้นักเรียน เป็นการน�าวิชาการแสดงท่ีได้เรียนมาประยุกต์ใช้  
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และการได้รับค่าตอบแทนก็เหมือนเป็นการคืนก�าไรให้ผู้เรียนเช่นกัน

"ครับ แล้วผมจะหาโอกาสแวะไปดู"

พธิานปล่อยให้สองหนุม่สาวคยุกนัไปเรือ่ยเป่ือย แม้จะเป็นเรือ่งท่ัวไป 

แต่ภวลิกับพาขวญักด็จูะเข้ากนัได้ดจีนท่านเบาใจและมีก�าลงัใจท่ีหลงัจากนี้

จะคุย 'เรื่องส�าคัญ' กับลูกสาวตามล�าพัง

พอทานอาหารเย็นเสร็จท้ังสามคนก็พูดคุยกันอีกเล็กน้อยก่อนท่ีภวิล

จะขอตวักลบัเพราะพรุง่นีม้ปีระชุมแต่เช้า ปัจจบัุนภวิลย้ายออกจากคอนโดฯ 

ที่พิธานเคยซื้อให้ แล้วไปอาศัยอยู่ในคอนโดฯ หรูใกล้กับบริษัทที่เขาซื้อไว้

เป็นสมบัติส่วนตัวซ่ึงพิธานไม่ได้ว่าอะไร ท่านเข้าใจว่าภวิลก็ต้องมีชีวิต 

ที่เป็นส่วนตัวบ้าง

"น้องพลีส...พ่อมีอะไรจะพูดด้วยหน่อย"

พิธานบอกลูกสาวหลังจากส่งภวิลกลับไปแล้ว และพาขวัญก็ก�าลัง 

จะแยกตัวขึ้นห้อง หญิงสาวจึงหันมามองท่านอย่างแปลกใจ เธอรู้สึกได้ว่า

เรื่องที่ท่านต้องการจะพูดด้วยคงเป็นเรื่องส�าคัญมาก

"ไปจิบชาชมสวนเป็นเพื่อนพ่อได้มั้ย คืนนี้อากาศดีเชียว"

"ค่ะคุณพ่อ"

จากนัน้ประมขุของบ้านวงศ์วรารมย์กบ็อกให้สาวใช้น�าชากบัขนมออกไป 

ท่ีศาลาสขีาวในสวนหย่อมใกล้ๆ สระว่ายน�า้ท่ีพาขวัญชอบมานัง่เล่นบ่อยๆ...

ตอนกลางคืนท่ีนี่จะเปิดไฟสีส้มท�าให้วิวในสวนและสระว่ายน�้าสวยงาม

ราวกับอยู่ในรีสอร์ตดัง แต่ขณะเดียวกันก็เงียบสงบเหมาะจะคุยกันเป็น 

การส่วนตัว

"คุณพ่อมีเรื่องส�าคัญจะคุยกับพลีสเหรอคะ" พาขวัญถามข้ึนเม่ือ 

นั่งได้สักพักแล้วแต่ท่านยังไม่พูดอะไรราวกับว่าท่านก�าลังเรียบเรียงค�าพูด

ในใจซึ่งมันท�าให้เธอพลอยลุ้นไปด้วย

"พ่อจะชวนลูกสาวมานั่งจิบชาชมวิวเล่นบ้างไม่ได้หรือไง" พิธาน 
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ย้อนถามติดตลก

"กน็�า้เสยีงคณุพ่อไม่เหมือนจะคยุเรือ่งเล่นๆ นีค่ะ" พาขวญัตัง้ข้อสงัเกต

พิธานยิ้มให้กับความฉลาดของลูกสาวก่อนจะเอ่ยถาม

"ปีนี้น้องพลีสอายุเท่าไหร่แล้วนะ"

"ยี่สิบห้าแล้วค่ะ คุณพ่อถามท�าไมคะ"

"แล้วมีหนุ่มๆ ที่คุยๆ อยู่บ้างหรือเปล่า ไม่เห็นน้องพลีสพามาให้พ่อ

รู้จักเลย"

"พลีสยังไม่มีแฟน ยังไม่มีคนคุย และยังไม่มีใครท้ังนั้นแหละค่ะ"  

พาขวัญตอบปนข�า "แหม! ตอนเรียนมหาวิทยาลัยพลีสก็ท้ังเรียนท้ัง 

ท�ากิจกรรมหนักหน่วงอย่างกับอะไรดี จะเอาเวลาท่ีไหนไปมีแฟนล่ะคะ  

พอเรียนจบก็มาทุ่มเทให้กับโรงเรียนอีก ปีนี้ดีหน่อยท่ีอะไรๆ เริ่มเข้าท่ี 

เข้าทางแล้ว"

"แสดงว่ายังไม่มีแฟนและยังไม่มีคนคุยเลยจริงๆ"

"ไม่มีค่ะ โธ่...ถามย�้าจังเลย คุณพ่ออย่าเร่งพลีสสิคะ พลีสเพ่ิงจะ 

อายุย่ีสบิห้าเอง ผูห้ญิงสมัยนีอ้ายสุามสบิปีแต่ยังไม่มแีฟนก็ไม่เห็นจะแปลก

เลยนะคะ บางคนยังสวยยังสตรองอยู่เลย"

"พ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรสกัหน่อย แล้วน้องพลสีว่าพ่ีภกัดิเ์ขาเป็นยงัไงบ้าง"

"ก็ดีนะคะ แต่...เขาเหมือนหุ่นยนต์ของคุณพ่อไปหน่อย"

"ท�าไมไปว่าพี่เขาอย่างนั้น"

"ก็มันจริงนี่คะ" พาขวัญหัวเราะ เธอแค่คิดข�าๆ แต่ไม่ได้คิดว่า 

มันเป็นข้อเสียของเขา "คุณพ่อสั่งอะไรหรือพูดอะไรพ่ีภักด์ิก็มีแต่ 'ครับ'  

แล้วท�าตามค�าสั่งของคุณพ่อทุกอย่างเลย เหมือนกับว่าคุณพ่อป้อนค�าสั่ง

อะไรหรือตั้งโปรแกรมอะไรเขาก็ตอบสนองได้หมด นึกไม่ออกเลยนะคะว่า

ถ้าพี่ภักดิ์แต่งงานไปเขาจะเป็นยังไง คุณพ่อคงต้องคอยป้อนค�าสั่งให้เขา

ดูแลภรรยาของเขาดีๆ ไม่งั้นคงน่าสงสารเธอแย่"
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"น้องพลีส!" พิธานท�าเสียงดุท่ีลูกสาวไปวิพากษ์วิจารณ์ภวิลแบบนั้น 

พาขวัญคงไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้ท่านก็ก�าลังจะตั้งโปรแกรมและป้อนค�าสั่ง 

ให้ภวิลมาเป็นสามีของเธอนั่นแหละ

"พลีสขอโทษค่ะ พลีสไม่ได้ตั้งใจจะว่าพี่ภักดิ์ไม่ดีนะคะ" เธอรีบแก้ตัว

คณุงามความดีของภวิลมีมากแค่ไหนท�าไมพาขวญัจะไม่รูใ้นเม่ือพธิาน 

ช่ืนชมเขาตลอดเวลา อีกท้ังเธอก็รู้ดีว่าถ้าไม่มีเขาคอยช่วยงานท่ีบริษัท 

และดูแลโรงแรมท่ีครอบครัววงศ์วรารมย์มีหุ้นส่วนอยู่อีกหลายแห่ง เธอ 

คงไม่มีทางได้เปิดโรงเรียนสอนการแสดงอย่างท่ีใฝ่ฝัน เพราะเธอเป็น 

ทายาทเพียงคนเดียว

และแน่นอนว่าเธอต้องรับสืบทอดกิจการและบริหารงานทุกอย่าง 

แทนท่าน
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"ว่าแต่คุณพ่อถามพลีสแบบนี้หมายความว่ายังไงคะ"

พาขวัญเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง...ท่ีผ่านมาพิธานไม่เคย

ถามเรื่องคนรักของเธอเลย แต่จู ่ๆ วันนี้ก็ถามถึง แถมยังถามว่าเธอ 

รู้สึกอย่างไรกับภวิลอีกต่างหาก

นี่อย่าบอกนะว่าท่านก�าลังอยากจับคู่ให้เธอกับภวิล!

"พ่อแค่คิดว่าถ้าน้องพลีสลงเอยกับภักดิ์เขาได้ก็คงจะดี"

"คุณพ่อ!" พาขวัญเรียกบุพการีอย่างไม่เช่ือหู ไม่คิดไม่ฝันเลยว่า 

ท่านจะคิดคลุมถุงชนเธอกับภวิล "พลีสกับพ่ีภักดิ์ไม่ได้ชอบกันนะคะ  

จะลงเอยกันได้ไง อีกอย่างเราก็อายุห่างกันตั้งสิบปีแน่ะ"

"แค่สบิปีมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกลกู พ่อกบัแม่น้องพลสีกอ็ายุห่างกนั 

เกือบสิบปี ทุกวันนี้พ่อก็ยังรักแม่น้องพลีสไม่เคยเปลี่ยนไปเลยนะ" พิธาน

อธิบายอย่างใจเย็น

พอพูดถึงมารดาท่ีจากไปแล้ว พาขวัญก็เงียบลงเพราะรู้ว่าถึงท่าน 

จะจากไปนานแค่ไหนบิดาเธอก็ยังรักและคิดถึงท่านเสมอ...หลังจากท่ี 

มาติกาเสียชีวิต มีผู้หญิงเข้ามาวนเวียนในชีวิตพิธานมากมาย แต่ท่าน 

บทที่ 2
คู่ครอง
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ก็ไม่สนใจใครเลยและทุ่มเทความรักให้กับลูกสาวอย่างเธอเพียงคนเดียว 

มาโดยตลอด

"พ่อเองก็อายุมากแล้ว พ่ออยากเห็นน้องพลีสมีครอบครัว มีคน 

คอยดูแล และมีหลานตัวน้อยๆ ให้พ่ออุ้มก่อนที่พ่อจะเป็นอะไรไป" พิธาน

เอื้อมมือไปลูบศีรษะลูกสาวและมองด้วยความรัก

แม้สิ่งท่ีท่านพูดจะดูเป็นการบังคับหญิงสาวเกินไปและเป็นสิ่งท่ีเธอ 

ไม่คาดคิด แต่ท่านก็อยากให้เธอรู้ไว้ว่าท่านหยิบย่ืนสิ่งท่ีดีท่ีสุดให้เธอ  

และปรารถนาดีกับเธอที่สุดเสมอ

"พลีสบอกแล้วไงคะว่าพลีสไม่ชอบให้คุณพ่อพูดแบบนี้เลย"

"สังขารมันเป็นสิ่งท่ีไม่เท่ียงนะน้องพลีส..." น�้าเสียงพิธานอ่อนลง 

และท้ังคู่รู ้ดีถึงความจริงข้อนี้ เพราะพวกเขาเคยสูญเสียมาติกาไปแล้ว  

"ที่พ่อท�าทุกอย่างก็เพื่อให้น้องพลีสมีความสุขนะ"

ในอดีตพธิานมาจากครอบครวัฐานะปานกลาง หลงัเรยีนจบมธัยมปลาย 

ก็รับจ้างท�างานเบ้ืองหลังในวงการบันเทิงจนได้พบมาติกาซ่ึงอายุน้อยกว่า

เกอืบสบิปีตอนท่ีอีกฝ่ายรบังานเป็นตวัประกอบในละคร ด้วยความถกูชะตา

ท้ังสองคนจึงท�าความรู้จักกันเรื่อยมาและพัฒนาความสัมพันธ์จนเกิดเป็น

ความรัก

พิธานเป็นคนขยัน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และท�างานอย่างเป็น

ระบบระเบียบท�าให้ได้รับความไว้วางใจให้จัดงานต่างๆ จนระยะหลังพิธาน

กอ็อกมารบัจดังานด้วยตวัเอง ในตอนนัน้ธรุกจิออร์แกไนเซอร์ยงัไม่เฟ่ืองฟู

เหมือนในปัจจุบัน ท่านจึงถือเป็นเจ้าแรกๆ ท่ีรับงานด้านนี้ท�าให้มีงาน 

ไม่เคยขาด

เมื่อธุรกิจเริ่มไปได้สวย พิธานกับมาติกาก็ตกลงใจแต่งงานกันและ 

เปิดบริษัทออร์แกไนเซอร์อย่างเป็นทางการ พอธุรกิจเริ่มอยู่ตัวก็ตกลงใจ 

ที่จะมีลูกด้วยกันซึ่งก็คือพาขวัญ
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ชีวิตช่วงนั้นมีความสุขราวกับความฝัน ครอบครัวสมบูรณ์ ความรัก

สุกงอม และธุรกิจก็เจริญรุ่งเรือง ทว่า...ความสุขมักอยู่กับเราไม่นาน  

ไม่กี่ปีหลังจากคลอดพาขวัญ มาติกาก็จากไปอย่างท่ีไม่มีใครได้ตั้งตัว  

พิธานสงสารลูกสาวที่ยังไม่รู้เรื่องรู้ราว เสียใจที่คนรักจากไป นับตั้งแต่นั้น

มาท่านก็ทุ่มเทหัวใจให้กับลูกสาวซ่ึงเป็นเหมือนนางฟ้าตัวน้อยๆ และท่าน

ก็รักบริษัทมากเพราะเคยร่วมแรงร่วมใจสร้างมันมากับคนรัก

มันเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นและเป็นอนุสรณ์ความรักระหว่างท่านกับ

มาติกา...

"พลสีอาจจะคุน้เคยกบัพีภ่กัดิ ์ แต่เราไม่ได้รกักนัและไม่เคยคบหาดูใจกนั 

มาก่อนเลยนะคะ" พาขวัญพยายามต่อรอง เธอไม่รู้ว่าพิธานพูดจริงหรือ 

พูดเล่น แต่เธออยากให้ท่านเปลี่ยนความคิด

ท่านเล่นจับคู่ให้แบบนี้จะท�าให้เธอมองหน้าภวิลไม่ติดเสียเปล่าๆ

"ท่ีผ่านมาพ่อไม่เคยกะเกณฑ์ให้น้องพลีสแต่งงานกับพี่ภักดิ์มาก่อน

เพราะพ่อยังรอดูอยู่ว่าน้องพลีสจะคบหากับใครหรือเปล่า พ่อให้โอกาส 

น้องพลีสได้เลือกเองแล้ว นี่น้องพลีสก็อายุยี่สิบห้าปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นมี

วีแ่ววว่าจะลงเอยกบัใครนีน่า" พธิานพูดต่อ คราวนีพ้าขวัญถงึกบัพูดไม่ออก

เธอดันบอกพ่อไปหมดแล้วนี่นาว่าเธอไม่มีคนรักและไม่มีแม้กระท่ัง

คนคุย!

"แต่ก็แค่ยี่สิบห้าปีเองนะคะ พลีสยังมีเวลาอีกตั้งเยอะ"

"แต่ปีนี้พี่ภักดิ์เขาสามสิบห้าย่างสามสิบหกปีแล้ว ถ้าน้องพลีส 

ไม่ลงเอยกบัพีภ่กัดิเ์รว็ๆ นี ้ พีเ่ขาอาจจะแต่งงานไปก่อน น้องพลสีกน่็าจะรูว่้า 

พี่ภักดิ์เขาเป็นคนดูแลงานทุกอย่างแทนพ่อ"

พิธานตะล่อมและยังให้เหตุผลต่อว่าภวิลดูแลงานทุกอย่างแทนท่าน

มาหลายปีท�าให้เขาแทบจะควบคุมกิจการทุกอย่างไว้ในมือ ท้ังบริษัท 

ออร์แกไนเซอร์และโรงแรมอีกหลายแห่งท่ีครอบครัววงศ์วรารมย์เป็น 
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หุ้นส่วนอยู่ หากพาขวัญไม่อยากแต่งงานกับเขา เธอก็ต้องไปเรียนรู้งาน 

แล้วสืบทอดกิจการทุกอย่างแทน

นอกจากภวิลแล้วพิธานก็ไม่ไว้ใจให้คนอื่นมาดูแลกิจการแทนอีก 

แม้แต่อติกันต์ซ่ึงเป็นน้าแท้ๆ ของพาขวัญเอง แต่ไม่ใช่ว่าท่านไม่เคย 

ให้โอกาสอติกันต์ ที่ผ่านมาท่านให้โอกาสมากจนเกินไปด้วยซ�้า

น้าแท้ๆ ของพาขวญันัน้แตกต่างจากมาตกิาราวฟ้ากบัเหวจนเหมอืน

ไม่ใช่สายเลือดเดียวกัน เพราะในขณะท่ีมาติกาอ่อนโยน ขยันขันแข็ง  

หนักเอาเบาสู ้ และเห็นอกเห็นใจผู ้อ่ืนอยู่เสมอ อติกันต์กลับเป็นคน 

เจ้าอารมณ์ ไม่เป็นโล้เป็นพาย และเห็นแก่ตัวจนไม่นึกถึงคนอื่นเลย

พิธานจ�าได้ว่าหลังแต่งงานกัน มาติกาขอให้น้องชายมาอยู่ด้วย 

เพราะมีกันแค่สองคนพี่น้อง พิธานเห็นว่าตอนนั้นครอบครัวไม่ได้ล�าบาก

อะไรแล้ว ท่านเองไม่มีญาติท่ีไหน พ่อแม่ก็เสียไปแล้ว จึงยินดีต้อนรับ 

อติกันต์มาอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าเป็นครอบครัวเดียวกัน

ตอนนั้นอติกันต์เพ่ิงเริ่มเป็นวัยรุ่น เขาอายุน้อยกว่ามาติกาสิบสอง 

สบิสามปีเห็นจะได้ ท่าทางเป็นเดก็เกเรและเอาแต่ใจเพราะก่อนท่ีพ่อกบัแม่

จะเสียอติกันต์ก็ถูกตามใจจนเสียเด็ก พิธานคิดว่าอยู่ด้วยกันไปน่าจะพอ

อบรมสั่งสอนกันได้ แต่ทุกอย่างไม่เป็นอย่างที่คิดจนมาติกาเองยังอ่อนใจ

ย่ิงมีชีวิตท่ีสุขสบายอติกันต์ย่ิงไม่สนใจการเรียน ติดเพ่ือน และ 

เท่ียวเตร่ ย่ิงหลังจากมาติกาเสียก็ย่ิงไปกันใหญ่ แต่มาติกาคงพอจะรู้ว่า 

น้องชายตัวเองเป็นยังไง หากไม่มีพิธานช่วยดึงไว้ก็คงไร้อนาคต ท่าน 

จึงขอร้องให้พิธานเมตตาและสงสารอติกันต์ซ่ึงพิธานก็รับปากว่าจะดูแลให้

เพราะรักภรรยา

ช่วงมัธยมปลายอติกันต์เกเรหนักจนหลงเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด

และเกือบจะถูกจับ เรื่องผู้หญิงก็มีปัญหาไม่เคยขาด พอจบมัธยมปลาย  

เขาสอบเข้ามหาวิทยาลัยไม่ติดซ�้ายังขอไปเรียนต่อเมืองนอก พอพิธาน 
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ไม่อนุญาตกย็กค�าขอของมาตกิามาพดู ท่านไม่อยากมีปัญหาจึงยอมตามใจ

อีกฝ่ายอย่างเสียมิได้

กว่าจะเรียนจบมาได้อติกันต์ก็ผลาญเงินไปมากและใช้เวลาไปตั้ง 

เกือบหกปี พอบินกลับมาเมืองไทยท่าทางดูเป็นผู้ใหญ่ข้ึนหน่อย แต่ 

ถึงอย่างไรก็ยังไว้ใจไม่ค่อยได้อยู่ดี

พออติกันต์กลับมาและเห็นว่าพิธานให้ภวิลไปช่วยงานท่ีบริษัท  

อติกันต์ซ่ึงอายุมากกว่าภวิลเพียงสามปีก็ไม่อยากน้อยหน้าจึงขอเข้าไป

ท�างานด้วย แล้วหลงัจากนัน้กด็เูหมือนว่าท้ังสองคนจะเป็นไม้เบ่ือไม้เมากนั

มาตลอด ฝ่ายภวิลนั้นไม่อะไรกับอติกันต์อยู่แล้ว แต่อติกันต์คงไม่อยากให้

ภวิลได้ดีกว่าจึงพยายามขัดแข้งขัดขาอยู่เสมอ ถึงกระนั้น 'ผลงาน' ก็เป็น

เครื่องมือพิสูจน์คนได้ดีที่สุด

ภวลิได้รบัความไว้วางใจจากพธิานมากจนท่านยนิดีให้นัง่ในต�าแหนง่

รองประธานบริษัทอย่างท่ีอติกันต์เถียงไม่ได้แม้จะไม่พอใจอยู่มากก็ตาม 

ส่วนอติกันต์ซ่ึงถือหุ้นอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์มีต�าแหน่งผู้ช่วยรองประธานซ่ึง 

ตั้งขึ้นเพื่อรักษาหน้าของเขาเท่านั้น ไม่ได้ท�างานหรือมีหน้าที่จริงๆ จังๆ

ตลอดเวลาท่ีผ่านมาพาขวัญก็น่าจะเห็นแล้วว่าพิธานไม่สามารถ 

ฝากอนาคตบริษัทเอาไว้กับคนท่ีเห็นแต่ผลประโยชน์ส่วนตนอย่างอติกันต์

ได้เลย ทุกวันนี้แค่เอาตัวเองให้รอดอติกันต์ยังไม่รู้จะท�าได้หรือไม่ ที่มีชีวิต

ร�่ารวยและสุขสบายในปัจจุบันก็เพราะได้ส่วนแบ่งจากบริษัทเท่านั้น

"แล้วคุณพ่อจะม่ันใจได้ยังไงคะว่าพอแต่งงานแล้วพ่ีภักดิ์จะไม่ฮุบ 

ทุกอย่างเอาไว้เอง"

"ถ้าพี่ภักดิ์เขาจะท�า เขาก็คงท�าไปนานแล้ว" ความซื่อสัตย์ของภวิล 

มีมากแค่ไหนพิธานรู้ดีท่ีสุด ตลอดเวลาย่ีสิบสองปีท่ีเฝ้ามองอีกฝ่ายมา  

เขาไม่เคยท�าให้ท่านผิดหวังเลย "นี่คิดว่าพ่ีภักด์ิเขาท�าดีเอาใจพ่อเพ่ือให้ 

พ่อไว้ใจจนยกน้องพลสีให้เขาเพราะเขาอยากได้กจิการทุกอย่างของเราเหรอ"
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"พลีสไม่ได้มองพี่ภักดิ์ไม่ดีนะคะ แต่เราก็ต้องมองหลายๆ ด้าน"

"กด็แีล้วท่ีรูจ้กัมองอะไรหลายๆ ด้าน แต่...มนัจะง่ายกว่ามัย้ถ้าพ่ีภกัดิ์

เขาไปเปิดบริษัทเอง ไม่ใช่คอยมาท�างานหนักแทนพ่องกๆ โดยท่ีไม่รู้ว่า

สดุท้ายแล้วพ่อจะยกอะไรให้เขาบ้าง อันท่ีจรงิพีภ่กัดิเ์ขาจะขอพ่อไปเปิดบรษัิท 

ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลย ในเมื่อเขาสนิทกับพนักงานเก่งๆ หลายคน มีลูกค้า

ส�าคญัอยู่ในมอืมากมาย แถมยังมีทรพัย์สนิส่วนตวัมหาศาลจนใช้ไปท้ังชาติ

แบบสบายๆ ก็ไม่หมด"

"เขาไปเอาเงินมาจากไหนคะ" เธอถามอย่างสงสัย

"ไม่ได้ยักยอกจากเราก็แล้วกัน" พิธานหัวเราะเพราะพาขวัญคง 

คาดไม่ถึงในเรื่องนี้ "พี่ภักดิ์เขาเป็นพนักงานคนหนึ่ง เขาได้เงินเดือน 

ในต�าแหน่งผู้บริหาร ได้โบนัส ได้คอมมิชช่ันตามผลงานตั้งเยอะ เพราะ 

เขาท�างานเก่งมาตั้งแต่เข้าท�างานปีแรกๆ แล้ว เขาศึกษาเรื่องหุ้นมานาน 

พอมีเงินมากพอก็เอาไปลงทุนจนได้ก�าไรไม่รู้ปีตั้งเท่าไหร่ ไม่อย่างนั้น 

เขาไม่มีเงินเหลือไปซื้อคอนโดฯ ราคาตั้งห้าสิบหกสิบล้านหรอก"

"แต่...พลีสกับพี่ภักดิ์ไม่ได้รักกันนะคะคุณพ่อ" หญิงสาวยังคงยืนยัน

ค�าเดิม ต่อให้ภวิลจะสมบูรณ์แบบแค่ไหน แต่หากท้ังสองแต่งงานกัน 

โดยที่ไม่ได้รัก ชีวิตจะมีความสุขได้อย่างไร

พธิานเลีย้งพาขวญัมากบัมือ ท�าไมท่านจะไม่เข้าใจว่าเธอรูส้กึอย่างไร 

และในยุคปัจจุบันก็คงไม่เห็นด้วยกับการคลุมถุงชน แต่ท่านก็เช่ือว่า 

ภวิลจะเป็นผู้ชายที่ท�าให้เธอมีความสุขได้แน่นอน

"น้องพลีสอาจจะไม่ได้รักพี่ภักดิ์ แต่พ่อดูออกว่าพ่ีภักด์ิเขาแอบรัก 

น้องพลีสมานานแล้วนะ" พิธานกุมมือลูกสาวราวกับจะเน้นย�้ากับเธอ  

"เขาอดทนและรอคอยน้องพลีสมานานแล้ว"

"อะ...อะไรนะคะ" พาขวัญถามอย่างไม่เชื่อหู

นี่เป็นอีกเรื่องท่ีหญิงสาวไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลย ภวิลจะรักเธอ 
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ได้ยังไง เขาจะเอาเวลาท่ีไหนมารกัเธอในเมือ่ท้ังสองคนไม่เคยใกล้ชิดกนัเลย  

และเขาก็ไม่เคยแสดงท่าทีใดๆ กับเธอด้วย

"ถ้าพี่ภักดิ์ไม่มีใจให้น้องพลีสเขาก็คงตกลงใจไปกับคนอ่ืนนานแล้ว

เพราะมีผูห้ญิงเพยีบพร้อมหลายคนสนใจเขา แต่ท่ีเขาไม่กล้าแสดงออกกบั

น้องพลีสคงเพราะคิดว่าน้องพลีสเป็นลูกสาวของผู้มีพระคุณอย่างพ่อและ

พ่อเชื่อว่าเขาก�าลังรอเวลาที่เหมาะสม" พิธานยังใจเย็นและพูดด้วยเหตุผล

"คณุพ่อคดิไปเองหรอืเปล่าคะ พีภ่กัดิอ์าจจะแค่ยังไม่เจอคนท่ีถกูใจกไ็ด้"

"พ่อดูออกน่า แต่ถึงอย่างนั้นพ่อก็ไม่คิดว่าพี่ภักดิ์เขาจะรอน้องพลีส

ไปตลอดชีวิต และถ้าเขาแต่งงานกับคนอื่น พ่อก็ไม่มั่นใจว่าในอนาคตเขา

จะยังดแูลบรษัิทท่ีพ่อรกัต่อไปม้ัย พ่อถงึได้อยากให้น้องพลสีแต่งงานกบัเขา

เพราะมันจะช่วยให้พ่อม่ันใจว่าเขาจะซ่ือสตัย์กบัวงศ์วรารมย์อย่างเตม็ร้อย"

"แต่ว่าพลีส..."

"คุยกันด้วยเหตุผลนะ พ่อไม่ได้บังคับให้น้องพลีสแต่งงานกับพี่ภักดิ์

วันนี้หรือพรุ่งนี้นะลูก" พิธานพูดต่อเม่ือเห็นว่าหญิงสาวยังลังเล แต่เมื่อ 

พูดถึงบริษัทท่ีเธอรู้ดีว่าท่านรัก เธอก็มีท่าทีอ่อนลง "พ่อแค่พูดเพราะ 

อยากให้ท้ังสองคนลองคบหาดูใจกันไปก่อน หากปรับตัวเข้าหากันไม่ได้

จรงิๆ พ่อกจ็ะไม่บังคบั แต่พ่อม่ันใจว่าพีภ่กัดิเ์ขาจะไม่ปฏเิสธ แค่พ่อเอ่ยปาก  

เขาก็พร้อมจะท�าทุกอย่างตามที่พ่อบอกอยู่แล้ว"

"เห็นมั้ยคะ แล้วจะไม่ให้พลีสคิดว่าพ่ีภักดิ์เป็นหุ่นยนต์ของคุณพ่อ 

ได้ยังไง"

พาขวัญเบ้ปากให้คนดีของพิธานอย่างอดไม่ได้ ความจริงหญิงสาว 

ไม่ได้มีปัญหาเลยหากภวิลจะเป็นหุ่นยนต์ของท่านในเรื่องการท�างาน 

หรือเรื่องใดๆ ก็ตามท่ีไม่เกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของเธอ แต่นี่...ท่านก�าลัง 

จะป้อนค�าสัง่ให้เขามาเป็นสามีเธอ แล้วเขากจ็ะตอบตกลงง่ายๆ อย่างนัน้หรอื

"คุณพ่อถามพี่ภักดิ์เขาดูดีๆ เถอะค่ะ ถ้าเขามีคุณสมบัติเพอร์เฟ็กต์
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อย่างท่ีคุณพ่อพูดมาขนาดนั้นเขาก็คงมีตัวเลือกเยอะ คงไม่อยากแต่งงาน

กับเด็กกะโหลกกะลาอย่างพลีสหรอก"

"พ่อเกริ่นกับพ่ีภักดิ์เขาแล้วและเขาไม่ได้ปฏิเสธ ในเมื่อน้องพลีส 

ยังไม่มีใคร จะดูๆ พี่ภักดิ์เขาไว้ก็ไม่เสียหายนี่ลูก พี่ภักดิ์เขาก็ไม่ใช่ผู้ชาย 

ท่ีขาดตกบกพร่องอะไรเลยนะ" พิธานพูดทีเล่นทีจริงเพ่ือไม่ให้เธอเครียด 

"พ่อว่าเขาก็หล่อออกนะ ไปงานที่ไหนสาวๆ ก็มองเขาตาปรอย น้องพลีส

ไม่ชอบเหรอ"

"พลีสว่าก็...เฉยๆ ค่ะ"

"ไม่ม้างงง ระดบัพีภ่กัดิน์ีห่ล่อเทียบนายแบบหรอืดาราได้สบายเลยนะ"

พิธานมองลูกสาวเหมือนเธอเป็นเด็กปากแข็ง พาขวัญไม่ปฏิเสธว่า 

ภวิลดูดีมาก และในสายตาท่าน เขาคงเป็นผู ้ชายท่ีสมบูรณ์แบบท้ัง 

รูปร่างหน้าตา การศึกษา ความสามารถ และนิสัย

ภวลิมีใบหน้าหล่อเหลาท่ีมส่ีวนผสมของเอเชียกบัตะวนัตกได้อย่างลงตวั  

แต่จะค่อนไปทางตะวันตกมากกว่า ผมสีน�้าตาลเข้ม จมูกของเขาโด่งมาก 

ริมฝีปากหยักลึกได้รูปสวย ดวงตาสีฟ้าคมกริบราวกับภาพวาดท�าให้ 

ค่อนไปทางดุแม้เขาจะท�าสีหน้าเรียบเฉย ขนตาท่ียาวและหนากว่า 

ผู้ชายท่ัวไปท�าให้ดวงตาเขามีเสน่ห์จนผูห้ญิงหลายคนไม่สามารถสบตาเขา

ได้นานเกนิสามวนิาที ใบหน้าคมคายได้รปูชัดเจนประดบัด้วยไรเคราอ่อนๆ 

ที่ถูกตกแต่งอย่างดีรับกับรูปหน้า แนวกรามเป็นเส้นคมส่งให้ภาพรวมของ

ใบหน้าค่อนข้างดุดันมากกว่านุ่มนวล แต่ขณะเดียวกันก็ท�าให้เขาเซ็กซ่ี  

และมีเสน่ห์แบบผู้ชายอย่างเข้มข้นจนคนมองสั่นสะท้าน

ชายหนุม่มรีปูร่างสงูใหญ่ เขาน่าจะสงูราวๆ หนึง่ร้อยเก้าสบิเซนติเมตร

เห็นจะได้ การออกก�าลังกายและดูแลตัวเองอย่างดีท�าให้เขามีรูปร่างท่ีดี 

ตามไปด้วย พาขวัญเคยเห็นชายหนุ่มถ่ายแบบลงนิตยสาร กล้ามเนื้อ 

บนร่างกายเขาแน่นหนัด งดงาม และดูดีไม่แพ้บรรดานายแบบสากลเลย
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แต่...มันก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะยินดีท่ีถูกพ่อขอร้องให้แต่งงาน

กับเขา!

"คณุพ่ออวยพีภ่กัดิข์นาดนี ้พลสีเริม่คดิแล้วนะคะว่าเขาประจบคณุพ่อ

หรือเปล่า"

"ไม่คิดว่ามันขัดกับบุคลิกของพี่ภักด์ิเขามากไปหน่อยเหรอ พ่อยัง 

นกึภาพเวลาพีภ่กัดิเ์ขาประจบสอพลอใครสกัคนไม่ออกเลยนะ" พิธานย้ิมข�า 

"นี่น้องพลีส...พ่ออายุมากขนาดนี้ เลี้ยงดูน้องพลีสมาขนาดนี้ สามารถ 

สร้างฐานะให้ครอบครวัเราได้ขนาดนี ้น้องพลสีไม่ไว้ใจสายตาพ่อเลยเหรอ"

"เปล่าค่ะคุณพ่อ พลีสไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น"

ในสายตาของพาขวัญนั้นพิธานเป็นเหมือน 'ฮีโร่' ท่านเป็นคนเก่ง  

ขยันขันแข็ง มีเหตุผล มองคนขาด และน่าเช่ือถือมากท่ีสุดส�าหรับเธอ  

ที่ผ่านมาท่านพูดอะไรไม่เคยผิดไปจากความจริงเลย

"พ่อเช่ือว่าพี่ภักด์ิเขาจะรักและดูแลน้องพลีสได้ดีไม่แพ้พ่อเลย  

ลองเปิดใจให้พี่เขาหน่อยนะลูก" พิธานโอบไหล่หญิงสาวเข้ามากอดไว้และ

ลูบศีรษะเธออย่างอ่อนโยน

พาขวญัพงิศรีษะกบัแผ่นอกกว้างท่ีแสนอบอุ่นของบิดา เธอนกึย้อนไป 

ถึงช่วงท่ีผ่านมา...นี่แสดงว่าก่อนหน้านี้ภวิลก็รับรู้มาตลอดว่าพิธานให้เขา

มาท่ีบ้านบ่อยๆ เพราะอะไร แล้วเขาไม่รูส้กึอดึอัดใจบ้างหรอืท่ีต้องเผชิญหน้า 

กับเธอ ท�าไมเขาถึงเก็บอาการได้ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

แม้ว่าพาขวัญดูจะไม่เห็นด้วยกับการถูกจับคู่ แต่หลังจากท่ีพิธาน 

คยุเรือ่งภวลิกบัหญิงสาวแล้วเธอไม่ได้มท่ีาทีต่อต้านจนเกนิไป ท่านกเ็บาใจ

ในระดับหนึง่ว่าอย่างน้อยๆ ยังพอจะคยุกนัได้ และหากพาขวัญได้ศกึษาดูใจ 

กับภวิลจริงๆ เธอก็อาจมีใจให้เขาจนน�าไปสู่การแต่งงานอย่างท่ีท่าน 

คาดหวังไว้
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ทว่าพธิานรูน้สิยัพาขวญักบัภวลิดว่ีาหากปล่อยให้ท้ังสองคนเรยีนรูก้นั

ตามธรรมชาตโิดยท่ีท่านไม่ย่ืนมือเข้าไปช่วยเลยกค็งยากท่ีเธอกบัเขาจะมโีอกาส 

เรยีนรูซ่ึ้งกนัและกนั เพราะพาขวญัไม่มีทางเข้าหาภวิลก่อนแน่ และภวิลเอง

กค็งกลวัคนอ่ืนจะครหาจนไม่กล้าแสดงท่าทีต่อลกูสาวท่านดงัเช่นท่ีผ่านมา

ดังนั้นเมื่อสบโอกาสเหมาะพิธานก็มักจะโทรหาภวิลเสมอ ชวนเขา 

มาทานอาหารเย็นด้วยกันเพื่อสร้างความสนิทสนม และพอถึงวันนัดหมาย

กไ็ม่ลมืโทรไปย�า้อกีครัง้ด้วยกลวัว่าชายหนุม่จะท�างานจนลมืเวลา แม้จะรูด้ว่ีา 

หากเป็นนัดของท่านกับพาขวัญแล้วไม่มีทางที่คนอย่างเขาจะลืมเด็ดขาด

และแน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อาจรอดพ้นสายตาของใครอีก

คนไปได้

จริงอยู่ว่าอติกันต์มักจะออกไปข้างนอกตอนสายๆ แล้วกลับมาอีกที

ตอนเกอืบตสีองเพราะไปตระเวนราตรตีามประสาหนุม่โสดท่ียังรกัสนกุและ

บางคืนก็ไม่กลับบ้าน แต่ก็ใช่ว่าเขาจะไม่สังเกตอะไรเลย...ทุกครั้งท่ีภวิล 

มาที่นี่สาวใช้ก็จะพูดถึงอยู่เสมอและมันไม่แปลกที่เขาจะได้ยิน

ช่วงแรกอตกินัต์กไ็ม่ได้ใส่ใจอะไร ทว่าระยะหลงัๆ โดยเฉพาะหลงัจากท่ี 

พธิานออกจากโรงพยาบาลครัง้ล่าสดุ ภวลิกด็จูะมาท่ีนีบ่่อยข้ึนจนเหมอืนเป็น 

แขกประจ�าไปแล้ว ท�าให้เขาเริ่มเดาได้ว่าพิธานก�าลังคิดจะท�าอะไร ใช่!  

เขาเดาว่าพิธานก�าลังเล่นเกมจับคู่เพราะอยากให้พาขวัญลงเอยกับภวิล 

เป็นแน่

ตลอดเวลาที่ผ่านมาอติกันต์รู้ดีว่าพิธานไม่เคยไว้ใจเขาเลย...

แม้เขาจะเป็นน้องชายของภรรยาท่ีพิธานรักมาก แต่เมื่อมาติกา 

เสยีชีวติต้ังแต่พาขวญัอายุได้เพยีงสองขวบ สายสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัพธิาน 

ก็ไม่แน่นแฟ้นดังเดิม เพราะแต่เดิมพิธานก็ไม่ชอบใจพฤติกรรมของเขา 

อยู่แล้ว พิธานหาว่าเขาชอบเท่ียวเตร่ ไม่สนใจการเรียนหรือการท�างาน  

อีกท้ังยังใช้เงินสิ้นเปลือง แต่ท่ีพิธานยอมส่งเสียเขาไปเรียนต่างประเทศ 

Page �������... ��������.indd   36 25/1/2562 BE   11:20



37

ฉัตรฉาย

และให้เขามีส่วนถือหุ้นในบริษัทเป็นเพราะมาติกาฝากฝังไว้

แต่อติกันต์ก็คิดว่าพิธานอคติกับเขาเกินไป ท่ีผ่านมาเขาคิดว่า 

ตนเองไม่ได้ท�าอะไรผิด ในเม่ือตอนนั้นเขายังเป็นวัยรุ่น เขามีสิทธิ์ใช้ชีวิต

อย่างเต็มท่ี ชายหนุ่มแค่อยากลองหาประสบการณ์ชีวิตทุกรูปแบบ และ

พิธานกับมาติกาก็มีเงินทองตั้งมากมาย จะแบ่งให้เขาซ่ึงเป็นญาติใกล้ชิด 

ใช้บ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร

อย่างไรกต็ามอตกินัต์ยังหวงัว่าเขาจะได้สบืทอดกจิการต่างๆ ต่อจาก

พิธานมากกว่าคนท่ีไม่ใช่สายเลือดเดียวกันอย่างภวิล เพราะเขากับภวิล 

กอ็ายุไม่ห่างกนัมาก เริม่ท�างานในบรษัิทในช่วงเวลาไล่เลีย่กนั และระยะหลงัๆ  

ถึงเขาจะยังสนุกกับการปาร์ตี้อยู่ แต่เขาก็ยังไปบริษัท

ดังนั้น...หากพิธานไม่อยู่แล้ว คนท่ีจะสืบทอดทุกอย่างก็ควรจะเป็น

ญาติแท้ๆ อย่างเขาไม่ใช่หรือ

ถึงกระนั้นอติกันต์ก็ไม่ได้แสดงท่าทีใดๆ เขาเก็บความไม่พอใจเอาไว้ 

และไม่ให้พิธานรับรู้ว่าเขาล่วงรู้แผนการจับคู่แล้ว ไม่เช่นนั้นพิธานอาจ 

หาทางขัดขวางไม่ให้เขาแก้เกมของพิธานได้ตั้งแต่เขายังไม่เริ่มลงมืออะไร

ด้วยซ�้า กระทั่งวันหนึ่งโอกาสเหมาะของอติกันต์ก็มาถึง

"โห! วันนี้คุณอาตื่นเช้าจังเลยนะคะ"

พาขวัญทักทายขณะเดินลงบันไดมาช้ันล่างแล้วเห็นคุณน้ายังหนุ่ม

อย่างอติกันต์นั่งไขว่ห้างเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่บนโซฟาในห้องรับแขก  

และร่างสูงอยู่ในชุดที่พร้อมจะออกไปท�างาน

จะว่าไปแล้วอตกินัต์กจ็ดัได้ว่าเป็นหนุม่หล่อคนหนึง่ เขาเป็นคนตวัสงู 

หน้าตาดี และรูจ้กัดูแลตัวเองอย่างด ี อายุท่ีมากข้ึนไม่ได้ท�าให้เขาดดูน้ีอยลง  

แต่กลับท�าให้เขามีเสน่ห์มากข้ึนไปอีก หญิงสาวมักจะเรียกเขาว่า 'คุณอา' 

อย่างติดปากแม้ว่าตามศักดิ์แล้วเขาจะเป็นน้าแท้ๆ ของเธอก็ตาม

"พูดอย่างกับน้องพลีสไม่เคยเห็นอาตื่นเช้าไปได้"
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"ไม่เคยเห็นจริงๆ นี่คะ อย่าว่าแต่ตื่นเช้าเลย อาทิตย์นึงพลีสได ้

เห็นหน้าคุณอาแค่ไม่กี่ครั้งเอง"

พาขวัญพูดตามความจริง ปกติเวลาเธอตื่นและออกไปท่ีโรงเรียน 

สอนการแสดงแต่เช้าเขาก็ยังไม่ตื่น ตอนเย็นเธอกลับมาเขาก็ยังไม่กลับ 

เรียกว่าวงโคจรชีวิตเจอกันได้ยากก็คงไม่แปลก จะมีแค่วันท่ีเธอไม่มีสอน

และไม่ต้องไปจัดการความเรียบร้อยท่ีโรงเรียนสอนการแสดงนั่นแหละ 

ถึงจะมีโอกาสได้เจอเขา

"ถ้าอย่างนั้นสงสัยอาต้องตื่นแต่เช้ามาให้น้องพลีสเจอหน้าบ่อยๆ  

แล้วมั้ง"

"ไม่ต้องล�าบากหรอกค่ะ พลีสแค่แซวเล่นๆ คุณอาทานอาหารเช้า 

หรือยังคะ"

"ยังเลย น้องพลีสจะออกไปโรงเรียนเลยหรือทานอาหารเช้าก่อนล่ะ"

"พลีสว่าจะออกไปเลยค่ะ วันนี้พลีสมีคลาสเช้า"

"งั้นให้อาไปส่งนะ"

"เอ่อ...จะไม่รบกวนคุณอาเหรอคะ" พาขวัญถามอย่างแปลกใจ  

อติกันต์อาจจะชอบคุยเล่นและใจดีกับเธอก็จริง แต่เขาไม่เคยอาสาขับรถ 

ไปส่งเธอเลย แถมตอนนี้ก็ยังเช้ามากด้วย

"ไม่หรอก วันนี้อาไม่มีงานตอนเช้า"

"แต่..."

"ท�าไมเหรอ หรือว่าน้องพลีสไม่อยากนั่งรถไปกับอา ฮึ?"

"เปล่าค่ะ งั้นก็ขอบคุณคุณอามากนะคะ"

พาขวญับอกวชัิยว่าเช้านีไ้ม่ต้องไปส่งเธอ แต่ให้เขาไปรบัตอนเย็นแทน  

จากนั้นเธอก็เดินไปข้ึนรถยนต์คันหรูท่ีอติกันต์เปิดประตูรออยู่ แม้ว่าเธอ 

จะไม่ค่อยได้เจอหน้าและไม่ค่อยได้พดูคยุกบัเขา แต่ด้วยความท่ีท้ังสองคน

อยู่ร่วมบ้านกันมาตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก จะห่างกันก็แค่ช่วงที่เขาไปเรียนต่อ

Page �������... ��������.indd   38 25/1/2562 BE   11:20



39

ฉัตรฉาย

ต่างประเทศ พอเขากลับมาก็มาอยู่ร่วมบ้านกันเหมือนเดิมก็ท�าให้เธอรู้สึก

คุ้นเคยและสนิทสนมกับเขาพอสมควร

ถึงกระนั้นเธอก็ยังคงรู้สึกได้ว่าวันนี้เขามีอะไรบางอย่างที่แปลกไป...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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