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"แค่หมัน้เพ่ือรกัษาเกียรตขิองไหมเอาไว้ไง จะได้ไม่มคีนมานนิทาไหมเสยีๆ หายๆ 

พ่ีไม่อยากท�าตัวเป็นผู้ชายไร้ความรับผิดชอบท่ีจะทนนิ่งเฉยให้ไหมถูกใครต่อใคร 

เม้าท์อยู่ทุกวัน"

เหมอืนไหมได้ฟังก็เข้าใจว่าปฏภิาณคงอยากหมัน้เพราะไม่อยากให้ใครมองเขา

ไม่ดี

"อีกอย่างไหมรู้ว่าเราไม่ได้รักกันก็ดีแล้ว เวลาต้องถอนหมั้นจะได้ไม่มีปัญหา"
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ความรักของห้าเสือแห่งตระกูลจิรภาคินทร์ในชุด 'ดอกไม้ลายพยัคฆ์'  
ผ่านไปแล้วถงึสีเ่รือ่ง คอื

- พนัธกานต์บษุบา
- ร้อยเล่ห์มายามาลย์
- เพลงิรกัรานบุปผา
- บุหงา ณ ราตรี

หลงัปล่อยให้บรรดาพีช่าย 'อวดเมีย' มาหลายปี ในท่ีสดุ 'ฉัตรฉาย' ก็ใจอ่อน 
ยอมให้ 'ปฏิภาณ' หรือท่ีสาวๆ เรียกกันติดปากว่า 'คุณพีค' เสือหนุ่มผู้หวง 
ความโสดเท่าชีวิตได้มีดอกไม้งามเป็นของตัวเอง ซ่ึงหญิงสาวท่ีจะมาก�าราบ 
เสือคนสุดท้ายก็ไม่ใช่ใครท่ีไหน แต่เป็น 'เหมือนไหม' สาวน้อยผู้วนเวียน 
อยู่ในชวีติคุณพคีมาหลายปี จนกระท่ังวนัหนึง่ 'กามเทพ' อดรนทนไม่ไหวกบั 
รกัข้างเดยีวของเธอ จงึช่วยอุ้มสมจนท้ังคูต้่องกลายเป็นคูห่มัน้กนั

ทว่าถงึจะหม้ันกนัแล้วก็ใช่ว่าหนทางความรกัของท้ังคูจ่ะโรยด้วยกลบีกหุลาบ  
เม่ือคนหนึ่งขีดเส้นใต้ความสัมพันธ์ไว้แค่ 'พ่ีน้อง' ส่วนอีกคนก็เจียมตัวว่า 
สถานะคู่หมั้นนี้เป็นได้เพราะสถานการณ์บังคับ จนชวนให้ลุ้นว่าจะลงเอยกัน 
ได้อย่างไร

ส�าหรบัแฟนๆ ของห้าเสอื เลฟิแอบกระซิบไว้ตรงนีเ้ลยว่าถงึ 'มาลรีตกิานต์' 
ท่ีอยู่ในมอืทุกคนจะเป็นเรือ่งราวของหนุม่โสดคนสดุท้าย แต่ไม่ใช่เล่มสดุท้ายของ  

'ดอกไม้ลายพยคัฆ์' แน่นอน อดใจรอกนัอีกนดินะคะ รบัรองว่ามเีซอร์ไพรส์ค่า

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ฉัตรฉาย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้น 

การเขียนนิยายมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยที่ไม่รู้ว่าเขียนท�าไม เพราะตอนนั้น

ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับการเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้น 

เขียนใส่สมุดธรรมดาโดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่ 

แค่นั้นก็มีความสุขแล้ว 

กระท่ังเรยีนมหาวทิยาลยัท่ีคณะนเิทศศาสตร์ (รัว้จามจุร)ี มเีพ่ือนคนหนึง่

แนะน�าให้ลองอัพเรื่องท่ีเขียนลงในเว็บเด็กดีซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท�าให้หันมาจริงจัง

กบัการเขียนนยิายมากข้ึนและอยากมีหนงัสอืเป็นของตวัเองสกัเล่ม จนในท่ีสดุ

จากการเป็นนักเขียนออนไลน์มือสมัครเล่นก็ได้เป็นนักเขียนท่ีมีหนังสือเป็น 

ของตวัเองและมีผลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจุบันกย็งัไม่คดิท่ีจะหยดุเขียนนยิาย

นะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเต็มตัว ตอนนี้มีความสุขและหลงรักโลกแห่งการเขียนนิยายแบบถอนตัว

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใสท่ี 

ให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ ขอบคณุเพือ่นๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ  

และขอบคุณครอบครัวที่ท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ 

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ตามนี้นะคะ

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

แฟนเพจ : http://www.facebook.com/O.A.HidekoSunshine 

หรือ 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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เพียงจุมพิตเดียวของเขา

แผดเผาท�าลายทุกอย่างในชีวิตเธอ...

ภายในร้านอาหารแห่งหนึ่ง 'ปฏิภาณ จิรภาคินทร์' ก้าวเข้าไปด้วย 

ความรีบร้อนก่อนจะกวาดสายตามองหาสาวสวยท่ีนัดเขาเอาไว้อย่าง 

'อรรัมภา' เพราะเขามาสายไปเกือบครึ่งช่ัวโมง แม้ก่อนหน้านี้ชายหนุ่มจะ 

ส่งข้อความบอกเธอแล้วว่าจะมาช้า แต่เขากยั็งไม่วายเป็นห่วงความรูส้กึเธอ 

อยู่ดี

เพราะอรรัมภา...คือคนรักของเขาเอง

ฟุ่บ!

เม่ือเห็นเป้าหมายนั่งอยู่บนโซฟาของโต๊ะวีไอพี ปฏิภาณก็ก้าวเข้า 

ไปหาก่อนชะลอฝีเท้าลงเพื่อย่องไปทางด้านหลังอย่างเงียบๆ แล้วโน้มตัว 

ไปหอมแก้มนวลอย่างที่หญิงสาวไม่ทันตั้งตัว

"เอ๊ะ!"

อรรัมภาตวัดสายตาเฉ่ียวคมมาจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาอย่างไม่ 

บทนำ�
หวงคว�มโสด
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พอใจ เพราะตอนแรกเธอคดิว่ามีผูช้ายมาฉวยโอกาสลวนลามจึงตัง้ใจว่าจะ 

ด่าให้เจ็บแสบและเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

แต่เมื่อเห็นว่าเป็นคนรักก็ท�าหน้าบึ้งตึงใส่ก่อนจะรีบหันหน้าหนี

งอนจริงๆ ด้วย...

"ผมขอโทษที่มาช้า"

ปฏภิาณอธิบายอย่างใจเย็นก่อนจะเดนิไปนัง่บนโซฟาตวัเดยีวกนัแล้ว 

โอบไหล่บอบบางอย่างเอาใจ...คนรกัของเขาเป็นคนสวย เธอมีใบหน้ารปูไข่ 

งดงาม ดวงตาเฉ่ียวคมเซ็กซ่ี จมูกโด่ง รมิฝีปากได้รปูสวย องค์ประกอบบน 

ใบหน้าหมดจดลงตัว อีกทั้งยังเป็นคนรูปร่างดีไม่แพ้นางแบบ

เม่ือบวกกบัมาดสง่างามแล้วจงึไม่แปลกท่ีจะมนีติยสารมาขอให้อรรมัภา 

ไปเป็นนางแบบและยังขอสัมภาษณ์เธอมากมาย เพราะเธอก็ถือเป็นคนดัง 

ในแวดวงสังคมคนหนึ่ง

"นัดกับผมนี่ท�าหน้างอใส่ทุกที"

ปฏิภาณกระเซ้าเมื่อคนรักยังอารมณ์ไม่ดีและท�าหน้าบึ้งตึงไม่เลิก

"ท�าไมไปออกงานคนเดียวถึงได้ยิ้มมีความสุขนัก เบ่ือผมแล้ว 

เหรอครับ ฮึ?"

"นี่คุณพูดเรื่องอะไร"

"ผมเห็นข่าวงานเลี้ยงเมื่อสามวันก่อน..."

ชายหนุม่พดูถงึข่าวซุบซิบท่ีเห็นผ่านหูผ่านตามาเมือ่ไม่นาน อนัท่ีจรงิ 

เขาก็ไม่ได้สนใจหรอืใส่ใจข่าวพวกนีน้กัหรอก แต่พอดพีนกังานท่ีบรษัิทเห็น 

เข้าก็เลยมาถามเขาว่าเรื่องจริงเป็นยังไง

ปฏิภาณถึงได้รู้ว่ามีคนถ่ายรูปอรรัมภาตอนท่ีเธอไปงานเลี้ยงกับบิดา 

แล้วพบกับไฮโซหนุ่มท่ีก�าลังเนื้อหอมอย่าง 'นพนันท์' เข้า แล้วนักข่าว 

กเ็ขยีนแซวว่าท่าทางท้ังคูด่สูนทิสนมกนัเป็นพเิศษ หากเธอไม่ได้คบอยู่กบัเขา 

คนคงเข้าใจผิดว่าทั้งสองคนก�าลังศึกษาดูใจกันเพราะดูเหมาะสมกันมาก
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นพนนัท์เป็นหนุม่หล่อ ดกีรนีกัเรยีนนอก เพราะไปร�า่เรยีนปรญิญาโท 

ถึงประเทศอังกฤษและกลับมาบริหารร้านเครื่องเพชรชื่อดังแทนมารดาได้ 

สามปีแล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่งเลิกรากับด็อกเตอร์สาวซ่ึงเป็นอาจารย์สอนใน 

มหาวิทยาลัยมาได้ไม่นาน ใครต่อใครจึงจับตามองเขาเป็นพิเศษ

ปฏิภาณไม่ใช่คนคิดมากโดยเฉพาะกับข่าวซุบซิบ แต่ก่อนหน้านี้ก็มี 

คนเม้าท์ว่าเห็นอรรัมภาไปดินเนอร์กับนพนันท์ พอเห็นข่าวออกงานและ 

มีภาพร่วมเฟรมกัน เขาจึงอดกระเซ้าเธอเล่นไม่ได้

เขารู.้..คนอย่างอรรมัภารกัศกัดิศ์รมีากพอ เธอไม่มทีางคบซ้อนหรอก

"อย่าบอกนะคะว่าคุณเช่ือข่าวซุบซิบด้วย ไร้สาระจะตาย" หญิงสาว 

ท�าหน้าเซ็งแล้วจ้องเขาตาเขม็ง "นกัข่าวนีก่น่็าฟ้องซะให้เขด็ เขยีนข่าวแบบนี้ 

ภาเสียหายแย่ ขนาดคุณยังพูดแบบนี้เลย"

"เพราะผมไม่เชื่อไง ผมถึงไม่เคยถามภา"

ปฏิภาณลูบไหล่คนรักเพื่อให้เธอใจเย็นและหายหงุดหงิดสักที ตั้งแต่ 

ก้าวเข้ามาในรา้น เขายงัไม่เหน็เธอยิม้เลย ไม่ไดเ้จอเธอมาตั้งหลายวนัเขา 

ก็อยากมีความสุขกับเธอมากกว่ามานั่งทะเลาะกัน

"แล้วพูดท�าไมล่ะคะ หรือว่าตอนนี้ไม่เชื่อใจภาแล้ว"

"เปล่า" ชายหนุ่มย้ิมข�าเพื่อไม่ให้เธอเครียดเกินไป "เม่ือกี้ผมแค่ 

พดูเล่น อย่าโกรธเลยนะครบั ผมขอโทษจรงิๆ ท่ีมาช้า แต่งานมนัยงัไม่เสรจ็ 

ผมทิ้งงานออกมาไม่ได้ คุณก็น่าจะรู้ดีนี่ครับ"

ชายหนุม่อธบิายอย่างใจเย็นเพราะรูต้วัว่าผดิและเขาไม่อยากมปัีญหา 

กับเธอ

"คุณก็เป็นแบบนี้ทุกที ดีแต่พูดขอโทษแล้วบอกให้ภาเข้าใจ แต่คุณ 

ก็ไม่เคยคิดจะปรับตัว นี่เราคบกันมาสองปีแล้วนะคะ คุณไม่สนใจภาเลย 

คุณรักภาจริงๆ หรือเปล่าเนี่ย"

อรรัมภาไม่ฟังชายหนุ่มอธิบาย ย่ิงได้ฟังค�าแก้ตัว เธอก็ยิ่งหงุดหงิด 
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ราวกับว่าได้ยินมาจนร�าคาญ

"ผมสนใจคุณมากที่สุดแล้วภา...คุณน่าจะรู้จักผมดี"

ปฏภิาณบอกอย่างจรงิจงั เขาเป็นเจ้าของบรษัิทโฆษณาควบต�าแหน่ง 

ผูก้�ากบั เวลาออกกองถ่ายเขากต้็องท�างานให้เสรจ็สิน้ตามแพลนท่ีวางเอาไว้ 

และจนกว่าลูกค้าจะพอใจ เพราะวงการโฆษณามีการลงทุนสูง เม็ดเงิน 

ไหลเวียนเป็นหลักสิบล้านแลกกับโฆษณาที่มีความยาวเพียงครึ่งนาทีก็มี

ทกุอย่างมันถูกเซต็ไว้อย่างเข้มงวด ค่าเช่าสตูดิโอแต่ละวันไม่ใช่ถูกๆ 

ไหนจะควิดาราท่ีมีให้อย่างจ�ากดั นียั่งไม่รวมปากท้องของทีมงานฝ่ายต่างๆ 

อีกไม่ต�่ากว่ายี่สิบชีวิตอีกต่างหาก

ฉะนั้น...เขาไม่สามารถทิ้งงานมาหาเธอได้อยู่แล้ว

ท่ีผ่านมาปฏิภาณคบกับผู้หญิงคนไหนก็ไม่เคยให้เวลาพวกเธอมา 

เบียดเบียนงาน เขาไม่เคยอ่อนข้อให้ใครขนาดนีด้้วย แต่อรรมัภาเป็นคนท่ี 

เขาคิดจะจรงิจังด้วยมากท่ีสดุ หลายครัง้เขากย็อมซิกแซ็กเวลางานมาหาเธอ 

เพราะตอนนี้เขาก็อายุใกล้จะสามสิบปีแล้ว อีกท้ังพี่ชายท้ังสี่คนก็แต่งงาน 

แต่งการกนัไปหมด ท้ังพ่อ แม่ และคณุย่าจงึหันมากดดันเขาบ้างว่าเมือ่ไหร่ 

จะเป็นฝั่งเป็นฝาเหมือนพี่ชายสักที

อรรมัภาเพยีบพร้อมท้ังฐานะ การศกึษา รปูร่างหน้าตา และฐานะทาง 

สงัคม...เธอมาจากตระกลูผูด้เีก่าท่ีร�า่รวย เป็นเจ้าของท่ีดนิในย่านธรุกจิจน 

ไม่ต้องท�างานท�าการก็สามารถเก็บค่าเช่าที่กินได้แบบสบายๆ

ถงึกระนัน้เธอกยั็งรบังานเป็นท่ีปรกึษาให้กบัห้องเสือ้และนติยสารช่ือดงั 

หัวหนึ่งเพื่อไม่ให้คนนอกมองว่าเธอว่างงาน แต่...ในความเป็นจริงนั้นเธอ 

ก็ไม่ได้ท�างานเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่หรอก

ใครต่อใครต่างพูดว่าท้ังคู่เหมาะสมกันราวกับ 'กิ่งทองใบหยก' และ 

ผู้ใหญ่ของปฏิภาณก็เห็นดีเห็นงามด้วย เพราะพวกท่านถือคติว่าลูกหลาน 

รักใคร พวกท่านก็จะรักด้วย
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แต่ลึกๆ ลงไปในใจ...ปฏิภาณรู้สึกว่าเขายังไม่มีความปรารถนาต่อ 

อรรัมภาอย่างลึกซ้ึงจนถึงขั้นอยากแต่งงานหรือชีวิตนี้ขาดเธอไม่ได้ มัน 

เหมือนกับว่าเขารักเธอเพราะความเหมาะสมเท่านั้น

"เพราะภารู้จักคุณดีน่ะสิคะ ภาถึงได้โกรธ"

หญิงสาวจ้องเขาอย่างจริงจังและไม่มีแววล้อเล่นแม้แต่น้อย

"นีเ่ราคบกนัมาสองปีแล้วนะคะพคี แต่คณุก็ไม่เคยเปลีย่นแปลงอะไร" 

เธอย�้าจุดบกพร่องของเขาอีกรอบ "คุณบ้างานเหมือนเดิม ส�าหรับคุณ... 

ครอบครัวและงานยังมาก่อนภาเสมอ"

"แต่วันนี้ผมก็รับนัดภาทั้งๆ ที่มันเป็นวันครอบครัวของผมนะ"

ชายหนุ่มแย้งเสียงแข็ง... 'วันครอบครัว' ท่ีปฏิภาณพูดถึงคือวันศุกร์ 

ของทุกสปัดาห์ท่ีสมาชกิในครอบครวัเขาจะมาทานอาหารเย็นร่วมกนัอย่าง 

พร้อมหน้าพร้อมตา

ทว่า...วันนี้อรรัมภาโทรนัดเขาออกมาเจอกัน ชายหนุ่มเห็นว่าไม่ได้ 

เจอเธอมาเกอืบสองสปัดาห์แล้ว อกีท้ังยังเคยปฏิเสธนดัเธอไปครัง้หนึง่แล้ว 

ด้วย เขาจงึรบีนดัเธอในวนันี ้แต่ตัง้ใจว่าจะรบีกลบัไปให้ถงึคฤหาสน์จริภาคนิทร์ 

ไม่เกนิสามทุ่มครึง่...อย่างน้อยๆ กลบัไปทันตอนท่ีทุกคนคยุกนัหลงัอาหาร 

ก็ยังดี เพราะปกติในวันครอบครัว...พี่ชายเขาแต่ละคนจะคุยกันเพลินแทบ 

ลืมเวลาอยู่แล้ว

"แต่คุณก็จะรีบกลับไปอยู่กับครอบครัวของคุณอยู่แล้ว" อรรัมภาพูด 

อย่างรู้ทัน

"ผมก็เคยชวนภาไปทานข้าวกับครอบครัวผมแล้วนี่นา"

"ถ้านานๆ ไปทีก็คงได้อยู่หรอกค่ะ แต่ถ้าไปทุกอาทิตย์ภาคงไม่ไหว 

ครอบครวัคณุเป็นครอบครวัใหญ่ คนเยอะแยะเตม็ไปหมด ภาเป็นลกูคนเดยีว 

เวลาเจอคนเยอะๆ แล้วภาอึดอัด"

ชายหนุม่ได้ฟังแล้วรูส้กึไม่พอใจอยู่ลกึๆ ท่ีอรรมัภาพูดเหมอืนไม่ชอบ 
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ครอบครัวเขาและไม่คิดจะปรับตัวเข้าหา แต่ปฏิภาณก็พยายามท�าความ 

เข้าใจว่าครอบครวัเธออยู่กนัมาแบบครอบครวัเดีย่ว เธอเป็นลกูสาวคนเดยีว 

และเธอคงยังปรับตัวไม่ได้จริงๆ

"แล้วการที่ผมให้เวลากับครอบครัวมันไม่ดีตรงไหนล่ะภา"

ปฏิภาณพูดกลั้วหัวเราะ แต่เขาชักจะเริ่มไม่ข�าเท่าไหร่แล้ว

"คณุอยากให้ผมท้ิงครอบครวัมาอยูแ่ต่กบัคณุ คณุอยากให้ผมท้ิงงาน 

และท�าตัวเป็นคนไร้ความรับผิดชอบแล้วเอาแต่อยู่กับแฟนเหรอ คุณชอบ 

ผู้ชายอย่างนั้นหรือไง!"

ปฏภิาณคดิว่าความรกัแบบ 'โลกนีมี้เพียงสองเรา' ไม่สนใจท�างานและ 

ไม่ต้องแยแสครอบครวัมันเป็นความรกัแบบ 'เดก็น้อย' เกนิไป ความจรงิแล้ว 

ท้ังสองควรจะปรับตัวเข้าหากันเพราะมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยให้เวลาเธอเลย 

และเขาคดิว่าท้ังความรกั ครอบครวั และงานมันสามารถเดินไปพร้อมๆ กนั

มันไม่ใช่ว่าเขาต้องทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่งเสียหน่อย!

ปฏภิาณกอ็ยากให้อรรมัภาเข้าใจเขา รบัฟังเขา สนบัสนนุเขา และให้ 

ก�าลงัใจเขาในการท�างานบ้าง...ไม่ใช่พอเขาพดูเรือ่งงานหรอืบอกว่าตดิงาน 

ทีไรก็เอาแต่ท�าหน้าเซ็งใส่

"ภาก็ไม่ได้บอกให้คุณท้ิงงานหรือท้ิงครอบครัวมาอยู่กับภา แต่คุณ 

ไม่ต้องไปคมุงานทุกวนัหรอืไปดแูลตลอดเวลากไ็ด้นีค่ะ คณุเป็นเจ้าของบรษัิท 

คุณจ้างคนมาท�าแทนก็ได้"

"เราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วนะ"

ปฏิภาณบอกด้วยน�้าเสียงนิ่งๆ สีหน้าดูจริงจังราวกับจะบอกว่าอย่า 

ก้าวก่ายเรือ่งงานของเขาจนเกนิไป...บรษัิทของเขามช่ืีอเสยีง มีงานไม่ขาด 

และท�ารายได้ให้อย่างน่าพอใจก็จริง แต่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพียงบริษัทขนาด 

กลางๆ ท่ีอยู่กันแบบครอบครัว ไม่ใช่บริษัทใหญ่อะไร และเขาสร้างมันมา 

ด้วยตัวเอง
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แรกเริม่มันเป็นเพยีงบรษัิทเลก็ๆ ด้วยซ�า้ เขามีพนกังานเพียงไม่กีค่น 

ตวัเขาเองกท็�าหลายหน้าท่ี และหน้าท่ีส�าคญัคอืผูก้�ากบัซ่ึงเป็นงานท่ีเขารกั 

และสร้างชื่อเสียงให้กับเขาจนบริษัทขยับขยายมาเรื่อยๆ

จริงอยู่ว่าครอบครัวจิรภาคินทร์ร�่ารวยจนปฏิภาณไม่ต้องท�างานก ็

อยู่อย่างสขุสบาย แต่เขากยั็งอยากท�างานเพราะงานท�าให้เขารูจ้กัคณุค่าของ 

ชีวติ พ่อกบัแม่และคณุย่าของเขากยั็งเห็นดเีห็นงามท่ีเขาพยายามสร้างบรษัิท 

ด้วยตนเองโดยเริ่มจากการนับหนึ่งแล้วค่อยๆ เติบโตอย่างมั่นคง

ปฏภิาณอาจม ี'ช่ือเสยี' เรือ่งผูห้ญิง การเรยีนท่ีอาจไม่ดเีท่าพ่ีชาย แต่ 

เรื่องงานเป็นเรื่องท่ีใครก็ต�าหนิไม่ได้จนทุกคนในครอบครัวเขาภาคภูมิใจ 

พ่อกบัแม่และคณุย่าท่ีรกัยังไม่เคยห้ามไม่ให้เขาท�างาน ตวัเขาเองกไ็ม่เคยห้าม 

หากอรรัมภาจะท�างาน ฉะนั้นเขาคิดว่าเธอไม่ควรก้าวก่ายเขาในเรื่องนี้

อันที่จริงอรรัมภาก็ควรจะภูมิใจในตัวเขาด้วยซ�้า

แต่นี่...เธอกลับบอกให้เขาเลิกท�าอย่างนั้นหรือ

"ภาแค่อยากให้คุณใส่ใจภาและคิดถึงเรื่องอนาคตของเราบ้าง"

อรรัมภามีน�้าเสียงอ่อนลงเล็กน้อยเม่ือเห็นท่าทีของชายหนุ่ม เขาจึง 

ยกแก้วน�้าเปล่าท่ีพนักงานเพิ่งน�ามาเสิร์ฟข้ึนดื่มเหมือนยังไม่อยากคุยกับ 

เธอ...หญิงสาวถอนหายใจ แต่เธอยังไม่หยุดพูด

"คุณพ่อถามภาหลายครั้งแล้วนะคะว่าเมื่อไหร่คุณจะเข้าไปคุยเรื่อง 

แต่งงาน"

"ภาล้อเล่นอีกแล้วเหรอ"

ปฏิภาณแกล้งถามทีเล่นทีจริงเหมือนอารมณ์ดีเพราะเขาไม่อยาก 

ทะเลาะกับคนรัก แม้จะจ�าได้ว่าเธอเคยพูดเรื่องนี้หลายครั้งและเขารู้ว่า 

เธอจริงจัง

"อาทิตย์หน้าผมกจ็ะอายุสามสบิเองนะ ภาเองกเ็พิง่จะย่ีสบิแปดเท่านัน้ 

เอง ผมว่าเราไม่เห็นต้องรีบแต่งงานเลย คบกันอย่างนี้ไปก่อนก็ดีอยู่แล้ว 
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ไว้ให้พร้อมค่อยแต่งงานกัน"

"ผูห้ญงิอายย่ีุสบิแปดก็ไม่น้อยแล้วนะคะ เพ่ือนในกลุม่ภากแ็ต่งงานกนั 

ไปทุกคนแล้ว แถมพวกนัน้เอาแต่ถามว่าเม่ือไหร่ภาจะแต่งงานกบัคณุสกัที 

ขนาดยายพิ้งค์ที่มีแฟนทีหลังภาก็ยังแต่งงานไปแล้วเลย"

อรรมัภาอธบิายเหตผุลและยกตวัอย่างเพือ่นคนหนึง่ในกลุม่มาพูดให้ 

เขาฟัง หญิงสาวอยากแต่งงานและมีครอบครัวเพราะเบ่ือท่ีเพ่ือนในกลุ่ม 

เอาแต่ทับถมเธอ แถมยังคุยโอ้อวดว่าสามีเอาอกเอาใจอย่างดแีค่ไหน บางคน 

ยังพูดด้วยว่าปฏิภาณอาจไม่ได้คบเธอจริงจังเพราะเขาเคยเจ้าชู้มาก่อน

ฉะนั้น...หากเธอได้แต่งงานกับเขาก็จะเป็นการตบหน้าพวกนั้นอย่าง 

เจ็บแสบที่สุด

ท่ีส�าคญัคอือรรมัภาไม่อยากแต่งงานตอนแก่ ปฏภิาณกบัเธอมพีร้อม 

ทุกอย่าง เงนิทองกเ็หลอืกนิเหลอืใช้ และผูใ้หญ่ท้ังสองฝ่ายต่างกเ็ห็นดเีห็นงาม 

ด้วย...เขายังจะต้องรออะไรอีก

"ช่างเขาสิ เราแต่งตอนที่เราพร้อมแล้วไม่ดีกว่าเหรอ"

"ภาพร้อมนานแล้วค่ะ คุณนั่นแหละ...เมื่อไหร่จะพร้อม"

อรรัมภาพยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย

"พีคคะ เรามีทุกอย่างแล้วนะ งานคุณก็ประสบความส�าเร็จ เงินทอง 

กม็ากมายเหลอืเฟือ แล้วเรากค็บกนัมาสองปีแล้ว คณุยังจะรออะไร หรอืว่า 

คุณไม่ได้รักภา"

"มันไม่ใช่แบบนั้นนะภา"

"แล้วมันแบบไหนล่ะ ภาเบื่อที่จะรอคุณเต็มทนแล้วนะ!"

อรรมัภาจ้องมองใบหน้าหล่อเหลาราวกบัจะยืน่ค�าขาดว่าหากปฏภิาณ 

ยังไม่คิดเรื่องแต่งงานอย่างจริงจัง เธอก็จะไม่คุยกับเขาอีกแล้ว ชายหนุ่ม 

ถงึกบังนุงงว่าวันนีพ้ายุเข้าหรอือย่างไร ท�าไมอรรมัภาดงึทุกเรือ่งเข้าดราม่า 

จนคนที่เพิ่งเครียดเรื่องงานมาอย่างเขาต้องเครียดจัดเป็นสองเท่า
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"คุยกันดีๆ ก็ได้ ภาใจเย็นๆ ก่อนได้มั้ย"

"ภาพูดจริงๆ นะคะ พีคเก็บเรื่องแต่งงานไปคิดได้แล้ว อย่ามัวแต่ 

ท�าเป็นล้อเล่นอย่างนี้"

หญิงสาวลกุข้ึนก่อนจะคว้ากระเป๋าแบรนด์เนมราคาแพงข้ึนมาเหมือน 

จะกลับแล้ว ปฏิภาณถึงกับขมวดค้ิวด้วยความงุนงง แต่เธอก็ไม่เปลี่ยนใจ 

ซ�้ายังจ้องหน้าเขาอย่างจริงจังเพื่อย�้าค�าพูด

"แล้วคุณก็ไม่ต้องตามมาง้อภานะคะ คุณพร้อมจะคุยเรื่องแต่งงาน 

เมื่อไหร่ค่อยมาคุยกัน"

"ภา!"

ปฏภิาณพยายามฉุดรัง้คนรกัเอาไว้ แต่เธอกลบัสลดัมอืเขาท้ิงแล้วเดนิ 

ออกไป ชายหนุม่สบถอย่างหัวเสยีอยู่เพยีงล�าพงัก่อนจะถอนหายใจ เขารูส้กึว่า 

ย่ิงคบกนันานเท่าไหร่ เขากบัคนรกักย่ิ็งมีแต่ทะเลาะกนั แล้วแบบนีเ้ขาจะมัน่ใจ 

ได้ยังไงว่าหากแต่งงานกันไปแล้วชีวิตคู่จะราบรื่น

บ้าเอ๊ย...พูดเรื่องแต่งงานทีไรทะเลาะกันทุกที!
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บทที่ 1
บ้�นจิรภ�คินทร์

ป่านนี้สุมหัวนินทาเราแล้วแน่ๆ

ปฏิภาณเลี้ยวรถเข้าสู่อาณาจักรของคฤหาสน์จิรภาคินทร์ซึ่งเป็นบ้าน 

ของเขานั่นเอง เพราะหลังจากทะเลาะกับอรรัมภา เขาก็ไม่มีอารมณ์จะไป 

ปาร์ตี้ที่ไหนจึงตัดสินใจกลับบ้านแทบจะทันที

วันนี้...เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวเขาจะมารวมตัวกันที่นี่

ทายาทท้ังห้าของตระกูลจิรภาคินทร์นั้นได้รับการขนานนามว่าเป็น 

'เสือ' ในธุรกจิห้าสาขา นอกจากนี้พวกเขายงัไดข้ึน้ชือ่ว่าเป็นนกัธรุกิจหนุม่ 

รุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองที่สุดด้วย

ที่น่าสนใจกว่านั้นคือพวกเขาห้าคนยังเป็นพี่น้องกันอีกต่างหาก!

ปัจจุบันปฏิภาณเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาและผู้ก�ากับโฆษณาท่ีมี 

'ช่ือเสยีง' ในด้านการท�างานไม่แพ้ 'ช่ือเสยี' ในเรือ่งความเจ้าชูแ้ละเพลย์บอย 

ใครๆ ก็รู้กันว่าเขาเปลี่ยนนางแบบควงเสมอ แถมยังมีพริตตี้หรือนางแบบ 

โนเนมท่ีผ่านเข้ามาไม่ขาด แต่มันกช่็วยไม่ได้...ในเมือ่เขามีพร้อมท้ังความ 

สามารถ รปูร่าง และหน้าตาหล่อเหลาไม่แพ้ใคร มิหน�าซ�า้เขายังมีพ้ืนฐาน 

ครอบครัวดีมาก
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เป็นธรรมดาท่ีจะมีผูห้ญิงเข้าหาไม่เว้นแต่ละวันจนท�าให้เขาได้รบัฉายา 

'คาสโนว่า' แต่ระยะหลงัๆ เขาก ็'ลด ละ เลกิ' เรือ่งความเจ้าชู้ลงมามากแล้ว 

เพราะคบกับอรรัมภาอย่างจริงจัง

นอกจากปฏิภาณแล้วเสือคนอื่นๆ ก็ได้แก่...

'เพลิงพล'* หรือ 'เพลิง' อายุสามสิบสี่ปี เขาบริหารธุรกิจท่ีใหญ่ท่ีสุด 

ของครอบครัวจิรภาคินทร์ นั่นคือโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ท้ังหมดท่ีมี 

สาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศและมีศนูย์กลางบรหิารอยู่ท่ีกรงุเทพฯ ซ่ึงจดัว่า 

เป็นงานหนักมาก แต่ชายหนุ่มได้รับการเทรนงานจากผู้เป็นบิดามาตั้งแต่ 

สมัยเริ่มเรียนมหาวิทยาลัยแล้ว เพลิงพลจึงสามารถข้ึนแท่นผู้บริหารได้ด ี

จนใครๆ ต่างออกปากชื่นชม

แน่นอนว่าด้วยท้ังความสามารถ รปูร่าง และหน้าตาจึงท�าให้ชายหนุม่ 

เป็นอกีหนึง่คนท่ีใครๆ ก็ให้ความสนใจ ไม่เพียงเท่านัน้...ไรเคราอ่อนๆ บน 

ใบหน้าหล่อเหลา บวกกับมาดนักธุรกิจหนุ่มหล่อท่ีติดจะนิ่งและเห้ียมโหด 

จนเหมือนพวกมาเฟียยิ่งท�าให้เขาดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีกเป็นเท่าตัว

ใครต่อใครจึงให้ฉายา 'มาเฟียทางธุรกิจ' แก่เขา

เพลงิพลได้แต่งงานกบั 'การะบุหนงิ' หญิงสาวท่ีเคยมีอดตีร่วมกนัเมือ่

หลายปีก่อนและมีทายาทตัวน้อยวัยสามขวบอย่าง 'ดาหลัน' จนเรียกได้ว่า

เป็นการดับฝันของผู้หญิงหลายคน

'ปฏริฐั'** หรอื 'พรมี' อายุสามสบิสามปี เป็นเจ้าของบรษัิทรบัออกแบบ 

และตกแต่งภายในท่ีก�าลังมีชื่อเสียงเป็นอย่างมาก...เขาเป็นคนท่ีมีรูปร่าง 

สมบูรณ์แบบราวกบัรปูป้ันกรกี และด้วยความท่ีเป็นคนสภุาพ พูดน้อย และ 

ดูสุขุมนุ่มลึก ชายหนุ่มจึงเป็นเหมือน 'คุณชาย' ในฝันของผู้หญิงก็ว่าได้

ทว่าปฏริฐัเองกแ็ต่งงานกบั 'คณานางค์' จนไม่ต่างอะไรกบัการดบัฝัน 

* 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' คนรักของอดีตดาราสาวช่ือดังอย่าง 

'ขวัญชีวา' เป็นหนุ่มหล่ออายุสามสิบสองปีท่ีมีภาพลักษณ์ดีกว่าใคร เขาดู 

เอาใจใส่คนรอบข้าง ถนอมน�า้ใจผูอ่ื้น อาจพดูน้อยจนดเูข้าถงึยาก แต่ความจรงิ 

แล้วเขาเพียงแต่มีโลกส่วนตัวสูง ซ่อนความร้ายกาจไว้แนบเนียน ชอบคิด 

และชอบท�ามากกว่าพูดเท่านั้นเอง ด้วยความเพียบพร้อมเช่นนี้เขาจึงเป็น 

เสมือน 'เทพบุตร' ของสาวๆ เลยก็ว่าได้

ส่วนใหญ่ปฏพิรรธณ์จะอยู่ใน 'ไร่ระเบียงรกั' ณ จงัหวัดนครราชสมีา และ 

กลบัมาค้างท่ีบ้านในกรงุเทพฯ แค่วนัเสาร์กบัวนัอาทิตย์...ปัจจบัุนไร่ระเบียงรกั 

มพีืน้ท่ีมากกว่าพนัไร่ ถกูปรบัให้เป็นท้ังสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคญัของจงัหวัด 

เป็นรีสอร์ต และยังเป็นผู้ส่งออกผลผลิตรายใหญ่แห่งหนึ่ง

แน่นอนว่าผู้บริหารก็คือปฏิพรรธณ์นั่นเอง

ส่วน 'พชิญะ'** หรอื 'พชิญ์' หนุม่เซอร์นดิๆ โหดหน่อยๆ เป็นน้องชาย 

คนรองสดุท้าย อายุสามสบิเอด็ปี...เจ้าของบรษัิทเครือ่งด่ืมท่ีก�าลงัมีช่ือเสยีง 

และกนิพืน้ท่ีส่วนแบ่งการตลาดไปเกนิครึง่ โดยเฉพาะเครือ่งดืม่ประเภทไวน์ 

ท่ีผลติในประเทศไทย รวมท้ังเครือ่งดืม่จากองุน่ ตอนนียั้งไม่มบีรษัิทใดมช่ืีอเสยีง 

เทียบกบับรษัิทเขาได้ นอกจากนีเ้ขายังไม่เคยปรานกีบัคนท่ีตัง้ตวัเป็นปฏปัิกษ์ 

หรืออยู่ฝ่ายตรงข้ามเขา

จนหลายคนคิดว่าเขานั้นเป็นเหมือน 'ซาตาน' ไม่มีผิด

นอกจากนีอ้งุน่ซ่ึงถกูส่งเข้าโรงบ่มไวน์ของพิชญะกย็งัเป็นผลผลติจาก 

ไร่ระเบียงรกัด้วย เขากบัปฏพิรรธณ์จงึสนทิสนมและต้องท�าธรุกจิใกล้ชิดกนั 

มากกว่าพี่น้องคนอื่นๆ

อย่างไรก็ตามไวน์เมกเกอร์หนุ่มในดวงใจของสาวๆ คนนี้ก็ได้ดับฝัน 

* ติดตามเรื่องราวความรักของ 'ปฏิพรรธณ์ จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'ร้อยเล่ห์มายามาลย์'
** ติดตามเรื่องราวความรักของ 'พิชญะ จิรภาคินทร์' ได้ในเรื่อง 'บุหงา ณ ราตรี'
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ของสาวๆ ตามพีช่ายท้ังหลายไปติดๆ เพราะเม่ือไม่นานมานีเ้ขาเพิง่ตดัสนิใจ 

สละโสดแล้วปักหลกัอยูท่ี่ไร่ระเบียงรกั เนือ่งจากถกูนกัวาดรปูสาวสดุเปรีย้ว 

อย่าง 'ปลายเทียน' ปล้นหัวใจไปโดยไม่รูเ้นือ้รูต้วั เพราะได้สตอีิกทีกห็ลงรกั 

เธออย่างหัวปักหัวป�าเสียแล้ว

และตอนนี้บรรดาพี่น้องคนอ่ืนๆ ก็ก�าลังออกอาการ 'เหม็นความรัก' 

อย่างท่ีสดุด้วย แน่ล่ะ! ในเม่ือพิชญะน่ะขยัน 'อวดเมีย' กบัพี่ๆ  น้องๆ ทุกครัง้ 

ที่มีโอกาสเลย

พวกเขาท้ังห้าคนไม่เคยมีปัญหาในเรื่องการแบ่งผลประโยชน์ใดๆ 

แต่ละคนต่างไว้เนื้อเช่ือใจเพราะถูก 'ประวันวิทย์' ผู้เป็นบิดา 'พัชรินทร์' 

ผูเ้ป็นมารดา รวมท้ัง 'กลัยา' ผูเ้ป็นย่า...อบรมสัง่สอนมาตัง้แต่เดก็ว่าให้รกั 

และสามัคคีกัน พวกเขาภูมิใจในครอบครัวเป็นอย่างมาก และใครต่อใคร 

ต่างพูดกันว่าพวกเขามีก�าแพงความรักอันแน่นหนาจน 'ศัตรูทางธุรกิจ' 

ไม่อาจรุกเข้ามาระรานหรือต่อกรได้เลย

ท่ีส�าคัญพวกเขายังมีธรรมเนียมปฏิบัติเพ่ือกระชับความสัมพันธ์ใน 

ครอบครัว นั่นคือสมาชิกในบ้านจิรภาคินทร์จะต้องมาทานอาหารร่วมกัน 

อย่างพร้อมหน้าพร้อมตาในทุกเย็นวันศุกร์ด้วย

แม้ว่าลูกชายท้ังห้าคนของบ้านนี้จะท�างานกันตัวเป็นเกลียวและหา 

เวลาว่างตรงกันแทบไม่ได้ แต่ในทุกวันศุกร์จะถือเป็นวันแห่ง 'ครอบครัว' 

ดังนั้น...ไม่ว่ายังไงพวกเขาก็ต้องมา

ไม่อย่างนัน้คนท่ีขาดหายไปคงถกูพ่ีน้องคนอืน่ๆ ร่วมใจกนั 'เผา' บน 

โต๊ะอาหารให้ผู้เป็นบิดา มารดา และคุณย่าอันเป็นท่ีรักฟังจนถึงข้ันจาม 

ไม่หยุดเป็นแน่ และอีกอย่างพวกเขาท้ังห้าคนกไ็ม่อยากให้พวกท่านท้ังสามคน 

รู้สึกว่าลูกๆ หลานๆ ไม่ให้ความสนใจหรือให้ความส�าคัญกับงานจนลืม 

ครอบครวั

สายตาคนภายนอกจะมองตระกูลซ่ึงยึดพ้ืนท่ีส่วนแบ่งการตลาดใน 
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ธุรกิจต่างๆ อย่างตระกูลจิรภาคินทร์อย่างไรนั้นพวกเขาไม่สนใจ พวกเขา 

สนแค่ว่าครอบครัวของพวกเขาเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเสมอ

ท้ังประวนัวิทย์ พชัรนิทร์ และกลัยาเองต่างกภ็าคภมิูใจในตวัพวกเขามาก 

แม้ว่าบางคนอาจจะเกเร เพลย์บอย หรือมีข้อเสียไปบ้าง แต่พวกเขาก็ 

รักครอบครัวและตั้งใจท�างานจนกิจการโรงแรมท่ีท่านสร้างมากับมือยังคง 

ยืนหยัดได้อย่างม่ันคง แถมยังน�าเงนิจากธรุกจิหลกัของครอบครวัไปด�าเนนิ 

กิจการในธุรกิจด้านอื่นๆ จนประสบความส�าเร็จได้อย่างงดงามอีกด้วย

วันครอบครัวทั้งทีก็ขอใช้สิทธิ์น้องเล็กงอแงกับพี่ชายหน่อยเถอะ

ปฏภิาณคดิว่าบางทีการได้กลบับ้านมาเจอพ่ีๆ อาจท�าให้เขาอารมณ์ด ี

ขึ้นบ้างก็ได้

"นั่นไง! ไอ้ตัวดีมันเดินหน้างอมาโน่นแล้ว"

เพลิงพลทักเม่ือหันมาเจอปฏิภาณก�าลังเดินเข้ามาในห้องอาหาร 

ประโยคนั้นท�าให้ทุกคนมองเขาเป็นตาเดียวและต่างแปลกใจท่ีเห็นใบหน้า 

หล่อเหลาบ้ึงตึง ชายหนุ่มจึงเดินไปนั่งลงบนเก้าอ้ีท่ีว่างอยู่แล้วถอนหายใจ 

เฮือกใหญ่ เวลาอยู่กับครอบครัวเขาจะท�าตัวเป็นเด็กลงอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์

ถึงพี่ชายปากหมาท้ังหลายจะกัดเจ็บไปบ้าง แต่ก็ยังให้เขาได้ใช้สิทธิ ์

ความเป็นน้องเล็กเสมอ

"ไปมีเรื่องอะไรกับใครมาหรือเปล่า ท�าไมหน้างอขนาดนี้ ฮึ?" กัลยา 

ถามหลานชายคนเลก็ด้วยความรกัและเอ็นดกู่อนจะพยักหน้าบอกให้แม่บ้าน 

ตักข้าวให้ปฏิภาณไปด้วย "ตอนแรกย่านึกว่าเราจะกลับมาไม่ทันทานข้าว 

ด้วยกันแล้วนะ พี่ๆ เขาเริ่มตั้งวงนินทาเราแล้ว"

"ว่าและ! ผมจามตั้งแต่ขับรถกลับมา ใครเริ่มก่อน พูด!"

ชายหนุม่หันไปจ้องหน้าพีช่ายทีละคน พอหนุม่ๆ เริม่เลิก่ลัก่หนคีวามผดิ 

ทุกคนบนโต๊ะอาหารกหั็วเราะครืน้เครง ไม่เว้นแม้แต่ลกูสะใภ้ท้ังสีแ่ละหลาน 

ตัวน้อยอย่าง 'ดาหลัน' กับ 'คณานับ' ที่มองเขาตาใสแป๋ว
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แม้คณานับจะเป็นลูกติดของคณานางค์ แต่สมาชิกทุกคนในบ้าน 

จริภาคนิทร์

ก็รักและเอ็นดูเด็กชายไม่ต่างจากหลานแท้ๆ เลยแม้แต่น้อย

"จะใครล่ะ ถ้าไม่ใช่พ่ีชายใหญ่สดุท่ีรกัของแก" พชิญะโบ้ยความผดิไปให้ 

เพลิงพลทันที

"ไม่ต้องเลยๆ แกนัน่แหละชวนเม้าท์ก่อนใคร" เพลงิพลจ้องหน้าน้องชาย 

คนรองสุดท้อง

"หยุดเถียงกันเป็นเด็กๆ เลยนะ ไม่อายหลานบ้างหรือไง ฮึ?"

พชัรนิทร์ปรามลกูชายท้ังห้าคนท่ีก�าลงัตัง้วงกดักนัราวกบัเดก็ประถม 

ต่อให้อายุจะข้ึนเลขสามกันทุกคนแล้ว ทว่าใบหน้าท่านกลับเปื้อนรอยย้ิม 

เพราะรู้ว่าถึงจะกัดกันแต่ลูกๆ ก็รักกันดี

"แล้วสรุปว่าจะบอกพวกเราได้หรือยังว่าพีคไปมีเรื่องกับใครมาถึงได ้

เดินหน้าบูดอย่างนี้" ท่านพูดต่อ

"ถ้าให้ผมเดา...ผมว่าทะเลาะกับแฟนมาแน่ๆ" ปฏิรัฐวิเคราะห์อย่าง 

มีเหตุผล น�า้เสยีงนุม่หู และสหีน้าจรงิจงัเลก็น้อยท�าให้เจ้าของเรือ่งไม่กล้าด่า 

เมื่อเขาเดาถูกต้อง

"เห็นด้วย" ปฏิพรรธณ์เห็นสีหน้าของปฏิภาณก็รีบออกความเห็น 

ราวกบัจะไล่ต้อนให้น้องชายจนมมุแล้วรบีเล่าเรือ่งให้ทุกคนฟัง "เงยีบแบบนี้ 

แสดงว่าชัวร์เลย"

"ท�าไมช่วงหลังๆ ถึงได้ทะเลาะกันบ่อยนักล่ะตาพีค"

ประวนัวทิย์ถามอย่างเป็นห่วง ท่านรูว่้าเมือ่ก่อนปฏภิาณเปลีย่นคูค่วง 

บ่อยๆ แต่กับอรรัมภานั้นแตกต่างออกไป เพราะลูกชายท่านคิดจะจริงจัง 

และลงหลักปักฐานด้วย

"หรือว่าจะเป็นเพราะข่าวซุบซิบเกี่ยวกับหนูภาและไฮโซคนนั้น"

"นี่พ่อเห็นข่าวด้วยเหรอครับ"
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"พ่อเราน่ะหูไวตาไวอย่างกบัอะไร อย่าลมืว่าพ่อเราเป็นนกัธรุกจิมอืทอง 

มาก่อนจะไม่เช็กข่าวได้ยังไง" กลัยาว่า "ทะเลาะกนัเรือ่งข่าวจรงิเหรอ ตาพคี 

กค็ลกุคลกีบัพวกดารามาเยอะ น่าจะรูดี้นะว่าบางทีนกัข่าวกเ็ขียนข่าวใส่สตีไีข่ 

ไปอย่างนั้นเอง คนอย่างหนูภาไม่น่าจะท�าตัวแบบนั้นหรอก"

"ไม่ใช่เร่ืองข่าวหรอกครบัคณุย่า แค่ข่าวซุบซิบผมไม่คดิอะไรอยู่แล้ว"

"แล้วมันเรื่องอะไรล่ะ ทีแรกก็คบกันดีๆ อยู่ไม่ใช่เหรอ"

"ช่วงแรกมนักด็หีมดแหละครบัคณุย่า" พอนัง่ฟังอยู่นานพชิญะกแ็สดง 

ความคดิเห็นอย่างรูน้สิยัน้องชายตวัด ี"แต่ช่วงหลงัๆ สงสยัมันออกลายเจ้าชู้อีก 

ภาเขาก็เลยโกรธเอา"

"ผมไม่ใช่พีน่ะ จะได้เจ้าชู้ไม่เลกิ!" ปฏภิาณตอกหน้าพ่ีชายกลบัไปบ้าง

"ฉันไม่เจ้าชู้แล้วโว้ย" พิชญะรีบออกตัวก่อนจะหันไปย้ิมหวานให้กับ 

ภรรยาท่ีนั่งอยู่ข้างๆ อย่างประจบเอาใจ "ฉันรักเมียคนเดียว อย่ามาท�าให้ 

ครอบครัวเขาแตกแยกนะไอ้พีค"

"แล้วสรุปมันเรื่องอะไรล่ะ" ประวันวิทย์วกเข้าเรื่อง

"เรื่องเดิมๆ แหละครับ ภางอแงว่าผมไม่มีเวลาให้ แล้วก็พูดถึงเรื่อง 

แต่งงาน"

ปฏภิาณยอมเล่าความจรงิให้ทุกคนฟังอย่างปรกึษาเพราะรูว่้าไม่มีใคร 

เอาเรือ่งไปนนิทาให้คนนอกบ้านฟังแน่นอน ท่ีส�าคญัถงึแม้บรรดาพี่ๆ  จะพูดจา 

จิกกัดเขา แต่ก็ห่วงใยเขาเช่นกัน

"แต่งงาน!" ทุกคนพูดขึ้นพร้อมกันด้วยความแปลกใจ

"ครับ ภาอยากให้ผมเข้าไปคุยเรื่องแต่งงานกับคุณพ่อเธอ แต่ผมยัง 

ไม่พร้อม" ปฏภิาณเล่าต่อ "ผมรูส้กึว่ามนัเรว็เกนิไป อาทิตย์หน้าผมกเ็พ่ิงจะ 

อายุสามสิบ จะให้รีบแต่งงานไปไหน"

"แต่จรงิๆ พคีเริม่คดิเรือ่งแต่งงานกด็นีะลกู พ่ีๆ เราเขากแ็ต่งงานกนั 

หมดแล้ว"
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กลัยาอยากให้หลานเป็นฝ่ังเป็นฝาอยู่แล้วกเ็ริม่เห็นดเีห็นงามกบัอรรมัภา 

ท่ีจรงิฝ่ายหญิงออกปากอยากแต่งงานกถ็อืว่าเป็นเรือ่งท่ีด ีเวลาไปเจรจาสูข่อ 

ก็จะเจรจาได้ง่ายขึ้น

"อีกไม่กี่วันเราก็จะอายุสามสิบปีแล้วนะ" ท่านพูดต่อ

"โห! ก็แค่สามสิบปีเองครับคุณย่า" ชายหนุ่มโอดครวญเม่ือคุณย่า 

ไม่เข้าข้าง "เดีย๋วนีผู้ช้ายแต่งงานตอนอายุสีส่บิยังได้เลย ดแูลตวัเองดีๆ  หน่อย 

ก็ยังหล่อเฟี้ยวอยู่นะครับ"

"แล้วผู้หญิงที่ไหนเขาจะรอนาย" ปฏิพรรธณ์ย้อนถามแทนทุกคน

"เออ! แต่งเหอะ แล้วแกจะรู้ว่าชีวิตหลังแต่งงานมันวิเศษขนาดไหน"

เพลงิพลไม่อยากวุน่วายกบัเรือ่งส่วนตวัของน้องชาย แต่กไ็ม่อยากเห็น 

อีกฝ่ายเอ้อระเหยลอยชาย อรรมัภาเป็นผู้หญิงท่ีคูค่วรกนั คบหากนัมาประมาณ 

สองปีแล้ว หากลงเอยกันได้ก็คงจะดี

"ค่ะ!"

ปฏภิาณรบัค�าอย่างประชดประชันเม่ือแอบเห็นพีช่ายส่งสายตาให้ภรรยา 

อย่างรกัใคร่ย�า้ประโยคท่ีว่า 'ชวีติหลงัแต่งงานมนัวิเศษขนาดไหน' เพลงิพล 

ไม่เหลือภาพลักษณ์มาเฟียเลยเมื่ออยู่กับเมีย

"ไอ้พีเ่พลงิพดูกถ็กูนะ เมือ่ก่อนฉันกเ็ป็นเหมือนแกท่ีไม่อยากแต่งงาน 

แต่ตอนนีแ้ต่งแล้วกร็ูเ้ลยว่าชีวติหลงัแต่งงานนีม่นัเกนิบรรยายจรงิๆ...ชีวติดีๆ  

ที่ลงตัว" พิชญะว่า

"ชวีติดีๆ  ท่ีเมียปล่อยให้พีอ่ารมณ์ค้างในคนืเข้าหอท้ังคนือ่านะ" ปฏภิาณ 

แซวอย่างอดปากไม่ไหว เพราะทุกคนในครอบครัวรับรู้เรื่องนี้จนเอามากัด 

พิชญะได้อย่างเจ็บแสบที่สุด

ปลายเทียนเห็นใบหน้าสามีแดงก�า่ด้วยความโกรธกหั็วเราะคิกคกัอย่าง 

ถูกใจ

"ไอ้พีค! นั่นมันเพราะไอ้พี่เพลิงมันเลว มันวางแผนแกล้งฉันโว้ย"

Page ������������.indd   23 27/2/2562 BE   11:17



มาลีรติกานต์

24

พชิญะช้ีหน้าเพลงิพลและพยายามอธบิายว่าเสอืผูห้ญิงอย่างเขาไม่ได้ 

ถกูภรรยาลบูคมเลยสกันดิ ท้ังๆ ท่ีกเ็ห็นกนัอยู่ว่าหลงัแต่งงานเขาได้แปลงร่าง 

จากเสือกลายเป็นแมวเชื่องๆ ของเธอแล้ว

"แต่คุณเทียนกเ็ห็นดเีห็นงามด้วย เพราะต้องการสัง่สอนคนเจ้าชู้อย่างแก 

ไม่ใช่เหรอ" เพลงิพลพยักหน้ากบัปลายเทียนอย่างมพีรรคพวก เรือ่งนีจ้ะโทษเขา 

คนเดียวไม่ได้จริงๆ

"ไม่ต้องไปโทษเมียผมเลยนะ เมียผมเป็นคนดี สวย น่ารัก และ..."

"พอเลย! เลิกอวดเมียเดี๋ยวนี้!"

พี่น้องท้ังสี่คนพูดพร้อมกันเม่ือพิชญะอวดเมียอาการหนักข้ึนทุกวัน 

นีข่นาดอยูต่่อหน้าทุกคนบนโต๊ะอาหารกยั็งไม่เว้นเลยสกันดิ มนัน่าหมัน่ไส้ 

เสียจริงๆ พวกคนเห่อเมีย

"นายพีคคงกลัวว่าถ้าแต่งงานแล้วจะไปเจ้าชู้ท่ีไหนไม่ได้อีก" ปฏิรัฐ 

วกเข้าประเด็นส�าคัญหลังจากท่ีพวกเขากัดกันจนเหนื่อยแล้ว "นี่นายยัง 

ไม่เบื่ออีกเหรอ"

"มนักไ็ม่ใช่แบบน้ันหรอก ท่ีจรงิตัง้แต่คบกบัภา ผมกไ็ม่ได้เจ้าชู้แล้วนะ"

น�า้เสยีงของปฏภิาณจรงิจงัข้ึน เขาพยายามทบทวนความรูส้กึท่ีมีต่อ 

อรรมัภา แต่กยั็งไม่รูส้กึว่าอยากจะแต่งงานกบัเธอ ย่ิงพอถกูเธอกดดนัและ 

ครอบครวัท้ังสองฝ่ายวาดหวงัว่าเขาจะลงเอยกบัเธอในเรว็วันนี.้..ลกึๆ ในใจ 

เขายิ่งต่อต้านจนเขาเองก็รู้สึกผิดกับเธอและไม่ชอบที่ตนเองรู้สึกเช่นนี้

ทว่า...เขาปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได้เลย

"แล้วท�าไมถึงยังไม่อยากแต่งงาน พีคก็คบกับภามาเกือบสองปีแล้ว 

ไม่ใช่เหรอ" กลัยาถามอย่างจรงิจงั ไม่ใช่ว่าอยากกดดนัหลาน แต่ท่านอยากรู ้

เหตุผลที่แท้จริง

"ผมรูน้ะครบัว่าตอนนีผ้มมีพร้อมทุกอย่างแล้ว แต่...ใจผมมันยังไม่อยาก 

แต่งงาน"
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คราวนีทุ้กคนบนโต๊ะอาหารมองหน้ากนัและนกึเป็นห่วงคนท่ีไม่อยาก 

แต่งงานจนบอกไม่ถกู เพราะรบัรูม้าว่าในอดตีปฏภิาณเคยผดิหวังเรือ่งความรกั 

จนอาจท�าให้เขาไม่เชื่อในความรักสักเท่าไหร่

หรือไม่...ก็อาจเป็นเพราะเขาไม่ได้รักอรรัมภามากจนถึงข้ันอยากใช ้

ชีวิตร่วมกัน

บรษัิท 'Talent Film' ภายใต้การบรหิารของปฏภิาณเป็นบรษัิทโฆษณา 

ขนาดกลาง แต่มช่ืีอเสยีงและมีผลงานออกมาสูส่ายตาประชาชนไม่เคยขาด 

โดยเฉพาะโฆษณาเกี่ยวกับความงามของผู้หญิงถือเป็นผลงานสร้างช่ือเลย 

ทีเดยีว ท่ีนีอ่่านจดุขายและสือ่สารออกมาได้กนิขาดจนท�าให้ประเทศใกล้เคยีง 

อย่างมาเลเซีย สงิคโปร์ ฟิลปิปินส์ หรอืแม้กระท่ังเกาหลีใต้ยังเคยว่าจ้างให้ 

บริษัทนี้ผลิตโฆษณาให้

บริษัท Talent Film ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษ แต่ตัวบริษัทกลับเป็น 

บ้านเรือนไทยหลังใหญ่สองช้ันและขนาบข้างด้วยหลังเล็กอีกหน่ึงหลังซ่ึง 

เรือนเล็กนี้เป็นเรือนไม้ชั้นเดียว ไม่มีใต้ถุน

ขณะท่ีเรอืนหลงัใหญ่นัน้ช้ันบนถกูใช้ท�าเป็นห้องตดัต่อ ห้องประชุมต่างๆ 

ห้องท�างานของแต่ละฝ่าย ส่วนด้านล่างท่ีเคยเป็นใต้ถนุโล่งมกีารตกแต่งบางส่วน 

เป็นห้องรับแขก ห้องครัว และห้องของฝ่ายแคสติ้งได้อย่างลงตัว บริเวณ 

โดยรอบตกแต่งด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ และต้นไม้น้อยใหญ่อย่างสวยงาม 

ร่มรื่น

ท่ีนี่ให้ความรูส้กึอบอุ่นและน่าอยู่เหมือน 'บ้าน' ท่ีท�างานกนัแบบคนใน 

ครอบครัว ท้ังๆ ท่ีงานในบริษัทโฆษณาและธุรกิจด้านนี้มีการแข่งขันสูงจน 

อาจต้องท�างานอย่างเคร่งเครียด

ด้วยความท่ีบริษัท Talent Film ไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง จึงมีพื้นท่ี 

กว้างขวางพอสมควร ภายนอกเป็นหมู่เรอืนไทย แต่ภายในมกีารตกแต่งแบบ 
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ผสมผสานให้เข้ากบัยุคสมัย และยังมีเครือ่งอ�านวยความสะดวกส�าหรบัสายงาน 

อย่างครบครันท�าให้ที่นี่มีความเป็นไทยและน�าสมัยในเวลาเดียวกัน

แมบ้ริษทัของปฏภิาณจะไม่ใช่บริษทัใหญ่ แต่ก็มีเป้าหมายคอืมุ่งเน้น 

การท�างานท่ีเปี่ยมคุณภาพ พนักงานท�างานกันแบบครอบครัว และมีการ 

พูดคุยกันในภาพรวมก่อนท่ีจะให้แต่ละฝ่ายรับผิดชอบหรือด�าเนินการตาม 

หน้าที่ของตนโดยมีเขาเป็นคนดูแลทั้งหมดอีกที

เย็นวันนี้เพิ่งปิดกล้องโฆษณาตัวล่าสุดซ่ึงเป็นครีมบ�ารุงผิวแบรนด์ 

ระดับโลกท่ีจะใช้ออนแอร์ในประเทศสงิคโปร์ 'รุง่รตัน์' เลขาฯ ของปฏภิาณ 

เห็นว่าพรุง่นีจ้ะเป็นวนัคล้ายวนัครบรอบวนัเกดิของชายหนุม่จงึเสนอกบัเขาว่า 

ให้ฉลองปิดกล้องงานใหญ่รวบกับวันคล้ายวันเกิดควบคู่กันไปเลย เจ้าของ 

วันเกิดเห็นว่าพนักงานไม่ได้ปาร์ตี้ร่วมกันนานแล้ว และเขาอยากให้ทุกคน 

ได้ผ่อนคลายจึงตอบตกลงตามนั้น

พนักงานทุกคนมารวมตัวกันท่ีบริษัท คืนนี้อากาศดีมาก อีกท้ังยังม ี

ลมพดัผ่านสบายๆ ยิง่ในบรเิวณรอบๆ บรษัิท Talent Film ปลกูต้นไม้อย่าง 

ร่มรืน่ ย่ิงท�าให้ลมเย็นๆ นัน้ไม่มไีอร้อนปะปนมาเลย ปฏภิาณจงึชวนพนกังาน 

ออกมาปาร์ตี้กันตรงชานบ้านเรือนไทยเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศ

"สาวเสิร์ฟน่ารักจังเลยครับ"

'กนกพล' ครีเอทีฟวัยย่ีสิบเจ็ดปีส่งเสียงแซว 'เหมือนไหม' รุ่นน้อง 

ขวญัใจหนุม่ๆ ในบรษัิทอย่างปากกล้าเมือ่เหล้าได้เข้าปาก แต่คนถกูแซวไม่ได้ 

ตอบอะไรนอกจากย้ิมให้เพราะรูว่้าเขาแค่แซวสนกุๆ ไม่ได้คดิจีบเธอจรงิจงั 

และทั้งสองคนเคยร่วมงานกันมาตั้งแต่เธอฝึกงานที่นี่แล้ว

หญิงสาวท�างานเป็นเออี* ท่ีนีม่าประมาณสามปีหลงัจากเรยีนจบ เธอ 

เป็นรุ่นน้องในคณะของปฏิภาณ แถมยังเป็นสายรหัสเดียวกันอีกต่างหาก 

* A.E. (Account Executive) คือ ผู้ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตของบริษัทท่ีตนสังกัดให้งาน 
ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี
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ท่ีส�าคญักว่านัน้คอืเธอเป็นเดก็ดมีาก นสิยัน่ารกั เข้ากบัคนอ่ืนได้ง่าย ช่ืนชม 

ปฏิภาณราวกับเขาเป็นฮีโร่ และรักบริษัท Talent Film มากจนเป็นที่รู้กัน

เหมือนไหมจดัได้ว่าเป็นสาวท่ีมีเสน่ห์น่ามองคนหนึง่ แถมยังมทัีกษะ 

ในการท�างานอยู่ในเกณฑ์ดมีากทีเดยีว แม้ช่วงแรกเป็นมอืใหม่ท�าให้ท�างาน 

ตดิขดัไปบ้าง แต่ถ้าเทียบพฒันาการในด้านการท�างานกบัชัว่โมงบินแล้วถอืว่า 

เธอพัฒนาได้เร็วมากจนใช้เวลาไม่นานก็สามารถท�างานได้โดยไม่มีพี่เลี้ยง

ย่ิงเจอหน้าใสๆ ดวงตากลมโตคูส่วย และรอยยิม้หวานๆ ของสาวน้อย 

คนนีแ้ล้วย่ิงไม่มีลกูค้าคนไหนใจแข็งกบัเธอได้นานราวกบัว่าเธอมสีาลกิาลิน้ทอง 

ไม่ว่าจะเป็นลกูค้าผูห้ญิงหรอืผูช้าย ทุกคนรู้ดว่ีามีปัญหาเมือ่ไหร่ให้ส่งเหมอืนไหม 

ไปเคลียร์แล้วทุกอย่างจะราบรื่น!

"แซวใครให้มันรู้บ้าง ไม่เห็นเหรอคุณพีคนั่งตาเขียวอยู่โน่น"

'แต้ว' สาวปากร้ายซ่ึงเป็นรุน่พีข่องเหมือนไหมปรามหนุม่ๆ ไม่ให้ลามปาม 

จนเกนิไป เธอเป็นหัวหน้าฝ่ายแคสติง้ แม้จะมีผูช่้วยอยูห่นึง่คน แต่บางครัง้ 

งานกห็นกัจนเกนิรบัมือเพราะเป็นฝ่ายท่ีต้องจดัหานกัแสดงท้ังในวงการ จาก 

โมเดลลิง่ หรอืคนนอกวงการมาให้ลกูค้ากบัฝ่ายผูก้�ากบัเลอืก เวลาออกกองถ่าย 

กต้็องคอยดแูลนกัแสดงทุกคนท�าให้หลายครัง้เหมือนไหมต้องไปช่วยงานเธอ

นานวันเข้าทั้งสองคนก็สนิทสนมกันไปโดยปริยาย...

"โห! ผมก็แค่แซวข�าๆ เองเจ้"

กนกพลโอดครวญเมือ่หันไปอกีฟากหนึง่แล้วเห็นว่าปฏภิาณก�าลงัมองเขา 

ตาเขียวอยู่จรงิๆ ไม่ต้องบอกกร็ูว่้าถ้าเขายังใจกล้าแซวน้องในสายรหัสของ 

ปฏภิาณอกีประโยคเดยีว เขาจะต้องถกูด่าอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะใครๆ ก ็

รูก้นัท้ังบรษัิทว่าปฏภิาณ 'ห่วง' เหมือนไหมมากแค่ไหน ใครมทีีท่าว่าจะจบีเธอ 

แซวเธอ หรอืท�าหมาหยอกไก่กบัเธอล่ะก.็..เป็นจะต้องถกูเตอืนหรอืไม่กถ็กูด่า 

เสียทุกรายไป

ตอนนีแ้ทบไม่มีหนุม่ๆ ในบรษัิทกล้าจบีเหมือนไหม บางคนถงึกบัแซวว่า 
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หากเหมือนไหมจะมแีฟนคงต้องเป็นคนท่ีปฏภิาณไม่รูจั้ก ไม่อย่างนัน้เขาคง 

'สแกนละเอียด' จนคนที่มาจีบต้องเผ่นหนี

"ถ้าไม่อยากโดนคุณพีคด่าก็เปลี่ยนจากแซวน้องไหมมาแซวเจ้แต้ว 

แทนส"ิ 'สายสดุา' ผูช่้วยของแต้วออกปาก "แต่แซวเจ้แต้วอาจไม่ถกูคณุพคีด่า 

แต่จะถูกเจ้แต้วด่าแทน"

ทุกคนต่างหัวเราะเม่ือเห็นกนกพลหน้าเจือ่น...เหมอืนไหมท่าทางไม่มีพิษ 

มีภยัและน่ารกัน่ารงัแกกจ็รงิ แต่ไม่มีใครกล้าแตะเธอเพราะองครกัษ์ล้วนแล้ว 

แต่น่ากลัวและเบอร์ใหญ่ทั้งสิ้น

แค่ปฏิภาณก็ว่าหนักแล้วนี่ยังมีสาวฝีปากกล้าอย่างแต้วอีกคน!
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บทที่ 2
ของขวัญวันเกิด

"คืนนี้ไม่เมาไม่กลับ!"

'โตโต้' ฝ่ายตดัต่อมือฉกาจประจ�าบรษัิทพูดขณะชูแก้วข้ึนก่อนท่ีพนกังาน 

หนุ่มคนอื่นๆ จะชูแก้วตามแล้วร้องเฮพร้อมๆ กันราวกับเชียร์กีฬา นานๆ 

จะได้กินฟรีทีมันต้องจัดหนัก

"เบาหน่อยๆ ไอ้คนท่ีมันพูดนั่นแหละเมาเป็นหมาก่อนเพ่ือนทุกที" 

ปฏภิาณแซวลกูน้องแต่กย็กแก้วเบียร์ขึน้กระดกอีกอกึใหญ่ "อย่าให้เห็นนะว่า 

แกหลับอยู่แถวนี้"

"ถ้าผมหลบัอยู่แถวนีก้น่็าจะหลบัข้างๆ คุณพีคนัน่แหละ" โตโต้แซวคืน

ปฏิภาณไม่ใช่เจ้าของบริษัทที่ภาพลักษณ์ดีนัก มีข้อเสียก็หลายอย่าง 

แต่เขารกับรษัิทและพนกังานทุกคน เรือ่งการท�างานไม่มข้ีอบกพร่อง แถม 

ยังเป็นคนตรงไปตรงมา เวลาที่เขาต�าหนิตรงๆ ก็ไม่ท�าให้พนักงานถือโทษ 

โกรธเคือง เพราะทุกคนเคารพและถือว่าเป็นพี่ใหญ่ในบ้าน ท่ีส�าคัญเขายัง 

เป็นกนัเอง อยู่กนัเหมือนพีเ่หมือนน้อง พนกังานสามารถพูดเล่นกบัเขาได้ 

แต่ต้องไม่ลามปามเกินไป

"แต่แฟนคณุพคีท่าทางจะด ุคณุพีคคงไม่กล้าเมาจนกลบัดึก" กนกพล 
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แซวบ้าง "ว่าแต่...ท�าไมวนันีค้ณุภาไม่มากนิเลีย้งกบัพวกเราล่ะครบั จะว่าไป 

คุณพีคก็ไม่ค่อยพาแฟนมาที่บริษัทแฮะ"

คนถูกแซวชะงักไปครู่หนึ่ง...ไม่ใช่ว่าปฏิภาณไม่อยากพาอรรัมภา 

มาสนุกกับพนักงาน แต่เธอเป็นคนค่อนข้างไว้ตัวและบอกกับเขาไว้เองว่า 

ไม่อยากมาคลุกคลีกับลูกน้องของเขามากนัก ย่ิงกว่านั้นคือท้ังสองคนเพิ่ง 

จะทะเลาะกันและยังไม่ได้ปรับความเข้าใจกันเลย

นบัตัง้แต่วนัท่ีอรรมัภาเดนิหนปีฏภิาณไปในวันนัน้ เขากพ็ยายามโทร 

ไปง้อแต่เธอไม่ยอมรบัสาย พอเขาส่งไลน์และข้อความไปหาเธอกไ็ม่ยอมอ่าน 

ใจจริงเขาอยากไปหาเธอที่บ้านแล้วจับเข่าคุยกันให้รู้เรื่อง แต่...เขายงัไม่ม ี

ค�าตอบเรือ่งแต่งงานให้เธอ เขารูว่้าต่อให้เขาไปหาเธอมันกค็งไม่มีความหมาย

สุดท้าย...ทั้งสองคนก็จะมีปากเสียงกันอยู่ดี

ชายหนุม่อดึอัดกบัสถานการณ์นีอ้ย่างบอกไม่ถกู เขาไม่เคยคบกบัผูห้ญิง 

คนไหนแล้วหายใจไม่สะดวกอย่างนีม้าก่อนเลย หากเป็นเมือ่ก่อนเขาคงขอยุติ 

ความสมัพันธ์ไปแล้ว แต่...อรรมัภาเป็นคนท่ีเขาอยากจรงิจงัด้วย แม้ภาพลกัษณ์ 

เขาอาจดูเป็นเพลย์บอย แต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนไปมากแล้ว

อย่างน้อยๆ เขาก็คบกับเธอนานกว่าผู้หญิงทุกคนที่ผ่านมา

"ผมเข้าใจนะครบัว่าแฟนคณุพีคสวยมาก แต่ก็ไม่เห็นต้องหวงขนาดนี้ 

เลย พวกเราไม่กล้าตีท้ายครัวคุณพีคหรอกคร้าบบบ" โตโต้ร่วมด้วยช่วย 

เพื่อนแซวลูกพี่ใหญ่อีกคน

"ปากวอนโดนตีนนักนะไอ้โต้!"

ปฏิภาณดึงสติกลับมาแล้วช้ีหน้าลูกน้องเหมือนไม่มีอะไรเกิดข้ึน 

เพราะเขาไม่อยากให้พนักงานรบัรูว่้าเขามีปัญหากบัคนรกั อีกฝ่ายเห็นท่าที 

เขาขึงขังก็ยกมือไหว้จนเกิดเสียงหัวเราะเฮฮา

แล้วตอนนั้นเอง...รุ่งรัตน์ก็เข้ามาหาปฏิภาณเหมือนมีเรื่องส�าคัญจะ 

คุยด้วย
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"คุณรัตน์มีอะไรหรือเปล่า"

ชายหนุม่ถามเลขาฯ คู่ใจ รุง่รตัน์เป็นคนเดยีวในบรษัิทท่ีอายุมากกว่า 

เขา ปฏภิาณรูน้สิยัตวัเองดว่ีาเขาเป็นคนเบ่ือหน่ายกบัการจดัตารางชีวิตและ 

ไม่ค่อยรอบคอบในเรื่องการนัดหมายหรือเจรจากับใคร จึงจ�าเป็นต้องหา 

คนละเอียดและมีประสบการณ์ในการท�างานสูงมาท�าหน้าที่เหล่านี้แทน

แน่นอนว่ารุ่งรัตน์ตอบโจทย์ส�าหรับปฏิภาณ ท้ังสองคนต่างให้เกียรต ิ

ซ่ึงกนัและกนั และความสมัพนัธ์ดจูะออกมาในรปูแบบเจ้านายกบัพนกังาน 

มากกว่าคนอื่นๆ ที่สนิทสนมกันแบบพี่น้อง

"คุณภามาหาคุณพีคค่ะ ตอนแรกเธอจะรออยู่ในรถ รัตน์ก็เลยขอให้ 

เธอไปรอที่ห้องรับแขก"

รุ่งรัตน์บอกเมื่อเดินมาหาร่างสูง เลขาฯ สาวรู้ดีว่าเขาไม่ค่อยชอบให้ 

พนกังานยุ่งเรือ่งส่วนตวัจงึบอกเสยีงเบาแทบกระซบิ แต่พนกังานหลายคน 

ก็ยังคงจับตามองอยู่

"ภานี่นะมาหาผม!" ปฏิภาณถามอย่างไม่เชื่อหู

แน่ล่ะ! เขากับอรรัมภาเพิ่งจะทะเลาะกันเมื่อสัปดาห์ก่อน เธอย่ืน 

ค�าขาดกบัเขาถงึขนาดนัน้ ชายหนุม่จงึไม่เช่ือว่าคนอย่างเธอจะยอมอ่อนข้อ 

และเป็นฝ่ายมาหาเขาถึงที่นี่

หรือว่า...เธอจะมาที่นี่เพราะจุดประสงค์บางอย่าง!

ปฏิภาณใช้ความคิดได้เพียงไม่ก่ีวินาที กนกพลท่ีนั่งอยู่ใกล้ระเบียง 

กม็องไปเห็นอรรมัภาท่ีเพิง่ลงจากรถแล้วก้าวมายังเรอืนไทย เขาผวิปากแซว 

เจ้านายทันทีเพราะไม่รู้ว่าทั้งคู่ทะเลาะกัน

"พดูถงึกม็าหากนัเลยนะครบั โหๆๆๆ วันนีค้ณุภามาอวยพรวันเกดิให้ 

คุณพีคแหงๆ เลย แล้วจะมีของขวัญพิเศษอะไรหรือเปล่าน้าาา คนมีแฟน

นี่มันน่าอิจฉาจริงจริ๊งงง"

"เมาแล้วก็เงียบไปเลยไอ้พล!"
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ปฏภิาณหันไปบอกอีกฝ่ายให้หุบปาก สหีน้าจรงิจงัของเขาท�าเอาลกูน้อง 

งนุงงจนถงึข้ันเกาหัว แต่ก็ไม่กล้าเสีย่งตายพดูหรอืแซวเขาอีกแล้ว จากนัน้ 

ชายหนุ่มก็หันกลับมาคุยกับเลขาฯ ต่อ

"ขอบคุณครับคุณรัตน์ เดี๋ยวผมจะไปคุยกับภาเดี๋ยวนี้แหละ"

"คยุกนัดีๆ  อย่ามีเลฟิซีนนะครบั เดีย๋วมดแถวนัน้มนักระอกัความหวาน" 

โตโต้เสี่ยงตายแซวอย่างปากกล้าท้ังๆ ท่ีเม่ือกี้กนกพลเพิ่งจะโดนด่าให้เห็น 

คาตาไปหยกๆ

"ทะลึ่งใหญ่แล้วนะ ฉันเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอวะ!"

ปฏิภาณส่งสายตาอาฆาตให้กับลูกน้อง แต่เขาไม่มีเวลามาต่อล้อ 

ต่อเถียงกับพวกข้ีเมาอีกแล้ว ร่างสูงรีบลุกข้ึนแล้วลงไปหาอรรัมภาท่ีห้อง 

รับแขกชั้นล่างในทันที

มีเพียงเหมือนไหมท่ีเฝ้ามองปฏิกิริยาของชายหนุ่มเงียบๆ เท่านั้นท่ี 

สงัเกตเห็นว่าแววตาของเขาไม่สดใสเม่ือเอ่ยถงึคนรกัท�าให้เธอแอบสงสยัว่า 

ทั้งสองคนอาจจะมีปัญหากันอยู่ก็เป็นได้

ขณะเดียวกนัในใจของปฏภิาณกยั็งเตม็ไปด้วยค�าถามว่าท�าไมอรรมัภา 

ถึงมาหาเขาท่ีนี่ท้ังๆ ท่ีปกติแล้วเธอก็ไม่อยากมาสักเท่าไหร่...ลางสังหรณ์ 

บอกเขาว่าการมาของเธอไม่ธรรมดา!

ห้องรบัแขกบรษัิท Talent Film อยู่ใต้ถนุของเรอืนไทยหลงัใหญ่ สระน�า้ 

ในสวนหย่อมเล็กๆ ติดกับห้องรับแขกใสจนเห็นปลาสวยงามท่ีเลี้ยงเอาไว้ 

ผนังโดยรอบนั้นเป็นกระจก ตอนกลางวันจะดึงม่านพับขึ้นไว้เรียบร้อย แต่ 

ตอนกลางคืนจะดึงม่านพับลงทุกด้าน ภายในห้องเปิดแอร์ให้เย็นฉ�่าเพ่ือ 

ต้อนรบัแขกท่ีเพิง่มาเยือน นอกจากนีย้งัมนีติยสารตกแต่งบ้านท่ีวางอยูบ่นโต๊ะ 

ข้างหน้าโซฟาเพื่อให้แขกอ่านฆ่าเวลา ทว่าอรรัมภากลับไม่คิดจะหยิบมัน 

ขึ้นมาอ่านหรือชื่นชมบรรยากาศเลย
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เธอก�าลังนั่งกอดอกพิงพนักโซฟาด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์นัก

ทีแรกปฏิภาณคาดหวังไว้ลึกๆ ว่าหญิงสาวอาจเห็นข้อความท่ีเขาส่ง 

ไปแล้วอารมณ์ดีข้ึนบ้าง แต่ดูเหมือนว่าเขาจะคิดผิด เพราะนอกจากจะ 

ไม่อารมณ์ดแีล้ว เธอยังอารมณ์ขุ่นเคืองข้ึนอีกหลายระดบัจนเขางนุงงไปหมด 

ว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท�าไมเธอถึงได้กลายเป็นผู้หญิงเจ้าอารมณ์ขนาดนี้

ร่างสูงนิ่งคิดกับตัวเองอยู่เป็นนาทีก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปหาเธอ

"ผมเซอร์ไพรส์มากเลยนะที่ภามาหาผมที่นี่"

ชายหนุม่สะกดความสงสยัและความขุ่นมัวต่างๆ ไว้แล้วฝืนย้ิมทักทาย 

คนรกัเพือ่แสดงความยนิดท่ีีได้พบหน้าเธอ...อรรมัภามาหาเขากด็แีล้ว ท้ังสอง 

จะได้ปรับความเข้าใจ ถึงแม้เขาจะยังไม่ม่ันใจเรื่องแต่งงาน แต่เขาคิดว่า 

ถ้าขอเวลาเธอคดิอีกสกัปีสองปีกน่็าจะท�าให้เธอมัน่ใจข้ึนว่าเขาไม่ได้คบเธอ 

แค่เล่นๆ

"ภากเ็ซอร์ไพรส์เหมือนกนัค่ะ คณุจะจดังานเลีย้งฉลองวันเกดิ แต่ไม่เห็น 

บอกภาสักค�า" หญิงสาวบอกด้วยสีหน้าเย็นชา เธอโกรธท่ีปฏิภาณไม่ให ้

ความส�าคัญใดๆ กับเธอเลย

"ผมไลน์บอกภาไปแล้ว" ชายหนุ่มบอกด้วยความสัตย์จริง เขานิ่งไป 

ครู่หนึ่งก่อนจะเหยียดย้ิมบางๆ แต่เป็นรอยย้ิมท่ีเต็มไปด้วยความขมข่ืน 

"หรือว่าภาบล็อกผมแล้วถึงไม่เห็นข้อความที่ผมส่งไป"

อรรัมภานิ่งงันราวกับปฏิภาณถามได้ตรงจุด

ใช่...เธอเบื่อที่เขาส่งข้อความมาซ�้าๆ ก็เลยบล็อกเขาไปแล้ว

"ความผิดของผมมันมากมายถึงขนาดนั้นเลยเหรอ..."

"ช่างเรือ่งท่ีผ่านไปแล้วเถอะค่ะ รือ้ฟ้ืนไปกจ็ะยิง่ท�าให้เรารูส้กึแย่ต่อกนั 

เปล่าๆ ที่ภามาเจอคุณวันนี้ก็เพราะมีเรื่องส�าคัญอยากคุยกับคุณ"

หญิงสาวเกริ่นเข้าเรื่องเหมือนกับว่าเธอไม่อยากเสียเวลาทะเลาะกับ 

ปฏิภาณอีก เพราะเธอคิดและทบทวนความรู้สึกอย่างดีแล้วถึงได้ตัดสินใจ 

Page ������������.indd   33 27/2/2562 BE   11:17



มาลีรติกานต์

34

มาหาเขา

"ถ้าเป็นเรื่องแต่งงาน..."

"ไม่ใช่ค่ะ เรือ่งของเราต่างหาก" อรรมัภาพูดตัดบทราวกบัไม่อยากฟัง 

เหตผุลหรอืการบ่ายเบ่ียงใดๆ จากเขาอีกแล้ว "ภาเลกิหวังว่าคณุจะแต่งงาน 

กับภาไปหลายวันแล้วล่ะ"

"เรื่องของเราท�าไม"

ปฏภิาณย้อนถามด้วยน�า้เสยีงจรงิจงัขึน้ เขารูส้กึได้ว่าอรรมัภาไม่เหลอื 

เย่ือใยใดๆ กบัเขาอีกต่อไปแล้ว และนัน่ท�าให้รอยย้ิมฝืดฝืนในตอนแรกเลอืน 

หายไปจากใบหน้าหล่อเหลา

"ภามาคิดดูแล้ว...เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมดีกว่านะคะ"

อรรมัภาบอกปฏภิาณอย่างไม่อ้อมค้อมขณะมองหน้าเขาด้วยสายตา 

เด็ดเดี่ยวราวกับจะย�้าให้เขารับรู้ว่าเธอตัดสินใจมาอย่างดีและจะไม่มีวัน 

เปลี่ยนใจอย่างเด็ดขาด

หญิงสาวย้อนกลับไปนึกถึงเหตุการณ์วันแรกที่รู้จักกับปฏิภาณ...

ตอนนัน้นติยสารฉบับหนึง่ตดิต่อให้เธอไปลงปก แต่ตากล้องท่ีเธอขอไป 

ไม่มคีวิว่าง ทาง บ.ก. จงึเสนอว่าจะให้ปฏภิาณซ่ึงเป็นท้ังผูก้�ากบัชือ่ดงัและ 

มช่ืีอเสยีงในเรือ่งการถ่ายภาพมาเป็นช่างภาพให้แทน เธอจงึตอบตกลง เม่ือ 

ได้ร่วมงานกนั เขากบัเธอกเ็ข้ากนัได้ดกีว่าท่ีคดิ มนัเป็นวันท่ีเธอมคีวามสขุ 

มากจนเผลอคิดถึงเขาบ่อยๆ แล้วหลังจากนั้นท้ังสองก็ได้พบกันอีกครั้ง 

ในงานปาร์ตี้ของเพื่อนคนหนึ่ง

อรรัมภาคิดว่าปฏิภาณคือผู้ชายท่ีเธอตามหา เม่ือเขาให้ความสนใจ 

และชวนเธอออกมาดนิเนอร์หรอืปาร์ตีด้้วยกนัเธอจงึไม่ปฏเิสธ จากเพือ่นห่างๆ 

กเ็ริม่พฒันาความสมัพนัธ์จนสนทิสนม และในท่ีสดุท้ังสองคนกต็กลงปลงใจ 

คบกนัในฐานะคนรกั จะว่าไปแล้วตลอดสองปีท่ีคบหากนัปฏภิาณกด็แูลเธอ 

อย่างดี พยายามหาเวลาให้เธอเท่าท่ีเขาจะท�าได้ แต่...เธอกลับรู้สึกได้ว่า 
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นานวันเข้าเขายิ่งมีแพชชั่นกับเธอน้อยลง

แน่นอนว่าเธอก็มีแพชชั่นกับเขาน้อยลงเช่นกัน

ท่ีส�าคญัหากเขายังไม่พร้อมจะจรงิจัง เธอคดิว่ามนัควรถงึเวลาแล้วท่ี 

เธอกบัเขาจะหยุดความสมัพนัธ์กนัสกัที เธอจะได้เปิดโอกาสให้ตวัเองได้ลอง 

ศึกษาคนใหม่ๆ ที่พร้อมจะจริงจังกับเธอ

"อะไรนะ! ภาพูดใหม่อีกทีซิ!"

ปฏภิาณถามราวกบัได้ยินในสิง่ท่ีอีกฝ่ายพูดไม่ชัดเจนท้ังๆ ท่ีเขาได้ยิน 

มันเต็มสองรูหู...นี่อรรัมภามาที่นี่เพื่อจะบอกเลิกเขาอย่างนั้นหรือ!

"ภาพดูว่าเราควรจะกลบัมาเป็นเพือ่นกนัเหมือนเดมิดกีว่า คบกนัต่อไป 

ก็ไม่มีอะไรดีข้ึนหรอกค่ะ คุณกับภาดูจะเข้ากันไม่ค่อยได้ และความคิดเรา 

ก็แตกต่างกันเกินไปจริงๆ"

"แต่เราคบกนัมาสองปีแล้วนะภา ครอบครวัคณุกบัครอบครวัผมกเ็ห็นดี 

เห็นงามด้วย ตอนแรกเราเข้ากนัได้ดมีาก แล้วจู่ๆ  จะมาบอกว่าเราเข้ากนัไม่ได้ 

ได้ยังไง ตลกแล้ว"

ปฏภิาณแค่นหัวเราะ เขากบัอรรมัภาใกล้ชดิกนัมาสองปี...ผูช้ายท่ีดแูล 

และเอาอกเอาใจผูห้ญงิขนาดนี ้ยอมเลกิกบัผูห้ญิงท่ีเกีย่วพันทุกคนแบบนี.้.. 

ไม่มีคนไหนต้องการเป็นแค่เพื่อนหรอก

"เพราะคบกันมาสองปีแล้วไงคะ ภาถึงได้รู้ซ้ึงทุกอย่างแล้ว และภา 

กไ็ม่อยากรอคณุอีกต่อไป ภาอยากแต่งงาน ภาอยากมีครอบครวั ไม่ใช่คบกนั 

แบบเลื่อนลอยและไร้อนาคตเหมือนที่คบกับคุณ!"

ปฏภิาณนิง่เงยีบไปเหมือนพดูไม่ออก แต่ไม่ใช่ว่าเขายอมจ�านนให้กบั 

เหตผุลของเธอ เขาก�าลงัสะกดความโกรธเอาไว้ต่างหาก เพราะในหัวก�าลงั 

ย้อนไปนึกถึงข่าวซุบซิบต่างๆ ที่ผ่านมา...

"คงไม่ใช่เพราะภาแอบคุยกับคนอื่นลับหลังผมหรอกนะ"

ชายหนุม่ย้อนถามด้วยน�า้เสยีงนิง่เรยีบ แต่ดวงตาคมกรบิท่ีเตม็ไปด้วย 
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ความกรุ่นโกรธก�าลังจ้องมองใบหน้าอรรัมภาอย่างเอาเรื่อง

"พอมัน่ใจว่าเขาจะยอมลงเอยกบัภาแน่ๆ ถงึได้มาบอกเลกิผม แล้วท�า 

เหมือนว่าเลิกกับผมก่อนแล้วค่อยไปคุยกับเขา"

จรงิอยู่ว่าปฏภิาณเคยคดิว่าคนอย่างอรรมัภาคงรกัศกัดิศ์รมีากจนไม่มทีาง 

คบซ้อนให้คนอ่ืนประณาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะแอบคยุกบัคนอ่ืน 

ลบัหลงัเขาไม่ได้ อีกอย่างเธอบอกเลกิเขาอย่างกะทันหันท้ังๆ ท่ีสปัดาห์ก่อน 

เพิ่งอยากจะแต่งงานกับเขาเหมือนใจจะขาดแบบนี้...มันผิดปกติเกินไป

ย่ิงกว่านัน้คอืคนอย่างอรรมัภาไม่มีทางบอกเลกิเขาแล้วอยู่เป็นโสดให้ 

เพือ่นในกลุม่เย้ยหยันเอาหรอก เธอต้องมาบอกเลกิเขาเพราะม ี'เป้าหมายใหม่' 

 ที่ชัดเจนแล้วแน่นอน

"ไอ้นพนันท์อะไรนั่นใช่มั้ย!"

ชายหนุ่มถามด้วยความกรุ่นโกรธขณะเอ้ือมมือไปกระชากต้นแขน 

หญิงสาวราวกบัต้องการเค้นเอาความจรงิจากปากเธอให้ได้ อนัท่ีจรงิอรรมัภา 

จะปฏเิสธว่าเขาใส่ร้ายเธอกไ็ด้ แต่เธอคดิว่าสกัวนัเขากค็งรูค้วามจรงิ อีกอย่าง... 

เธอก็อยากให้เขารับรู้ด้วยว่าผู้หญิงอย่างเธอไม่ใช่ 'ของตาย' ส�าหรับใคร

ปฏภิาณไม่ให้ความส�าคญักบัอรรมัภา มนัก็ถกูแลว้ทีเ่ธอจะทิง้เขาไป 

มคีนใหม่ท่ีให้ความส�าคญักบัเธอมากกว่า...คนเราเมือ่มีโอกาสเลอืกสิง่ท่ีดกีว่า 

ท�าไมจะต้องทิ้งโอกาสนั้นด้วยเล่า!

"อย่าหยาบคายกับเขานะ" หญิงสาวสลัดมือเขาทิ้งอย่างไม่ไยดี

อรรมัภาออกตวัปกป้องนพนนัท์ขนาดนีมั้นกช็ดัเจนแล้วว่าสิง่ท่ีปฏภิาณ 

สงสยัเป็นเรือ่งจรงิ ใช่! ข่าวซุบซิบพวกนัน้มมูีล...เธอแอบคยุกบัไฮโซคนนัน้ 

ลับหลังเขาจริงๆ

ในขณะท่ีชายหนุ่มเปลี่ยนแปลงตัวเอง เลิกเจ้าชู้ คบกับเธอจริงจัง 

และตัง้ใจท�างานเพือ่อนาคตท่ีม่ันคง อีกท้ังยังไม่สนใจข่าวซุบซิบต่างๆ เพราะ 

เชื่อใจคนรัก ทว่า...เธอกลับหักหลังเขาอย่างเลือดเย็น
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อรรัมภาไม่เห็นคุณค่าความเชื่อใจที่เขามีให้เธอเลยสักนิด!

ปฏภิาณเจบ็ใจย่ิงกว่าโดนใครสกัคนเหยียบหน้าอย่างรนุแรง หากท้ังสอง 

เลิกกันเพราะเข้ากันไม่ได้หรือเธอรอให้เขาพร้อมจะแต่งงานไม่ไหวจริงๆ 

เขาก็จะไม่ว่าอะไรเลย แต่นี่มันไม่ใช่!

เหตุผลเหล่านั้นเป็นข้ออ้าง ความจริงแล้วหญิงสาวแอบคุยกับคนอื่น 

มานานแล้ว พักหลังๆ เธอจึงพยายามสร้างสถานการณ์และหาเรื่องชวน 

ทะเลาะเพื่อเลิกกับเขาโดยท่ีตัวเองไม่ผิด แถมยังโยนความผิดมาให้เขา 

อีกต่างหาก...เธอพยายามกลับด�าเป็นขาว นี่เขาควรจะรู้สึกยังไงกับเธอดี!

"คุณท�าแบบนี้กับผมได้ยังไง"

"ภาหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับเราแล้วนะคะ"

"ทางออกที่ดีงั้นเหรอ พูดออกมาได้ไง"

"ก็คุณยังไม่พร้อมที่จะแต่งงาน ภาก็เลยต้องมองหาคนอื่นไง"

"มองหาคนอ่ืนท้ังๆ ท่ีคณุยังไม่เลกิกบัผมเนีย่นะ แล้วมันต่างอะไรกบั 

การนอกใจ"

"แล้วภาผิดตรงไหนล่ะ" อรรัมภาย้อนถามเสียงแข็งบอกได้ว่าเธอ 

ไม่คิดว่าตวัเองผดิเลยจรงิๆ "ภากแ็ค่เลอืกสิง่ท่ีดท่ีีสดุให้กบัตวัเอง คณุนพเขา 

พร้อมกว่าคุณ ภาผิดเหรอที่เลือกเขา"

"ภาไม่ผิดหรอก อยากไปคบกับเขาก็เชิญ!"

ปฏภิาณบอกอย่างเดด็ขาดและไม่มคีวามลงัเลหลงเหลอือยูเ่ลยเช่นกนั 

เพราะพูดไปอรรมัภาก็ไม่มีทางยอมรบัความผดิ และเขาก็ไม่เห็นประโยชน์ 

ท่ีจะเหนี่ยวรั้งเธอเอาไว้...วินาทีนี้ต่อให้หญิงสาวจะยอมกลับมาคบกันต่อ 

ความรู้สึกที่เขามีต่อเธอก็ไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้ว

คนอย่างปฏภิาณไม่ใช่ผูช้ายสิน้ไร้ไม้ตอกท่ีจะต้องอ้อนวอนขอความรกั 

จากผู้หญิงทรยศ ที่ส�าคัญความรู้สึกดีๆ ที่เคยมีให้เธอมันก็เลือนหายไปจน 

หมดสิ้นเพราะการกระท�าของเธอ
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"ผมขอให้คุณได้แต่งงานในเร็ววันและสมหวังอย่างท่ีคุณตั้งใจเอาไว ้

ก็แล้วกัน!"

ปฏิภาณอวยพรท้ิงท้าย เขาจ้องหน้าอดีตคนรักพร้อมรอยย้ิมเหยียด 

อรรมัภายอมรบัว่าเธอเจบ็ใจและผดิหวงัลกึๆ เพราะคดิว่าชายหนุม่จะเสยีใจ 

มากกว่านี้ แต่...ได้เห็นท่าทีเขาเย็นชาอย่างนี้แล้ว เธอก็ย่ิงรู้สึกว่าตนเอง 

ตัดสินใจถูกที่เลือกจะเลิกกับเขาแล้วไปคบกับนพนันท์

สิง่ท่ีท�าให้อรรมัภาเสยีใจท่ีสดุคอืเวลาท่ีคบหากบัปฏภิาณนานถงึสองปี!

"ขอบคุณค่ะ ภาก็หวังว่าคุณจะได้เจอผู้หญิงท่ียินดีจะรอให้คุณพร้อม 

เหมือนกัน!"

พดูจบอรรมัภากเ็ดนิออกมาโดยไม่เหลยีวหลงั เป็นการปิดฉากความ 

สัมพันธ์ของเขากับเธอ ปฏิภาณได้แต่มองตามเธอไปจนลับตา ก่อนท่ีเขา 

จะสบถเสียงดังลั่นระบายความรู้สึกที่ปั่นป่วนในใจ

ชายหนุม่ท้ังโกรธท้ังเจบ็ใจท่ีถกูอดตีคนรกัหักหลงั...พรุง่นีเ้ป็นวันครบ 

รอบวนัคล้ายวนัเกดิของเขา มันควรจะเป็นวนัท่ีเขามคีวามสขุท่ีสดุ แต่เธอ 

กลับท�าลายมันจนสิ้น

อรรัมภาท�าอย่างนี้กับเขาได้ยังไงกัน!

ผู้หญิงเฮงซวย!

Page ������������.indd   38 27/2/2562 BE   11:17



ฉัตรฉาย

39

"น้องไหม วันนี้กลับยังไงครับ"

โตโต้ฉวยโอกาสตอนท่ีปฏภิาณไปคยุกบัอรรมัภาเข้ามาคยุกบัเหมอืนไหม 

ซ่ึงก�าลงันัง่ทานอาหารไปเม้าท์ไปอย่างออกรสกบัสายสดุา ส่วนองครกัษ์อย่าง 

แต้วลงไปเข้าห้องน�้าข้างล่างนานแล้ว

"ฉันขบัรถไปส่งเอง ไม่ต้องมาอาสา" แต้วโผล่หน้ามาอย่างท่ีโตโต้ไม่ทัน 

ตัง้ตวั "คณุพคีเผลอเป็นไม่ได้ แกนีร่บีเข้ามากระแซะยายไหมเลยนะ ไปเคลยีร์ 

กับไอ้พลเลย ใครจะจีบน้องมันกันแน่ หรือจะจีบแข่งกัน เอ๊ะ! หรือจะแค ่

หมาหยอกไก่ไปวันๆ ทั้งคู่ ถ้าเป็นอย่างนั้นฉันจะฟ้องคุณพีค"

"ไม่เกี่ยวกับผมนะเจ้!" กนกพลส่งเสียงมาจากอีกวงพลางเขม่นโตโต้ 

ไปด้วย "ไอ้โต้นี่ก็ยังไง บอกแล้วว่าฉันจองน้องไหมมานานแล้วโว้ย แกมา 

นั่งนี่เลย อย่าไปยุ่งกับคนสวยของฉัน"

"ขัดคอเก่งกนัจงัเลยโว้ย แล้วแบบนีผ้มจะจบีน้องไหมตดิได้ไง" โตโต้ 

โวยวาย

ก่อนหน้านีแ้ต้วลงไปเข้าห้องน�า้ เขากเ็ลยหาจงัหวะมาคยุกบัเหมือนไหม 

แต่กยั็งมีสายสดุาคอยกนัไว้ เขายังไม่ทันจะจีบสาวน้อยเลย แต้วก็โผล่หน้า 

บทที่ 3
เรื่องบนเตียง
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กลับมาแถมยังตั้งท่าจะแหกอกเขาอีกต่างหาก

"ถามน้องมันหรือยังว่าอยากให้แกจีบหรือเปล่า" สายสุดาว่า

"ที่ส�าคัญเช็กความเห็นชอบจากคุณพีคก่อนด้วย" แต้วพูดขู่

"พดูซะผมอยากร้องไห้แล้วเนีย่" โตโต้ถอนหายใจอย่างหมดหวัง "คณุพีค 

หวงน้องไหมอย่างกบัน้องในไส้ ผมรูว่้าตวัเองไม่ผ่านการสแกนแน่นอนกเ็ลย 

มาจีบน้องไหมตรงๆ นี่ไง"

"จีบตรงๆ ก็ยากจ้ะ เพราะด่านคุณแม่น้องไหมก็ไม่ธรรมดา"

ประโยคนัน้ท�าให้โตโต้ได้แต่ยิม้เจือ่น ใครๆ ในบรษัิทต่างกร็บัรูว่้ามารดา 

ของหญงิสาว 'หัวโบราณ' และเข้มงวดกบัลกูสาวคนเลก็มาก นีข่นาดว่าหลงั 

เรยีนจบเริม่จะผ่อนปรนบ้างแล้ว แต่กยั็งเข้มงวดเกนิกว่าปกตใินสายตาทุกคน 

อย่าว่าแต่ผู้ชายเข้ามาจีบเลย ขนาดแต้วเป็นผู้หญิงแท้ๆ ตอนท่ีไปบ้าน 

เหมือนไหมครั้งแรกยังถูกท่านซักประวัติจนเกือบจะลืมทางกลับบ้าน กว่า 

ท่านจะไว้ใจเธอก็ใช้เวลานานพอดู

"คนสวยกอ็ย่างนีแ้หละ คนหวงเยอะเป็นธรรมดา ไม่ดจีรงิอย่ามาจีบเล้ย"

"พ่ีแต้วก็พูดเกินไป เดี๋ยวคนเขาก็หม่ันไส้ไหมกันหมดหรอกค่ะ ไหม 

ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอก" เหมือนไหมปรามเพ่ือนรุ่นพ่ี เพราะเธอรู้ว่ามัน 

เป็นธรรมดาที่มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด

ยิ่งปฏิภาณเอ็นดูเธอก็อาจยิ่งท�าให้คนอื่นหมั่นไส้เธอได้ง่ายๆ

"ไหนๆๆๆ ใครจะกล้าหม่ันไส้น้องรกัของคณุพีค" ย่ิงพูดกย่ิ็งเหมือนยุ 

ให้แต้วพดู เธอท�าทีชะโงกหน้ามองหาจนสายสดุาส่ายหน้าให้กบัความเล่นใหญ่ 

นี้ "น่ารักอย่างไหมใครจะหมั่นไส้ได้ลงคอ"

แต้วนัง่แทรกระหว่างเหมือนไหมกบัโตโต้จนอีกฝ่ายถอดใจกลบัไปร่วมวง 

กบักนกพลเหมือนเดมิ จากนัน้เธอกช็งเครือ่งดืม่ให้เหมือนไหมใหม่เม่ือเห็นว่า 

แก้วอีกฝ่ายพร่องลงไปมาก

"อ่ะ ดื่มๆๆๆ แก้วนี้พี่ชงพิเศษเพื่อไหมคนเดียวเลยนะ"
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"ขอบคุณค่ะ พี่แต้วของไหมน่ารักที่สุด"

"อ่ะ อยู่เป็น"

สองสาวพูดหยอกล้อกันก่อนท่ีสายสุดาจะชวนท้ังสองคนชนแก้ว 

ก่อนหน้านี้เหมือนไหมคุยจนคอแห้งจึงยกดื่มไปหลายอึกเพราะเครื่องดื่ม 

ที่แต้วชงให้ได้กลิ่นแอลกอฮอล์น้อยมากจนเหมือนดื่มน�้ามะนาว

"ใช้ได้มั้ย" แต้วถาม

"อร่อยดีนะคะ ไม่ขมเลย"

เหมือนไหมยิ้มขณะยกแก้วว้อดก้าท่ีมีมิกเซอร์เป็นน�้าสไปรท์ผสม 

น�า้มะนาวใส่น�า้แข็งข้ึนดืม่อีก ใครจะหาว่าเธอดืม่แบบเดก็น้อยเธอก็ไม่สนใจ 

หรอก

"แหม! จะขมได้ไง แก้วนี้พี่ผสมว้อดก้านิดเดียวเอง รับรองว่าไม่เมา 

แน่นอน อ่ะ ดื่มๆๆๆ" แต้วชวนสายสุดากับเหมือนไหมชนแก้วอีก "ว่าแต่ 

คุณพีคไปไหน พี่เห็นคุณภากลับไปแล้วนี่นา"

"นัน่ด!ิ ผมรอดวลเหล้ากบัคณุพคีนานแล้วเนีย่" กนกพลตะโกนข้ามวง 

มาเม้าท์

"คุณรัตน์มาตามพี่พีคไปคุยกับคุณภานี่คะ" เหมือนไหมบอก

"เอ...ก็น่าจะคุยจบแล้วมั้ย คุณภาถึงได้กลับไป แล้วท�าไมคุณพีคยัง 

ไม่กลบัมาอีกล่ะ ปกติไม่หายไปนานขนาดนีน้ะ" แต้วพูดอย่างสงสยัและเป็นห่วง 

เจ้านายอย่างบอกไม่ถกู เพราะไม่รูว่้าเขาเมาจนเผลอหลบัไปแล้วหรอืเปล่า 

"งัน้ไหมไปดคูณุพคีหน่อยสว่ิาเขาเมาหลบัไปแล้วหรอืยัง ถ้ายังไม่หลบักบ็อก 

คุณพีคหน่อยว่าพวกเรายังรอสนุกกับคุณพีคอยู่ นี่ยังไม่ได้อวยพรวันเกิด 

คุณพีคกันเลยนะ"

"แล้วท�าไมต้องเป็นไหมด้วยล่ะคะ"

"เพราะไหมเป็นคนเดยีวท่ียังไม่เมาและไหมเป็นน้องรกัของคณุพีคไง"

แต้วย้ิมเจ้าเล่ห์ เพราะหากปฏิภาณก�าลังอารมณ์ไม่ดีหรืออยากอยู่ 
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คนเดยีว เป็นคนอ่ืนไปตามคงถกูดอุย่างไม่ต้องสงสยั แต่...ถ้าเป็นเหมอืนไหม 

น้องรักของเขาก็คงจะไม่โดนอะไร

อย่างมากเขากแ็ค่บอกให้อีกฝ่ายกลบัมาสนกุกบัเพ่ือนๆ ต่อกเ็ท่านัน้

"ส่งไหมไปเป็นหน่วยกล้าตายชัดๆ เลย" หน่วยกล้าตายบ่นอุบอิบ

"ถูกค่ะ! รีบไปรีบมานะคะหน่วยกล้าตาย"

เหมอืนไหมท�าหน้ามุ่ยแต่กย็อมลงไปตามปฏภิาณแต่โดยด ีทว่าขณะท่ี 

ก้าวไปยังห้องรับแขกเธอก็รู้สึกมึนศีรษะอย่างบอกไม่ถูก หญิงสาวจึงหยุด 

ชะงักเล็กน้อยเพื่อเรียกสติ

ไหนพี่แต้วบอกว่าผสมว้อดก้านิดเดียว

เหมือนไหมคดิในใจแต่กน็กึได้ว่าบางทีเธออาจจะนัง่นานเกนิไปท�าให้ 

มอีาการหน้ามืดกเ็ป็นได้ จากนัน้ร่างบางกร็บีเดนิตรงไปท่ีห้องรบัแขก แล้ว 

เธอก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าปฏิภาณก�าลังนั่งดื่มอยู่คนเดียว รอบตัวเขาม ี

ขวดเบียร์มากมายวางระเกะระกะจนไม่ต้องบอกเธอก็รู้ว่าเขาเมามาก

เห็นแล้วหญิงสาวกย่ิ็งคิดว่าปฏภิาณกบัอรรมัภาคงจะมีปัญหากนั พอ 

อีกฝ่ายมาหาเขาแล้วอาจจะเคลียร์กันไม่ได้ เขาถึงได้ไม่กลับขึน้ไปสนุกกับ 

พนักงานข้างบน แต่ไปขนเบียร์มาดื่มคนเดียวในห้องนี้

"พีพ่คีคะ คอื..." แม้จะลงัเลใจว่าควรจะเข้าไปขัดจงัหวะการดืม่ของเขา 

หรือไม่ แต่ในท่ีสดุเธอกพ็ดูออกไปจนได้ "ทุกคนเห็นว่าพีพ่คีหายมานานแล้ว 

ก็เลยให้ไหมมาตามน่ะค่ะ"

ปฏิภาณซ่ึงก�าลังนั่งก้มหน้าอยู่ค่อยๆ เงยหน้าข้ึนมองหญิงสาวด้วย 

สายตานิง่ๆ ก่อนท่ีเขาจะลกุขึน้แล้วเดนิเข้ามาหา สายตาเขาเย็นชาและว่างเปล่า 

จนเธอเดาไม่ออกว่าเขาก�าลังคิดอะไร

"ภา..."

ชายหนุม่เรยีกช่ือของอดตีคนรกัขณะท่ีอ้อมแขนแข็งแกร่งตวดัเรอืนร่าง 

ของเหมือนไหมเข้าสู่อ้อมกอดจนเธอตกใจแทบท�าอะไรไม่ถูก ร่างบางจึง 
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รบียกมอืข้ึนดนัแผ่นอกกว้างเอาไว้เพือ่ผลกัไสเขาออกไป แต่ถงึแม้ชายหนุม่ 

จะเมามาก ทว่าเรี่ยวแรงในตัวเขากลับดูเหมือนจะไม่ลดลงเลย

"ไม่ใช่นะคะ นี่ไหม..."

หญิงสาวยังพูดไม่ทันจบประโยค คนตัวสูงก็โน้มตัวลงมาใกล้แล้วกด 

รมิฝีปากทาบทับลงบนรมิฝีปากเธออย่างรวดเรว็ราวกบัว่าเขาไม่อยากได้ยิน 

ถ้อยค�าใดๆ จากปากเธออีกแล้ว

"อื้อ!"

เหมอืนไหมหอบหายใจเข้าปอดเฮือกใหญ่ขณะท่ีก�าหมัดทุบลงบนแผ่นอก 

กว้างเหมอืนจะเรยีกสตขิองปฏภิาณให้กลบัมา ขณะเดยีวกนัเธอกร็ูส้กึหน้ามดื 

สมองพร่าเลือน ร่างกายเหมือนจะไร้เรี่ยวแรงลงดื้อๆ

และไม่กี่วินาทีต่อมาสติของเธอก็ดับวูบไปจนไม่สามารถรับรู้อะไรได ้

อีกเลย

ติ๊ด...ติ๊ด...

เสยีงโทรศพัท์มือถอืดงัต่อเนือ่งไม่หยุดท�าให้เหมอืนไหมต้องตืน่นอน 

อย่างไม่เตม็ใจ เธอขย้ีตาและปิดปากหาวด้วยความงวัเงยีขณะท่ีอกีมอืควานหา 

โทรศัพท์มือถือมากดรับสาย

เสยีงนัน้ก่อความร�าคาญอย่างย่ิงเมือ่มนัดงัในตอนเช้าโดยไม่มทีีท่าจะ 

หยดุ บวกกบัอาการปวดศรีษะซ่ึงน่าจะเกดิจากฤทธิข์องแอลกอฮอล์ท่ีคัง่ค้าง 

ก็ยิ่งท�าให้เธอหงุดหงิดมากขึ้น

ไม่รู้เมื่อคืนนี้แม่เห็นตอนที่เราเมากลับมาหรือเปล่า

หญิงสาวคดิอย่างไม่สบายใจเลย หากมารดาเห็นเธอเมาแอ๋กลบับ้าน 

เธอคงจะถกูท่านเทศนายันสงกรานต์ปีหน้าอย่างไม่ต้องสงสยั แน่ล่ะ! ในเม่ือ 

ท่านได้ข้ึนชื่อเรื่องความหัวโบราณอย่างกับอะไรดี ขนาดเมื่อคืนเธอจะขอ 

อยู่ปาร์ตี้ที่บริษัทก็ยังต้องยกเหตุผลด้วยการชักแม่น�้าทั้งห้ามาอธิบาย
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ใครๆ ต่างก็บอกว่า 'มธุริน' มารดาเธอเข้มงวดจนเกินไป เธออาย ุ

ย่ีสิบห้าปีแล้วไม่ใช่นักเรียน ม.ต้น สักหน่อย ท�าไมท่านถึงได้เป็นห่วงและ 

หวงเธอนกั แต่เธอกเ็ข้าใจว่ามารดาถกูเลีย้งมาในครอบครวัท่ีหัวโบราณและ 

เข้มงวดเช่นกัน อีกอย่างบิดาเธอก็เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเป็นเด็ก ท่านจึง 

ต้องเลีย้งเธอกบัพีส่าวมาเพยีงล�าพงั การท่ีท่านจะเป็นห่วงลกูสาวท้ังสองคน 

มากมันก็ถือเป็นเรื่องธรรมดา

หมับ...

มือเรียวบางท่ีพยายามควานหาโทรศัพท์มือถือคว้าหมับไปท่ี 'สิ่งใด 

สิง่หนึง่' แต่...ผวิสมัผสันัน้ไม่ใช่สิง่ของ ทว่าเป็นอะไรอุน่ๆ ซ่ึงน่าจะเป็นส่วนใด 

ส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตมากกว่า!

"กรี๊ดดด"

วนิาทีนัน้เหมือนไหมรบีปล่อยมือจากสิง่นัน้แล้วกระเด้งตวัลกุข้ึนจาก 

เตียงราวกับกระแทกกับสปริงเช่นเดียวกับเจ้าของ 'ส่วนใดส่วนหนึ่ง' ท่ีเธอ 

คว้าหมับเข้าเม่ือครู่ก็เด้งตัวข้ึนมาจากเตียงเช่นเดียวกัน ถึงแม้เธอจะรู้สึก 

ได้ว่าสัมผัสมันผ่านเนื้อผ้า แต่ก็ยังอดขนลุกขนพองไม่ได้อยู่ดี

"พี่พีค!"

ร่างบางอุทานเป็นช่ือของคนท่ีอยู่บนเตียงเดียวกับเธอด้วยน�้าเสียง 

ตกใจสุดขีด เธอก็อยากชมเขาว่าขนาดเพิ่งตื่นนอน ผมยุ่งเหยิงและชี้โด่เด ่

จนไม่เป็นทรงก็ยังดูดีอยู่หรอกนะ แต่สถานการณ์ตอนนี้เธอชมไม่ลงจริงๆ 

เพราะมนัเป็นเรือ่งเหลอืเช่ือย่ิงกว่าอยู่ในความฝันจนเธอต้องลองตบหน้าตวัเอง

ไม่ได้ฝัน แล้วพี่พีคมาอยู่บนเตียงเดียวกับเราได้ไง!

เมือ่ตบหน้าตนแล้วรูส้กึเจบ็ คนเพิง่ต่ืนนอนกม็องร่างสงูตรงหน้าด้วย 

ท่าทีลนลานและดวงตาเบิกกว้าง สถานการณ์แบบนี้เธอเคยอ่านเจอใน 

นวนิยายและเห็นในละครหลายเรื่อง แต่ไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดกับตัวเอง

ปฏภิาณอยูบ่นเตยีงเดยีวกบัเธอ และเขานัง่มองเธอด้วยสหีน้าแตกต่ืน 
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ไม่ต่างกัน!

เหมือนไหมมองชายหนุม่ให้ชดัๆ อีกครัง้แล้วเพ่ิงได้สตว่ิาร่างสงูเปลอืย 

ท่อนบนเผยแผ่นอกกว้างและกล้ามเนื้อสุดเซ็กซ่ีท่ีได้รับการดูแลมาอย่างด ี

ส่วนท่อนล่างของเขามีผ้าห่มคลุมอยู่

ปละ...เปลือยงั้นเหรอ!

หญิงสาวคดิแล้วเหงือ่ตกทันที เธอกลนืน�า้ลายไม่ลงคอ ตวัชา และหัวใจ 

เต้นแรงเม่ือนกึถงึสิง่ท่ีอาจจะเกดิข้ึนเม่ือคนืนี ้แต่ในใจกภ็าวนาว่าขออย่าให้ 

มันเกิดเรื่องบ้าๆ เลย

ไม่อย่างนั้นมันคงน�าพาเรื่องราววุ่นวายมาสู่ชีวิตเธอ และไม่มีทางท่ี 

มนัจะจบอย่างสวยงามเป็นแน่ เพราะเธอรูด้ว่ีาระหว่างเธอกบัเขามี 'เรือ่งราว 

บางอย่าง' ที่เป็นเสมือน 'ก�าแพง' คอยขวางไว้

"ไหม!"

ชายหนุ่มเรียกชื่อคนตัวเล็กอย่างแปลกใจไม่แพ้กันราวกับว่าเขาเอง 

กยั็งไม่เข้าใจสถานการณ์ต่างๆ ท่ีเกดิขึน้ และนัน่เหมือนจะดงึสตขิองเหมอืนไหม 

ให้กลับคืนมาได้บ้าง

"พี่พีค...พี่พีคใส่เสื้อผ้าก่อนเถอะค่ะ"

เหมือนไหมมีสีหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ แต่ปฏิภาณรู้ว่าเธอก�าลัง 

พยายามกลัน้น�า้ตาไว้ขณะกวาดสายตามองหาเสือ้ผ้าของเขาจนลมืดตูวัเอง 

และเม่ือเห็นมันหล่นอยู่บนพืน้เธอกท็�าท่าว่าจะรบีลงไปคว้ามนัมาให้เขา ทว่า... 

ชายหนุ่มก็รีบคว้ามือเธอเอาไว้ก่อนที่เธอจะลุกออกจากผ้าห่ม

"อะไร...อะไรคะ"

ร่างบางถามอย่างร้อนรนขณะพยายามดงึมอืออกจากมือของชายหนุม่ 

ราวกับว่ามือเขาเป็นของร้อนที่เธอไม่อยากแตะต้องก็ไม่ปาน

"พี่พีคปล่อยไหมนะคะ"

"อย่าเพิ่งลุกไปไหน ไหมโป๊อยู่"
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ปฏิภาณออกปากเตือนตรงๆ ไม่ใช่แค่เธอหรอกท่ีไม่อยากเห็นเขา 

ในสภาพล่อแหลม แต่เขาเองก็ไม่อยากเห็นเรอืนร่างเธอในสภาพล่อแหลม 

เช่นกัน

ปะ...โป๊เหรอ!

เหมือนไหมมัวแต่สนใจคนท่ีอยู่บนเตียงด้วยกันจนลืมดูตัวเอง เม่ือ 

ชายหนุม่เตอืนเช่นนัน้เธอจงึรบีก้มมองแล้วเห็นว่าร่างกายท่อนบนท่ีโผล่พ้น 

ผ้าห่มมีเพียงเสื้อชั้นในเท่านั้น

หญิงสาวรบีดึงผ้าห่มข้ึนทันควนั ความอายท�าให้ใบหน้าเธอแดงก�า่และ 

ผวิกายข้ึนสแีดงระเรือ่อย่างควบคมุไม่ได้ แค่ตืน่มาบนเตยีงเดยีวกนักว่็าแย่แล้ว 

แต่นี่เธอยังแก้ผ้าต่อหน้าผู้ชายอีกหรือ

ตั้งแต่เกิดมาเหมือนไหมยังไม่เคยมีแฟนด้วยซ�้า เรื่องสัมผัสหรือ 

แตะเนือ้ต้องตวักบัเพศตรงข้ามกเ็กดิขึน้กบัเธอน้อยมาก เหตกุารณ์นีท้�าให้ 

เธออับอายจนอยากจะร้องไห้จริงๆ

"นี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อคืนพี่พีคท�าอะไรไหม"

หญิงสาวพยายามทบทวนเรือ่งราวท่ีเกดิข้ึน แต่กจ็�าอะไรไม่ได้นอกจาก 

เธอไปตามปฏิภาณท่ีห้องรับแขกแล้วถูกเขาเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอรรัมภา 

จนคว้าเธอเข้าไปจูบ จากนั้นสติเธอก็ดับวูบไป

"ไหมจ�าอะไรไม่ได้เลย"

"พี่จะไปรู้เหรอ พี่ตื่นทีหลังไหมด้วยซ�้า"

ปฏภิาณพยายามทบทวนเหตกุารณ์ต่างๆ แต่เขาจ�าได้แค่ว่าอรรมัภา 

มาบอกเลกิ จากนัน้เขากน็ัง่ดืม่อยู่คนเดยีวในห้องรบัแขก กระท่ังเห็นอรรมัภา 

เดินกลบัมาอีกรอบ เขากค็ว้าเธอเข้ามาจบูแล้วกจ็�าอะไรไม่ได้เช่นกนั ท่ีแท้... 

อรรมัภาไม่ได้กลบัมา แต่เขาเมามากจนคดิว่าเหมอืนไหมเป็นอรรมัภาหรอืนี!่

"แล้วพี่พีคมาอยู่ในห้องไหมได้ไง"

"เช็กด้วย! นี่มันห้องนอนพี่...เราสองคนยังอยู่ที่บริษัท"
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ปฏิภาณมองไปรอบห้องเพื่อให้เหมือนไหมดูให้ดีๆ ว่าท้ังสองคนอยู่ 

ในสภาพห้องแบบไหน...ห้องนีเ้ป็นห้องนอนส่วนตวัของเขาซ่ึงอยู่ในเรอืนไทย 

หลังเล็ก เขามักจะค้างที่นี่เวลาดูการตัดต่องานจนดึก

"ไหมเองเหอะ ท�าอะไรพี่หรือเปล่า"

ปฏิภาณย้อนถามแม้จะพอรู้ว่าผู้หญิงอย่างเหมือนไหมคงไม่ใจกล้า 

ท�าอะไรผูช้ายก่อน แต่เม่ือกีเ้ธอกป็ลกุเขาด้วยการสมัผสั 'ส่วนนัน้' ของเขาแล้ว

นกึแล้วชายหนุม่ก็ไม่รูจ้ะบรรยายความรูส้กึยังไง เขาท้ังอายท้ังตกใจ 

เพราะเกดิมาเพิง่เคยถกูปลกุให้ตืน่นอนด้วยการสมัผสั 'น้องชาย' เป็นครัง้แรก!

"พี่พีคจะบ้าเหรอ ไหมจะท�าอะไรพี่พีคได้ไงเล่า"

หญิงสาวปฏเิสธด้วยใบหน้าแดงก�า่เหมือนจะร้องไห้ เธอไม่กล้าคดิเลยว่า 

เมื่อคืนเกิดอะไรขึ้น และถ้ามารดารู้เข้าจะต�าหนิเธอขนาดไหน

"พีก่แ็ค่ถามด!ู ใครจะไปรูว่้าเราคดิอะไร จู่ๆ  เรากม็าจบัของพีแ่บบนัน้"

"ไหมไม่ได้ตั้งใจจะจับ...ของพี่พีคสักหน่อย!"

เหมือนไหมอธิบายด้วยความอับอายและกรุ่นโกรธที่เขาเอาแต่พูดถึง 

เรือ่งนัน้อยู่ได้ แค่เธอคว้าหมบัไปเจอ 'ของเขา' อย่างไม่ได้ตัง้ใจ เธอกเ็สยีขวญั 

จะตายอยู่แล้ว

"ไหมหามือถอืของไหมต่างหาก จรงิส!ิ ก่อนหน้านีม้อืถอืไหมดงัไม่หยุด 

แม่ต้องโทรหาไหมแน่ๆ"

"แล้วไหมเอามือถือไว้ไหน"

"ไหมจ�าไม่ได้ค่ะ ไหมบอกแล้วไงว่าจ�าอะไรไม่ได้เลย"

เหมือนไหมบอกอย่างร้อนใจและหัวเสยีสดุขีด ร่างบางพยายามค้นหา 

โทรศัพท์มือถอืสดุชีวติ ปฏภิาณจงึช่วยเธอหาจนศรีษะของท้ังสองคนเกอืบ 

จะกระแทกกัน แล้วในตอนนั้นก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นอีกครั้งเม่ือจู่ๆ 

ประตูห้องก็ถูกเปิดเข้ามาอย่างรุนแรงราวกับ 'จังหวะนรก'

"ยายไหม!"
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เสยีงคุน้หูท่ีตวาดมาจากประตูท�าให้หัวใจเหมือนไหมแทบจะหยดุเต้น 

วนิาทีนัน้น�า้ตาท่ีเคยสะกดกลัน้เอาไว้ไหลพรากลงมาทันที หญิงสาวรูส้กึเหมือน 

มีสายฟ้าฟาดลงมากลางศีรษะก็ไม่ปาน

"แม่!!!"

เหมือนไหมตกตะลงึจนท�าอะไรไม่ถกูเช่นเดยีวกบัผูเ้ป็นมารดาท่ีเหมือน 

จะช็อกไปแล้วเพราะท่านไม่คดิเลยว่าลกูสาวผูเ้รยีบร้อยอ่อนหวานท่ีท่านเฝ้า 

อบรมสัง่สอนจะอยูบ่นเตยีงกบัผูช้ายในสภาพร่างกายเกอืบเปล่าเปลอืยเช่นนี ้

 ไม่ต้องบอกท่านก็รู้ว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นบนเตียงนี้บ้าง

"ยายไหม! ท�าไมท�าตัวแบบนี้!"

มธรุนิตะโกนอย่างสดุกลัน้หลงัจากพยายามปรบัสภาพอารมณ์ให้เย็นลง 

แล้ว แต่ย่ิงพยายามท�าใจให้สงบมันก็ย่ิงกดดันจนในท่ีสุดท่านก็ต้องระเบิด 

มนัออกมา แล้วตรงเข้าไปหาลกูสาวท่ีนัง่ตัวสัน่อยู่บนเตยีง แต่จะไม่ให้ท่าน 

โกรธได้ยังไงไหวในเมื่อลูกสาวคนเล็กท�าตัวไร้ยางอายเช่นนี้

ความจรงิมธรุนิอยากมาตามเหมอืนไหมตัง้แต่เม่ือคนืแล้วเพราะอกีฝ่าย 

ยังไม่กลับบ้าน แต่ 'เหมือนแพร' ลูกสาวคนโตห้ามไว้ อีกท้ังยังบอกอีกว่า 

เหมือนไหมโตแล้ว ควรให้น้องได้เรียนรู้ชีวิต และเธอก็เช่ือว่าเหมือนไหม 

จะดูแลตัวเองได้ หากตอนเช้าเหมือนไหมยังไม่กลับบ้านค่อยไปตามหาจะ 

ดีกว่า

มธุรินอดทนรออย่างร้อนรน กระท่ังตอนเช้าท่านก็ยังไม่เห็นลูกสาว 

กลบับ้าน ทว่าสิง่ท่ีเห็นกลบัเป็นรปูถ่ายของลกูสาวกบัปฏภิาณนอนกอดกนั 

อยู่บนเตียงในสภาพล่อแหลมซ่ึงถูกส่งมาจากเบอร์โทรศัพท์ปริศนา มธุริน 

ไม่ลงัเลใจท่ีจะบุกไปตามถงึคฤหาสน์จริภาคนิทร์เพราะคดิว่าท้ังสองอยูท่ี่นัน่

แต่คนบ้านนัน้บอกว่าปฏภิาณยังไม่กลบั ดจูากสภาพห้องนอนในภาพ 

แล้วน่าจะเป็นห้องนอนท่ีบริษัท จากนั้นผู้ใหญ่ของบ้านจิรภาคินทร์ มธุริน 

และเหมือนแพรก็ยกโขยงกันมาท่ีนี่อย่างไม่รอช้า เพราะถ้าไม่มาก็กลัวว่า 
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มธุรินซ่ึงก�าลังใจร้อนราวกับไฟจะมาพังบริษัทของปฏิภาณจนราบเป็น 

หน้ากลองข้อหาท่ีเขาล่วงเกินเหมือนไหม และทุกคนแทบไม่อยากเช่ือว่า 

จะมาพบกับเหตุการณ์นี้เข้าจริงๆ

แม้จะท�าใจมาล่วงหน้า แต่มธุรินก็ยังท�าใจยอมรับไม่ได้อยู่ดี

"แม่ให้แกมาท�างานนะ ไม่ใช่ให้มานอนกับผู้ชายอย่างนี้!"

มธุรินยังไม่ทันได้กระชากตัวลูกสาว ปฏิภาณก็ขยับมาขวางไว้เพราะ 

สงสารเหมือนไหมและกลัวว่าท่านจะโกรธจนท�าร้ายเธอท้ังๆ ท่ีเขาก็ยัง 

ตกตะลึงและงุนงงกับสถานการณ์ในตอนนี้มาก

"พอเถอะค่ะแม่ อย่าเพิ่งโวยวายเลยนะคะ"

เหมือนแพรรีบเข้ามาห้ามมารดาเพราะเสียงโวยวายของท่านท�าให ้

พนกังานแห่มายนืดูอยู่หน้าประตูห้องแล้วซุบซิบไปต่างๆ นานา เธอสงสาร 

น้องท่ีก�าลงัตกเป็นข้ีปากชาวบ้านจนไม่รูว่้าต่อไปจะท�างานท่ีนี่ได้อีกหรอืไม่ 

และเพียงแค่นี้อีกฝ่ายก็อับอายแทบแทรกแผ่นดินหนีแล้ว

"พนักงานมามุงกันเต็มแล้วค่ะแม่ แค่นี้ก็ขายหน้าจะแย่แล้วค่ะ" 

เหมือนแพรกระซิบมธรุนิท�าให้ท่านมองไปท่ีประตแูล้วเห็นว่าพนกังานก�าลงั 

มองเข้ามาในห้องด้วยความอยากรู้อยากเห็นจริงๆ

เท่านั้นแหละ! มธุรินก็พยายามข่มอารมณ์ไว้อย่างย่ิง แต่ดวงตา 

วาวโรจน์ยงัมองปฏภิาณเหมือนอยากจะงบัหัวเขา ส่วนเหมือนไหมท่ีก�าลงั 

หลบอยู่ด้านหลังชายหนุ่มก็ถึงกับน�้าตาไหลพราก เธออับอายจนไม่อยาก 

โผล่หน้าออกไปพบเจอผูค้น เพราะรูว่้าจะต้องถกูนนิทาจนไม่มช้ิีนดเีป็นแน่

ส่วนปฏภิาณเองกเ็ริม่จะตระหนกัแล้วว่าหลงัจากนี.้..เรือ่งคงไม่จบง่ายๆ 

ล�าพังตัวเขาเองคงไม่เท่าไหร่เพราะเขาเป็นผู้ชาย อีกท้ังยังเคยรับมือกับ 

เสยีงซุบซิบนนิทามาจนเคยชินแล้ว แต่เหมอืนไหมเป็นผูห้ญิง เธอดจูะเสยีหาย 

มากกว่าเขา แล้วไหนจะต้องถูกมารดาต่อว่าอย่างหนักอีก

"ผมว่าเราค่อยๆ พูดค่อยๆ จากันดีกว่านะครับ" ประวันวิทย์ออกโรง 
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เจรจาบ้าง ไม่อย่างนั้นคงไม่ได้สอบถามความเป็นมาสักท ีอกีฝ่ายได้ฟังจึง 

พยายามรวบรวมสติแล้วปรับอารมณ์ให้เย็นลง

"ค่ะ ฉันคิดว่าพวกเราคงต้องคุยเรื่องนี้กันอีกยาวแน่"

มธรุนิบอกอย่างพยายามสะกดความโกรธไว้ก่อนจะมองหน้าเหมือนไหม 

และปฏิภาณด้วยสายตาเอาเรื่อง ในฐานะคนเป็นแม่...ท่านจะไม่ยอมให้ 

ลูกสาวเสียหายหรือถูกใครครหานินทาแน่

ปฏิภาณท�าอะไรกับลูกสาวของท่านไว้ก็ต้องรับผิดชอบ!

(ตดิตามอ่านต่อได้ในฉบับเตม็)
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