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"นี่คุณ!"

ขณะที่กีรณาก�าลังยืนนิ่งงันด้วยความตกตะลึงอยู่นั้น อีกฝ่ายก็หันกลับมาเจอ

เธอ เขาชะงักไปหลายวินาทีราวกับตกใจที่เห็นเธอ หญิงสาวเดาว่าเขาคงไม่คิดว่าเธอ

จะออกมาตอนนี ้และเขาคงไม่ต้องการให้เธอได้ยินบทสนทนาเมือ่ครูเ่ป็นแน่ ปฏกิิรยิา

ของชายหนุ่มบอกได้ชัดว่าเขามีเรื่องปิดบังเธอและเขาไม่ใช่เชษฐ์จริงๆ ซึ่งถ้าเป็น 

อย่างนั้นกีรณาก็ไม่รู้ว่าควรจะรู้สึกอย่างไร แต่ที่แน่ๆ คือเธอรู้สึกแย่เหลือเกิน

เมือ่คนืน้ีเธอเพ่ิงจะมคีวามสมัพันธ์ลกึซึง้กบัเขาด้วยความเต็มใจเพราะคิดว่าท้ัง

เขาและเธอต่างมใีจให้กันและกัน แล้วท้ังคูก็่เตม็ใจจะศกึษาดใูจกัน แต่มาตอนน้ี...เขา

กลับกลายเป็นใครก็ไม่รู้ซึ่งเธอไม่เคยรู้จักเขาเลย แล้วเรื่องท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนเมื่อคืนน้ี

มันก็เหมือนกลายมาเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งสิ้น

'ผมรักคุณ...'

เขาโกหก!

กีรณาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ออกจากปากเขาอะไรคือความจริงกันแน่

หรือว่า...ทั้งหมดมันจะเป็นเรื่องโกหกทั้งเพ!
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คำ�นำ�

ยินดต้ีอนรบัเข้าสูเ่ดอืนกมุภาพันธ์ค่ะ เม่ือเดอืนแห่งความรกัมาถงึแบบนี้ 

LOVE ก็ไม่พลาดมีหนงัสอืใหม่มาให้นกัอ่านได้ฟินกนัเช่นเคย คราวนี ้'ฉัตรฉาย'  

นักเขียนมากฝีมือของแจ่มใสกลับมาอีกครั้งพร้อมกับผลงานเรื่องล่าสุด  

'ขอสักครั้ง... ให้คืนนี้ผมได้รักคุณ' ซ่ึงอยู่ในชุด 'ขอได้ไหม...' ท่ีนักอ่าน 

หลายคนอาจเคยสัมผัสความหวานชวนฟินกันมาแล้วใน 'ขอชิมสักค�า...  

ได้ไหมคนดี' ของ Andra ถึงจะอยู่ในชุดเดียวกันแต่นักอ่านทุกท่านสามารถ 

อ่านแยกเล่มได้ แต่เลิฟบอกเลยว่าถ้าอ่านทั้งสองเล่มก็จะฟินมากขึ้นแน่นอน

'ขอสักครั้ง... ให้คืนนี้ผมได้รักคุณ' เป็นเรื่องราวของ 'กีรณา' สาวสวย

ชีวติตกอับ ท่ีความซวยพากนัเรยีงหน้าเข้ามาทักทายเธอไม่หยุด และดเูหมือน

โชคชะตาจะไม่ยอมปล่อยให้มีความสุขง่ายๆ แม้จะย้ายมาท�างานไกลถึงสตูล 

เมือ่ 'ฌาน' เจ้านายคนใหม่บังเอิญไปได้ยินค�าอธษิฐานว่าเธออยากจะได้ 'เชษฐ์' 

ชายหนุม่แสนดีท่ีเคยเข้ามาช่วยเธอไว้เป็นสาม ีท้ังท่ีกรีณากแ็ค่พูดเล่นอยากจะ

ท้าทายสิ่ง (ที่เค้าว่ากันว่า) ศักดิ์สิทธิ์เท่านั้น

เขาท่ีท้ังเจ้าเล่ห์แสนกลวางแผนกดีกนัเธอออกจากน้องชายฝาแฝดของตน 

ด้วยวธิท่ีีสดุแสนจะร้ายกาจเกนิกว่าจะรบัได้ งานนีก้รีณาจะไม่ยอมรบัข้อกล่าวหา 

ท่ีคนใจด�าอย่างเขายัดเยียดให้เด็ดขาด! แล้วเรื่องราวความรักของพวกเขา 

ท้ังสอง (สาม) คนจะลงเอยอย่างไร LOVE เช่ือว่าตอนนี้ทุกคนคงอยากจะ 

ลุน้ไปกบัพวกเขากนัแล้ว ขอเชญินกัอ่านทุกท่านเปิดหน้าถดัไปแล้วมาเอาใจช่วย 

กีรณาไปพร้อมๆ กันเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

'ฉัตรฉาย' หรอื 'Hideko_Sunshine' มีช่ือเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริม่ต้นการเขียนนยิาย 

มาตัง้แต่เรยีนมัธยมต้นโดยท่ีไม่รูว่้าเขียนท�าไม เพราะตอนนัน้ไม่รูเ้รือ่งเกีย่วกบั 

การเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้นเขียนใส่สมุดธรรมดา

โดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่แค่นั้นก็มีความสุขแล้ว 

กระท่ังเรยีนมหาวทิยาลยัท่ีคณะนเิทศศาสตร์ (รัว้จามจรุ)ี มเีพ่ือนคนหนึง่

แนะน�าให้ลองอัพเรื่องท่ีเขียนลงในเว็บเด็กดีซ่ึงถือเป็นจุดท่ีท�าให้หันมาจริงจัง

กบัการเขียนนยิายมากข้ึนและอยากมีหนงัสอืเป็นของตวัเองสกัเล่ม จนในท่ีสดุ

จากการเป็นนกัเขียนออนไลน์มือสมคัรเล่นก็ได้เป็นนกัเขียนท่ีมีหนงัสอืเป็นของ

ตวัเองและมผีลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจบัุนกย็งัไม่คดิท่ีจะหยดุเขียนนยิายนะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเต็มตัว ตอนนี้มีความสุขและหลงรักโลกแห่งการเขียนนิยายแบบถอนตัว

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใสท่ี 

ให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ขอบคณุเพ่ือนๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ  

และขอบคุณครอบครัวที่ท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ 

สามารถติดตามข่าวสารและพูดคุยกันได้ตามนี้นะคะ

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

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

ทวิตเตอร์ : http://twitter.com/Hideko_Sunshine

ฉัตรฉาย
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สำ�หรับผู ้อ่�นที ่มีอ�ยุ 18 ปีขึ ้นไป

โปรดใช้วิจ�รณญ�ณในก�รอ่�น

ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai

Pre_����������.indd   6 23/1/2563 BE   16:17



7

ฉัตรฉาย

เธอ...หมายปองน้องชายฝาแฝดของเขา

แต่...กลับ 'ได้' เขามาแทน!

เขา...กีดกันเธอจากน้องชายฝาแฝดของตน

แต่...กลับ 'ได้' เธอซะเอง!

สองสัปดาห์ก่อน

ขณะยืนรอ 'ธีรัช' อยู่ใต้คอนโดฯ 'กีรณา' ก็ขมวดคิ้วเบาๆ เมื่อโทรหา

คนรกัแล้วอีกฝ่ายไม่ยอมรบัสายท้ังๆ ท่ีนดักนัไว้ว่าคนืนีท้ั้งสองจะท�าอาหารทาน 

ด้วยกนัเป็นการฉลองต�าแหน่งผู้จดัการฝ่ายขายท่ีเขาเพ่ิงได้รบั นีเ่ธอโทรหา

แฟนหนุ่มสองครั้งแล้ว แต่เขาก็ไม่มีวี่แววว่าจะรับสายเธอเลย

หรือว่าจะอาบน�้าอยู่

กรีณาคดิกบัตวัเองก่อนจะตดัสนิใจใช้คย์ีการ์ดท่ีธรีชัเคยให้ไว้ไปสแกน

ประตูทางเข้าคอนโดฯ เพือ่เปิดมันเข้าไปเองท้ังๆ ท่ีปกตจิะรอให้เขาลงมารบั 

แม้ว่าเขาจะให้คียก์าร์ดไว้ก็ตาม แตเ่ย็นนี้เธอซือ้อาหารสดเข้ามาจนเต็มไม้

เต็มมือท�าให้อดทนยืนรอให้เขาลงมารับไม่ไหวแล้ว

บทนำ�
ดวงตกนรกภูมิ
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ขอสักครั้ง... ให้คืนนี้ผมได้รักคุณ
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เม่ือก้าวเข้าไปในคอนโดฯ หญิงสาวกข้ึ็นลฟิต์ไปยงัชัน้ท่ีหมายขณะท่ี

ในใจคิดว่าจะแสดงความยินดีกับคนรักด้วยค�าพูดอย่างไรบ้าง... 

ธีรัชเป็นรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย อายุมากกว่าเธอสามปี เมื่อครั้งที่เธอยัง

เรียนอยู่ท้ังสองคนเจอหน้ากันแบบผ่านๆ เพราะอยู่คนละรุ่น แต่แล้วก็

เหมือนพรหมลิขิตชักพาให้เธอกับเขาได้กลับมาพบกันอีกครั้งในงาน 

คืนสู่เหย้าเมื่อปีท่ีแล้ว และเขาก็เพียรจีบกีรณาจนเธอตัดสินใจคบกับเขา 

เมื่อสามเดือนที่ผ่านมา 

แม้จะยังไม่มีความสมัพนัธ์ลกึซ้ึงกนั แต่เธอกค็าดหวงักบัความสมัพนัธ์ 

ครั้งนี้

หญิงสาวย้ิมกบัตวัเองเม่ือนกึถงึคนรกั พอเดนิมาถงึหน้าห้องเธอก็ใช้

คีย์การ์ดสแกนประตกู่อนจะเปิดเข้าไป ทว่า...เพยีงแค่ประตเูปิดออกรอยย้ิม

บนใบหน้างดงามก็ค่อยๆ เลือนหาย

กีรณาตัวชาจนปล่อยถุงอาหารสดในมือร่วงลงพื้น ท�าให้คนท่ีก�าลัง 

เริงรักกันบนโซฟารู้ตัวจนรีบผละออกจากกันแทบไม่ทัน และอารมณ์แห่ง

กามาเหมือนถูกกดสวิตช์หยุดไว้โดยฉับพลัน!

ธีรัชรีบดึงกางเกงท่ีกองอยู่บนข้อเท้าข้ึน ในขณะท่ีฝ่ายหญิงก็รีบ 

เลื่อนกระโปรงท่ีถูกถลกข้ึนมากองไว้บนตักเพื่อเปิดทางให้เขาละเลงบทรัก

ลงอย่างรวดเร็วก่อนที่ทั้งสองคนจะมองกีรณาหน้าตาตื่น

หญิงสาวอดคิดไม่ได้ว่าตอนเธอใช้คีย์การ์ดสแกนหน้าประตูพวกเขา

คงเริงรักกันจนไม่ได้ยินเสียงอ่ืนใด แต่ก็ดี...เพราะมันท�าให้เธอสามารถ 

จับได้คาหนังคาเขาว่าชายหนุ่มก�าลังนอกใจเธอ!

'กี้มาได้ไง...'

ธีรัชถามเหมือนไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้ดีกว่านี้อีกแล้ว

'พี่ธีนัดกี้ไว้ไม่ใช่เหรอคะ'

กรีณาตอบด้วยน�า้เสยีงนิง่เรยีบแม้ว่าเธอจะโกรธจนใบหน้าแดงก�า่และ
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ต้องก�าหมัดแน่นเพื่อสะกดความเดือดดาลไว้ ผู ้ชายคนนี้เพียรจีบเธอ 

แทบตาย ท�าทุกอย่างเพื่อให้เธอตกลงคบกับเขา พร�่าพูดว่ารักเธอคนเดียว 

สัญญาว่าจะรักและดูแลเธออย่างดี แต่แค่สามเดือน...เขาก็นอกใจเธอแล้ว

นี่ยังดีท่ีเธอยังไม่ใจอ่อนยอมตกเป็นของเขา ไม่อย่างนั้นเธอคงจะ

เจ็บใจยิ่งกว่านี้

'นีข่นาดนดักีเ้อาไว้พียั่งกล้านดัผูห้ญิงมาเรงิรกักนัในห้อง ไม่รูว่้ากล้ามาก 

หรือห่ืนจนท�าให้สมองฝ่อกันแน่นะคะ' กีรณาเหยียดยิ้มดูแคลนก่อนจะ 

ปรายตาไปมองคู่ขาของเขา ถ้าเธอจ�าไม่ผิด...อีกฝ่ายน่าจะเป็นลูกน้อง 

ในแผนกของธีรัช และหล่อนก็น่าจะรู้ด้วยว่าธีรัชคบกับเธอ

รู้ว่าผู้ชายมีแฟนแล้วแต่ก็ยังมานอนกับเขาเนี่ยนะ!

กีรณาคิดในใจด้วยความกรุ่นโกรธ แต่เธอจะไม่โทษฝ่ายหญิง เพราะ

ถ้าคนของเธอจิตใจม่ันคงและรักเธอจริงก็คงจะไม่ไปยุ่งกับผู้หญิงอ่ืน... 

เรื่องแบบนี้ตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอก

'ก็เธอให้พี่ธีไม่ได้ เขาถึงได้หาจากคนอื่นไง'

ผู้หญิงคนนั้นเห็นว่าธีรัชท้ังอึ้ง ท้ังรู้สึกผิด และเกรงใจกีรณาจนพูด 

ไม่ออกก็เลยออกโรงพูดเอง เพราะเธอแอบรักธีรัชมานานแล้ว แต่กีรณา 

นั่นแหละที่แย่งเขาไปจากเธอ

'อ้อ! ฉันต้องขอบคุณเธอสินะที่มาเป็นของเล่นแก้ขัดให้เขา'

กีรณากอดอกมองหน้าอีกฝ่ายพร้อมรอยย้ิมหยันท่ีมุมปาก จากท่ี 

ตอนแรกเธอกะว่าจะไม่เล่นงานฝ่ายหญิงแล้ว แต่ในเม่ือหล่อนเสนอหน้า 

พูดขึ้นมาเอง กีรณาก็คงยอมไม่ได้เหมือนกัน 

'พ่อกบัแม่เธอคงภมิูใจเนอะท่ีลกูสาวเสนอตวัมานอนกบัแฟนชาวบ้าน

แก้ขัด'

'นี่เธอ!'

ฝ่ายนั้นโกรธจนตัวสั่นเม่ือถูกตอกหน้าอย่างเจ็บแสบ หล่อนง้างมือ
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ตรงเข้ามาหากีรณาหมายจะตบหน้าให้สาสมกับความปากดี ทว่า...กีรณา

ไวกว่าเพราะเธอก�าหมัดแล้วชกเข้าหน้าฝ่ายนั้นเต็มๆ

ผัวะ! ผัวะ!

'โอ๊ยยย!'

ท้ังคนรักท้ังมือท่ีสามต่างร้องด้วยความเจ็บปวดเม่ือเจอหมัดของ 

กรีณาเข้าไป เธอไม่ได้ชกแค่ผูห้ญิงคนนัน้แต่ยังชกธรีชัท่ีก�าลงัจะเข้ามาห้าม

ด้วย เพราะเธอจะไม่ปล่อยให้พวกเขารุมเธอเด็ดขาด

'จากนี้ก็ไม่ต้องเสนอหน้ามายุ่งกับชีวิตฉันอีกนะ...ผู้ชายเฮงซวย!'

หญิงสาวก้มลงเกบ็ถงุอาหารสดขึน้มาด้วยความเสยีดาย แล้วเดนิจากไป 

โดยไม่เหลยีวหลงั ปล่อยให้สองคนนัน้ยืนกมุจมูกท่ีถกูชกจนเลอืดก�าเดาไหล 

อยู่ในห้อง...คืนนี้อาหารสดท่ีตั้งใจซ้ือมาฉลองต�าแหน่งใหม่ของธีรัชได้ 

กลายเป็นอาหารอันโอชะที่เธอจะได้ฉลองความโสดให้กับตัวเองแทน!

สัปดาห์ก่อน

หลังจากท่ีถูกต่อยวันนั้นธีรัชกับคู่ขาก็ไม่กล้ามายุ่งเกี่ยวกับกีรณา 

อีกเลย แม้หญิงสาวจะยงัโกรธแต่เธอกข็อบคณุท้ังสองคนท่ีไม่ท�าตวัเหมือน

พวกตัวร้ายในละครท่ีจ้องราวีกันไม่เลิกรา พอเธอบอกเลิกแล้วก็จบกันไป

จริงๆ แต่น่าแปลก...ที่เธอกลับไม่รู้สึกเสียใจหรือเสียดายธีรัช

อาจเป็นเพราะเธอยังไม่ได้หลงรักเขาอย่างจริงจัง แต่ตกลงจะคบกัน

เพราะเห็นแก่ท่ีเขาเพียรจีบเธอมานานก็ได้ และความรู้สึกท่ียังคั่งค้างอยู ่

ในใจก็มีเพียงแค่ความโกรธเท่านั้น

ชีวิตของกีรณาเหมือนจะกลับมาเป็นปกติ แต่ความซวยก็ยังตามติด

ชีวิตเธอไม่เลิก หนึ่งสัปดาห์ต่อมา 'การันต์' น้องชายคนเดียวของเธอก็ 

มีเรื่องต่อยตีกับคู่อริจนต้องเข้าโรงพยาบาล

'แม่มึงมา...'
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'พศิน' เพื่อนสนิทของการันต์กระซิบบอกคนท่ีเพ่ิงรู้สึกตัวเมื่อเห็น 

กรีณาโผล่หน้าเข้ามาในห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึง่ หน้าตา

ท้ังสองหนุม่ดเูกรงกลวัและหงอมาก แม้กรีณาจะเป็นผูห้ญิงตวัเลก็ๆ แต่ด้วย

ความที่เธอต้องดูแลการันต์มาเพียงล�าพังท�าให้เธอดุยิ่งกว่าแม่เสือเสียอีก

'เอาอีกแล้วนะกันต์!'

กีรณาเดินมาหยุดข้างเตียง ไม่มีค�าปลอบใจ หรือท่าทีปลอบโยนกับ

คนเจบ็ท่ีตามตวัมีรอยแผลและบนศรีษะถกูไม้ตีหัวแตกเย็บหลายเข็มจนต้อง

พันผ้าก๊อซเอาไว้ เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีน้องชายเกเรของเธอไปมีเรื่อง 

มีราวกับคู่อริ แต่มันหลายครั้งจนเธอเอือมระอาที่จะพูดแล้ว

ห่วงมันก็ห่วงอยู่หรอก แต่เธอเหนื่อยใจกับน้องชายเหลือเกิน

'พวกไอ้ 'ฤกษ์' มันมาหาเรื่องก่อน ผมกับไอ้กันต์พยายามเลี่ยงแล้ว

นะเจ้'

พศนิกลวัเพือ่นจะโดนด่ากเ็ลยออกตวัพูดแทน เอาจรงิๆ ท่ีการนัต์ต้อง

เจ็บหนักก็เพราะไปช่วยพศินนี่เอง เขาเป็นคนหัวอ่อน ยอมคน และ 

ค่อนข้างขี้ขลาด พวกของฤกษ์ซ่ึงเป็น 'ขาใหญ่' ในซอยจึงมักจะหาเรื่อง 

กลัน่แกล้งเขาอยู่บ่อยๆ จนการนัต์ต้องไปช่วยเสมอท�าให้ฤกษ์หม่ันไส้การนัต์

ระยะหลงัๆ ฤกษ์มักจะหาเรือ่งพศนิเพ่ือให้การนัต์ไปช่วย จะได้หาเรือ่ง

ต่อยตีการันต์จนเจ็บหนัก แล้วการันต์ก็ดันเป็นคนเลือดร้อน สู้คน กล้าได้

กล้าเสีย และยอมเจ็บตัวดีกว่ายอมก้มหัวให้ใคร แม้จะพยายามอดทน 

อดกลั้นเพื่อไม่ให้มีเรื่องกับพวกของฤกษ์ แต่พอถูกเย้ยหยันเข้าก็ทนไม่ได้

ทุกที

'เพราะแกหรือเปล่าล่ะที่ท�าให้มันมีข้ออ้างมาหาเรื่อง'

กีรณาตอกกลับไปอย่างรู้สถานการณ์ท�าให้พศินถึงกับพูดไม่ออก...

เมื่อหลายปีก่อนยาเสพติดระบาดเข้ามาในซอยหมู่บ้าน ตอนนั้นพศินกับ

การันต์อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ พศินถูกดึงเข้าไปเป็นลูกน้องของฤกษ์ 
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จนติดยาและเกือบจะกลายเป็นพ่อค้ายาเสพติดรายย่อยไปแล้ว แถมยังจะ

ดึงการันต์เข้าไปด้วย แต่ยังดีท่ีน้องชายของเธอ...แม้จะเกเรอยู่เนืองนิตย์

แต่ยังไม่โง่จนหลงเข้าไปพัวพันกับยาเสพติด

หญิงสาวพอจะรู้ว่าฤกษ์อยากดึงการันต์ไปเป็นลูกน้อง เพราะการันต์

เป็นคนอัธยาศัยดี มีน�้าใจกับเพื่อนและรุ่นน้องจนเป็นท่ีรักของกลุ่มวัยรุ่น

ชายในซอย อีกทั้งยังเป็นคน 'ใจถึง' และฉลาด

หากได้ไปเป็นลูกน้องจะช่วยงานฤกษ์ได้มาก ดังนั้นเพื่อ 'ตัดไฟแต่ 

ต้นลม' กีรณาจึงแจ้งต�ารวจไปจับลูกน้องของฤกษ์ตอนท่ีพวกมันนัดส่งยา 

และต�ารวจเกือบจะสาวไปถึงตัวฤกษ์แล้ว ท�าให้ฤกษ์โกรธมากจนถึงข้ัน

ประกาศว่าจะจับกีรณามาท�าเมียในสักวันหนึ่ง 

ถงึกระนัน้เธอก็ไม่เกรงกลวัเพราะรูว่้าฤกษ์ใหญ่แค่ในซอยเท่านัน้แหละ

'ผมก็พยายามหาเงินไปคืนมันอยู่'

พศินบ่นอุบอิบอย่างรู้สึกผิด เพราะเคยหลงไปติดยาอยู่พักหนึ่งท�าให้

ติดหนี้ฤกษ์ แม้ปัจจุบันจะเลิกแล้วแต่ฝ่ายนั้นก็ยังใช้เรื่องเงินเป็นข้ออ้าง 

ในการตามราวจีนการนัต์ซ่ึงเป็นเพือ่นท่ีสนทิกนัตัง้แต่เดก็และคอยช่วยเหลอืกนั 

มาตลอดต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วย 

ใจจรงิพศนิกอ็ยากใช้หนี้ให้จบๆ ไป แต่ด้วยความท่ีครอบครวัมอีาชีพ

เปิดร้านขายของช�า ฐานะค่อนข้างล�าบาก และเขาก็ยังเรียนไม่จบก็เลย 

ยังไม่มีเงินไปให้ฤกษ์ ต่อให้จะเป็นเงินแค่หลักหม่ืนก็ตาม ครั้นกีรณากับ

การันต์จะช่วยออกเงินให้ก็ไม่มีปัญญาเช่นกัน

หลงัจากบิดาและมารดาเสยีชีวติด้วยอุบัตเิหตตุอนท่ีหญิงสาวยังเรยีน

มหาวทิยาลยัช้ันปีท่ีหนึง่ กรีณากต้็องส่งเสยีตวัเองกบัน้องชายเล่าเรยีน และ

ยังต้องหาเงินใช้หนี้ท่ีบุพการีน�าบ้านไปจ�านองไว้อีกต่างหาก เพราะถึงแม้

พวกท่านจะท�าประกันชีวิตเอาไว้แต่ก็ได้เงินไม่มากนัก 

สองพี่น้องต้องช่วยกันท�างานพิเศษมาโดยตลอด เพราะพวกเขาไม่มี
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ญาตท่ีิไหนมาคอยช่วยเหลอืจนุเจอืได้ และด้วยความท่ีกลายมาเป็นหัวหน้า

ครอบครัวนี่เองท่ีท�าให้กีรณาดุเหมือนแม่คนท่ีสองของการันต์ท้ังๆ ท่ีอายุ

เพิ่งจะยี่สิบห้าปี และห่างจากการันต์แค่สามปีเท่านั้น 

'ปีนีก้จ็ะเรยีนจบกนัแล้ว รบีหางานท�า รบีหาเงนิไปคนืมนัให้ได้กแ็ล้วกนั  

มนัจะได้ไม่มข้ีออ้างมาวุน่วายกบัพวกแกสองคนอกี' กรีณาดอุย่างไม่ไว้หน้า

ท้ังเพื่อนสนิทของน้องชายและน้องชายของตนเอง 'แกเองก็เหมือนกัน  

อย่าเปรี้ยวให้มันมากนัก รู้อยู่ว่าพวกนั้นมันหมาหมู่ เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเหอะ'

'ผมรู้แล้วน่า'

ตอบอย่างนี้ทุกที...

กีรณาคิดในใจก่อนจะถอนหายใจเฮือกใหญ่ด้วยความเหนื่อยหน่าย

'แล้วคิดยังไงหามกันเข้าโรงพยาบาลเอกชน มันแพงไม่รู ้หรือไง  

รอบนี้ไม่ต�่ากว่าหมื่นแน่ๆ' 

'โห! ห่วงน้องบ้างเหอะเจ้'

การันต์โวยวายเม่ือพี่สาวพูดถึงเรื่องเงิน เขาอดคิดไม่ได้ว่าท่ีกีรณา 

รีบมาโรงพยาบาลคงไม่ได้เป็นห่วงเขา แต่อยากตามมาด่าท่ีเขาท�าให้ 

อีกฝ่ายต้องจ่ายค่ารักษาเป็นเงินนับหมื่น

'ฉันไม่ได้บอกให้แกไปตีกับพวกนั้นสักหน่อย' 

กีรณาท�าตาดุใส่น้องชาย ห่วงก็ห่วงอยู่หรอก แต่เธอก็เป็นห่วงเงิน 

ในกระเป๋าด้วย เดือนนี้หญิงสาวคงได้เอาเงินเก็บเพ่ือใช้ในยามฉุกเฉินท่ี 

เหลืออยู่เพียงน้อยนิดมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลการันต์อีกตามเคย

'ผมกลัวไอ้กันต์มันตายนี่เจ้ ตอนนั้นมันโดนตีจนหัวแตกเลือดอาบ  

ผมก็เลยรีบพามันมาโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุด' พศินบอกหน้าตาเหมือนจะ

ร้องไห้ รู้สึกผิดที่ท�าให้ 'เจ้ใหญ่' ต้องเสียเงินหมื่น

'คราวหน้าพาเข้าโรงพยาบาลรัฐก็พอ ถ้ามันเสียเลือดจนตายก็ให้มัน

ตายไป จะได้รู้ว่าไม่ต้องไปตีกับใครอีก' ไม่พูดเปล่าแต่กีรณายังหยิกแขน 
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คนเจ็บจนอีกฝ่ายร้องโอดโอย

'เจ้! โหดร้าย! ผมเจ็บอยู่นะโว้ย' การันต์โอดครวญ

'เจบ็กจ็�าไว้ซะบ้างส!ิ คราวหลงัจะได้ไม่ไปมเีรือ่งอกี ให้นอนโรงพยาบาล 

คืนเดียวพอนะ ไม่มีเงินจ่ายแล้ว' กีรณาย�้าเรื่องเงินอีกครั้งท�าให้การันต ์

ถึงกับกลอกตามองบน

ในใจเขาคิดไปว่า...น้องเจ็บเจียนตายแล้ว แต่เจ้แม่งยังจะงกอีก!

บ่ายวันนี้

พอการันต์ออกจากโรงพยาบาลมานอนพักฟื้นท่ีบ้านได้สองวันเขาก็

สามารถไปเรยีนและไปท�างานพเิศษได้ตามปกต ิกรีณาค่อยสบายใจข้ึนและ

หวังว่าจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติเหมือนชาวบ้านเขาสักที แต่มันกลับ

ไม่เป็นเช่นนั้น เพราะความซวยยังตามติดชีวิตเธอราวกับกลัวว่าเธอจะ 

สุขสบายเกินไป

ไม่นานก็เกิดเรื่องขึ้นอีกจนได้!

'คุณธรเรียกจ้ะ'

เลขาฯ สาวใหญ่ของ 'ภพธร' ผูค้วบต�าแหน่งเจ้าของบรษัิทและหัวหน้างาน 

เดนิมาตามกรีณาท่ีโต๊ะเพือ่ให้หญิงสาวเข้าไปพบในห้องท�างานส่วนตวั ท�าให้

เธอขมวดคิ้วเบาๆ ด้วยความสงสัย

'กี้ก็ส่งแผนโปรโมตสินค้าให้คุณธรแล้วนี่คะ เขาจะเรียกกี้ไปท�าไมอีก'

กีรณามองหน้าเลขาฯ สาวใหญ่ด้วยความสงสัย เธอท�างานต�าแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ในบริษัทน�าเข้าและจัดจ�าหน่ายเครื่องส�าอางแห่งนี้มาเกือบ

สามปีแล้วตั้งแต่เธอเรียนจบ แม้ที่นี่จะเป็นบริษัทเล็กๆ แต่ด้วยความที่เธอ

ท�างานเก่งท�าให้เจ้านายให้ค่าตอบแทนดี แม้ว่าเขาจะมท่ีาทีแปลกๆ กบัเธอ

บ้างก็ตาม

'พี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน กี้ไปถามคุณธรเอาเองเถอะ'
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'ขอบคุณที่มาบอกนะคะ'

กีรณาลุกจากโต๊ะท�างานแล้วเดินเข้าไปในห้องภพธรด้วยความสงสัย 

ในตอนนั้นเธอเห็นเจ้านายหนุ่มใหญ่ก�าลังนั่งลุกลี้ลุกลนเหมือนรอคอย 

การมาของเธอแทบทนไม่ไหวแล้ว

'คุณธรมีอะไรหรือเปล่าคะ'

ร่างบางเดินไปหาเจ้านายถึงท่ีโต๊ะ อีกฝ่ายจึงเลื่อนเก้าอ้ีออกเพื่อ 

เปิดทางให้เธอเดนิเข้ามาใกล้ๆ เขามองไปทางคอมพวิเตอร์ตัง้โต๊ะเหมอืนกบั 

ว่าไฟล์งานที่เขาก�าลังเปิดดูพบปัญหา

'งานที่คุณส่งมามีปัญหานะ'

'ปัญหาอะไรคะ'

'มาดูนี่สิ'

เจ้านายหนุม่ใหญ่บอกด้วยน�า้เสียงเคร่งเครยีด ด้วยความทีเ่ป็นกงัวล

ว่าตนเองจะท�างานพลาดกีรณาจึงไม่ทันสังเกตท่าทีแปลกๆ ของอีกฝ่าย  

เธอเดินเข้าไปเพื่อดูไฟล์งานในทันที แล้วตอนนั้นเอง! ภพธรก็คว้าร่างเธอ

ลงไปนั่งบนตักเขาอย่างรวดเร็วท�าให้ร่างบางถึงกับตกใจจนตัวแข็งทื่อ

'ปล่อยนะคะ!'

กีรณาสั่งเสียงแข็งขณะพยายามลุกไปจากตักของเจ้านาย แต่อีกฝ่าย

ก็กอดรัดเธอเอาไว้แน่นแถมยังพยายามสูดดมกลิ่นหอมจากพวงแก้มเธอ

อย่างหื่นกระหายเหมือนรอเวลานี้มานาน

หญิงสาวเคยสงสัยว่าท�าไมอีกฝ่ายถึงได้มองเธอด้วยสายตาแปลกๆ 

หลายครั้ง แต่ด้วยความที่เจ้านายก็ไม่เคยถึงเนื้อถึงตัวกับเธอมาก่อนท�าให้

เธอไม่คาดคิดว่าอีกฝ่ายจะกล้าลวนลามเธอ

'ผมมองคุณมานานแล้ว คุณก็น่าจะรู ้ การท่ีคุณไม่เคยว่าอะไร 

แสดงว่าคุณเองก็มีใจให้ผม' 

เจ้านายหนุ่มใหญ่พูดด้วยน�้าเสียงแตกพร่าอย่างห่ืนกระหาย กีรณา
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รู้สึกขยะแขยงเขาอย่างบอกไม่ถูก นี่เขาคิดจะลวนลามลูกน้องในท่ีท�างาน

ไม่พอ ยังคิดเข้าข้างตัวเองไปถึงขั้นนั้น 

ตวัเขากมี็ลกูมีเมียอยู่แล้วยังจะกล้าคดิอกศุลกบัเธออีกหรอื...สารเลว

ที่สุด!

'อย่าปฏิเสธเลย คุณอยากได้เงินเท่าไหร่ ผมจะให้คุณ'

ภพธรพูดด้วยความห่ืนกระหายเพราะอดทนเก็บความต้องการท่ีมี 

ต่อกีรณาเอาไว้มานานแล้ว แรกทีเดียวเขาพยายามหักห้ามใจ แต่ย่ิง 

เห็นเธอทุกวันก็ยิ่งปรารถนาในตัวเธอยิ่งขึ้น

หญิงสาวเป็นผูห้ญิงร่างเลก็ เธอสงูประมาณหนึง่ร้อยหกสบิเซนตเิมตร 

แต่เป็นคนรูปร่างเย้ายวนจนน่าใจหาย แม้ไม่เคยเห็นเนื้อตัวภายใต้เสื้อผ้า 

แต่เท่าท่ีเฝ้าสังเกตมานานท�าให้เขาม่ันใจว่าเนินอกเธอน่าจะใหญ่เกินตัว 

สาวร่างบาง เอวเล็กคอดกิ่ว แต่สะโพกผายโค้งงอนน่าสัมผัสอย่างยิ่ง

กีรณาเป็นคนผิวขาวอมชมพู หน้าตาเธอก็ถูกใจภพธรเป็นที่สุด เธอ

มีใบหน้าเรียวได้รูป คิ้วโก่งงาม ดวงตาสีด�ากลมโตประดับด้วยแพขนตา 

งอนยาวดูหวานซึ้ง จมูกโด่งรับกับทุกส่วนของใบหน้า และริมฝีปากอิ่มเต็ม

สีแดงระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาตินั้นก็ดึงดูดสายตาเขาจนอยากกดริมฝีปาก

ลงไปทุกครัง้ท่ีพบเห็น เสยีอย่างเดยีวกต็รงท่ีฝีปากเธอเก่งกล้าขัดกบัใบหน้า

อ่อนหวานกับร่างบอบบางอรชรเหลือเกิน 

'ฉันไม่เคยมีใจอะไรกับคุณทั้งนั้น ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ!'

กรีณาพยายามดนัตวัเจ้านายตณัหากลบัออกไปด้วยความรงัเกยีจ แต่

เธอยังไม่ทันลกุไปจากตักของอกีฝ่าย ประตหูน้าห้องท�างานส่วนตวัของเขา

ก็ถูกเปิดออกอย่างรุนแรงก่อนท่ีภรรยาของภพธรจะโผล่หน้าเข้ามาโดย 

มพีนกังานอีกหลายคนยืนชะโงกหน้าอยู่ข้างหลงัด้วยความอยากรูอ้ยากเห็น

'ฉันสงสัยอยู่แล้วเชียวว่าท�าไมพักนี้คุณเปลี่ยนไป ท่ีแท้คุณก็ซุก 

เมียน้อยไว้ที่ท�างานนี่เอง!' 
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ภรรยาขีหึ้งปราดเข้ามาในห้องก่อนจะกระชากกรีณาออกห่างจากสามี

ของตนทั้งๆ ที่หญิงสาวก็ขยับออกมายืนห่างอยู่แล้ว 

'หน้าด้าน! เธอก็รู้ว่าเขามีลูกมีเมียอยู่แล้วยังจะมาเสนอตัวให้เขา 

อีกนะ'

'พอแล้วคุณ'

ภพธรเห็นว่าเรื่องราวชักจะไปกันใหญ่ก็รีบห้ามไม่ให้ภรรยาโวยวาย

เพราะกลวัว่าพนกังานจะเอาไปนนิทา แค่นีเ้ขากอั็บอายจะแย่อยู่แล้ว กรีณา

ก็ยังไม่ได้ 'ฟัน' ซ�้ายังจะถูกภรรยาฉีกหน้าอีก

'นี่คุณปกป้องมันงั้นเหรอ!' 

เมือ่ถกูห้ามปรามผูเ้ป็นภรรยายิง่โกรธจดัจนเดนิเข้าไปกระชากต้นแขน 

กีรณาอย่างรุนแรง 

'เธอแอบกินกับผัวฉันมานานแค่ไหนแล้ว เขาถึงได้หลงเธอขนาดนี้'

'นีค่ณุ! ฉันรูน้ะว่าคณุโกรธท่ีถกูสามีนอกใจ แต่มีสตสิกันดิเถอะ ไม่เห็น 

เหรอว่าฉันพยายามดิ้นรนจากสามีคุณแค่ไหน' 

กีรณาดึงแขนออกจากการเกาะกุมของอีกฝ่ายด้วยความโกรธ 

'ก่อนจะกล่าวหาว่าใครเป็นเมียน้อย...ช่วยเช็กสามีของคุณก่อนด้วย

นะคะว่าน่าแย่งหรอืเปล่า รวยกไ็ม่รวย หน้าตากง็ัน้ๆ แถมยังแก่งัก่อกีต่างหาก  

อย่าว่าแต่จะแย่งเลย...ให้ฟรีๆ แถมข้าวอีกสองกระสอบฉันยังไม่เอา!'

ค�าพูดของกีรณาท�าให้พนักงานท่ีแอบฟังอยู่ถึงกับแอบข�าคิกคัก 

ไปตามๆ กนั แต่กรีณากไ็ม่คิดจะหยุดพดู เธอจะโวยวายให้เจ้านายตณัหากลบั 

ต้องอับอายจนไม่กล้าไปท�าอย่างนี้กับผู้หญิงคนไหนอีกเลย เพราะเธอถูก

ลวนลามก็เจ็บใจพอแล้ว นี่ยังจะถูกกล่าวหาว่าเป็นเมียน้อยอีก

'ท่ีส�าคัญคนอย่างฉันไม่คิดจะเป็นเมียน้อยใคร ฉันหาแฟนได้ดีกว่า

สามีคุณแน่ๆ ค่ะ อ้อ...แล้วแทนท่ีจะมากังวลว่าฉันเป็นเมียน้อยสามีคุณ  

ฉันว่าคณุช่วยเช็กข้อมูลให้ดีๆ  ก่อนท่ีจะโวยวายดกีว่านะคะจะได้ไม่เป็นการ
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แหวกหญ้าให้งตูืน่ เพราะเท่าท่ีฟังคณุพดู...สามคีณุกค็งไม่เบาหรอกใช่ม้ัย'

'ไม่ต้องมาปากดี! ฉันไล่เธอออก!'

เม่ือเถียงสู้ไม่ได้ ภรรยาของเจ้านายห่ืนกามก็ช้ีหน้ากีรณาเหมือนจะ

เฉดหัวเธอออกไปจากบริษัทให้ได้ภายในวันนี้ แน่นอนว่าคนอย่างกีรณา 

ไม่มีทางเสียศักดิ์ศรีอยู่ต่อ เพราะเธอก็ตั้งใจว่าจะลาออกอยู่แล้ว เรื่องอะไร

จะท�างานต่อไปให้หัวหน้าตัณหากลับลวนลามเอาอีก เธอไม่ได้โง่ขนาดนั้น

'ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะ เพราะถงึคณุไม่ไล่...ฉันกต็ัง้ใจจะลาออกอยู่แล้ว' 

เธอเหยียดย้ิมท่ีมุมปาก 'แต่ก่อนจะออกไปฉันขอเงินชดเชยด้วยนะคะ  

ไม่อย่างนั้นเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆ แน่'

พูดจบกีรณาก็เดินออกมาจากห้องนั้น ฝ่ายภรรยาขี้หึงท�าอะไรเธอ 

ไม่ได้ก็ตรงเข้าไปด่าทอและทุบตีสามีเพื่อระบายความโกรธจนพนักงานท่ี 

ยืนมองอยู่ต่างอับอายขายหน้าแทน...ส่วนคนท่ีเคยถูกลวนลามมาก่อน 

แต่ไม่กล้าพูดก็ถึงกับขอบคุณกีรณาในใจที่ช่วยด่าแทนทุกคนจนสาแก่ใจ!

เย็นวันนี้

พอถูกไล่ออกกีรณาก็ไม่ลังเลที่จะเก็บข้าวของออกจากที่ท�างานทันที 

ส่วนเรื่องเงินชดเชยค่อยกลับไปด�าเนินการทีหลังซ่ึงเธอมั่นใจว่าตัวเอง 

จะต้องได้เพราะอดีตเจ้านายรู้จักเธอดีว่าหากเขาไม่ยอมจ่าย เธอจะสู้จน 

ถึงที่สุด และอย่างน้อยๆ เขาจะถูกประจานในโลกโซเชียลจนต้องอับอาย 

ในความซวยก็ยังมีความโชคดีอยู่บ้างท่ีเพื่อนร่วมงานต่างเข้าใจและ

ไม่เชื่อว่าหญิงสาวจะเป็นเมียน้อยใครอย่างท่ีถูกกล่าวหา...ทุกคนต่าง

เสียดายท่ีต้องเสียเพื่อนร่วมงานอย่างเธอไป ถึงกระนั้นกีรณาก็ยังเซ็งอยู่ดี 

เพราะอยู่ดีๆ เธอก็กลายเป็นคนดวงซวยที่ตกงานอย่างกะทันหัน

ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะหางานใหม่ได้

หญิงสาวคดิด้วยความเซ็งสดุขีดขณะเปิดประตรูัว้เข้าไปในบ้าน แม้ว่า
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เธอจะเรยีนจบมหาวทิยาลยัอนัดบัหนึง่ของประเทศ อีกท้ังยังมผีลการเรยีน

ในระดับท่ีดี แต่ด้วยพิษเศรษฐกิจในปัจจุบันก็ท�าให้การหางานดีๆ ไม่ใช ่

เรื่องง่าย ใจหนึ่งเธอก็เสียดายงานท่ีบริษัทเดิม แต่อีกใจก็รู้สึกโล่งอกท่ี 

ออกจากท่ีนัน่มาก่อนจะถกูลวนลามไปมากกว่านี ้ยังดท่ีีอดตีเจ้านายวางแผน

ลวนลามเธอได้ไม่แนบเนียนเธอถึงรอดมาได้

'นั่นไง มาพอดี!'

เสียงท่ีดังทักทายมาจากโต๊ะหินอ่อนหน้าบ้านท�าให้กีรณาชะงักฝีเท้า

แล้วขมวดคิว้มองผูช้ายสองคนท่ีก�าลงัเดนิเข้ามาหาเธอ หญิงสาวจ�าได้ดว่ีา

พวกเขาเป็นคนของ 'เถ้าแก่หวง' ซึ่งบิดาเธอเคยเอาบ้านไปจ�านองไว้ และ

ตกลงกันไว้ว่าเธอจะต้องทยอยจ่ายท้ังเงินต้นท้ังเงินดอกทุกเดือน และเธอ

เพิ่งนึกข้ึนได้ว่าเดือนนี้เลยก�าหนดจ่ายมาสามวันแล้ว แต่...อีกฝ่ายถึงข้ัน

สะเดาะกุญแจรั้วหน้าบ้านเข้ามานั่งรอในบริเวณบ้านเลยหรือ นี่ยังดีนะท่ี 

ไม่ไร้มารยาทจนถึงขั้นสะเดาะกุญแจประตูบ้านแล้วเข้าไปนั่งรอข้างในบ้าน

'น้องกี้...เลยก�าหนดจ่ายมาสามวันแล้วนะจ๊ะ เถ้าแก่เขาให้มาทวง'

ผู้ชายคนหนึง่ท่ีเธอคุน้หน้าคุ้นตาดบีอกพลางแบมือมาหาแล้วท�าหน้า

กวนๆ ใส่กรีณา เธอรูว่้าเขาถกูใจเธอ แต่ท่ีไม่กล้าแสดงออกมากกว่าพูดแซว

เพราะรูว่้าเธอมันแสบแค่ไหน...เรือ่งท่ีเธอใจกล้าจนพาต�ารวจไปจบัลกูน้อง

ของฤกษ์ตอนส่งยายังตราตรึงและเล่ากันไปทั้งซอยจนถึงปัจจุบัน

'ฉันลืมน่ะจ้ะ พอดีช่วงนี้มีเรื่องยุ่งๆ'

กีรณาแกล้งฉีกย้ิม แม้จะไม่ชอบเวลาท่ีอีกฝ่ายมองด้วยสายตา

กะลิม้กะเหลีย่ แต่อย่างน้อยเวลาท่ีเธอจ่ายเงนิช้ากไ็ด้เขาคอยพดูกบัเถ้าแก่หวง 

จนเธอไม่ต้องจ่ายค่าปรับที่จ่ายเลยก�าหนด

'อย่าช้าบ่อยๆ นะจ๊ะเพราะช่วงนีเ้ศรษฐกจิไม่ค่อยด ีคนจ่ายช้ากนัเยอะ 

เถ้าแก่เขาก็เลยคุมเข้ม ถ้าเป็นคนอ่ืนต้องเสียดอกเพิ่มทุกวันท่ีจ่ายช้านะ  

แต่เพราะเป็นน้องกี้พี่ก็เลยขอเถ้าแก่ให้'
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'ขอบคุณมากนะจ๊ะ'

กีรณาว่าพลางส่งเงินท่ีเพิ่งกดมาจากตู้เอทีเอ็มเป็นค่าใช้จ่ายประจ�า

เดอืนนี้ให้กบัอีกฝ่าย ทางนัน้รบัไปนบัอย่างคล่องแคล่ว เมือ่ได้เงนิครบตาม

จ�านวนกยื็น่บิลท่ีเขยีนมาล่วงหน้าส่งให้เธอเพือ่เป็นหลกัฐานการจ่ายก่อนจะ

เดินออกไป กีรณาจึงเดินตามไปปิดประตูรั้วและกล่าวขอบคุณซ�้าอีกครั้ง

เงินเกือบหมดกระเป๋าเลย!

หญิงสาวถอนหายใจกับตัวเอง ลับหลังคนทวงหนี้ใบหน้าย้ิมแย้ม 

ก็กลับกลายเป็นบ้ึงตึงทันที เธอแทบกุมขมับเมื่อพยายามนึกหาวิธ ี

บริหารเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ กับจ�านวนเงินที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิด

...และทั้งหมดคือทุกเหตุการณ์ที่ท�าให้ตอนนี้กีรณามานั่งอยู่ในผับ!

ปกติหญิงสาวไม่ใช่ผู้หญิงท่ีชอบเท่ียวกลางคืนหรือดื่มเหล้าเข้าผับ 

เลยสักนิด แต่ความเครียดที่สั่งสมบวกกับปัญหามากมายทีรุ่มเร้าท�าให้เธอ

อยากหาทางระบายความเครียดเหล่านั้นบ้าง เห็นใครๆ ก็ว่าสถานที่แบบนี้

เป็น 'สถานเริงรมย์' บางทีมันอาจจะช่วยให้เธอรู้สึกดีขึ้นมาบ้างก็ได้

ไม่เห็นจะสนุกเลย

กีรณาถอนหายใจด้วยความเบ่ือหน่ายขณะยกค็อกเทลแก้วท่ีสาม 

ข้ึนด่ืมจนหมดด้วยความเสยีดาย เธอตัง้ใจว่าจะกลบับ้านแล้วเพราะนัง่ต่อไป 

ก็ไม่หายเครียดหรือผ่อนคลายสักนิด ในหัวเธอยังมีแต่เรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ท่ีต้องไปจัดการ แถมเสียงเพลงแดนซ์ท่ีดังจากล�าโพงรอบทิศทางก็ 

สร้างความร�าคาญให้เธออย่างมาก นี่ยังไม่รวมถึงสายตาผู้ชายหลายคน 

ที่มองเธอด้วยความสนใจอีกต่างหาก

น่าร�าคาญ...

ร่างบางบ่นกับตัวเองก่อนจะคว้ากระเป๋าคลัตช์ที่วางอยู่ข้างๆ แล้วลุก

จากเก้าอี้ทรงสูงหน้าเคาน์เตอร์บาร์เพื่อออกจากร้าน ทว่าในตอนนั้นก็มี
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ผู้ชายคนหนึ่งเดินมาขวางทางเธอไว้ราวกับรอจังหวะนี้มานาน วินาทีนั้น 

กีรณารับรู้ได้โดยสัญชาตญาณว่าอาจเกิดเหตุการณ์ท่ีท�าให้เธอยุ่งยากใจ 

อีกแล้ว

เอาเข้าไป! อะไรมันจะซวยซ�้าซวยซ้อนขนาดนี้ ดวงฉันตกนรกภูมิ

หรือไง!
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หญิงสาวถอนหายใจด้วยความเบ่ือหน่ายแต่พยายามตัง้สตเิพ่ือรบัมอื

กับสถานการณ์ตรงหน้าให้ดี บอกตรงๆ ว่าเธอเบ่ือท่ีจะมีเรื่องกับใครและ

อยากพาตัวเองออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุด

"ขอทางด้วยนะคะ" กีรณาฝืนยิ้มเพื่อไม่ให้ดูเหวี่ยงเกินไป

"แลกกับเบอร์โทรของคุณได้มั้ยครับ" ฝ่ายนั้นบอกก่อนจะเอียงคอ 

มองเธอพร้อมรอยยิ้มจนดูพยายามเป็นหนุ่มหล่อขี้เล่น แต่กีรณากลับมอง

ว่ามันดูกวนประสาทเสียมากกว่า

"อย่าดีกว่าค่ะ ฉันไม่สะดวก"

"งั้นผมก็คงไม่สะดวกที่จะให้คุณเดินผ่านไปทางนี้"

ชายหนุ่มยังไม่ยอมหลบทางง่ายๆ กีรณาจึงแสดงความไม่พอใจ 

ด้วยการกลอกตามองบนใส่เขาไปครั้งหนึ่ง แล้วเธอก็ตัดสินใจหมุนตัว 

เดินไปอีกทางแม้ว่าทางนั้นจะมีคนแออัดกว่าก็ตาม

หมับ!

ทว่า...ผู้ชายคนนัน้กลบัไม่ยอมให้หญงิสาวเดนิออกไปง่ายๆ เขาเอ้ือมมอื 

มาคว้าข้อมอืเธอไว้อย่างถอืวสิาสะแล้วออกแรงรัง้ให้เธอกลบัไปยนืเผชิญหน้า 

บทที่ 1
พรหมลิขิต
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กับเขาในระยะประชิด

"ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ!"

ไม่พูดเปล่า แต่กีรณายังพยายามสลัดข้อมือออกจากการจับกุม 

ของอีกฝ่าย ทว่าฝ่ายนั้นก็ไม่ยอมปล่อยเธอสักที มิหน�าซ�้ายังท�าท่าว่าจะ

กอดเธอเอาไว้อย่างอุกอาจอีกต่างหาก 

"อย่าบังคับผู้หญิงที่ไม่เต็มใจสิครับ"

ขณะท่ีกีรณาก�าลังหาทางหลุดพ้นไปจากผู้ชายกักขฬะคนนี้ก็มีผู้ชาย

อีกคนเข้ามาช่วยเธอเอาไว้ก่อน เขาค่อยๆ ดึงมือผู้ชายคนนั้นออกไปท�าให้

หญิงสาวมีจังหวะท่ีจะขยับตัวออกมา และเธอไม่ลังเลท่ีจะขยับไปหลบอยู่

ทางด้านหลังคนที่มาใหม่โดยอัตโนมัติ แม้จะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครก็ตาม

แต่การท่ีเขายืน่มือเข้ามาช่วยในสถานการณ์นีท้�าให้เธอรูส้กึปลอดภัย

อย่างบอกไม่ถูก

"แล้วคุณมายุ่งอะไรด้วย"

ฝ่ายนั้นชักสีหน้าไม่พอใจ แต่พอเลื่อนสายตาไปมองทางด้านหลัง 

คูก่รณแีล้วเห็นว่ามีผู้ชายอีกสองคนในชุดด�าเหมอืนบอดีก้าร์ดยืนอยูก่ถ็งึกบั

หน้าซีดในทันที เขายืนเลิ่กลั่กอยู่ไม่กี่วินาทีเท่านั้นก่อนจะยอมถอยออกไป

ด้วยความเจ็บใจเพราะกลัวว่าถ้ามีเรื่องกันแล้วตัวเองจะเป็นฝ่ายเจ็บหนัก

"ขอบคุณนะคะ ถ้าคุณไม่เข้ามาช่วย ฉันคงแย่แน่ๆ"

หญิงสาวขอบคุณชายหนุ่มจากใจจริง เธอเพิ่งสังเกตว่าอีกฝ่ายเป็น

หนุ่มหล่อท่ีรูปร่างและหน้าตาดูดีมากราวกับนายแบบท่ีเดินออกมาจาก 

แม็กกาซีนหัวนอก อีกท้ังยังน่าจะเป็นลูกครึ่งไทยกับตะวันตกสักสัญชาติ

เพราะหน้าตาเขาเอนเอียงไปทางตะวันตกมากกว่าจะดูเป็นคนไทยเสียอีก

"ไม่เป็นไรครับ ผมยินดี"

ชายหนุม่บอกก่อนท่ีเขาจะพยักหน้าให้กรีณาเบาๆ เป็นเชิงขอตวั จากนัน้ 

ก็เดินออกไปหาเพื่อนที่อีกโต๊ะหนึ่งทิ้งให้เธอมองตามแผ่นหลังกว้างไปด้วย
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รอยย้ิมประทับใจ...หญิงสาวคิดว่าอย่างน้อยๆ ในความโชคร้าย เธอก็ยัง

โชคดีอยู่บ้างที่ได้เจอผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษอย่าง 'เขาคนนี้'

"อื้อ..."

กรีณารูส้กึตวัขึน้ในตอนสายๆ ของวนัต่อมา ร่างบางยังคงหลบัตาและ

นอนอยู่บนเตียงขณะก�าลังยกมือข้ึนคลึงขมับเพราะรู้สึกปวดศีรษะซ่ึงเป็น

ผลมาจากฤทธิข์องแอลกอฮอล์ท่ีด่ืมเข้าไปเม่ือคนืนีจ้นท�าให้หญิงสาวถงึข้ัน

ต้องสาบานกับตัวเองในใจว่าต่อไปเธอจะไม่ดื่มมันอีกแล้ว

ขณะนั้นเสียงโทรศัพท์มือถือท่ีวางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงก็ดังข้ึน  

หญิงสาวสบถเบาๆ ด้วยความเซ็งเพราะเธอยังไม่พร้อมจะตื่น 

ถึงกระนั้นกีรณาก็ควานมือหาโทรศัพท์มือถือท้ังท่ียังหลับตาอยู ่

เพื่อหยิบมันข้ึนมารับสาย...นี่ขนาดเธอด่ืมไปแค่ไม่กี่แก้วยังรู้สึกมึนศีรษะ

และหลบัยาวขนาดนี ้อีกท้ังฤทธิแ์อลกอฮอล์ยงัท�าให้ปวดศรีษะจนน่าหงดุหงดิ 

ด้วย ไม่รู้ว่าพวกที่ดื่มบ่อยๆ อดทนดื่มมันเข้าไปได้ยังไง

"สวัสดีค่า" 

หญิงสาวรับสายโดยไม่ลืมตาดูแม้กระทั่งชื่อที่โชว์อยู่บนหน้าจอ

"โห! นี่แกยังไม่ตื่นอีกเหรอ"

"ใครอ่ะ" 

"อะไรวะ! นี่จ�ากันไม่ได้แล้วหรือไง"

ค�าพูดท่ีปลายสายใช้แสดงความสนิทสนมและน�้าเสียงก็คุ้นหูมาก  

กีรณาใช้เวลานิ่งคิดไม่นานก็พอจะเดาออกว่าอีกฝ่ายเป็นใคร

"นี่วรรณเหรอ" 

"เออ! ฉันเอง ไม่ได้ติดต่อกันแค่เดือนเดียวแกจ�าเสียงฉันไม่ได้แล้ว

หรือไง"

"เดือนเดียวก็นานแล้วเหอะ แล้วที่โทรมานี่มีอะไรหรือเปล่า"
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"โทรมาคุยเล่นไม่ได้หรือไง นี่เพื่อนไงงง"

"คุยได้ๆ แต่เราไม่ได้คุยโทรศัพท์กันมาเป็นเดือนแล้วนี่นา ฉันก็เลย

สงสัย"

กีรณาหาวเบาๆ ขณะดันตัวเองลุกข้ึนนั่งเพราะถึงจะยังงัวเงียอยู่ก ็

ไม่อยากหลบัต่อแล้ว อีกท้ังดทู่าทีแล้วน่าจะต้องคยุกบั 'วรรณ' หรอื 'วรรณสา'  

เพื่อนสนิทสมัยเรียนมหาวิทยาลัยต่ออีกนาน 

แต่...จะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทก็คงไม่ใช่เสียทีเดียวหรอก

ความสัมพันธ์ระหว่างท้ังสองคนไม่ได้แนบแน่นขนาดนั้น เพียงแต่ 

กีรณาต้องท�างานพิเศษมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลายเรื่อยมาจนถึงระดับ

มหาวทิยาลยัท�าให้เธอมีเพือ่นสนทิน้อยมาก เพราะแทบไม่ได้ไปแฮงก์เอาต์ 

กบัเพือ่นๆ ส่วนวรรณสาเองกมี็ปัญหาเรือ่งเงนิท�าให้จ�าเป็นต้องท�างานพิเศษ

ไม่ต่างกัน 

ดังนั้นทั้งสองคนจึงเป็นพวก 'หัวอกเดียวกัน' เวลาท�างานกลุ่มก็เลย

ต้องเกาะกลุ่มกันเอาไว้ หรือเวลาไม่ได้เข้าเรียนก็จะฝากให้อีกฝ่ายเก็บ

เอกสารหรือถ่ายเอกสารประกอบการเรียนการสอนให้จนกลายเป็นเพ่ือน 

ที่พูดคุยกันบ่อยที่สุด ถึงกระนั้นทั้งสองคนก็ไม่ค่อยได้รับรู้เรื่องส่วนตัวของ

กันและกัน

จะเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบ 'พึ่งพากัน' ก็คงไม่ผิดนัก

นับตั้งแต่เรียนจบมหาวิทยาลัยมานานๆ ครั้งกีรณากับวรรณสาถึงจะ

ติดต่อกันผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือแม้กระท่ังไลน์ส่วนตัว แต่ท้ังสองก ็

รับรู้เรื่องราวในชีวิตของกันและกันผ่านช่องทางการติดต่อในโลกออนไลน์ 

ทั้งเฟซบุ๊กและอินสตาแกรมตามประสาคนทั่วไปในยุคสมัยนี้

"ความจริงก็มีธุระนิดหน่อยแหละ"

"ว่า?"

"ฉันเห็นแกเขียนสเตตัสลงเฟซบุ๊กเม่ือคืนนี้ไง ชีวิตมันจะซวยอะไร
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ขนาดนั้นวะกี้"

"เออ! ซวย...ซวยมาก ซวยจนฉันงงไปเลย"

เมื่อเพื่อนถาม 'ถูกจุด' กีรณาก็ได้ทีระบายความเครียดท่ียังคั่งค้าง 

ปกติหญิงสาวเป็นพวกไม่ค่อยระบายความรู้สึกหรืออัพเดตชีวิตส่วนตัว 

ลงในโลกโซเชียลอยู่แล้ว สองสามวันถึงจะอัพสเตตัสทีเพื่ออัพเดตให้เพื่อน

รู้ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ แต่เม่ือวานหลังจากตกงานหมาดๆ เธอก็ทนไม่ไหว 

จนต้องเขียนระบายลงในเฟซบุ๊ก อีกท้ังยังประกาศหางานไปในตัวว่า 

หากเพื่อนคนไหนมีงานแนะน�าให้ติดต่อเธอมาด้วย

"แล้วแกยังตกงานอยู่หรือเปล่า"

"ก็ยังตกอยู่น่ะสิ! ในกรุงเทพฯ ตอนนี้งานดีๆ หายากย่ิงกว่าทองค�า 

ซะอีก" 

กีรณาถอนหายใจเฮือกใหญ่ ในสภาวะท่ีเศรษฐกิจย�่าแย่เหมือน 

ไร้หนทางแก้อย่างนี้บริษัทมีแต่จะหาทางปลดพนักงานออก หากไม่จ�าเป็น

ก็คงไม่รับพนักงานเพิ่ม 

"งั้นแกมาท�างานกับฉันมั้ยล่ะ"

"แกมีงานให้ฉันท�าเหรอ งานอะไรวะ แกกลับไปอยู่สตูลแล้วไม่ใช ่

หรือไง" 

กีรณาถามด้วยความสงสัยและสนใจอยู่ในที หญิงสาวจ�าได้ว่าเมื่อ 

สองเดือนก่อนวรรณสาก็ตกงานเหมือนกัน พอหางานท�าไม่ได้ก็ตัดสินใจ

กลับไปใช้ชีวิตอยู ่ท่ีสตูลซ่ึงเป็นบ้านเกิดและเมื่อเดือนท่ีแล้วเห็นว่าได ้

งานใหม่เป็นพนักงานต้อนรับในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งที่เพิ่งเปิดให้บริการ

"ก็งานท่ีสตูลไง ฉันท�างานในโรงแรมประภาภัสสร โรงแรมเปิดใหม่

ของที่นี่น่ะ เขายังต้องการพนักงานอีกหลายต�าแหน่งเลยนะ ฉันเห็นว่าแก

เคยท�างานด้านประชาสัมพันธ์ ตอนน้ีผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ ์

เพิ่งจะลาออกไปแต่งงาน ฉันเห็นแกบ่นว่าตกงานก็เลยอยากชวนมาท�า 
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ด้วยกัน"

"แต่สตูลก็ตั้งไกลอ่ะแก"

กีรณายอมรับว่างานท่ีวรรณสาแนะน�ามีความน่าสนใจ หากเป็น

โรงแรมท่ีกรุงเทพฯ เธอคงไม่ลังเลใจท่ีจะไปสมัครงาน แต่นี่กลับอยู่ไกล 

ถึงสตูล มันไม่ใช่ว่าเธอรังเกียจงานท่ีต่างจังหวัด ทว่าตั้งแต่เกิดมาเธอ 

ใช้ชีวิตท่ีกรุงเทพฯ มาตลอด การย้ายไปท�างานท่ีโน่นก็เท่ากับว่าต้องเริ่ม

ปรับตัวใหม่

"มันไกลกจ็รงิแต่เดนิทางสะดวกนะ นัง่เครือ่งแป๊บเดยีวกถ็งึแล้ว เดีย๋วนี้ 

ตัว๋เครือ่งบินกถ็กูแสนถกู อีกอย่างแกก็ไม่มีภาระอะไรท่ีกรงุเทพฯ สกัหน่อย 

มาท�างานที่สตูลจะเป็นอะไรไป"

"ก็จริงของแก" หญิงสาวเริ่มคล้อยตาม

"เปลีย่นบรรยากาศบ้างเผือ่ชีวติแกจะดข้ึีน ท่ีโรงแรมนีเ้ขาให้เงนิเดอืน

สูงกว่างานที่กรุงเทพฯ ด้วย แถมอากาศดีมาก ทะเลก็สวย มีนักท่องเที่ยว

แต่ไม่ถงึกบัพลกุพล่าน ยงัได้บรรยากาศสงบๆ แล้วท�างานท่ีนีก่็ไม่ต้องห่วง

เร่ืองท่ีอยู่เพราะเขามีหอพกัพนกังานให้ด้วย แกมาอยู่ห้องเดยีวกบัฉันก็ได้"

"แกนี่สมกับเป็นพนักงานต้อนรับจริงๆ ขายงานซะจนฉันอยากจะ 

บินไปสตูลเด๋ียวนี้เลย" กีรณาแซวเพื่อนเพราะพอถูกอีกฝ่ายโน้มน้าวใจ  

เธอก็เริ่มอยากไปท�างานที่สตูลบ้างแล้ว

"ฮ่ะๆๆๆ ฉันแค่อยากให้แกมาท�างานด้วยกัน"

"แต่ท่ีแกพูดก็น่าสนใจ อยู่ท่ีนี่ฉันก็เซ็งจริงๆ นั่นแหละ แต่เดี๋ยวฉัน

คอนเฟิร์มอีกทีนะ ขอปรึกษาน้องชายก่อน แกก็รู ้ว่าน้องชายฉันเกเร 

ขนาดไหน ฉันไม่อยากให้มันอยู่กรุงเทพฯ คนเดียว"

"กันต์มันก็จะเรียนจบแล้วไม่ใช่เหรอ มันก็คงรู ้ว่าอะไรเป็นอะไร 

มากขึ้นแล้วมั้ง"

"เหมือนจะดีขึ้น แต่อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งไปตีกับคู่อริ"
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"แล้วเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนี่ย"

"หัวแตกเย็บหลายเข็มอยู่เหมือนกัน"

จากนัน้กรีณากถ็อืโอกาสอพัเดตชีวติ เธอเล่าถงึวีรกรรมของน้องชาย

ตัวแสบให้อีกฝ่ายฟังเป็นการปรับทุกข์ เพราะการันต์เป็นเหตุผลส�าคัญ 

ท่ีท�าให้เธอลังเลใจท่ีจะไปท�างานท่ีสตูล จริงอยู่ว่าอีกฝ่ายใกล้จะเรียนจบ

ปริญญาตรีแล้ว น่าจะดูแลตัวเองได้ แต่การันต์ยังมีความเป็นวัยรุ ่น 

เลือดร้อน เธอกลัวว่าถ้าฤกษ์กับพรรคพวกมาหาเรื่องบ่อยๆ เข้า การันต ์

จะทนไม่ไหวแล้วมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับฝ่ายนั้นอีก

ก๊อก! ก๊อก! ก๊อก!

"เจ้! กินข้าว!"

ขณะก�าลังเม้าท์กับวรรณสาอย่างออกรสออกชาติเสียงของการันต์ 

กด็งัทะลปุระตเูข้ามาหลงัจากท่ีเคาะประตหู้องดงัตดิๆ กนัหลายครัง้เหมือน

คิดว่าเธอยังนอนไม่ตื่น 

"เออๆ เดี๋ยวตามลงไป" กีรณาใช้มือป้องโทรศัพท์ขณะตะโกนบอก 

น้องชาย จากนั้นก็กลับมาพูดกับปลายสายต่อ "แค่นี้ก่อนนะ ฉันจะคุยกับ

น้องชายก่อนแล้วจะโทรไปบอกอีกที"

"โอเคแก" วรรณสารับค�า

ท้ังสองบอกลากันก่อนท่ีกีรณาจะลงจากเตียง เธอพับผ้าห่มเอาไว้  

เดนิเข้าไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนจะออกจากห้องนอนลงไปชัน้ล่างในชุดนอน

แบบเสื้อเชิ้ตความยาวคลุมต้นขาด้วยความเคยชิน

บ้านของกีรณาเป็นบ้านสองช้ันขนาดกลาง ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ  

เขตปริมณฑล และพ่อกับแม่ของเธอซ้ือไว้เม่ือเกือบสิบปีท่ีแล้วซ่ึงท่ีดิน 

ยังราคาไม่สงูมากเหมือนทุกวนันีท้�าให้บรเิวณบ้านยังมีพ้ืนท่ีส�าหรบัจดัแต่ง

สวนหย่อมเล็กๆ นอกจากนี้ยังได้รับการดูแลรักษาอย่างดีท�าให้ดูร่มรื่น 

น่าอยู่ 
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"วันนี้ไปอารมณ์ดีอะไรถึงได้ตื่นมาท�าอาหารเช้าให้คนอื่น"

กรีณาถามน้องชายเกเรท่ีปกตใินวนัเสาร์แบบนีม้กัจะนอนตืน่เกอืบเท่ียง 

เพราะอกีฝ่ายท�างานพิเศษเป็นนกัร้องในผบั แต่ละคนืกว่าจะหมดควิร้องเพลง 

ก็เกือบตีหนึ่ง กว่าจะกลับถึงบ้านก็เกือบตีสอง บางวันมีเรียนก็แทบจะลุก 

ไปเรียนไม่ไหว นี่ยังดีท่ีการันต์ยังพยายามรักษาเกรดเฉลี่ยไว้ได้ในระดับท่ี

น่าพอใจจนเธอเองยังแปลกใจว่าน้องชายท�าได้ยังไงทั้งๆ ที่ความประพฤติ

น่าเป็นห่วงออกขนาดนี้

"สิบโมงนี่ก็ไม่เช้าแล้วนะเจ้"

การันต์กระแทกเสียงท่ีค�าว่า 'เจ้' เหมือนจงใจประชด ท้ังสองไม่ได้ 

มีเช้ือสายจีน แต่การันต์กับเพื่อนสนิทอย่างพศินจงใจเรียกกีรณาแบบนี้

เพราะเหมาะกับบุคลิกของกีรณา

"แต่ปกติแกตื่นเที่ยงนี่นา"

"เม่ือคนืกลบัเรว็น่ะ แล้วผมเห็นว่าเจ้ไปเมามากเ็ลยท�าของกนิแก้แฮงก์ 

ให้"

กีรณาท�าหน้าแปลกใจเม่ือมองอาหารหลายอย่างท่ีวางเรียงรายอยู่ 

บนโต๊ะ ทั้งย�ารสจัดจ้าน ทั้งต้มแซ่บ และยังมีส้มต�ากับไก่ย่างของโปรดเธอ

ด้วย ทว่าพอนึกอะไรบางอย่างได้ก็จ้องน้องชายอย่างไม่ไว้ใจ

"อย่าบอกนะว่าไปท�าเรื่องไม่ดีมาถึงได้มาท�าดีกับฉันกลบเกลื่อน"

"โห! ปากอย่างนี้อย่าแดกเลย...ยึดคืน"

ว่าแล้วการนัต์กท็�าท่าจะยกชามต้มแซ่บไปเกบ็เป็นล�าดบัแรก แต่กรีณา 

รบีคว้าตดัหน้าเอาไว้ก่อน เพราะนอกจากน้องชายเธอจะปากเสยีแล้วยงัเป็น

คนพูดจริงท�าจริงด้วย

"ถ้าไม่ใช่กแ็ล้วไป ฉันถามเพราะระแวงนีน่า แกมันท�าวีรกรรมไว้เยอะ"

"แล้วเม่ือคนืนีเ้จ้เป็นอะไรถงึเมากลบัมา ยงัเฮิร์ตเรือ่งไอ้พีธ่อียูอ่กีเหรอ"  

การันต์เปลี่ยนใจไม่ยึดกับข้าวคืน เขาเดินไปนั่งที่เก้าอี้แล้วหยิบจานขึ้นมา
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ทานอาหารฝีมือตัวเอง

"เปล่าหรอก เครียดเรื่องงานเรื่องเงินนี่แหละ" 

กีรณาว่าพลางเดินไปนั่งท่ีเก้าอี้ตรงกันข้ามแล้วเริ่มลงมือทานอาหาร

ซึ่งเธอมั่นใจว่าอร่อยถูกปากแน่นอน การันต์ไม่ค่อยเข้าครัวท�าอาหาร แต่

เป็นคนมีฝีมือ ท�าอาหารน่าทาน และรสชาติเป็นเลิศ

"ผมบอกแล้วว่าสวยๆ อย่างเจ้หัดถ่ายรูปเอ็กซ์ๆ ลงเฟซบุ๊กหน่อย  

จะได้มีคนมาติดตามเยอะๆ แล้วรับงานรีวิวสินค้า รวยไม่รู้เรื่องเลยนะ"  

น้องชายตัวดีแนะน�าด้วยความหวังดี

"หุบปากเลยนะ ถ้าแกจะแนะน�าแบบนี้"

"แต่เจ้เป็นคนเก่ง เดี๋ยวก็หางานได้เองแหละ"

"พูดถึงเรื่องงานก็มีคนมาชวนไปท�างานใหม่แล้วแหละ แต่...มัน 

ไกลบ้าน"

"ที่ไหน"

"สตูล" เธอตอบแล้วมองน้องชายเหมือนอยากดูปฏิกิริยาของอีกฝ่าย

ไปด้วย "ที่นั่นมีโรงแรมหรูเปิดใหม่น่ะ เพื่อนฉันไปท�าแล้วเวิร์กก็เลยโทรมา

ชวนฉันไปท�าด้วยกัน"

"งานอะไรวะ คงไม่ใช่..."

"ไม่ใช่!" 

กีรณารีบตอบก่อนท่ีการันต์จะพูดจบเพราะรู้ว่าการันต์คงไม่แคล้ว

ระแวงว่าเพื่อนเธออาจชวนไปท�างาน 'อย่างว่า' ทั้งๆ ที่อีกฝ่ายก็น่าจะรู้ว่า

เธอไม่มีทางไปท�างานแบบนั้นเด็ดขาด 

"งานด้านประชาสมัพนัธ์ อยู่เบ้ืองหลงัการโปรโมตเพ่ือดงึดดูนกัท่องเท่ียว  

ก็เป็นงานฝ่ายพีอาร์* เหมือนเดิมนั่นแหละ เห็นว่ามีหอพักพนักงานให้อยู่

ฟรี แถมเงินเดือนก็ดีด้วย"

* PR (Public Relations) ฝ่ายประชาสัมพันธ์
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"แล้วเจ้อยากไปมั้ยล่ะ"

"ก็อยากอยู่ เผื่อไปท�างานท่ีอ่ืนแล้วชีวิตมันจะดีข้ึน อยู่ท่ีนี่ก็เบ่ือ

บรรยากาศเดิมๆ"

"งั้นก็ไปสิ เจ้ห่วงอะไร ผัวก็ไม่มีแล้ว"

"ปากแกเนี่ยนะ ไอ้พี่ธีเป็นแค่แฟน ยังไม่ได้เลื่อนขั้นมาเป็นสามี!"

กีรณาจ้องหน้าน้องชายตัวดีเหมือนอยากเอาส้อมไปจ้ิมตาอีกฝ่าย  

เธอไม่เข้าใจเลยว่าการันต์จะพูดดีๆ เหมือนน้องชายท่ีเคารพรักพี่สาวบ้าง

ไม่ได้หรือไง ท�าไมชอบใช้ค�าแรงๆ อยู่เรื่อย

"เออ กค็ล้ายๆ กนันัน่แหละ" อีกฝ่ายยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจ "นีอ่ย่าบอกนะ 

ว่าที่ไม่อยากไปท�างานเพราะเป็นห่วงผม โห! ดูถูกกันมาก ผมจะเรียนจบ

แล้วนะ โตแล้ว ไม่ต้องมาห่วงหรอก"

"แกมันชอบก่อเรื่องนี่นา"

"ก็มีแค่เรื่องตีกันหรือเปล่า"

"นีแ่กกล้าพดูว่าแค่เหรอ...ตกีนัจนหามเข้าโรงพยาบาลไม่เรยีกว่าแค่

แล้วมั้ง"

"ไว้ผมจะระวังก็แล้วกัน ระยะหลังๆ ก็มีเรื่องน้อยลงแล้ว" 

การันต์ยืนยันเพื่อให้พี่สาวสบายใจ เขารู้ว่ากีรณาเหนื่อยใจเพราะเขา

มามาก ระยะหลังๆ เขาถึงได้พยายามสร้างปัญหาน้อยลง และเขาก็โต 

เป็นผู้ใหญ่แล้ว 

"เจ้ไปท�างานที่สตูลก็ดี จะได้อยู่ห่างไอ้ฤกษ์มันเอาไว้ ผมไม่ไว้ใจมัน"

"ท�าไม...มันจะท�าอะไรฉัน!" 

กีรณาหงุดหงิดเล็กน้อยเม่ือพูดถึงฤกษ์...คู่อริของการันต์ท่ีเธอเคย

ตลบหลงัมันมาแล้ว ถ้ามันยงัคดิจะหาเรือ่งเธอกบัการนัต์อีก เธอจะแจ้งต�ารวจ 

ไปถล่มมันถึงรังเลยคอยดู

"มันเคยประกาศไว้ว่ามันจะจับเจ้ท�าเมีย ใครจะไปรู้ว่าวันหนึ่งมัน 
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อาจจะหน้ามืดบุกเข้ามาปล�้าเจ้ก็ได้" การันต์พูดทีเล่นทีจริง แต่เขาก็นึก 

เป็นห่วงกีรณาอยู่เหมือนกัน 

ครัน้จะไปแจ้งความเอาไว้ก่อน ต�ารวจกจ็ะบอกว่ายังไม่เกดิเหตกุารณ์นัน้ 

ข้ึนจริง ไม่สามารถเอาผิดฤกษ์ได้ แต่ถ้ารอให้เกิดเหตุการณ์นั้นข้ึนจริงๆ  

มันก็สายไปแล้วไม่ใช่หรือไง

ในเมื่อเอาผิดฤกษ์ไม่ได้ก็ให้กีรณาอยู่ห่างๆ ฝ่ายนั้นเอาไว้ก่อนดีกว่า

"เรื่องตั้งสามสี่ปีมาแล้ว มันคงลืมไปแล้วมั้ง ไม่เห็นว่ามันจะท�าอะไร

ฉันได้เลย"

"ห่างๆ มันเอาไว้ก่อนก็ดี..."

การันต์พูดเสียงเข้ม ไม่มีวี่แววล้อเล่นเพราะเป็นห่วงพี่สาวจริงๆ

"ถ้าฉันไปท�างานท่ีสตูล แกอยู่กรุงเทพฯ คนเดียวได้แน่นะ" กีรณา 

ถามย�้าเพื่อความมั่นใจ

"เออน่า! นี่เห็นผมเป็นเด็กสามขวบเหรอวะ"

"แล้วอย่าหิ้วผู้หญิงมานอนที่บ้านนะ"

"รู้แล้วน่า เคยหิ้วมาซะที่ไหน โรงแรมใกล้ๆ ผับก็มี"

"ไอ้เลววว พูดแบบนี้จะให้ฉันไว้ใจให้แกอยู่คนเดียวได้ยังไง!" 

หญิงสาวแทบจะโบกศีรษะน้องชายด้วยความหมั่นไส้ แทนที่อีกฝ่าย

จะบอกให้เธอสบายใจว่าไม่มีทางหิ้วผู้หญิงมานอนด้วยสุ่มสี่สุ่มห้า แต่กลับ

พูดเหมือนจะพาเข้าโรงแรมแทนเสียอย่างนั้น

"ผมล้อเล่นโว้ยยย!"
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เมื่อการันต์ยืนยันแล้วว่าอยู่กรุงเทพฯ คนเดียวได้ อีกทั้งยังรับปากว่า

จะพยายามมีเรื่องมีราวกับฤกษ์และพรรคพวกให้น้อยลง กีรณาก็ตัดสินใจ 

มาท�างานท่ีสตูลตามค�าชวนของวรรณสา โดยก่อนออกเดินทางสามวัน 

เธอได้โทรศัพท์กลับไปคอนเฟิร์มกับเพื่อนซึ่งทางนั้นก็ยินดีอย่างยิ่ง

'ประภาภัสสร' เป็นโรงแรมช่ือดังระดับห้าดาวและมีโรงแรมในเครือ

เกือบสิบแห่งกระจายอยู่ทุกภาคของประเทศไทยโดยมีศูนย์บริหารหลัก 

อยู่ท่ีกรงุเทพฯ ซ่ึงเป็นโรงแรมแห่งแรกท่ีก่อตัง้ข้ึนเม่ือเกอืบยีส่บิปีก่อน เพ่ือ

ให้โรงแรมแต่ละแห่งให้บริการและมีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน แต่

จะมีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดบางอย่างเพื่อให้สอดรับกับวิถีชีวิตของคน 

ในแต่ละท้องท่ีด้วย นอกจากนี้ยังมีผู้บริหารจากกรุงเทพฯ แวะเวียนไป 

ตรวจสอบการท�างานในโรงแรมแต่ละสาขาอยู่เนืองๆ เพ่ือให้การบริการ 

เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางเอาไว้ซ่ึงแต่ละสาขาก็ได้การตอบรับจากลูกค้า

เป็นอย่างดีมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา

สาขาท่ีสตูลเพิ่งเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อสองเดือนท่ีแล้ว

หลังจากที่มีการก่อสร้างและตกแต่งอยู่นานจนเสร็จสมบูรณ์ในทุกภาคส่วน 

บทที่ 2
บ่อน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์
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เพียงแค่เปิดบริการวันแรกก็เป็นท่ีจับตามองของประชาชน เพราะมีการ 

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ มีดาราชื่อดังมากมายมาร่วมงาน 

ไม่เพียงเท่านั้นหลังเปิดตัวท้ังดารา เซเลบ และคนดังมากมายก็ 

แห่มาเท่ียวพร้อมท้ังเช็กอินลงโลกโซเชียลจนกลายเป็นการประชาสัมพันธ์

ไปในตัว แล้วไม่นานช่ือเสียงของโรงแรมแห่งนี้ก็แพร่สะพัดออกไปและ 

กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งที่ส�าคัญของประเทศ

"แกพักอยู่ห้องเดียวกับฉันก่อนก็แล้วกัน"

วรรณสาเดินน�ากีรณาเข้าไปในห้องพักพนักงานท่ีเธอย้ายเข้ามาอยู่

ตัง้แต่เริม่งานในโรงแรมนี ้อันท่ีจรงิห้องหนึง่ต้องอยู่กนัสองคน แต่พนกังาน

ยังไม่เต็มทุกต�าแหน่งท�าให้ห้องนี้มีท่ีว่างส�าหรับกีรณา และหากกีรณา 

ได้งานที่โรงแรมจริงๆ วรรณสาก็จะขอกับฝ่ายบุคคลให้กีรณามาพักห้องนี้

"แกพาฉันเข้ามาด้วยแบบนีจ้ะไม่เป็นไรใช่ม้ัย ฉันยังไม่ได้เป็นพนกังาน 

ที่นี่เลย"

"ที่นี่อนุญาตให้พาเพื่อนหรือญาติมาพักชั่วคราวได้"

"แต่ที่นี่ก็ดูแลพนักงานดีเหมือนกันเนอะ หอพักดูดีเชียว แถมยังแยก

หอพักชายหญิงอีก" 

กีรณากวาดสายตามองห้องพักพนักงานซ่ึงเป็นห้องขนาดเล็ก แต ่

มีห้องน�้าในตัว เตียงเดี่ยวสองเตียง ตู้เย็น ตู้เสื้อผ้า เครื่องปรับอากาศ และ

โต๊ะทานอาหารเล็กๆ ส�าหรับสองคน แม้จะมีห้องให้อยู่ฟรี แต่พนักงาน 

ต้องเสยีค่าน�า้และค่าไฟเองซ่ึงกรีณาคิดว่าเหมาะสมแล้ว ไม่อย่างนัน้พนกังาน 

ก็คงใช้น�้าใช้ไฟย่ิงกว่าเป็นแขกท่ีมาเข้าพักจนพลอยให้โรงแรมขาดทุนและ

อาจจะปิดตัวลงในไม่ช้า

"ถ้าไม่แยกก็วุ่นวายพอดีน่ะสิ คงมีคนย่องเข้าหากันจนไม่ท�างาน

ท�าการพอดี เออ! ฉันฝากงานให้แกแล้วนะ อีกสองสามวันก็น่าจะรู้ว่าแก 

จะได้งานหรือเปล่า แต่ฉันว่าแกน่าจะได้ชัวร์ๆ"
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"ฉันนี่ก็แอบใจร้อนเหมือนกันเนอะ เขายังไม่ตอบตกลงว่าจะรับ 

เข้าท�างานหรือเปล่าก็เดินทางมารอแล้ว" กีรณาพูดติดตลก แต่คิดไปแล้ว

ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยรอบคอบเท่าไหร่

น่าจะรอให้ทางนี้คอนเฟิร์มก่อนว่าได้งานจริงๆ เธอค่อยเดินทางมา 

ที่นี่ก็ยังไม่สาย แต่ก่อนหน้านี้เธอคุยกับวรรณสาแล้ว เพื่อนก็ยืนยันเป็นมั่น

เป็นเหมาะว่าเธอจะได้งานแน่นอน เธอเบ่ือกรงุเทพฯ อยู่แล้วกเ็ลยตดัสนิใจ

รีบเดินทางมาที่นี่เพื่อหนีความวุ่นวายและมาพักผ่อนก่อนเริ่มท�างาน

"ถ้าไม่ได้งานก็ถือว่ามาพักผ่อนไงแก แต่ถ้าแกไม่เลือกงาน ยังไงแก

ก็มีงานท�าอยู่แล้วแหละ" วรรณสาว่า "ถ้าไม่ได้งานประชาสัมพันธ์ก็น่าจะ 

ยังมีงานต�าแหน่งอ่ืนๆ ส�าหรับแกอยู่นะ โรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหญ่และ 

เพิ่งเปิดไม่นาน ต�าแหน่งงานยังไม่นิ่งหรอก น่าจะยังพอมีต�าแหน่งว่าง"

"ขอบใจแกมากนะ ถ้าไม่มีแก ฉันคงแย่"

"ไม่เป็นไรน่า แกกับฉันก็ล�าบากมาด้วยกันนี่นา" เธอย้ิมบางๆ  

"มาไฟลต์เช้าขนาดนี้เหนื่อยป่ะ ถ้ายังไม่เหนื่อยฉันจะพาแกไปเท่ียวตาม

แลนด์มาร์กต่างๆ เป็นการพักผ่อนก่อนเริ่มท�างาน"

"ไฟแรงเกิ๊นนน"

"ฉันว่างพอดีไง วันนี้วันหยุดฉัน" วรรณสาตาเป็นประกายเหมือน

อยากไปเท่ียวเสียเอง "แกจะได้รู้จักสถานท่ีท่องเท่ียวส�าคัญของท่ีนี่ด้วยไง 

เวลามีนักท่องเที่ยวถาม แกจะได้ตอบเขาได้"

"ก็ดีเหมือนกัน จะว่าไปฉันก็ไม่ได้เที่ยวนานแล้ว"

"ฉันรับรองเลยว่าแกจะต้องติดใจจนไม่อยากกลับกรุงเทพฯ"

"จ้าาา"

โรงแรมประภาภัสสรสวยงามและหรูหราสมกับเป็นโรงแรมห้าดาว  

ตัวตึกเป็นรูปตัวยูหันหน้าเข้าสู่ทะเล มีการจัดแต่งสวนหย่อมอย่างงดงาม 
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มีบันไดท่ามกลางดอกไม้ทอดยาวลงไปสู่ชายหาดซ่ึงเป็นอีกจุดหนึ่งท่ี 

นกัท่องเท่ียวชอบมาถ่ายรปู ย่ิงโรงแรมแห่งนีต้ัง้อยู่บนชายหาดท่ีติดกบัทะเล

อันเงยีบสงบกย่ิ็งสามารถเห็นทิวทัศน์ได้รอบทิศทางและเป็นภาพท่ีสวยงาม

สะกดตา กีรณาเริ่มจินตนาการถึงบรรยากาศในยามพระอาทิตย์ขึ้น 

หรือพระอาทิตย์ตกดิน...หญิงสาวคิดว่าท่ีนี่คงงดงามเหมือนมีมนตร์สะกด

เป็นแน่

"แกรอฉันอยู่แถวนี้ก่อนนะ เดี๋ยวฉันไปเข้าห้องน�้าแป๊บนึง"

หลงัจากท่ีพาเพือ่นสาวเดนิชมรอบๆ โรงแรมแล้ววรรณสากพ็าอีกฝ่าย

มานัง่พกัท่ีลอ็บบ้ี ส่วนตวัเองขอไปท�าธรุะส่วนตวัก่อน กรีณาจงึพยักหน้ารบั 

เบาๆ ก่อนจะมองหาท่ีว่างแล้วเดนิไปนัง่รอ เธอตัง้ใจว่าจะส่งข่าวให้น้องชาย

รับรู้ผ่านไลน์ว่าเธอมาถึงที่หมายแล้ว และจะส่งรูปที่พักให้อีกฝ่ายดูด้วย

"ขอโทษค่ะ"

หญิงสาวก�าลังจะนั่งลงบนโซฟาตัวหนึ่งแต่กลับมีผู้ชายอีกคนเดินมา

จากอีกทางแล้วนั่งลงบนโซฟาตรงกันข้ามจนเธอไม่อยากจะเช่ือว่าเขาจะ

หมายตาที่นั่งเดียวกันทั้งๆ ที่มีโต๊ะว่างอยู่หลายตัว

"ไม่เป็นไรครบั ถ้าไม่รงัเกยีจจะนัง่ด้วยกนัก็ได้นะครบั ผมมาคนเดยีว" 

ชายหนุ่มบอกพร้อมรอยย้ิมเป็นมิตรท�าให้กีรณาพิจารณาใบหน้า 

ของเขาราวกับรู้สึกคุ้นหน้าคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูก...ผู้ชายคนนี้ดูหล่อเหลา 

โดดเด่น รูปร่างสูงใหญ่ราวกับนายแบบสากล ใบหน้าค่อนไปทางตะวันตก

แต่พดูไทยชัดเจน เธอเดาว่าเขาน่าจะเป็นลกูครึง่ไทยกบัตะวันตกสกัสญัชาติ

ย่ิงพินิจเครื่องหน้าของคนตัวสูงชัดๆ กีรณาย่ิงรู้สึกคล้ายจะเป็นลม

ราวกับถูกเสน่ห์กระแทกเข้าอย่างจัง นอกจากเขาจะรูปร่างดีมากอย่าง 

คนที่ออกก�าลังกายสม�่าเสมอแล้ว ใบหน้าเขาก็ลงตัวราวกับถูกประติมากร

มือหนึง่บรรจงป้ันมา ท้ังดวงตาสดี�าสนทิท่ีมีแพขนตาหนาล้อมรอบ เรยีวคิว้ 

เข้มพาดเฉียงในองศาที่เหมาะสม จมูกโด่งเป็นสัน ริมฝีปากหยักลึกได้รูป 
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และใบหน้าคมคายมีแนวกรามคมเข้มแบบผู้ชายเต็มตัว

ทุกอย่างที่เป็นเขาช่างรับกันดีจนเธอไม่รู้จะบรรยายอย่างไรให้สมกับ

ความหล่อเหลานี้...

ชายหนุ่มมีใบหน้าดุดันท�าให้เขาดูน่าเกรงขามมากกว่าจะอ่อนโยน  

แต่เรือนผมสีน�้าตาลเข้มเป็นธรรมชาติก็ช่วยให้เขาดูดุดันน้อยลงเล็กน้อย  

ท่ีส�าคญัในเวลาท่ีเขายิม้...ความดดุนันัน้กเ็หมอืนลอยหายไปกบัตา และถ้า

จ�าไม่ผิดเธอคิดว่าเธอเคยเห็นรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เหลือล้นอย่างนี้มาแล้ว

"ผมว่าผมคุ้นๆ หน้าคุณนะ เราเคยเจอกันมาก่อนหรือเปล่าครับ"

ร่างสงูเอ่ยถามข้ึนก่อนหลงัจากท่ีท้ังสองสบตากนัหลายวินาที พอเขา

ถามอย่างนั้นกีรณาก็เริ่มมั่นใจขึ้นเรื่อยๆ ว่าเธอเคยพบกับเขามาแล้วจริงๆ 

และน่าจะเป็น...ในคืนนั้น

"ถ้าจ�าไม่ผิดเราน่าจะเคยเจอกันในผับแห่งหนึ่งท่ีกรุงเทพฯ นะคะ" 

หญิงสาวมองเขาเหมือนไม่แน่ใจนัก "คุณเป็นคนท่ีเข้าไปช่วยฉันไว้ตอนท่ี

ฉันถูกผู้ชายคนหนึ่งลวนลาม"

"ใช่คุณจริงๆ ด้วย" เขาย้ิมกว้างด้วยความยินดี "โลกกลมจังเลย 

นะครับ"

"กลมจนน่าตกใจเลยค่ะ" เธอยิ้มตอบเขาเช่นกัน

"ผม 'เชษฐ์' นะครับ" 

"กีรณาค่ะ เอ่อ...แต่เรียกกี้ดีกว่านะคะ"

หญิงสาวบอกอย่างขัดเขินเม่ือเผลอบอกช่ือจริงกับชายหนุ่มไปด้วย

ความลมืตวั เพราะเวลาท�างานเธอมกัจะแนะน�าตวักบัลกูค้าด้วยช่ือจรงิก่อนเสมอ 

จนเผลอติดมาใช้ในชีวิตส่วนตัว

"ยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณกี้"

"ยินดีเช่นกันค่ะ"

"เอ่อ...เพื่อนผมมาพอดี งั้นผมขอตัวก่อนนะ หวังว่าเราจะได้เจอกัน
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อีกนะครับ" ชายหนุ่มบอกเม่ือหันไปเจอเพื่อนต่างชาติท่ีก�าลังเดินมา  

"คราวหน้าถ้าเราเจอกันอีก...ผมจะคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็น 

พรหมลขิิตมากกว่า และผมคงต้องขอเลีย้งข้าวคุณสกัมือ้ในฐานะเพ่ือนใหม่"

"ถ้าเราบังเอิญเจอกันอีกครั้งจริงๆ นะคะ"

เชษฐ์ยิ้มให้หญิงสาวก่อนจะเดินไปรวมกลุ่มกับเพื่อน ปล่อยให้กีรณา

ย้ิมอยู่เพียงล�าพัง เธอคิดว่าชายหนุ่มไม่ใช่แค่ผู้ชายหล่อเหลาแต่เขาช่าง 

มีเสน่ห์จริงๆ และถ้าเป็นอย่างที่เขาพูด เธอก็จะไม่คิดว่าทั้งสองคนเจอกัน

เพราะ 'บังเอิญ' อีกแล้ว แต่จะแอบคิดเข้าข้างตัวเองว่านีอ่าจเป็น 'บุพเพสนันวิาส'

"แก! ตะกี้แกคุยกับใครอ่ะ" 

วรรณสาเดินเข้ามาถามด้วยสายตาเป็นประกาย 

"เขาบอกว่าชื่อเชษฐ์ ท�าไมเหรอ"

"คุณเชษฐ์!" 

วรรณสาพดูด้วยความตกตะลงึ แววตาเปล่งประกายย่ิงกว่าเดมิ กรีณา

เดาว่าตอนแรกท่ีเพื่อนรีบเข้ามาถามเพราะคงเห็นว่ามีหนุ่มหล่อเข้ามาคุย

กับเธอ แต่อาจจะไม่มั่นใจว่าเป็นใคร กระท่ังได้รู้ช่ืออีกฝ่ายจากปากเธอ  

ว่าแต่...ท่าทางแบบนี้หมายความว่าวรรณสารู้จักเขามาก่อนอย่างนั้นหรือ

"นี่แกไม่รู้จริงๆ หรือแกล้งไม่รู้กันแน่เนี่ย!"

วรรณสามองหน้าเหมือนจะถามว่า 'นี่เธอไม่รู้จักเขาได้ยังไง' ท�าให ้

กรีณาย่ิงงงไปหมด แล้วท�าไมเธอจะต้องรูจ้กัเชษฐ์ด้วย ขนาดดาราดงัระดบั

ประเทศยังไม่จ�าเป็นที่จะต้องรู้จักเลย 

"คุณเชษฐ์เขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ไง แกไม่ท�าการบ้านมาก่อน 

เลยเหรอ แต่ช่างเถอะ! เดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังก็ได้ แกโชคดีมากเลยนะท่ีมา 

วนัแรกกเ็จอเขา เพราะปกตเิขาไม่ค่อยอยู่เมืองไทยและใช่ว่าใครกเ็จอเขาได้  

แถมเขายังน่ังคุยกับแกอีก เอ๊ะ! หรือว่าเขามาจีบแก ท่าทางเขาดูจะ 

ชอบแกมากอยู่นะ" 

Page_����������.indd   38 23/1/2563 BE   17:32



39

ฉัตรฉาย

วรรณสาอธิบายและย้อนถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นจนกีรณา 

คิดว่าเพื่อนตั้งใจหาข้อมูลของเจ้านายละเอียดไปหน่อย รู้ไปถึงข้ันว่าเขา 

ไม่ค่อยกลับเมืองไทยนี่ไม่ธรรมดาแล้ว

"จีบบ้าอะไร แกอ่ะเพ้อเจ้อ" เธอบอกปัดแก้เขิน "ฉันกับเขาแค่ 

เคยบังเอิญเจอกันท่ีกรุงเทพฯ ช่วงท่ีฉันมีเรื่องเครียดๆ จนไปเท่ียวผับ 

นั่นแหละ ฉันถูกผู้ชายลวนลาม เขาก็เลยเข้ามาช่วย"

"นิยายไปอี๊กกก!"

"คดิไปกเ็หมือนอยู่นะ ถ้าฉันได้เป็นนางเอกนยิายสกัเรือ่งกข็อพระเอก

อย่างคณุเชษฐ์แล้วกนั" กรีณาท�าหน้าเพ้อฝันอย่างไม่จรงิจงั เพราะอยู่กบัเพือ่น 

ก็เลยกล้าเปิดเผยด้านบ้าๆ บอๆ

"นางเอกเขาต้องเล่นตัวหน่อยสิยะ แกนี่อะไร ยินดีเกินไปมั้ย"

"เอ๊า! สมัยนี้แล้ว มัวแต่เล่นตัวก็อดน่ะสิ"

"เป้าหมายเด็ดขนาดนี้ก็เลยต้องรีบกระโจนเข้าใส่สินะ"

"อ่ะ...แน่นอน!"

"แกนี่เพ้อเจ้อกว่าฉันอีก ไปๆๆ ไปเที่ยวกันดีกว่า"

ว่าแล้ววรรณสากฉุ็ดมือกรีณาออกไปจากลอ็บบ้ีเพ่ือไปยงัท่าเรอืใกล้ๆ 

จะได้พากันไปเท่ียวตามเกาะต่างๆ ท่ีน่าสนใจโดยท่ีท้ังสองไม่รู ้เลยว่า 

บทสนทนาบางส่วนจะมีใครอีกคนได้ยิน...

วรรณสาพากรีณาไปท่ีท่าเรอืแล้วล่องเรอืไปเท่ียวเปิดหูเปิดตาในสถานท่ีท่ี

น่าสนใจ ทั้งเกาะต่างๆ และชมวิถีชีวิตชาวบ้านซึ่งคนขับเรือก็จะรู้เส้นทาง

อยู่แล้ว แม้จะไปหลายท่ีแต่ด้วยความท่ีเกาะต่างๆ อยู่ไม่ห่างกนัมากเท่าไหร่

ท�าให้ใช้เวลาในการเท่ียวไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น และด้วยความท่ีวรรณสา 

เป็นคนในท้องท่ี อีกท้ังยังมีน้องชายเป็นไกด์ท้องถิ่นน�าเท่ียวท�าให้เธอ 

ท�าหน้าที่ไกด์ได้เป็นอย่างดี
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กีรณาไม่เคยมาเท่ียวท่ีสตูลมาก่อน ส่วนใหญ่ถ้าลงใต้มาเท่ียวก็จะ

นึกถึงกระบ่ีหรือภูเก็ตซ่ึงมีทะเลท่ีสวยงามและได้รับการประชาสัมพันธ์ 

อย่างดีท�าให้นกัท่องเท่ียวมักจะพุง่ความสนใจไปท่ีนัน่จนหลายคนมองข้าม

จงัหวดัสตลูไป เธอเองกเ็ช่นกนั กระท่ังได้มาเห็นความงดงามของท้องทะเล

ที่นี่ด้วยสองตาของตัวเอง เธอถึงได้รู้ว่าที่นี่มีทะเลและบรรยากาศที่งดงาม

ไม่แพ้ที่อื่นๆ เลย

จากท่ีได้สัมผัสและฟังจากการบอกเล่าของวรรณสา กีรณาจึงพอจะ 

รูว่้าคนท่ีนีมี่ท้ังชาวอสิลามและชาวพทุธท่ีใช้ชีวิตร่วมกนัอย่างลงตวั เน้นการ

ท่องเที่ยวแบบวิถีชุมชน ใกล้ชิดกับธรรมชาติ และปลูกฝังให้เยาวชนส�านึก

รักถิ่นฐานบ้านเกิด แม้จะเปิดรับความเจริญแต่ต้องไม่ท�าลายธรรมชาติ

พอบ่ายคล้อยวรรณสากพ็ากรีณาแวะพกัทานข้าวท่ีโป๊ะกลางทะเลและ

เดินดูกระชังเลี้ยงปลาของชาวบ้าน จากนั้นก็พาเธอไปปิดท้ายทริปวันนี้ 

ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งมีต�านานเล่าขานเรื่องบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ที่ส่วนใหญ่ผู้คน

ในท้องถิ่นมักจะมาขอเรื่องสุขภาพ แต่ถึงจะเป็นเรื่องอื่นๆ ก็สามารถขอพร

ได้เช่นกัน 

หากใครขอสิง่ใดแล้วสมัฤทธิผลกต้็องแก้บนด้วยแกงแพะตามความเช่ือ 

ของคนท้องถิ่น และหากผู้ขอพรไม่สะดวกมาแก้บนเองก็สามารถว่าจ้างให้

ชาวบ้านในหมู่บ้านนี้แกงแพะมาแก้บนแทนได้

"ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ นะแก!"

วรรณสายืนยันหนักแน่นขณะมองดูบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์ท้ังเจ็ดบ่อท่ีอยู ่

ตรงหน้าแล้วเห็นว่าคนท่ีไม่ค่อยเช่ือเรื่องการบนบานศาลกล่าวอย่างกีรณา

เหล่มองเหมือนจะหาว่าเธอเป็นพวกงมงาย

"ปีท่ีแล้วน้องชายฉันป่วยหนกัมาก แม่กม็าอธษิฐานขอให้หายด ีสองวนั 

เท่านั้นแหละมันลุกจากเตียงพยาบาลลงมาว่ิงปร๋อเลย" วรรณสารีบเล่า

เหตุการณ์ยืนยันความศักดิ์สิทธิ์ "อย่างฉันก็ตกงานจนหนีกลับมาพักผ่อน 
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ที่บ้าน พอมาอธิษฐานกับบ่อน�้าก็ได้งานท�าที่โรงแรมแทบจะทันทีเลยนะ"

"บังเอิญหรือเปล่า"

"แกก็ลองขอดูสิ ไม่ได้ก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไร ช่วงนี้ดวงแกย่ิง 

ซวยซ�้าซวยซ้อนอย่างกับตกนรกภูมิอยู่ด้วย บางทีไปอธิษฐานขอพร  

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอาจจะเห็นใจจนช่วยเหลือแกก็ได้นะ" 

กีรณากลอกตามองบนใส่คนที่พยายามจะโน้มน้าวเธอสุดชีวิต

"วิธีอธิษฐานก็ง้ายง่าย แค่ตักน�้าข้ึนมาพรมหน้าพรมตาแล้วก็ตั้งจิต

ขอพรแค่นั้นเอง"

"ฉันว่าแกอ้างว่าอยากพาฉันมาเท่ียวเพราะแกเป็นนายหน้าหาคนมา

จ้างชาวบ้านท�าแกงแพะมากกว่า" กีรณาจ้องหน้าเพ่ือนอย่างจับผิดเม่ือ 

อีกฝ่ายโฆษณาเกินจริงเสียเหลือเกิน

"โอ๊ย! นังนี่! ฉันไม่ลงทุนท�าขนาดนั้นหรอก ใช่ว่าค่าแกงแพะจะแพง

จนฉันได้ค่านายหน้าซะเมื่อไหร่" 

ถูกย้อนอย่างนั้นวรรณสาก็ท�าเสียงเซ็งสุดขีด 

"ฉันแนะน�าด้วยความหวังดี แกไม่เชื่อก็ตามใจ"

"อ่ะๆๆ เดี๋ยวจะเสียน�้าใจ งั้นลองดูหน่อยก็ได้"

ว่าแล้วกีรณาก็เดินไปท่ีบ่อน�้าท่ีอยู่ใกล้ท่ีสุดก่อนจะตักน�้าในบ่อขึ้นมา

ท�าตามค�าแนะน�าของวรรณสาทุกข้ันตอน แต่ด้วยความท่ีหญิงสาวไม่เช่ือ

ว่าบ่อน�า้ธรรมดาจะท�าให้ค�าขอสมัฤทธผิลอยูแ่ล้ว เธอจึงขอพรเพ่ือท้าพิสจูน์

ไปเลยว่าถ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงก็ขอให้เธอได้เชษฐ์เป็นสามี!

"เรียบร้อย แกจะพากลับได้ยัง ตะลอนมาทั้งวัน เหนียวตัวจนอยาก

อาบน�้าจะแย่แล้ว" ร่างบางเดินกลับมาหาเพ่ือนท่ียืนรอหลังจากอธิษฐาน 

ขอพรกับบ่อน�้าศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

"พากลับก็ได้ แต่แกต้องบอกฉันก่อนว่าอธิษฐานอะไร"

"เรือ่งอะไรจะบอก เขาว่ากนัว่าถ้าขอพรแล้วบอกคนอ่ืนมนัจะไม่ขลงันะ"
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"เอ๊า! ไหนแกบอกไม่เชื่อไง"

"ก็ไม่ได้เชื่อไง ฉันเลยขอพรท้าพิสูจน์เล่นๆ"

"ว่า...?" ยิ่งกีรณาไม่ยอมบอก วรรณสาก็ยิ่งอยากรู้

"ว่า..." หญิงสาวเว้นวรรคเพื่อกระตุ้นให้เพ่ือนอยากรู้อยากเห็นจน 

อีกฝ่ายมองเธอด้วยความหม่ันไส้และอยากจบัเธอเขย่า "ถ้าท่ีนีศ่กัดิส์ทิธิจ์รงิ 

ฉันขอให้ได้คุณเชษฐ์เป็นสามี"

"แรงมากกก" วรรณสาพูดยิ้มๆ แล้วมองกีรณาด้วยสายตาหมั่นไส้ 

เป็นที่สุด "นี่ถ้าเกิดว่าแกได้เขาเป็นสามีจริงๆ แกต้องให้ค่านายหน้าฉันนะ

ที่พาแกมาเจอของดี"

"ถ้าฉันได้คุณเชษฐ์เป็นสามีจริงๆ ค่านายหน้าไม่ใช่ปัญหาอยู่แล้ว"  

กีรณายักไหล่แล้วพูดเล่นไปตามน�้ากับเพื่อนโดยไม่คิดจริงจัง "เขารวย 

ขนาดนั้นก็ต้องเปย์เมียอยู่แล้วป่ะ"

"สาธ!ุ ขอให้แกได้คณุเชษฐ์เป็นสามีจรงิๆ ฉันจะได้อาศยับารมีแกบ้าง"

ขณะเดนิออกไปท่ามกลางนกัท่องเท่ียวอีกกลุม่หนึง่ท่ีเพ่ิงมาถงึไม่นาน 

ท้ังสองสาวต่างก็หัวเราะขบขันพลางพูดถึงอนาคตท่ีกีรณาจะได้เชษฐ์เป็น

สามีว่าจะท�าให้ชีวิตสุขสบายยังไงบ้าง และเป็นอีกครั้งท่ีพวกเธอไม่ทัน

สังเกตว่ามีใครอีกคนได้ยินบทสนทนาดังกล่าวและก�าลังมองตามหลัง 

พวกเธอไป...

วรรณสากับกีรณากลับมาถึงโรงแรมในเวลาพระอาทิตย์ตกดินพอดี 

ทั้งสองคนไปทานอาหารเย็นที่โรงอาหารของพนักงาน จากนั้นซื้อของว่าง

เข้ามาไว้ทานท่ีห้องเผื่อหิวตอนดึก เม่ือมาถึงห้องพักกีรณาก็รีบเข้าไป 

อาบน�้าเพราะเหนียวตัวต้ังแต่บ่ายแล้ว และในขณะท่ีนั่งรออาบน�้าต่อจาก 

กรีณาอยู่นัน้วรรณสากเ็ล่นโทรศพัท์มอืถอืฆ่าเวลาอยู่ครูห่นึง่ก่อนจะนกึข้ึนได้ 

ว่าควรโทรไปย�้าเรื่องฝากงานให้กีรณา
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"อะไรนะคะ!"

พูดคุยกันอยู่หลายนาทีกว่าวรรณสาจะวกเข้าเรื่องงานของกีรณา แต่

พอได้รับค�าตอบจากปลายสายเธอก็ถึงกับถามเสียงดัง หน้าตาเคร่งเครียด 

และมีน�้าเสียงตกใจอย่างเห็นได้ชัดจนกีรณาท่ีก�าลังเดินออกมาจากห้องน�้า

รู้สึกได้ว่าสิ่งที่เพื่อนได้รับรู้ไม่น่าจะใช่ 'ข่าวดี' สักเท่าไหร่

"ท�าไมรีบรับพนักงานใหม่ขนาดนี้ล่ะคะ" 

หญิงสาวตั้งสติขณะเอ่ยถามและพยายามปรับอารมณ์ให้เย็นลง 

"ค่ะๆ เดี๋ยววรรณจะลองถามเพื่อนดู แต่ไม่รู้เขาจะท�าหรือเปล่านะคะ 

เขาเรียนจบเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยดัง แถมงานท่ีเคยท�าก็ดีมาก  

จะให้เขามาเป็นพนักงานเสิร์ฟมันก็ยังไงๆ อยู่"

กีรณาเริ่มใจคอไม่ดี...วรรณสาคงคุยกับปลายสายเรื่องงานของเธอ

แน่ๆ

"ขอบคุณค่ะ งั้นแค่นี้ก่อนนะคะ"

วรรณสากดวางสายแล้วถอนหายใจเบาๆ ก่อนหันไปมองกีรณาท่ี 

เพิง่อาบน�า้เสรจ็และก�าลงัเชด็ผมอยู่บนปลายเตยีง ดวงตากลมโตมองเพ่ือน

เหมือนรอให้อีกฝ่ายอัพเดต

"ฉันโทรไปย�้าเรื่องงานของแก แต่คนที่จะฝากงานให้บอกว่าเอชอาร์* 

รับพนักงานพีอาร์คนใหม่แล้ว" 

วรรณสาถอนหายใจอีกรอบ เธออุตส่าห์ย�้ากับฝ่ายนั้นแล้วว่าเพื่อน 

จะมาท�างานด้วย แล้วทางนัน้กร็บัปากเป็นมัน่เป็นเหมาะ แต่สดุท้ายกพ็ลาด

จนได้ 

"เหลือแค่ต�าแหน่งพนักงานเสิร์ฟที่ห้องอาหารของโรงแรม"

กีรณาเงียบอย่างหนักใจและผิดหวัง ไม่ใช่ว่าเธอรังเกียจหรือดูถูก

ต�าแหน่งพนักงานเสิร์ฟ แต่เธออยากท�างานตรงสายท่ีเรียนมา แล้วเธอก็

* HR (Human Resource) ฝ่ายบุคคล
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ตั้งใจมาท�างานฝ่ายประชาสัมพันธ์จริงๆ

"แต่เขาบอกว่าจะดตู�าแหน่งอ่ืนท่ีเหมาะสมกบัแกให้นะ ถ้าต�าแหน่งว่าง 

เม่ือไหร่ก็จะเลื่อนแกขึ้นไปท�า แต่อันท่ีจริงถ้าแกไม่ติดเรื่องต�าแหน่ง...

พนักงานเสิร์ฟท่ีนี่ก็เงินเดือนโอเคเลยนะ บวกทิปเข้าไปก็เกือบสามหม่ืน 

เพราะท่ีนี่ลูกค้าทิปหนัก ค่าท่ีพักไม่ต้องจ่ายด้วย ประหยัดเก่งอย่างแกอ่ะ

อยู่ได้สบาย"

"นี่แกจะหาว่าฉันงกทางอ้อมถูกมั้ย"

"ไม่ใช่โว้ย! แค่วิเคราะห์ให้ฟัง"

"งั้นลองดูก็ได้ ไหนๆ ก็ตกงานอยู่แล้วนี่ ไม่เลือกงานไม่ยากจนเนอะ"

กีรณาพยักหน้าอย่างปลงๆ แม้ว่างานท่ีได้จะไม่ใช่ต�าแหน่งท่ีเธอ 

คาดหมายเอาไว้ แต่เธอก็จะลองท�าไปก่อนเพราะไหนๆ เธอก็เดินทางมา

ถึงที่นี่แล้ว ที่ส�าคัญเธอยังไม่อยากกลับกรุงเทพฯ ไปอยู่ในสภาพแวดล้อม

เดิมๆ ด้วย อีกอย่างเงินเดือนบวกทิปของพนักงานเสิร์ฟก็ไม่ได้ข้ีริ้วข้ีเหร่ 

เธอทดลองท�าดูก็ไม่เสียหาย ไม่แน่ว่าท�าไปไม่นานอาจมีพนักงานลาออก

จนมีต�าแหน่งว่างที่เหมาะกับความสามารถของเธอก็ได้
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ห้องอาหารในโรงแรมประภาภัสสรหรูหราสมกับเป็นร้านท่ีได้รับการ

พดูถงึในระดบัประเทศ ท่ีนีเ่ปิดบรกิารตัง้แต่เก้าโมงถงึสีทุ่่ม ชุดพนกังานเสร์ิฟ 

ถูกออกแบบให้คล้ายกับชุดพ้ืนเมืองของชาวสตูลท่ีเรียกว่า 'เคบาย่า'* แต่

ปรับให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่วเพื่อความสะดวกในการ

ท�างาน

ชุดโทนสแีดงเบอร์กนัดขัีบผวิ ดไีซน์ชุดท่อนบนเป็นเสือ้แขนยาวสีส่่วน 

คอกลมเผยกระดกูไหปลาร้า ท่อนล่างเป็นกระโปรงยาวกรอมเท้า และสวมกบั 

รองเท้าส้นสูงสีด�า แม้จะไม่ได้เปิดเผยเนื้อตัว แต่ดีไซน์ท่ีเน้นรูปร่างและ 

เข้ารูปค่อนข้างมาก อีกท้ังกระโปรงยังผ่าด้านหน้าข้ึนมาเหนือเข่าเพื่อให้

เดินสะดวกเผยให้เห็นเรียวขานิดๆ ก็ยิ่งท�าให้ดูเซ็กซ่ีและเย้ายวนอย่าง 

มีระดับ เรียกว่าคนออกแบบท�าการบ้านมาอย่างดีทีเดียว

"โห! พนักงานที่นี่คัดรูปร่างหน้าตาด้วยป่ะเนี่ย"

กรีณาอุทานเบาๆ ขณะเดนิเข้าไปในห้องอาหารกบัวรรณสา...อีกฝ่าย

บอกว่าจะพาเธอมาแนะน�ากบั 'กรนชุ' ผูจั้ดการห้องอาหารแห่งนีเ้พราะฝ่าย

บทที่ 3
บุพเพสันนิว�ส

* เคบาย่า (Kebaya) เป็นวัฒนธรรมการแต่งกายของผู้หญิงในจังหวัดสตูลที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้รับอิทธิพล
จากประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย ผลิตจากผ้าปาเต๊ะ ประดับตกแต่งด้วยดิ้นต่างๆ ลูกปัด และผ้าลูกไม้
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บุคคลรับเธอเข้าท�างานแล้ว

"แน่นอนสิยะ ไม่งั้นจะออกมาเป๊ะขนาดนี้เหรอ ผู้บริหารที่นี่เขาเนี้ยบ

มากเลยนะ ห้องอาหารท่ีนี่ก็เป็นหน้าเป็นตาของโรงแรม แถมยังหรูหรา 

ซะขนาดนี้จะให้อีแก้วอีค�ามาเสิร์ฟไม่ได้หรอกนะ เขาคัดทั้งรูปร่าง หน้าตา 

และวุฒิการศึกษาด้วย อย่างน้อยต้องไม่ต�่ากว่า ม.หก และภาษาอังกฤษ

ต้องได้"

'อีแก้วอีค�า' ของวรรณสาไม่ได้จะดูถูกคนท่ีช่ือแก้วหรือช่ือค�า แต่มี

ความหมายในท�านอง 'ตาสีตาสา' หรือก็คือคนบ้านๆ ธรรมดาทั่วไปนั่นเอง 

เพราะห้องอาหารแห่งนี้เข้มงวดกับการรับพนักงานไม่น้อย

"นึกว่ามาสมัครนางงาม อย่างฉันจะผ่านมาตรฐานมั้ยเนี่ย"

"แกก็ได้งานแล้วไง"

"แต่เช่ือแล้วล่ะว่าคัดมาอย่างดีจริงๆ ดูแก๊งนั้นอย่างกับแก๊งนางฟ้า 

สวยเว่อร์!"

กรีณาพยักพเยิดไปทางพนกังานเสร์ิฟสามคนท่ียืนคยุกนัขณะรอลกูค้า 

เข้ามาในร้าน วรรณสามองตามสายตาของเพ่ือนไปจึงรูว่้า 'แก๊งนางฟ้า' ท่ี 

อีกฝ่ายพูดถึงเป็นใคร 

"อ้อ...นั่นน่ะ 'จิตรี' กับแก๊งของชี แต่แกอย่าไปยุ่งเลย"

"ท�าไมเหรอ ท่าทางแกดูไม่ค่อยชอบแก๊งนั้นเลยนะ"

"ไม่ใช่ไม่ชอบ แต่ฉันได้ยินคนเม้าท์กนัว่านางชอบท�าตวัเป็นควีนบีกบั

พนกังานคนอ่ืนๆ ในห้องอาหารเพราะนางสวยสดุ เป็นคนโปรดของผูบ้รหิาร 

ถ้ามีใครสวยๆ หน่อยเข้ามาเป็นพนักงานเสิร์ฟก็จะโดนนางเขม่นเอา แกก็

ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกัน" วรรณสาเตือนเพื่อนด้วยความเป็นห่วง

กีรณาอาจไม่ชอบหาเรื่องชาวบ้าน แต่ถ้ามีคนมาหาเรื่อง ฝีปาก 

อย่างกีรณาก็ไม่น่าจะยอมใครง่ายๆ เธอไม่อยากให้เพื่อนถูกไล่ออกเพราะ

ไปมีเรื่องกับ 'ตัวแม่' ทั้งๆ ที่เพิ่งเริ่มมาท�างาน
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"ไม่หรอกม้างงง ฉันไม่ได้สวยถึงขนาดจะให้ใครเขม่นหรอก"

"ถ้าขนาดคณุเชษฐ์ยังจ�าหน้าแกได้เพียงแค่เจอกนัครัง้เดยีว ฉันว่าแก

ก็ไม่ธรรมดาหรอก" วรรณสาเบ้ปากใส่เพือ่นข้ีถ่อมตวั "แต่ถ้าแกจะผกูมิตรไว้ 

ก็ไม่เป็นไร ยังไงมีเพื่อนก็ดีกว่ามีศัตรูแหละ"

"มาแล้วเหรอ คนนี้ใช่มั้ยพนักงานคนใหม่ที่จะพามาแนะน�า"

ขณะสองสาวก�าลังคุยกันอยู่นั้นผู้หญิงวัยสามสิบกลางๆ คนหนึ่งก ็

เดนิเข้ามาหา แค่เห็นสายตากรีณากเ็ดาได้ว่าอีกฝ่ายน่าจะเป็นกรนชุ เพราะ

ทั้งดูน่าเคารพและเข้มงวดในเวลาเดียวกัน

"ใช่ค่ะคุณนุช วรรณฝากเพื่อนด้วยนะคะ" วรรณสาแนะน�า 

กีรณารีบยกมือไหว้พร้อมรอยย้ิมนอบน้อม เมื่อพินิจแล้วกรนุชก็ 

เป็นผู้หญิงหน้าตาสะสวยคนหนึ่ง รูปร่างดีทีเดียวเพราะสวมชุดพนักงาน

ของห้องอาหารได้สวยไม่แพ้แก๊งนางฟ้าเลย 

"รปูร่างด ีหน้าตาสะสวยใช้ได้เลยนีน่า แต่งหน้าแต่งตวัเข้าหน่อยคงจะ

สวยตะลึงเลยนะ เสียอย่างเดียวตัวเล็กไปนิด ไม่รู ้จะมีชุดท่ีพอใส่ได้ 

หรือเปล่า" กรนุชพูดพลางมองกีรณาไปด้วย "ได้ยินว่าจบปริญญาจาก

มหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพฯ เลยไม่ใช่เหรอ ท�าไมจู่ๆ มาท�างานเสิร์ฟที่นี่

ล่ะ"

กีรณามองหน้าวรรณสาเหมือนไม่รู้จะเริ่มเล่าจากตรงไหนดี

"ช่วงนีชี้วติยายกีพ้ระศกุร์เข้าพระเสาร์แทรกหน่อยน่ะค่ะกเ็ลยอยากหนี 

บรรยากาศเดิมๆ ท่ีกรุงเทพฯ" วรรณสาเป็นฝ่ายเล่าแทนเพราะรู้จักและ 

คุ้นหน้าคุ้นตากับกรนุชดี "วรรณก็เลยชวนมาเท่ียว ตอนแรกให้สมัครเป็น 

พีอาร์ แต่ทางเอชอาร์รับพนักงานคนใหม่มาแล้วก็เลยต้องมาเสิร์ฟแทน"

"ถ้าไม่เกีย่งว่างานมันอาจจะหนกัหน่อย งานเสร์ิฟก็ไม่ได้แย่หรอกนะ 

เงินเดือนก็พอใช้ได้ แต่ขอให้ต้ังใจท�างานด้วย ไม่ใช่มาท�าเล่นๆ แก้เบ่ือ 

หรือว่าฆ่าเวลาเพราะฉันต้องเสียเวลาเทรนให้เธอ"
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"กี้ไม่ท�าเล่นๆ หรอกค่ะ"

กรีณารบัค�าด้วยสายตามุ่งม่ันเพือ่ให้อีกฝ่ายม่ันใจว่าเธอไม่ได้มาเล่นๆ 

กรนชุเห็นดงันัน้กย้ิ็มออก แม้จะยังไม่เห็นกรีณาท�างาน แต่ดจูากแววตาและ

ท่าทางแล้วก็น่าจะพอไว้ใจอีกฝ่ายได้ในระดับหนึ่ง

"พนกังานเสร์ิฟคนใหม่เหรอคะคณุนชุ" จติรหัีนมาเจอกรีณากเ็ดนิปราด 

เข้ามาทักทายพลางมองกีรณาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าราวกับก�าลัง

ประเมินคู่ต่อสู้ก็ไม่ปาน

"ใช่...เธอมีปัญหาอะไรเหรอ"

"จะไหวเหรอคะ ท่าทางไม่น่าจะท�างานหนักได้ ตัวก็แค่นี้เอง"

"คนเราถ้าตั้งใจจริง ไม่ว่างานไหนก็ท�าได้ท้ังนั้นแหละ" กรนุชว่า  

"ไม่ต้องรีบมาแขวะเพื่อนเลยนะ หล่อนเองน่ะตอนเข้ามาท�างานใหม่ๆ  

ฉันก็คุมเข้มและบ่นจนปากเปียกปากแฉะมาแล้ว"

"คุณนุช!"

จติรที�าตาเขียวใส่เม่ือถกูย้อนให้อายต่อหน้าพนกังานใหม่ จากนัน้เธอ

ก็เดินเชิดหน้าออกไป แต่ไม่วายหันกลับมามองท่าทีของกีรณาอีกหน แต่

คนถูกมองก็ไม่ได้ให้ความสนใจเธอ

"อย่าไปใส่ใจจิตรีเลยนะ แม่นี่ก็ปากเสียและปากร้ายไปอย่างนั้น 

เองแหละ ใจจรงิไม่มีอะไรหรอก" กรนชุว่าเพราะไม่อยากให้กรีณาไปมเีรือ่ง

กับจิตรีและผองเพื่อนให้เสียสุขภาพจิต

"กี้ไม่ถือหรอกค่ะ"

กีรณาบอกพร้อมรอยย้ิม เธอไม่ได้อยากท�าตัวเป็นนางเอกหรือตอบ

เพื่อเอาใจกรนุช แต่เธอเคยเจอรุ่นพี่ที่ท�างานเดิมจ้องจะหาเรื่องหนักกว่านี้ 

และเธอคิดว่าบางทีจิตรีก็อาจจะอยากเข้ามาทักทายเฉยๆ หรือถ้าจิตร ี

ไม่ชอบหน้าเธอจริงๆ เธอก็แค่หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับอีกฝ่ายก็เท่านั้นเอง

จิตรีคงไม่เหมือนนางร้ายในละครท่ีจ้องหาเรื่องหรือคอยใส่ร้ายเธอ
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หรอก

"งัน้กต็ามฉันมาท่ีห้องแต่งตวัจะได้ไปเลอืกชุดพนกังานไปเปลีย่นและ

เริ่มเทรนงาน"

"ฝากยายกี้ด้วยนะคะคุณนุช"

กรนชุย้ิมรบัแล้วพยักหน้าให้กรีณาเดินตามไปทางด้านหลงัห้องอาหาร

ซ่ึงมีห้องน�า้และห้องเปลีย่นชดุของพนกังาน กรีณาจงึสดูลมหายใจเข้าลกึๆ 

แล้วเดินตามอีกฝ่ายไปอย่างไม่รีรอ

เธอย้ิมรบัต�าแหน่งพนกังานเสร์ิฟและพร้อมจะเริม่ต้นชีวิตใหม่แล้ว...

กรนุชเทรนงานให้กีรณาอย่างหนักเพ่ือให้เธอเรียนรู้งานได้เร็วท่ีสุด 

โดยวันแรกหญิงสาวได้เรียนรู้ทั้งการเดินถือถาดอาหาร การวางจานอาหาร 

และกริยิามารยาทต่างๆ ซ่ึงเธอบอกเลยว่ามนัไม่ง่ายท่ีจะท�าทุกอย่างได้แบบ

มืออาชีพและเป็นธรรมชาติ พอเข้าวันท่ีสองเธอก็ฝึกรับมือกับลูกค้าโดย 

มีเพื่อนพนักงานมาเล่นเป็นลูกค้า เพ่ือจะได้เรียนรู้ว่าเม่ือเจอปัญหาต่างๆ 

เธอจะต้องรับมืออย่างไร 

นอกจากนีก้รีณายังได้เรยีนรูว้ธิจีดจ�าเมนูไม่ให้ผดิพลาด เพราะบางครัง้ 

ลกูค้ากม็าด้วยกนัหลายคนและอาจแย่งกนัสัง่อาหาร ดงันัน้พนกังานจะต้อง

มีวิธีจดจ�าให้แม่น ไม่อย่างนั้นอาจเสิร์ฟอาหารผิดคนได้ แม้มันจะเป็นเรื่อง

เล็กน้อย แต่ถ้าจ�าได้ไม่ผิดพลาดก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้

ไม่เพียงเท่านั้นหญิงสาวยังต้องพยายามท่องเมนูของร้านให้ได้ว่า

แต่ละอย่างมีจุดเด่นอะไร รสชาติเป็นอย่างไร มีส่วนผสมหลักอะไรบ้าง 

จะได้แนะน�าลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

พอเข้าวันท่ีสามกีรณาถึงได้ลองเสิร์ฟจริงๆ โดยมีกรนุชคอยยืนมอง

ห่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด พอเห็นว่าเธอเป็นงานแล้ววันท่ีสี่ 

ถึงอนุญาตให้ท�างานโดยไม่ต้องมีใครก�ากับซ่ึงกรนุชก็ชมว่าหญิงสาว 
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เรียนรู้งานได้เร็ว ท�างานอีกสักพักอาจจะเลื่อนขึ้นมาช่วยกรนุชเทรนงาน 

ให้รุ่นน้องได้

'ถ้ากี้ท�าได้กี้ก็จะช่วยค่ะ แต่จุดนี้กี้ต้องเอาตัวเองให้รอดก่อน'

กีรณาพูดทีเล่นทีจริงหลังจากเทรนงานวันท่ีสามท�าให้กรนุชยิ้มขัน 

การได้เทรนงานกบักรนชุท�าให้กรีณารูว่้าอีกฝ่ายเป็นคนจรงิจงั ตรงไปตรงมา  

ต�าหนิคนไม่ไว้หน้า แต่ใจดี...ซ่ึงเธอก็เข้าใจว่าท่ีกรนุชดุคงเพราะอยาก 

ให้เธอท�างานได้ดี และการท่ีกรนุชมีบุคลิกน่าเคารพก็จะท�าให้พนักงาน 

คนอื่นๆ ย�าเกรง 

"เป็นยังไงบ้างคะ คุณพนักงานเสิร์ฟ"

ตอนใกล้เวลาพักกลางวันวรรณสาก็แวะเข้ามาทักทายก่อนจะไปทาน

อาหารกลางวนักบัเพือ่น กรีณาก�าลงัรบัถาดอาหารไปเสร์ิฟกส่็งรอยย้ิมกวนๆ 

พร้อมยักไหล่ให้อีกฝ่าย วรรณสาหัวเราะก่อนจะเดนิออกไปหาเพ่ือนท่ีรออยู่

เพราะตั้งใจจะมาทักทายสั้นๆ ก่อนเดินไปที่โรงอาหารอยู่แล้ว

ส่วนพนักงานเสิร์ฟอย่างกีรณาไม่มีเวลาพักทานอาหารท่ีแน่นอน  

ส่วนมากมักจะทานก่อนหรือหลังช่วงพักกลางวันเพราะช่วงนี้ลูกค้าจะแน่น

เป็นพิเศษพอๆ กับช่วงหกโมงเย็นถึงสองทุ่ม

หญิงสาวต้องท�างานสัปดาห์ละหกวัน เธอเลือกหยุดพักในวันอาทิตย์ 

และในแต่ละวันท่ีท�างานสามารถนั่งพักในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ได้หากไม่มี

ลูกค้าในโซนท่ีตนเองรับผิดชอบ หรือหากมีธุระส�าคัญจริงๆ ก็อาจจะฝาก

เพื่อนร่วมงานให้ช่วยดูแลโซนของตนแทนไปก่อน 

แม้งานเสิร์ฟจะไม่ใช่งานท่ีเรียนมา แต่พอได้ท�างานจริงๆ กีรณาก ็

เริ่มสนุกเพราะเป็นงานที่ไม่เคยท�ามาก่อน และเธอได้เรียนรู้อะไรมากมาย

จากงานนี้

หญิงสาวเคยคิดว่าพนักงานเสิร์ฟก็แค่ยกอาหารมาเสิร์ฟ แต่พอได้

ลองท�าจริงๆ แล้วมันก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งท่ีต้องใช้ทักษะและความสามารถ 
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อย่างน้อยๆ ก็ในเรื่องความจ�าและความอดทน

"เจอกันอีกแล้วนะครับ"

เสียงใครคนหนึ่งทักทายในตอนที่กีรณาเสิร์ฟอาหารให้ลูกค้าโต๊ะหนึ่ง

เรียบร้อยแล้วและก�าลังจะเดินกลับมาประจ�าจุดท่ีสามารถมองเห็นลูกค้า 

ในโซนรับผิดชอบได้อย่างทั่วถึง...ร่างบางถึงกับชะงักฝีเท้า เธอเงยหน้าขึ้น

มองต้นเสียง และพูดไม่ออกเมื่อเห็นเขาก�าลังยืนมองเธอพร้อมรอยยิ้ม

"คุณเชษฐ์!"

หญิงสาวไม่คิดว่าจะได้เจอเชษฐ์ท่ีนี่ มิหน�าซ�้ายังในเวลาท�างาน แต่

คิดไปแล้วก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร เพราะเธอจ�าได้ว่าวรรณสาเคยบอก 

เอาไว้ว่าเขาเป็นเจ้าของโรงแรม และการท่ีเขาจะเดินเข้ามาในห้องอาหาร

ของโรงแรมมันก็เป็นเรื่องปกติ เพียงแต่เธอไม่คิดว่าจะได้เจอเขาเร็ว 

ขนาดนี้

'คราวหน้าถ้าเราเจอกนัอีก...ผมจะคดิว่ามนัไม่ใช่เรือ่งบังเอิญ แต่เป็น

พรหมลขิิตมากกว่า และผมคงต้องขอเลีย้งข้าวคณุสกัมือ้ในฐานะเพ่ือนใหม่'

ค�าพดูของเชษฐ์ลอยเข้ามาในความคดิ กรีณาคดิว่านี่ไม่ใช่พรหมลขิิต 

แต่มนัเป็นบุพเพสนันวิาสต่างหาก และเธอจะไม่คดิว่าเขาเป็นแค่เพ่ือนใหม่ 

แต่เขาอาจจะเป็น 'เนื้อคู่' เลยก็ได้

"ไม่คิดเลยนะครับว่าเราจะได้เจอกันอีกแล้ว" 

ชายหนุ่มยิ้มยินดีท�าให้ใบหน้าหล่อเหลาดูสว่างไสวเจิดจ้าพาให ้

คนมองแทบจะหน้ามืดตาลายเพราะถูกเสน่ห์ของเขาโปรยเข้าเต็มๆ

"ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันค่ะ" กีรณาบอกอย่างเก็บอาการแม้จะรู้สึกดีใจ

ท่ีได้พบกับเขา "แต่...ฉันเป็นพนักงานในโรงแรมนี้แล้ว มันคงไม่แปลก 

ที่เราจะเจอกันในเมื่อคุณเป็นเจ้าของโรงแรม"

"ผมยังไม่ได้แนะน�าตัวเลยนะ" 

เขาเลิกคิ้วเหมือนจะถามว่าเธอรู้ได้ยังไง

Page_����������.indd   51 23/1/2563 BE   17:32



ขอสักครั้ง... ให้คืนนี้ผมได้รักคุณ

52

"เอ่อ...ก็ฉันจะเป็นพนักงานที่นี่ ฉันก็ต้องท�าการบ้านบ้างสิคะ" 

กีรณารีบแก้ตัวอย่างขัดเขิน แต่ย่ิงแก้ตัวก็ย่ิงเหมือนเอาเชือกรัดคอ 

ตัวเอง

"แต่ว่าฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาสมัครงานเพื่อดักเจอคุณนะคะ"

หญิงสาวรีบออกตัวอย่างแรงเพราะกลัวว่าเชษฐ์จะคิดไปไกล กีรณา

คิดว่าผู้ชายระดับเขาคงมีผู้หญิงอยากท�าความรู้จักมากมาย ไม่แปลกหาก

เขาจะคดิว่าเธอเป็นหนึง่ในนัน้ แต่เธอตัง้ใจมาท�างานท่ีนีก่่อนจะรูว่้าเขาเป็น

เจ้าของโรงแรมนี้อย่างที่พูดจริงๆ ไม่ใช่แค่จะแก้ตัว

ค�าพูดนั้นท�าให้ชายหนุ่มหัวเราะขบขัน

"ผมไม่ได้คิดอย่างนัน้เลยครบั เพยีงแต่นกึถงึค�าพูดของตวัเอง" เชษฐ์

บอกจากใจจริง เขาคิดว่าท่าทีกีรณาดูซ่ือๆ เธอคงไม่วางแผนซับซ้อน 

เพื่อดักเจอเขา "ผมเคยบอกว่าถ้าเราได้เจอกันอีกครั้ง ผมจะคิดว่านี่ไม่ใช่

เรื่องบังเอิญ แต่เป็นพรหมลิขิต และผมจะขอเลี้ยงข้าวคุณสักมื้อในฐานะ

เพื่อนใหม่"

ชายหนุม่ย�า้ในสิง่ท่ีเขาเคยบอกและท�าให้กรีณามองเขาอย่างคาดไม่ถงึ

นี่เขาพูดจริงๆ เหรอเนี่ย...

"แต่ฉันเป็นพนกังานในโรงแรมของคณุนะคะ แถมยังเป็นแค่พนกังานเสร์ิฟ  

คงไม่เหมาะถ้าฉันจะไปทานข้าวกบัคณุ" กรีณาบอกอย่างเกรงใจเพราะคดิว่า 

เจ้าของโรงแรมอย่างเขาอาจรังเกียจเธอ

"ถ้าเกรงใจผมก็ไปทานกันที่อื่นสิครับ ผมเป็นคนพูดค�าไหนค�านั้นนะ 

อีกอย่างมันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณกับผมจะอยู่ในฐานะอะไร เราเป็นมนุษย ์

เท่ากันครับ และไม่แปลกที่ผมจะเป็นเพื่อนกับคุณ"

ทุกประโยคท่ีออกจากปากเชษฐ์ท�าให้กีรณายิ้มด้วยความประทับใจ 

เขาไม่ได้เป็นเพียงผู้ชายหล่อเหลาและเป็นสุภาพบุรุษท่ีเคยยื่นมือเข้ามา 

ช่วยเธอ แต่เขายังเป็นคนจิตใจดีอีกต่างหาก
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'ถ้าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริง ฉันขอให้ได้คุณเชษฐ์เป็นสามี'

กรีณานกึถงึค�าพดูของตัวเอง แล้วจู่ๆ กพ็ลนันกึข้ึนได้ว่า...หรอืบ่อน�า้

ท่ีว่าจะศกัด์ิสทิธิอ์ย่างท่ีวรรณสา 'โฆษณา' เอาไว้จรงิๆ แต่มนัจะไม่เหลอืเช่ือ

เกินไปหน่อยหรือ!

"ฉันเข้าใจแล้วค่ะ"

"ไว้นัดกนัอกีทีนะครบั คณุไปท�างานเถอะ คุณนุชแอบมองมาทางเรา

แล้ว เดี๋ยวคุณจะถูกดุ" เชษฐ์พูดทีเล่นทีจริง กีรณาจึงหัวเราะเบาๆ เพราะ

คิดว่าเขาคงรู้กิตติศัพท์ของกรนุชมาบ้างไม่มากก็น้อย

ร่างบางเดินไปประจ�าจุดส�าหรับพนักงานเสิร์ฟ เธอยกมือไหว้กรนุช

แทนการขอโทษแม้ว่าเชษฐ์จะเป็นฝ่ายเข้ามาชวนคุยเอง แต่เธอก็ไม่ควร 

ยืนคุยเล่นในเวลางาน กรนุชเห็นว่าเธอรู้ว่าท�าตัวไม่เหมาะสมจึงพยักหน้า

เบาๆ แทนการบอกว่าครั้งนี้อนุโลมให้ แต่ถ้ามีครั้งหน้าเธอจะถูกต�าหนิ 

อย่างแน่นอน

"ไม่เบาเลยนะ ท�างานแค่ไม่กี่วันก็อ่อยเจ้าของโรงแรมซะแล้ว"

จติรเีดนิเฉียดมาหาและเปรยข้ึนเบาๆ ท�าให้กรีณาต้องหันไปมองท้ังๆ 

ท่ีเธอท�าเป็นไม่สนใจค�าพดูของอกีฝ่ายท่ีลอยผ่านหูในเชงิจกิกดัมาโดยตลอด 

เพราะไม่อยากถือสาและคิดว่าจิตรีคงแขวะเล่นๆ แต่การกล่าวหาว่าเธอ 

'อ่อย' เชษฐ์ก็เป็นค�าพูดท่ีรุนแรงเกินไปในเมื่อเชษฐ์เป็นฝ่ายเข้ามาคุย 

กับเธอเอง

สงสัยที่ยายวรรณบอกจะเป็นเรื่องจริง

กรีณาจ�าได้ว่าวรรณสาเคยบอกไว้ว่าถ้าพนกังานเสร์ิฟคนใหม่หน้าตา

สะสวยก็จะถูกเขม่นเพราะจิตรีชอบท�าตัวเป็น 'ควีนบี' เธอไม่คิดเลยว่าจะ

เจอกับตัวเองทั้งๆ ที่หลีกเลี่ยงการปะทะเสมอ

"ถ้าเม่ือกีเ้ธอไม่ได้ตาฝาด เธอกน่็าจะรูน้ะว่าคนท่ีเป็นฝ่ายอ่อยไม่ใช่ฉัน"  

หญิงสาวเปรยกลับไปลอยๆ โดยไม่มองหน้าอีกฝ่าย "เพราะคุณเชษฐ ์
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เป็นฝ่ายเข้ามาคุยกับฉันเอง"

จบประโยคนัน้กรีณาค่อยหันไปมองพร้อมรอยยิม้บางๆ เพราะรูว่้าจติร ี

ต้องท�าตาลุกเป็นไฟใส่เธอแน่ และก็จริงดังคาด...สายตาจิตรีเหมือน 

อยากจะตรงเข้ามาบีบคอเธอไม่มีผิด 

"ฉันว่าเธอไปท�างานเถอะ ไม่อย่างนัน้คณุนชุจะดเุอา มันไม่คุม้หรอกนะ"

กีรณามองไปทางกรนุชซึ่งก�าลังมองมาทางนี้ เพราะกรนุชรู้ว่ากีรณา

อาจถกูจติรเีขม่นจงึแบ่งโซนรบัผดิชอบให้ห่างกนัเอาไว้ การท่ีจติรเีดนิเข้ามา 

หาเธอก่อนแล้วถ้าหากท้ังสองมีเรื่องมีราวกันขึ้นมาจริงๆ ยังไงจิตรีก็เป็น

ฝ่ายผิดเพราะใครๆ ก็ต้องดูออกว่าจิตรีตรงเข้ามาหาเรื่องกีรณา

จติรมีองด้วยสายตาไม่พอใจแต่กย็อมเดนิไปประจ�าจุดรบัผดิชอบของ

ตัวเอง กีรณาถอนหายใจเบาๆ พลางคิดว่าชีวิตเธอเริ่มจะดีขึ้นอยู่แล้วเชียว 

แต่มันจะเสียก็เพราะมีเพื่อนร่วมงานอย่างนี้นี่แหละ!

"เดี๋ยวก่อนกี้"

กีรณาก�าลังจะเดินออกจากห้องอาหารหลังเก็บร้านเสร็จกรนุชก็ 

เรียกเธอไว้ หญิงสาวหันไปมองด้วยความสงสัย ยังดีที่ตอนนี้ในร้านเหลือ

พนักงานไม่กี่คน ส่วนจิตรีและพรรคพวกรีบออกไปเพราะจะไปเที่ยว 

กลางคืนต่อ ไม่อย่างนั้นพวกนั้นคงได้เอาเรื่องนี้ไปนินทาหรือจับตามองว่า

เธอจะถูกต�าหนิอะไร อันท่ีจริงกีรณาก็ไม่ได้ใส่ใจค�าพูดหรือสายตาของ 

พวกนั้นหรอก แต่เธออดที่จะร�าคาญไม่ได้ก็เท่านั้นเอง

"คุณนุชมีอะไรหรือเปล่าคะ"

"เรื่องเมื่อตอนกลางวันน่ะ"

ผู้จัดการห้องอาหารหน้าดุเกริ่นมาแค่นั้นหญิงสาวก็พอจะรู้แล้วว่า

ตนเองคงจะถกูต�าหน ิเธอไม่รูว่้าเป็นเรือ่งเชษฐ์หรอืเรือ่งจิตร ีแต่อาจจะเป็น

ทั้งสองเรื่องเลยก็ได้
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"เอ่อ...กี้ขอโทษค่ะที่คุยกันในเวลางาน"

"ฉันไม่ได้อยากต�าหนิเธอหรอก แต่ฉันแค่อยากเตือนเธอเรื่องจิตรี" 

กรนชุพูดพร้อมรอยย้ิมอ่อนโยน "อย่ามีปัญหาอะไรกบัแม่คนนีเ้ลย ปล่อยได้ 

ก็ปล่อย ไปต่อปากต่อค�าด้วยจะมีเรื่องกันเปล่าๆ"

ตอนแรกกรีณาไม่เข้าใจว่าท�าไมกรนชุต้องบอกให้คนอืน่เป็นฝ่ายยอม 

แต่ไม่บอกจติรีให้เลกิหาเรือ่งคนอ่ืนสกัที กระท่ังได้ร่วมงานกนัเธอถงึได้รูว่้า

กรนุชคงบอกฝ่ายนั้นจนอ่อนอกอ่อนใจแล้ว และถึงแม้ปากจิตรีมักจะคอย

หาเรื่องคนนั้นทีคนนี้ที แต่หล่อนก็ท�างานดี มีเพื่อนพนักงานเสิร์ฟท่ี 

สนทิกนัหลายคน หากมีปัญหากนัจนจติรลีาออก เพ่ือนๆ หล่อนอาจลาออก

ไปด้วยแล้วทางห้องอาหารก็คงจะล�าบาก 

กรนุชคงคิดว่าการแก้ปัญหาท่ีปลายเหตุด้วยการมาเตือนกีรณาก็ 

น่าจะดีกว่านิ่งเฉย เพราะเตือนจิตรีไปฝ่ายนั้นก็คงไม่ฟังสักเท่าไหร่

"กี้เข้าใจค่ะ ท่ีจริงกี้ก็พยายามแล้วนะคะ แต่เม่ือกลางวันจิตรีเขาก็ 

พูดแรงไป"

"จติรน่ีะหมายตาคณุเชษฐ์ไว้ พอเห็นคณุเชษฐ์เข้ามาคยุกบัเธอกค็งจะ

เกิดอาการหึงหวงเป็นธรรมดา" กรนุชอธิบายให้กีรณาเข้าใจ "นี่ขนาด 

เพิ่งเจอคุณเชษฐ์ได้ไม่กี่วันเองนะ"

กีรณารับฟังเงียบๆ แต่เธอก็พอจะเข้าใจว่าคาแร็กเตอร์อย่างจิตรีท่ี 

จ้องเขม่นเธออยู่แล้ว พอเห็นผูช้ายท่ีตนเองแอบชอบเข้ามาคยุกบัเธออย่าง

สนอกสนใจก็คงจะยิ่งร้อนรุ่มจนทนไม่ไหว

หญิงสาวเคยคิดว่าในชีวิตจริงจะมีคนท่ีนิสัยเหมือนนางร้ายในละคร

หรือเปล่า แต่เธอลองสังเกตดูดีๆ ก็พบว่าบางคนก็เป็นย่ิงกว่านางร้าย 

ในละครเสยีอีกดงัท่ีเห็นในข่าวมากมาย บางคนยิงกนัตายเพราะความหึงหวง  

บางครั้งตบตีแค่เพราะมีปากมีเสียงหรือแซงคิวกันในร้านอาหาร

พอมาเทียบกันแล้วจิตรีอาจจะดูเป็นคนธรรมดาไปเลยก็ได้ 
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"จริงสิ! คืนวันอาทิตย์นี้อย่าลืมมางานแต่งของฉันด้วยนะ"

"อะไรนะคะ!" 

กีรณาตกใจเมื่ออีกฝ่ายเปลี่ยนเรื่องคุยอย่างหน้าตาเฉย

"ท�าไมต้องตกใจขนาดนั้น ฉันบอกว่าคืนวันอาทิตย์นี้อย่าลืมมา 

งานแต่งฉันด้วย จัดที่โรงแรมนี้แหละ ธีมชุดแล้วแต่สะดวกเลย แต่แต่งตัว

สวยๆ หน่อยก็ดีเพราะมีผู้ใหญ่มาร่วมงานหลายคน"

"กี้แค่แปลกใจน่ะค่ะ"

กรีณายิม้เจือ่นๆ ท่ีเผลออุทานออกไปอย่างเหลอืเช่ือ ทว่าแววตากลบั

แสดงความยินดีกับกรนุชจากใจจริง แต่ที่เธอตกใจเมื่อครู่เพราะไม่เคยรับรู้

เรือ่งส่วนตวัของกรนชุมาก่อนเลย จู่ๆ  อกีฝ่ายกเ็ชิญเธอไปร่วมงานแต่งงาน

ที่จะมีขึ้นในเร็ววันนี้ เธอก็ต้องแปลกใจเป็นธรรมดา

"แปลกใจอะไรกันยะ"

"กีน้กึว่าคณุนชุแต่งงานแล้ว หรอืถ้ายังโสดก็ไม่น่าจะคดิเรือ่งแต่งงาน

แล้วน่ะค่ะ" 

หญิงสาวชี้แจงอย่างตรงไปตรงมา ตอนนี้กรนุชน่าจะอายุราวๆ 

สามสิบห้าปี ปกติผู้หญิงวัยนี้น่าจะแต่งงานเกือบทุกคนแล้ว แต่ถ้ายัง 

ไม่ได้แต่งก็มีแนวโน้มว่าจะอยู่เป็นโสดยาว

"ยายเด็กคนนี้นี่! ถ้าฉันคิดอยากจะแต่งงานบ้างไม่ได้หรือไง" 

กรนุชท�าท่าว่าจะหยิกเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง 

"แล้วท่ีชวนเนี่ยเพราะเห็นว่าเธอเพิ่งเข้ามาท�างาน ยังไม่รู้จักใคร  

ไปร่วมงานอาจจะได้เจอคนมากขึ้น ไปเปิดหูเปิดตาบ้าง นี่ถ้ารู้ว่าชวนแล้ว

เธอจะท�าหน้าตกใจใส่ฉันขนาดนี้ ฉันไม่ชวนดีกว่า"

"กี้แค่โอเวอร์แอ็กต้ิงไปงั้นแหละค่ะ ยังไงกี้ก็ต้องไปแสดงความยินดี

กับคุณนุชอยู่แล้ว"

ร่างบางรบีย้ิมประจบเอาใจ กรนชุค้อนให้เธอทีหนึง่ด้วยความหม่ันไส้ 
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อาจเพราะได้ใช้เวลาด้วยกนัในช่วงเทรนงานท�าให้ท้ังสองสนทิใจกนัมากข้ึน 

ไม่อย่างนั้นกรนุชคงไม่ชวนเธอไปร่วมงานส�าคัญ

ว่าแต่...ได้รบัเชญิกระชัน้ชิดแบบนีเ้ธอจะหาชุดไปร่วมงานทันไหมนะ!
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กีรณาไม่ได้เตรียมชุดส�าหรับออกงานกลางคืนมาด้วย ครั้นจะให้

การันต์ส่งมาจากกรุงเทพฯ ก็อาจไม่ทันการณ์ แต่ยังโชคดีท่ีวรรณสารู้จัก

ร้านเช่าชุดสวยๆ จงึพากรีณาออกไปเช่ามาเตรยีมเอาไว้ก่อน แม้จะเป็นร้าน

ต่างจังหวัดแต่ก็ได้ชุดสวยถูกใจและดูดีมีระดับไม่แพ้ร้านดังในกรุงเทพฯ

"แกแต่งตัวอย่างนี้แล้วเหมือนพวกเซเลบชะมัด"

วรรณสาออกปากชมเพือ่นสาวท่ีเดนิเคยีงกนัไปทางห้องจดังาน กรีณา

เป็นคนรูปร่างดี แม้จะตัวเล็กไปนิด แต่เม่ือสวมรองเท้าส้นสูงก็ช่วยให้ 

รปูร่างดเูพรยีวและสงูขึน้ คนืนีเ้ธอเลอืกเดรสท่อนบนเปิดไหล่ มีสายคล้องแขน  

สัน้หน้า ยาวหลงั ดกูรยุกรายและเป็นลายดอกไม้เลก็ๆ สพีาสเทลดอู่อนหวาน  

เมื่อสวมกับรองเท้าส้นสูงใสๆ เหมือนรองเท้าแก้วแล้วส่งให้เธองดงาม

ราวกับเจ้าหญิง ขณะเดียวกันก็ดูเซ็กซี่เย้ายวน

"คุณนุชต้องมองค้อนใส่แกแน่ๆ ที่มาสวยแย่งซีนเจ้าสาว"

"พดูซะฉันอยากกลบัไปเปลีย่นชุดเลยนะ ลมืไปแล้วเหรอว่าแกเป็นคน

ช่วยเลือกชุดนี้ให้ฉัน" กีรณาจิกตาใส่เพื่อนไปหนึ่งที วรรณสาจึงหัวเราะ

ขบขันเพราะแค่พูดหยอกเพื่อนไปอย่างนั้นเอง

บทที่ 4
จับไว้ให้อยู่หมัด
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"แหม! ฉันเลือกชุดนี้ให้แกเผื่อว่าแกจะเจอคุณเชษฐ์ในงานนี้ไง" 

วรรณสาใช้ศอกกระทุ้งข้างเอวเพื่อนเบาๆ เป็นการหยอก หญิงสาว

หัวเราะคิกเม่ือนกึถงึบรรยากาศตอนท่ียืนเลอืกชดุด้วยกนัแล้วคยุถงึเป้าหมาย 

อย่างเชษฐ์ไม่ยอมหยุด แม้กรีณาจะไม่ได้จรงิจงักบัการจบัชายหนุม่อย่างท่ี

คุยกัน แต่เธอก็ยอมเลือกชุดนี้เพราะชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว 

"ฉันนกึว่าเธอจะไม่มาซะแล้วนะ เห็นบ่นๆ ว่าเตรยีมชุดไม่ทัน" กรนชุทัก 

พร้อมรอยย้ิมขณะท่ีก�าลังยืนเคียงข้างเจ้าบ่าวอยู่หน้าห้องจัดงานเพ่ือรอ

ต้อนรับแขก

"งานแต่งของคณุนชุท้ังทีกีจ้ะไม่มาได้ยังไงคะ คณุนชุอุตส่าห์ออกปาก

เชิญ"

กีรณาบอกพลางย้ิมให้กับเจ้าบ่าว เธอรู้มาว่าเขาอายุน้อยกว่ากรนุช

ห้าปี เป็นคนใจดี ขี้เล่น สดใส และท�างานฝ่ายบัญชีให้โรงแรมนี้ เขาดูเป็น

ดา้นตรงข้ามของกรนุชทกุอย่าง แตท่ัง้คูก่ด็ูมเีคมทีีเ่ข้ากันไดด้ ีและดรูักกัน

มาก อาจเป็นไปได้ว่าต่างฝ่ายต่างเติมเต็มส่วนที่ขาดหายให้กันและกัน

"ยายกี้ลงทุนควักกระเป๋าเช่าชุดสวยมางานนี้เลยนะคะ" วรรณสาว่า

"ขอบใจมากนะจ๊ะ ฉันขอให้งานนี้พวกเธอได้เจอหนุ่มๆ ที่ถูกใจด้วย

กแ็ล้วกนั" กรนชุพดูแซวสองสาวท่ียังโสดทีเล่นทีจรงิ เธออาจเพ่ิงรูจั้กกรีณา

ได้ไม่นานแต่กร็ูส้กึถกูชะตากบัเดก็คนนีอ้ย่างบอกไม่ถกู "มาถ่ายรปูกนัดกีว่า 

แต่งตัวสวยขนาดนี้ ต้องมีรูปเก็บเอาไว้เยอะๆ นะ"

"ดีค่ะ วรรณจะได้อัพลงเฟซบุ๊กด้วย"

สองสาวเข้าไปถ่ายรูปกับคู่บ่าวสาวด้วยความสดใส และวรรณสาก ็

ไม่ลืมไหว้วานให้ช่างภาพช่วยถ่ายภาพจากโทรศัพท์มือถือของเธอเพื่อไป

อัพลงในเฟซบุ๊กอย่างที่ได้พูดเอาไว้ 

"สวัสดีค่ะคุณวิ คุณโอภาส"

หลังจากถ่ายภาพจนหน�าใจแล้วกรนุชก็หันไปเจอ 'ผู้หลักผู้ใหญ่' ท่ี
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ก�าลงัเดินเข้ามาในงาน วรรณสาจงึรบีสะกดิให้กรีณายกมอืไหว้ซึง่หญงิสาว

ก็รีบท�าตามแม้จะไม่รู้ว่าทั้งสองเป็นคนส�าคัญอย่างไร

"ยินดีด้วยนะ"

ท้ังสองคนเข้ามาแสดงความยินดีกับคู่บ่าวสาว วรรณสากับกีรณา 

ก็เลยขยับออกมาเล็กน้อยและหาโอกาสจะแยกตัวเข้างานเพื่อให้กรนุชกับ

เจ้าบ่าวได้มีเวลาถ่ายภาพกับแขกผู้หลักผู้ใหญ่

"จริงสิคะ ที่ห้องอาหารรับพนักงานใหม่มาเพิ่มอยู่คนหนึ่ง"

กรนุชเกริ่นถึงกีรณา แม้หญิงสาวจะไม่ได้มีต�าแหน่งส�าคัญในตอนนี้

แต่กรนุชก็อยากแนะน�าให้พวกท่านรู้จักกีรณาเอาไว้เผื่อว่าในอนาคตจะมี

ต�าแหน่งอื่นที่เหมาะสมกับความสามารถ

"นี่กีรณาค่ะ เพิ่งเข้ามาท�างาน แต่หน่วยก้านใช้ได้เลยนะคะ ฝึก 

ไม่นานก็เก่งกาจเชียว แถมยังหัวไวอีกต่างหาก นี่เรียนจบตั้งเกียรตินิยม

จากมหาวิทยาลัยดังในกรุงเทพฯ ด้วย ตอนอยู่กรุงเทพฯ ชีวิตเคราะห์ซ�้า

กรรมซัดกเ็ลยอยากหนมีาท�างานต่างจงัหวดัเปลีย่นบรรยากาศบ้าง เธอตัง้ใจ

ว่าจะมาสมัครต�าแหน่งพีอาร์ แต่ฝ่ายเอชอาร์ดันรับพนักงานคนใหม่ก่อน 

ก็เลยได้มาเสิร์ฟ เพราะอุตส่าห์เดินทางมาแล้วน่ะค่ะ"

กีรณารีบยกมือไหว้ซึ่งผู้ใหญ่ทั้งสองก็ยกมือรับไหว้เธอเช่นกัน

"ท่านนี้คุณ 'วิภา' เป็นญาติผู้ใหญ่เพียงคนเดียวของเจ้าของโรงแรมนี้ 

และคณุ 'โอภาส' ท้ังสองเป็นกรรมการบอร์ดบรหิารของโรงแรมนีจ้้ะ" กรนชุ

แนะน�าอย่างเป็นทางการ

กีรณาอดต่ืนเต้นไม่ได้ เธอไม่คิดว่าจะได้เจอผู้ใหญ่ต�าแหน่งใหญ่โต

ขนาดนี้

"คุณนุชออกปากแนะน�าแถมยังชมซะขนาดนี้ ท่าทางจะเก่งจนหาตัว

จับยากจริงๆ" วิภามองกีรณาด้วยสายตาเอ็นดู กรนุชปลื้มใจแทนกีรณา 

อยู่ไม่น้อยที่เธออาจได้รับความเมตตาจากวิภา
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"คนนี้นี่เองท่ีฝ่ายเอชอาร์ออกปากว่าเสียดาย" โอภาสว่า "หน้าตา

สะสวยทีเดียว"

"แหม...คุณโอภาส"

วภิาเหล่มองหนุม่ใหญ่ข้างกายด้วยสายตามีเลศนยั เพราะโอภาสอายุ

เกือบห้าสิบปี เป็นหนุ่มใหญ่ที่ยังดูดี เจ้าชู้พอตัว และด้วยความเจ้าชู้นี่เอง

ถึงได้แยกบ้านกับภรรยามาเกือบสิบปีแล้ว แต่ท่ียังไม่ได้หย่าขาดจากกัน

ตามกฎหมายก็เพราะลูกและเรื่องของทรัพย์สินต่างๆ ที่ครอบครองอยู่

"ผมแค่ชมไปตามท่ีเห็น ไม่ได้คิดอะไรครับ อย่ามองผมด้วยสายตา

แบบนั้น"

วิภาหัวเราะเมื่อโอภาสรีบออกตัวแรงเสียขนาดนั้น

"แล้วคิดยังไงถึงมาท�างานไกลถึงที่นี่ล่ะ" วิภาถามด้วยความสงสัย

"กี้ถูกเจ้านายเก่าลวนลาม แล้วเมียเขาก็เข้ามาเจอพอดี เขาหาว่ากี้

เป็นเมียน้อย กี้ก็เลยลาออกน่ะค่ะ แล้วที่บ้านกี้มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะ กี ้

ก็เลยต้องรีบหางานท�า ยายวรรณเลยชวนมาท�างานที่นี่ค่ะ"

"งั้นก็อดทนท�างานเสิร์ฟไปก่อนแล้วกันนะ ถ้ามีต�าแหน่งที่เหมาะสม

กับหนูเมื่อไหร่ฉันจะดูให้" 

วภิาออกปากกบักรีณา เพราะกรนชุรบัรองความสามารถขนาดนีแ้สดงว่า 

ต้อง 'ไม่ธรรมดา' ปกติกรนุชจะไม่ชมใครง่ายๆ และไม่ใช่คนที่จะฝากงาน

ให้ใครหากไม่เห็นถึงความสามารถ

"ขอบคุณค่ะ"

กีรณารีบยกมือไหว้ขอบคุณ จากนั้นก็พูดคุยกันต่ออีกเล็กน้อยก่อน 

ท่ีวรรณสาจะหาโอกาสพากรีณาขอตวัเข้าไปในงานเพ่ือให้วิภากบัโอภาสได้

ถ่ายภาพร่วมกับคู่บ่าวสาวบ้าง

งานฉลองมงคลสมรสคนืนีเ้ป็นปาร์ตีแ้บบคอ็กเทล สองสาวเดนิหาโต๊ะ
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ท่ีว่างก่อนจะผลดักนัเดนิไปตกัอาหาร พอกรีณาตกัอาหารเรยีบร้อยวรรณสา 

จงึเดินไปตกับ้าง และในขณะท่ีหญงิสาวนัง่รอเพ่ือนอยู่นัน้กมี็ผูช้ายคนหนึง่

เดินมานั่งท่ีเก้าอี้ตรงกันข้าม แม้เขาจะไม่ขออนุญาตก่อนแต่เธอกลับยิ้ม

ยินดี

เพราะเขาคือ...ผู้ชายที่บังเอิญเจอกับเธอบ่อยเหลือเกิน!

"เจอกันอีกแล้วนะครับ"

เชษฐ์ทักทายพร้อมรอยย้ิมมีเสน่ห์ท�าให้กีรณายิ้มขบขันเพราะ 

เป็นเหตกุารณ์บังเอิญครัง้ท่ีสีแ่ล้วท่ีท้ังสองได้พบกนัและเขากทั็กทายกึง่ต้ังใจ

ย�้าความบังเอิญนี้ด้วยความขบขันเช่นกัน

"บังเอิญจังเลยนะคะ"

เธอแกล้งย�้าทั้งๆ ที่ในใจคิดว่านี่ไม่ใช่ความบังเอิญ!

"ผมเคยบอกแล้วไงว่าการพบกันของเราสองคนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ..."

ไม่พูดเปล่าแต่เชษฐ์ยังสบตาหญิงสาวอย่างมีความหมายจนกีรณา

ประหม่าอย่างบอกไม่ถูก ทุกอย่างท่ีเป็นเขามีเสน่ห์เหลือล้น...ไม่ใช่แค่ 

กับเธอ แต่ผู้หญิงทุกคนก็ต้องหวั่นไหวหากตกอยู่ภายใต้สายตาคมกริบคู่นี้ 

โดยเฉพาะเม่ือมีเหตุการณ์บังเอิญให้พบกนัหลายครัง้ราวกบับุพเพสนันวิาส

ด้วยแล้ว

"ผมเป็นเจ้าของโรงแรมนี้ก็จริง แต่ผมเพ่ิงจะมาท่ีนี่ครั้งแรกและอยู่ 

พักผ่อนหลายวัน ดังนั้นมันแปลกมากท่ีผมจะบังเอิญเจอใครสักคน 

หลายครั้งภายในเวลาไม่กี่วัน"

"โชคชะตาคงเล่นตลกมั้งคะ"

"ผมว่าโชคชะตาคงอยากให้เราได้เจอกันบ่อยๆ มากกว่า"

ท้ังค�าพดู รอยย้ิม และสายตาท่ีชวนให้หลอมละลายท�าให้กรีณาคดิว่า

เขาอาจก�าลังจีบเธอ...พลันหัวใจท่ีเคยแห้งแล้งก็กลับมามีชีวิตชีวาข้ึน 

อีกครั้งท้ังๆ ท่ีเธอเคยคิดว่าหลังจากเลิกกับธีรัช เธอคงเข็ดเรื่องผู้ชายไป 
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พักใหญ่ แต่เขาคนนี้ซึ่งดูเปิดเผยและจริงใจกลับท�าให้เธอหวั่นไหวได้อย่าง

ที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

แม้กระทั่งกับแฟนเก่าอย่างธีรัช...เธอก็ยังไม่เคยรู้สึกเช่นนี้เลย

"เมื่อกี้คุณเชษฐ์บอกว่าเพิ่งจะมาที่นี่เหรอคะ" 

กีรณาถามด้วยความสงสัย เพราะเขาเป็นเจ้าของโรงแรมนี้จะไม่มา

ดูแลความเรยีบร้อยหรอือย่างไร แต่เธอกค็ดิข้ึนได้ว่าคนรวยระดบัมหาเศรษฐ ี

หลายคนก็ไม่ต้องท�างานเอง แต่จ้างคนที่ไว้ใจได้มาดูแลแทน แล้วเชษฐ์ก็ 

มีญาติผู้ใหญ่อย่างวิภาอยู่ในทีมผู้บริหาร เขาคงจะให้ท่านช่วยดูแลงาน 

เหล่านี้

"ใช่ครบั ปกตผิมจะท�างานอยูท่ี่ต่างประเทศ เพราะเป็นช่างภาพแฟช่ัน

ให้กับหลายแบรนด์ นานๆ ทีถึงจะกลับมาเมืองไทยครั้งหนึ่ง แต่หลังจากนี้

ผมตั้งใจว่าจะมาช่วยงานที่เมืองไทยมากขึ้น" 

เชษฐ์เล่าอย่างไม่ปิดบัง จากนั้นเขาก็มองเธอพร้อมรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ 

"กี้...ไม่รู้จักผมเลยเหรอครับ"

หญิงสาวหัวใจเต้นแรงไปหลายจังหวะเมื่อชายหนุ่มเรียกเธอด้วย 

ชื่อเล่น

"ท่ีกี้เคยบอกคุณว่าท�าการบ้านเกี่ยวกับคุณเพราะได้เป็นพนักงานท่ีนี่ 

กีก้แ็ค่ท�าความรูจ้กัแบบผวิเผนิให้รูว่้าคณุเป็นใครเท่านัน้ค่ะ ไม่ได้อยากรูถ้งึ

ขั้นต้องไปค้นประวัติคุณนี่คะ"

กรีณาเปลีย่นมาใช้สรรพนามแทนตวัเองด้วยชือ่เล่นบ้าง แม้จะหวัน่ไหว 

และประหม่าแค่ไหน กีรณาก็ยังตั้งสติตอบค�าถามของเชษฐ์ได้อย่างสงวน

ท่าที แต่มันก็เป็นความจริงอย่างที่เธอพูด 

ต้ังแต่วันท่ีท้ังสองคนบังเอิญพบกันท่ีนี่แล้ววรรณสาก็บอกข้อมูล 

เกี่ยวกับเขาให้รับรู้ซึ่งเธอก็รู้ข้อมูลของเขาแค่นั้น และต่อให้เธอจะชอบเขา

มาก ทว่ายังไม่ได้คลั่งไคล้จนถึงขั้นเสาะหาข้อมูลมากกว่านั้น
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ท่ีส�าคัญก่อนหน้านี้กีรณาเองก็ทุ่มเทความสนใจให้กับการเริ่มท�างาน

ใหม่ด้วย แต่หลังจากคืนนี้...เธอตั้งใจว่าจะต้องลองหาประวัติของเขาอย่าง

ละเอียดสักหน่อยแล้ว!

เชษฐ์ขอนั่งร่วมโต๊ะกับกีรณาและวรรณสาโดยไม่เกรงใจสายตา

พนักงานคนอื่นๆ ในงาน แม้เขาจะไม่ค่อยปรากฏตัวแต่หลายคนก็รู้จักเขา

ดี วรรณสาอดแปลกใจกับท่าทีของเขาไม่ได้เพราะปกติชายหนุ่มน่าจะ 

มาเป็นเกยีรติในงานครูเ่ดยีวแล้วรบีกลบัตามประสาคนใหญ่คนโต แต่นีเ่ขา

กลับนั่งคุยกับกีรณาอย่างไม่รู้เบื่อหน่าย 

และเธอคิดว่ามีเหตุเดียวเท่านั้นท่ีรองรับการกระท�านี้ได้คือเขาสนใจ

เพื่อนเธอ!

หญิงสาวคอยสังเกตสายตาท่ีเชษฐ์มองกีรณาตลอดเวลา และม่ันใจ

มากข้ึนเรื่อยๆ ว่าเขาชอบเพื่อนเธอแน่แล้ว กระท่ังช่วงท้ายงานเขาก็ขอ 

ปลีกตัวไปทักทายแขกผู้ใหญ่ ในขณะท่ีสองสาวเห็นว่างานเลี้ยงใกล้จะเลิก

แล้วจึงไปลากรนุชว่าจะกลับ จากนั้นกีรณาก็ขอแวะเข้าห้องน�้าท�าธุระก่อน 

"คุณเชษฐ์เขาดูสนใจแกมากเลยนะ" 

วรรณสาทักอย่างอดใจไม่ไหวเม่ือกีรณาเดินออกมาจากห้องน�้า 

หลังท�าธุระส่วนตัวเรียบร้อยแล้ว คนถูกทักจึงมองเพื่อนด้วยความสงสัยท่ี

จู่ๆ อีกฝ่ายก็พูดขึ้นมาแบบนั้น

"ยังจะมาท�าหน้างงอีก แกคดิว่าคนระดบัคณุเชษฐ์จะขอมานัง่ร่วมโต๊ะ

แล้วชวนแกคุยตั้งนานเพื่ออะไร และถ้าเขาแค่อยากจะหาเพ่ือนคุยหรือ 

เพือ่นร่วมโต๊ะด้วยกไ็ม่จ�าเป็นต้องเป็นแกกไ็ด้นีน่า ถ้าเขาไม่สนใจแก" วรรณสา 

พูดด้วยความหมั่นไส้ที่กีรณาตีหน้าซื่อตาใสใส่เธอเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราว

"แกคิดงั้นจริงๆ เหรอ" กีรณาถามย�้าเพื่อความแน่ใจ

ไม่ใช่ว่าหญิงสาวไม่รูส้กึอะไร แต่เธอยังไม่อยากเข้าข้างตวัเองเกนิไป
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จนเที่ยวไปพูดกับเพื่อนว่าเชษฐ์สนใจเธอ เพราะถ้ามันไม่ใช่ เธอนั่นแหละ 

ที่จะ 'หน้าแตก' จนหมอไม่รับเย็บ

"หรอืแกไม่รูส้กึล่ะ" วรรณสามองตาเพ่ือน "ฉันสงัเกตสายตาท่ีเขามอง

แก...มันบอกได้ว่าเขาชอบแกชัดๆ เลย หรือว่าบ่อน�้านั้นจะศักดิ์สิทธิ์จริงๆ 

โห! แต่ก็เห็นผลเร็วเกินไปหรือเปล่า"

"บังเอิญมากกว่าล่ะมั้ง"

"โลกนี้ไม่มีเรื่องบังเอิญบ่อยขนาดนั้นหรอกนะ" 

วรรณสาไม่คิดว่าจะเกิดเรื่องบังเอิญบ่อยขนาดนี้ 

"แกอย่าเกบ็อาการนกัเลย ดีใจอยู่กบ็อกมา! นีค่ณุเชษฐ์เลยนะ เจ้าของ

โรงแรมหลายสาขาในประเทศไทย รวยติดอันดับประเทศ แถมยังเป็น 

ช่างภาพอิสระชื่อดังที่มีชื่อเสียงระดับอินเตอร์ด้วย"

"เพราะเขาเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ไงล่ะ ฉันถึงไม่กล้าคิดเข้าข้างตัวเอง"

"แต่เขาสนใจแกก่อน แกต้องจับเขาให้อยู่หมัดเลยนะ" 

วรรณสายุยงส่งเสริมด้วยความหวังดี เทียบกันแล้วเชษฐ์เป็นผู้ชาย

แสนดีระดับพรีเมี่ยมจนอดีตคนรักของกีรณาเทียบไม่ติดเลย หากปล่อยให้

เขาหลุดมือไปก็น่าเสียดายแย่

"ผู้ชายเพอร์เฟ็กต์ขนาดนี้ใช่ว่าจะตกถึงมือเราได้ง่ายๆ"

"ถ้าจับได้ง่ายขนาดนั้น ฉันก็จับไปแล้ว เขาเป็นคนนะไม่ใช่ปูใช่ปลา

จะได้จับกันได้ง่ายๆ"

"แสดงว่าแกกอ็ยากจบัเขาอยู่เหมือนกนัสนิะ ตายแล้ว! เพือ่นฉันจะได้ 

เป็นแฟนเจ้าของโรงแรมอ่ะ เลิศมากกก" วรรณสาท�าท่าเคลิ้มฝันจนกีรณา

หัวเราะกับท่าทางโอเวอร์แอ็กติ้งของเพื่อน

"มัวแต่ยืนเคลิ้มอยู่นั่น จะไปกันได้หรือยัง"

"แหม! ขอเคลิ้มหน่อยก็ไม่ได้"

จากนัน้สองสาวกเ็ดนิออกมาจากบรเิวณหน้าห้องน�า้ และพวกเธอแทบ
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ชะงกัฝีเท้าเม่ือเห็นว่าเย้ืองจากห้องจดังานเลีย้งมีผูช้ายคนหนึง่ยนืล้วงกระเป๋า 

เหมือนก�าลังมองหาใครสักคน

และเขาคนนั้นก็คือ...เชษฐ์!

"คุณเชษฐ์ยืนรอแกแน่เลย"

วรรณสาสะกดิกรีณาด้วยความตืน่เต้นก่อนจะดงึแขนหญิงสาวเดนิไป

ทางเชษฐ์โดยแกล้งท�าเป็นมองไม่เห็นเขา...หากชายหนุ่มยืนรอกีรณาจริง 

เขาต้องแสดงตัวแน่ และก็จริงดังคาด

"กี้ครับ!"

ชายหนุม่เรยีกขณะท่ีสองสาวก�าลงัจะเดนิผ่านไป วรรณสารบีหยุดเดนิ

แล้วดงึกรีณาเอาไว้ เธอแอบย้ิมกรุม้กริม่กบักรีณาเม่ือพิสจูน์ได้แล้วว่าเชษฐ์

ยืนรอเพื่อนเธอจริงๆ 

"เอ่อ...คืนนี้เราไปฟังเพลงกันต่อดีมั้ย"

คนตัวสูงชวนด้วยท่าทีขัดเขินเล็กน้อยท�าให้กีรณาหว่ันไหวจน 

เผลอยิ้มออกไปเพราะท่าทางเขาดูมีเสน่ห์อย่างไม่อาจบรรยาย และเธอ 

ไม่คิดว่าจะได้เห็นมุมนี้จากเขาเลย

"แหม! เดนิมาด้วยกนัสองคนแต่ชวนคนเดยีวเลยนะคะ" วรรณสาจงใจ

แซวเพื่อย�้าให้กีรณามั่นใจว่าเชษฐ์สนใจอีกฝ่ายจริงๆ เธอไม่ได้ยุยงส่งเสริม

เพื่อนอย่างไร้เหตุผลหรือมโนไปเอง

"คุณวรรณก็ไปด้วยกันนะครับ" เชษฐ์ชวนตามมารยาท

"วรรณล้อเล่นน่ะค่ะ" วรรณสาหัวเราะ เพราะรู้ดีว่าชายหนุ่มชวน 

แก้เก้อไปอย่างนั้นเอง "ให้คุณเชษฐ์ไปกับยายกี้สองคนดีกว่าค่ะ วรรณต้อง

รีบกลับไปเคลียร์งานที่ห้อง"

วรรณสาเห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีท้ังสองคนจะได้มีเวลาอยู ่ด้วยกัน 

ตามล�าพังกร็บีเปิดโอกาสอย่างไม่ลงัเล แต่เหตผุลของเธอท�าให้กรีณารบัรูไ้ด้ 

ในทันทีว่าเพือ่นจงใจผลกัไสให้เธอไปกบัเชษฐ์ เพราะวรรณสาเป็นพนกังาน
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ต้อนรับ จะมีงานอะไรมากมายให้ต้องรีบกลับไปเคลียร์ขนาดนี้

"แกไปกับคุณเชษฐ์นะกี้ คุณเขาอุตส่าห์ยืนรอเพื่อชวนแกโดยเฉพาะ"

พูดจบวรรณสาก็เดินออกไป กีรณาไม่ทันตอบรับและไม่ทันปฏิเสธ 

ก็ถูกเพื่อนท้ิงให้ยืนอยู่กับเชษฐ์ตามล�าพังแล้ว เธอยอมรับว่าอยากท�า 

ความรู้จักกับเขา แต่ก็อยากมีเพื่อนไปด้วยกัน

หญิงสาวคิดว่ามันอาจจะเร็วเกินไปหากเธอไปกับเขาตามล�าพัง

"กี้ล�าบากใจที่จะไปกับผมเหรอครับ"

ชายหนุม่ถามด้วยสหีน้ารูส้กึผดิราวกบัคิดว่าตวัเองใช้อ�านาจความเป็น

เจ้าของโรงแรมบีบบังคับเธอ สีหน้าและสายตาแบบนั้นท�าให้กีรณารีบ 

ส่ายหน้าปฏิเสธเพราะไม่อยากให้เขารู้สึกแย่ และเธอเองก็ไม่ใช่ว่าไม่อยาก

ไปฟังเพลงหรือท�าความรู้จักกับเขาต่อ เพียงแต่เธออยากให้เพื่อนไปด้วย

"ผมขอโทษนะครับถ้าท�าอะไรเหมือนมัดมือชก"

"ไม่ใช่แบบนัน้หรอกค่ะ กีแ้ค่อยากให้ยายวรรณไปด้วย" กรีณาบอกเขา 

ก่อนจะรบีเปลีย่นเรือ่งคยุ "แล้วคณุเชษฐ์จะพากี้ไปฟังเพลงท่ีไหนต่อเหรอคะ 

กี้ไม่รู้จักที่เที่ยวที่นี่เลยนะ"

"ห้องวีไอพีของโรงแรมนี้ครับ เป็นห้องพักพิเศษของผมเอง"

เชษฐ์บอกพร้อมรอยย้ิมเม่ือหญงิสาวถามด้วยรอยย้ิมอ่อนหวานเหมอืน 

อยากเปลีย่นบรรยากาศและไม่อยากให้เขารูส้กึแย่ แต่ค�าตอบนัน้กลบัท�าให้

กีรณาลังเลอีกครั้ง

แน่นอน...เธอคิดว่ามันเร็วเกินไปหากจะอยู่กับเขาสองต่อสองในท่ี

ลับตาคนยามค�่าคืน

"ผมแค่อยากพากี้ไปฟังเพลงจริงๆ" เชษฐย์นืยนัว่าเขาไมไ่ด้คิดอกศุล

กับเธอ "ห้องนั้นวิวสวยมาก ผมคิดว่ากี้น่าจะชอบ แล้วผมก็อยากโชว์ฝีมือ

ผสมค็อกเทลให้กี้ด้วย...ไม่ได้คิดอย่างอื่น"

"กี้ก็ยังไม่ได้ว่าอะไรนี่คะ"
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"ผมสัญญาว่าจะไม่ท�าอะไรกี้ คุณเช่ือผมได้อย่างหนึ่งว่าผมจะไม่ 

ท�าอะไรผู้หญิงที่ไม่เต็มใจ"

เชษฐ์บอกอย่างหนักแน่น แววตาซื่อตรงและมั่นคง กีรณารู้สึกได้ถึง

ความเป็นสุภาพบุรุษของเขา เพราะครั้งหนึ่งชายหนุ่มก็เคยช่วยเธอไว้ 

จากการถกูผูช้ายลวนลาม ถ้าเขาคดิจะฉวยโอกาสสกันดิอาจใช้ความประทับใจ 

ท่ีเธอมีให้เขามาขอเบอร์โทรศพัท์เธอ แล้วหาโอกาสชวนเธอไปสานต่อก็ได้ 

แต่เขาก็ไม่ท�า

ไม่รู้ว่าเพราะคืนนี้กีรณาดื่มค็อกเทลไปหลายแก้วหรือเปล่า เธอถึงได้

มีความกล้าในการตัดสินใจมากกว่าปกติ แต่ท่ีแน่ๆ คือเธอคิดว่าถึงแม้จะ

บังเอิญพบกับเชษฐ์หลายครั้ง แต่เธอไม่แน่ใจเลยว่าในอนาคตจะได้พบ 

กับเขาอีกหรือไม่ แล้วตอนนี้เขาก็สนใจเธอ เธอเองก็สนใจเขา 

หญิงสาวไม่อยากเสียโอกาสท่ีจะได้ท�าความรู้จักกับเชษฐ์ให้มากข้ึน 

ในท่ีสุดเธอก็เผยรอยย้ิมบางๆ และพยักหน้าตอบตกลงว่าคืนนี้เธอจะไป 

ฟังเพลงกับเขา...ที่ห้องวีไอพี
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'ห้องวไีอพ'ี ท่ีเชษฐ์พูดถงึอยูบ่นช้ันสงูสดุของโรงแรม บนช้ันเดยีวกนันัน้ 

มห้ีองอยูอี่กสามห้องเท่านัน้บ่งบอกได้ว่าเป็นห้องสดุพิเศษจรงิๆ และขนาดห้อง 

แต่ละห้องนั้นกว้างขวางมาก

วนิาทีแรกท่ีก้าวเข้าไปในห้องวไีอพีกรีณารูส้กึตืน่เต้นอย่างบอกไม่ถกู 

ภายในห้องกว้างกว่าที่เธอจินตนาการไว้ อีกทั้งยังถูกตกแต่งอย่างสวยงาม 

หรูหรา และน่าอยู่ราวกับภาพถ่ายจากนิตยสารที่เธอเคยดู นอกจากนี้ยังมี

ทิวทัศน์ท่ีงดงามท่ีสดุอกีด้วย...ภายในห้องมีท้ังโซนรบัแขก ห้องนอน ห้องน�า้ 

ห้องชมวิว และห้องครัวท่ีมีบาร์เล็กๆ เหมือนท่ีนี่เป็นห้องชุดสุดหรูของ 

มหาเศรษฐีก็ไม่ปาน

"เห็นคุณบอกว่าห้องนี้เป็นห้องส่วนตัว แล้วคุณก็ไม่ค่อยได้กลับมา

เมืองไทยด้วย...น่าเสียดายแย่เลยนะคะถ้าส่วนใหญ่แล้วห้องสวยๆ แบบนี้

ต้องถูกปิดเอาไว้"

กีรณาพูดหลังจากที่เชษฐ์พาเธอเดินชมห้องพักวีไอพีคร่าวๆ

"ผมกบ็อกกีแ้ล้วไงครบัว่าหลงัจากนีผ้มจะกลบัมาช่วยงานท่ีเมืองไทย

และคงจะเข้ามาอยู่ท่ีนี่บ่อยข้ึน ไม่อย่างนั้นผมก็คงไม่กล้าขอห้องพิเศษ 

บทที่ 5
ในห้องวีไอพี
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แบบนี้ไว้" เขายักไหล่เบาๆ

"แสดงว่าท่ีผ่านมาคุณวิก็ท�างานหนักแย่เลยสิคะเพราะคุณวิต้องคอย

ดูแลงานที่นี่แทนคุณ"

หญงิสาวเห็นใจวิภา เพราะอีกฝ่ายเป็นผูห้ญิงตวัเลก็ๆ แต่ต้องแบกรบั

งานท่ียิ่งใหญ่ขนาดนี้ เชษฐ์ได้ฟังก็นิ่งไปครู่หนึ่งเหมือนเขาก�าลังครุ่นคิด

อะไรบางอย่าง จากนั้นชายหนุ่มก็ยิ้มบางๆ ก่อนจะตอบเธอ

"ครับ" เขาตอบรับอย่างเสียมิได้ ก่อนจะรีบพาเธอเปลี่ยนเรื่องคุย  

"แต่เราอย่าเพ่ิงพูดเรื่องงานกันดีกว่าเพราะผมอยากชวนคุณมาดื่มและ 

ฟังเพลงด้วยกันมากกว่า"

จบประโยคนั้นคนตัวสูงก็แตะข้อศอกร่างบางเบาๆ แล้วพาเดินไปยัง

บาร์เล็กๆ ที่กั้นระหว่างครัวกับห้องรับแขก เขาเลื่อนเก้าอี้ทรงสูงหน้าบาร์

ให้เธอนั่ง กีรณายิ้มขอบคุณเขา

"นั่งรอผมที่นี่เดี๋ยวนะ ผมขอไปล้างหน้าล้างตาก่อน"

เชษฐ์บอกขณะยืนเท้าขอบเคาน์เตอร์ ดวงตาสีด�าสนิทมองหญิงสาว

ตัวเล็กท่ีนั่งห้อยเท้าอยู่กับเก้าอ้ีทรงสูงเหมือนเด็ก สายตาเขาเต็มไปด้วย

ความสนใจและเอ็นดูเธออยู่ในที

"ไม่กลัวว่ากี้จะซนจนเดินดูห้องคุณหรือหยิบนั่นหยิบนี่จนตกแตก 

เหรอคะ"

"ผมรู้ว่ากี้ไม่ใช่เด็กดื้อ หรือถ้ากี้เกิดดื้อข้ึนมาจริงๆ ผมก็จะจับกี้มา

ลงโทษเอง"

เชษฐ์เน้นค�าว่า 'ลงโทษ' เหมือนก�าลังมันเขี้ยวเด็กที่มีแววว่าจะ 'ซน' 

เหลือเกิน กีรณายังไม่ได้ถามด้วยซ�้าว่าคนตัวสูงจะลงโทษเธอยังไง เพราะ

ชายหนุ่มย้ิมเจ้าเล่ห์เหมือนหมาป่าเป็นเชิงข่มขู่ก่อนจะเดินเข้าไปทาง 

ห้องนอนเพื่อล้างหน้าล้างตาอย่างที่บอกกับเธอไว้

เขาคงไม่ธรรมดาแน่ๆ
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หญิงสาวคดิในใจ กรีณาบอกกบัตวัเองว่าถงึแม้เชษฐ์จะเป็นสภุาพบุรษุ 

แต่เขาเป็นผู้ชายแพรวพราวเจ้าเสน่ห์ขนาดนี้ เธอต้องพยายามเรียกสต ิ

เอาไว้ให้มากจะได้ไม่ถูกเสน่ห์เหลือร้ายของเขา 'ล่อลวง' จนเผลอปล่อยตัว

ปล่อยหัวใจให้กับเขาจนเกินไป

"เดีย๋วผมจะลองท�าคอ็กเทลให้กีชิ้มนะ แอลกอฮอล์อ่อนๆ ใช่มัย้ครบั"

เชษฐ์เดินกลับมาหากีรณาอีกครั้ง ใบหน้าหล่อเหลาดูสดช่ืนและ 

ผ่อนคลายข้ึนเมื่อได้ล้างหน้าล้างตา และนอกจากถอดเสื้อสูทออกไปแล้ว 

เขายังปลดกระดุมเสื้อเช้ิตอีกสองเม็ด แล้วดึงแขนเสื้อข้ึนมาจนถึงข้อศอก

เพื่อลดความอึดอัดอีกด้วย ท่าทางสบายๆ ของเขาก็ยังดูดีมากจนน่าโมโห

ผู้ชายคนนี้จะดูดีตลอดเวลาเลยหรือไง

หญิงสาวนึกในใจด้วยความหมั่นไส้ แต่สายตากลับมองคนตัวสูง 

ด้วยความช่ืนชม และก่อนท่ีเขาจะรูต้วัว่าเธอแอบมองเขาด้วยความหลงใหล

อยู่นั้นเธอก็รีบเปลี่ยนเรื่องคุย

"ท่าทางคณุจะชอบดืม่นะคะในห้องถงึต้องมบีาร์เหล้าด้วย" กรีณาถาม

ขณะท่ีสายตายังมองชายหนุ่มท่ีก�าลังผสมค็อกเทลให้เธอด้วยท่าทาง

คล่องแคล่วราวกับเป็นบาร์เทนเดอร์

"นิดหน่อยครับ แต่ผมเป็นคนชอบดื่มคนเดียวหรือไม่ก็คนท่ีสนิท

เท่านั้นก็เลยมักจะดื่มอยู่ท่ีห้องมากกว่าออกไปดื่มท่ีร้าน" เขาบอกสาเหต ุ

ที่ในห้องมีบาร์เหล้าเล็กๆ แบบนี้

"แต่ตอนที่เราเจอกันครั้งแรกเราก็เจอกันในผับนะคะ"

ประโยคนัน้ท�าให้เชษฐ์ชะงกัไปเลก็น้อยเหมือนกบัว่าเขาเผลอพูดอะไร

ผิดไป แต่ก็เป็นเพียงครู่เดียวเท่านั้นก่อนท่ีเขาจะย้ิมให้กับเธอเหมือน 

ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเธอก็ไม่ทันสังเกต

"ตอนนั้นผมเพิ่งกลับจากต่างประเทศ เพื่อนก็เลยลากไปเที่ยว แต่ก็ 

ดีนะเพราะมันท�าให้ผมได้เจอกี้" เชษฐ์บอกขณะท่ีดวงตาคมกริบจับจ้อง 
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ร่างบางไม่ยอมละสายตา เป็นกีรณาท่ีรู้สึกเขินอายจนประหม่าจึงเสมอง 

ไปทางอื่น "แล้วกี้ล่ะ วันนั้นท�าไมถึงได้ไปเที่ยวผับคนเดียว"

"มันแปลกด้วยเหรอคะที่กี้จะไปผับคนเดียว"

หญิงสาวไม่ตอบแต่เป็นฝ่ายย้อนถามเชษฐ์ เพราะยังไม่แน่ใจว่า 

ควรจะเล่าเรื่องส่วนตัวให้คนท่ีเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานฟังหรือไม่...ถึงแม้เธอ

จะไว้ใจเขาค่อนข้างมากก็ตาม

"ส่วนใหญ่คนท่ีไปเท่ียวผบัมักจะไปกนัเป็นกลุม่มากกว่า" เขาวิเคราะห์

ด้วยน�้าเสียงเรียบๆ "แล้วท่าทางของกี้ก็ดูไม่คุ้นเคยกับสถานท่ีแบบนั้น 

เท่าไหร่ ผมเดาว่ากี้คงไม่ค่อยได้ไปเที่ยวบ่อย...ใช่มั้ย"

"ก็จริงค่ะ" หญิงสาวตอบรับไปตามความจริง

กรีณาไม่เคยคิดว่าผูห้ญงิท่ีไปเท่ียวกลางคนืเป็นคนไม่ด ีเพราะคนเรา

จะตดัสนิกนัเพยีงแค่เรือ่งเปลอืกนอกแบบนัน้ไม่ได้ เพียงแต่ในฐานะของเธอ

ตอนนี้...เธอเลือกท่ีจะไม่ไปเพราะต้องการประหยัดเงิน ใช้เวลาไปกับการ

นอนพัก และเก็บแรงเอาไว้ท�างานหาเงินมากกว่า

"แล้วเกิดอะไรขึ้น พอจะเล่าให้ผมฟังได้มั้ย"

เชษฐ์ถาม ดวงตาสีด�าสนิทมองเธอด้วยความสงสัยและเป็นห่วงอยู ่

ในทีราวกบัพอจะคาดเดาได้ว่าเบ้ืองหลงัของการไปท่องราตรคีนืนัน้ของเธอ

อาจมีปัญหาซุกซ่อนเอาไว้

"ช่วงนั้นชีวิตกี้ค่อนข้างซวยน่ะค่ะ"

กีรณาเปิดใจเล่าในท่ีสุด หญิงสาวคิดว่าในเมื่อเธอลองเปิดโอกาส 

ให้ตวัเองได้ท�าความรูจ้กักบัเชษฐ์แล้ว เธอกน่็าจะแชร์เรือ่งราวในชีวิตให้เขา

ได้ฟังบ้าง บางทีความเห็นของเขาอาจบอกให้เธอรูไ้ด้ว่าลกึๆ เขาเป็นผูช้าย

แบบไหน มีทัศนคติยังไง และเธอกับเขาจะเข้ากันได้หรือเปล่า

"กี้จับได้ว่าแฟนท่ีเพิ่งคบหาไม่นานนอกใจ" เธอท�าหน้ามุ่ยเบาๆ  

"น้องชายก็ไปมีเรื่องกับคู่อริ แถมกี้ยังถูกเจ้านายเก่าลวนลาม แล้วเมียเขา
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ก็มาหาว่ากี้เป็นเมียน้อยอีกต่างหาก กี้ทนไม่ไหวก็เลยด่าเขากลับไปแล้ว 

รีบลาออกจากงาน แต่ถึงไม่ลาออก เมียเจ้านายเก่าก็คงจะไล่กี้ออกอยู่ดี"

ชายหนุ่มรับฟังเงียบๆ ขณะรินค็อกเทลที่ผสมแล้วใส่แก้วก่อนน�ามัน

มาเสร์ิฟให้กรีณา แม้เขาจะไม่ได้พดูอะไรแต่ใบหน้าหล่อเหลากบัสายตาคม

คู่นั้นบอกได้ว่าเขาเห็นใจเธอ

"พอกี้ไปเท่ียวผับ กะว่าจะฟังเพลงแก้เครียดสักหน่อยก็ดันถูกผู้ชาย

ลวนลาม"

กรีณาหัวเราะข่ืนๆ ให้กบัโชคชะตาท่ีเลวร้ายของตวัเอง เชษฐ์ยิง่มองเธอ 

ด้วยสายตาเห็นใจมากข้ึนราวกับเขาโกรธแค้นโชคชะตาแทนกีรณาท่ีถูก 

เล่นตลกกับชีวิตถึงขนาดนี้

"ว่าแต่...คุณคงไม่ใจร้ายมอมเหล้ากี้หรอกนะคะ" หญิงสาวถาม 

หย่ังเชงิขณะมองคอ็กเทลสสีวยท่ีถกูน�ามาวางตรงหน้า เธอไม่อยากคยุเรือ่ง

เครียดๆ จนเสียบรรยากาศอีกแล้ว

"ผมบอกแล้วไงว่าผมจะไม่ท�าอะไรผูห้ญิงท่ีไม่เตม็ใจ" เชษฐ์บอกย้ิมๆ 

แต่น�้าเสียงหนักแน่นและม่ันคง "กี้ลองจิบดูสิครับ ผมผสมแอลกอฮอล ์

ไม่มากหรอก ผมอยากรู้ว่ากี้ชอบหรือเปล่า"

กีรณาย้ิมบางๆ ก่อนจะยกแก้วค็อกเทลข้ึนจิบอย่างช้าๆ โดยม ี

บาร์เทนเดอร์หนุ ่มหล่อคอยมองเหมือนก�าลังรอลุ ้นผลว่ารสชาติของ

ค็อกเทลที่ตนเองตั้งใจท�าจะถูกใจเธอหรือไม่

"โอเคเลยนะคะ คุณนี่เก่งรอบด้านเลยนะ" เธอชมจากใจจริง

"แต่คงยังไม่ได้ครึง่หนึง่ของผูห้ญิงตวัเลก็ๆ อย่างกี"้ คนตวัสงูมองเธอ

ด้วยสายตาอ่อนโยน เขาวกกลับมาคุยเรื่องเธออย่างสนใจ "เหมือนมีใคร 

เล่นตลกกับชีวิตกี้เหมือนกันเนอะ"

กีรณาฝืนยิ้มอีกครั้งเพราะหญิงสาวรู้สึกได้ถึงความห่วงใยจากดวงตา

สีด�าคมกริบคู่นั้น เธอเข้าใจว่าเชษฐ์คงอยากปลอบใจเธอ แต่เขาคงเป็น 
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คนพูดปลอบใจใครไม่เก่งนัก

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ อันท่ีจริงกี้ก็ค่อนข้างชินกับชีวิตท่ีโชคร้ายแบบนี้

แลว้ เพยีงแตช่่วงนี้มนักระหน�่ามาเกือบจะพร้อมกันไปหน่อย กีก้เ็ลยรบัมอื

ไม่ค่อยทัน"

"แล้วคุณพ่อกับคุณแม่กี้ล่ะ"

"ท่านเสยีไปนานแล้วล่ะค่ะ กีอ้ยู่กบัน้องชายแค่สองคน" เกดิความเงยีบ 

ข้ึนหนึ่งอึดใจ...ใบหน้าหล่อเหลาแสดงความกระอักกระอ่วนใจเหมือนเขา

คดิว่าตนเองไม่น่าถามเรือ่งสะกดิใจเธอ "แต่น้องชายกีก้็ใกล้จะเรยีนจบแล้ว 

อีกหน่อยชีวิตก็คงเข้าที่เข้าทาง แล้วกี้ก็น่าจะสบายใจขึ้น"

"ผมขอโทษนะที่ถามเรื่องนี้"

"ไม่เป็นไรค่ะ เรื่องผ่านมานานแล้ว กี้ท�าใจได้แล้วค่ะ"

"แล้วกี้...ไม่ต้องการใครสักคนมาดูแลบ้างเหรอ"

"หมายความว่ายังไงคะ" เธอถามอย่างไม่เข้าใจนกั "มี 'เสีย่เลีย้ง' อะไร

ท�านองนี้เหรอคะ ไม่เอาดีกว่าค่ะ กี้สู้ด้วยตัวเองมาขนาดนี้แล้ว อีกอย่าง 

โลกนี้ก็ไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ หรอก มีคนมาเลี้ยงดูก็อาจสบายขึ้นแต่มันก็คง

ต้องแลกกับอะไรหลายๆ อย่าง อย่างน้อยๆ กี้ก็ต้องนอนกับผู้ชายท่ีกี ้

ไม่ได้รัก"

"แล้วแฟนกับคนรักล่ะ" เขาถามต่ออย่างใจเย็นแต่กลับท�าให้คน 

ถกูถามชะงกัเลก็น้อย "อย่างน้อยๆ กีก้จ็ะมีคนไว้ปลอบใจหรอืช่วยคดิแก้ไข

ปัญหาในเวลาที่เจอกับมรสุมแบบนี้นะ"

"ไม่ดีกว่าค่ะ คนท่ีเพิ่งเลิกไปก็ไม่เคยเห็นจะช่วยอะไรกี้เลย แถมยัง

นอกใจจนกี้จับได้คาหนังคาเขา กี้ว่าถ้ากี้ไม่ว่างมาก กี้ไม่มีแฟนมาให้เป็น

ภาระตัวและหัวใจดีกว่า" หญิงสาวย้ิมข�า แต่เธอก็เคยคิดอย่างนั้นจริงๆ 

กระทั่งได้มาพบกับเขา เธอถึงได้เปิดใจลองศึกษาใครสักคนอีกครั้ง

"กี้พูดแบบนี้ผมใจฝ่อเลยนะ"
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เชษฐ์ท�าหน้าเหมือนถูกตัดก�าลังใจ ทีแรกกีรณาก�าลังคิดในใจว่าคืนนี้

เธอจะได้เห็นเขาในหลายแง่มุม แต่ก็สะดุดกับค�าพูดของเขาก่อน...เชษฐ์

บอกว่า 'ใจฝ่อ' เมื่อเธอบอกเขาในท�านองว่ายังไม่อยากมีคนรัก 

นี่แสดงว่าเขาก�าลังคิดจะจีบเธอจริงๆ อย่างนั้นหรือ

ความจรงิหญงิสาวกพ็อจะรูอ้ยู่บ้างว่าเขาคงสนใจในตวัเธอ ไม่เช่นนัน้

คงไม่ชวนมาดื่มต่อแบบนี้ ทว่าพอเขาสื่อมันออกมาด้วยค�าพูดให้เธอได ้

รับรู้ก็ท�าให้เธออดนิ่งงันไปไม่ได้เหมือนกัน

กีรณาประสานสายตากับคนตัวสูงราวกับจะค้นลึกลงไปถึงหัวใจเขา 

และชายหนุ่มก็มองตอบเธอกลับมาราวกับจะบอกว่าเขายินดีให้เธอได้ 

ค้นหัวใจ...วินาทีนั้นหญิงสาวหัวใจเต้นแรงไม่เป็นส�่า ใบหน้าร้อนผ่าว เธอ

ขยับตัวอย่างร้อนรนเล็กๆ และหวั่นไหวจนต้องรีบเปลี่ยนเรื่องคุย

"เอ่อ...คุณเชษฐ์มีรอยแผลเป็นใต้ตาซ้ายด้วยเหรอ"

ร่างบางถามเม่ือสงัเกตเห็นรอยแผลเป็นเส้นเลก็ๆ ท่ีปรากฏบนใบหน้า

หล่อเหลา...ไม่รูว่้าท่ีผ่านมาเธอไม่ได้คยุกบัเขาใกล้ๆ แบบนีห้รอืเพ่ิงสงัเกต

เห็น แต่ที่แน่ๆ คือรอยแผลเป็นดังกล่าวไม่ได้น่าเกลียด แต่ตรงกันข้าม...

มันกลับส่งเสริมลุคผู้ชายเข้มๆ ของเขาให้มีเสน่ห์เข้มข้นขึ้นไปอีก

"อ้อ...ใช่ครับ" เชษฐ์ตอบรับเหมือนเพิ่งนึกขึ้นได้ ถ้าให้กีรณาเดาคือ

เขาคงไม่ได้ใส่ใจการมีอยู่ของมันเท่าไหร่นัก "ผมได้มันมาตอนไปปาร์ตี ้

กับเพื่อนสมัยเรียนมหาวิทยาลัย"

"ช่วงนั้นคุณคงไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะเนี่ย"

หญิงสาวถามปนข�าเม่ือนกึภาพสมยัท่ีเชษฐ์เรยีนมหาวทิยาลยั ช่วงนัน้ 

เขายังเป็นวัยรุ่น น่าจะเลือดร้อนพอตัว และคนอย่างเขาคงเป็น 'ตัวแสบ'  

ในกลุ่มเพื่อนแน่ๆ

"เกเรนิดหน่อยครับ" 

เชษฐ์ตอบรับพร้อมรอยย้ิมเช่นกัน เพราะพอนึกไปถึงหลายวีรกรรม 
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ท่ีท�าในสมัยเรียนแล้วก็อดข�าไม่ได้ แต่มันก็เป็นประสบการณ์ในชีวิตท่ี 

หล่อหลอมให้เป็นเขาในวันนี้ 

"แต่ไม่ถึงกับร้ายแรงอะไร แผลเป็นผมน่าเกลียดมากเหรอ"

"ไม่เลยค่ะ มันท�าให้คุณดูดี"

ค�าชมอย่างไม่มีท่าทีเงอะงะขัดเขินหรอืจงใจพูดเพ่ือหว่านเสน่ห์ท�าให้

ชายหนุ่มเป็นฝ่ายชะงักและรู้สึกขัดเขินเสียเอง...ปกติไม่ค่อยมีใครพูดชม

เขาตรงๆ ราวกับพูดเรื่องดินฟ้าอากาศอย่างนี้

"เพิ่งเคยมีคนบอกผมว่าแผลเป็นท�าให้ผมดูดี" เขายิ้ม

"จริงๆ นะคะ" 

กีรณายืนยัน เธอยิ้มก่อนจะอธิบาย

"คุณเป็นผู้ชายเข้มๆ ดูดีแบบพวกมาเฟียในหนังหรือซีรี่ส์อะไรแบบนี้ 

พอมีแผลเป็นนิดหน่อยก็เลยท�าให้ลุคผู้ชายของคุณดูเข้มข้ึนอีก แหม... 

ไม่ต้องมาถ่อมตัวหรอกค่ะ ผู้ชายอย่างคุณคงมีผู้หญิงชื่นชมมาเยอะแล้ว"

"แต่ไม่มีใครชมแล้วท�าให้ผมรู้สึกดีเหมือนที่กี้ชมเลยนะ"

"ถ้าคุณพูดจาท�านองนี้อีกสักสองครั้ง กี้จะคิดว่าคุณจีบกี้แล้วนะคะ"

"ครับ..."

กรีณาพูดเล่นเพราะคดิว่าอกีฝ่ายน่าจะหัวเราะหรอืบอกปัดตอบกลบัมา 

แก้เขินบ้าง ทว่า...เชษฐ์กลบัตอบรบัตรงๆ ดวงตาคมกรบิสดี�าสนทิจบัจ้องเธอ 

ราวกับจะบอกความในใจให้เธอรับรู้จนหญิงสาวเป็นฝ่ายหัวเราะแก้เขิน 

เสียเอง 

เชษฐ์เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ แม้จะได้พูดคุยกันอย่างจริงจังไม่นาน เขา

กลบัท�าให้ผู้หญิงท่ีไม่ค่อยคดิเรือ่งมีแฟนอย่างกรีณาอยากเปิดใจเรยีนรูแ้ละ

คุยกับเขาได้อย่างไม่รู้เบื่อหน่าย

หัวใจดวงน้อยท้ังอบอุ่นและมีชีวติชวีาเม่ือเธออยู่ใกล้เชษฐ์...ไม่ว่าชีวิต

ท่ีผ่านมาจะหนักหนาแค่ไหน แต่การได้พบเขาก็ท�าให้หัวใจท่ีแห้งแล้ง 
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ฉัตรฉาย

ของเธอเหมือนได้พบกับสายฝนที่เย็นฉ�่าอีกครั้ง

เชษฐ์กับกีรณาต่างแชร์เรื่องราวต่างๆ ในชีวิตให้อีกฝ่ายฟังราวกับ 

คนรูใ้จท่ีไม่ได้พบกนัมานาน ท้ังสองพูดคยุกนัอย่างถกูคอ บทสนทนาด�าเนนิไป 

อย่างไม่มีสะดุด กระท่ังหญิงสาวจบิค็อกเทลหมดไปสามแก้วเขาจึงชวนเธอ

ออกไปจิบไวน์และเปลี่ยนบรรยากาศด้วยการไปนั่งที่ห้องชมวิวแทน

ไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไหร่และไม่รู้ว่าท้ังสองคุยกันไปกี่เรื่องแล้ว  

แต่ที่รู้คือแอลกอฮอล์ถูกเติมเข้าสู่ร่างกายเรื่อยๆ เพราะทั้งสองคุยกันอย่าง

เพลดิเพลนิท�าให้กรีณาเผลอจบิเครือ่งดืม่สลบัไปโดยแทบไม่รูต้วั กระท่ังไวน์

แก้วที่สามใกล้จะหมด หญิงสาวถึงได้รู้สึกว่าตัวเองน่าจะเมาแล้ว 

ร่างบางลุกข้ึนแล้วเปิดประตูกระจกใสออกไปท่ีระเบียงด้านนอก 

เพื่อสูดอากาศบริสุทธิ์และเพื่อให้สายลมอ่อนๆ ท่ีพัดผ่านมาสู่กายช่วยให้

เธอสดชื่นขึ้น

"ไม่สนุกแล้วเหรอครับ"

คนตัวสูงเดินตามมายืนเคียงข้างหญิงสาว ดวงตาคมกริบมองกีรณา

ก่อนท่ีเขาจะทอดมองออกไปยังทิวทัศน์เบ้ืองหน้า...คืนนี้ท้ังดวงดาวและ

พระจนัทร์ดงูดงามกว่าทุกค�า่คนื และเพลงไพเราะท่ีเปิดคลอท�าให้บรรยากาศ 

โรแมนติกราวกับฉากหนึ่งในละครที่ถูกจัดแต่งเอาไว้

"กีแ้ค่รูส้กึว่าตวัเองเริม่เมาแล้วกเ็ลยอยากออกมาสดูอากาศดีๆ  น่ะค่ะ"

หญิงสาวหันไปยิ้มให้กับเชษฐ์ แม้จะรู้จักกันไม่นานแต่คืนนี้ท้ังสอง 

คยุกนัอย่างเปิดเผยราวกบัว่ารูจ้กักนัมานาน...กรีณาไม่ใช่คนท่ีเปิดใจกบัใคร

ง่ายๆ แต่น่าแปลกที่เธอกลับเปิดใจให้เขาอย่างง่ายดาย อาจเป็นเพราะเธอ

รู้สึกถูกชะตากับเขา เธอชื่นชมเขา และเคยประทับใจที่เขาเคยมาช่วยเธอ

เอาไว้

"ผมขอโทษนะ ผมไม่คิดว่ากี้จะเมาง่ายขนาดนี้ ผมก็เลยไม่ได้ห้าม"
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"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ กี้ต่างหากที่ไม่รู้จักประมาณตัวเอง"

กีรณาไม่อยากให้เชษฐ์รู้สึกผิด เธอยังคงย้ิมให้เขาอย่างอ่อนหวาน  

ในเวลาท่ีเมามายเช่นนีด้วงตากลมโตกย่ิ็งดมูเีสน่ห์ เม่ือรวมกบัรมิฝีปากและ

แก้มที่เป็นสีแดงปลั่งก็ยิ่งท�าให้เธอทั้งน่ารักและเย้ายวน

"มีอะไรหรือเปล่าคะ" เธอถามเมื่อเห็นเขาเอาแต่มองเธอ

"เปล่าครับ ผมแค่รู้สึกว่าเวลากี้เมาแล้วกี้น่ารักมาก"

"คุณนี่พูดเหมือนจะจีบกี้อีกแล้วนะคะ"

กรีณาท�าหน้ามุ่ยเหมือนข้ีเกยีจจะรบัมือกบัการโปรยเสน่ห์ของคนตวัสงู 

ท�าให้เชษฐ์หัวเราะกับท่าทางน่ารักของเธอ แต่เขาไม่คิดจะปฏิเสธเพราะ 

คืนนี้เขา 'ตั้งใจ' จีบเธอจริงๆ

"ก็ผมก�าลังจีบกี้จริงๆ นี่นา"

"คุณเชษฐ์..."

เป็นอีกครั้งท่ีกีรณาท�าอะไรไม่ถูกนอกจากเรียกช่ือชายหนุ่มเบาๆ  

เธอคาดเดาได้ว่าเชษฐ์คงสนใจในตัวเธอมาก และเธอเองก็สนใจในตัวเขา 

ไม่อย่างนั้นท้ังสองคงไม่ได้มาอยู่ในห้องสุดหรูแห่งนี้ด้วยกันตามล�าพัง  

เพียงแต่เธอไม่คิดว่าเขาจะเป็นฝ่ายรุกจีบเธอก่อนอย่างไม่ยอมล่าถอย 

เช่นนี้...มันดูจะเป็นนวนิยายหรือละครเกินไปหรือเปล่าท่ีผู้ชายระดับเขา 

มาจีบผู้หญิงธรรมดาๆ อย่างเธอ

หญิงสาวไม่ได้ดูถูกตัวเอง แต่เธอมองโลกตามความเป็นจริงแบบท่ี 

'ไม่โลกสวย' จนเกินไปต่างหาก ถ้าเธอเป็นดาราระดับนางเอกท่ีส่งเสริม 

เรือ่งงาน เรือ่งประชาสมัพนัธ์โรงแรม หรอืสร้างภาพลกัษณ์ให้กบัเขาได้บ้าง 

เธอคงจะไม่แปลกใจ แต่นี่เธอเป็นเพียงพนักงานเสิร์ฟในโรงแรมของเขา

เท่านั้น 

มันจะเป็นไปได้ยังไงที่ผู้ชายอย่างเขาจะหลงรักเธอ...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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