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เพราะมัวแต่ส�ารวจห้องนอนของเขา พริ้มเพราจึงไม่รู้เลยว่าพฤกษ์ถอดเสื้อ 

ออกไปตัง้แต่เมือ่ไหร่ เห็นอีกทท่ีอนบนของเขาก็เปลอืยเปล่า ก่อนท่ีเธอจะต้องเบกิตากว้าง 

เมื่อเขาท�าท่าจะถอดกางเกง

นิ้วซึ่งก�าลังปลดตะขอกางเกงต้องชะงักเพราะสายตาของพริ้มเพราที่จ้องเขม็ง

มาที่กลางล�าตัวของเขา 

"เธอนี่มันโรคจิตจริงๆ เลย ไม่คิดจะอายหน่อยหรือไง ผู้ชายก�าลังจะแก้ผ้านะ" 

พริม้เพรารูส้กึตวัตอนน้ันเอง เธอเลือ่นสายตาออกจากร่างกายก�าย�าของเขาแล้ว

เสมองพื้นแทน แต่มาคิดอายตอนนี้ก็สายไปแล้ว เธอจึงทู่ซี้ตอบไป 

"พี่หนึ่งเป็นสามี ยังไงพริ้มก็ต้องเห็นอยู่แล้วนี่คะ"

"อ้อ! งั้นเหรอ แสดงว่า..." ชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้ร่างบางจนมากพอให้รับรู้ถึง

ไอร้อนจากกายของกันและกัน "...ฉันก็เห็นของเธอได้หมดทุกอย่างเหมือนกันใช่มั้ย"
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หลงัเปิดตวัท่านรองฯ พชิญ์ หนุม่นกัธรุกจิสดุหล่อ ท่านรองประธานแห่ง

มารรีนิทร์กรุป๊ไปในเรือ่ง 'เสน่ห์ร้าย' ท�าให้หนุม่ๆ จากตระกลูบรพิตัรเมธานนท์

ได้รบัความรกัจากนกัอ่านอย่างล้นหลาม แถมยงัท้ิงท้ายเล่มแรกของชุดไว้ด้วย

ปมเรื่องราวของพี่ชายคนโตแห่งบ้านบริพัตรเมธานนท์เอาไว้ให้นักอ่านค้าง!  

ในที่สุด 'อุณหภูมิปกติ' ก็กลับมาอีกครั้งพร้อมกับ 'เล่ห์สมรส' เรื่องที่สองในชุด 

'สุดท้ายก็เธอ' อันประกอบไปด้วย

- เสน่ห์ร้าย

- เล่ห์สมรส

- ใกล้เกินรัก

และแม้จะเป็นหนงัสอืชุด แต่นกัอ่านกส็ามารถอ่านแยกเล่มได้ค่ะ ส�าหรบั

เรื่องเล่ห์สมรสท่ีอยู่ในมือของนักอ่านทุกท่านนี้เป็นเรื่องราวของ 'พฤกษ์  

บริพัตรเมธานนท์' ศัลยแพทย์หนุ่มสุดกวน ผู้ท่ีร้ายกาจท้ังวาจาและนิสัย  

คุณหมอหนุ่มต้องเผชิญหน้ากับการคลุมถุงชน เมื่อค�าสัญญาของผู้เป็นพ่อกับ

คุณหญิงสมปรารถนาท่ีตกลงกนัไว้กลายมาเป็นข้อผกูมดัให้เขาต้องแต่งงานกบั 

'พริม้เพรา ปัถมธาดา' นกัธรุกจิสาวแสนเย็นชา อดตีคูห่ม้ันของพิชญ์ น้องชาย

คนรองของเขา การแต่งงานครั้งนี้จึงไม่มีความรักเป็นส่วนประกอบ ระหว่าง 

ท้ังคู่มเีพยีงข้อตกลงทางธรุกจิเท่านัน้ท่ีผกูมดักนัเอาไว้ แล้วชีวิตหลงัการสมรส

ครั้งนี้จะเป็นอย่างไร ในความสัมพันธ์ครั้งนี้จะมีใครท่ีต้องเจ็บท้ังตัวและหัวใจ

ก่อนจะรู้ใจตัวเองหรือไม่ พลิกหน้าถัดไปเพื่อลุ้นไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

สวัสดีนักอ่านทุกท่านนะคะ ช่ือเบนซ์ค่ะ บ้านเกิดอยู่จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส�าเร็จการศึกษาในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

ระดับมธัยมปลายจากโรงเรยีนอุตรดติถ์ และระดบัปรญิญาตรจีากมหาวทิยาลยับูรพา  

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนวิชาภาษาไทย อาชีพหลักเป็นข้าราชการครู 

สอนวิชาภาษาไทยในโรงเรียนแห่งหนึ่งสังกัด สพม. แต่รักในงานเขียนมาก  

เริ่มเขียนนิยายเล่นๆ มาหลายปี (มากกว่าสิบปี) แต่เขียนจริงจังและได้ตีพิมพ์

ครั้งแรกเมื่อปี 2559 เป็นครั้งแรกที่ไม่มีวันลืมเลยค่ะ 

เช่นเดิมค่ะท่ีต้องพูดประโยคนี้ หากท่านท่ีถือหนังสืออยู่ในมือขณะนี้ 

เคยอ่านผลงานของอณุหภมิูปกตมิาบ้างแล้วกค็งจะทราบว่าท่ีมาของนามปากกานี้ 

คืออะไร แต่หากท่านไม่ทราบก็ไม่เป็นไรค่ะ มันไม่ส�าคัญเท่ากับว่าค�าค�านี้มัน 

ดีต่อใจแค่ไหน เพราะอุณหภูมิปกติคือความไม่ร้อนไม่หนาว อากาศก�าลังดี  

ขอให้ทุกท่านนึกถึงทุ่งหญ้าเขียวขจีและลมร�าเพยพัดพลิ้วนะคะ 

อุณหภูมิปกติ
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ในตระกลูผูมี้อันจะกนิมกัมบีางเรือ่งท่ีคนท่ัวไปไม่สามารถท�าความเข้าใจ 

ได้ บางครั้งแม้แต่คนในตระกูลเองก็ยังไม่เข้าใจเลยด้วยซ�้า

เรือ่งน�า้เน่าเช่นการเข่นฆ่าพีน้่องเพือ่แย่งชิงสมบัตมิหาศาล หรอืเรือ่ง

ของเดก็ท่ีเกดิในตระกลูร�า่รวยถกูบังคับให้เดนิในเส้นทางท่ีตวัเองไม่ได้เลอืก 

เพื่อพ่อแม่จะได้อวดกับสังคมได้ว่าลูกตัวเองดีกว่าใครนั่นก็ด้วย แต่ในกรณี

ของบ้านสามพี่น้องตระกูลบริพัตรเมธานนท์นั้น...ไม่ใช่ทั้งสองอย่าง

บิดามารดาของสามพี่น้องต่างให้ความส�าคัญเรื่องสายสัมพันธ์ใน

ครอบครัวเป็นอันดับหนึ่ง พี่น้องรักใคร่กลมเกลียวกันดี แม้ว่าภายนอก 

พวกเขาจะดูเหมือนไม่รักกันเลยก็ตาม สมบัติมหาศาลก็ไม่อาจสร้างความ

ร้าวฉานได้ ถ้าจะสร้างปัญหาให้...ก็คงจะเป็นการเกี่ยงกันรับสมบัตินั้น

มากกว่า ส่วนการเลือกทางเดินในชีวิตนั้นแม้จะมีการบังคับกะเกณฑ์บ้าง

เป็นธรรมดาของพ่อแม่ท่ีรักลูก แต่ไม่ถึงกับหักหาญน�้าใจ ดูเหมือนว่า

ครอบครวัมหาเศรษฐคีรอบครวันีจ้ะเป็นครอบครวัท่ีมคีวามสขุดเีลยทีเดยีว

ทว่าก็ยังมิวายมีเรื่องน�้าเน่าจนได้...

พฤกษ์เป็นศัลยแพทย์ฝีมือดี เขามีชีวิตเป็นเหมือนความฝันของ 

บทนำ�
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คนค่อนประเทศ เกิดในตระกูลร�่ารวย หน้าตาหล่อเหลา ไอคิวสูงปรี๊ดจน

สามารถสอบติดคณะแพทยฯ มหาวิทยาลัยชื่อดังได้ง่ายดาย

'สอบแพทย์น่ะเหรอ แกะถุงแกงร้านหน้าปากซอยยังยากกว่า'

เขาเกิดมาเพื่อเสวยสุขบนโลกใบนี้โดยแท้ กระท่ังเม่ือได้รับรู้เรื่อง

สัญญาที่บิดากับคุณหญิงสมปรารถนามีต่อกัน ความสุขของเขาก็มีอันต้อง

หมดสิ้นไป

สญัญาท่ีว่านัน่คือการต้องแต่งงานกบัผู้หญิงซ่ึงเขามองเธอเป็นน้องสาว 

มาตลอดอย่างพริ้มเพรา

แน่นอนว่าพฤกษ์ปฏิเสธทันทีอย่างไม่คิดถึงหน้าของอีกฝ่าย ปัญหา

มากมายตามมาก่อนจบลงด้วยการท่ีพชิญ์ น้องชายคนรองผูส้ขุุมลุม่ลกึและ

มอุีปนสิยัโอนอ่อนผ่อนตามยอมเป็นว่าท่ีเจ้าบ่าวแทนเขา อะไรๆ เหมอืนจะ

ลงตัว ทว่าพชิญ์กลบัไปมีความรกักบัผูห้ญิงอกีคน และเป็นความรกัท่ีท�าให้

ชายหนุ่มผู้ไม่เคยมีปัญหากับความต้องการของบิดาเกิดดื้อด้านขึ้นมา

อย่างที่เคยได้ยินว่า...อานุภาพของความรักท�าลายล้างทุกอย่าง

พชิญ์ยกเลกิการหม้ันพร้อมเปิดตวัพฒัน์นรอีย่างเอิกเกรกิ แน่นอนว่า

เหตุการณ์น้ีสร้างความขุ่นเคืองให้คุณหญิงสมปรารถนาอย่างมาก ท้ังยัง 

ส่งผลกระทบต่อห้างอินฟินิตี้วันจนแทบต้องปิดกิจการกันไปเลย 

ถ้าจะให้เล่าตั้งแต่เริ่มก็คงต้องใช้เวลาสามวันสามคืน สรุปก็คือคนท่ี

เคยปฏิเสธว่าที่คู่หมั้นผู้สูงส่งต้องกลับค�า ยอมรับการถูกคลุมถุงชนเสียเอง

เพื่อให้น้องชายได้รักกับผู้หญิงที่ตัวเองเลือก 

คิดดูแล้วกันว่าเขารักน้องชายมากเพียงใด เขาเสียสละให้ได้...แม้ว่า

มันจะไม่เคยซาบซึ้งเลยก็ตาม

'นายไม่ต้องท�าขนาดนัน้ก็ได้หนึง่ ฉันก�าลงัตดิต่อนายหน้าหาท�าเลใหม่ 

ให้' พชิญ์ยืนยันหัวชนฝา เขาจะไม่ยอมให้ใครต้องมารบัผดิชอบสญัญาอะไรนี่ 

อีกแล้ว
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'แกคดิว่าแกฉลาดอยู่คนเดยีวหรอืไงสอง ฉันแต่งงานกบัพริม้ ง่ายท่ีสดุ 

แล้ว'

'หนึ่ง อย่าเลย' 

'ฉันมีวิธีของฉัน รับรองว่ายายพริ้มท�าอะไรฉันไม่ได้'

'นั่นแหละที่ฉันกลัว ที่ฉันห้ามก็เพราะว่าเป็นห่วงพริ้มนั่นแหละ'

พฤกษ์หัวเสียกับค�าพูดจริงจังนั่นแทบบ้า 

'ไอ้น้องบ้าเอ๊ย! มีหัวใจบ้างมั้ยวะ นี่พี่นะโว้ย!'

ความคดิของศลัยแพทย์หนุม่หยุดลงเม่ือร่างระหงในชุดเดรสสชีมพอู่อน 

พอดีตัวนั่งลงตรงหน้า เธอถอดแว่นตาสีชาออกเผยให้เห็นดวงตากลมโต

และขนตาหนาเป็นแพท่ีถูกปัดให้งอนข้ึนด้วยมาสคาร่า เธอสวยหากว่า 

มองแวบแรก แต่เมื่อพินิจดูแล้วชายหนุ่มก็คิดในใจคนเดียวเงียบๆ ว่า

ไม่ชอบ 

"สวัสดีค่ะ" พริ้มเพรายกมือไหว้อีกฝ่ายด้วยท่าทางที่ประดิษฐ์มาแล้ว

แต่พฤกษ์รับไหว้ด้วยท่าทีอิหลักอิเหลื่อ เขากับพริ้มเพราห่างเหินกัน

มานานมาก ปีๆ นึงคุยกันแทบนับค�าได้ แต่ตอนนี้ดันต้องมาแต่งงานกัน

เหอะ! คงจะบันเทิงตายล่ะ

"จริงๆ ไม่ต้องเป็นทางการขนาดนี้ก็ได้นะ"

พริม้เพราไม่อนิงัขังขอบกบัท่าทีเป็นปรปักษ์ของเขา ไม่ว่าจะไหว้หรอื

ไม่ไหว้ พฤกษ์ก็หาเรื่องไม่พอใจได้ตลอดนั่นแหละ หญิงสาววางสีหน้า 

นิ่งเฉยเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกท่ีพฤกษ์แสดงออกเช่นนี้กับเธอ อันท่ีจริง 

เธอรู้จักเขามานานมากพอที่จะรู้ว่าเขาเป็นคน 'พูดดีๆ' ไม่เป็น

"พี่หนึ่งนัดพริ้มมามีเรื่องอะไรคะ"

พฤกษ์เหลือบตามองคนตรงหน้าทั้งที่ไม่อยากมอง พริ้มเพรากับเขา

เคยสนิทสนมกันเหมือนพี่น้อง เพราะครอบครัวรู้จักกันดี ไปมาหาสู่กัน 

เป็นประจ�า คุณหญิงสมปรารถนาและพ่อของเขาเพียรพยายามให้เขากับ
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พริ้มเพราได้ใกล้ชิดกัน ซ่ึงเขาไม่เคยเอะใจเลยว่านั่นเพราะผู้ใหญ่ต้องการ

จับเขากับพริ้มเพราคลุมถุงชน

ก่อนหน้าท่ีความสมัพันธ์อนัแน่นแฟ้นของพฤกษ์กบัพริม้เพราจะพังลง  

เขารักและเอ็นดเูธอมาก เธอน่ารกั ผมหยกิเป็นลอน ผวิขาวจัด และดวงตา

กลมใสเหมือนตุ๊กตา 

ทว่าเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็ท�าให้เขาได้เข้าใจค�าว่า 'ไม่น่าโตขึ้นมาเลย' 

เดก็หญิงท่ีเคยร่าเรงิคนเก่ากลบัโตข้ึนเป็นหญงิสาวสวยสง่า ตุก๊ตาน่าฟัด 

กแ็ปรเปลีย่นเป็นตุก๊ตากระเบ้ืองเคลอืบท่ีไม่ควรย่ืนมอืไปจบัต้อง อาจเป็นเพราะ 

การอบรมมารยาทอย่างเคร่งครัดราวกับตั้งโปรแกรมหุ่นยนต์โดยยาย 

ของเธอ

"ลองเดาดูสิ" 

"เรื่องของพี่สองกับคุณแก้ม"

"ถกูแค่ส่วนนงึ" เขาบอกเสยีงเรยีบ แต่ในใจตัง้ค�าถามมากมาย พริม้เพรา 

ไม่รู้สึกอะไรบ้างหรือกับการท่ีคู่หม้ันของตัวเองก�าลังจะแต่งงานกับผู้หญิง

คนอื่น

เขาคิดว่าการพบกันครั้งนี้จะต้องเห็นพริ้มเพราท่ีดูเป็นทุกข์มากๆ  

แต่นี่...เธอกลับนิ่งเฉย

"แล้วที่ถูกทั้งหมดมันคืออะไรล่ะคะ"

พริ้มเพราไม่อยากเดาต่อ แต่ถ้าให้เดาจริงๆ เธอก็คิดว่าพฤกษ์ 

คงต้องการให้เธอยกเลิกงานแต่งงานระหว่างเธอกับพิชญ์เพื่อหลีกทาง 

ให้ชายหนุ่มได้รกักบัพฒัน์นรโีดยสะดวก เขาคงไม่รูว่้าไม่จ�าเป็นท่ีเขาจะต้อง

มาพดูซ�า้ เพราะเธอตกลงยินยอมไปตัง้แต่ท่ีพชิญ์พาพัฒน์นรมีาหาถงึภูเกต็

แล้ว

"น่าแปลกนะ ท�าไมเธอถึงดูไม่เสียใจเลยกับเรื่องท่ีไอ้สองก�าลังจะ

แต่งงานกับผู้หญิงคนอื่น หรือว่าท่ีท�าอยู่ก็แค่...หน้าช่ืนอกตรม น�้าตาคง
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ตกในสินะ"

"พี่หนึ่งอ่านนิยายรักประโลมโลกมากเกินไปหรือเปล่าคะ" ส�านวน 

ถึงได้น�้าเน่าขนาดนี้

พฤกษ์หน้าตงึข้ึนเม่ือถกูยอกย้อน เป็นน้องเป็นนุง่ เห็นเขาไม่ยุ่งหน่อย

ชักเหิมเกริม

"ถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ได้รักไอ้สอง แล้วยอมแต่งงานกับมันตั้งแต่แรก

ท�าไม"

"เป็นค�าสั่งของคุณยาย"

"ถ้ายายเธอสั่งให้ไปตาย เธอจะไปใช่มั้ย"

"ใช่ค่ะ"

"พริ้มเพรา!" พฤกษ์กดเสียงต�่าลงอย่างคนท่ีเริ่มระงับอารมณ์ไม่อยู่ 

ขณะภายในใจเขาก�าลงัปะทุด้วยแรงโกรธ ส่วนคนต้นเหตยัุงวางเฉยได้อย่าง

น่าชื่นชม "ช่างเถอะ เธอมันคนไม่มีหัวใจอยู่แล้ว"

วูบหนึ่งดวงตาหวานวาววับอย่างขุ่นเคือง แต่พฤกษ์ไม่ทันได้เห็น 

เสียด้วยซ�้าเพราะเขาเองก็แทบไม่อยากมองหน้าเธอ

"เธอก็รู้ใช่มั้ยว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไง ล�าพังเรื่องเงินฉันคิดว่า

ไอ้สองมันไม่ได้เสยีดายสกัเท่าไหร่ คนท่ีจะต้องเดอืดร้อนไปกบัมันต่างหาก

ที่น่าเป็นห่วง อินฟินิตี้วันเป็นแหล่งรายได้ของคนนับพัน ถ้าต้องปิดตัวไป

เธอก็น่าจะรู้ว่าอีกหลายชีวิตต้องเดือดร้อน ไม่ใช่แค่ผู้ประกอบการรายย่อย 

แต่พวกพนักงานตัวเล็กๆ ก็พลอยฟ้าพลอยฝนไปด้วย"

"..."

"ยายของเธอเองกค็งจะโกรธแค้นพ่อฉันมาก ฉันกพ็อเข้าใจความรูส้กึ

ของท่านอยู่บ้าง ถึงแม้จะไม่เข้าใจเลยว่าการยัดเยียดหลานสาวให้แต่งงาน

กับฉันหรือกับไอ้พิชญ์มันเป็นการแก้แค้นตรงไหน" อันท่ีจริงเขารู้เพราะ 

เดาไม่ยาก คุณหญิงสมปรารถนาแค่เพียงอยากมีส่วนได้ส่วนเสียกับธุรกิจ
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หมื่นล้านของตระกูลของเขาที่นางมีส่วนช่วยผลักดันในอดีตนั่นเอง

หน้าเลือด! คนแบบนั้นแม้ว่าจะใกล้ตายเต็มทนก็ยังมิวายคิดเรื่อง 

ผลประโยชน์ ส่วนได้ส่วนเสยี ยอมแลกทุกอย่างแม้ต้องเบียดเบยีนความสขุ

ของทุกคนเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ 

พริม้เพราไม่แสดงความรูส้กึใดๆ อีกตามเคย เธอไร้หัวใจจรงิๆ อย่างท่ี 

พฤกษ์ว่า ต่อให้เขาใช้ถ้อยค�ารนุแรงกว่านีเ้ธอกม่ั็นใจว่าตวัเองจะไม่รูส้กึอะไร

ทั้งนั้น

"ฉันยอมตกลงแต่งงานกับเธอ"

คราวนีพ้ริม้เพราท่ีเกบ็อารมณ์ความรูส้กึได้ดมีาตลอดต้องเบิกตากว้าง  

เธอยอมรับว่าตกใจกับสิ่งท่ีพฤกษ์บอกยิ่งกว่าตอนท่ีพิชญ์มาขอถอนหม้ัน

เสียอีก

"หมายความว่าไงคะ" 

"เธอน่าจะรูดี้ไม่ใช่เหรอ" พฤกษ์ไม่ใช่คนดอีะไรนกั แต่เขากเ็ลวไม่ถงึข้ัน 

ไม่รู้เลยว่าตัวเองก�าลังท�าในสิ่งที่ช่างเห็นแก่ตัวอย่างน่าละอาย "ฉันรู้ว่ามัน

อาจจะดเูห็นแก่ตวัไปนดิท่ีมาพูดเรือ่งส�าคัญขนาดนีก้บัเธอโดยไม่มพิีธรีตีอง

อะไรเลย เธอกับสองใช้เวลาดูใจกันมาระยะหนึ่งเพื่อใช้ชีวิตคู ่ร่วมกัน 

ในอนาคต แต่น้องชายฉันมันรกัผูห้ญิงคนอืน่ไปแล้ว ฉันรูว่้าเธออาจต้องการเวลา 

เหมือนที่เธอกับไอ้สองเคยมีเวลาศึกษานิสัยใจคอซึ่งกันและกัน แต่ก็เห็นนี่

ว่าการจะดูใจกนัหรอืไม่ ก็ไม่ได้การนัตว่ีาคนสองคนจะแต่งงานกนัได้ ฉะนัน้ 

ฉันก็จะขอเธอแต่งงานแบบนี้แหละ ง่ายๆ แบบนี้เลย"

"เพื่ออะไรคะ เพียงแค่ต้องการให้คุณยายขายที่ให้เท่านั้นเหรอคะ"

"มันจะต้องมีอะไรมากกว่านัน้อีกล่ะ" ชายหนุม่ตอบแบบไม่ถนอมน�า้ใจ

คนฟัง "ในเมือ่ยายของเธออยากให้เธอเป็นสะใภ้ตระกลูบรพิตัรเมธานนท์มาก 

ชนดิท่ีว่าหลานสาวจะแต่งงานกบัใครกไ็ด้ ฉันเองกอ็ยากช่วยธรุกจิของครอบครวั  

เราสองคนต่างได้ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย"
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พฤกษ์ไม่ใช่คนใจเย็น เขาอยู่ขั้วตรงข้ามกับพิชญ์ แต่วันนี้เขาคงต้อง

ฝึกตัวเองให้ใจเย็นลงมากๆ 

ถึงพริ้มเพราจะแสดงความเฉยชาต่อการถูกคลุมถุงชนอย่างไร แต ่

ในฐานะที่เธอเป็นผู้หญิง เขาควรให้เกียรติเธอ

"ขอโทษนะถ้าฉันใช้ค�าพดูไม่ดเีท่าไหร่ แค่ไม่อยากอ้อมค้อมให้เสยีเวลา  

ถ้าหากว่าเธอยังยินยอมท่ีจะแต่ง..." พริม้เพรานิง่เงยีบซ�า้ดวงตายงัอ่อนแสงลง  

หัวใจด้านชาของนายแพทย์หนุม่กลบัอ่อนไหวอย่างท่ีไม่ควรจะเป็น "หรอืเธอ 

มีคนรักอยู่แล้ว"

"เปล่าหรอกค่ะ ถ้าพี่หนึ่งเห็นว่าสมควร พริ้มก็ไม่ติดขัดอะไร"

แม้ว่าการตอบรับของพริ้มเพราไม่ได้ท�าให้พฤกษ์แปลกใจเท่าใดนัก 

แต่กอ็ดสะท้อนใจไม่ได้ การแต่งงานคอืเรือ่งส�าคญัท่ีสดุในชีวิต แต่พริม้เพรา

ท�าราวกับว่ามันเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย ตอบรับง่ายดายเหมือนสั่งอาหาร 

สักจาน

...ในสมองของเธอคงมีแค่เรื่องผลประโยชน์ เห็นชัดว่าเธอเย็นชากับ

ทุกสิ่ง

...เลือดเย็นเหมือนยายของเธอนั่นแหละ

"ถ้าอย่างนัน้วนัเสาร์นีฉั้นจะพาพ่อไปท่ีบ้านเธอ เจรจาสูข่อให้เป็นเรือ่ง

เป็นราว ครั้งนี้ยายของเธอจะต้องขายที่ให้มารีรินทร์กรุ๊ปแบบไม่มีข้อแม้"

การตกลงเรือ่งแต่งงานท่ีเจรจากนัแค่เรือ่งผลประโยชน์ท�าให้พริม้เพรา

ต้องเบือนหน้ามองทางอ่ืน เธอยังมีความรู้สึกดีๆ ให้พฤกษ์ แม้ว่ามันจะ

เหลือน้อยมากแล้วก็ตาม

"ได้ค่ะ พริ้มจะเคลียร์ตัวเองให้ว่างวันเสาร์นี้"

"ดี" น�้าเสียงนั้นเจือไปด้วยความขุ่นใจ รู้สึกเหมือนก�าลังดีลงานหรือ

เจรจาร่วมทุนอะไรสักอย่างก็มิปาน "แต่เราควรตกลงกันให้เรียบร้อยก่อน

เพื่อจะได้พูดให้ตรงกัน เช่นว่าท�าไมเธอถึงเลือกมาแต่งงานกับฉัน เรา 
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รักกันมาตลอด หรือว่าฉันเข้ามาดูแลเธอในวันที่เจ็บจากไอ้สอง แบบไหน

ที่ยายของเธอจะเชื่อมากกว่ากัน"

พริ้มเพรานิ่งไปอีกหลายวินาทีอย่างใช้ความคิด ก่อนช้อนดวงตา

แข็งกร้าวหยิ่งยโสขึ้นมองเขา

"ไม่จ�าเป็นหรอกค่ะ ขอแค่พริ้มได้แต่งเข้าตระกูลบริพัตรเมธานนท ์

คุณยายก็พอใจแล้ว ท่านไม่สนใจรายละเอียดพวกนั้นหรอก"
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บทที่ 1
สมรส

"เฮยีสองคนแต่งงานกนัไปหมดแล้ว เหลอืผมเป็นหนุม่โสดอยู่คนเดยีว

ในบ้าน"

พุฒกล่าวข้ึนขณะนอนมองท้องฟ้าอยู่ท่ีพื้นสนามหญ้าหน้าคฤหาสน์

บริพัตรเมธานนท์ พฤกษ์ซ่ึงนอนอยู่ข้างกันท�าหน้าเมื่อย ขณะท่ีพิชญ์มี 

รอยยิ้ม 

สามพ่ีน้องนอนราบกบัเสือ่อเนกประสงค์ดวงตามองไปยังท้องฟ้ากว้าง

ท่ีความจริงไม่ค่อยเห็นดาวสักเท่าไหร่ ต่างคนต่างจมอยู่กับความคิดของ 

ตัวเอง

"ตอนฉันสองคนยังไม่แต่งงาน แกว่างมาเจอมากนักนิ" พฤกษ์กล่าว

ประชด เพราะธรรมดาแล้วสามคนพี่น้องล้วนมีงานยุ่งรัดตัวกันถ้วนหน้า 

พฤกษ์ท�างานประจ�าเป็นศลัยแพทย์ในโรงพยาบาลรฐัแห่งหนึง่ ไม่ต้องถาม

ก็น่าจะเดาได้ว่าอาชีพหมอจะมีเวลาว่างสักแค่ไหน 

พิชญ์น้องชายคนรองย่ิงยุ่งหนักมากไปใหญ่ ชายหนุ่มรับผิดชอบ

กิจการศูนย์การค้าของครอบครัวซ่ึงมีสาขากระจายอยู่ท่ัวประเทศ ต้อง

ควบคุมคนนับร้อยนับพันชีวิต ภาระหนักอึ้งประหนึ่งแบกโลกไว้บนบ่า การ
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ถามหาเวลาว่างจากพชิญ์ไม่ต่างจากการถามให้ถกูด่า ย่ิงพักหลงัมานีค้นท่ี

ไม่เคยมีปัญหากบัการ 'มี' หรอื 'ไม่มีเวลา' ชักเริม่มปัีญหาข้ึนมาแล้ว เลขาฯ 

ส่วนตัวอย่างวริษฐ์ยังแอบบ่นให้ได้ยินว่าพิชญ์ปฏิเสธนัดลูกค้าจนเลขาฯ 

อย่างเขาหน้าแหกแล้วแหกอีก ท่ีเป็นแบบนี้เพราะรองประธานหนุ ่ม 

หลงภรรยาหนักมาก เลิกงานเป็นต้องกลับบ้านไม่เคยเถลไถลเลยสักวัน 

ส่วนพุฒน้องชายคนเล็กที่บ่นกระปอดกระแปดเรื่อง 'เหงา' ก็พอกัน 

ชายหนุ่มไปค้าแข้งท่ีประเทศอังกฤษร่วมสิบสองปีแล้ว ต้องฝึกซ้อมอย่าง

จริงจังตลอดฤดูกาล จะได้กลับบ้านก็ต่อเมื่อมีโอกาสพิเศษเท่านั้น

เช่นครั้งนี้...วันที่พี่ชายคนโตของตระกูลก�าลังจะเข้าพิธีวิวาห์

ส่วนศัลยแพทย์อย่างพฤกษ์ อย่าพูดถึง 'เวลา' ให้เสียเวลาเลย แค่จะ

กนิข้าวสกัค�ายังต้องรบี สรปุว่าการรวมตวักนัให้ครบสามคนแบบพร้อมหน้า

พร้อมตานั้นยากยิ่ง

"อีกไม่นานก็ว่างแล้วเฮีย ไม่เตะบอลไปตลอดหรอก" 

"กลับมาบ้านสิ มีอะไรให้ช่วยท�าอีกเยอะ" พิชญ์บอกกับน้องชาย 

คนเล็ก กิจการพันล้านของครอบครัวท่ีเขาดูแลอยู่คนเดียวต้องการผู้ช่วย

ด่วนมาก เพราะเขาเองก็อยากจะมีเวลาอยู่กับภรรยาให้มากขึ้น 

"เรื่องนั้นขอคิดดูก่อนได้มั้ยเฮียสอง ยังไม่ได้คิดอะไรเลย" 

"เออ! อย่าให้นานเกินไปล่ะ" 

"ผมสงสารสาวๆ ที่โน่น ถ้าย้ายกลับไทยถาวรพวกเธอคงช�้าใจตาย" 

"ใช้ค�าว่า 'พวกเธอ' เลยเหรอวะ" พฤกษ์ที่นอนหนุนแขนตัวเองหันมา

มองน้องชายคนเล็ก "โม้เกินไปหรือเปล่า" 

"เฮียจะแต่งงานอยู่วนัพรุง่นีแ้ล้ว อย่าพูดเรือ่งพวกนีเ้ลย" พุฒเปลีย่นเรือ่ง 

ยิ้มๆ แม้จะบอกว่าเหงา แต่เขาค่อนข้างมีความสุขกับความโสดของตัวเอง 

พฤกษ์กลอกตาเป็นเลขแปด บ่งบอกว่าเขาหม่ันไส้ความหลงตัวเอง

ของน้องชายเพียงใด ถึงอย่างไรพฤกษ์ก็กล้ายืนยันว่าในบรรดาลูกชาย
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ตระกูลบริพัตรเมธานนท์ เขาหล่อมากที่สุด 

"ไม่ต้องพูดเลยทั้งเรื่องขี้โม้ของแกแล้วก็เรื่องแต่งงานของฉัน" 

"เอาน่า...ยังไงก็ยินดีด้วยนะเฮีย" พุฒบอกกับพี่ชายคนโต แม้ว่าเขา

จะรู้ดีว่าการแต่งงานครั้งนี้ไม่เหมือนกับงานแต่งงานทั่วไป 

เจ้าบ่าวคงไม่ยินดีแน่นอนอยู่แล้ว 

พฤกษ์ยิ้มเยาะให้กับค�ายินดีนั้น แต่ไม่พูดอะไร

ถงึอย่างไร...พริม้เพรากเ็ป็นเจ้าสาวของเขาตัง้แต่แรก เขาแค่รบัผดิชอบ 

ในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบของตัวเอง

พิชญ์ไม่พูดอะไรแต่ก็ใช่ว่าไม่รู้ พฤกษ์เกลียดการถูกบังคับทุกกรณ ี

แม้ว่าจะท�าหน้าระรื่นมาบอกว่าการแต่งงานกับพริ้มเพราครั้งนี้เป็นความ

เต็มใจของทั้งสองฝ่าย พิชญ์ก็ไม่เคยคิดเชื่อเลย แต่อย่างน้อยเขาก็หวังว่า

ผลลัพธ์ของการแต่งงานอย่างไม่เต็มใจนี้จะออกมาในทิศทางที่ดี

พริม้เพราอาจดูเหมือนเป็นหญิงสาวท่ีน่าอจิฉา แต่ลกึๆ เธอน่าสงสาร 

หากจะมีผูช้ายสกัคนท่ีปกป้องดแูลเธอได้ คนคนนัน้คือพ่ีชายของเขา พฤกษ์

เท่านั้นที่เหมาะสม

"นอนได้แล้วมั้ง พรุ่งนี้เจ้าบ่าวต้องตื่นแต่เช้า" พิชญ์บอกทั้งพยายาม

ข่มใจไม่พดูเรือ่งการอยากกลบับ้านไปนอนกอดเมีย เขารูว่้าตวัเองค่อนข้าง

จะหลงเมียหนกัมากจนเกนิลมิิตของคนท่ัวไป แต่ช่วยไม่ได้ บางครัง้คนเรา

ก็ต้องมีบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้อยู่บ้าง แม้ว่าคนอย่างเขาจะควบคุม

สถานการณ์วกิฤตมานบัร้อยนบัพนัเหตกุารณ์ได้ด้วยมนัสมองของเขากต็าม

...แต่เรื่องนี้มันเหนือการควบคุมจริงๆ

"รีบนอนท�าไมวะ ดาวยังสวยอยู่เลย" พฤกษ์บอกเสียงนิ่งท�าให ้

น้องชายอีกสองคนต้องเลื่อนสายตากลับไปเพ่งมองท้องฟ้าอีกครั้ง 

"ไหนวะ" พิชญ์ขมวดคิ้ว นอนมองหาดาวมาร่วมชั่วโมง แต่กลับเห็น

เพียงแค่ไฟวิบวับของเครื่องบิน ท้องฟ้าในกรุงเทพฯ นั้นสว่างเกินกว่าจะ
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เห็นดาว

"คนไร้หัวใจอย่างแกมองไม่เห็นหรอก"

"บ้าเปล่าวะ" ประโยคนี้พิชญ์ไม่ได้พูดกับ 'คนมีหัวใจ' แต่ข้ามไปถาม

ความเห็นกับน้องชายคนเล็กที่มีสีหน้าไม่ต่างกัน

"คนมีความรักก็งี้แหละเฮีย มองอะไรก็สวยงามไปหมด"

สิ้นสุดค�าพูดน�้าเน่าชวนอาเจียน ว่าท่ีเจ้าบ่าวก็ลุกพึ่บ ก่อนยันกาย 

ลุกขึ้นยืนแล้วเดินหายเข้าบ้านไปทันทีโดยไม่รอฟังเสียงพูดตามหลังมา

"อ้าว! ไม่ดูแล้วเหรอ ดาวน่ะ"

งานแต่งงานระหว่างทายาทเศรษฐพีนัล้านจดัข้ึนอย่างสมฐานะ อันท่ีจรงิ 

เรยีกว่าจดัขึน้อย่างสมกบัความหน้าใหญ่ใจโตของคณุหญิงสมปรารถนามากกว่า  

พฤกษ์มองหญิงสงูวยัท่ีแต่งองค์ทรงเครือ่งด้วยชุดราตรสีนี�า้เงนิยาวกรอมเท้า 

ด้วยความรู้สึกแกนๆ

อายุปูนนี้แล้ว

หญิงชราวัยใกล้เลขเจ็ดดูเหมือนจะไม่ยอมแก่ง่ายๆ ในสังคมท่ี 

เรียกตัวเองว่า 'ผู้ดี' มีคนจ�าพวกนี้อยู่มาก อย่างน้อยก็มารดาของเขา 

คนหนึ่งล่ะที่ไม่ยอมให้ริ้วรอยแห่งวัยมากล�้ากราย

เม่ือวานในกรุ๊ปไลน์ครอบครัวยังเม้าท์มอยว่าพักตร์อุษาไปเข้าคอร์ส

ขัดผวิรอบท่ีสามในสปัดาห์แล้ว เขาอดคิดไม่ได้ว่าเจ้าสาวของเขาจะเตรยีมตวั 

มากเท่ามารดาของเขาไหม นียั่งไม่นบัรวมเรือ่งไปฉีดโบท็อกซ์เมือ่ต้นเดอืน

นั่นด้วย

อย่างว่า...อะไรที่ฝืนธรรมชาติเกินไปมันไม่น่าดูเอาเสียเลย 

เม่ือเห็นว่าบรรดาคณุหญิงคุณนายท้ังหลายต่างแข่งขันกนัอวดเสือ้ผ้า

หน้าผม กระเป๋า รองเท้า และเครื่องเพชรอย่างเอาเป็นเอาตาย หมอหนุ่ม

ผูร้กัความสมถะจงึท�าได้แค่เมินสายตาจากภาพนัน้เพ่ือไม่ให้สขุภาพจติเสยี
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ไปมากกว่านี้ ภาพในสายตาของชายหนุ่มจึงตัดมาที่คนข้างกาย

เจ้าสาวของเขาสวมชดุราตรสีขีาว ตดัเย็บอย่างประณตี พฤกษ์เห็นว่าท่ี 

หน้าอกของเธอปักด้วยคริสตัลเม็ดเล็กๆ เป็นร้อยเป็นพันเม็ด ชายหนุ่ม 

มนีสิยัชอบสงัเกตมาแต่ไหนแต่ไร อาชีพของเขากถ็กูฝึกฝนให้จดจ�าทุกราย

ละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ แม้กระท่ังจดุสดี�าเส้นผ่านศนูย์กลางแค่ศูนย์จดุหนึง่ไมครอน 

ในปอดคนไข้ก็ไม่เคยเลด็ลอดสายตา ดงันัน้เวลาไม่กีวิ่นาทีเขาจงึจดจ�าลกูไม้

บนแขนเสื้อเจ้าสาวได้ทั้งหมดจนเกิดค�าถามขึ้นในใจเงียบๆ ว่า...

จะจ�าไปท�าบ้าอะไรวะ?! 

ผิวขาวนวลท่ีโผล่พ้นออกมาจากลวดลายของผ้าลูกไม้ตั้งแต่ข้อมือ

เรือ่ยมายงัหัวไหล่นัน้หยุดสายตาของเขาได้อยูห่มดั พริม้เพราสวยมากเมือ่

อยู่ในชุดเจ้าสาว อันท่ีจริงไม่ได้เป็นเพราะชุด...แต่เพราะเธอเป็นคนสวย 

อยู่แล้ว ผิวของหญิงสาวขาวละเอียดจนขนาดมองใกล้ๆ ยังไม่เห็นรูขุมขน 

การที่เขาได้แต่งงานกับผู้หญิงที่เพียบพร้อมอย่างพริ้มเพรา นับเป็นอะไรที่

ผู้ชายหลายคนต้องอิจฉา

ถ้าไม่ใช่เพราะว่า...เขาไม่มีวันรักเธอลง

สามปีก่อน...

เหมือนทุกปีท่ีครอบครวับรพิตัรเมธานนท์ต้องเดนิสายมอบของขวัญ

ปีใหม่ให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ บ้านปัถมธาดาก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่ละเลย

ไม่ได้เด็ดขาด คุณหญิงสมปรารถนาผู้เป็นประมุขของบ้านคือผู้มีพระคุณ 

นพอนันท์สอนลูกๆ มาเสมอว่าการท่ีทุกคนใช้ชีวิตสบายอยู่บนกองเงิน 

กองทองได้ก็เพราะความเมตตาจากคุณหญิงท่าน 

พฤกษ์พอจะเข้าใจถึงเรื่องธรรมเนียมประเพณีและค่านิยมพื้นฐานท่ี

มนุษย์ทุกคนควรมีนั่นคือความกตัญญู แม้จะเบื่อๆ อยู่บ้างแต่เขาก็ไม่เคย

พลาดการมาไหว้คุณหญิงสมปรารถนาสักปี
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'ปีนี้ตาหนึ่งอายุเท่าไหร่แล้วล่ะ'

'สามสิบปีแล้วครับคุณหญิง' นพอนันท์ตอบด้วยใบหน้าสุขุม ราวกับ

ว่าค�าถามของหญิงสูงวัยมีสิ่งใดซ่อนอยู่

'เร็วมากๆ เหมือนเพิ่งผ่านมาเมื่อวาน'

ย่ิงพูดก็ย่ิงท�าให้บนโต๊ะน�้าชาตอนบ่ายของวันก่อนคืนสิ้นปีเงียบกริบ 

ทุกคนต่างเงยหน้าจากอะไรกต็ามท่ีสนใจในตอนแรกมามองผูพู้ดอย่างสนใจ

'เม่ือวาน' ของคณุหญิงสมปรารถนานัน้เป็นอย่างไรเขาเองกน็กึสงสยั 

'พริม้เพราจะเรยีนจบมหาวทิยาลยัปีหน้าแล้วนะคณุนพ น่าจะถงึเวลา

ที่ต้องคุยเรื่องที่ตกลงกันไว้' คุณหญิงพูดด้วยน�้าเสียงเนิบๆ

พักตร์อุษามองหน้าพฤกษ์ราวกับล่วงรู้สิ่งที่หญิงสูงวัยจะบอก

'ผมยังไม่ได้เกริ่นเรื่องนี้กับลูกครับ'

'งั้นก็บอกเสียตอนนี้เลย อยู่กันครบแล้วนี่ ขาดก็แต่เจ้าสาม แต่คง 

ไม่ส�าคัญอะไร เพราะไม่ได้เกี่ยวกับเขาอยู่แล้ว'

ราวครึ่งนาทีท่ีทุกอย่างตกอยู่ในความเงียบ พฤกษ์ชักสังหรณ์ใจว่า

เรือ่งนีค้งเกีย่วข้องกบัเขา เพราะทุกคนต่างมองมาทางเขา ยกเว้นกแ็ต่พิชญ์

ที่ดูเหมือนไม่รู้อะไรเลยเหมือนกัน

'มเีรือ่งอะไรกนัเหรอครบั' ศลัยแพทย์หนุม่ถามข้ึนอย่างอดรนทนไม่ไหว  

นพอนันท์มีสีหน้าล�าบากใจแต่ก็เป็นคนพูดเองในที่สุด

'พ่อให้ความเคารพคณุหญิงสมปรารถนาเหมือนญาตผิูใ้หญ่ ส�านกึบุญคณุ 

เสมอว่าท่านได้มอบโอกาสให้พ่อ ไม่เช่นนั้นคงไม่มีมารีรินทร์ท่ีย่ิงใหญ่ 

อย่างทุกวันนี้ พ่ออยากให้ครอบครัวเราทั้งสองเกี่ยวดองเป็นญาติ เมื่อเห็น

คุณหญิงท่านมีหลานสาวท่ีน่ารักอย่างหนูพริ้มเพรา พ่อเลยเอ่ยปากสู่ขอ 

ให้แกเรียบร้อยแล้ว เหลือแค่รอให้แกกับหนูพริ้มเพราพร้อมเม่ือไหร่ก ็

จัดงานแต่งงานได้ทันทีเลย'

ค�าบอกเล่ายาวเหยียดนั่นสร้างความตื่นตระหนกให้พฤกษ์อย่าง
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ยิ่งยวด ใบหน้าหล่อเหลามีสีหน้าที่บรรยายไม่ถูก เขาหันไปมองพริ้มเพรา 

ผู้หญิงที่เขาคิดว่าเป็นน้องสาวแท้ๆ อย่างต้องการคาดคะเนความรู้สึกของ

อีกฝ่าย แต่หญิงสาวกลับมีสีหน้าเรียบเฉยราวกับว่าเมื่อครู่เธอหูดับไปแล้ว

ไม่ได้ยินสิ่งที่พ่อของเขาพูด

'ผมคดิว่าเรือ่งนีผ้มกบัพริม้เพราตดัสนิใจเองได้นะครบั ผมไม่ได้รงัเกยีจ 

ตระกูลปัถมธาดา แต่คงท�าตามที่พ่อบอกไม่ได้'

'ไม่ได้รังเกียจตระกูลฉัน แต่รังเกียจหลานฉันอย่างนั้นหรือ' คุณหญิง

สมปรารถนาถามด้วยกิริยาอันเป็นเอกลักษณ์ของนาง คอตั้งบ่า...ใบหน้า

เชิดตรง

'ไม่ใช่ครับ แต่พริ้มเพราเป็นน้องสาวของผม'

'ไม่ใช่น้องแท้ๆ'

'ถึงอย่างนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะแต่งงานกันได้หรอกนะครับ

คุณหญิง' พฤกษ์พยายามอย่างย่ิงในการควบคุมน�้าเสียงของตัวเองไม่ให้

เกรีย้วกราด ท้ังท่ีความรูส้กึภายในแทบระเบิดออกเป็นเสีย่งๆ ด้วยความโกรธ  

'พริ้มไม่อยากแต่งงานกับผมหรอกครับ เราสองคนไม่ได้รักกัน ชีวิตคู ่

เป็นเรื่องใหญ่...ฝืนใจกันไม่ได้นะครับ'

'แล้วถ้าหากว่ายายพริ้มไม่ขัดล่ะ'

'ขัดอยู่แล้วล่ะครับ' พฤกษ์เชื่ออย่างสนิทใจ เขากับพริ้มเพราเป็นได้

แค่พี่น้อง ไม่ว่าวันนี้หรือวันไหน...ก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง 'พริ้ม บอกกับ 

คุณยายของพริ้มสิ ว่าเราไม่มีวันแต่งงานกัน'

พฤกษ์ถามย�้ากับพริ้มเพราซ่ึงนั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม หญิงสาวนิ่งจนเขา

แทบกระโดดไปเขย่าตัวให้รู้สึกรู้สากับอะไรบ้าง

'ว่าไงล่ะยายพริ้ม ตอบพี่เขาไปสิ ถ้ายายจะให้เราแต่งงานกับตาหนึ่ง 

เราจะว่ายังไง'

พริ้มเพราเม้มปากเป็นเส้นตรง ช้อนตามองคนท่ีอารมณ์ปะทุ 
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ใกล้จุดเดือดก่อนค่อยๆ ตอบค�าถามนั้นด้วยน�้าเสียงแผ่วเบา 'แต่งค่ะ พริ้ม

ไม่ขัด'

'พริ้ม!' พฤกษ์ตกใจจนหน้าขาวเผือดไปทั้งหน้า 'พูดอะไรออกมารู้ตัว

บ้างมั้ย เรารักพี่หรือไงถึงได้ยอมแต่งงานด้วย'

'โตแล้วนะคะพี่หนึ่ง เราต้องเลิกคิดถึงเรื่องความรู้สึกแล้ว ต้องพูดกัน

ด้วยเหตุผล เรื่องการแต่งงาน...พริ้มแล้วแต่คุณยายค่ะ'

'บ้าไปกันใหญ่แล้ว! นี่มันงานแต่งงานนะ ไม่ใช่ธุรกิจ ท่ีพูดอยู่คือ 

การแต่งงาน ไม่ใช่การร่วมทุนถงึจะได้ไม่ต้องใช้ความรูส้กึ เธอยอมแต่งงาน

กบัผู้ชายท่ีตัวเองไม่ได้รกัไม่ได้คดิจะใช้ชีวติด้วยได้ง่ายๆ เหรอ' พฤกษ์โมโหมาก 

ย่ิงกว่าตอนฟังค�าพูดของบิดากับคุณหญิงสมปรารถนารวมกันเสียอีก เขา

ไม่คดิว่าพริม้เพราจะตกปากรบัค�าง่ายๆ การท่ีเธอพูดถงึงานแต่งของตวัเอง

กับผู้ชายท่ีผู้ใหญ่เลือกได้อย่างหน้าตาเฉยท�าให้เส้นเลือดในสมองของ 

นายแพทย์หนุ่มเต้นตุบๆ เหมือนจะระเบิด และนั่นนับเป็นวันสุดท้ายที่เขา

สามารถมองพริ้มเพราเป็นน้องสาวได้อย่างเต็มใจ

หลังจากเหตุการณ์นั้นพฤกษ์ก็จ�าไม่ได้แล้วว่าใครพูดอะไรอีกเพราะ

เขาไม่สนใจค�าพูดของใครทั้งนั้น หากเขาไม่อยากแต่ง ไม่ว่าใครหน้าไหน

ก็ไม่สามารถมาบังคับได้ แต่ไม่คิดเลยว่าสุดท้ายแล้วค�าปฏิเสธของเขา 

จะท�าให้ภาระทุกอย่างตกไปอยู่บนบ่าของพชิญ์ น้องชายคนรองกลบักลายเป็น 

คนรับกรรมเรื่องนี้ไปอย่างที่พฤกษ์ไม่ได้คาดฝัน

แต่แล้วเขาก็หนีไม่พ้น แม้จะพยายามไปมากมายแค่ไหนแต่สุดท้าย

พริ้มเพราก็ยังมายืนเคียงข้างเขาอยู่ตอนนี้...ในฐานะเจ้าสาวของเขา

งานเลีย้งสมรสผ่านไปโดยท่ีบ่าวสาวไม่มคี�าพูดสกัค�าบนเวที อันท่ีจรงิ

ท้ังคู่แทบไม่ได้พูดอะไรกันเลยตั้งแต่พิธีมงคลสมรสในตอนเช้า กระท่ังจน

พิธีส่งตัวเข้าหอ ค�าพูดเดียวท่ีออกจากปากของคนท้ังคู่เป็นแค่ค�ารับว่า... 
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'ครับ' กับ 'ค่ะ' เพียงเท่านั้นจริงๆ

ทุกอย่างตกอยู่ในความเงยีบเม่ือผูใ้หญ่ของท้ังสองฝ่ายออกจากห้องหอ 

ของบ่าวสาวไป

ห้องหอในคนืแต่งงานคอืห้องสวตีช้ันบนสดุของโรงแรมจดัเลีย้ง ผ้าปูเตยีง 

สขีาวโรยด้วยกลบีกหุลาบแดงเป็นรปูหัวใจท�าเอาพฤกษ์หงดุหงดิ เขาท�าหน้า 

เบ่ือหน่ายแล้วเลือ่นสายตาออกจากภาพอันน่าอาเจยีนนัน้ ทว่ากลบัต้องพบ

กับภาพที่ชวนให้เวียนหัวหนักกว่าเดิม 

...นั่นคือภาพเจ้าของร่างระหงของเจ้าสาวที่ยืนมองเขาอยู่

"มองอะไร" น�้าเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์หงุดหงิด แต่แทนท่ีเจ้าสาว

ของเขาจะรู้สึกรู้สาอะไรบ้าง เธอกลับยังท�าหน้านิ่งเฉย (เหมือนเคย) 

"เปล่าค่ะ" พริ้มเพราบอกหน้าตาย "พี่หนึ่งจะอาบน�้าก่อนมั้ยคะ"

"เดี๋ยวฉันจะไปอาบอีกห้องนึง"

"ห้องไหนคะ" พริ้มเพราย่นคิ้วด้วยความสงสัย

"ห้องข้างๆ นายสามเปิดห้องไว้แล้ว"

พฤกษ์ว่าพลางปลดเนกไทออก เหนือ่ยแทบบ้า ย่ิงกว่ายืนในห้อง OR* 

แปดชั่วโมงติดเสียอีก คิดแล้วโล่งใจที่วันนี้ผ่านไปได้เสียที พรุ่งนี้...เขาก็จะ

ติดปีกโบยบิน

"ท�าไมคะ"

ค�าถามจากคนซ่ึงยังอยู่ในชุดเจ้าสาวท�าให้คนท่ีเพิ่งโล่งใจไปหมาดๆ 

ต้องยุ่งยากใจอีกครั้งเมื่อพบกับใบหน้าอันเต็มไปด้วยความสงสัย

"ก็ไม่ท�าไม"

"แต่งงานวนัแรกบ่าวสาวไม่ควรออกจากห้องหอนะคะ โบราณเขาถอื"

"คนถือตายไปต้ังนานแล้ว มีแต่เราท่ียังยึดติดกับความเช่ืออัน 

ไร้เหตุผลนั้น" พฤกษ์บอกพลางหย่อนตัวลงบนเก้าอี้ ถอดรองเท้า ถุงเท้า

* OR ย่อมาจาก Operating Room (ห้องผ่าตัด)
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แล้วคว้ากระเป๋าเสื้อผ้าตัวเองมาเปิดโดยไม่สนใจพริ้มเพราท่ียังคงมองเขา

โดยไม่ละสายตา สดุท้ายเป็นพฤกษ์ท่ีต้องยอมแพ้ เขาละมอืจากกระเป๋าแล้ว

เงยหน้าพูดกับเธอ

"ความเชื่ออะไรก็ไม่ส�าคัญส�าหรับเราหรอกพริ้มเพรา ในเมื่อเรา 

สองคนก็ไม่ได้คิดจะอยู่ถอืไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร...อย่างท่ีใครๆ 

เขาอวยพรอยู่แล้วนี่"

พริ้มเพราไม่แสดงความรู้สึกใดๆ บนใบหน้า ท้ังท่ีในใจตระหนก 

ไม่น้อยกับความคิดของพฤกษ์ เธอกลั้นใจพูดในสิ่งที่คิดออกไป

"ขอโทษนะคะท่ีต้องท�าให้พี่หนึ่งผิดหวัง แต่ในเมื่อแต่งงานกันแล้ว 

พริ้มก็หวังว่าเราสองคนจะอยู่ด้วยกันไปจนวันตาย"

"ขอโทษเหมือนกันนะพริ้มเพรา แต่ฉันคิดว่า...คงเป็นไปไม่ได้"

พฤกษ์รู ้ดีว่าผู้หญิงทุกคนก็หวังจะได้แต่งงานแค่ครั้งเดียวในชีวิต  

ย่ิงเป็นผู้หญิงท่ีเกดิในตระกลูผูด้แีละยึดถอืเรือ่งหน้าตาในสงัคมอย่างพริม้เพรา 

ก็คงยิ่งห่วงเรื่องนี้มากขึ้นไปอีก

...แต่ใครจะสนกันเล่า

เพราะหากว่าพริม้เพรากบัคณุหญงิสมปรารถนาไตร่ตรองให้ดตีัง้แต่แรก 

ก็ควรจะรู้ว่าการแต่งงานท่ียืนยาวนั้นควรเกิดจากความรักของท้ังสองฝ่าย 

ไอ้ค�าท่ีบอกว่า 'แต่งๆ กันไปเดี๋ยวก็รักกันเอง' นั้นล้าสมัยไปแล้ว ในเม่ือ 

คิดจะใช้สัญญาเช่าท่ีดินอินฟินิตี้วันมาบีบบังคับเขา ก็อย่าคิดว่าจะสมหวัง

ไปทุกอย่าง

คนไม่สนโลกอย่างพฤกษ์คงไม่สนใจหรอกว่านบัจากนีใ้ครจะเป็นอย่างไร  

เพราะเวลานี้เขาได้ในสิ่งที่ต้องการแล้ว

พิชญ์เพิ่งจัดการโอนเงินค่าท่ีดินให้คุณหญิงสมปรารถนาไปเมื่อ 

ไม่กี่วันก่อน โฉนดก็เปลี่ยนชื่อเป็นของมารีรินทร์กรุ๊ปเรียบร้อยแล้ว

เหลือแต่เขาที่ต้องจัดการตัวเอง ท�าอย่างไรก็ได้ให้หย่ากับพริ้มเพรา
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โดยเร็วที่สุด

"ไม่ต้องห่วงหรอกน่า ยังไงฉันก็จะอยู่เป็นสามีเธอไปอีกสักพักใหญ่"
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บทที่ 2
ข้�วใหม่ปล�มัน

พริม้เพราต้องเกบ็เอาเรือ่งท่ีเจ้าบ่าวหนอีอกจากห้องหอไว้เป็นความลบั  

เพราะถ้าหากคุณหญิงสมปรารถนารู้เข้าโลกต้องแตกเป็นแน่

"แต่งงานกนัได้วนัเดยีว ตาหนึง่กห็นไีปท�างานแล้ว แบบนีค้งเจรญิแย่ล่ะ"  

คุณหญิงสมปรารถนาบ่นข้ึนขณะนั่งดูรายการข่าวท่ีห้องนั่งเล่น พริ้มเพรา

ซึ่งถูกฝึกฝนความเป็นแม่ศรีเรือนอยู่ตลอดเวลานั่งพับเพียบอยู่ที่พื้น

...ร้อยมาลัย

"งานมันบังคับน่ะค่ะคุณยาย"

"งานบังคับให้ต้องแยกบ้านกันอยู่ด้วยหรือไง" คุณหญิงสมปรารถนา

รู้ทันหรอกว่าพฤกษ์ก�าลังหาทางหลบเลี่ยง รู ้ท้ังรู ้ว่าลูกชายคนโตของ 

ตระกูลบริพัตรเมธานนท์หวังแต่งงานเพื่อให้นางขายที่ให้เป็นสิทธิ์ขาดของ 

มารรีนิทร์กรุป๊ แต่เพราะไม่มีทางเลอืก นางจ�าต้องรบีคว้าข้อเสนอนี้ไว้ก่อน

"พริม้คยุกบัพีห่นึง่แล้ว ไว้รอเรอืนหอเสรจ็พร้อมเข้าอยู่ค่อยย้ายไปอยู่

ด้วยกันทีเดียวค่ะ" เธอปด ความจริงแล้วหลังจากแยกห้องกันเม่ือวานนี้  

เช้ามาเธอก็ไม่พบเขาและไม่ได้คุยกันอีกเลย 

"เรือนหอไม่เสร็จก็อยู่ท่ีนี่ด้วยกันไปก่อนก็ได้ ผัวเมียกัน แยกกันอยู่
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จะดีหรือ"

"ท่ีนี่ไกลจากโรงพยาบาลค่ะ พ่ีหนึ่งท�างานวันละสิบแปดช่ัวโมง  

คงอยากเก็บเวลาเดินทางไว้พักผ่อน"

"ลืมไปแล้วหรือว่าตัวเองเป็นผู้หญิง แทนทีจ่ะคิดหาวิธีให้ได้อยู่กับผัว

กลับท�าเฉยไปเสีย คอยดูเถิด ไม่เฝ้าไว้ให้ดีผู้หญิงคนอ่ืนเข้ามางาบไป  

ฉันจะดซิูว่าน�า้หน้าอย่างแกจะเอาหัวไปมุดไว้ท่ีไหน แกคงไม่รูว่้าแม่ของแก

ต้องอบัอายแค่ไหนตอนถกูพ่อตาหนึง่ท้ิงขว้าง แม้แต่ตวัแกเองกเ็ถอะ ขนาด

หมั้นหมายกันเสียดิบดี ตาสองยังไปรักผู้หญิงคนอ่ืนได้ แถมเป็นคนท่ี 

ไม่มีอะไรสู้แกได้สักอย่างจนต้องมาแต่งงานกับตาหนึ่งแทน หม้ันกับน้อง 

แต่งกับพี่ แกคิดว่างามหน้ามากนักหรือไง"

"กแ็ล้วท�าไมคณุยายยังต้องการให้พริม้แต่งงานกบัคนในครอบครวันัน้

ด้วยล่ะคะ"

พริ้มเพราซ่ึงปกติสงบปากสงบค�าเสมอ ไม่เคยออกความเห็นขัดใจ 

ผู้เป็นยายกลับหมดความอดทนอย่างง่ายดาย

มีหรือที่จะไม่คิดอับอาย เธออายจนเกินค�าว่าอายไปแล้ว

ย่ิงถูกพฤกษ์พูดถากถางทุกครั้งท่ีพบตั้งแต่ตอนยังหม้ันกับพิชญ ์

จนกระทั่งวันที่เธอแต่งงานกับเขา คิดหรือ...ว่าเธอจะไม่รู้สึกอะไรเลย

คณุหญิงสมปรารถนาไม่มีค�าตอบให้หลานสาว นางได้แต่ฮึดฮัดอย่าง

หงุดหงิดใจแล้วออกค�าสั่งเด็ดขาด 

"จะต้องถามไปท�าไม ในเม่ือแกก็แต่งงานกับเขาไปแล้ว ถ้าหากว่า 

วันพรุ่งนี้แกยังอยู่ที่นี่ ฉันก็จะลากแกไปส่งผัวแกให้ถึงบ้านเลย"

เวรห้องฉุกเฉินเมื่อคืนท�าเอาพฤกษ์ได้ออกจากห้องผ่าตัดอีกทีตอน

เจด็โมงเช้าของอกีวนัในสภาพเกอืบล้มพบัไปด้วยความเหนือ่ยและอดนอน

ติดต่อกันหลายวัน 
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เขาไม่ได้นอนครบแปดช่ัวโมงมานานแค่ไหนแล้วก็ไม่ทราบ แต่มาถงึ

วันนี้แล้ว...คงต้องเลิกคิดหวังถึงการนอนหลับเต็มอิ่มไปได้เลย 

พฤกษ์มีเคสผ่าตัดปกติยาวไปเกือบครึ่งปี ทว่าในแต่ละวันก็มักจะมี

เคสฉุกเฉินเข้ามาเสมอ อย่างเม่ือวานนีมี้อุบัติเหตรุถชนรนุแรง มผีูเ้สยีชีวิต

ทันทีในท่ีเกิดเหตุสามราย อีกรายท่ีถูกส่งตัวมาโรงพยาบาลก็อาการหนัก 

เลือดคั่งในสมองต้องผ่าตัดด่วน เคสนี้ท�าเอาเขากับพยาบาลห้องฉุกเฉิน

ต้องปาดเหงื่อ แต่ก็โล่งใจที่คนไข้พ้นขีดอันตรายได้

หลายคนต่างมองว่าอาชีพแพทย์เป็นอาชีพท่ีงานหนักและไม่มีเวลา

ส่วนตัว

ใช่! พวกเขาคิดถูก...

แม้จะรายได้ด ีแตพ่ฤกษ์ก็เป็นหนึ่งในหลายๆ คนทีเ่รยีนแพทย์เพราะ

มีใจรักในอาชีพและต้องการอุทิศชีวิตเพ่ือคนอ่ืน เพราะหากเขาหวัง 

ความร�่ารวยแล้ว ทายาทนักธุรกิจพันล้านอย่างเขาไม่จ�าเป็นต้องเป็นหมอ

ให้เหนื่อยเลย 

ชายหนุ่มล้างหน้าล้างตาแล้วออกมาเขียนรายงานต่อ เขาไม่มี 

เวลานอนแล้ว ต้องส่งรายงานผู้ป่วยก่อนเที่ยง

"หมอพฤกษ์ขยันจังเลยนะคะ"

"ครับ?" พฤกษ์เงยหน้าจากกระดาษในมือขึ้นมองคนพูด เลิกคิ้ว 

ด้วยความแปลกใจเมื่อนวลลดา พยาบาลสาววัยใกล้เลขสี่เอ่ยขึ้น

"นวลบอกว่าหมอพฤกษ์ขยันจังเลยค่ะ ขนาดเพ่ิงแต่งงานมาแท้ๆ  

ยังรับอยู่เวรแทนหมอคนอื่นอีก ไม่คิดจะไปฮันนีมูนกับภรรยาบ้างหรือคะ"

"อ่อ เรื่องนี้เอง" เขาปั้นยิ้มแห้งแล้งให้แล้วกลับไปเขียนรายงานต่อ 

ท�าเอาคนสนใจเรื่องชาวบ้านอย่างนวลลดาถึงกับไปไม่เป็น 

พฤกษ์ถอืคตอิย่างหนึง่เอาไว้ใช้กบัพวกชอบถามซอกแซกเรือ่งส่วนตวั 

นั่นคือ 'ไม่อยากตอบก็ไม่ต้องตอบ' ไม่โกหก ไม่แถ ไม่พูดอะไรใดๆ คนก็
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จะเลิกสนใจไปเอง

นวลลดาหน้าเจือ่นไปท่ีอีกฝ่ายท�าเหมือนไม่อยากสนทนาด้วย แต่เธอ

ก็แก้เก้อด้วยการชวนคุยต่อ 

"แต่ขอชมหน่อยเถอะค่ะ เจ้าสาวหมอพฤกษ์นี่สวยมากๆ เลยนะคะ"

พฤกษ์ชะงกัมือท่ีก�าลงัเขียนรายงานเพราะค�าพูดของนวลลดานัน้ช่าง

ระคายหู 

พริ้มเพราสวยจริงๆ เขาไม่ปฏิเสธในข้อนี้ แต่ทุกครั้งท่ีเขาพบเธอ

ความฮึกเหิมของสัญลักษณ์ทางเพศชายก็พลันห่อเห่ียวลงทุกที พูดง่ายๆ 

ก็คือเขาไม่มีอารมณ์ทางเพศกับเธอเลยแม้แต่นิดเดียว และการต้องอยู่ 

ด้วยกนัฉันสามภีรรยานัน้เขากอ็นมุานได้เลยว่านีอ่าจเป็นสาเหตใุห้ตายด้าน

ได้ง่ายๆ 

"หมอคะ หมอพฤกษ์คะ"

เสียงเรียกของนวลลดาท�าให้คนที่ตกอยู่ในภวังค์รู้สึกตัวในตอนนั้น 

"ว่าไงครับ"

"หมอพฤกษ์ดูเหนื่อยๆ นะคะ กาแฟเข้มๆ สักแก้วมั้ยคะ"

"ครับ ขอบคุณครับ"

นวลลดาหายออกจากห้องไปครูเ่ดยีวกก็ลบัมาพร้อมกาแฟร้อน ตอนนัน้ 

พฤกษ์ยังคงก้มหน้าก้มตาเขียนรายงานจนแทบไม่สนใจความเคลื่อนไหว

โดยรอบ

นวลลดาลอบสังเกตเสี้ยวใบหน้าหล่อเหลาด้วยความใคร่รู้ความคิด

ของนายแพทย์หนุ ่ม พฤกษ์เป ็นหมอท่ีบุคลากรทางการแพทย์ ใน 

โรงพยาบาลแห่งนี้ให้ความเห็นตรงกันว่าหล่อลากไส้ ความหล่อของเขา 

ไม่เพยีงเป็นท่ีจบัตามองแก่บรรดาเหล่าแพทย์ พยาบาลในโรงพยาบาลแห่งนี ้

เท่านั้น แต่ยังเป็นท่ีช่ืนชอบของคนไข้และญาติสาวๆ อีกเป็นจ�านวนมาก 

วัดได้จากของขวัญที่ถูกส่งมาเป็นการขอบคุณที่มากมายนับไม่ถ้วน
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แรกๆ นั้นพยาบาลในวอร์ดต่างพากันตื่นเต้นท่ีเห็นกล่องของขวัญ 

ถูกส่งมาให้หมอหนุ่ม แต่ทุกวันนี้น่ะหรือ...ชินเสียแล้ว

นึกแล้วเสียดายท่ีพฤกษ์แต่งงานไปแล้ว แทนท่ีจะอยู่เป็นอาหารตา

อาหารใจกันไปนานกว่านี้อีกหน่อย

'หมอพฤกษ์แต่งงานทีนึง คนอกหักทั้งโรงพยาบาล'

เสียงจากพยาบาลคนหนึ่งท่ีบ่นเสียดายเป็นรอบท่ีสามของเช้าวันท่ี 

รู้ว่าหมอพฤกษ์ก�าลังจะแต่งงาน เสียดาย...ท้ังท่ีรู้ว่าตัวเองก็ไม่ได้มีหวัง 

อะไรเลย 

'จริงแก อุตส่าห์เป็นโสดมาตั้งนาน รู้อีกทีแต่งงานเลยจ้า ไม่มีวี่แวว'

'แต่ใดๆ ก็เถอะ ภรรยาของหมอน่ะสวยมากเลยนะ ฉันเห็นในไอจ ี

ที่หมอเต้ยอัพเดตตอนไปร่วมงาน สวยจนฉันอายอ่ะแก'

'ถ้าฉันรวยฉันจะสวยให้ดู ใครก็รู้ว่าภรรยาหมอพฤกษ์เป็นทายาท

ตระกูลผู้ดีเก่าแก่ แค่เก็บค่าเช่าท่ีในกรุงเทพฯ เดือนเดียวก็สบายไปเจ็ดปี 

แถมยังมีธุรกิจร้านเพชรเป็นของตัวเองอีก'

'เออ แต่ถงึไม่รวยกส็วย ไม่เช่ือไปส่องไอจหีมอเต้ยได้เลย' คนเห็นรปู

ยืนยันหนักแน่น

นวลลดาก็เห็นพ้องกับเพื่อนร่วมอาชีพ ว่าภรรยาของพฤกษ์นั้น 

สวยมากชนดิท่ีหากเข้าวงการต้องได้เป็นนางเอกแถวหน้า แต่เหตใุดเจ้าบ่าว

หมาดๆ ถงึดูไม่เห่อภรรยาคนสวยเลยสกันดิ เธอเห็นว่านบัตัง้แต่วันแต่งงาน

จนถึงวันน้ีก็เกือบสองสัปดาห์แล้ว พฤกษ์ยังคงมาท�างานวันละสิบแปด

ช่ัวโมงเหมือนเดิม อีกหกช่ัวโมงท่ีเหลือบางวันก็นอนท่ีโรงพยาบาล 

เสียด้วยซ�้าไป

หรือว่า...ข่าวลือที่ว่าทั้งคู่ถูกจับคลุมถุงชนนั้นจะเป็นความจริง

"กาแฟค่ะ" เธอวางแก้วลงแต่ยังไม่ออกจากห้องไป "หมอพฤกษ์

ต้องหาวนัลาพักร้อนบ้างนะคะ ช่วงข้าวใหม่ปลามนัต้องรบีกอบโกย คนเป็น
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สามีภรรยาควรหาเวลาอยู่ด้วยกันมากๆ ไม่งั้นจะมีตัวเล็กๆ ได้ยังไงล่ะคะ"

"เรื่องนั้นผมยังไม่ได้คิดเลยครับ" พฤกษ์บอกพลางอ่านเอกสาร 

ตรงหน้า คิ้วเข้มย่นเข้าหากัน "คุณนวลมีความคิดเห็นยังไงครับ"

"เรื่องการมีลูกหรือคะ" นวลลดาฉีกยิ้มกว้าง โอกาสได้เป็นที่ปรึกษา

กิตติมศักดิ์ให้กับหมอพฤกษ์ผู้ท่ีใครๆ ต่างก็รู้ดีว่าถือตัวมากเพียงใดไม่ได้

เกิดขึน้งา่ยๆ เธอต้องท�าให้ดีที่สุด "คุณหมอปรึกษาถูกคนแล้วละ่ค่ะ นวลว่า

เรื่องนี้ส�าคัญมากเลยนะคะ แต่งงานกันแล้วก็ต้องรีบมีลูก โดยเฉพาะ

ครอบครัวท่ีมีความพร้อมอย่างครอบครัวของคุณหมอ นวลว่าอันดับแรก

คุณหมอต้องเริ่มจาก..."

"ไม่ใช่ครับ ที่ถามว่าคิดยังไงไม่ใช่เรื่องท�าลูก แต่หมายถึงเคสผู้ป่วย

วันพรุ่งนี้ต่างหาก เคสนั้นญาติเขามีความพร้อมหลังผู้ป่วยได้รับการผ่าตัด

มากน้อยเพียงใด เม่ือกลับบ้านไปแล้วจะต้องดูแลอย่างต่อเนื่อง เราต้อง

ท�าความเข้าใจกับญาติในการดูแลให้ถูกวิธี"

นวลลดาอ้ึงไปหลายวินาที เหมือนว่าหญิงสาวขับรถตามจีพีเอสไป 

แต่ปรากฏว่าเลี้ยวผิด

"แหม คุณหมอเปลี่ยนเรื่องเร็วเสียจนนวลตามไม่ทันเลยนะคะ"

พฤกษ์เลิกคิ้ว "อ้อ! ขอโทษนะครับ พอดีผมเห็นว่าเราก�าลังท�างาน 

กันอยู่"

ฉึก! นวลลดารู้สึกเหมือนถูกมีดปักลงกลางใจ

เจ็บ!

"ส่วนเรื่อง 'ท�าลูก' ผมคิดว่าผมเก่งพอครับ ท�าเองได้"

เท่ียงคืนแล้วบ้านหลังขนาดกลางในแถบจังหวัดนนทบุรีมืดสนิท  

เขาไม่ได้กลบับ้านมาสีส่บิหกช่ัวโมงแล้ว เวลานีน้ายแพทย์หนุม่อยากล้มตวั

ลงนอนบนเตียงเก่าๆ ของตัวเองเต็มแก่
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ศลัยแพทย์หนุม่จอดรถแล้วจงึพาร่างอันแสนอิดโรยเดนิไปปิดประตรูัว้  

วูบหนึ่งใจคิดไปว่าถ้ากลับบ้านมามีคนคอยเปิดประตูรับก็คงดี อย่างน้อย

ความเหน็ดเหนื่อยคงได้บรรเทาลงบ้าง

ใครสักคน!

พฤกษ์รบีสลดัความคดินัน้ท้ิงไป ต่อให้บางครัง้จะอ่อนไหวไปบ้าง แต่

สิ่งท่ีคนอย่างพฤกษ์ปรารถนาจะครอบครองไว้ให้นานท่ีสุดคือ 'อิสรภาพ'  

ซึ่งแน่นอนว่าเขาไม่ยอมให้ใครมาพรากมันไปแน่ๆ

พรุ่งนี้เขาจะจ้างช่างมาเปลี่ยนประตูรั้วเป็นระบบเปิดปิดด้วยรีโมต 

ให้รู้แล้วรู้รอด 

ชายหนุ่มคิดขณะท่ีตาใกล้ปิดเต็มที สองเท้าก้าวเข้าบ้านท่ีมืดมิด 

มเีพยีงแสงลอดจากหน้าต่างบานกระจก ใช้ความคุน้ชินเดนิมะงมุมะงาหรา

ไปท่ีบันไดโดยไม่ยอมเอ้ือมมือไปเปิดไฟให้เสียเวลา ไม่ต้องอาบน�้าเพราะ

เพิ่งอาบมาจากโรงพยาบาล ตอนนี้เขาแค่อยากล้มตัวลงนอนเท่านั้นจริงๆ

เม่ือเข้ามาในห้องได้ ชายหนุม่กค็วกัทุกอย่างออกจากกระเป๋ากางเกง 

วางไว้อย่างไม่เป็นระเบียบบนโต๊ะก่อนล้มตัวลงบนเตียงที่คุ้นเคย

ไม่รู้ว่านอนน้อยไปหรือว่าจมูกมีปัญหา ท่ีนอนของนายแพทย์หนุ่ม 

ซ่ึงไม่ถูกผงซักฟอกมานานปีจนมีกลิ่นอับติดอยู่ตลอดกลับกลายเป็นกลิ่น

หอมสะอาด เนื้อผ้าสากๆ ก็กลายเป็นความนุ่มลื่น

นี่เขาคงโหยหาที่นอนมากจนรู้สึกไปเองกระมัง

ไม่ทันคดิอะไรออก ห้วงความคดิของพฤกษ์กค่็อยๆ ดบัไป ก่อนทุกอย่าง 

จะนิ่งสนิทลง

ร่างหนารูส้กึตวัเม่ือรบัรูถ้งึความเคลือ่นไหวบางอย่างบนเตยีงนอนของเขา  

พฤกษ์ขยับเปลือกตาช้าๆ เพราะความเพลีย ก่อนภาพเลือนรางตรงหน้า 

จะท�าให้เขาต้องเบิกตาโพลง
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"ไอ้เชี่ย!"

หมอหนุม่สบถออกมาอย่างตกใจ เขาผดุกายลกุข้ึนจากท่ีนอน มองภาพ 

รับอรุณด้วยความรู้สึกเหมือนฟ้าผ่าลงกลางกระหม่อม

พริ้มเพราขมวดคิ้วน้อยๆ เมื่อเห็นกิริยาของพฤกษ์บวกกับค�าสบถ

ระคายหูของเขา หญิงสาวสวมชุดนอนแขนขายาวมิดชิดขยับตัวลุกข้ึนนั่ง 

มองชายหนุ่มด้วยสีหน้างุนงง

"พี่หนึ่ง...เป็นอะไรคะ" 

พฤกษ์ยงัมีสหีน้าเช่นเดมิราวกบัสตฟัฟ์ไว้ เขากะพรบิตาไล่ภาพหลอน 

ทว่าจนแล้วจนรอดภาพตรงหน้าก็ยังไม่หายไปไหน 

"พริม้เพรา" เสยีงแหบพร่าเปล่งออกมาอย่างเยอืกเย็น "เธอมาท�าอะไร

ที่นี่"

พฤกษ์ไม่แน่ใจเลยว่าระหว่างวนิาทีแห่งความเป็นความตายของคนไข้

ท่ีเขาผ่าสมองให้ในห้องผ่าตดัฉุกเฉินเมือ่คืนก่อนกบัการตืน่มาเจอพริม้เพรา

บนเตียงนอน อย่างไหนท�าให้เขาประสาทเสียได้มากกว่ากัน

'เป็นค�าแนะน�าของคุณยายค่ะ ว่าเราไม่ควรแยกกันอยู่นานเกินไป 

พริม้ไม่ได้ถามพีห่นึง่เพราะคดิว่าอย่างไรพีห่นึง่ต้องไม่ปฏเิสธอยู่แล้ว ก็ในเมือ่ 

เราเป็นสามีภรรยากัน ท�าไมพริ้มจะมาอยู่กับพี่หนึ่งที่บ้านนี้ไม่ได้'

พฤกษ์ไม่ปฏเิสธหรอกว่าตนเป็นคนขอพริม้เพราแต่งงานก่อน แต่นัน่

ก็เพราะต้องการจัดการปัญหาข้อขัดแย้งทุกอย่างให้จบลง อีกท้ังคิดว่า 

อย่างน้อยๆ ในครั้งนี้ลูกชายท่ีไม่เคยคิดท�าอะไรเพื่อพ่อแม่และท�าตามใจ 

ตัวเองมาตลอดชีวิตจะได้ท�าหน้าท่ีลูกบ้าง พิชญ์ท�าหน้าท่ีลูกมาหนักหนา

มากพอแล้ว วันนี้น้องชายของเขาควรจะมีความสุขเสียที 

ส่วนเขาท่ีเฉยชากบัความต้องการของพ่อแม่มาตลอด มีหรอืจะเฉยชา

ต่อเมียที่ตัวเองไม่ได้รักไม่ได้ 

Page_���������.indd   33 11/9/2563 BE   10:51



เล่ห์สมรส

34

พฤกษ์จะคิดเสียว่าพริ้มเพราเป็น 'ผี' ตัวหนึ่งที่มาสิงบ้านของเขาอยู่ 

ก็แล้วกัน 

แค่คิด 'ผี' ก็เดินออกมาจากห้องนอนพอดี พฤกษ์มองร่างระหงท่ีม ี

ผิวขาวราวกับเรืองแสงได้ด้วยสายตาแกนๆ 

บ้านของเขาเป็นบ้านไม้หลงัเก่า ซ้ือต่อจากเจ้าของเดมิตอนช่วงย้ายมา 

ประจ�าท่ีโรงพยาบาลใหม่ๆ เขาไม่ได้พกัหอพกัแพทย์ อย่างท่ีรู ้เขาไม่จ�าเป็น

ต้องใช้สวัสดิการอะไรของรัฐเพราะมีเงินมากพออยู่แล้ว ส่วนการจะซ้ือ

คอนโดมิเนยีมหรหูราอยู่สบายนัน้ก็ไม่ใช่วสิยัของเขา ตอนแรกพฤกษ์คดิจะ

หาบ้านที่ถูกใจสักหลัง มีพื้นที่รอบบ้านไว้ปลูกต้นไม้ที่ชอบ กระทั่งบังเอิญ

ผ่านมาเห็นบ้านหลังนี้ แม้สภาพจะเก่าแถมราคาก็แพงมาก แต่พฤกษ์ 

เป็นคนท่ีท�าตามความรู้สึกมากกว่าความสมเหตุสมผล ฉะนั้นเขาจึงยอม

จ่ายเงินจ�านวนมากเพื่อให้ได้บ้านหลังเก่าหลังนี้มา 

นอกจากจ้างคนท�าความสะอาดแล้วเขาแทบไม่ปรบัปรงุเปลีย่นแปลง

ตัวบ้านแต่อย่างใด บ้านหลังเก่าอายุเกินยี่สิบปีจึงดูทรุดโทรมไปตาม 

กาลเวลา

และพริ้มเพราท่ีแต่งกายเหมือนหลุดออกมาจากนิตยสารแฟช่ัน 

ก็เหมือนกับภาพตัดแปะที่ไม่เข้ากับฉากบ้านหลังนี้เอาเสียเลย

"พี่หนึ่ง" พริ้มเพราอยู่ในชุดเดรสสีฟ้าอ่อน ชายกระโปรงมีลายลูกไม้

สีเหลืองเล็กๆ ระบายอยู่โดยรอบ ขับผิวขาวให้เปล่งประกายเหมือน 

เรืองแสงได้ สวมเครื่องประดับเพียงชิ้นเดียวคือต่างหูเพชร

เขาชะงกัไปครูห่นึง่ ก่อนจะกะพรบิตาไล่ความรูส้กึท่ีบอกไม่ถกูออกไป

ต่างหูเพชรเนี่ยนะ

"จะไปท�างานเหรอ"

"เปล่าค่ะ วันนี้พริ้มหยุด"

"อืม งั้นก็คงจะออกไปข้างนอก" 
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"เปล่าค่ะ พริ้มไม่ได้ไปไหน วันนี้อยู่บ้าน"

ค�าตอบของพริ้มเพราท�าให้พฤกษ์ต้องนิ่วหน้า 

"อยู่บ้านต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอ" เขาถามลอยๆ โดยไม่ใส่ใจ 

ค�าตอบ ผู้หญิงก็แบบนี้ ห่วงสวยจนเกินพอดี "นี่ กุญแจห้องเธอ ฉันเพิ่ง

เข้าไปกวาดมา แต่ไม่มีคนอยู่มานานแล้วคงต้องถูอีกหลายรอบเลย ถ้าจะ

ให้คนรับใช้ที่บ้านมาช่วยก็ได้นะ เธอท�าคนเดียวคงไม่ไหวหรอก"

พริ้มเพรามองกุญแจในมือพฤกษ์นิ่ง ไม่ยอมรับไป

"รับไปสิ" 

"ท�าไมพริ้มต้องไปนอนห้องอื่นล่ะคะ"

"เพราะว่าเธอนอนห้องฉันไม่ได้ไง" 

"เพราะอะไรคะ" 

พฤกษ์กลั้นลมหายใจ พริ้มเพราคิดจะใช้ชีวิตฉันสามีภรรยากับเขา

จริงๆ หรือ บ้าชัดๆ 

"สามีภรรยา แยกกันนอนคงไม่ดีมั้งคะ"

"ฉันท�างานไม่เป็นเวลา ถ้าเกิดกลับมาค�่ามืดจะรบกวนเธอเปล่าๆ นะ 

อีกอย่าง ฉันไม่ชอบที่มีคนมานอนข้างๆ" 

พฤกษ์บอกแล้วเดินผ่านหน้าพริ้มเพราเข้าห้องตัวเองไป พอได้เห็น

ห้องนอนของตัวเองชัดๆ เขาก็เกิดความพะอืดพะอมขึ้นมา 

ห้องนอนอันแสนเรียบง่ายของเขาไม่เหลือเค้าเดิมเลย จากผ้าม่าน

ลายตารางสขีาวสลบัสแีดงซีดๆ กลายเป็นผ้าม่านสทีองอร่าม สเีดยีวกนักบั

ผ้าห่มและผ้าปูท่ีนอน ปลอกหมอนก็ด้วย เตียงไม้วินเทจท่ีเขาได้มาจาก

ตลาดมือสองเปลี่ยนเป็นเตียงนอนสไตล์หลุยส์สีทองอีกเช่นกัน 

ข้าวของของเขาท่ีเคยวางกระจดักระจายอย่างมีศลิปะล้วนหายไปจาก

พื้นห้อง แทนท่ีด้วยพรมสีกรมท่า หนังสือท่ีเคยวางซ้อนทับกันบนโต๊ะไม ้

จนท่วมหัวก็หายไปทั้งโต๊ะทั้งหนังสือ 

Page_���������.indd   35 11/9/2563 BE   10:51



เล่ห์สมรส

36

ใช่! เขาควรจะตกใจกบัสภาพห้องตวัเองตัง้แต่ช่ัวโมงท่ีแล้ว แต่เพราะ

ตืน่มาเห็นหน้าพริม้เพราเขากส็ตแิตกไปก่อนแล้ว ถงึกบัต้องว่ิงออกจากห้อง

แบบไม่คิดชีวิตเลยไม่ได้สนใจเลยว่าพริ้มเพราท�าห้องนอนเขาเละไปหมด 

"ท�าอะไรกบัห้องฉันเนีย่" พฤกษ์หันไปถามคนท่ียืนอยูต่รงกรอบประตู 

หญิงสาวยังคงท�าสีหน้าเรียบเฉยซึ่งกระตุ้นต่อมโมโหของเขา "ใครอนุญาต

ให้เธอท�ากับห้องของฉันแบบนี้"

"พริ้มเห็นว่าของในห้องน้ีเก่ามากแล้ว ถึงเวลาควรจะเปลี่ยนสักที  

ถึงแม้ว่าเราจะอยู่แค่ช่ัวคราวรอเรือนหอสร้างเสร็จ แต่ยังไงก็คุ้มค่ะเพราะ

เราใช้ทุกวัน ไม่ต้องห่วงนะคะ ของส�าคัญของพ่ีหนึ่งพริ้มเก็บไว้ในกล่อง  

ไม่ได้ทิ้งหรอกค่ะ"

พริ้มเพราย้ายของมาบ้านหลังนี้ได้เพราะความช่วยเหลือจากพิชญ์ 

เขารูท่ี้ซ่อนกญุแจบ้าน ยอมรบัว่าวินาทีแรกท่ีเห็นสภาพบ้าน เธอช็อกไปเลย  

ใครจะคิดว่าคนท่ีเป็นถึงนายแพทย์จะอยู่กินในบ้านท่ีเต็มไปด้วยฝุ่นเกาะ  

ซ�้าข้าวของเครื่องใช้ก็เก่าเก็บ 

ถงึแม้เธอจะรูม้าบ้างว่าพฤกษ์เป็นคนสมถะ แต่ไม่คดิเลยว่าจะสกปรก

ด้วย 

ดังนั้นกว่าเธอจะย้ายเข้ามาได้จริงๆ ก็เมื่อคืน เพราะต้องให้คนมา 

ช่วยเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ในห้องนอนใหม่ท้ังหมด โชคดีท่ีรู้ว่าพฤกษ์เข้าเวร

เลยสามารถจัดการกับทุกอย่างได้ง่ายขึ้น 

แต่แทนที่เขาจะชอบเมื่อเห็นห้องนอนใหม่ กลับท�าหน้าเหมือนโกรธ

เสียอย่างนั้น 

พิลึกคน...

พฤกษ์ต้องระงบัความโกรธอย่างสดุความสามารถ 'ของเก่า' ท่ีเธอพูดนัน่ 

เป็นของที่เขาหาซื้อมาอย่างยากล�าบากต่างหากเล่า

"ฉันให้เวลาเธอสองช่ัวโมง จดัการเอาทุกอย่างของฉันกลบัมาไว้ท่ีเดมิ 
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แล้วย้ายผ้าม่านลิเก ที่นอนหมอนผ้าห่มพวกนี้ออกจากห้องนี้ไปซะ" 

"ของเก่า พริ้มยกให้คนรับซื้อของเก่าไปแล้วล่ะค่ะ" 

"ว่าไงนะ! จะบ้าหรือไง เธอยกของท่ีไม่ใช่ของตัวเองให้คนอ่ืน 

โดยพลการได้ยังไงฮะ รู้มั้ยว่าฉันหามันมาด้วยความยากล�าบากแค่ไหน" 

"ของพวกนั้นไม่เห็นจะน่าใช้ตรงไหนเลยค่ะ โต๊ะเขียนหนังสือนั่นก็ 

มีแต่รอยสีน�้าเลอะไปหมด"

"นี่โต๊ะนั่นเธอก็ขายทิ้งไปด้วยเหรอ!"

"ไม่ได้ขายค่ะ ยกให้ฟรี" 

พฤกษ์เบิกตากว้าง มือชา เท้าชา สมองขาวโพลนเมื่อได้รับรู้ว่าโต๊ะ

ตัวโปรดของเขาถูกยกให้ใครก็ไม่ทราบไปแบบฟรีๆ โดยท่ีคนยกให้และ 

คนรับอาจไม่เคยรู้คุณค่าของมันเลย

เขาได้โต๊ะตัวนั้นมาจากคุณปู่ศาล จิตรกรชาวเชียงใหม่วัยเจ็ดสิบปี 

ท่ีแม้ว่าจะไม่ได้โด่งดังอะไรมาก แต่เขาก็นับถือในวิถีของผู้สูงวัยท่ีวาดรูป 

หาเลี้ยงปากท้องมาตั้งแต่วัยหนุ่ม 

จะพูดอย่างไรคนไม่เข้าใจก็คงไม่มีวันเข้าใจ 

"เธอรู้ม้ัยว่าของช้ินนั้นมันมีคุณค่ากับจิตใจฉันมากแค่ไหน จริงสิ! 

เพราะเธอไม่เคยมีหัวใจจะไปรูจ้กัค�าว่า 'คณุค่าทางใจ' ได้ยังไง ฉันย่ืนค�าขาด 

เธอต้องจัดการให้ทุกอย่างอยู่ในสภาพเดิมภายในสองชั่วโมง" 

"พริ้มคงท�าไม่ได้หรอกค่ะ ของยกให้คนอ่ืนไปตั้งแต่เมื่อวันก่อน 

ขอโทษด้วยกแ็ล้วกนันะคะ" พริม้เพราบอกแล้วหันหลงัเดนิออกจากห้องไป

อย่างไม่คิดจะสนใจไยดีคนที่ก�าลังจะเป็นจะตาย 

พฤกษ์แทบจะล้มลงไปแดดิ้นกับพื้นบ้าน แต่เพราะโตเกินกว่าจะท�า

อย่างนัน้ได้แล้วชายหนุม่จงึได้แต่สบถกบัตวัเองอย่างสดุทน พริม้เพราเป็น

หายนะของเขาจริงๆ เธอเป็นนางมารร้าย เป็นปีศาจ 

ชายหนุ่มกวาดตามองห้องนอนสีทองแล้วอยากกลั้นใจตาย 
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ก็ได้ ในเมื่อเธอท�าร้ายจิตใจเขาได้ขนาดนี้ ต่อไปนี้เขาก็จะไม่รู้สึกผิด

อะไรอีกแล้ว ของท่ีเสียไป คิดเสียว่าหายกันท่ีหลอกเธอมาแต่งงานโดย 

ไม่คิดว่าจะอยู่ด้วยกันไปตลอด 

"เห็นทีจะใจดีต่อไปอีกไม่ได้แล้ว"
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บทที่ 3
ข้อตกลงของเจ้�บ่�วป้�ยแดง

"เป็นอะไรของมงึวะพฤกษ์ นัง่หน้าหงกิอยู่ได้ วันนีก้็ไม่มเีคสผ่านีห่ว่า"

ศริวทิย์ถามเม่ือเห็นว่าพฤกษ์หน้าขมึงทึงมาตัง้แต่เช้าจนเท่ียง จะว่าไป 

พฤกษ์ก็หน้าหงกิเป็นปกตอิยู่แล้ว แต่จะท�าเฉยไม่ถามเลยกก็ระไรอยู่ ดงันัน้

เพราะความไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนกั หมอหนุม่ถามเสรจ็จงึยกแก้วน�า้ท่ีเหลอื

แค่น�้าแข็งกรอกใส่ปากแล้วเคี้ยวอย่างสบายอารมณ์ ดูท่าทางไม่ทุกข์ร้อน

กับความทุกข์ที่ฉายชัดบนใบหน้าเพื่อนเท่าใดนัก

พฤกษ์ได้แต่เหลือบตามองคนถามแล้วกลับมาท�าหน้ายุ่งดังเดิม

ไม่ให้หน้าหงกิได้อย่างไรไหว พริม้เพรายึดครองฐานท่ีม่ันของเขาเป็น

ที่เรียบร้อยแล้ว อุตส่าห์หนีออกมาจากแม่ได้ ยังต้องมาเจออะไรแบบนี้อีก 

'ท�าไมจะไม่ได้ล่ะคะ ก็เราเป็นสามีภรรยากัน' 

ค�าพูดนั้นก้องอยู่ในหูจนพานท�าให้เขาหลอนไปแล้ว 

"อ้าว! เงียบ ตกลงไม่เป็นไรใช่มะ"

"หงุดหงิดเรื่องส่วนตัว ไม่เกี่ยวกับคนไข้หรอก"

"เมียบ่นล่ะสท่ิา เพ่ิงแต่งงานแท้ๆ แต่ยังมาท�างานทุกวนัแถมรบัอยู่เวร 

เต็มเวลาอีก เมื่อเช้าเจอ ผอ. แกยังพูดอยู่เลยว่าหมอพฤกษ์ไม่ยักลางาน
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ไปฮันนีมูน"

"ไอ้ศิ มึงอย่าท�าเป็นไม่รู้หน่อยเลย มึงก็รู้ว่ากูแต่งงานเพราะอะไร"

"เพราะเหตุผลทางธุรกิจ ละค้อนละคร" นายแพทย์ศิรวิทย์หัวเราะ  

แต่เพราะสายตาดุๆ ของเพื่อนท่ีมองมาท�าให้เขาต้องรีบกลืนเสียงหัวเราะ

ลงกระเพาะตามน�้าแข็งไปโดยเร็ว

พฤกษ์ที่อารมณ์ไม่ดีอยู่แล้วเป็นทุนเดิมยิ่งอารมณ์เสียมากไปอีก

"มึงจะเครียดอะไรวะพฤกษ์ ตอนแรกกูก็คิดว่ามึงจะแต่งงานกับยักษ์

กับมารท่ีไหนถึงได้ดูเครียดนัก ท่ีไหนได้...เจ้าสาวสวยอย่างกับนางฟ้า 

นางสวรรค์ เป็นกู กูจุดพลุฉลองสิบวันสิบคืนเลย"

"เหอะ! ฉลองเหรอ ต้องไปรดน�้ามนต์ล้างซวยล่ะไม่ว่า"

"มงึกเ็กนิไปพฤกษ์ น้องเขากส็วยน่ารกัดนีี ่แถมยังเป็นทายาทตระกลู

ผู้ดีเก่า เรียนสูง หน้าที่การงานก็ดี ไม่มีผู้หญิงที่ไหนจะเพียบพร้อมขนาดนี้

อีกแล้ว"

"แล้วถ้ามึงรู้...ว่าผู้หญิงท่ีท้ังสวยท้ังรวยคนนั้นเป็นผีดิบล่ะ มึงยังจะ

ชอบเขาลงมั้ย"

"เฮ้ย! บ้า พูดจริงเหรอ"

พฤกษ์อยากจะหัวเราะให้กบัสหีน้าของศิรวิทย์ แต่เวลาแบบนีม้นักลบั

ท�าให้เขาหัวเสียแทนเมื่อเพื่อนดันเชื่อในสิ่งที่เขาพูดง่ายๆ

"กกูว่็าแล้ว ผูห้ญงิบ้าอะไรจะสวยไปหมดทุกตารางนิว้ขนาดนัน้ ท่ีแท้

ก็เป็นอมตะเหรอวะเนี่ย"

"ไอ้ศิ! นี่มึงกวนตีนกูหรือว่าอะไรวะ ฮะ?!"

"อ้าว! ไม่ใช่เรื่องจริงเหรอ"

"มึงเป็นหมอประสาอะไรวะ เชื่อเรื่องแบบนี้"

"เอ้า! นี่มึงโกหกกูเหรอ"

"กูไม่ได้โกหก กูแค่เปรียบเปรย มึงเข้าใจมั้ย กูแค่เปรียบ พริ้มเพรา
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สวย กูไม่เถียง แต่เขาไม่มีความรู้สึก แข็งทื่อเป็นท่อนไม้ เหมือนหุ่นยนต์

ถูกใส่โปรแกรมให้ท�าตามยายของเขาทุกอย่าง ไม่มีความคิด ไม่มีชีวิตชีวา 

ไม่มีเสน่ห์" พฤกษ์พรั่งพรูทุกความรู้สึกที่คับแน่นอยู่ในอกออกมา

"แต่มึงเป็นคนเดินไปขอเขาแต่งงานเองไม่ใช่เหรอวะ"

"ก็ใช่"

"มึงก็ต้องรับผิดชอบสิ"

พฤกษ์ดงึมุมปากเป็นเส้นตรง กลอกตาให้กบัค�าพดูอันไร้สาระของเพือ่น

"มึงคิดว่ากูเป็นคนดีขนาดนั้นเลยหรือไง"

"ไม่คดิ" ศริวทิย์ตอบแบบไม่ต้องใช้เวลานกึเลย "อย่าเรยีกว่าคนไม่ดเีลย  

เรียกว่าโคตรเลวชาติเลยดีกว่า"

พูดจบฝ่ามือของคน 'เลวชาติ' ก็เคลื่อนมาด้วยความเร็วกว่าแสง 

หมายจะปะทะศีรษะเพื่อนหมอด้วยกัน แต่ด้วยประสบการณ์ท�าให้ศิรวิทย์

หลบได้ทันแบบหวุดหวิด 

"เกินไปไอ้ศิ ยังโว้ย! กูยังไม่เลวถึงขั้นนั้น แต่ถ้ามันจ�าเป็นจะต้องเลว 

ก็คงต้องเลว"

"โอ้โห มึงนีส่ดุยอดคนจรงิๆ ว่ะ จะอะไรนกัวะกบัผูห้ญิงตัวเลก็นดิเดยีว 

น้องเขาน่ารักน่าทะนุถนอมจะตายไป"

"น่ากลัวล่ะไม่ว่า" 

ศิรวิทย์ข�าสีหน้าหวั่นวิตกของเพื่อน คนอย่างพฤกษ์ท่ีไม่เคยมีค�าว่า 

'กลัว' อยู่ในพจนานุกรม กลับมาบอกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆ อย่างพริ้มเพรา 

น่ากลัว

หมอหนุ่มเป็นเพื่อนสนิทกับพฤกษ์มาตั้งแต่เข้าเรียนมหาวิทยาลัย 

ปีแรกจึงกล้าพูดว่าตนรู้จักพฤกษ์ดียิ่งกว่าพฤกษ์รู้จักตัวเองด้วยซ�้า

อุปนสิยัของพฤกษ์แตกต่างจากนกัศกึษาแพทย์ท่ัวไป ค่อนข้างดบิเถือ่น  

ห้าวหาญกว่าคนอ่ืนๆ อย่างเด่นชัด จนหลายคนคดิว่าพฤกษ์เป็นเดก็มาจาก
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บ้านป่าเมืองเถื่อน เรียกได้ว่าท้ังภาควิชาคาดไม่ถึงด้วยซ�้าว่าชายหนุ่ม 

ตัวสูงร้อยแปดสิบเศษ พูดจาถ่อยๆ ท�าตัวสถุลอย่างหมอนี่จะเป็นทายาท

เศรษฐีระดับต้นๆ ของประเทศ

ท่ีศิรวทิย์กล้าพดูว่าพฤกษ์เป็นคนเถือ่นกเ็พราะวรีกรรมไล่ตหัีวชาวบ้าน 

ของมันนั่นแหละ

ครั้งนี้อาจเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสิบสี่ปีท่ีรู ้จักกันมาท่ีพฤกษ์พูด 

ค�าว่า 'กลัว'

คิดแล้วก็สะใจเป็นบ้า หลังจากท่ีข่มให้คนอ่ืนหวาดกลัวมันมานาน  

ต้องกลายเป็นฝ่ายกลัวบ้างจะได้รู้สึกถึงหัวอกคนอื่นว่าเป็นอย่างไรเวลา 

ถูกพฤกษ์ขู่บังคับสารพัดสารเพ ท่ีพูดมานี้เขาก็เป็นฝ่ายถูกกระท�ามาก่อน

เหมือนกัน

ภาพจ�าวันนัน้ยังชัดเจนมาจนถงึทุกวนันี ้และอาจฝังแน่นในใจตลอดไป

สิบสี่ปีก่อน

ศริวทิย์ในวัยสบิแปดย่างสบิเก้าปีก้าวลงจากรถขนาดเจด็ท่ีนัง่ของบิดา 

หลังจากรับฟังพรสิบแปดประการของผู้เป็นพ่อเพ่ือเตรียมเริ่มต้นชีวิตใน 

รั้วมหาวิทยาลัย

ใบหน้าขาวตี๋สวมทับด้วยแว่นตาหนาเตอะกรอบสีด�าที่เพิ่งตัดมาใหม่

เมื่อสองวันก่อนเพราะสายตาสั้นลงอีกแล้วจากห้าร้อยเป็นหกร้อยเศษ 

เจือไปด้วยความประหม่า 

'เฮ้ย! จืด คาบนี้เรียนห้องไหนวะ'

เสยีงห้าวห้วนท่ีดงัใกล้ๆ ท�าให้ศริวทิย์สะดุง้ตวัโยน ท้ังท่ีตวัเองไม่ได้ช่ือ  

'จืด' แต่ก็ต้องหันไปมองเพราะมือของคนเรียกตะปบกระเป๋าสะพายหลัง 

ของเขาเอาไว้

'เอ่อ! นายเป็นใครอ่ะ'
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'เอ๋ออะไรวะ กูพฤกษ์ เรียนภาคเดียวกันไง'

ศิรวทิย์อยากจะโกรธท่ีถกูด่าว่า 'เอ๋อ' ฉลองการเรยีนวันแรก แต่เพราะ

ท่าทีนักเลงของพฤกษ์ท�าให้ความโกรธนั้นถูกกลบฝังด้วยความกลัว

ในใจอยากร้องไห้เรียกพ่อมารับกลับบ้านเลยด้วยซ�้าในตอนนั้น

'ว่าไง คาบนี้เรียนห้องไหน นี่! มึงนั่งข้างกูนะ มีอะไรให้กูลอกด้วย 

เข้าใจป่ะ'

ศิรวิทย์คิดมาตลอดว่าพฤกษ์เป็นฝันร้ายในชีวิตของเขา ฝันท่ีเขา 

ไม่ได้ตืน่ขึน้มาอกีเลยตัง้แต่สบิสีปี่ก่อน จนกระท่ังตอนนี ้ความฝันได้หล่อหลอม 

ให้เขากลายเป็นคนแบบเดียวกันกับมันไปโดยปริยาย

ไม่เสียแรงท่ีอุตส่าห์อดทนมาหลายปี อย่างท่ีบอกว่าสิบปีแก้แค้นก็ 

ยังไม่สาย สุดท้ายสวรรค์ก็ส่งคนมาล้างแค้นให้เขาจนได้

"ศิ มึงท�าหน้าแบบนี้คิดอะไรอยู่วะ" พฤกษ์แอบเห็นแววตากระหยิ่ม

ยิ้มย่องแล้วอดระแวงไม่ได้

ใครๆ กร็ูว่้าศริวิทย์เป็นเพือ่นรกัเขา และหลายคนกร็ูด้้วยว่าความเป็น

เพื่อนรักนี้มีพื้นฐานอยู่บนความหวาดระแวง

"เปล่า! กูแค่นึกถึงหน้าสวยๆ ของน้องพริ้มแล้วมันมีความสุขว่ะ"

"เออด.ี..เพือ่นประเภทไหนวะ บอกคดิถงึหน้าเมยีเพือ่นแล้วมคีวามสขุ"  

พฤกษ์ไม่ได้หึงหวงพริม้เพรา แต่หม่ันไส้ ศริวิทย์มองแค่เปลอืกจะไปรูอ้ะไร

ใบหน้าสวยๆ นั่นแหละ ที่ต้องระวังที่สุด!

"มึงก็ระวังตัวให้ดีเถอะพฤกษ์ ถ้ามึงยังผลักไสเขาอยู่แบบนี้ วันนึง 

เขาไปจริงๆ จะมาเสียดายทีหลังไม่ได้นะ"

"เสียดายเหรอ ตายแล้วเกิดใหม่กี่ชาติก็ไม่มีวันเสียดายโว้ย!"

พฤกษ์ขับรถกลับมาถึงบ้านราวสามทุ่มเศษ เขารู้สึกแปลกนิดๆ 
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ไม่นิดสิ! 

รู้สึกแปลกมากต่างหาก แปลกใจแล้วก็ท�าใจไม่ได้ด้วยเมื่อมองจาก

ข้างนอกแล้วเห็นแสงไฟบ้านตัวเองสว่างจ้าแบบนี้ เขาใช้ชีวิตโสดมานาน 

อยู่คนเดียวจนชิน เม่ือต้องมาใช้ชายคาบ้านร่วมกนักบั 'คนอ่ืน' มนัช่างท�าใจ

ยากเสียเหลือเกิน

ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่ ตอนนี้เขาท�าอะไรไม่ได้นอกจาก

อดทนไปก่อน รอโอกาสดีๆ มาถึง สาบานว่าเขาจะท�าให้พริ้มเพราขยาด

การแต่งงานไปเลย

มือขาวสะอาดอย่างคนท่ีไม่ค่อยโดนแดดจับท่ีเปิดประตูหมายจะ 

ลงจากรถไปเปิดรั้ว ทว่าไม่ทันได้ท�าอย่างที่คิด บานประตูรั้วก็ถูกเลื่อนเปิด

ก่อนด้วยฝีมือของใครบางคน 

แสงไฟจากหน้ารถสาดไปท่ีร่างนั้นสว่างจ้าจนเห็นใบหน้าขาวจัด 

ไร้เครื่องส�าอาง 

"เฮ้ย! ฉิบหาย ตกใจหมด" เขายกมือกมุหัวใจตวัเอง รูส้กึเหมอืนหัวใจ

หล่นไปอยู่ที่ปลายเท้า "ท�าไมไม่แต่งหน้าวะ น่ากลัวชะมัด"

หลายวนิาทีกว่าจะต้ังสติได้ พฤกษ์ค่อยๆ เคลือ่นรถเข้าไปจอดในบ้าน 

แต่พอเปิดประตูรถลงมากต้็องตกใจอีกรอบเม่ือพบว่าพริม้เพรามายืนดกัรอ

อยู่แล้ว 

"เฮ้ย!" 

"กลบัดึกจงัเลยนะคะ" พริม้เพราไม่สนใจสหีน้าท่ีดตูกใจเหมือนเห็นผี

ของสามี 

พฤกษ์นิว่หน้า อยากจะสวดมนต์อุทิศส่วนกศุลให้พริม้เพรา เธอจะได้

ไปอยู่ท่ีชอบๆ แต่ไม่รู้ว่าวิญญาณหญิงสาวเฮี้ยนจัดหรือกุศลเขาไม่แรงพอ 

ก็ไม่ทราบ ผีตนนี้จึงได้วนเวียนหลอกหลอนไม่เลิกรา 

ชายหนุ่มหรี่ตามองคนตัวเล็กกว่า เขาไม่พูดอะไร เพราะไม่อยาก
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เสวนาด้วยจึงท�าเป็นมองไม่เห็นแล้วเดินผ่านหน้าเธอเข้าบ้านไปเลย 

"พี่หนึ่งทานข้าวมาหรือยังคะ" พริ้มเพรารู้ว่าพฤกษ์จงใจเมินเธอ แต่

เรือ่งแค่นีค้งไม่ท�าให้เธอรูส้กึอะไรได้หรอก ร่างในชุดนอนมดิชิดเดนิตามตดิ

ชายหนุ่มไม่ลดละ "พริ้มท�าอาหารเย็นไว้ ถ้าพี่หนึ่งจะรับประทาน พริ้มจะ

อุ่นให้ค่ะ" 

พฤกษ์ก้มลงถอดรองเท้าสลัดไว้ข้างประตู ตามด้วยถุงเท้าโยนไป

คนละทิศคนละทาง เขาท�าเหมือนพริ้มเพราเป็น 'วิญญาณ' จริงๆ

ไม่เห็น ไม่ได้ยิน ไม่รับรู้ถึงการมีตัวตนของเธอ 

"พี่หนึ่งคะ"

พริ้มเพราเรียกอีกครั้ง แต่พฤกษ์ก็หายขึ้นไปข้างบนบ้านแล้ว คนรอ

ได้แต่ถอนหายใจ 

พฤกษ์คิดจะแต่งงานกบัเธอเพือ่ช่วยธรุกจิของครอบครวั ศลัยแพทย์หนุม่ 

ไม่ได้รกัเธอ ข้อนีห้ญงิสาวรูด้ ีแต่จะมาเมินเฉยท�าเป็นไม่เห็นกนัเพ่ือหวังจะ

ให้เธอยอมถอดใจล่าถอยกลับไปเอง...

การท่ีพฤกษ์คดิจะท�าแบบนัน้ หมายความว่าเขาไม่เคยรูจ้กัเธอจรงิๆ เลย 

ไม่ใช่เพราะว่าพริม้เพราแข็งแกร่ง หน้าด้านหน้าทน แต่เป็นเพราะ...

อับจนหนทางแล้วต่างหาก เธอไม่มีทางเลือกใดอีกแล้วจริงๆ 

ไม่มีทางอีกแล้ว 

พริ้มเพรารวบรวมความกล้าเดินข้ึนไปเคาะประตูเรียกสามีให้ลงมา

กินข้าวมื้อเย็นที่ล่วงเลยมาจนถึงดึกแล้ว

ใช่แล้วล่ะ เธอก�าลังท�าหน้าที่ภรรยาที่แสนดี 

แต่เคาะอยู่สองหนเสียงข้างในยังคงเงียบกริบ หญิงสาวจึงถือวิสาสะ

บิดลูกบิดประตูและพบว่าพฤกษ์ไม่ได้ล็อกห้อง 

เม่ือเปิดประตูเข้าไปจึงได้เห็นภาพร่างสูงซ่ึงยังอยู่ในชุดเดิมหลับอยู่
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บนเตียงนอน 

ห้องนอนนีพ้ืน้ท่ีเลก็มากเมือ่เทียบกบัห้องนอนท่ีบ้านปัถมธาดา หรอื

แม้แต่บ้านบริพัตรเมธานนท์ของพฤกษ์ และมันยังเลก็เกนิไปส�าหรบัคนสองคน 

ที่ห่างเหินกันมานาน 

ชวนให้อึดอัดอย่างประหลาด 

"พี่หนึ่งคะ พี่หนึ่ง" พริ้มเพราวางมือบนแขนของสามีโดยนิตินัย  

เรยีกให้เขาต่ืน ทว่าชายหนุม่กลบัเพยีงแค่ย่นคิว้อย่างร�าคาญ "ลกุมาอาบน�า้ 

ก่อนสิคะ จะได้สบายตัว"

พฤกษ์ไม่เพียงแค่ไม่ท�าตามท่ีพริ้มเพราบอก เขายังพลิกตัวหนีแล้ว

หลับต่อ 

พริม้เพราถอนหายใจอีกครัง้ ถ้าค�าพูดท่ีว่า 'ถอนหายใจหนึง่ครัง้อายสุัน้ 

ไปหนึ่งปี' เป็นเรื่องจริง พริ้มเพราคิดว่าพรุ่งนี้เธอคงตาย 

"สรุปว่าจะนอนแบบนี้ใช่มั้ยคะ" 

ไม่มีค�าตอบ ร่างบางในชุดนอนเดินไปเปิดประตูตู้เสื้อผ้าของพฤกษ์ 

ในตูข้องเขามีเสือ้ผ้าไม่กีส่ ีส่วนมากเป็นโทนขาว ด�า กรมท่าไม่กเ็ทา แม้แต่

ชุดนอนของเขาก็ล้วนเป็นสีเดียวกันหมด 

ก่อนหน้าท่ีจะแต่งงานกบัพฤกษ์ไม่กีว่นั เธอได้พบกบัพิชญ์ตอนก�าลงั

เตรียมจัดสถานท่ีแต่งงาน เขามาแทนพี่ชายของเขาท่ียุ่งมากจนไม่มีเวลา

ดูแลงานแต่งงานของตัวเอง ไม่สามารถสละเวลาแม้กระท่ังวัดตัวตัดชุด 

เจ้าบ่าว ร้านตัดชุดก็วัดไซส์จากเสื้อผ้าของเขาที่ส่งมาให้ 

'อย่าโกรธหนึง่เลยนะพริม้ งานท่ีโรงพยาบาลยุง่มากปลกีตวัมาไม่ได้เลย  

พริ้มคงเข้าใจนะ' 

เข้าใจเหรอ ใครจะไปเข้าใจได้ ผู้ชายท่ีส่งน้องชายมาจัดการเรื่อง 

งานแต่งงานแทนตวัเอง ยังดท่ีีวนัแต่งเขาไม่ให้น้องชายแต่งแทนด้วย ไม่งัน้ 

คงยุ่งพิลึก 
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...พี่แต่งงานแทนน้อง แต่ให้น้องเข้าพิธีแทนพี่ 

พริม้เพราหยิบชดุนอนท่ีเธอเป็นคนซักรดีให้มาวางไว้ท่ีตัง่ใกล้เตยีงนอน  

แล้วใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดหน้าเช็ดมือให้สามี แต่พฤกษ์ดูเนื้อตัวสะอาดสะอ้านดี

เธอเดาว่าเขาน่าจะเพิ่งอาบน�้ามา 

"พี่หนึ่งคะ ตื่นแล้วก็เปลี่ยนชุดนอนนะคะ พริ้มเตรียมให้แล้ว"

"อือ" พฤกษ์ส่งเสียงอย่างร�าคาญ

พริ้มเพราหรี่ตาลง คนหวังดีแท้ๆ 

ท�าไม...ต้องเป็นผู้ชายคนนี้ด้วยก็ไม่รู้ 

พฤกษ์หลบัยาวจนเช้า ตืน่มาท้องกร้็องโครกคราก เมือ่คนืเขาหลบัไป 

ตอนไหนไม่ทราบ แต่เป็นเรือ่งปกตอิยูแ่ล้วท่ีเขาจะกลบัมาจากโรงพยาบาล

แล้วหลับเป็นตายเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการท�างานติดต่อกันเกิน 

สิบชั่วโมง 

แต่ท่ีไม่ปกตกิค็อืการตืน่ขึน้มาในห้องสทีองท่ีดเูหมอืนอยู่ในท้องพระโรง 

นี่แหละ

พฤกษ์สะบัดศรีษะไล่ภาพชวนเวยีนหัว แต่ผ้าม่านสทีองกยั็งคงไม่หายไป 

พื้นท่ีข้างๆ บนเตียงนอนเรียบกริบ ผ้าห่มถูกพับไว้เป็นอย่างดี แต่

กลิ่นน�้าหอมอ่อนๆ ซึ่งไม่ใช่กลิ่นที่เขาคุ้นเคยยังติดอยู่บนที่นอนบ่งบอกว่า

พริ้มเพราใช้พื้นที่นั้นเมื่อคืนนี้ 

อารามตกใจเขาจงึรบีส�ารวจความเรยีบร้อยตวัเองว่าเสยีหายตรงไหน

หรือเปล่า 

จรงิอยู่ว่าตามหลกัการแล้ว หากพริม้เพราท�าอะไรเขา เขาต้องรูส้กึตวั  

แต่ถึงอย่างไรก็วางใจไม่ได้ เสียอะไรก็เสียได้แต่เขาจะไม่ยอมเสียตัวให ้

พริ้มเพราเด็ดขาด

เม่ือแน่ใจแล้วว่าปลอดภัยพฤกษ์ก็สลัดผ้าห่มสีทองมีระบายลูกไม้ 
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ออกจากตวัราวกบัเป็นสิง่น่าขยะแขยง ชายหนุม่ลกุจากท่ีนอนเตรยีมไปอาบน�า้ 

แต่กต้็องอึง้เม่ือชดุท�างานของเขาท่ีถกูรดีจนกลบีแขนเสือ้คมกรบิถกูจดัแขวน 

ไว้หน้าประตูตู้เสื้อผ้า ตามจริงแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจกับการรีดผ้าสักเท่าไหร่

เพราะสุดท้ายก็ต้องสวมเสื้อกาวน์คลุมทับอยู่ดี 

"ยุ่งไม่เข้าเรื่อง" 

แม้จะบ่น แต่เขาก็คว้าชุดนั้นเข้าห้องน�้าไปอย่างช่วยไม่ได้ 

ขี้เกียจหยิบใหม่! 

พอเข้าห้องน�า้ได้ อารมณ์ท่ียังขุ่นมวักบัผ้าม่านสทีองกย่ิ็งทวีความรนุแรง  

เพราะห้องน�้าแมนๆ ของเขากลายเป็นห้องน�้าเจ้าหญิงไปแล้วในตอนนี้ 

พรมเช็ดเท้าขนเฟอร์สีขาวฟูฟ่องชวนแขยง และยังมีแจกันดอกไม้

วางเต็มไปหมด 

"อะไรวะ เม่ือวานยังไม่เป็นแบบนีเ้ลยนีห่ว่า มันจะมากเกนิไปแล้วนะโว้ย!"

พฤกษ์อยากจะโวยวายอาละวาดให้สาสมกับความโกรธท่ีพริ้มเพรา

บังอาจมาเปลี่ยนแปลงบ้านอันแสนทรงเสน่ห์ของเขาให้กลายเป็นปราสาท

ในดิสนีย์แลนด์ นี่เธอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าหญิงหรืออย่างไรไม่ทราบ 

เท่านั้นไม่พอ พริ้มเพรายังบีบยาสีฟันเตรียมให้เขาเป็นการตอกย�้า

สถานะศรีภรรยาอีกด้วย 

อยูดี่ๆ ท้องไส้ของชายหนุม่กป่ั็นป่วน แต่เพราะไม่ได้กนิอะไรมาตัง้แต่

เม่ือวานท�าให้พฤกษ์ไม่ขย้อนอะไรออกมาแม้ว่าจะคลื่นเหียนเวียนหัวมาก

ก็ตามที 

ศัลยแพทย์หนุม่หยบิแปรงสฟัีนท่ีพริม้เพราจดัเตรยีมให้โยนลงถงัขยะ

ไปแล้วเปิดตู้เหนือศีรษะหยิบแปรงอันใหม่มาใช้แทน 

ชายหนุ่มมองตัวเองในกระจกแต่เขากลับเห็นภาพใบหน้าสวยจัด 

ส่งยิ้มมาให้แทน

น่ากลัวชะมัด 
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นอกจากข้าวของเครื่องใช้ในบ้านจะถูกสับเปลี่ยนโดยพลการแล้ว 

พฤกษ์ยังต้องทนกบักลิน่อันไม่คุน้จมูกซ่ึงอบอวลไปท่ัวบ้าน กลิน่ของอาหารเช้า 

ที่ท�าให้ท้องว่างๆ ยิ่งร้องหนัก 

"พี่หนึ่ง อาหารเช้าเสร็จพอดีเลยค่ะ"

พริ้มเพราสวมชุดสูทสีฟ้าอ่อนทับด้วยผ้ากันเปื้อนอีกชั้นก�าลังจัด 

จานอาหาร พฤกษ์มองแล้วเผลอกลัน้หายใจโดยอตัโนมัต ิหายใจไม่ท่ัวท้อง

เมื่อเห็นเหมือนว่าใบหน้าสวยๆ ของพริ้มเพราราวกับมีค�าว่า 'เมีย' ติดไว้

กลางหน้าผากอย่างไรอย่างนั้น 

แม้จะหิวมากเพยีงใดกต็าม เขากจ็ะไม่กนิอาหารท่ีพริม้เพราท�าเดด็ขาด 

ยอมหิวตายเสียยังดีกว่า! 

ร่างสูงเดินผ่านหน้า 'เมีย' ท่ีก�าลังจัดโต๊ะอาหารไปเหมือนไม่มีใคร 

ยืนอยู่ตรงนั้น 

พริ้มเพราหน้าเจื่อนไปเมื่อเห็นว่าพฤกษ์เมินเธออีกแล้ว ก่อนจะ 

ตามมาด้วยอาการชาหนึบไปถึงหัวใจ 

"พีห่นึง่คะ" พริม้เพราเดนิตามมาทันก่อนท่ีพฤกษ์จะข้ึนรถ เสยีงเรยีกนัน้ 

ท�าให้พฤกษ์ชะงกัฝีเท้าแต่ยังคงไม่หันมามอง "ต่อให้พ่ีหนึง่ตัง้ใจจะเมินพริม้ 

หรือท�าเหมือนพริ้มไม่มีตัวตนสักเพียงใด แต่พี่หนึ่งก็หนีความจริงเรื่องท่ี

พริ้มเป็นภรรยาของพี่ไม่ได้หรอกค่ะ" 

แค่ได้ฟังค�าพดูอนัแสนม่ันอกม่ันใจในความคดิตวัเองของเธอ ใบหน้า

หล่อเหลาของนายแพทย์หนุ่มก็ยับยุ่ง 

"เธอคิดว่าตัวเองเป็นใครหรอืพริม้เพรา" พฤกษ์หันกลบัมาเผชิญหน้า 

"เป็นภรรยาของพี่ไงคะ"

"งั้นเหรอ ถ้าหากว่าเธอหนีความจริงเรื่องที่เธอแต่งงานกับฉันเพราะ

เหตุผลทางการเมือง ไม่ใช่เพราะความรักได้ ท�าไมฉันจะหนีความจริง 

เรื่องที่เธอเป็นเมียฉันไม่ได้"
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"มันคนละเรื่องกันนะคะ"

"จะคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันก็ช่างมันเถอะ เพราะยังไงฉันก็ 

เป็นผัวให้เธอได้แค่ชื่อในทะเบียนสมรสเท่านั้น" 

"พี่หนึ่ง..."

"ขอโทษนะ แล้วไม่ต้องมาท�าอาหาร จดัเสือ้ผ้า หรอืบีบยาสฟัีนให้อีก 

ไม่อิน"

"ถ้าหากว่าคุณยายรู้ว่าพี่หนึ่งท�าแบบนี้ สัญญาอาจถูกรื้อนะคะ"

"ที่ดินโอนเป็นของมารีรินทร์ไปแล้ว จะรื้อสัญญาอะไรอีก"

"พีห่นึง่หลอกคณุยายหลอกพริม้เหรอคะ" พริม้เพราถามท้ังท่ีรูอ้ยู่แก่ใจ 

ว่าพฤกษ์หวังอะไรจากการแต่งงานครั้งนี้ แต่ท่ีไม่คิดก็คือการท่ีพฤกษ์ 

ไม่ยอมรกัษาสญัญา พอได้สิง่ท่ีต้องการแล้วกจ็ะสละเรอืท้ิงเธอให้ลอยกลางทะเล 

เพียงล�าพัง

"ฉันไม่ได้อยากให้ทุกอย่างมันเรว็ขนาดนีห้รอกนะ แต่เธอบีบบังคบัฉัน"  

พฤกษ์เป็นคนความอดทนต�่า ตรงข้ามกับพิชญ์ท่ีอยู่กับความกดดันได้ดี 

กว่ามาก จนท�าให้พฤกษ์เกดิความสงสยัว่าพชิญ์ยอมถกูบังคบัให้เป็นคูห่ม้ัน

กับพริ้มเพรามาตั้งนานสองนานได้อย่างไร "ถ้าพร้อมหย่าเมื่อไหร่ บอกมา

ก็แล้วกัน"

"หย่าเหรอคะ"

"ใช่! หย่า"

พริม้เพราเงยีบไป เธอนิง่ ไม่มีน�า้ตา ไม่มีรอยย้ิม ใบหน้านิง่ไม่บ่งบอก 

ความรู้สึกใดนอกจากนัยน์ตาซ่ึงแม้จะว่างเปล่าแต่ก็เป็นค�าตอบได้ว่าเธอ

ก�าลังคิดอะไร

...หากทว่าพฤกษ์ไม่ได้คิดจะสบสายตา 

"เราหย่ากันเถอะพริ้มเพรา อยู่กันไปก็ไม่มีความสุข" แพทย์หนุ่ม 

กล่าวด้วยน�้าเสียงนุ่มนวลลง พยายามโน้มน้าวใจเธอ ลึกๆ แล้วพริ้มเพรา
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กค็อืน้องสาวของเขาคนหนึง่ ไม่ควรต้องมาแตกหักเพราะค�าสญัญาไร้สาระ

ของคนรุ่นก่อน

"เรื่องความสุข...ช่างมันเถอะค่ะ เราท�าหน้าที่ของเราก็พอ เรือนหอ

ใกล้เสร็จแล้ว เราย้ายเข้าอยู่เดือนหน้าเลยนะคะ บ้านหลังนี้เล็กเกินไป 

หากว่าเรามีลูก ลูกจะได้มีพื้นที่วิ่งเล่นกว้างๆ" 

"นี!่ เธอหูแตกหรอืไง ฉันบอกว่าฉันต้องการหย่า!!" ท้ังท่ีก�าลงัจะยกภเูขา 

ออกจากอก แต่พริ้มเพรากลับหอบภูเขาอีกสิบลูกมายัดใส่อกเขาแทน 

"พริ้มหย่าไม่ได้ค่ะ" 

"ท�าไมจะไม่ได้ เธอกลัวว่าจะอับอายขายหน้าเหรอ คงไม่มั้ง เธอไม่มี

ความรู้สึกไม่ใช่หรือไง"

พริม้เพราอยากตะโกนใส่หน้าเขา ใครกนัจะไม่มีความรูส้กึ ไม่ใช่ผสีาง

นางไม้สักหน่อย เรื่องอายเธออายจนไม่รู้จะอายอย่างไรแล้ว แต่ถ้าถาม

เหตุผลว่าท�าไมถึงหย่าไม่ได้ก็คงไม่ต้องถาม ผู้หญิงท่ีไหนกันจะยอมหย่า 

กับสามีทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่ถึงเดือน 

"จะพูดยังไงก็ช่างเถอะ พี่หนึ่งเลิกคิดเรื่องหย่าไปได้เลยค่ะ"

"เราไม่ได้รักกัน ไม่เคยรักกัน เราท�าดีท่ีสุดแล้วพริ้มเพรา ไปกัน 

ไม่รอดหรอก อย่าดันทุรังอีกเลย"

"ท�าดีเหรอคะ พริ้มไม่เห็นว่าพี่หนึ่งจะท�าอะไร"

ค�าพูดของพริ้มเพราท�าให้พฤกษ์หน้าตึง เขาขยับเข้าไปหาเธอจน

เกอืบจะประชดิตวั จ้องลกึเข้าไปในดวงตาคูส่วย น่าเสยีดายท่ีผวิเนยีนละเอยีด 

ต้องถกูแต่งแต้มด้วยรองพืน้และสารพดัเครือ่งส�าอางอยูเ่กอืบจะตลอดเวลา 

ปิดบังความงาม

"ฉันแต่งงานกับเธอ ยังจะบอกว่าไม่ท�าอะไรอีกเหรอ" 

"แต่พี่หนึ่งไม่เคยพยายามใช้ชีวิตคู่กับพริ้มเลย" พริ้มเพราเหมือน 

เด็กท่ีเก็บกดความรู้สึกตัวเองมานาน พอได้พูดในสิ่งท่ีอยู่ในใจน�้าตาก็ปิ่ม 
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จะรินไหล 

แต่เธอไม่อยากร้องไห้... 

...มีอะไรให้ต้องร้องไห้กันเล่า 

"อย่าพูดเพ้อเจ้อไปหน่อยเลย"

"พริ้มไม่ได้เพ้อเจ้อ พี่หนึ่งต่างหากที่ไม่ยอมรับความจริง" 

พฤกษ์หน้ายับมากไปอีกที่พริ้มเพราพูดไม่รู้เรื่อง แต่เขายังคงอดทน

ที่จะอธิบายให้เธอเข้าใจ

"พริ้มเพรา ฉันรู้นะว่าอะไรๆ มันก็ดูไม่ยุติธรรมส�าหรับเธอ" พฤกษ์

ขยับตวัออกมายืนเท้าเอวอย่างคิดไม่ตก "...งัน้เรามาตกลงกนัดีๆ  ดกีว่านะ"

"ตกลงยังไงคะ" พริ้มเพราถามกลับด้วยความระแวง เธอรู้แล้วว่า 

ต่อไปนี้ไม่ควรเชื่อใจพฤกษ์ เขาไม่มีสัจจะ แถมยังเจ้าเล่ห์เพทุบาย 

พฤกษ์หรี่ตามองภรรยาในนามอย่างใช้ความคิด ครู่เดียวก็ยกข้อมือ

ดูนาฬิกา 

"ยังพอมีเวลา เราทานอาหารเช้าไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่า ไปเถอะ" 

พร้ิมเพรามองตามหลังคนท่ีเดินกลับเข้าบ้านไป เวลาแบบนี้...เธอ 

ไม่อยากจะเดินตามเขาไปเลย เพราะหากจะเล่นเกมที่พฤกษ์เป็นคนตั้งกฎ 

เธอก็มีแต่จะแพ้ราบคาบอย่างเดียว 

ถึงจะไม่อยากเจรจาสักเพียงใด แต่พฤกษ์ก็มีบางอย่างท่ีท�าให้ 

พร้ิมเพราไม่สามารถปฏเิสธได้ แม้แต่พชิญ์ท่ีเป็นถงึผูบ้รหิารมารรีนิทร์กรุป๊

ก็ยังต้องยอมให้กับความเป็นผู้ชนะอยู่เสมอของพฤกษ์

พฤกษ์ยังไม่พูดเรื่องข้อตกลงในทันที เขาหย่อนกายนั่งบนเก้าอ้ี 

ซึ่งพริ้มเพราเปลี่ยนจากโต๊ะไม้ธรรมดาเป็นโต๊ะไม้สีขาวฉลุลายสวยงาม 

...บางครัง้กด็เูหมอืนว่าพริม้เพราจะพถิพีถินัเรือ่งการใช้ชวีติมากเกนิไป

ข้อนี้เป็นข้อส�าคัญท่ีท�าให้เขากับเธอไปกันไม่รอด แค่ลักษณะ 

การด�าเนินชีวิต รสนิยมพื้นฐานก็ต่างกันคนละขั้วแล้ว 
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พริ้มเพราตักข้าวสวยร้อนๆ ส่งให้สามีแล้วจึงตักของตัวเองก่อนจะ 

เดินไปนั่งบนเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับเขา 

พฤกษ์เลื่อนสายตาจากใบหน้าของพริ้มเพรามาส�ารวจอาหารบนโต๊ะ 

ดวงตาคมเข้มเบิกกว้างข้ึนเลก็น้อยเมือ่เห็นหน้าตาของอาหารเช้าจากฝีมอื

พริ้มเพรา 

แกงเขียวหวานไก่มะเขือเปราะ ไข่เจียวเหลืองกรอบใส่หอมแดง 

"เช้าๆ แบบนี้ไม่ต้องท�าอะไรยากๆ ก็ได้นะ" พฤกษ์บอกพลางตัก 

แกงเขียวหวานราดลงบนข้าว 

"พริ้มแค่ทอดไข่ค่ะ แกงเขียวหวานตั้งแต่เมื่อวาน"

"ฉันหมายถึงเราซ้ือแกงถุงเอาก็ได้ จริงๆ ม้ือเช้าฉันกินแค่กาแฟด�า

กับขนมปังง่ายๆ" 

"พีห่นึง่ต้องท�างานหนักทัง้วนั มือ้เช้าควรจะได้ทานอาหารดีๆ  นะคะ" 

พริม้เพราผ่อนคลายข้ึนเมือ่พฤกษ์ชวนเธอพูดเรือ่งอืน่บ้างนอกจากชวนหย่า 

"เวลาจะนอนยาวๆ ยังไม่มี อะไรกินง่ายก็กินให้อยู่ท้องไปก่อน"

"อ่อ! ค่ะ" เธอบอกแล้วตักอาหารรับประทานบ้าง 

พฤกษ์กินอย่างเงียบๆ อาหารฝีมือพริ้มเพราอร่อย เขาจ�าได้เพราะ

เคยทานบ่อยเมื่อครั้งยังดีๆ กันอยู่ ก่อนท่ียายของพริ้มเพราจะประกาศ 

เรื่องแต่งงานระหว่างเขากับเธอเมื่อหลายปีก่อน

"อร่อยเหมือนเดิม"

พริ้มเพราเงยหน้าขึ้นมาปั้นยิ้มให้ "ขอบคุณค่ะ"

"ยิ้มอะไร"

ค�าพูดที่ไม่มีความอ่อนโยนนั้นท�าให้รอยยิ้มจางหายในฉับพลัน 

พฤกษ์หัวเราะในล�าคอท่ีเห็นปฏิกิริยาแบบนั้นของหญิงสาวตรงหน้า 

พริ้มเพราไม่คิดจะเถียงหรือตอบโต้อะไรเขาเหมือนเคย ทุกครั้งเธอมักจะ

จริงจังเสมอ ไม่เคยคุยเล่น ไม่พูดไร้สาระ 
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ไม่น่ารัก 

พริ้มเพราดูไม่เป็นธรรมชาติเหมือนผู้หญิงท่ัวไป ต่อให้เขาลดทิฐิ 

ลงมาก็ไม่อาจจินตนาการถึงชีวิตแต่งงานที่มีความสุขกับเธอได้อยู่ดี 

"ถือว่าครั้งนี้เรามาเจรจากันแบบจริงจังเป็นครั้งแรกก็แล้วกันนะ"

ร่างบางนั่งหลังตรง วางแขนกับโต๊ะในองศาท่ีงดงาม ในมือถือช้อน

และส้อม ตามองตรงไปข้างหน้าอย่างจดจ่อรอฟัง 

พฤกษ์ถึงกบัสะดดุไปครูห่นึง่ เพราะความรูส้กึเหมือนก�าลงัจะรายงาน

หน้าชั้นเรียนอย่างไรไม่ทราบ 

"ไม่ต้องท�าหน้าจริงจังแบบนี้ได้มั้ย"

"นี่หน้าปกติค่ะ" พริ้มเพราพูดด้วยน�้าเสียงเรียบเฉย ติดเคร่งเครียด

เล็กน้อย อันท่ีจริงเธอไม่ได้เคร่งเครียดเพราะว่าถูกพฤกษ์วิพากษ์วิจารณ์

เรื่องสีหน้า แต่เป็นเพราะว่าเธอกดดันจากการรอฟังสิ่งท่ีพฤกษ์จะพูด 

ต่างหาก 

"หน้าปกติ? เหมือนไปโกรธใครมา"

คนถกูกล่าวหาว่าไปโกรธใครมานิว่หน้า ตกลงว่าพฤกษ์จะเอาอย่างไร

กันแน่ ยิ้มก็ไม่ได้ ท�าหน้าเฉยก็ไม่ได้ 

"ตกลงว่าพี่หนึ่งจะพูดอะไรกับพริ้มคะ" เธอลากเข้าเรื่อง 

"การแต่งงานของเรา เป็นการแต่งงานการเมือง เพื่อความสบายใจ

ของยายเธอ ดังนั้นเราควรก�าหนดระยะเวลาให้ชัดเจน...ว่าจะหย่ากัน 

เมื่อไหร่"

พริ้มเพราหัวใจกระตุกวาบ 

"ถ้าพดูเรือ่งนี ้เราอย่าพดูกนัเลยดกีว่าค่ะ" พริม้เพราวางช้อน รบัประทาน 

อะไรไม่ลง ตอนนี้เธอเริ่มโกรธจริงๆ แล้ว 

"ฟังฉันพูดให้จบก่อนนะ" พฤกษ์รู้ว่าพริ้มเพราใกล้สติแตก เพราะ 

ข้อเรียกร้องของเขาเห็นแก่ตัวมากเกินไป แต่เขาจ�าต้องพูดกับเธอตรงๆ  
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ดีกว่าปล่อยให้อะไรๆ เลวร้ายลงกว่าเดิม "ไม่ใช่เร็วๆ นี้หรอกท่ีเราจะ 

หย่ากัน เธอต้องการให้เราอยู่แบบนี้ไปอีกกี่ปี ขอแค่มีระยะเวลาที่แน่นอน 

ฉันก็ยินดีถอยหนึ่งก้าว"

พริ้มเพราไม่ตอบ ไม่แม้แต่มองหน้าเขา ดวงตาเธอแข็งกร้าวแต่

ภายในใจเต็มไปด้วยความกลัว พฤกษ์ยืนยันแน่วแน่ว่าต้องการหย่ากับเธอ 

"ครัง้แรกฉันคดิว่าหกเดอืน แต่เห็นว่าคงไม่ยุตธิรรมส�าหรบัเธอ งัน้สกั 

สองปีเธอคิดว่าเพียงพอไหม"

"พี่หนึ่งช่างจิตใจดีมีเมตตาจริงๆ เลยนะคะ อุตส่าห์เห็นใจพริ้ม 

ยืดระยะเวลาชีวติแต่งงานออกไปให้ แต่สดุท้ายมันคอืการเห็นแก่ตวัท้ังนัน้"

"แล้วอะไรท�าให้เธออยากแต่งงานกบัฉันล่ะ ไม่ใช่ความเห็นแก่ตวัหรอืไง  

เธอกับยายของเธอก็แค่หวังมีส่วนแบ่งในธุรกิจของมารีรินทร์กรุ๊ป นอกนั้น

ไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรือไง" 

"ไม่ใช่ค่ะ"

"ไม่ใช่แล้วมันอะไร"

"สักวันพี่หนึ่งก็จะรู้เอง ถ้าพี่เปิดใจ"

"จะเปิดจะปิดใจมันไม่เกี่ยวหรอก เธอจะมีเหตุผลอะไรท่ีต้องมา

แต่งงานกับฉันให้ได้ ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่าเธอจะมีเหตุผลอะไรท่ีต้องมา

แต่งงานกบัผูช้ายคนไหนก็ได้ในตระกลูฉันให้ได้ล่ะ ถ้าหากไม่ใช่เพราะเรือ่ง

ผลประโยชน์"

พริม้เพราเจบ็กบัค�าพดูแทงใจด�าของพฤกษ์ ในสายตาของเขาหรอืใครๆ  

ก็คิดเช่นนั้น พริ้มเพรา ปัถมธาดา สะใภ้ตระกูลบริพัตรเมธานนท์ แต่งงาน

เพราะเหตุผลเรื่อง 'เงิน' 

นบัว่ายังดท่ีีคนเข้าใจไปแบบนัน้ เธอกลวัจะแย่ว่าหากข่าวการแต่งงาน

ระหว่างเธอกับพฤกษ์ประกาศออกไป คนจะมองว่าเป็นเรื่องชู้สาวระหว่าง

พี่น้อง
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ดงันัน้การถกูมองในแง่ร้ายว่าแต่งงานกบัผูช้ายเพราะ 'เงนิ' ยงัดดูกีว่า

เป็นไหนๆ 

"ถ้าพี่หนึ่งเชื่อแบบนั้น พริ้มคงไปเปลี่ยนแปลงอะไรความคิดพี่ไม่ได้"

"เราคงพูดกันไม่เข้าใจ ตกลงกันไม่ได้แล้วจริงๆ" 

พฤกษ์คดิว่าหมดหนทางจะใช้ไม้อ่อนกบัพริม้เพรา คนอย่างพริม้เพรา

ก็คงไม่ต่างจากยายของเธอ หากโอนอ่อนผ่อนตามก็รังจะยิ่งผูกตัวเอง 

ให้แน่นขึ้นด้วยพันธนาการบ้าบอเหมือนท่ีพ่อของเขาถูกผูกมัดมาตลอด

ระยะเวลาสามสิบกว่าปี 

ทุกอย่างระหว่างครอบครัวเขากับครอบครัวของพริ้มเพราจะต้อง 

จบลงที่เขากับเธอ ถ้าจบดีไม่ได้ก็จบแบบร้ายๆ ไปเลย 

"แค่หกเดอืน ฉันย่ืนค�าขาด ก�าหนดวนัไปเลยแล้วกนั สบิสองมกราคม

หน้า เราหย่ากัน" 
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บทที่ 4
เล่นของ

พริม้เพรามาถงึร้านเพชรกพ็บว่าคณุหญงิสมปรารถนามารออยูก่่อนแล้ว  

เธอไม่ได้เตรยีมใจว่าจะต้องพบกบัผูเ้ป็นยายในเช้าของวันท่ีเธอเพ่ิงทะเลาะ

กับพฤกษ์มา 

"สวัสดีค่ะคุณยาย" พริ้มเพรายกมือไหว้อย่างนอบน้อม ด้วยกิริยา

มารยาท 'ผู้ดี' ที่ยายเธอฝึกให้อย่างเข้มงวดจนกลายเป็นนิสัยติดตัว 

...หรอือาจเป็นเพยีงเปลอืกท่ีเคลอืบเธอไว้อย่างแน่นหนายากจะแกะออก 

"ท�าไมสีหน้าไม่ดีเลย ทะเลาะกับตาหนึ่งมาหรือเปล่า" คุณหญิง

สมปรารถนามองหลานสาวอย่างจับผิดมากกว่าเป็นห่วง 

พริ้มเพราฝืนยิ้ม พยายามท�าสีหน้าให้ดูเหมือนว่าเธอปกติดีทุกอย่าง 

"เปล่านี่คะคุณยาย"

ค�าปฏิเสธนั้นไม่ได้ท�าให้คนฟังเช่ือในทันที แต่เพราะคร้านจะจับผิด

ให้ร�าคาญใจ 

"ไม่มีอะไรก็ดี" 

หญิงสูงวัยร่างผอมบางทว่ายังดูแข็งแรงปรายตามองหลานสาว 

ด้วยแววตาท่ีไม่ค่อยพอใจเท่าใดนัก เพราะแต่ไหนแต่ไรมาพริ้มเพราก็ 
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ไม่เคยได้ดั่งใจนางเลย แม้ว่าภายนอกหญิงสาวจะดูโอนอ่อนผ่อนตาม  

แต่นางก็รู้ดีว่าข้างในพริ้มเพราแข็งข้อกับนางอยู่ตลอดเวลา 

"คุณยายมาหาพริ้มท�าไมไม่บอกก่อนล่ะคะ พริ้มจะได้มาเช้าๆ" 

"ช่างเถอะ ประเดีย๋วตรวจงานเสรจ็เข้าไปคยุข้างในกแ็ล้วกนั" บอกแล้ว 

หญิงสงูวยักเ็ดนิหายเข้าไปยังห้องด้านใน นางเป็นใหญ่เหนอืทุกคน โดยเฉพาะ 

หลานสาวคนนี้ ดังนั้นการจะมาจะไปไม่เห็นต้องบอกให้เป็นเรื่องเป็นราว 

พริ้มเพราที่เผลอกลั้นใจอยู่นานค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกมา 

"เฮ้อ!"

เสียงถอนหายใจเฮือกใหญ่พร้อมๆ กันนั้นท�าให้เธอต้องหันไปมอง  

พบว่าเป็นเสียงวิทวัส ผู้จัดการร้านหนุ่มใหญ่ผู้ท�างานล่มหัวจมท้ายกับ 

เพชรปัทมามาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งร้าน 

"คุณวัสถอนหายใจเสียดังเลยนะคะ" พริ้มเพราแกล้งแซว เพราะรังสี

อ�ามหิตท่ีแผ่ออกมาจากยายของเธอนั้นท�าให้ใครหลายคนต้องกลั้นหายใจ

แทบจะหมดลม อากาศโดยรอบก็ลดน้อยลงไปโดยปริยาย

พริ้มเพราท�าเหมือนไม่รู้ แต่ก็รู้ดีว่าลับหลังตนทุกคนพูดถึงคุณหญิง

สมปรารถนาในแง่ไม่ดีเท่าใดนัก 

"ขอโทษครับคุณพริ้ม ผมไม่ชินเลยสักที" วิทวัสยิ้มแห้งๆ หันไปเห็น

สีหน้าของพนักงานคนอื่นที่ใบหน้าซีดเซียวไม่ต่างกันก็หัวเราะออกมา 

พริ้มเพราเห็นสีหน้าของพนักงานแต่ละคนแล้วอดคิดไม่ได้ ทุกคน 

เจอยายของเธอแค่นานๆ ครัง้ยงัเป็นได้ขนาดนี ้แล้วเธอท่ีต้องอยู่ด้วยกนัมา

ตั้งแต่เล็กจนโตเล่า... 

"พริ้มขอดูรายงานสรุปยอดตั้งแต่วันที่พริ้มไม่อยู่หน่อยนะคะคุณวัส"

"คุณพริ้มไปคุยกับคุณหญิงก่อนเถอะครับ เสร็จธุระแล้วจะได้ท�างาน

แบบสบายใจ" หนุม่ใหญ่เสนอด้วยความหวงัด ีเขาเห็นพริม้เพรามาตัง้แต่เลก็  

รู้จักสนิทสนมกันเหมือนคนในครอบครัว ดังนั้นเขาจึงรู ้ดีว่าสิ่งท่ีท�าให ้
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พริ้มเพราหนักใจมีอยู่ไม่กี่เรื่อง 

หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องอะไรก็ตามท่ีเกี่ยวข้องกับยายของเธอ สองก็คือ

เรื่องเกี่ยวกับยายของเธอ 

พริม้เพรามองใบหน้าของผูจ้ดัการหนุม่วัยสีส่บิห้าปีอยูค่รูห่นึง่ สดุท้าย

ต้องยอมจ�านน 

"ค่ะ พริ้มจะเข้าไปคุยกับคุณยายก่อน" 

พริม้เพราเปิดประตกูเ็ห็นว่าคณุหญิงสมปรารถนานัง่อ่านหนงัสอืเล่มหนึง่ 

อยู่ แม้จะอายุมากแล้ว แต่ร่างกายของหญิงสูงวัยยังจัดระเบียบได้ดี 

แผ่นหลังตรงดิก มือไม้จับหนังสือในระดับที่พอเหมาะ บ่า ไหล่ แขน

วางอยู่ในระนาบท่ีงดงาม สร้างความหวาดผวาให้คนมองได้อย่างน่าอัศจรรย์

"นั่งสิ" 

สิน้น�า้เสยีงนัน้กท็�าให้พริม้เพราเดนิไปนัง่ท่ีเก้าอ้ีตรงข้ามอย่างเงยีบเชียบ 

"ฉันรู้มาว่าตาหนึ่งซื้อบ้านโกโรโกโสอยู่ที่นนทบุรี"

พริม้เพราคดิอยู่แล้วว่าธรุะของคณุหญิงสมปรารถนาคงไม่พ้นเรือ่งของ 

พฤกษ์ เธอคิดค�าตอบครู่หนึ่งว่าบ้านท่ีเธอไปอยู่อาศัยนั้นเป็นลักษณะท่ี 

เรียกว่า 'โกโรโกโส' หรือไม่

"ก็...เรียกแบบนั้นก็ได้ค่ะคุณยาย" 

"ตาหนึ่งนี่ยังไง เป็นลูกมหาเศรษฐีมีเงินเป็นพันล้าน กลับไปอยู่แบบ

ยาจกให้เมียต้องพลอยล�าบากล�าบนไปด้วย แกเป็นเมีย ท�าไมไม่พูดให้เขา

ย้ายออกมาเสีย"

พริม้เพราเกอืบกลอกตาเป็นเลขแปดไปสามรอบ แต่เพราะครัง้สดุท้าย

ท่ีท�าแบบนั้นเธอถูกเฆี่ยนจนหลังลาย ฉะนั้นผู้เป็นหลานสาวจึงท�าได้แค่

กะพริบตาไล่ความรู้สึกอึดอัดนี้ทิ้งไป

"พี่หนึ่งเขาชอบแบบนั้นน่ะค่ะ"
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"ชอบอย่างไรก็ต้องเห็นแก่เมีย แกพูด เขาก็ต้องฟัง" 

สงสยัว่ายายของเธอจะลมืไปแล้วกระมัง ว่าเธอกบัพฤกษ์แต่งงานกนั

เพราะอะไร อย่าว่าแต่บอกให้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่เลย แค่บอกให้ทานข้าว 

สักจานเขายังหูทวนลม ท�าเหมือนเธอไม่มีตัวตน 

"คงต้องรอเรือนหอเสร็จก่อนค่ะ"

"จะรอท�าไม เงินมีตั้งมากมาย จะย้ายไปอยู่บ้านดีๆ สักหลังหรือ

คอนโดมิเนียมดีๆ สักที่คงไม่ยากเย็นอะไร แกไม่อายเขาหรือยังไง" 

"ไม่มใีครทราบหรอกค่ะว่าพริม้กบัพีห่นึง่พกัอยู่บ้านแบบไหน" พริม้เพรา 

บอกเสียงเบา แต่แอบต่อในใจว่าหากมีใครทราบ คนคนนั้นก็คงว่างมาก

พอดูถึงได้มาคอยตามติดชีวิตเธอ 

"น้อยไปสิ พวกคนจ้องจับผิดชอบนินทามีทั่วไป"

"คณุยายอย่ากงัวลเรือ่งนี้ไปเลยนะคะ แล้วพริม้จะลองคยุกบัพ่ีหนึง่ด"ู 

พริม้เพราตัดบทเพราะรูด้ว่ีาคุณหญงิสมปรารถนาต้องการอะไรกต้็อง

ได้อย่างนั้น แม้ว่าความจริงแล้วจะได้หรือไม่ ขอแค่เธอพูดว่า 'ได้' ก็จะ 

ช่วยให้นางพอใจ 

"เอาเถอะ ฉันไม่ได้มาพดูกบัแกแค่เรือ่งนีเ้รือ่งเดยีวหรอกนะยายพริม้"

"อะไร (อีก) เหรอคะ" พริ้มเพราถามกลับด้วยสีหน้าที่พยายามปกปิด

ความวิตกกังวลไว้ 

"เอานี่ไป" คุณหญิงสมปรารถนาย่ืนบางอย่างซ่ึงถูกห่อด้วยกระดาษ 

สีน�้าตาลให้ ลักษณะเหมือนยาแผนโบราณหรือยาจีน พริ้มเพราไม่รับ 

ในทันที แต่เธอมองผู้เป็นยายด้วยสีหน้างุนงง 

"อะไรคะคุณยาย" 

"รากปลาไหลเผือก" 

"คะ?"

"ไม่รู้จักหรือยังไง เด็กสมัยนี้แย่จริง สมุนไพรไทยมีสรรพคุณดีกว่า 
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ยาหมอโรงพยาบาลเสียอีก หัดรู้ไว้เสียบ้างก็ไม่เสียหลาย"

พริ้มเพราหน้าเจื่อนไป เธอรู้จักสมุนไพรอยู่บ้าง อย่างว่านหางจระเข้ 

ฟ้าทลายโจรอะไรเทือกนั้น แต่ว่าสมุนไพรช่ือพิลึกนี่เธอไม่เคยได้ยินช่ือ 

มาก่อน 

"นี่อีกอัน เอาไปชงให้ตาหนึ่งดื่มทุกวันก่อนนอน" 

พริม้เพรายงัไม่ทันหายมนึงงกบัรากปลาไหลเผอืก ห่อสมนุไพรอีกห่อ

ก็ถูกส่งมาให้ 

"ก�าลงัช้างสาร สมุนไพรท้ังสองชนดินีเ้พ่ิมความก�าหนดัให้ผูช้าย ตาหนึง่ 

ท�างานหนัก พักผ่อนน้อย ต้องมีตัวช่วยให้มีลูกเร็วๆ"

พริ้มเพราเบิกตากว้าง ใบหน้าสวยแดงเถือกไปทั้งหน้า 

"คุณยาย!" 

"ไม่ต้องมาเหนียมอาย ฉันต้องการเห็นหน้าเหลนเร็วๆ"

"โธ่! คุณยายคะ พริ้มคิดว่าไม่ต้องใช้หรอกค่ะ พ่ีหนึ่งคงไม่ทาน"  

แล้วเธอกค็งไม่เอาไปให้เขาทานแน่ๆ "เอ่อ...เขาอาจจะหาว่าพริม้ไปดถูกูเขา  

เรื่อง..."

พริ้มเพราก้มหน้างุด ผิวกายร้อนวูบวาบไปหมด 

"ถ้าเขาอาย แกก็ผสมกับน�้าผลไม้ เครื่องดื่มอะไรก็ได้ไม่ต้องให้เขา

รูต้วั อย่าให้ฉันต้องสอนทุกเรือ่งได้ไหม แล้วอย่าลมือีกเรือ่ง ผูช้ายเขาชอบ

ผู้หญิงเอาอกเอาใจ ช่างพดูช่างฉอเลาะ พดูน้อยเหมอืนกลวัดอกพิกลุจะร่วงน่ะ  

มันน่าร�าคาญ"

ก่อนกลับคุณหญิงสมปรารถนายังอบรมสั่งสอนวิถีของภรรยาท่ี 

เพยีบพร้อมอีกหนึง่ชุดใหญ่ พริม้เพราซ่ึงฟังเป็นรอบท่ีร้อยแทบจะท่องตามได้ 

เป็นนกแก้วนกขุนทอง 

'ต่ืนก่อน นอนทีหลงั ผวักลบัมาบ้านกบัข้าวกบัปลาต้องพร้อมเตรยีมรอ 

ไว้อย่าให้บกพร่อง พูดจาอ่อนหวาน เชื่อฟัง เป็นช้างเท้าหลังที่ดี'

Page_���������.indd   61 11/9/2563 BE   10:51



เล่ห์สมรส

62

เธอไม่ได้คิดไกลไปถึงขั้นนั้นหรอก อย่างที่บอก แค่คุยกันดีๆ สักครั้ง

ยังยากเลย แล้วจะให้เธอท�าตวัเป็นภรรยาในอุดมคติของผูเ้ป็นยายงัน้หรอื...

...ไหนจะเรื่อง 'เหลน' อีก 

เป็นลมแล้วตายไปเลยได้ไหม 

ห่อยาสมนุไพรถกูเกบ็ไว้ในลิน้ชักครวัเกอืบห้าวันแล้วโดยไม่ได้เปิดใช้ 

ไม่ใช่ว่าพริ้มเพรากระดากเกินกว่าจะใช้มัน เพราะบางครั้งเธอยังแอบคิด 

ไปว่าถ้าไม่มทีางเลอืกท่ีดกีว่านี ้นีอ่าจช่วยให้ทุกอย่างง่ายข้ึน เธอกบัพฤกษ์

จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์

ทว่าท่ีมันยังไม่ถูกเอาออกมาใช้ก็เพราะว่าพฤกษ์ไม่กลับบ้านอีกเลย

นับจากวันที่เขานัดหมายวันหย่ากับเธอครั้งนั้น 

ร้ายกว่าการไม่ได้ใช้สมุนไพรกระตุน้ก�าหนดัของคณุยายกค็อืเธอต้อง

อยู่บ้านคนเดียว บ้านไม้หลังเก่าท่ีคาดว่าอายุคงไม่น้อยไปกว่าอายุเธอนั้น

เงียบและเปลี่ยวมากเพราะอยู่ลึกมาเกือบท้ายซอย แม้จะมีบ้านเพื่อนบ้าน

ท่ีตดิกนัอยู่สองหลงั แต่ดูเหมือนว่าพฤกษ์ไม่ได้สานสมัพนัธ์กบัคนในละแวกนี้ 

ไว้เลย เพราะตั้งแต่เธอย้ายมาอยู่ก็ไม่เห็นจะมีใครเข้ามาทักทาย 

"ใจร้าย" 

พริ้มเพราตัดพ้อหลังจากจัดการล็อกรั้วบ้าน ล็อกประตูหน้าต่าง 

ทุกบานอย่างละเอียดถี่ถ้วนและตรวจสอบเป็นครั้งที่สามของคืนนี้

เธอส่งข้อความถงึพฤกษ์เหมือนท่ีส่งไปทุกวนั สอบถามว่าเขาจะกลบับ้าน 

หรือไม่ แต่พฤกษ์ก็ไม่เคยตอบเธอเลยสักครั้ง วันแรกๆ นั้นพฤกษ์ยังอ่าน

ข้อความของเธออยู่ แต่สองวนัหลงัมานีเ้ขาไม่อ่านมันเลย โทรไปก็ไม่รบัสาย  

ชัดเจนว่าพฤกษ์ตั้งใจหลบหน้าเธออย่างไม่ต้องสงสัย 

เขาคงคดิว่าหากหายหน้าหนไีปเธอจะโกรธและถอดใจยอมหย่ากบัเขา

ในท่ีสุด แต่พฤกษ์ควรรู้ว่าเขาคิดผิดต้ังแต่วันท่ีเดินเข้ามาขอเธอแต่งงาน
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แล้ว พริ้มเพราไม่ใช่คนที่ท้อใจอะไรง่ายๆ 

อยากจะรู้เหมือนกันว่าพฤกษ์จะหลบหน้าเธอได้อีกนานแค่ไหน
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บทที่ 5
แม่บ้�นใจกล้�

พฤกษ์มีควิผ่าตดัตัง้แต่เช้า กว่าจะได้ออกจากห้องผ่าตดักก็นิเวลาร่วม 

สี่ช่ัวโมง พอออกจากห้องผ่าตัดได้เขาก็ตรงไปอาบน�้าท่ีหอพักแพทย์ทันที  

ในใจก�าลังคิดว่าหากได้กาแฟด�าเข้มๆ สักแก้วคงจะดีไม่น้อย ทว่ายังไม่ทัน

เดินถึงหอพักก็มีโทรศัพท์ตามเขาให้ไปพบผู้อ�านวยการในเวลานี้ 

ด้วยความตกใจว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับคนไข้ท่ีเขาท�าการผ่าตัด 

ในวันนี้หรือไม่ พฤกษ์จึงรีบหันหลังกลับแล้วตรงไปยังห้องท�างานของ 

ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลทันที 

และแม้ว่าจะมีความวิตกมากเพยีงใด แต่เขากม่ั็นใจว่าการผ่าตดัเม่ือครู ่

ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง แต่หากไม่ใช่เรื่องเคสผ่าตัด แล้วจะ

เป็นเรื่องอะไรไปได้

"ขออนุญาตครับ" พฤกษ์เคาะประตูแล้วเปิดเข้าไปในห้องด้วยความ

ร้อนใจ ทว่าภาพท่ีเห็นท�าให้เขาตกใจจนหน้าซีด เพราะภายในห้องไม่ได้ 

มีแค่วิชัยยุทธผู้อ�านวยการโรงพยาบาลเพียงคนเดียว แต่มีหญิงสาวสวย 

แต่งตัวเนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้านั่งอยู่บนเก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

"พริ้มเพรา" 
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"มาพอดีเลยหมอพฤกษ์ เชิญนั่งก่อน" วิชัยยุทธ แพทย์ผู ้ด�ารง

ต�าแหน่งผู้อ�านวยการโรงพยาบาลวัยห้าสิบปลายผายมือให้ผู้เพิ่งมาถึงนั่ง

เก้าอี้ข้างๆ พริ้มเพรา 

"มีอะไรหรือครับ" พฤกษ์ถามด้วยความหวาดระแวงพลางหย่อนกาย

นั่งบนเก้าอี้ตัวที่ว่าง 

ไม่น่าเช่ือว่าพริ้มเพราสามารถท�าให้เขาขาดความม่ันใจได้มาก 

ถึงเพียงนี้ เขากังวลกับการมาถึงของเธอมากกว่าเคสผ่าตัดรายใหญ่ท่ีสุด

ของเดือนนี้เสียอีก 

การได้เห็นหน้าเธอเหมือนกบัการต้องเผชิญหน้ากบัเจ้ากรรมนายเวร

ของตัวเองอย่างไรอย่างนั้น 

"คุณพริ้มเธอโทรหาหมอไม่ติด เลยมาขอให้ผมช่วยตามตัวให้" 

พฤกษ์ย่นคิ้วโดยอัตโนมัติ เขาหันไปมองพริ้มเพรา ใบหน้าสวยยัง 

นิ่งเฉย...เหมือนเคย 

"ฉันงานยุ่งน่ะ คนไข้เยอะมาก มีเรื่องอะไรส�าคัญนักหรือถึงต้อง 

มาถึงที่นี่"

"หมอ..." วชัิยยุทธลากเสยีงเบาๆ เป็นการปราม "รูว่้าด ุแต่นีภ่รรยานะ"

"ผมกบัพริม้คยุกนัแบบนีแ้หละครบัผูอ้�านวยการ ไม่ได้ทะเลาะอะไรกนั  

จริงมั้ย"

พริ้มเพราเม้มปากเป็นเส้นตรง ก่อนจะตอบออกมาในที่สุด 

"ค่ะ" 

"ภรรยาของหมอพฤกษ์บอกกบัผมว่าคณุไม่ได้กลบับ้านมาเป็นอาทิตย์แล้ว  

จริงหรือ" 

ขี้ฟ้อง พฤกษ์คิดในใจ 

ไม่นกึเลยว่าพริม้เพราจะเอาเรือ่งท่ีเขาไม่ยอมกลบับ้านมาฟ้องผูใ้หญ่ 

เห็นนิ่งๆ แต่ใครเลยจะรู ้ว่าภรรยาในนามของเขานั้นร้ายกาจแค่ไหน  
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เล่นโผล่มาท่ีท�างานแบบนี้ คนท่ีไม่ยอมให้เรื่องส่วนตัวมากระทบเรื่องงาน

อย่างเขามีหรือจะปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปได้ 

เธอรู้ดีว่าหากท�าเช่นนี้ เขาจะไม่กล้าหนีหน้าเธออีก 

แต่คิดว่าจะบีบกันได้ง่ายๆ เหรอ 

"ครับ ช่วงนี้เคสผ่าตัดเยอะมาก ผมเลยคิดว่าอยู่หอพักแพทย์ดีกว่า

จะได้มีเวลาพักเยอะหน่อย ไม่ต้องเดินทาง" 

"ผมรู้มาว่าคุณรับอยู่เวรแทนหมอคนอ่ืนด้วยนี่นา ไม่เห็นจะต้อง 

ท�าแบบนั้นเลย"

"ช่วยๆ กันน่ะครับ" 

"แต่ถึงอย่างไรก็ควรนึกถึงภรรยาที่บ้านบ้างสิหมอ นะ อีกอย่างหมอ

ก็ยังไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อนในปีนี้เลยนี่ ลาพักสักสามสี่วันถือเป็นการไป 

ฮันนีมูนด้วยเลยไม่ดีหรือ" วิชัยยุทธพยายามไกล่เกลี่ย เพราะถึงแม้ว่า 

สองสามีภรรยาจะไม่ได้มีปากเสียงอะไรกัน แต่สีหน้าท่าทีของคนท้ังคู่ก ็

ส่งผลให้บรรยากาศมาคุอย่างไรไม่ทราบ เดาว่าพริ้มเพราน่าจะโกรธสามี 

ที่เอาแต่ท�างานไม่ยอมสนใจเธอทั้งที่เพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นาน 

ช่วงเวลาแบบนีค้วรจะเป็นช่วงเวลาท่ีหอมหวาน แต่อย่างท่ีคนท่ัวไปมอง  

คนเป็นหมอไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัวมากนัก และปัญหาเรื่องการจัดสรรเวลา

ให้คนรักก็นับเป็นปัญหาระดับชาติของบรรดาหมอๆ เลย 

พฤกษ์ฟังแล้วถอนหายใจ 

"ไม่เป็นไรหรอกครับ ผอ."

"เอาน่า ภรรยาคุณหน้างอแล้วไม่เห็นหรอื เช่ือผมเถอะผมผ่านมาก่อน"  

วชิยัยุทธยังพยายามท�าอารมณ์ด ีแม้ว่าอกีสองคนจะอยู่ในอารมณ์ท่ีตรงกนัข้าม 

ทุกอย่างก็ตาม 

"หมอพฤกษ์คงไม่อยากลาพักร้อนหรอกค่ะท่านผูอ้�านวยการ เขาไม่ได้ 

เห็นแก่ค�าว่าครอบครัวมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว"
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"พริม้เพรา!" พฤกษ์หันไปดท่ีุพริม้เพราเอาเรือ่งในบ้านมาป่าวประกาศ 

"ยังไงก็เถอะค่ะ ดิฉันแค่หวังว่าจะไม่มีเรื่องชู้สาวเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

การท่ีสามีดิฉันไม่กลบับ้านนะคะ ผูอ้�านวยการไม่สงสยับ้างหรอืคะ ว่าผูช้าย

แบบไหนกัน แต่งงานได้ไม่กี่วันก็เลือกท้ิงภรรยาตัวเองให้อยู่บ้านคนเดียว 

ไม่รู้ว่างานยุ่งหรือติดใจอะไรกันแน่นะคะ"

วิชัยยุทธเบิกตากว้างข้ึน มองนายแพทย์ในปกครองของตนด้วย 

แววตาตระหนก แต่เทียบไม่ได้กับความตระหนกของพฤกษ์ท่ีมากกว่า 

ร้อยเท่าเมื่อเห็นว่าพริ้มเพราสร้างเรื่องให้ใหญ่โตได้เพียงแค่ค�าพูดไม่กี่ค�า 

"พูดอะไรออกมารู้ตัวบ้างมั้ย"

"ขอโทษค่ะ พริม้แค่ไม่เข้าใจว่าท�าไมพ่ีหนึง่ไม่กลบับ้านเลย คนเป็นภรรยา 

จะคิดไปเป็นอื่นได้ยังไงล่ะคะ"

"คิดเป็นอื่นอะไร เธอก็รู้ว่าท�าไมฉันถึงไม่กลับบ้าน!" พฤกษ์เกือบจะ

ฟิวส์ขาด พริ้มเพราท�าเหมือนลืมว่าเหตุผลของการแต่งงานระหว่างเขา 

กับเธอคืออะไร 

ลืมถึงขั้นอาจเรียกได้ว่าสมองเสื่อมเลยทีเดียว 

"เอาล่ะๆ หมอพฤกษ์ มีอะไรก็ค่อยๆ คุยกันเถอะนะ" 

เสียงเตือนจากคนภายนอกอย่างวิชัยยุทธหยุดอารมณ์โกรธท่ีถึง

จดุเดอืดจนจวนเจยีนใกล้ระเบิดเอาไว้ได้ภายในเสีย้ววินาที เขาสดูลมหายใจ

เข้าลึกแล้วลุกขึ้นยืน 

"ผมขออนุญาต..." เขาบอกแล้วคว้าแขนขาวผ่องของพริ้มเพราไว้ 

"...ไปเคลียร์กับเมียผมข้างนอกนะครับ" 

"พี่หนึ่ง ปล่อยค่ะ พริ้มเจ็บ!" 

พริ้มเพราหน้าแหยเพราะถูกลากมาไกลตั้งแต่ช้ันบนสุดของตึกจน

ออกมานอกอาคาร แต่พฤกษ์ก็ยังคงลากเธอต่อไปอย่างไม่ลดละ
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"พี่หนึ่ง"

"อย่าพดูอะไร!" เขาหยุดแล้วหันมาบอกเสยีงด ุ"จนกว่าฉันจะอนญุาต" 

"จะไปไหนกบ็อกดีๆ  ก็ได้นีค่ะ ไม่เห็นต้องมาลากพริม้แบบนี ้พริม้เจบ็"

"ฉันก็อยากจะบอกดีๆ แต่คนแบบเธอมันพูดดีๆ ไม่ได้ มานี่!" 

พฤกษ์ไม่รอฟังพริ้มเพราพูดอะไรอีก เขารั้งเธอให้เดินตามจนมาถึง

หน้าหอพกัแพทย์ท่าทางข้ึงโกรธของเขากแ็ปรเปลีย่นไปจนท�าให้พริม้เพรา

งุนงง 

พฤกษ์ค่อยๆ เลื่อนมือที่บีบแขนเล็กมากุมมือเธอไว้แทน 

"อ้าว! พ่ีพฤกษ์" เศรษฐาแพทย์หนุ่มรุ่นน้องของพฤกษ์เปิดประตู 

ตึกหอพักออกมาพอดีจึงร้องทัก 

ชายหนุ่มใบหน้าขาวจัดสวมแว่นตากรอบด�าหนาเตอะแสดงความ 

ตื่นเต้นอย่างออกนอกหน้าเมื่อได้เห็นว่าพฤกษ์ก�าลังอยู่กับใคร 

"ว้าว! วันนี้พาภรรยามาเปิดตัวเหรอพี่"

"เออ!" พฤกษ์ตอบด้วยน�้าเสียงห้วนหงุดหงิด แต่อีกฝ่ายไม่รับรู้ถึง

อารมณ์ของเขาเพราะปกตพิฤกษ์กเ็หมือนคนอารมณ์เสยีตลอดเวลาอยู่แล้ว

แต่ความหงุดหงิดโมโหของพฤกษ์อาจจะเพิ่มข้ึนจากเดิมเป็นทวีคูณ

เมื่อเห็นว่าเศรษฐาเอาแต่จับจ้องพริ้มเพราไม่วางตา 

"มองอะไร!" เขาถามเสียงดุจนอีกฝ่ายสะดุ้ง 

เศรษฐาใช้นิ้วชี้ดันกรอบแว่นที่ตกลงมาอยู่ที่สันจมูกขึ้นไปไว้ที่เดิม 

"โธ่! พี่ เสียงดังจริง ตกใจหมดเลยเนี่ย"

"ก็แกเอาแต่จ้องพริ้มเขาอยู่ได้ ก็เลยถามว่ามองอะไรนี่ไง"

"นั่นแน่! หึงเก่งเหมือนกันนะเราอ่ะ" เศรษฐาแซว แต่ดูเหมือนว่า

พฤกษ์จะอายหนักถึงขนาดหน้าแดงจนเขียวแล้วตอนนี้ ขณะท่ีพริ้มเพรา

เอาแต่ท�าหน้าเหมือนจะงงก็ไม่ใช่ หวั่นใจก็ไม่เชิง 

แปลกๆ 
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"ไปไหนก็ไปเลยไป! ว่างมากก็ไปหาอะไรท�าที่มันมีประโยชน์" 

"ว่างอะไรล่ะพี ่เพิง่ได้ออกมากนิข้าวเนีย่ เดีย๋วต้องไปตรวจผูป่้วยนอก

ต่ออีก ไล่เก่งจริง ไปก็ได้ ตามสบายนะครับพี่สะใภ้" ประโยคหลังเศรษฐา

หันไปบอกกับพริ้มเพราด้วยรอยยิ้มเต็มใบหน้า 

ตอนงานแต่งพฤกษ์เศรษฐาไม่ได้ไปเพราะตดิควิผ่าตัดคนไข้พอด ีทว่า

ถึงไม่ได้ไปก็เหมือนไปนั่นแหละ เพราะในไลน์กลุ่ม 'เทพบุตรชุดกาวน์'  

มภีาพบ่าวสาวส่งมาให้ยลเป็นร้อยรปู งานแต่งงานท่ีพฤกษ์ไม่ได้แจกการ์ดเชิญ  

เพียงแค่บอกปากเปล่ากับคนสนิทหนเดียวเท่านั้น ซ�้าก่อนแต่งว่าที่เจ้าบ่าว

ยังมาท�างานปกติทุกวันชนิดท่ีว่ารดน�้าสังข์เสร็จแล้วถอดมงคลมาผ่าตัด

คนไข้ได้กค็งท�าไปแล้ว งานแต่งของพฤกษ์ถอืเป็นงานแต่งท่ีเศรษฐาเสยีดาย

เป็นที่สุดที่ไม่ได้ไปร่วมแสดงความยินดี 

เพราะงานนั้นหากจะเรียกว่าเป็นงานช้างก็อาจจะดูเบาไป เอาเป็นว่า

เป็นงานช้างสามร้อยเชือกเลยกแ็ล้วกนั พิธีท้ังเช้าและค�า่จัดข้ึนอย่างใหญ่โต  

มแีขกคนดงัคนส�าคญัในวงสงัคมแห่แหนกนัมาร่วมงานอย่างล้นหลาม และ

ท่ีย่ิงเสียดายจนถึงวันนี้ก็คือนางเอกในดวงใจของเขาก็มาร่วมงานนี้ด้วย 

เศรษฐาลืมไปได้อย่างไรว่าภูมิหลังของนายแพทย์หนุ่มมาดเซอร์ท�าตัว 

ติดดินจนเกือบจะฝังกลบตัวเองอย่างพฤกษ์นั้นคือทายาทห้างสรรพสินค้า

อันดับหนึ่งของประเทศ

ศริวทิย์ส่งรปูมาอวดรวัๆ จนเขาแทบคลัง่ตาย แต่ใดๆ กต็าม ไม่น่าเช่ือ 

ว่าแม้งานนี้จะมีเหล่านางเอก ดาราหญิงแถวหน้าของเมืองไทยและเหล่า 

เซเลบนางแบบไปร่วมงานมากเพียงใดก็ไม่มีใครสวยเกินไปกว่าเจ้าสาว 

ของพฤกษ์ได้เลย คราแรกเขาเข้าใจว่าเพราะพริ้มเพราเป็นเจ้าสาว... 

เจ้าสาวก็ต้องสวยท่ีสุดในงานไม่ว่าจะด้วยชุดเจ้าสาวหรือการแต่งหน้าท่ี

พิถีพิถันมากเป็นพิเศษจึงท�าให้สวยเปล่งปลั่งกว่าคนอื่นเป็นธรรมดา 

แต่ตอนนีเ้ศรษฐาเข้าใจแล้วว่าไม่ใช่เพราะสิง่ท่ีกล่าวมาเลยสกันดิเดียว 
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เพราะขณะนีท่ี้เขาเผชิญหน้ากบัพริม้เพราในระยะไม่เกนิสามเมตร เขาได้เห็น 

ว่าพริ้มเพราสวย ไม่ใช่เพราะชุดหรือการแต่งหน้า แต่เธอสวยมากจริงๆ 

สวยจนเขาไม่อาจละสายตาได้ง่ายๆ 

...จนพฤกษ์แทบจะพุ่งมาบีบคอ 

"ไอ้เศษ!"

"ก็บอกแล้วไงพี่ว่าผมช่ือฐา เรียกเศษมันทะแม่งๆ เหมือนเศษเกิน 

เศษเดนอ่ะพี่"

"ก็มึงเอาแต่จ้องเมียกูเนี่ย กูไม่ต่อยก็บุญแล้ว"

"โธ่! คนมันลืมตัว ขอโทษได้เปล่า"

พริ้มเพราคอแห้งผากเม่ือต้องมาอยู่ในสถานการณ์ท่ีผู้ชายสองคน

ก�าลังคุยกันเรื่องเธอแบบต่อหน้า แถมพฤกษ์ยังท�าเหมือนหึงเธอได้อย่าง

แนบเนียนทั้งๆ ที่ความจริงแล้วเขาไม่ได้รู้สึกอะไรเลย 

"ขอโทษนะครับคุณพริ้ม ผมไม่ได้มองคุณพริ้มด้วยเจตนาไม่ดีเลย 

เพยีงแค่ก�าลงัคดิว่าท่ีเขาเล่าลอืกนัว่าภรรยาหมอพฤกษ์สวยเหมอืนนางฟ้า 

จริงอย่างไม่ต้องสงสัยเลยนะครับ" 

พริ้มเพราส่งยิ้มกลับไปแบบเสียไม่ได้ อันที่จริงเธอได้รับค�าชมเช่นนี้

มาต้ังแต่เดก็จนชินชาไปแล้ว และไม่เคยภมิูใจอะไรกบัความสวยของตวัเองเลย 

แต่เพราะเห็นว่าอีกฝ่ายมีความจริงใจให้มากกว่าหวังผลประโยชน์ใด 

ฉะนั้นดวงหน้าหวานจึงระบายยิ้มที่กว้างขึ้นกว่าเก่า 

ทว่ารอยย้ิมของเธอมันดันไปกระตุ ้นต่อมหงุดหงิดของพฤกษ์ท่ี 

แสนตื้นขึ้นมา

"ร�าคาญ!" พฤกษ์กระแทกเสียงลอยๆ 

เศรษฐาท�าหน้าเจือ่น ลอบกลนืน�า้ลายเหนยีวหนดืลงคอ ในโรงพยาบาล 

แห่งนี้ต่างทราบกันดีว่าพฤกษ์ไม่ใช่หมอธรรมดา แต่เป็นหมออันธพาล 

สร้างอิทธิพลเถื่อน ขืนไปมีเรื่องด้วยก็ไม่คุ้มท่ีจะแลกเพราะอาจเจ็บตัวเอา

Page_���������.indd   70 11/9/2563 BE   10:51



71

อุณหภูมิปกติ

ได้ง่ายๆ 

ครั้งก่อนเขาไปต่างประเทศลืมซ้ือของท่ีพฤกษ์ฝากซ้ือแค่ช้ินเดียว  

ท้ังศอกท้ังเข่าก็มาไม่ย้ัง ถ้าหากไม่รู้ว่าเป็นหมอเขาคงคิดว่าเป็นนักมวย 

มืออาชีพ 

"มีคนร�าคาญแล้วครับ รีบไปดีกว่า" เศรษฐาบอกกับพริ้มเพรา 

เสียงกระซิบแล้วรีบฉากตัวจากไปอย่างรวดเร็ว 

กลับกลายเป็นพริ้มเพราท่ีรู้สึกโหวงแปลกๆ เพราะทันทีท่ีหมอหนุ่ม

คล้อยหลังไป พฤกษ์ก็คลายมือท่ีกุมมือเธอไว้แล้วเลื่อนมาจับแขนแทน 

ด้วยน�้าหนักมือที่มากขึ้น 

"ขึ้นห้อง!"

แม้ว่าพริ้มเพราจะยอมรับการเป็นสามีภรรยาของตนกับพฤกษ์

มากกว่าท่ีพฤกษ์ยอมรับ แต่พอต้องข้ึนห้องส่วนตัวของสามีหญิงสาวก็ 

อดรู้สึกตื่นเต้นไม่ได้

ทั้งๆ ที่เธอก็เคยนอนเตียงเดียวกับเขามาแล้ว...ที่บ้านของเขา 

หอพกัแพทย์แห่งนีเ้ป็นห้องสีเ่หลีย่มขนาดประมาณสบิหกตารางเมตร 

มีเฟอร์นิเจอร์เพียงแค่ไม่กี่ชิ้น เตียงนอน ตู้เสื้อผ้า โต๊ะหนังสือ ชั้นวางทีวี 

ห้องดูแคบเอามากๆ ผิดกับภาพท่ีพริ้มเพราจินตนาการไว้ไกลมากทีเดียว 

เธอเข้าใจว่าห้องพักแพทย์น่าจะสะดวกสบายมากกว่านี้เสียอีก 

เพราะมัวแต่ส�ารวจห้องนอนของเขา พริ้มเพราจึงไม่รู้เลยว่าพฤกษ์

ถอดเสื้อออกไปตั้งแต่เม่ือไหร่ เห็นอีกทีท่อนบนของเขาก็เปลือยเปล่า  

ก่อนที่เธอจะต้องเบิกตากว้างเมื่อเขาท�าท่าจะถอดกางเกง

นิ้วซ่ึงก�าลังปลดตะขอกางเกงต้องชะงักเพราะสายตาของพริ้มเพรา 

ที่จ้องเขม็งมาที่กลางล�าตัวของเขา 

"เธอนี่มันโรคจิตจริงๆ เลย ไม่คิดจะอายหน่อยหรือไง ผู้ชายก�าลังจะ
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แก้ผ้านะ" 

พริ้มเพรารู้สึกตัวตอนนั้นเอง เธอเลื่อนสายตาออกจากร่างกายก�าย�า

ของเขาแล้วเสมองพื้นแทน แต่มาคิดอายตอนนี้ก็สายไปแล้ว เธอจึงทู่ซ้ี 

ตอบไป 

"พี่หนึ่งเป็นสามี ยังไงพริ้มก็ต้องเห็นอยู่แล้วนี่คะ"

"อ้อ! งั้นเหรอ แสดงว่า..." ชายหนุ่มขยับเข้ามาใกล้ร่างบางจน 

มากพอให้รบัรูถ้งึไอร้อนจากกายของกนัและกนั "...ฉันกเ็ห็นของเธอได้หมด

ทุกอย่างเหมือนกันใช่มั้ย"

ท้ังท่ีคิดว่าตัวเองจะสามารถท�าใจให้เป็นปกติกับเรื่องบนเตียงของ 

สามีภรรยาได้ แต่พอพฤกษ์พูดแบบนั้นอาการหว่ันก็มากล้นจนส่งผลให้ 

มือไม้สั่น 

ดวงตากลมไหวระรกิผสานกบัดวงตาคมเข้มท่ีมองมา เธอไม่แน่ใจว่า

เขาก�าลังพูดเล่นหรือว่า...เอาจริง 

"ได้ใช่มั้ย" พฤกษ์ถามซ�้าด้วยน�้าเสียงแหบพร่า หัวใจพริ้มเพราถึงกับ

กระตุกวาบก่อนตามมาด้วยอาการร้อนๆ หนาวๆ 

"เอ่อ! คือว่า..." 

พฤกษ์หัวเราะในล�าคอ หรีต่ามองใบหน้าสวยท่ียามนีแ้ดงเถอืกไปท้ังหน้า 

"อย่าฝันไปหน่อยเลยว่าฉันจะอยากมองให้เสยีลกูตา" พูดจบพฤกษ์ก็

คว้าผ้าเช็ดตัวหายเข้าไปในห้องน�้าทันที 

พริ้มเพรายืนอ้ึงอยู่แบบนั้น จนกระท่ังเสียงน�้าไหลจากฝักบัวดังขึ้น

นั่นเองเธอถึงได้รู้สึกตัว หญิงสาวถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ 

เธอโล่งใจหรือ ไม่ใช่หรอก หนักใจจนพูดไม่ออกต่างหาก 

พริ้มเพราหย่อนกายลงบนเก้าอ้ีไม้ตัวเดียวในห้อง ห้องนอนของ

พฤกษ์เป็นห้องนอนท่ีเรียบง่ายมากๆ เหมือนกับบ้านของเขาก่อนท่ีเธอจะ

เข้าไปอยู่ 
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ผ้าปูท่ีนอนสเีทาเข้ม ผ้าห่มขยุกขยยุอยูบ่นเตยีง ข้าวของชิน้เลก็ช้ินน้อย 

วางระเกะระกะอยูบ่นโต๊ะบ้าง อยู่บนช้ันวางทีวบ้ีาง ท่ีตดัเลบ็อยู่บนหลงัตูเ้ย็น 

รวมกับใบเสร็จร้านกาแฟ 

พริม้เพราต้องจกิเท้าตัวเอง ก�ามือแน่น ระงบัความรูส้กึอันพลุง่พล่าน

อยู่ภายใน 

ทว่า...สุดท้ายเธอก็สู้แรงผลักดันในใจของตัวเองไม่ได้

เธอทนไม่ได้แล้วจริงๆ 

"นี่เธอก�าลังท�าอะไร!"

พฤกษ์ออกมาจากห้องน�้าในชุดท่ีสวมเรียบร้อยเหลือเพียงแค่ผมยัง 

ไม่แห้งดี แต่มือท่ีก�าลังถูผ้าเช็ดผมกับศีรษะต้องชะงักเพราะตกใจเมื่อเห็น

ว่าพริม้เพราถอืถงุขยะอยู่ในมือแล้วก�าลงัรือ้ตูเ้ยน็ของเขา หยิบของยัดใส่ถงุ

อย่างเมามัน 

"เก็บของทิ้งค่ะ"

"ท้ิงอะไร" พฤกษ์บอกตามตรงว่างงเป็นไก่ตาแตก พริม้เพราเป็นบ้าอะไร 

ถึงได้ลุกมาท�าความสะอาดห้องให้เขาในเวลาแบบนี้ 

"ของในตู้เย็นบางอย่างก็หมดอายุแล้ว พี่หนึ่งต้องทิ้งมันไปบ้างนะคะ 

อีกอย่างอะไรท่ีทานไม่หมดถ้าเก็บไว้เกินหนึ่งวันแล้วไม่ได้กินก็ควรจะท้ิง

เหมอืนกนั แช่ไว้คาตูเ้ยน็แบบนีส้กปรกออกค่ะ" พริม้เพรากล่าวปกตเิหมอืนว่า 

เธอไม่ได้ท�าอะไรประหลาด 

ทั้งที่ความเป็นจริงมันโคตรจะประหลาด 

"หยุดเลยนะ" เขาบอกพลางก้าวเข้าไปคว้าถุงขยะออกจากมือเธอ 

แล้วเอาไปวางไว้ริมผนังห้อง 

พริ้มเพราชะงัก นี่เธอเพิ่งเก็บเตียงให้เขา เก็บเศษขยะ ท้ิงขยะใน 

ตู้เย็นจนเสร็จ ก็เหลือแค่ดูดฝุ่น กวาดห้องแล้วก็ถูพื้น...
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...นี่เธอท�าอะไรลงไป 

"ไปพบแพทย์หน่อยม้ัย อยู่ดีๆ ก็ลุกมาท�าความสะอาดห้องคนอ่ืน 

โรคจิตหรือเปล่า"

"แค่เกบ็กวาดห้องต้องเป็นโรคจติเลยเหรอคะ" เธอบ่นกระปอดกระแปด  

เขาต่างหากโรคจิต ชอบอยู่รกๆ 

"มันใช่เวลาม้ัย" พฤกษ์ถอนหายใจเฮือกใหญ่ "นี่คงไม่เผลอท้ิง 

ของส�าคัญไปใช่มั้ย"

พริ้มเพรานิ่งคิดไปครู่หนึ่งก่อนส่ายหน้าช้าๆ พฤกษ์เห็นแล้วเผลอ

กลอกตาโดยอัตโนมัติ 

เชื่อเลยจริงๆ 

"ช่างเถอะ" เขาบอกกับเธอเหมือนบอกกับตัวเองมากกว่า "คุยเรื่อง

ของเราดีกว่า" 

"ก็ได้ค่ะ แต่เอาขยะไปทิ้งก่อนดีมั้ยคะ"

ยังอีก ยังจะรักสะอาดอีก 

พฤกษ์หงุดหงิดในใจ 

"ไม่ต้อง ฉันคุยไม่นาน" 

พริ้มเพราท�าหน้ายุ่ง ขัดใจเล็กน้อย ทว่าก็ยอมโดยดี "ค่ะ มีอะไรก็ 

ว่ามาสิคะ" 

"ฉันไม่ต้องการให้เธอมาที่นี่อีก ต่างคนต่างอยู่ไม่ได้หรือไง" 

"ไม่ได้สิคะ" พริ้มเพราตอบกลับทันควัน เธอเงยหน้ามองคนพูดซ่ึง 

สูงกว่า แต่กลับพบสายตาของเจ้าของใบหน้าหล่อเหลาก�าลังมองมา ผมที่

ช้ืนเปียก กลิ่นสบู่อาบน�้าจากกายของเขา...รบกวนสมาธิของเธอจนต้อง 

รีบตั้งสติใหม่อีกครั้ง "เราเป็นสามีภรรยา..."

"ลืมค�านี้ไปได้แล้ว เธอก็รู้ว่าเราสองคนไม่ได้เป็นผัวเมียกันจริงๆ"

"เข้าพิธีแต่งงาน คนรู้เห็นกันท้ังเมือง จดทะเบียนสมรสถูกต้อง 
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ตามกฎหมาย ยังต้องมีอะไรมากกว่านี้อีกหรือคะถึงจะยืนยันได้ว่าเราเป็น

สามีภรรยากันจริงๆ" 

พฤกษ์ไม่รู้ว่าจะหัวเราะหรือร้องไห้ดี เขารู้ว่าพริ้มเพราไม่ได้โง่ และ

เธอเข้าใจทุกอย่างดี แต่ในเม่ือเธอจะแกล้งโง่ ท�าเป็นไม่ยอมรบัว่าการแต่งงาน 

ของเขากับเธอมันก็แค่เรื่องการเมืองของครอบครัว เขาก็จะพูดให้ชัดๆ  

ให้เธอได้หายโง่ 

"ความรักไง ความรักที่คนเป็นผัวเมียต้องมีให้กัน ซึ่งเราไม่มี!" 

"ก็แล้วมันยากนักหรือคะ ที่เราสองคนจะ...รักกัน"

พฤกษ์นิ่วหน้ามองพริ้มเพราด้วยสายตาไม่อยากเช่ือว่าค�าพูดแบบนี้

จะหลุดออกมาจากปากเธอ เหมือนรอบกายมีหมอกหนาบดบัง เหมือน 

พริ้มเพราคือภาพเลือนราง เป็นคนท่ีมาจากโลกใบไหนสักใบท่ีไม่ใช่โลก 

ใบเดียวกับเขา 

"เธอคิดว่าอะไรๆ มันจะง่ายขนาดนั้นเลยหรือไง การรักใครสักคน 

มันไม่ใช่แค่คิดว่าจะรักแล้วก็รักได้ เธอไม่เคยรักใครจะไปเข้าใจได้ยังไง"

"ถ้าอย่างนั้นแล้วพ่ีหนึ่งรักใครล่ะคะ พี่หนึ่งถึงรักพริ้มไม่ได้ เพราะ 

พี่หนึ่งมีคนที่ตัวเองรักอยู่แล้วใช่มั้ย" พริ้มเพราโพล่งออกไปอย่างเหลืออด 

อะไรกันท่ีท�าให้พฤกษ์มั่นใจหนักหนาว่าเธอรักใครไม่เป็น ว่าเธอเป็นคน 

ไม่มีหัวใจ 

เขาต่างหาก เขาต่างหากที่ไม่มีหัวใจ 

สิ้นสุดค�าถามของเธอ ทุกอย่างยังคงเงียบงัน พริ้มเพรามองพฤกษ์

อย่างค้นคว้า นยัน์ตาฉายแววเจบ็ปวด ยิง่เขาไม่ตอบ...นัน่ย่ิงยืนยันค�าตอบ

ได้เป็นอย่างดี 

"พี่หนึ่งมีคนรักอยู่แล้ว" 

"เธอไม่ต้องรู้หรอก" 

พฤกษ์ท�าหน้าเมื่อย เขาโยนผ้าเช็ดตัวพาดกับโต๊ะแล้วหันไป 
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ส่องกระจกดูความเรียบร้อยของตัวเอง ราวกับว่าจะตัดบทสนทนากับ 

พริ้มเพราเพียงแค่นั้น 

พริม้เพราซึง่ยังไม่หายจากอาการตกใจจงึได้แต่ยนืมอง แปลกใจอะไร

นกัหรอื เธอน่าจะรูอ้ยู่ตัง้แต่แรกแล้วว่าพฤกษ์น่าจะมีคนรกัอยูก่่อน ครัง้แรก

ท่ีเขาตกลงเรื่องแต่งงาน เขาถึงถามว่าเธอมีคนรักอยู่แล้วหรือไม่ แต่เธอ 

ไม่เคยถามเขาเลยในค�าถามนี้ นั่นเพราะพริ้มเพราเข้าใจไปเองว่าการทีเ่ขา

เดินเข้ามาพูดเรื่องแต่งงานได้ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเองก็ไม่มีใคร 

ทว่า...เธอเข้าใจผิดไปทั้งหมดเอง 

"เธอกลับได้แล้ว ยังไงเรื่องของเราคงเป็นแบบนี้ไปอีกสักพัก กลับไป

อยู่บ้านปัถมธาดาเลยก็ได้ เพราะว่าหากเธอยังอยู่บ้านฉัน ฉันก็จะไม่กลับ

ไปอีก เธอควรเข้าใจไว้ว่าการแต่งงานของเราก็แค่พิธีหนึ่งท่ีจัดข้ึนเพ่ือ

คลี่คลายปัญหายืดเย้ือระหว่างยายของเธอกับครอบครัวฉัน อย่าหาสาระ

อะไรกับมันนักเลย" 

พริม้เพราอยากจะกล่าวหาพฤกษ์ว่าเห็นแก่ตวั แต่กพู็ดได้ไม่เตม็ปากนกั  

เพราะแรกเริ่มเลย...มันเกิดจากความเห็นแก่ตัวของเธอและยายก่อน 

"ยืนเงียบอยู่ท�าไม ฉันมีงานต่อ เตรียมตัวกลับไปได้แล้ว" พฤกษ ์

คว้าชุดกาวน์มาสวมทับแล้วย�้ากับพริ้มเพรา "ไม่ต้องมาที่นี่อีกรู้มั้ย" 

บอกแค่นั้นเขาก็คว้ากระเป๋าเงินแล้วเดินไปเปิดประตู ยืนรอให้ 

พริ้มเพราเดินตามมา 

พริ้มเพราได้แต่มองใบหน้าของพฤกษ์ คนท่ีเธอรู้จักมาตั้งแต่เด็ก 

เจ้าของใบหน้าหล่อเหลา สติปัญญาฉลาดหลักแหลม 

แต่ใจร้าย...

ร่างเล็กขยับเข้าไปคว้าถุงขยะ แล้วเดินไปหาคนท่ีเปิดประตูรออยู่ 

สีหน้าของเขาเต็มไปด้วยค�าถามเม่ือเห็นว่าพริ้มเพรายังมีอารมณ์อยากจะ

เป็นคุณนายสะอาด 
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"ทิ้งขยะไว้ในห้องแบบนี้ไม่ดีนะคะ สกปรกออก"

พฤกษ์กลอกตาด้วยท่าทางเหนื่อยหน่าย แต่เขาก็ยอมดึงถุงขยะนั่น

มาถือเอง 

"ฉันยอมเธอเลยจริงๆ"

พฤกษ์บ่นแล้วเดินน�าหน้าไป พริ้มเพรามองตามแผ่นหลังกว้างท่ี 

ไหวไปมาตามจังหวะการเดิน

ถ้าความรู้สึกของคนเราหยิบทิ้งง่ายเหมือนทิ้งขยะก็คงดี 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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