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"คณุจะหยุดให้ความช่วยเหลอืฉนัหลงัจากการผ่าตดัเสรจ็เรยีบร้อยแล้วใช่ไหมคะ"

"ยังไม่ได้ตัดสินใจ"

"คุณควรท�าอย่างนั้นนะคะ"

"ท�าไมล่ะ"

"เพราะถ้าคุณไม่หยุด ฉันอาจจะคิดไปไกลมากกว่าน้ี..." ภัทรกันย์พูดเสียงเบา  

"ถ้าหยุดตอนนีฉ้นัจะคดิว่าคณุช่วยเหลอืเพราะเป็นคนทีเ่ห็นฉนัประสบอบุตัเิหตตุัง้แต่แรก 

มันคือความใจดีและอยากรับผิดชอบในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน แต่ถ้า..."

"กลัวตกหลุมรักผมเหรอ"
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คำ�นำ�

หลายๆ ท่านคงคุ้นเคยกับนามปากกา 'tiara' เจ้าของผลงานแนว 

โรแมนตกิ-สบืสวนสอบสวนช่ือดงัหลายๆ เรือ่ง อย่างเช่นชดุ 'เจรจาต่อ-ตาย'  

ท่ีนกัอ่านช่ืนชอบ แต่นอกจากแนวสบืสวนท่ีนกัเขียนมากฝีไม้ลายมอืของ LOVE 

คนนี้ถนัดแล้ว ผลงานแนวรัก-โรแมนติกของ tiara นั้นก็สนุก อ่านแล้วอบอุ่น 

หวานละมุนในหัวใจไม่แพ้กันเลยนะคะ แน่นอนว่านอกจากความหวานแล้ว 

ในเนื้อหาก็ยังแฝงไปด้วยเรื่องราวทางสังคมอีกด้วย และความเป็นมนุษย์ของ

ตวัละครต่างๆ ของนกัเขียนมากความสามารถคนนียั้งสามารถจบัต้องได้ราวกบัว่า

เราสามารถเดินสวนกับตัวละครเหล่านี้ได้ในที่ใดสักแห่งบนโลก...

หลังจากฝากเรื่องราวความรักหวานๆ ของสาวดวงตกกับเลขาฯ หนุ่ม 

แสนเย็นชาไปใน 'ปรารถนา... ให้เป็นคณุ' จากชุด Wishing You ด้วยรกั...  

และปรารถนา tiara ก็พานักธุรกิจหนุ่มผู้เพียบพร้อม แต่ชีวิตกลับไร้อิสระ 

อย่าง 'กณัฑ์อเนก' ท่ีนกัอ่านอยากรูว่้าสาวแบบไหนกนัจะมัดหัวใจชายหนุม่คนนี้

ได้มาพบกบันกัอ่านอีกครัง้ใน 'คณุคะ... อย่าร้ายกบัหัวใจ' ตามค�าเรยีกร้อง

งานนี้ผู้ชายท่ีไม่เคยรักใครมาก่อนกลับตกหลุมรัก 'ภัทรกันย์' สาวสวย

หัวใจอ่อนแอเข้าเสยีง่ายๆ ทว่าเขามีพนัธะผกูพันอยู่กบัใครอีกคน... เมือ่ธรุกจิ

และค�าสัญญาก็เป็นสิ่งส�าคัญท่ีกัณฑ์อเนกต้องรักษาไว้ แต่หัวใจของชายหนุ่ม

กลบัเรยีกร้องสิง่อ่ืน เป็นเช่นนีแ้ล้วกณัฑ์อเนกและภทัรกนัย์จะตดัสนิใจอย่างไร 

ท้ังคูจ่ะเดนิหน้าท�าตามหัวใจหรอืไม่ พลกิหน้าถดัไปแล้วร่วมลุน้ไปพร้อมๆ กนั 

ได้เลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ประวัตินักเขียน

ผู้หญิงราศีเมถุน เรียนจบปริญญาโทด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
เป็นแม่บ้านท่ีมีลกูชายคนเดยีว สนใจการท�าขนมอบ ดืม่กาแฟ เดนิทางท่องเท่ียว 
และเขียนนิยายท่ีความรักมักมาพร้อมกับสถานการณ์คับขัน เป็นคนเงียบ 
เรียบร้อยนิดๆ ชอบเก็บตัว รักสันโดษ มองโลกในแง่จริง รักสันติ พยายาม
เข้าใจคนทุกประเภท (แต่ไม่ได้รกัคนทุกประเภท) รกัธรรมชาต ิ ชอบเสยีงเพลง  
มีความสุขกับการดูภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนกับอ่านหนังสือประเภท
จิตวิทยาเด็ก วิทยาศาสตร์ และนิยายแนวโรมานซ์

ปัจจบัุนมีผลงานเรือ่งสัน้และเรือ่งยาวรวมกนัเกอืบสามสบิเรือ่ง ส่วนใหญ่
เป็นงานสืบสวนสอบสวนที่มาพร้อมกับสถานการณ์รัก ขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน 
ท่ีสนบัสนนุงานเขียนของ tiara มาโดยตลอด หากต้องการทราบความเคลือ่นไหว
เรือ่งงานเขียนเชิญท่ีแฟนเพจ By tiara นะคะ

tiara
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ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/lovebyjamsai
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จอโทรทัศน์ขนาดใหญ่ถกูเปิดค้างไว้ในขณะท่ีเจ้าของห้องยังคงเดนิไป

เดินมาระหว่างห้องครัวกับห้องรับแขกภายในอพาร์ตเมนต์อันแสนหรูหรา

ของพารณ ชายหนุม่วัยย่ีสบิเก้าปี มีดวงตาเลก็หยี รปูร่างเพรยีวกบัส่วนสงู

ราวร้อยเจ็ดสิบแปดเซนติเมตรนั้นมักอยู่ในชุดล�าลองสบายๆ ในวันว่าง 

ซ่ึงกลายเป็นภาพท่ีชินตาส�าหรับจิรัศยาแล้ว ส่วนตัวของเธอเองก็ไม่ได้ 

รู้สึกแปลกแยกกับห้องสวีตของพารณอีกต่อไป มันแทบจะเรียกได้ว่าเป็น

บ้านหลังท่ีสองของเธอเลยทีเดียว หญิงสาววัยยี่สิบหก สูงร้อยหกสิบเจ็ด

เซนติเมตร แม้จะเป็นส่วนสูงท่ีมากกว่ามาตรฐานสาวไทยท่ัวไป แต่เมื่อ 

เธออยู่กับแฟนหนุ่มแล้วจิรัศยาก็ดูเหมือนเป็นคนตัวเล็กไปในทันที

จริศัยาเพ่ิงอาบน�า้เสรจ็ ผมด�าขลบัท่ียาวประบ่านัน้ยังเปียกช้ืนอยู่เลย 

เธอท้ิงตวัลงบนโซฟาแล้วมองการเคลือ่นไหวของพารณอย่างมคีวามสขุ เขา

ก�าลังจัดเตรียมอาหารเช้าง่ายๆ ส�าหรับพวกเขาท้ังสองคนอยู่ ชายหนุ่ม 

เริม่รูส้กึตวัว่าถกูจบัจ้องมาตลอดการเคลือ่นไหวจงึหยุดเดนิแล้วจ้องกลบัไป

บ้าง

"ผมรู้ว่าผมหล่อ"

บทที่ 1
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คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

จิรัศยาหัวเราะคิกคักอย่างถูกใจกับคนหล่อที่รู้ตัวเองดี

"ถ้าย้ายมาอยู่ด้วยกันก็จะได้มองผมตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะ"

เขาพดูย่ัวยวนให้คนฟังยอมเห็นด้วยกบัข้อเสนอนัน้เสยีที แต่กยั็งคง 

ได้รบัการปฏเิสธอย่างนุม่นวลเหมือนเคย จริศัยาส่ายหน้าช้าๆ พร้อมรอยย้ิม 

เธอมหีอพกัของตวัเองเลยมักจะมาใช้เวลาอยู่กบัเขาในช่วงสดุสปัดาห์เท่านัน้ 

ชายหนุม่จงึได้แต่เบ้ปากแล้วเดนิกลบัเข้าไปในครวัอกีรอบ

"คุณกัณฑ์เป็นยังไงบ้างคะ"

คนท่ีหลุบหายเข้าไปในครัวแล้วถึงกับชะงักเมื่อได้ยินค�าถามนั้น  

ไม่มีผู้ชายคนไหนหรอกท่ีจะชอบให้แฟนของตวัเองถามถงึผูช้ายคนอ่ืน แม้

คนอ่ืนท่ีถูกถามถึงนั้นจะเป็นเจ้านายของตนก็ตาม พารณยังไม่ตอบแม้จะ

ได้ยินค�าถามนัน้ชัดเจน เขาเดนิออกมาจากห้องครวัพร้อมกล่องนมสดกบัแก้ว

อีกสองใบในมือ ชายหนุ่มเห็นดวงตาสดใสของคนท่ีนั่งอยู่บนโซฟาก็รู้ดีว่า 

เธอก�าลงัรอค�าตอบจากเขาอยู่

พารณนั่งลงข้างจิรัศยาแล้ววางของในมือลงบนโต๊ะกระจก หญิงสาว

เป็นคนขยับไปรนินมใส่แก้วให้แล้วกพ็ดูขึน้มาลอยๆ แบบไม่จ�าเพาะเจาะจง 

คล้ายกับรู้ดีว่าพารณได้ยินสิ่งที่เธอถามไปก่อนหน้าแล้วทั้งหมด

"คงก�าลังจะหาเรื่องอาละวาดกลับคุณท่านอยู่แน่ๆ"

ชายหนุ่มหยิบขนมปังออกจากถุงแล้ววางลงบนจาน จากนั้นก็วาง 

เนยแข็งลงไปก่อนจะประกบด้วยขนมปังอีกแผ่น จริศัยารบัรูถ้งึความมนึตงึ

ระดบัสามในห้าได้ เธอยิม้น้อยๆ แล้วหยบิแอปเป้ิลข้ึนมา หญิงสาวพูดเบาๆ 

ในระหว่างที่ก�าลังใช้มีดเล่มเล็กปอกเปลือกผลไม้อยู่

"มีคนขี้หึงอยู่หนึ่งอัตรา"

"เราจะไม่พูดถึงคนที่คิดจะส่งผมไปท�างานต่างจังหวัด"

"โธ่ ยังโกรธเรื่องนั้นอยู่เหรอคะ"

"แกล้งกันชัดๆ เลย เขารู้ดีว่าปกติผมแทบจะไม่มีเวลาเจอคุณ นี่ยัง
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คดิจะพยายามแยกเราออกจากกนั คณุไม่โกรธบ้างเหรอ ถ้าไม่โกรธกแ็สดงว่า

คุณไม่อยากเจอผม"

จิรัศยาหัวเราะ "ไปกันใหญ่แล้ว"

แล้วเธอกว็างมือข้างหนึง่ลงบนหน้าขาของเขา "ถ้าเป็นวนัหยุด ฉันไปด้วย

ได้นะคะ คณุกิง่เธอไม่ค่อยเรยีกใช้ในวันหยุดหรอก เธอชอบไปเท่ียวกบัเพือ่นๆ 

มากกว่า"

"จริงเหรอ"

หน้าตาของพารณสดใสขึ้นมาทันที หญิงสาวพยักหน้ารับ

"จริงค่ะ"

"ถ้าได้เวลาแน่นอนแล้วผมจะบอกอีกที ตอนนีค้ณุกณัฑ์แค่เกริน่ๆ ไว้ 

เห็นว่าจะรอข้อมูลจากคุณปกป้องก่อนตัดสินใจ"

จรัิศยาพยักหน้า "ความจริงฉันจะถามคณุเรือ่งการดตูวัของคณุกณัฑ์..."

"อ๋อ เรื่องนั้น..." พารณกัดขนมปังแล้วใช้ความคิดเพ่ือเรียบเรียง 

เรือ่งท่ีได้ยนิมาจากกมลพชัร ผูเ้ป็นมารดาของเจ้านายตน "คณุท่านบอกว่า 

มันเป็นข้อตกลงที่ท�าร่วมกันระหว่างท่านกับลูกชาย"

"ว้าว ข้อตกลงเลยเหรอคะ"

หญิงสาวเลม็ขนมปังไปฟังไปด้วยความสนใจ พารณกเ็ล่าด้วยน�า้เสยีง

เอือ่ยๆ สมกบับรรยากาศอาหารเช้าท่ีเรยีบง่ายและสบายๆ ระหว่างพวกเขา

ทั้งสองคน

"อ้ืม สังคมของพวกเขาก็เป็นอย่างนี้แหละ...คุณกัณฑ์คงเริ่มรู้สึกว่า

ตัวเองปฏิเสธเรื่องนี้กับคุณท่านมานานเกินไปแล้ว อีกอย่างคงอยากให้แม่

สบายใจ หลงัจากท่ีรูว่้าคณุท่านมีปัญหาเรือ่งสขุภาพคณุกณัฑ์กด็จูะอ่อนลง 

ไปมาก ไม่ค่อยดื้อเท่าไร"

"แน่ใจเหรอคะท่ีว่าไม่ค่อยดือ้น่ะ ฉันต้องขอฟังข้อตกลงของคุณกณัฑ์ 

ดูก่อนค่ะ"

Page �����... ����������������.indd   9 6/10/2563 BE   10:14



10

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

จริศัยาย้ิมข�า เพราะเริม่รูจ้กัเจ้านายทุกคนในตระกลูพัฒนวรนิทร์ดว่ีา

ไม่มีใครที่มีความคิดธรรมดาๆ เอาเสียเลย

"ข้อตกลงกค็อืจะเริม่ดตูวักบัคนท่ีคณุท่านหามาให้ แต่อ�านาจสทิธิข์าด

ในการเลือกคู่ครองจะเป็นของคุณกัณฑ์เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์"

"โห...เหมือนในหนังเลยนะคะ"

พารณยักคิ้ว "คุณท่านมีหญิงสาวให้คุณกัณฑ์เลือกสี่คน หนึ่งในนั้น

เป็นลกูสาวคนเดียวของเจ้าของธรุกจิกาแฟทางภาคเหนอื ช่ือคณุพร่างพราว 

ซึ่งคุณกัณฑ์ก็เลือกคนนี้แหละ"

"เธอพิเศษกว่าคนอื่นยังไงคะ"

"อมืมม มีความเป็นไปได้ว่าคณุกณัฑ์จะสามารถเจรจาทางธรุกจิกบัเธอ

ได้ง่ายท่ีสดุ"

"หา! เดี๋ยวๆๆ นี่เราก�าลังพูดถึงการแต่งงานอยู่ไม่ใช่เหรอคะ" 

พารณพยักหน้า "ใช่สิ"

"แล้วท�าไมต้องมีการเจรจาทางธุรกิจด้วย"

"ชีวิตของพวกเขาทุกอย่างคือธุรกิจ คุณก็น่าจะรู้อยู่แล้วนี่"

"แต่นีมั่นคอืการแต่งงานนะคะ อย่างน้อยมนักค็วรจะมีความรกัด้วยสิ 

หรอืถ้าไม่มีในตอนแรกคนท้ังคูก่ค็วรจะมีโอกาสพฒันาความสมัพันธ์ต่อกนั...

ไม่ใช่เหรอคะ"

"ถ้าเป็นคนอ่ืนๆ ก็คงใช่ แต่กับคุณกัณฑ์การแต่งงานมันซับซ้อน

มากกว่านั้น"

จริศัยาก�าลงัคดิถึงการคลมุถงุชน แต่ในแง่นีม้นัอาจจะไม่เข้าข่ายท้ังหมด 

ในเม่ือพารณบอกว่าคณุกัณฑ์อเนกเป็นคนตดัสนิใจเลอืกว่าท่ีเจ้าสาวของเขาเอง 

พารณยกแก้วนมสดข้ึนมาดืม่อึกใหญ่ก่อนพดูต่อ

"ทางเราทราบมาว่าธุรกิจของคุณพ่อคุณพร่างพราวมีปัญหาเรื่อง 

เงินทุนหมุนเวียน แต่ไม่เกินก�าลังที่ทางคุณท่านจะยื่นมือเข้าไปช่วยได้..."
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"คณุท่านยอมให้ลกูชายคนเดียวแต่งงานกบัเจ้าสาวท่ีมปัีญหาด้านการเงนิ

เหรอคะ...ไม่น่าเชื่อ"

ในความคดิของจริศัยานัน้ เธอเข้าใจว่ากมลพชัรชอบความสมบูรณ์แบบ

ส�าหรบัลกูชายของตนเท่านัน้

"ควบคุมไง...ถ้าทางนั้นยอมให้ลูกสาวแต่งงานก็แสดงว่าคุณท่าน 

จะสามารถควบคมุทุกอย่างได้ท้ังหมด เฟรชคลูจะมีธรุกจิไลน์ใหม่ท่ีเกีย่วข้องกบั

กาแฟ และมันสามารถพัฒนาไปเป็นเครื่องดื่มกระป๋องหรือแบรนด์กาแฟ 

ในห้างหรูได้ อีกอย่างคุณพ่อของคุณพร่างพราวยังมีไร่กาแฟบนท่ีดิน 

ในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และเชียงรายด้วย มูลค่าทรพัย์สนิท่ีเขามี

มันมหาศาลมาก ต่อให้มีหนี้สินอยู่แต่ก็คุ้มค่ากับการลงทุนเพิ่ม คุณท่าน

มองการณ์ไกลไว้แล้ว"

"ว้าว...สติปัญญาอย่างฉันไม่สามารถเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้เลย" เมื่อ

หายตกใจแล้วเธอก็ถามต่อ "แล้วคุณกัณฑ์ทราบเรื่องนี้ไหมคะ"

พารณพยักหน้า "คุณสมบัติพวกนี้อยู่ในรายงานท่ีคุณบุ๊งน�ามาให้ 

คุณกัณฑ์อ่านแล้ว"

"แล้วข้อตกลงท่ีคุณพูดถึงมีแค่นี้เหรอคะ ก็ดูจะเป็นเรื่องท่ีน่าพอใจ 

ของทุกฝ่ายนะ"

"ยังไม่หมด ทางคณุกณัฑ์ของเรายังมข้ีอตกลงกบัว่าท่ีเจ้าสาวแยกย่อย

ออกมาอีก และเรือ่งนีต้้องเป็นความลบั จะให้คณุท่านรูไ้ม่ได้เดด็ขาด"

ดวงตาของจิรัศยาเป็นประกายวิบวับด้วยความอยากรู้อยากเห็น แต่

ดูเหมือนพารณยังไม่พร้อมจะเล่า เขาเงียบไปเฉยๆ แถมยังกินอาหารเช้า

อย่างใจเย็นอีกด้วย นั่นท�าให้คนรอฟังถึงกับออกอาการหงุดหงิด

"แล้วยังไงต่อคะ" เธอท�าเสียงกระเง้ากระงอด แต่ชายหนุ่มกลับ 

ท�าไม่รู้ไม่ชี้ "บอกหน่อยสิคะ"

"หืม คณุสมบัตสิ�าคญัของการเป็นเลขาฯ ท่ีดกีค็อืการไม่เอาความลบั
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ของเจ้านายไปแพร่งพรายไม่ใช่เหรอ"

"แพร่งพรายอะไรกนั บอกฉันแค่คนเดยีวไม่ถอืว่าแพร่งพรายหรอกค่ะ 

นะ...นะ คุณกัณฑ์เธอต้องการอะไรคะ อย่าบอกว่าเป็นลูกนะ เพราะมันดู

ไม่เข้ากับคุณกัณฑ์เอาซะเลย"

พารณท�าหน้าสยองทันทีเม่ือได้ยินค�าว่าลูก แค่กัณฑ์อเนกคนเดียว

เขาก็ตามรับใช้จนจะเป็นบ้า หากมีเด็กอีกคนท่ีต้องดูแลเพิ่ม เขาคงต้อง 

หนีไปอยู่เกาะจริงๆ แล้วก็ได้ และเมื่อชายหนุ่มไม่มีทีท่าว่าจะบอก จิรัศยา

จงึใช้ไม้เดด็เพือ่เค้นความลบั เธอยกแขนท้ังสองข้างโอบรอบล�าคอของคนรกั 

พารณที่นั่งตะแคงข้างให้หันหน้ามามองหญิงสาวอย่างหวาดระแวง

"ถ้าบอกกจ็ะมีรางวลัให้นะ แล้วสญัญาเลยว่าฉันจะไม่เอาไปบอกใคร

เด็ดขาด"

พดูแล้วยงักะพรบิตาให้อีก หัวใจของพารณหล่นวูบ เขาจะต้องไม่แพ้

แค่มารยาตื้นๆ แบบนี้สิ

"มันก็ไม่ได้มีอะไรส�าคัญมากนักหรอก"

เขาพดูด้วยน�า้เสยีงเยน็ไม่มีความกระตอืรอืร้น คล้ายกบัจะย�า้ให้รูว่้า

ไม่มอีะไรให้เธอต้องใส่ใจจรงิๆ แต่จริศัยากลบัขยับเข้ามาใกล้อีก แถมย่ืนจมกู

มาแตะท่ีข้างแก้มของเขาด้วย

"นัน่สคิะ ถ้าไม่มีอะไรส�าคญัมากกน่็าจะบอกกนัได้นีน่า" เธอกระซิบ

เสียงแผ่ว "เรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณกิ่งด้วยรึเปล่าคะ"

"หืม? คุณกิ่งจะมาเกี่ยวอะไร มันเป็นการแต่งงานของคุณกัณฑ์นี่  

ไม่เกี่ยวหรอก"

หญิงสาวจุบ๊ท่ีแก้มของเขาเบาๆ ทีหนึง่แล้วถามต่อ "งัน้กน่็าจะเกีย่วกบั

ชีวติส่วนตวัของคณุกณัฑ์เอง หากไม่ได้แต่งงานกนัด้วยความรกั เธอกค็ง 

ยังต้องการอิสระในชีวิตอยู่ใช่ไหมคะ"

ตลอดเวลาท่ีถามหญงิสาวเบียดหน้าอกนุม่เข้าไปท่ีต้นแขนแข็งแรงนัน่
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อย่างจงใจ พารณเริม่หายใจขัด แม้เขาจะพูดไม่ได้ว่าอดอยากในเรือ่งเซ็กซ์

ตลอดเวลาท่ีคบหากบัเธอ แต่พารณกไ็ม่เคยเบ่ือหรอืรูส้กึอิม่กบัมัน และตอนนี้

ร่างกายของเขากเ็ริม่ส่งสญัญาณแล้วว่าแฟนสาวนัน้ก�าลงัมาถกูทาง

"อย่าบอกนะคะว่าเธอจะไม่ยอมนอนกับว่าท่ีเจ้าสาวน่ะ" จิรัศยา 

เลื่อนมือมาจับแขนของคนรัก

พารณส่ายหน้าเรว็ๆ "นัน่ไม่ได้อยู่ในสญัญา พวกเขาเป็นผูใ้หญ่กนัแล้ว 

ความต้องการทางร่างกายเป็นเรื่องธรรมชาติจะตายไป"

พูดแล้วเขาก็กลืนน�้าลายเอ๊ือกใหญ่ เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าก�าลังพูดถึง 

เจ้านายหรือหมายถึงตัวเองกันแน่

"งั้นก็อาจจะเป็นเรื่อง..." เธอลากเสียงยาวแล้วท�าสายตาเจ้าเล่ห์ 

"ทะเบียนสมรส"

"คุณคิดเหรอว่าคุณท่านจะยอมถ้าคุณกัณฑ์ไม่จดทะเบียน เราก�าลัง 

พดูถงึมูลค่าทางทรพัย์สนิจ�านวนมหาศาลกนัอยู่นะ คณุกณัฑ์ไม่มีทางปฏเิสธ

คุณท่านเรื่องทะเบียนสมรสได้หรอก"

จิรัศยาปล่อยมือออกจากแขนของแฟนหนุ่มอย่างหมดหวัง เธอ 

ถอนหายใจยาว

"ฉันเริ่มสงสารคุณกัณฑ์แล้วสิคะ ท่าทางคราวนี้จะดิ้นไม่หลุดจริงๆ"

พารณพยายามจะดงึความสนใจของแฟนสาวให้มาอยูก่บัตวัเองมากกว่า

เจ้านายหนุม่อีกครัง้ เขาจงึเพิม่ความส�าคญัของตวัเองลงไปอกีนดิ

"อย่าลืมสิว่าคุณกัณฑ์มีเลขาฯ ที่เก่งและหล่อที่สุดในโลกอยู่คนหนึ่ง"

หญิงสาวแกล้งท�าหน้าท่ึง "โอ้โห...ฉันรูจ้กัไหมคะ คนเก่งแล้วกห็ล่อท่ีสดุ

คนนั้นน่ะ"

"แฟนคุณไง"

เธอหัวเราะคิกคัก "ฉันนี่เป็นผู้หญิงท่ีโชคดีท่ีสุดในโลกเลยนะคะ... 

แล้วคุณท�ายังไงคะ"
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ชายหนุม่ยืน่หน้าเข้ามาใกล้แล้วท�าท่าทรงเสน่ห์เสยีเตม็ประดา จริศัยา

อดย้ิมกบัความพยายามของเขาไม่ได้

"ปรนเปรอสิง่ท่ีเธอสนใจมากท่ีสดุ เพือ่แลกกบัสิง่ท่ีคณุกณัฑ์ต้องการ

มากที่สุด"

"แล้วมันคืออะไรคะ" เธอกระซิบ

"ไม่บอก"

"อ้าว..." จิรัศยาท�าหน้าผิดหวัง

"คุณยังมีเวลาท�าความรู้จักคุณพร่างพราวอีกเยอะ ไม่มีอะไรต้องรีบ  

เราจะค่อยๆ ท�าเรือ่งนีไ้ปช้าๆ เม่ือถึงวันหนึง่ทุกอย่างจะเป็นไปอย่างท่ีคณุกณัฑ์

ต้องการ โดยที่คุณท่านจะปฏิเสธหรือควบคุมอะไรไม่ได้เลย"

"ดูเหมือนคราวนี้คุณจะเข้าข้างคุณกัณฑ์มากกว่าคุณท่านนะคะ"

พารณถอนใจแล้วท้ิงแผ่นหลังลงไปบนโซฟา เขาดูครุ่นคิดเล็กน้อย 

จากนั้นก็ยื่นมือข้างหนึ่งมากุมมือของหญิงสาวไว้ก่อนยกขึ้นมาจูบเบาๆ

"การท่ีต้องแต่งงานโดยปราศจากความรกัมันไม่ท�าให้คนเรามีความสขุ

ได้หรอก ผมกช่็วยคณุกณัฑ์ได้เท่านี ้โชคดแีค่ไหนท่ีคณุกณัฑ์กยั็งไม่ได้รกัใคร 

ไม่อย่างนัน้คงต้องทรมานใจมากกว่าท่ีเป็นอยู"่

จริศัยาเข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง ท้ังในเรือ่งหน้าท่ีของพารณกบัความผกูพนั

ท่ีเขามีต่อคนในตระกูลพัฒนวรินทร์ แม้ครั้งนี้เขาจะเข้าข้างกัณฑ์อเนก 

อย่างเตม็ท่ี แต่เธอกเ็ช่ือว่าสิง่ท่ีเขาจะท�านัน้มันกจ็ะไม่ท�าร้ายกมลพัชรด้วย 

พารณไม่มีทางทรยศผูม้อบชีวิตใหม่แก่เขาแน่

หลงัจากข้ึนรบัต�าแหน่งประธานกรรมการบรหิารต่อจากผูเ้ป็นมารดา

แล้ว กัณฑ์อเนกก็มีงานที่ต้องรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ตอนนี้เขาเลยเข้าใจ

แล้วว่ากมลพัชรต้องแบกรับความกดดันอะไรบ้างเมื่ออยู่ในต�าแหน่งนี้ แม้

อดตีประธานบรษัิทจะไม่ได้วางมือจากงานท้ังหมด เพราะยังนัง่เป็นท่ีปรกึษา
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ให้บุตรชายคนโตอยู่ แต่ก็นับได้ว่าท่านมีเวลาพักผ่อนเพิ่มข้ึนจากเดิม 

อีกมาก และกัณฑ์อเนกเองก็อยากให้เป็นเช่นนั้น

ความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกดูเหมือนจะพัฒนาไปในทิศทางท่ีดีข้ึน 

หากแต่บางครัง้บุตรชายกยั็งคงมีความดือ้รัน้อยู่บ้างโดยเฉพาะเรือ่งเสรภีาพ

ในชีวติประจ�าวัน กณัฑ์อเนกยังไม่ยอมกลบัเข้ามาอยูก่บัมารดาในคฤหาสน์

หลังใหญ่อย่างถาวร แต่ใช้วิธีกลับมานอนบ้านบ้างเป็นบางครั้งบางคราว 

สลับกับการใช้ชีวิตอยู่ท่ีคอนโดมิเนียมใจกลางเมืองของเขา ซ่ึงกมลพัชร 

ได้ขอร้องให้ลูกชายมารับประทานอาหารเย็นกับแม่และน้องสัปดาห์ละครั้ง 

แล้วแต่ว่าชายหนุ่มจะเลือกเป็นวันไหน เพราะส่วนใหญ่คนท่ียุ่งท่ีสุดก็คือ 

กณัฑ์อเนก ส่วนกมลพชัรกับกริตกิานัน้เป็นคนท่ีพกัอยู่ในคฤหาสน์ด้วยกนัท้ังคู่

อยู่แล้ว

มาถงึตอนนีก้ณัฑ์อเนกกย็งัแปลกใจตวัเองอยูเ่หมอืนกนัท่ีเขายอมให้แม่

เข้ามามีบทบาทในชีวติรกัของตวัเอง ส่วนหนึง่คงเป็นเพราะเขาเองไม่ได้คิด

จริงจังกับความสัมพันธ์ท่ีก�าลังจะเกิดข้ึน กัณฑ์อเนกมองว่ามันเป็นธุรกิจ 

เสยีมากกว่า ชายวยัสามสบิ สงูร้อยแปดสบิสามเซนตเิมตร ผวิขาว จมกูโด่ง 

เป็นสนัคม คิว้หนาและเป็นรูปราวปีกพญาอินทร ีดวงตาโตสนีลิ รมิฝีปากหนา 

ด้านบนมรีอยหยักชัดเจนราวรปูป้ันกรกีก�าลงัเลอืกเนกไทท่ีเข้ากบัสทูตวัท่ีตัง้ใจ

จะสวม กณัฑ์อเนกดงึเส้นสนี�า้เงนิขึน้มาทาบตรงหน้าอกก่อนจะส่ายหน้ากบั

กระจก เม่ือไม่มีพารณอยู่ด้วยกท็�าให้เขาต้องเสยีเวลากบัเรือ่งเลก็ๆ น้อยๆ 

แบบนี้อย่างช่วยไม่ได้

การพบกันครั้งแรกอย่างเป็นทางการระหว่างเขากับพร่างพราวนั้น 

กัณฑ์อเนกขอให้เป็นการพูดคุยกันแบบส่วนตัวและตามล�าพังโดยท่ีท้ังคู ่

จะไม่มีใครตดิตามไปด้วย เขาต้องการจะท�าความรูจั้กกบัตวัตนของผูห้ญิง 

คนนี้ ซ่ึงข้อเสนอของกัณฑ์อเนกในเรื่องนี้นั้นท�าให้ทางฝ่ายหญิงค่อนข้าง 

เป็นกังวลในตอนแรก ก่อนท่ีพร่างพราวจะตกลงในท่ีสุดโดยมีข้อแม้ว่า 
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ขอให้เธอเป็นคนเลอืกสถานท่ีพบปะด้วยตวัเอง ซ่ึงชายหนุม่กยิ็นยอมเพราะ

การเลอืกสถานท่ีถอืเป็นสิง่หนึง่ท่ีเขาจะสามารถรับรูถ้งึรสนยิมบางอย่างของเธอ

ได้ และลกูสาวคนเดยีวของนกัธรุกจิทางภาคเหนอืกเ็ลอืกห้องรบัรองพิเศษ 

ในโรงแรมระดบัห้าดาวเป็นสถานท่ีพบปะกนั นัน่ไม่เกนิความคาดหมายของเขา

เลย

แล้ว 'พฒันวรนิทร์' ยังช่วยสร้างความพิเศษให้ส�าหรบัการนดัพบกนั 

ในครัง้นีเ้พิม่ขึน้ไปอกี โดยการเนรมติห้องพบปะขนาดเลก็นัน้ให้เป็นเหมือน

สวนดอกไม้ในเรือนกระจก หนุ่มสาวท้ังคู่จะได้รับประทานอาหารค�่าใน 

โรงเรอืนนีท่้ามกลางดอกไม้เมืองหนาวท่ีน�ามาตกแต่ง แล้วยังมีน�า้พุจ�าลอง

เพือ่ช่วยเพิม่บรรยากาศของเสยีงซ่ึงให้ความรูส้กึถงึความเย็นชุ่มฉ�า่ของสายน�า้

อีกด้วย แค่การนดัพบกนัครัง้แรกกมี็ต้นทุนเป็นเลขหกหลกัไปแล้ว ดเูหมือนว่า

กมลพชัรจะคาดหวังผลลพัธ์ในครัง้นีม้ากจรงิๆ

แม้วนันีพ้ารณ เลขานกุารส่วนตวัจะไม่ถกูเรยีกใช้ แต่คนขับรถส่วนตวั

ของกัณฑ์อเนกกย็งัต้องท�าหน้าท่ี เพราะมารดาไม่ต้องการให้ลกูชายคนโต 

ขับรถสปอร์ตส่วนตวัไปเดต เขาต้องนัง่รถซีดานหรปูระจ�าต�าแหน่งประธาน

กรรมการบรหิารเฟรชคลูกรุป๊เท่านัน้ การแต่งงานครัง้นีมี้นยัส�าคญัทางธรุกจิ

อย่างต้ังใจ และยังเป็นสิ่งท่ีต้องการจะประกาศให้สาธารณชนรับรู้ด้วยว่า 

ผู้บรหิารระดับสงูของกลุม่ธรุกจินีมี้อนาคตบนฐานอ�านาจและช่ือเสยีงท่ีงดงาม 

สมฐานะการด�ารงต�าแหน่งมากพอ ชีวติของกณัฑ์อเนกหลกีเลีย่งสิง่นี้ไม่ได้

ทันทีท่ีชายหนุม่เยือ้งย่างออกจากลฟิต์มาราวกบัราชสห์ี เขากส็ามารถ

สะกดสายตาพนกังานท่ีประจ�าต�าแหน่งอยูต่รงหน้าเคาน์เตอร์ประชาสมัพันธ์

ของคอนโดมิเนียมให้หยุดทุกอย่างในมือลงได้ กัณฑ์อเนกเลือกชุดสูท

สีน�้าเงินเข้มกับเสื้อเชิ้ตสีฟ้าหม่นและเนกไทเฉดเดียวกัน รองเท้าหนังสีด�า 

หัวแหลมเป็นมันปลาบ มีเครื่องประดับอย่างเดียวคือนาฬิกาข้อมือท่ีวันนี้

เขาเลือก Patek Philippe สายหนังหน้าปัดสีน�้าเงินเข้มไว้ท่ีข้อมือซ้าย  
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ผมถกูตดัรองทรงสงู ด้านหน้าเซ็ตเปิดหน้าผากให้เป็นกะบังอ่อนดเูป็นทางการ

และสะอาดสะอ้าน เครือ่งหน้าของเขาต่อให้ไม่ต้องใช้เครือ่งส�าอางของบุรษุเลย

มนักช็วนมองอยู่ด ี ค้ิวหนา ดวงตาคม จมกูโด่งเป็นสนัรบักบักระดกูกราม 

แข็งแรง รมิฝีปากบนเป็นรปูกระจบั คนท่ีเห็นคงอยากหยดุเวลาไว้ช่ัวขณะ 

เพ่ือท่ีจะได้ใช้ช่วงเวลาเหล่านั้นจดจ้องและช่ืนชมรูปลักษณ์ของชายหนุ่ม 

ให้เตม็อ่ิม แต่ในความเป็นจรงิคอืเขาเคลือ่นไหวอย่างรวดเรว็จนคนท่ีลอบมอง

ท�าได้เพยีงแค่ครางอย่างพงึพอใจในล�าคอเท่านัน้เอง

เมื่อกัณฑ์อเนกเดินออกจากประตูด้านหน้าของคอนโดฯ เขาก็เห็น

รถยนต์ประจ�าต�าแหน่งจอดรออยู่ก่อนแล้ว คนขบัรถซ่ึงเป็นคนของแม่ยืนอยู่

ข้างประตูรถ เขาโค้งค�านับให้ชายหนุ่มครั้งหนึ่งก่อนจะยกโทรศัพท์มือถือ 

ของตนขึ้นมา กัณฑ์อเนกถอนใจ

"ต้องถ่ายด้วยเหรอลุง"

"ครับคุณหนู ค�าสั่งของคุณท่านครับ"

ชายหนุม่พยักหน้าอย่างเข้าใจก่อนจะล้วงกระเป๋ากางเกง วางมาดเท่

ให้คนขับรถกดถ่ายภาพอยู่สองสามท่าแล้วเขาก็โบกมือ

"พอแล้ว เดี๋ยวเราสายนะ"

"ครับๆ"

ลงุคนขับซ่ึงเป็นคนเก่าแก่ของบ้านพฒันวรนิทร์เกบ็โทรศพัท์มอืถอืไว้ใน

เสือ้สทู แล้วเปิดประตูให้คณุหนขูองเขาก้าวขึน้รถ จากนัน้กร็บีส่งภาพถ่ายไปยัง

โทรศพัท์ของบุศรนิทร์ เลขานกุารส่วนตวัของกมลพชัร กณัฑ์อเนกมองเห็น

ทุกความเคลือ่นไหว เขาถอนหายใจเบาๆ ตอนนีรู้แ้ล้วว่าทุกการกระท�าของ

ตนเองนั้นได้ส่งผลต่อคนรอบข้างอย่างท่ีเขาไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้น 

มนัจงึมท้ัีงความสขุ ความเศร้า และความเหงาในลมหายใจร้อนๆ นัน้ เพราะ

มันคือความรับผิดชอบที่ไม่มีใครสามารถท�าแทนเขาได้เลย
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"ทุกอย่างเรียบร้อยนะ"

เสยีงทรงอ�านาจของนกัธรุกจิหญิงวัยหกสบิถามออกมา เมือ่เข็มนาฬิกา

บอกว่าอกีเพยีงครึง่ช่ัวโมงเวลานดัหมายส�าคญัจะเริม่ต้นขึน้ แม้ในมือจะมี

นติยสารส�าหรบันกัธรุกจิอยูแ่ต่กด็เูหมือนว่านางจะไม่มสีมาธอ่ิานนกั กมลพชัร

ในเวลานีเ้หมือนหญิงสงูวยัท่ัวไปท่ีต้องการหลานตวัเลก็ๆ มาว่ิงรอบตวัสกัคน

หรอืสองคน มากกว่าท่ีจะมเีอกสารให้ต้องอ่านหรอืจดัการแบบนี ้ บุศรนิทร์

ขยับตวัเข้ามาใกล้โต๊ะท�างานของเจ้านายแล้วรายงานเบาๆ

"เรียบร้อยค่ะ บุ๊งเพิ่งคุยกับผู้จัดการโรงแรมไปเมื่อสิบนาทีท่ีแล้ว  

ทุกอย่างเป็นไปตามความต้องการของคุณท่านค่ะ คาดว่าอีกไม่กี่นาที 

คุณหนูก็จะไปถึง"

"ดี ไปถึงก่อนฝ่ายหญิงจะได้ไม่เสียมารยาท"

บุศรินทร์ขยับตัวเม่ือโทรศัพท์มือถือของเธอส่งสัญญาณข้อความเข้า 

จากนั้นก็ยื่นไปให้เจ้านายดู

"คนขับรถส่งรูปคุณหนูมาให้ดูค่ะ หล่อเชียว"

กมลพัชรรับมาแล้วขยับแว่นสายตาเพื่อให้เห็นภาพในจอเล็กๆ นั้น 

ได้ชัดเจนขึ้น 

"อื้ม ก็หล่อเป็นธรรมดาของเขา แต่ท�าไมไม่ใส่หูกระต่ายนะ"

"คุณหนูคงไม่อยากให้เป็นทางการเกินไปรึเปล่าคะ เพ่ิงได้พบกัน 

เป็นครัง้แรกน่าจะอยากได้บรรยากาศแบบเป็นกนัเอง เพือ่สร้างความประทับใจ 

มากกว่า"

คนเป็นแม่ย้ิมมุมปากน้อยๆ แม้จะบ่นเรือ่งเครือ่งแต่งกายของบุตรชาย

แต่ในใจกร็ูส้กึอย่างท่ีเลขาฯ บอก คนหน้าตาดใีส่อะไรกด็ดูอียู่แล้ว นีก่ถ็อืได้ว่า

ลกูชายยอมตามใจนางมากอย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน

"ขอให้ราบรื่นเถอะ ถ้าสองคนนั้นถูกใจกันข้ึนมาจริงๆ พวกเราก็คง 

มีโอกาสได้จดังานมงคลแน่ ฉันอยากให้การแต่งงานมีข้ึนก่อนการเลอืกประธาน 
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ในสมัยหน้า ชีวิตท่ีราบรื่นสมบูรณ์จะท�าให้กัณฑ์ดูน่าเช่ือถือในสายตาของ

คณะกรรมการบริหารท่านอื่น รวมถึงผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย"

กมลพชัรคดิถงึอนาคตท่ีไกลเกนิไปมาก ท้ังท่ีวนันีบุ้ตรชายเพ่ิงจะมโีอกาส

ได้ท�าความรูจ้กัหญิงสาวคนท่ีมารดาแนะน�ามาให้เท่านัน้

"บุ๊งภาวนาขอให้คณุหนูไม่เล่นฤทธิก์พ็อใจแล้วค่ะ บางทีกแ็อบคดิว่า

ทุกอย่างมันราบรื่นเกินไป..."

หากไม่ใช่ลกูน้องเก่าแก่ท่ีท�างานด้วยกนัมาหลายปีกค็งไม่มีใครกล้าพดู

เช่นนีต่้อหน้ากมลพชัร แต่บุศรนิทร์ถอืว่าเป็นคนใกล้ตวัท่ีรูจ้กัเจ้านายทุกคนดี 

เธอจงึกล้าพดูเช่นนัน้ และดเูหมือนว่ากมลพัชรกเ็ห็นด้วยอยูบ้่างเหมอืนกนั 

แต่ตอนนีน้างไม่อยากคดิไปในทางลบ ในเมือ่กณัฑ์อเนกยอมให้มกีารดตูวั 

เกดิขึน้กแ็สดงว่าเขาคงไม่ต่อต้านเหมือนคราวท่ีผ่านๆ มาซ่ึงเอาแต่ปฏเิสธ

และหนีท่าเดียว

"ไม่หรอกน่า เขาเป็นผูใ้หญ่ข้ึนมากแล้วตัง้แต่ข้ึนด�ารงต�าแหน่งสงูสดุ

เธอก็เห็นนี่...การงานไม่บกพร่อง ต่อไปมันก็ต้องเป็นเรื่องคู่ครองนี่แหละ 

ที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย"

"ค่ะ โชคดีนะคะที่คุณหนูยังไม่ได้รักใคร"

"นี่แหละเป็นเหตุผลส�าคัญท่ีฉันต้องท�าอะไรเร่งรีบไปซะหมด เพราะ 

ถ้าเกดิเขาไปรกัใครเข้า...คนท่ีเราไม่เห็นด้วย คงเป็นอนัต้องทะเลาะกนัวุน่วาย

ไปอีก"

บุศรินทร์ย้ิม "ไม่ทะเลาะแล้วล่ะค่ะ คุณหนูทราบแล้วว่าคุณท่านรัก 

แล้วกห็วงัดกีบัตวัเองมากแค่ไหน เธอคงไม่ท�าอะไรด้วยอารมณ์แล้วล่ะค่ะ"

กมลพชัรแกล้งถอนใจ "เฮ้อ...ฉันก็ได้แต่ภาวนาเหมือนเธอนัน่แหละ 

เอาล่ะ งานเสรจ็แล้วกก็ลบับ้านไปเถอะ ฉันไม่มอีะไรแล้วล่ะ อีกเดีย๋วกิง่กค็ง 

จะกลบั"

"ค่ะคณุท่าน บุ๊งจะรอรายงานจากทางโรงแรมอกีสกัครูค่่ะ ถ้าคณุหนู
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ทั้งสองคนไปถึงเรียบร้อยแล้วบุ๊งก็จะกลับค่ะ"

"อ้ืม ขอบใจ" กมลพัชรลุกข้ึนจากเก้าอ้ีแล้วก�าลังจะเดินออกจาก 

ห้องท�างาน แต่จู่ๆ ก็เหมือนนึกอะไรข้ึนมาได้ นางหันขวับกลับมาหา

เลขานุการส่วนตัว "คุณพิพากษ์ลงมากรุงเทพฯ ด้วยรึเปล่านะ"

"เราส่งตัว๋เครือ่งบินบิสเินสคลาสไปสองท่ีค่ะ แต่บุ๊งจะเชก็ให้นะคะว่า

ทางนั้นใช้ตั๋วทั้งสองใบรึเปล่า"

"อืม ถ้าคุณพพิากษ์มา ฉันคดิว่าเรากค็วรจะนดักนิข้าวกบัเขาสกัมือ้ 

ไม่อยากให้ทางนัน้คดิว่าเรานดัลกูสาวเขามาคุยกนัเงยีบๆ ตามล�าพัง ต้อง

ให้ความส�าคัญกับเขาหน่อย"

"ค่ะคุณท่าน"

"ไว้รายงานพร้อมกบัเรือ่งของกณัฑ์ในวนัพรุง่นีก้ไ็ด้ ฉันจะข้ึนไปอาบน�า้

แล้วกส็วดมนต์สกัหน่อย"

บุศรนิทร์รบัค�าก่อนท่ีจะเปิดประตูให้แล้วเดินไปส่งกมลพัชรบนช้ันสอง

ของคฤหาสน์ คืนนี้เธอมีงานต้องตามอีกสองเรื่อง แม้ว่าจะได้รับอนุญาต 

ให้กลับบ้านได้แล้วแต่งานที่รับผิดชอบนั้นก็ไม่ได้หมดลงไปด้วย

ภายในโถงหน้าเคาน์เตอร์เช็กอนิของโรงแรมมีเก้าอ้ีรบัแขกจดัไว้หลายชุด 

เม่ือกณัฑ์อเนกไปถงึก่อนเวลานดัราวสบิห้านาทีเขากเ็ลอืกนัง่บนโซฟารบัแขก

ชุดเลก็ซ่ึงหันหน้าไปทางประตกูระจก ชายหนุม่ตัง้ใจนัง่รอแขกของเขาท่ีนี่ 

เพือ่ท่ีพวกเขาจะได้ข้ึนไปยงัห้องส�าหรบัรบัประทานอาหารค�า่ท่ีจัดเตรยีมไว้

พร้อมกนั ระหว่างท่ีรอกณัฑ์อเนกยกโทรศพัท์มือถอืข้ึนมาเพือ่หาข่าวต่างประเทศ

อ่านฆ่าเวลา แต่ในระหว่างนัน้กม็อีีเมลเข้ามาในกล่องข้อความของเขาพอดี 

ชายหนุม่เปิดดเูนือ้ความนัน้แล้วพบว่ามันถกูส่งมาจากปกป้อง

'ไอ้กัณฑ์ กูส่งรูปท่ีดินท่ีมึงสนใจมาให้ดู แม่งเสี่ยงคุกเสี่ยงตะราง
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ฉิบหาย นี่กูให้คนเอาโดรนข้ึนไปถ่ายรูปมาให้นะ ให้รางวัลกูด้วย...ท่ีสวย 

จรงิว่ะ แต่บอกไว้ก่อนนะว่ามันไม่ใช่ท่ีดนิเปล่า ลกูน้องกูไปสบืมาแล้ว มันมี

ธรุกจิอยูบ่นท่ีดนินัน้ด้วย ว่าแต่มึงไปได้ข้อมูลของท่ีดนินีม้าจากไหนวะ กยัูง

ไม่รูเ้ลยว่ามีท่ีสวยๆ แบบนี.้..แล้วจะเอาไปท�าอะไร'

"ท�าธุรกิจอยู่แล้วท�าไมจะขายไม่ได้วะ ให้ราคาสูงกว่าราคาประเมิน 

ใครจะโง่ปฏิเสธ"

กณัฑ์อเนกไม่ได้พมิพ์ข้อความนัน้ลงไป เขาแค่ร�าพงึกบัตวัเอง รปูถ่าย 

ท่ีถกูแนบมาให้นัน้แสดงให้เห็นท้ังพืน้ท่ีโล่งและท่ีดนิซ่ึงตดิสิง่ปลกูสร้าง สวนป่า 

สระน�า้ธรรมชาติขนาดใหญ่ รวมถงึอาณาเขตท่ีตดิกบัถนนสาธารณะ ชายหนุม่

เปิดดเูรว็ๆ เพราะรูด้ว่ีาเวลานีเ้ขายังไม่สามารถพจิารณาอะไรได้ละเอียดนกั

"ขอประทานโทษครับ แขกที่คุณผู้ชายรออยู่เดินทางมาถึงแล้วครับ"

เจ้าหน้าท่ีของโรงแรมคนหนึง่มากระซิบข่าวให้รู ้ กณัฑ์อเนกกล่าวขอบใจ

ก่อนเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในเสื้อ จากนั้นเขาก็ลุกข้ึนพลางติดกระดุมสูท  

ทุกการเคลือ่นไหวของเขามนัเป็นไปอย่างราบรืน่และมีแต่ความมัน่ใจ ย่ิงท�าให้

ภาพลกัษณ์ของเขาดูโดดเด่นสะดดุตา หลายคนท่ีอยู่ภายในโถงของโรงแรม

โดยเฉพาะสภุาพสตรต่ีางกล็อบมองเขาด้วยความสนใจ

เม่ือชายหนุม่เดินผ่านประตกูระจกออกมาเขากเ็ห็นรถซีดานหร ู ซ่ึงมี

สติ๊กเกอร์ตราสัญลักษณ์เฟรชคูลกรุ๊ปติดอยู่ที่ประตูรถจอดอยู่ด้านหน้าแล้ว  

คนขับเดนิลงมาโค้งค�านบัให้เขา กณัฑ์อเนกพยักหน้าให้นดิหน่อยก่อนบอก...

"ฉันจัดการเอง"

ทุกอย่างถกูก�าหนดและจดัการโดยคนของกมลพัชรแทบท้ังสิน้ ท่ีพัก

ของพร่างพราวเป็นโรงแรมระดบัเดยีวกนักบัท่ีนี ่ แต่อยูห่่างออกไปเลก็น้อย 

เหตผุลทีเ่ฟรชคูลกรุป๊ไม่ได้จองสถานที่ไว้เป็นแห่งเดยีวกันกเ็พราะพวกเขา

ต้องการให้สงัคมมีส่วนรูเ้ห็นกบัการเคลือ่นไหวของประธานกรรมการในเรือ่งนี้ 
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และกมลพัชรก็รู้ดีว่าผู้หญิงทุกคนอยากมีช่วงเวลาประทับใจ พร่างพราว 

จะกลายเป็นดังเจ้าหญิง เธอจะถูกปฏิบัติอย่างดีและเหมาะสมแก่ฐานะ 

แม้จะยังไม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจกึ่งครอบครัวนี้ก็ตาม...ใครเลย

จะไม่ประทับใจตั้งแต่เริ่มแรก

เหมือนเวลาจะเดินช้าลงชั่วขณะท่ีมีชายร่างสูงใหญ่ก�าลังเดินผ่าน 

ประตกูระจกออกมา มนักลายเป็นภาพเคลือ่นไหวช้าๆ ในสมองของพร่างพราว

ท่ีตอนนีก้�าลงัมองผ่านกระจกรถ ค�าบอกเล่าหรือภาพถ่ายของเขาท่ีเธอเคยเห็น 

ไม่สามารถบอกรายละเอยีดท้ังหมดอย่างท่ีก�าลงัเห็นด้วยสายตาของตวัเอง 

ในขณะนี้ได้ กัณฑ์อเนกท�าให้หัวใจของเธอเต้นแรงมากกว่าในตอนท่ีเห็น 

รถของเฟรชคลูกรุป๊มารอรบัท่ีหน้าโรงแรมเสยีอีก หญงิสาวหลบัตาลงแล้ว

หายใจลกึ เธอต้องเกบ็อารมณ์และความรูส้กึท้ังหมดไว้ให้ด ี เพือ่ให้เขาเห็นว่า

เธอไม่ได้ประหม่ากบัสิง่ท่ีก�าลงัเผชิญอยู่นีเ้ลย

กัณฑ์อเนกขยับริมฝีปากเพียงนิดก็ท�าให้คนขับรถถอยออกไป และ

เขากเ็ป็นคนยืน่มือออกมาเพือ่เปิดประตูรถให้ หญิงสาวท่ีนัง่อยูด้่านในรูส้กึว่า

ตัวเองก�าลงักลัน้หายใจ เม่ือประตถูกูเปิดออกชายหนุม่กย้ิ็มให้เธอเลก็น้อย

"สวัสดีครับ เชิญ..."

จากนั้นเขาก็ถอยไปท่ีด้านข้างของประตูแล้วย่ืนแขนออกมาให้อย่าง

สภุาพท่ีสดุ สายตาท่ีปะทะกนัเมือ่ครูมั่นเรว็มากจนไม่สามารถประเมนิอะไรได้ 

พร่างพราวจ�าได้ว่าเธอย้ิมตอบก่อนจะยืน่มอืออกมาแตะท่ีแขนของเขาเบาๆ 

แล้วก้าวเท้าลงจากรถโดยใช้แขนของชายหนุม่พยงุตวัให้สามารถยืนได้อย่าง

ม่ันคง

"ขอบคุณค่ะ"

กัณฑ์อเนกหันมายิ้มให้อย่างสุภาพ "เชิญด้านในครับ"

"ขอบคุณนะคะ ฉันไม่คิดว่าคุณจะมารอ..."
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พร่างพราวคิดว่าเขาคงจะรอเธออยู่ในห้องอาหารแทนท่ีจะมารอรับ

ถึงหน้าประตูรถแบบนี้ นี่อาจเป็นเสน่ห์ ความสุภาพ และความสามารถ 

ในการเข้าสังคมอย่างเป็นธรรมชาติท่ีสุดซ่ึงเป็นสิ่งท่ีผู ้คนมักพูดถึงเขา  

ชายหนุ่มไม่ได้ตอบเรื่องนั้นแต่เขามองเธออย่างสุภาพก่อนบอก

"คุณดูสวยมาก"

หญิงสาวร่างสมส่วน มีเนื้อมีหนัง ผิวขาวจัดย่ิงอยู่ในชุดแส็กเข้ารูป 

สเีบอร์กนัดกีย่ิ็งท�าให้เธอดสูว่างสดใสราวกบัมแีสงไฟสะท้อนอยู่ตลอดเวลา 

พร่างพราวสวมรองเท้าส้นสงูสดี�าและถอืกระเป๋าใบเลก็สเีดยีวกนั หญิงสาว

ปล่อยผมดกหนาให้สยายเตม็แผ่นหลงัเพือ่พรางผวิสวยท่ีไม่ได้ถกูเสือ้ผ้าปกปิด

ไว้ แต่เมือ่เธอขยบัตวัเลก็น้อยมันกลบัท�าให้กลายเป็นจดุดงึดดูสายตาคนมอง 

เครือ่งหน้าของเธอสวยคมราวกบันกัแสดงสาวในภาพยนตร์ต่างประเทศดีๆ  

สกัเรือ่ง พร่างพราวรูส้กึว่าใบหน้าของเธอร้อนวูบ ตลอดยีส่บิห้าปีท่ีผ่านมา 

เธอรูต้วัดว่ีาตนเป็นคนสวย แต่ท�าไมวนันีเ้มือ่ได้ยนิค�าชมนัน้จากปากของเขา

มนัถงึท�าให้เธอประหม่าได้ ไม่เสยีแรงท่ีเลอืกชุดท่ีแพงท่ีสดุมาใส่เพ่ือวันนี้

"ขอบคุณค่ะ คุณก็ดูดีมากเหมือนกัน"

เธอย้ิมหวานให้ กณัฑ์อเนกจงึจบัมือหญิงสาวเพือ่เปลีย่นต�าแหน่งให้มา

คล้องแขนของเขาแทน จากนัน้คนท้ังคูก่เ็ดนิเคยีงข้างกนัเข้าไปในโรงแรม  

คนขับรถซ่ึงยืนอยู่ทางด้านหลงัยกโทรศพัท์มอืถอืของเขาข้ึนมาถ่ายภาพนัน้

ไว้ เขากมี็หน้าท่ีรายงานความคบืหน้าให้บุศรนิทร์ทราบเช่นเดยีวกนั

วินาทีแรกท่ีพร่างพราวได้เห็นห้องรับประทานอาหารค�่าระหว่าง 

เธอกับกัณฑ์อเนกนั้นมันก็ย่ิงตอกย�้าว่าเธอได้หลุดเข้ามาในโลกของเขา

เรยีบร้อยแล้ว ท่ีแห่งนีร้าวกบัดนิแดนในฝันของหญิงสาว คล้ายว่าทุกอย่าง

ถกูเนรมิตข้ึนมาโดยง่ายดายจากปลายคทาวิเศษ แต่ในความเป็นจรงิมันเป็น

เพราะอ�านาจและพลังเงินตราของเฟรชคูลกรุ๊ปต่างหาก สิ่งที่เคยท�าให้เธอ
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กงัวลและลงัเลใจเกีย่วกบัการแต่งงานครัง้นีน้ัน้ดเูหมือนจะค่อยๆ คลีค่ลายลงไป 

ทีละนดิ มนัคงไม่ใช่การคลมุถงุชนท่ีแย่อะไรนกั อย่างน้อยคนท่ีเธอจะแต่งงานด้วย

กดู็ดกีว่าผูช้ายทุกคนท่ีเธอเคยเดตมาแล้วท้ังชีวติ

โต๊ะรับประทานอาหารค�่าตัวยาวถูกวางไว้กลางห้อง ตรงกลางโต๊ะ 

ได้น�ากล้วยไม้มาจัดไว้ราวกับต้นของมันงอกข้ึนมาจากตรงนั้นและกิ่งก้าน

ก�าลงัเลือ้ยท้ิงตวัลงจากโต๊ะ มีเชิงเทียนเลก็ๆ วางอยู่ใกล้กนั เสยีงน�า้พจุ�าลอง

ด้านข้างผนังเข้ากับเสียงเปียโนที่ดังคลออยู่เบาๆ เก้าอี้ทั้งสองตัวถูกวางไว้

ตรงข้ามกันตามความยาวของโต๊ะ กัณฑ์อเนกมาส่งเธอถึงเก้าอ้ีก่อนท่ีจะ 

ผละไปยังท่ีนัง่ของตนอย่างสภุาพ บรกิรชายหญิงสองคนเข้ามาคลีผ้่าเช็ดปาก

คลุมไว้บนตักให้แขกแล้วถอยฉากออกไป ชายหนุ่มขออนุญาตหญิงสาว 

เป็นคนสัง่เครือ่งดืม่ก่อนออเดฟิจะมาเสร์ิฟ พร่างพราวก�าลงัเพลดิเพลนิกบั

บรรยากาศรอบตวัท้ังยงัมีหนุม่หล่อมาใส่ใจบรกิารเธอด้วย เธอจงึไม่มีปัญหา

กบัอะไรท้ังนัน้ หญงิสาวปล่อยให้กณัฑ์อเนกเป็นคนจดัการท้ังหมดด้วยความ

พงึพอใจ

"คุณไม่มีประวัติแพ้อาหารหรืออะไรเป็นพิเศษใช่ไหมครับ"

ความจริงเลขานุการส่วนตัวของกมลพัชรเคยสอบถามเรื่องนี้มาแล้ว 

และเธอรู้ดีว่ามันจะเป็นประโยชน์ส�าหรับคนท่ีมีหน้าท่ีจัดเตรียมอาหารและ

การต้อนรบั ซ่ึงพร่างพราวก็ได้แจ้งกลบัไปแล้วเช่นกนั...นีค่งเป็นการชวนคยุ

อย่างสุภาพของเขาสินะ

"ไม่ค่ะ ฉันไม่แพ้อะไร และฉันเป็นคนที่แข็งแรงมาก"

ริมฝีปากสีแดงเลือดนกขยับข้ึนลงตามค�าตอบอย่างมีจริต จากนั้น 

เธอกย็ิม้หวานจนท�าให้คนมองอาจใจกระตกุได้ นีค่งจะเป็นช่ัวโมงต้องมนตร์

ของใครบางคน ทุกอย่างราวกับฝัน

"ดคีรบั งัน้ผมขออนญุาตแนะน�าตวัก่อนกแ็ล้วกนั แม้ว่าคนืนีเ้ราต่างกร็ูด้ว่ีา

มาท่ีนีก่นัท�าไม" ชายหนุม่พดูด้วยน�า้เสยีงทุ้มน่าฟัง "กณัฑ์อเนก พฒันวรนิทร์ 
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ประธานกรรมการบรหิารเฟรชคลูกรุป๊ครบั"

เมือ่ได้ฟังช่ือ นามสกลุ และต�าแหน่งหน้าท่ีของเขาเตม็ๆ แล้วพร่างพราว

กล็มืหายใจไปช่ัวขณะ มันเกดิข้ึนจรงิๆ แล้ว เธอก�าลงันัง่อยู่ตรงหน้าผูช้าย 

คนนัน้ หญิงสาวนิง่ไปช่ัวขณะจนชายหนุม่ขยับตวัเลก็น้อยเธอจงึเริม่ได้สติ

"เอ้อ ค่ะ พร่างพราว อารยะเมตตา ทายาทคนเดยีวของบรษัิทพฒันา

กาแฟไทยค่ะ"

กัณฑ์อเนกยิ้มน้อยๆ "เมื่อเช้าการเดินทางเป็นยังไงบ้างครับ"

"สะดวกสบายดค่ีะ ต้องขอบคณุทางเฟรชคลูกรุป๊ด้วยท่ีดแูลเราอย่างด"ี

บรกิรน�าขวดไวน์เรยีกน�า้ย่อยเข้ามาให้กณัฑ์อเนกตรวจสอบความถกูต้อง

ของย่ีห้อและปีท่ีผลติ มันเป็นการคัน่จงัหวะท่ีดีเพ่ือท่ีจะมีเวลาให้พร่างพราว

ได้สงบจติสงบใจของตนเองลงบ้าง ชายหนุม่ขออนญุาตหันไปพูดคยุกบับรกิร 

ในระหว่างนัน้จงึมีโอกาสได้ลอบมองเขาได้เตม็ท่ีอีกครัง้ หากเธอเลอืกเขา...

ชีวติต่อจากนีก้จ็ะได้เห็นภาพเหล่านีจ้นชินตาสนิะ

"คุณดื่มแอลกอฮอล์ได้ใช่ไหมครับ"

"เอ่อ ได้นิดหน่อยค่ะ"

กัณฑ์อเนกยิ้ม "คุณต้องดื่มกาแฟเก่งกว่าสินะ"

พร่างพราวหัวเราะรบัมุกของเขาอย่างมจีรติท่ีน่าหลงใหลของหญิงสาว 

มนัเป็นช่ัวโมงท่ีคนท้ังสองต่างเจตนาสาดเสน่ห์เข้าหากนัอย่างไม่ลดละ ชายหนุม่

หันไปพยักหน้าให้บรกิรแล้วกลบัมาสนใจเธออีกครัง้

"เราน่าจะเรยีกช่ือกนัให้ใกล้ชิดมากกว่านี ้ ผมอายุเยอะกว่าคณุหลายปี 

เรยีกผมว่าพี่ได้ไหมครบั...พีก่ณัฑ์"

"ดะ...ได้ค่ะ ถ้าอย่างนั้นเรียกฉันว่าพราวก็ได้นะคะ คุณพ่อก็เรียก 

อย่างนั้น"

กัณฑ์อเนกพยักหน้า "พราว...น้องพราวคงล�าบากใจมากสินะครับ 

ท่ีต้องตกอยู่ในสถานการณ์อย่างนี้ พี่หมายถึงการท่ีต้องมาดูตัวกับคนท่ี 
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ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน"

"เอ้อ มะ...ไม่ได้ล�าบากใจขนาดนั้นหรอกค่ะ แค่...เอ่อ...ยังไม่ชิน  

แต่ทุกอย่างก็ออกมาดีหมดเลยไม่ใช่เหรอคะ"

เธอตอบด้วยความเขนิอาย ยังไม่รูว่้าต้องพูดความรูส้กึท่ีแท้จรงิของ 

ตัวเองออกไปมากน้อยแค่ไหนเพื่อท่ีจะท�าให้เขาพึงพอใจ ชายหนุ่มย้ิมกับ

อาการประหม่าและค�าตอบของพร่างพราว เขารูด้ว่ีาหญิงสาวตืน่เต้น เพยีงแต่

พยายามซ่อนความรูส้กึไว้ อาจจะมีบางจงัหวะเท่านัน้ท่ีเธอปิดไว้ไม่มิด

"ค่อยๆ มาท�าความรู้จักกันดีกว่านะ"

"ค่ะ..." เธอย้ิมเขิน "คณุป้า เอ่อ คณุแม่ของพีก่ณัฑ์สบายดีใช่ไหมคะ"

"ครับ สบายดี แล้วยังตื่นเต้นกับการมารับประทานอาหารค�่าของ 

เราสองคนในคืนนี้ด้วย"

"พราวต้องขอบคุณคุณป้ามากเลยค่ะที่เมตตาพราวมากขนาดนี้"

"แล้วพีจ่ะบอกท่านให้..." กณัฑ์อเนกยกแก้วไวน์ข้ึนเพือ่ให้เธอท�าตาม

ก่อนคนท้ังคู่จะจบิมันพร้อมกนั "เล่าเรือ่งของพราวให้พีฟั่งบ้างส"ิ

พร่างพราวลดแก้วลง รอยย้ิมติดอยูท่ี่รมิฝีปาก รสชาตขิองไวน์ช้ันด ี

ยังคงท้ิงความข่ืนไว้ในกระพุ้งแก้ม เธอพยายามเรียบเรียงค�าพูดไว้ในหัว 

ก่อนตอบ หญิงสาวต้องการให้คนฟังประทับใจ...

"พราวเกิดท่ีเชียงรายค่ะ แต่ไปโตแล้วก็เรียนหนังสือท่ีเชียงใหม่ 

ตั้งแต่ประถมห้า พราวต้องอยู่โรงเรียนประจ�า มันเป็นโรงเรียนหญิงล้วน 

ที่สอนศาสนาคริสต์ไปด้วย"

"อย่างนี้คุณพ่อกับคุณแม่ไม่คิดถึงแย่เลยเหรอ ลูกสาวคนเดียวด้วย"

"คณุพ่อคดิถงึค่ะ แต่ท่านกต้็องท�างานท้ังท่ีเชียงใหม่ เชียงราย แล้วก็

แม่ฮ่องสอน ต้องเดนิทางตลอดเวลา ส่วนคณุแม่...ท่านเสยีตอนพราวอายไุด้

สบิขวบค่ะ"

"เสียใจด้วยนะครับ ขอโทษด้วยที่ถามเรื่องนี้ขึ้นมา"
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เธอส่ายหน้า "ไม่เป็นไรค่ะ มันนานมากแล้ว พราวท�าใจได้แล้ว"

กณัฑ์อเนกยิม้อย่างให้ก�าลงัใจ เขาอ่านข้อมูลส่วนตวัของพร่างพราว

อย่างละเอียดก่อนท่ีจะมานัง่อยู่ตรงนี ้ เพราะฉะนัน้นีจ่งึไม่ใช่เรือ่งใหม่ส�าหรบัเขา 

การพูดคุยนี้เป็นแค่บทสนทนาท่ีช่วยสร้างความคุ้นเคยกันเท่านั้น คนท้ังคู ่

หยุดพดูคยุกนัเพือ่เปิดโอกาสให้บรกิรน�าออเดฟิมาเสร์ิฟให้ จากนัน้กณัฑ์อเนก 

ก็ถามต่อ

"แล้วพราวอยู่ที่เชียงใหม่จนจบมัธยมเลยเหรอครับ"

"ใช่ค่ะ จากนั้นคุณพ่อก็ส่งพราวไปเรียนต่อที่ออสเตรเลีย"

กัณฑ์อเนกพยักหน้า "จบด้านไหนมาเหรอครับ"

"บรหิารธรุกจิค่ะ คณุพ่อบอกว่าถ้าพราวเป็นผูช้ายคงให้เรยีนด้านการเกษตร

เพือ่มาช่วยงานท่านได้ เสยีดายท่ีพราวเป็นผูห้ญิง เรยีนอะไรหนกัๆ กค็ง

ล�าบาก"

"จริงครับ เรียนบริหารก็ช่วยคุณพ่อได้นี่นะ"

เรียนบริหารธุรกิจมาก็น่าจะเข้าใจเรื่องเงื่อนไขทางธุรกิจได้ง่าย  

กัณฑ์อเนกคิดไปไกลเกินกว่าเรื่องวุฒิการศึกษาของพร่างพราวเสียแล้ว

"แล้วพี่กัณฑ์จะไม่เล่าเรื่องของตัวเองบ้างเหรอคะ พราวอยากทราบ"

ชายหนุม่ย้ิมก่อนตอบ "เรือ่งพีเ่หรอ ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนกุหรอก ชีวติ

ของพีร่าบเรยีบมาก มีแต่เรือ่งเรยีน จบออกมากท็�างานจนถงึวันนี ้ ตอนนี ้

ก็คงต้องแต่งงานกับใครสักคน"

เขาพูดเอ่ือยๆ ราวกับเรื่องราวชีวิตส่วนตัวนั้นเป็นเรื่องน่าเบ่ือ แต่

ประโยคท้ายกลับท�าให้พร่างพราวแก้มแดงขึ้นมาได้

"ดูเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเลยนะคะ"

"กค็งอย่างนัน้ม้ังครบั ส่วนใหญ่คณุแม่เป็นคนคอยจดัการเรือ่งทุกอย่าง

ให้...แล้วพราวมีความฝันอะไรม้ัย ท่ีอยากท�าหลงัจากนี"้

"พราวก็ไม่ได้มีความฝันพิเศษอะไร ท่ีผ่านมาชีวิตของพราวก็ถือว่า
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สขุสบายทุกอย่าง แม้จะเหงาไปบ้างบางครัง้แต่รวมๆ แล้วพราวกม็คีวามสขุดี

ค่ะ สิง่ท่ีพราวอยากเป็นกค็งจะคล้ายๆ กบัผูห้ญิงคนอืน่ กค็อืมีสามท่ีีดแีล้วก ็

มีลูกสักสองคน แค่นั้นม้ังคะ...การเป็นลูกคนเดียวมานานแล้วยังขาดแม ่

ตั้งแต่เล็ก มันท�าให้พราวอยากมีชีวิตครอบครัวที่สมบูรณ์แบบค่ะ"

ค�าตอบของเธอท�าให้เขาย้ิมรบั นัน่ย่ิงท�าให้หัวใจของหญิงสาวพองโต 

อาหารจานหลกัก�าลงัจะถกูน�ามาเสร์ิฟเป็นล�าดบัถดัไป กณัฑ์อเนกจงึไม่ได้ 

พดูอะไรเพิม่เตมิอีก เขาแค่ชวนเธอรบัประทานอาหารด้วยกนั แต่ชายหนุม่ 

ก็อดคิดค�านวณในใจไม่ได้ว่าหากเขาย่ืนข้อเสนอบางอย่างให้เธอแทน 

เรื่องการมีลูก บางทีพร่างพราวอาจจะไม่อยากแต่งงานก็ได้ แล้วถ้าเธอ 

ไม่อยากแต่งข้ึนมาเขากต้็องเผชิญกบัการหาเจ้าสาวคนต่อไปจนกว่ามารดา

ของเขาจะพอใจอีก...กัณฑ์อเนกลอบถอนหายใจเบาๆ ตอนนี้เขาต้องการ

แค่ความสัมพันธ์ในเชิงธุรกิจไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งไปถึงหัวใจ
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ต้ังแต่ข้ึนด�ารงต�าแหน่งประธานกรรมการบริหารกัณฑ์อเนกก็ต้อง 

มานั่งท�างานท่ีส�านักงานใหญ่แทนมารดาของตน นั่นท�าให้พารณต้อง

ติดตามเขามาท่ีนี่ด้วย ส่วนกิรติกาผู้เป็นน้องสาวนั้นยังคงต้องฝึกงาน 

ในบรษัิทลกูในเครอืเฟรชคลูกรุป๊ ซ่ึงมสี�านกังานอยู่อกีอาคารหนึง่ จึงท�าให้

จริศัยาซ่ึงเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของเธอกต้็องไปท�างานท่ีเดยีวกนั และนัน่จงึเป็น

สาเหตุให้คู่รักหนุ่มสาวไม่ได้พบหน้ากันทุกวัน แม้จะท�างานกับเจ้านาย 

ในตระกูลเดียวกันก็ตาม

พารณเฝ้าแต่มองดูหน้าและคอยสังเกตอารมณ์ของกัณฑ์อเนกตั้งแต่

คนท้ังคูเ่พิง่พบหน้ากนัเม่ือเช้านี ้ รายงานหลายเรือ่งพร้อมเอกสารท่ีจะต้อง 

ลงนามถกูวางไว้บนโต๊ะ แต่ผู้บรหิารหนุม่กยั็งไม่ได้ใส่ใจ เขาก�าลงัจ้องมอง 

อะไรบางอย่างในจอคอมพวิเตอร์บนโต๊ะท�างานของตวัเอง พารณกต้็องยนืนิง่

อยู่ตรงนัน้มาเกอืบสบินาทีแล้วเหมือนกนั

"มีอะไรก็พูดมา เอาแต่จ้องหน้าฉันอยู่ได้"

เลขาฯ หนุ่มสะดุ้งนิดๆ "รู้ตัวด้วยเหรอครับ"

กัณฑ์อเนกแกล้งถอนใจ "ว่ามา..."

บทที่ 2
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"เอ่อ ผมว่าจะถามเรือ่งดนิเนอร์สกัหน่อย แต่ถ้าอารมณ์ไม่ดกียั็งไม่ถาม

ดีกว่า"

เจ้านายหนุ่มเหลือบตาข้ึนมามอง แล้วเขาก็ต้องยิ้ม "หน้าตานาย 

อยากรู้มาก"

"แน่นอนสิครับ เพราะคุณท่านให้คุณบุ๊งถามผมมาตั้งแต่เช้า ผมยัง

ไม่ได้ตอบเธอเลย...ว่าไงครับ คุณพร่างพราวเป็นยังไงบ้าง"

"เหมือนกิ่ง"

แล้วเขากเ็งยีบไป สายตากลบัไปจดจ่อกบัหน้าจอคอมพวิเตอร์อีกครัง้ 

ทิ้งให้พารณต้องขมวดคิ้วเหมือนเดิม 

"แค่นั้นเหรอครับ"

"อื้ม"

"แล้วค�าจ�ากัดความของค�าว่าเหมือนคุณกิ่งคืออะไรครับ สวย รวย  

ถกูเลีย้งดมูาอย่างดเีหมอืนไข่ในหิน มีคนคอยเอาอกเอาใจ อย่างนัน้รเึปล่า

ครับ"

กัณฑ์อเนกยิ้มมุมปาก "นายก็รู้จักกิ่งดีนี่"

"ผมเคยดูแลเธออยู่นะครับ"

"จริงด้วย" เขาเพ่ิงรู้เรื่องราวท่ีพารณถูกมารดาของตนอุปการะไว ้

ไม่นาน และก็ได้รู้ว่ากิรติกาก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพารณมีหน้าท่ีคอยดูแลเธอ 

ตอนอยู่ต่างประเทศด้วย เขากลบัเป็นคนเดยีวท่ีถกูแยกออกไป "ถ้าอย่างนัน้ 

ก็เอาสิ่งที่นายพูดนั่นแหละไปบอกเลขาฯ ของคุณแม่"

"เย็นชาจังเลยนะครับ"

คราวนีพ้ารณถกูถอนหายใจหนกัๆ ให้อย่างจรงิจงั เขารูต้วัดว่ีาไปสะกดิ

จดุเบ่ือหน่ายของเจ้านายเข้าให้แล้ว แต่เขาตัง้ใจ ท่ีเหลอืกแ็ค่รอดผูล

"ต้องการอะไรจากฉันอีกเนีย่ นายเป็นพวกคณุแม่หรอืเป็นคนของฉัน"

"อย่าให้ผมเลอืกเลยครบั คณุกณัฑ์กร็ูว่้าผมเลอืกไม่ได้ แต่ผมอยากให้
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คุณกัณฑ์มีความสุขจริงๆ นะ เชื่อผมเถอะ"

"ถ้าอยากให้ฉันมีความสุขจริงๆ ก็มาดูนี่ สิ่งที่นายต้องช่วยฉัน"

"อะไรครับ"

พารณเดนิอ้อมโต๊ะแล้วมายนือยูท่างด้านหลงัเก้าอ้ีท�างานของกณัฑ์อเนก 

ภาพบนจอคอมพวิเตอร์นัน้เป็นรปูถ่ายมุมสงูของท่ีดนิท่ีไหนสกัแห่ง ซ่ึงมีท้ัง

หนองน�า้ ป่า และโรงเรอืนสิง่ปลกูสร้าง

"ที่ไหนครับ"

"ชลบุรี"

"อ้อ งานต่างจังหวัดที่คุณกัณฑ์เคยเกริ่นกับผมใช่ไหมครับ"

"ใช่ สวยมั้ย"

เขาถามออกมาสัน้ๆ แต่พารณยังไม่รูเ้ลยว่าเขาต้องการสือ่ความหมาย

ในเรือ่งอะไร เพราะสิง่ท่ีเขาเห็นมันกเ็ป็นแค่ท่ีดนิ ต้นไม้ และกบ้็านเรอืนเท่านัน้

"อะไรสวยครับ"

"ที่ดินไง"

พารณขมวดคิว้ "ผมดเูรือ่งท่ีดนิไม่เป็น คณุกณัฑ์ต้องการจะท�าอะไร

กันแน่ครับ"

กัณฑ์อเนกย้ิมแล้วลุกขึ้นยืน เขาวางมือบนไหล่ข้างหนึ่งของพารณ

แล้วกดลงเบาๆ เพือ่ส่งสญัญาณให้เลขาฯ หนุม่นัง่ลงบนเก้าอ้ีแทนเขา ส่วน

ตัวเองก็เริ่มเดินไปมาหน้าโต๊ะท�างาน

"นายจ�าโครงการหาพืน้ท่ีส�าหรบัท�าแหล่งกกัเกบ็น�า้ของเราได้ใช่ไหม"

"ครับ"

"คราวนี้ฉันต้องการท�าคล้ายๆ กัน แต่ไม่ใช่เฉพาะเก็บน�้าดิบ ฉัน 

อยากให้มันเป็นพื้นท่ีส�าหรับอวดผลิตภัณฑ์จากบริษัทในเครือของเรา

ทั้งหมด"

"แบบรวบรวมสินค้าไว้ในพิพิธภัณฑ์เหรอครับ"
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กณัฑ์อเนกพยักหน้า "แล้วท�าให้เป็นสถานท่ีดงูาน ท่องเท่ียว กบัศกึษา

ระบบนเิวศน์ท้ังหมดไปด้วยเลย ฉันต้องการให้มนักลายเป็นท้ังสือ่การเรยีน

การสอน แล้วกเ็ป็นศนูย์กลางการเรยีนรูข้องชุมชนเพือ่หวงัผลทางการตลาด

ในระยะยาว นี่จะเป็นสิ่งท่ีช่วยท�าให้ความฝันของคุณพ่อเป็นจริง เพราะ 

ท้ายท่ีสุดแล้วท่านต้องการท�าธุรกิจท่ีเป็นการตอบแทนสังคมไปด้วย นาย

เข้าใจรึยัง"

พารณฟังแล้วอ้าปากค้าง "เรือ่งใหญ่มากเลยนะครบั ตอนท่ีคณุกณัฑ์

บอกว่าผมต้องไปดงูานท่ีต่างจงัหวัด ผมคดิแค่เรือ่งการตลาดเท่านัน้เอง"

ผู้บริหารหนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงแล้วหันมาย้ิมกว้าง "ท่ีดินผืนนี ้

ฉันเห็นจากในบลอ็กของนกัท่องเท่ียวคนหนึง่ มนัน่าสนใจตรงท่ีเราไม่ต้อง

พฒันาท่ีดนิอะไรมาก เพราะมีทุกอย่างท่ีฉันต้องการอยู่แล้ว ท้ังน�า้ สวนป่า 

ววิภเูขาทางด้านหลงั แค่ออกแบบโครงการของเราให้เข้ากบัสภาพภมิูทัศน์ 

ที่เป็นอยู่ทุกอย่างก็จบ"

คนเล่าเริม่ท�าหน้าชวนฝัน แสดงว่าในหัวคงคดิภาพออกมาเป็นฉากๆ 

ไว้แล้ว แต่ยังไม่มีโอกาสบอกรายละเอียดกับใครนอกจากพารณ

"นายเริ่มสนุกกับฉันรึยัง"

เลขาฯ หนุ่มส่ายหน้าช้าๆ "คุณท่านทราบเรื่องนี้รึยังครับ"

"ยัง"

"งั้นผมก็ยังไม่สนุก"

"ท�าไมล่ะ" เขาถามเสียงฉุน

"ถ้าคณุท่านยังไม่ทราบ มันกยั็งไม่มีอะไรการนัตว่ีาคณุกณัฑ์จะได้ท�า 

ในสิ่งที่ต้องการนะครับ ผมคิดว่าเราควรบอกคุณท่านก่อน"

"ยังบอกตอนนี้ไม่ได้ นายก็รู้ว่าเรื่องแต่งงานท�าให้คุณแม่เข้มงวด 

กับฉันมากแค่ไหน ถ้าเอาเรื่องนี้ไปใส่หัวของท่านอีก ท่านก็จะปัดไปว่า 

มันไม่ส�าคัญหรือไม่จ�าเป็นตอนนี้"
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"แล้วคุณกัณฑ์ไม่คิดเหรอครับว่าเราอาจจะใช้โอกาสนี้ต่อรองได้"

"ยังไง"

"กค็ณุกณัฑ์ยอมไปดตูวักบัผูห้ญิงท่ีคณุท่านต้องการแล้ว เพราะฉะนัน้

คุณกัณฑ์ก็ควรจะได้สิ่งตอบแทนกลับมาบ้าง...ไม่ใช่เหรอครับ"

กัณฑ์อเนกกอดอก "ที่นายพูดมาก็มีเหตุผล"

"แต่ยงัไงเรากต้็องมข้ีอมลูท่ีพร้อมส�าหรบัการน�าเสนอก่อน คณุกณัฑ์

เล่าให้ผมฟังสิครับ ผมจะได้ช่วยได้"

พารณพยักพเยิดไปท่ีหน้าจอคอมพวิเตอร์ของเจ้านาย เขาอยากรูเ้รือ่ง

มากกว่าที่เห็น

"รูปถ่ายที่นายเห็นทั้งหมดนั่นส่งมาจากนายป้อง"

"อ้อ คุณป้องรู้เรื่องนี้ก่อนผม..."

น�้าเสียงเจือความน้อยเนื้อต�่าใจอยู่ในนั้นจนจับสังเกตได้ กัณฑ์อเนก 

รีบโบกมือ

"ป้องมันก็รู้แค่ว่าฉันต้องการท่ีดินสักผืน แต่ยังไม่รู้รายละเอียดอะไร 

มากนักหรอก นายยังตามทัน" เขาพดูเหมอืนแก้ตวัปนงอนง้อเลขาฯ ส่วนตวั

ไปด้วย "ฉันต้องการท่ีดนิประมาณสบิห้าไร่ อยู่ไม่ไกลจากกรงุเทพฯ มากนกั 

เคยบอกรายละเอยีดคร่าวๆ ให้ป้องลองมองหาท่ีดนิท่ีอยู่ในมือของมันมาให้ดู

เหมือนกนั แต่กยั็งไม่ถกูใจ จนกระท่ังเจอผนืท่ีนายเห็นนีแ่หละ มนัสบิสองไร่

เศษๆ ราคาประเมินของท่ีดินแถบนั้นอยู่ท่ีไร่ละห้าแสนห้า รวมๆ ก็น่าจะ

ประมาณเจด็ล้าน...ก�าลงัดเีลย"

พารณเลื่อนรูปถ่ายเหล่านั้นข้ึนลงเพ่ือดูให้ละเอียดข้ึน "ไม่ไกลจาก

ถนนหลกั มีเสาไฟแสดงว่าไฟฟ้าเข้าถงึ มีแหล่งน�า้ ต้นไม้กยั็งเยอะอยู่ นีมั่น

ไม่ใช่ท่ีดนิว่างเปล่านีค่รบั มีบ้านหรอืโรงเรอืนด้วย แล้วอย่างนีเ้จ้าของเขา 

จะขายเหรอครับ"

"นัน่แหละปัญหา ฉันก�าลงัอยากได้ท่ีดนิท่ีเจ้าของไม่ต้องการขายน่ะสริณ"
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พารณเงยหน้ามองเจ้านายด้วยความรูส้กึหนกัใจ "เปลีย่นใจเถอะครบั 

อย่าคิดเพิ่มปัญหาให้ตัวเองเลย ที่ดินสวยๆ มีตั้งมากมาย"

"กอ็ยากได้ตรงนีน้ีน่า ตอนนี้ในหัวของฉันวาดแบบแปลนทุกอย่างไว้ 

แล้วนะ ฉันจะเก็บแหล่งน�้าด้านหลังท่ีดินนั้นไว้ ส่วนป่าก็จะจัดเป็นสวน 

ขนาดใหญ่เพือ่ให้คนเข้าไปท�ากจิกรรมในป่าได้ เราแทบจะไม่ต้องลงทุนหนกัๆ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์เลย"

"แล้วตอนนีท่ี้ดนิตรงนัน้เจ้าของเขาท�าอะไรครบั คณุป้องบอกรเึปล่า"

"ป้องไม่ได้บอก แต่ฉันรูม้าจากในบลอ็กก่อนแล้วว่ามนัเป็นโฮมสเตย์

แบบบ้านๆ รูปมุมสูงพวกนี้ป้องมันแอบเอาโดรนขึ้นไปถ่ายมาให้ บ่นเป็น

หมีกินผึ้งเลยว่าถ้าเจ้าของที่ดินรู้แล้วแจ้งความมันจะซวยเอา"

กัณฑ์อเนกหัวเราะชอบใจท่ีสร้างปัญหาให้เพ่ือนสนิทได้ แต่พารณ 

ไม่ข�าด้วย เพราะเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเรื่องเดือดร้อนก�าลังจะมาถึงตน

"คณุกณัฑ์ครบั ผมยังไม่เห็นด้วยเท่าไรนะ ผมไม่มปัีญหากบัโครงการใหม่

ของคุณกณัฑ์ แต่เรือ่งท่ีดนิ...ผมคดิว่าเราไม่จ�าเป็นจะต้องเสยีพลงังานไปกบั

ผนืนี ้ เรามีทางเลอืกอกีมากมายท่ีจะไม่ท�าให้เราต้องไปทะเลาะกบัคน ถ้าเรือ่งนี้

ถกูเสนอข้ึนไปถงึคณุท่าน คณุท่านกต้็องพดูเหมือนผม โครงการของคณุกณัฑ์

กจ็ะถกูตีกลบัมาให้คดิใหม่อยู่ด ี เชือ่ผมเถอะครับ หรอืจะลองให้ผมหาท่ีอ่ืน

ให้..."

คนฟังหน้าคว�่าตั้งแต่ได้ยินว่าเลขาฯ คนสนิทไม่เห็นด้วย แต่ยัง 

ไม่ทันได้โต้เถียงกลับก็มีเสียงเคาะประตูดังข้ึนก่อน กัณฑ์อเนกหันไป 

อนญุาตให้คนด้านนอกเข้ามาได้ พารณกข็ยับลกุจากเก้าอีข้องเจ้านายทันที 

เมื่อบานประตูถูกเปิดออกหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินก็ถือแฟ้มเอกสาร 

เข้ามาให้เซ็น

"มีเช็คและเอกสารที่ต้องให้ท่านเซ็นด่วนค่ะ"

"เอามาให้พารณเซ็นแทนได้เลย วันนี้เขาจะเป็นคนจ่ายเงินแทน"
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คนตอบหน้าเหวี่ยงจัดแล้วเดินอ้อมโต๊ะท�างานเพ่ือท่ีจะกลับไป 

นัง่ประจ�าท่ีของตน พารณขยับออกห่างแล้วยิม้เจ่ือนให้หัวหน้าฝ่ายท่ีตอนนี้ 

ได้แต่ท�าหน้างง

"วางไว้ก่อนครับ เดี๋ยวผมจะเอาไปคืนให้ที่โต๊ะเอง"

หัวหน้าฝ่ายท�าตามท่ีพารณบอก แต่มิวายพะว้าพะวังเหมือนกลัวว่า

พารณจะเป็นคนลงนามแทนเจ้านายจริงๆ เม่ือเธอก้าวพ้นประตูไปแล้ว

เลขาฯ หนุ่มจึงเปิดแฟ้มให้เจ้านายได้เซ็นเช็คและเอกสารที่แนบมาด้วย

"อย่าเพิ่งโกรธเลยครับ ผมรู้ว่าคุณกัณฑ์เครียดเรื่องแต่งงานก็เลย 

จะหาอะไรท�าเพือ่ท่ีจะลมืๆ มันไป แต่ผมกเ็ป็นห่วงกลวัว่ามนัจะหนกัเกนิไป

หากมีอะไรต้องคิดเพิ่มข้ึนมาแบบนี้ ผมก็เป็นคนท่ีอยากเห็นโครงการนี ้

มันส�าเร็จเหมือนกันนะครับ"

กัณฑ์อเนกยังไม่พูดอะไร เขาแกล้งสนใจสิ่งที่ต้องเซ็นตรงหน้า

"งั้นเอาอย่างนี้ดีไหมครับ ผมจะลองหาท่ีอ่ืนมาเสนอคุณกัณฑ์ดู ถ้า

อยากได้แถบชลบุรีผมก็จะหามาให้"

"นายต้องท�าให้ฉันเห็นด้วยว่าท่ีดนิท่ีนายหามาจะต้องดกีว่าท่ีดนิผนืนี"้

"แน่นอนครับ"

"ดังนั้นนายก็ต้องไปที่โฮมสเตย์แห่งนี้"

"ไปท�าไมครับ"

"ไม่งัน้จะเปรยีบเทียบกนัได้ยังไงล่ะ" กณัฑ์อเนกเงยหน้าสบตาเลขาฯ 

ของเขาแล้วย้ิมเจ้าเล่ห์ให้ "หาข้อมูลมาเปรยีบเทียบกนัแล้วจงูใจฉันให้เลอืก

ท่ีดินผนืใหม่ของนายให้ได้ ไม่อย่างนัน้ฉันก็ไม่เปลีย่นใจ"

"โธ่..."

กณัฑ์อเนกนัน้เหมือนจะรบัฟัง เหมอืนจะเข้าใจ แต่กไ็ม่...งานนีพ้ารณ

เป็นคนดวงซวยโดยแท้
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"เขาพูดแค่นั้นเหรอ"

บุศรนิทร์เข้ามารายงานในสิง่ท่ีตดิค้างไว้ให้กมลพชัรรบัทราบในห้องนวด 

หลงัอดตีประธานลงจากต�าแหน่งและผนัตวัเองไปเป็นท่ีปรกึษาแล้วนางกมี็

เวลาดแูลตวัเองได้อย่างเต็มท่ี หมอนวดแผนไทยประจ�าตวัหยดุมือช่ัวขณะ 

เพือ่ให้นางได้พดูคยุกบัเลขาฯ แต่กมลพชัรพยักหน้าเป็นสญัญาณว่าให้ท�างาน

ต่อไป

"ใช่ค่ะ"

"ก็ยังดี"

บุศรนิทร์ยิม้ "พารณบอกว่าไม่ได้หงดุหงดิ แต่ก็ไม่ได้ชืน่ชมอะไรค่ะ"

"ก็เพิ่งเจอกันครั้งแรกนี่นะ ไม่อาละวาดใส่เขาก็บุญเท่าไรแล้ว... 

เน้นตรงเอวหน่อยซิ ตรงนี้แหละมันปวด" ประโยคหลังนั้นบอกคนนวด

"อีกเรื่อง...คุณพิพากษ์เพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ กับเท่ียวบิน 

เที่ยวสุดท้ายของเมื่อคืนค่ะ"

"ให้ลูกสาวมาก่อนเหรอ"

"ใช่ค่ะ ไม่ได้มาพร้อมกนั แต่ตอนนีเ้ข้าพกัในโรงแรมเดยีวกนัเรยีบร้อย

แล้วค่ะ เราจัดห้องสวีตให้แยกกัน"

"ดแีล้ว งัน้ลองถามเขาซิว่าเย็นนีว่้างม้ัย ฉันอยากนดัทานข้าวสกัม้ือ"

"ได้ค่ะ คุณท่านจะนัดคุณพร่างพราวด้วยไหมคะ"

"ให้เขาตัดสินใจเองแล้วกันว่าจะมาด้วยกันหรือเปล่า บางทีสาวๆ  

อาจจะเบ่ือท่ีต้องมากนิข้าวกบัคนแก่ แต่กลางวนันีพ้าเขาไปช็อปป้ิงส ิ แบบนัน้

เขาน่าจะชอบ"

"ให้บุ๊งเป็นคนพาไปเหรอคะ"

กมลพชัรท่ีก�าลงันอนคว�า่หน้าอยู่บนเตยีงนวดนิง่ไปนดิหนึง่ก่อนตอบ 

"เธอน่าจะไม่เหมาะ ให้เลขาฯ ของกิง่ไปแทน อายุใกล้เคยีงกนั คงเข้ากนั 

ได้ดีกว่า"
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"ค่ะ บุ๊งจะบอกจิรัศยาให้ว่าเป็นค�าสั่งจากท่าน"

"ให้คนขับรถของเราไปรับส่งนะ ออกค่าใช้จ่ายท้ังหมดให้เขาด้วย 

อยากได้อะไรก็ตามใจเขา บอกว่าเป็นของขวัญจากฉัน"

"ค่ะ"

"แค่นี้แหละ ออกไปได้แล้ว"

บุศรินทร์ก้มศีรษะให้เล็กน้อยก่อนจะรีบออกไปท�างานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย

จิรัศยานั่งนิ่งอยู่ท่ีโต๊ะท�างานของตัวเองหลังจากได้รับโทรศัพท์จาก 

บุศรินทร์แล้ว เธอมีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจราวสองชั่วโมงก่อนที่คนขับรถ

จะมารับ การท�าหน้าท่ีเป็นผู้ช่วยช็อปปิ้งนั้นเป็นงานใหม่ท่ีเธอไม่เคยท�า 

มาก่อน ค�าแนะน�าท่ีได้รบัมากค็อืคอยเดนิตาม ช่วยถอืของ และรอจ่ายเงนิ 

แต่สิง่ส�าคญัและน่าเป็นกงัวลจรงิๆ อยูท่ี่เธอก�าลงัจะต้องไปดแูลคนท่ีอาจจะ

เข้ามาเป็นลกูสะใภ้ของตระกลูพฒันวรนิทร์ แล้วหญิงสาวผูน้ัน้กจ็ะได้ต�าแหน่ง

ภรรยาของท่านประธานกรรมการบรหิารไปโดยปรยิาย จริศัยาก�าลงัตืน่เต้น

จนประสาทสมัผสัไม่ได้ยินเสยีงรองเท้าส้นสงูท่ีดงัเข้ามาใกล้

"ไม่สบายเหรอ หน้าซีดเชียว"

หญงิสาวร่างสงูโปร่งเหมือนพ่ีชายแต่ใบหน้าดือ้รัน้กว่านัน้หยุดถามเธอ

ท่ีหน้าโต๊ะ จริศัยาเพิง่ได้สต ิเธอรบีลกุข้ึนยืนด้วยความตกใจ

"โอ๊ะ! มาแล้วเหรอคะคุณกิ่ง ขอโทษที่ไม่ได้ออกไปรับค่ะ"

"ฉันเดนิมาห้องท�างานของตวัเองถกูน่า ว่าแต่เธอเถอะ ไม่สบายรเึปล่า"

"ปะ...เปล่าค่ะ"

"อ้อ นึกว่าป่วย ไม่งั้นคงไปดูแลพี่สะใภ้ไม่ไหวแน่"

เธอพดูท้ิงท้ายแล้วเดนิเข้าห้องท�างานของตวัเองไป จริศัยารบีวิง่เหยาะๆ 

ตามเข้าไป
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"คุณกิง่ทราบแล้วเหรอคะ จกิ�าลงัจะรายงานว่าวันนีต้้องออกไปท�างาน

ข้างนอก"

"รู้แล้วสิ เลขาฯ คุณแม่โทรมาบอกว่าขอยืมตัวเธอหนึ่งวัน"

จงัหวะการเดนิของเธอท�าให้เรอืนผมหนาท่ีจดัลอนไว้นัน้กระเด้งกระดอน

บนแผ่นหลัง สะโพกกลมกลึงท่ีซ่อนอยู่ในกระโปรงฟิตย่ัวยวนสายตาให้ 

อดลอบมองไม่ได้ จิรัศยาชอบเรียวขาของเจ้านายที่รับกับข้อเท้าเล็กๆ นั่น

มากท่ีสุด เรือนร่างของเธอดูเป็นผู้หญิงเซ็กซ่ีทุกตารางนิ้วโดยไม่ต้องใช้

ความพยายามเลย

"จิก�าลังกังวล"

เมื่อเลขาฯ ส่วนตัวสารภาพออกมาแล้วกิรติกาก็หัวเราะร่วน เธอ 

วางกระเป๋าถือยี่ห้อหรูไว้บนโต๊ะแล้วหันกลับมาคุยกับคนที่เดินตามมา

"มันเป็นงานน่าเบื่อที่คุณแม่กับพี่กัณฑ์ให้เธอท�าแทนไง"

จิรัศยาหยุดยืนห่างจากเจ้านายไปประมาณสองก้าว หญิงสาวก�าลัง

ยืนกุมมือด้วยความกังวล

"จิยังไม่รู้จักเธอเลยค่ะ"

"ฉันก็ยังไม่รู้จัก คิดซะว่าท�างานกับฉันก็แล้วกัน"

"คุณกิ่งมีอะไรจะแนะน�าไหมคะ"

"อืม..." หญิงสาวกอดอก ท�าท่าคิด "พูดให้น้อย ตามใจเขาให้มาก 

แล้วก็รีบๆ จบงาน...แค่นั้นมั้ง"

"แค่นั้นเหรอคะ แล้วถ้าเธอถามเรื่องอื่นๆ ล่ะคะ"

"เช่นอะไร"

"อย่างเอ่อ...เรื่องของคุณกัณฑ์หรือคนในครอบครัวของคุณกิ่ง..."

"ก็บอกไปว่าเธอเพิ่งเข้ามาท�างานได้ไม่นาน ไม่รู้เรื่องอะไรหรอก  

ถ้าอยากรู้ให้ไปถามเลขาฯ ของคุณแม่เอง แค่เนี้ย"

กิรติกาหมุนตัวแล้วเดินไปนั่งที่เก้าอี้หลังโต๊ะท�างาน จิรัศยาในชุดสูท
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กระโปรงสั้นขยับเข้ามาใกล้อีกก้าว

"อ้อ อันนี้ส�าคัญ"

"อะไรคะ คุณกิ่งบอกมาเลยค่ะ"

คนเป็นเจ้านายท�าหน้าเจ้าเล่ห์ "จดจ�าเรือ่งเขาให้มากท่ีสดุ เพราะเลขาฯ 

ของคณุแม่ต้องถามเธอแน่ๆ เช่น เขาชอบอะไรเป็นพิเศษ ซ้ืออะไรไปบ้าง  

ใช้เวลาอยู่กบัอะไรนานท่ีสดุ หรอืถามถงึอะไรบ้างรเึปล่า หลงัจากเสรจ็งาน 

เธอต้องตอบค�าถามพวกนีแ้หละ"

"รับทราบค่ะ"

จิรัศยาพยักหน้ารับค�าอย่างจริงจังจนกิรติกาข�า

"นี่เธอยังไม่ชินกับพวกเราอีกเหรอ ฉันว่าคนท่ีคุณแม่ให้มาดูตัวกับ 

พี่กัณฑ์เนี่ยก็คงคล้ายๆ ฉันนี่แหละ ไม่ต้องตื่นเต้นไปหรอกน่า"

"ขอให้เธอใจดีเหมือนคุณกิ่งด้วยเถอะค่ะ"

กิรติกายิ้ม "ใครจะใจร้ายกับคนถือบัตรเงินสดของพัฒนวรินทร์ได้  

ได้ข่าวมาว่าวงเงินวันนี้หกหลักเชียวนะ"

เลขาฯ สาวอ้าปากค้าง ยังไงเธอก็ไม่ชินกับชีวิตอย่างนี้เสียที

งานของจริศัยาเริม่จากการรอให้คนขับรถมารบัพร้อมกบัถอืบัตรเงนิสด

ของพฒันวรนิทร์มาให้ จากนัน้กน็ัง่รถไปรบัพร่างพราวท่ีโรงแรมซ่ึงเธอพกัอยู่ 

ระหว่างท่ีรอในล็อบบ้ีนั้นหัวใจของหญิงสาวก็เต้นโครมคราม เพราะงานท่ี 

ได้รบัมอบหมายให้ท�าในวนันีเ้ป็นสิง่แปลกใหม่ส�าหรบัเธอท้ังสิน้ ความจรงิ 

มนักค็ล้ายกบังานบรกิารลกูค้าท่ีเธอถนดั เพยีงแต่ต้องลงรายละเอยีดปลกีย่อย

มากกว่านัน้ เพราะลกูค้าคนนีค้อืคนส�าคญัและเป็นคนพิเศษมากๆ ของเจ้านาย 

ซ่ึงเธอจะพลาดไม่ได้

การประสานเรือ่งนดัหมายเป็นหน้าท่ีของบุศรนิทร์ท้ังหมด จิรศัยาจงึ

ไม่มีโอกาสได้พูดคยุกบัพร่างพราวก่อน จนกระท่ังถงึเวลานดัหญิงสาวคนหนึง่ 
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กเ็ดนิออกมาจากลฟิต์ คนรอรูทั้นทีว่าเป็นเป้าหมายของตนเพราะบุศรนิทร์ 

ส่งรปูถ่ายของพร่างพราวกบักณัฑ์อเนกมาให้ดแูล้ว จริศัยาลกุข้ึนจากเก้าอี้ 

แล้วเดินตรงเข้าไปหาหญิงสาวคนนัน้พร้อมย้ิมให้อย่างสภุาพก่อนแนะน�าตวั

"สวัสดีค่ะ ดิฉันช่ือจิรัศยา เป็นคนท่ีคุณบุศรินทร์ส่งมาให้ดูแล 

คุณพร่างพราวในวันนี้ค่ะ"

ในตอนแรกเธอดเูหมือนจะแปลกใจ แต่เม่ือรูว่้าหญิงสาวในชุดสทูสภุาพนัน้

เป็นใคร พร่างพราวกย้ิ็มกว้าง

"รู้จักฉันด้วยเหรอจ๊ะ"

"ค่ะ คุณบุศรนิทร์แนะน�าไว้หมดแล้ว เชญิคณุพร่างพราวท่ีรถได้เลยค่ะ"

หญิงสาวในชุดกางเกงลนินิสคีรมีกบัเสือ้เช้ิตเนือ้บางสขีาวแขนยาวนัน้

แกล้งท�าท่าทีตกใจ "แล้ววันนี้จะพาฉันไปไหน จะไม่บอกก่อนเหรอ"

ความจรงิพร่างพราวมองเห็นรถของเฟรชคลูกรุป๊ซ่ึงจอดรออยูด้่านหน้า

ประตกูระจกแล้ว ไม่มอีะไรน่ากลวัเลยท่ีจะเดนิตามจิรศัยาออกไป แต่ด้วยความ

อยากรูว่้าวนันีค้นของกมลพชัรจดัเตรยีมอะไรไว้ส�าหรบัเธอบ้างจงึแกล้งถาม

ออกไปอย่างนัน้

"ดิฉันได้รับค�าสั่งมาว่าให้พาคุณพร่างพราวไปช็อปปิ้งค่ะ"

"ที่ไหนล่ะจ๊ะ"

จิรัศยาจับสังเกตได้ว่าการถามวกไปวนมาอย่างนี้แสดงว่าคนถาม 

มีบางอย่างอยู่ในใจแล้ว เธอจึงเปิดโอกาสให้อีกฝ่ายบอก

"คณุพร่างพราวมีสถานท่ีในใจท่ีต้องการไปรเึปล่าคะ บอกดฉัินมาได้เลย

ค่ะ"

ริมฝีปากสีแดงคลี่ย้ิมออกมาอย่างอารมณ์ดีก่อนท่ีจะเปิดกระเป๋าถือ

แล้วหยบิกระดาษชิน้หนึง่ออกมาย่ืนให้จริศัยา มนัเป็นกระดาษซ่ึงมีตราของ

โรงแรมปรากฏอยู่ พร่างพราวคงเพิ่งเขียนในตอนที่มาถึงที่นี่แล้ว

"อนันีค้อื..." จริศัยารู ้ แต่เธออยากได้ยินค�ายืนยนัในสิง่ท่ีพร่างพราว
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ต้องการ

"ของท่ีเพื่อนของฉันฝากซ้ือน่ะ มีท่ีไหนท่ีมีของพวกนี้ครบบ้างม้ัย  

ฉันไม่ได้มากรุงเทพฯ นานแล้ว ห้างดังๆ ก็คงเปลี่ยนไปมากแล้วมั้ง"

ในลสิต์ท่ีปรากฏอยู่บนกระดาษนัน้มท้ัีงกระเป๋า เสือ้ผ้า รองเท้า และ

เครื่องส�าอางซ่ึงเป็นแบรนด์ดังท้ังสิ้น โชคดีท่ีจิรัศยาเป็นพวกชอบช็อปปิ้ง 

ผ่านกระจก เธอจงึรูด้ว่ีาจะพาพร่างพราวไปท่ีไหนเพ่ือท่ีจะได้ข้าวของเหล่านี้

อย่างครบถ้วน

"ได้ค่ะ ดิฉันจะพาคุณพร่างพราวไปและจะพยายามหาร้านค้าให้ครบ

ตามท่ีต้องการค่ะ" เธอตอบแล้วคนืกระดาษแผ่นนัน้ให้ จากนัน้กผ็ายมือให้

พร่างพราวเดินน�าไปก่อน "เชิญค่ะ"

ตอนนี้ในใจของเลขาฯ สาวนัน้ก�าลงัคดิค�านวณตวัเลขท่ีต้องจ่ายไปใน

วนันี ้ แม้จะไม่ใช่เงนิของตวัเองแต่จริศัยากเ็สยีดายเหลอืเกนิ เพราะถ้ามนั 

เป็นตวัเลขท่ีปรากฏอยู่ในบัญชีเงนิฝากของเธอเอง เธอคงกลายเป็นคนท่ีมี

ความสุขมากที่สุด

จากหนึ่งชั่วโมงเป็นสองชั่วโมง จากสองห้างกลายเป็นสาม และจาก

ถุงกระดาษในมือท้ังสองข้างก็ต้องเรียกให้คนขับรถมาช่วยถือด้วย จิรัศยา

เห็นแล้วว่าพร่างพราวมีความสุขกับการช็อปปิ้งมากแค่ไหน แต่นั่นยัง 

ไม่น่าประหลาดใจเท่าความแข็งแรงของพร่างพราวท่ีดูจะไม่เหน็ดเหนื่อย

กบัการเดนิ ลองชุด และพดูคยุกบัพนกังานเลย เธอเสยีอีกท่ีแทบจะเป็นลม 

อาหารว่างท่ีรองท้องมานั้นเผาผลาญหมดไปนานแล้ว และตอนนี้จิรัศยา 

กก็�าลงัก่นด่าตวัเองอยู่ท่ีไม่คดิเผือ่ไว้ว่าแขกอาจจะไม่ปล่อยให้เธอมีเวลาส่วนตวั

เพื่อไปรับประทานอาหารกลางวัน

นาฬิกาข้อมือของจริศัยาบอกเวลาสบิเจด็นาฬิกาพอด ี แต่เธอยงัใช้ชีวติ

อยู่ในห้างสรรพสินค้าเหมือนเดิม แสดงว่าอาหารค�่าวันนี้ระหว่างกมลพัชร
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กับพิพากษ์นั้นจะไม่มีพร่างพราวร่วมด้วย หญิงสาวเดินน�าโดยมีจิรัศยา 

เดินตามและคนขับรถรั้งท้ายขบวน แล้วจู่ๆ พร่างพราวก็หยุดเดินบริเวณ

หน้าร้านคาร์เทียร์ซ่ึงอยู่ช้ันหนึ่งของห้าง จิรัศยาจ�าเป็นต้องหยุดตาม  

ตอนนี้เท้าของเธอเจ็บระบมไปหมด แม้ว่าจะใส่รองเท้าส้นไม่สูงนักแต่มัน 

ก็เป็นรองเท้าหนัง ซึ่งการใช้มันเพื่อเดินติดต่อกันหลายชั่วโมงอย่างนี้ยังไง

ก็ต้องโดนกัดจนได้ 

"เธอบอกว่าถ้าฉันไม่ใช้บัตรของพัฒนวรินทร์ เธอจะโดนดุใช่มั้ย"

"อ่ะ ชะ...ใช่ค่ะ"

จู่ๆ พร่างพราวก็ถามเรื่องนี้ เมื่อได้ค�าตอบแล้วเธอก็ย้ิมมุมปาก  

"ถ้าอย่างนั้นฉันจะใช้มันที่นี่"

หญิงสาวช้ีไปท่ีร้านคาร์เทียร์ซ่ึงมีท้ังผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง นาฬิกา 

เครือ่งประดบั และสิง่ท่ีเหมาะจะซ้ือเป็นของขวัญอีกมากมายในนัน้ จริศัยา

ได้แต่รับค�าแล้วปล่อยให้เธอเดินน�าเข้าไปก่อน หญิงสาวหันหลังกลับไป 

สั่งงานกับคนขับรถ

"พีเ่อาของไปเกบ็ในรถก่อนนะ เธอคงอยู่ในนีอี้กสกัพกัใหญ่ ไปหาอะไร

รองท้องก่อนแต่อย่าไปไกลจากรถ คอยรบัโทรศพัท์ด้วย"

"คุณจิก็ยังไม่ได้ทานอะไรเลยนี่ครับ"

"ไม่เป็นไร เดี๋ยวจิกลับไปทานที่บ้านทีเดียว พี่ไปเถอะค่ะ"

"งั้นผมจะซื้อขนมปังไปเก็บไว้ในรถเผื่อคุณจินะครับ"

หญิงสาวย้ิมอ่อน "ก็ได้ แต่อย่าทานอะไรในรถนะ เดีย๋วมันจะมีกลิน่  

ไปกินในห้องรับรองที่ทางห้างเขาจัดไว้ให้นะ"

"ครับ"

เมือ่สัง่งานทุกอย่างเสรจ็แล้วจริศัยากเ็ดนิตามพร่างพราวเข้าไปภายในร้าน

ซ่ึงถกูตกแต่งไว้อย่างหรหูรา สมกบัท่ีเป็นแบรนด์ระดบัสงู วินาทีแรกพนกังาน

ต่างหันมามองเธอเป็นตาเดยีว ก่อนจะโค้งศรีษะให้นดิๆ ในนาทีต่อมา เธอคง
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ถกูประเมินจากทุกคนไปเรยีบร้อยแล้ว หญิงสาวโค้งให้แล้วบอกคนท่ีก�าลงั 

เดนิเข้ามาหา

"ดิฉันมากับคุณผู้หญิงคนเมื่อครู่ค่ะ"

"อ๋อ ค่ะ งั้นเชิญด้านในเลยค่ะ เรามีที่ส�าหรับนั่งรอ..."

เธอถูกจัดประเภทและโดนแยกระดับออกมาแล้ว โลกก็เป็นแบบนี้...

จริศัยาเข้าใจและยอมรบัมัน เลขาฯ สาวเดนิไปนัง่บนเก้าอ้ีท่ีทางร้านจดัไว้ให้ 

มนัอยู่ชิดผนงัด้านหนึง่ของร้านซ่ึงสามารถมองเห็นแผ่นหลงัของพร่างพราว

ท่ีก�าลงันัง่บนเก้าอ้ีสตลูหน้าเคาน์เตอร์กระจกอยู่

เป็นหญิงสาวท่ีโชคด ีได้เกดิมาในครอบครวัท่ีด ีมฐีานะ เธอสามารถ

ครอบครองทุกอย่างได้อย่างท่ีต้องการ มีคนคอยเอาอกเอาใจและมอบ 

สิ่งดีงามให้ในทุกช่วงเวลาของชีวิต ซ่ึงสิ่งเหล่านี้แทบจะไม่เกิดข้ึนกับฉัน 

หากฉันไม่ได้พบคุณพารณ

จู่ๆ จิรัศยาก็ย้ิม เธออาจจะอิจฉาพร่างพราว แต่พารณกลายเป็น 

สิ่งมีค่าท่ีเธอมี เธอไม่ยอมแลกเขากับใครหรืออะไรก็ตามบนโลกใบนี้  

หญิงสาวผูไ้ม่ยึดตดิกบัความโชคร้ายในอดตีและมองโลกตามความเป็นจรงิ

เชื่อหมดหัวใจว่าโชคชะตาของมนุษย์นั้นบางส่วนถูกก�าหนดมาแล้ว แต่ก็มี

อีกหลายส่วนท่ีสามารถเลอืกได้ด้วยตวัเอง และเธอพร้อมจะท�าชีวติของตวัเอง

ให้มีความหมายตลอดไป

หลงัจากตกอยู่ในภวังค์อยู่ช่ัวครู่ใหญ่ จริศัยากเ็ห็นพร่างพราวหันหลงั

กลบัมามอง เม่ือเห็นว่าเธอนัง่อยู่ท่ีมมุหนึง่ว่าท่ีสะใภ้ของพฒันวรนิทร์กก็วกัมอื

เรยีกให้เดนิเข้าไปหา จริศัยาลกุขึน้ยืนแล้วต้องกดัฟันเดนิอีกครัง้ แผลท่ีถกู

รองเท้ากดันัน้ไม่ปรานเีธอเลย

"เลือกได้แล้วเหรอคะ"

"ยัง ช่วยฉันเลือกหน่อยสิ เลขาฯ ของคุณป้าบอกว่าเธอท�างาน 

ให้น้องสาวของพี่กัณฑ์ ฉันเลยคิดว่าเธอต้องเห็นคุณกิ่งแต่งตัวสวยๆ  
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ใส่เครือ่งประดับพวกนีจ้นชิน งัน้ช่วยเลอืกหน่อยว่าอนัไหนเหมาะกบัฉันท่ีสดุ"

"อุย๊ ดฉัินไม่กล้าแนะน�าหรอกค่ะ แม้จะเห็นคณุกิง่สวมเครือ่งประดบัสวยๆ 

ทุกวัน แต่ดฉัินก็ไม่ได้มีความรูห้รอืความสามารถท่ีจะแนะน�าคณุพร่างพราว

ได้หรอกค่ะ"

หญิงสาวหัวเราะคิกคักดูน่ารัก แต่จิรัศยากลับรู้สึกอับอายเล็กน้อย 

เม่ือเห็นพนกังานท่ียืนอยู่หลงัเคาน์เตอร์กระจกนัน้ร่วมหัวเราะไปกบัพร่างพราว

ด้วย

"ไม่ต้องซีเรยีสขนาดนัน้ แค่ชีม้าว่าอนัไหนสวยท่ีสดุในความคดิของเธอ

ก็ได้"

จริศัยาเผลอกดัรมิฝีปากของตวัเองเบาๆ ความเครยีดก่อตวัข้ึนเรือ่ยๆ 

ตลอดเวลาท่ีพร่างพราวเดินซ้ือของในห้างนั้นเธอไม่หันมาถามความเห็น

ของผูติ้ดตามสกัค�า แต่ในเวลานี.้..เวลาท่ีจะต้องซ้ือของช้ินท่ีแพงท่ีสดุ และ

ต้องใช้อ�านาจเงนิของพฒันวรนิทร์ในการสัง่จ่ายนัน้พร่างพราวกลบัต้องการ

ความเห็น เหมือนกบัเธอต้องการจะอวดชาวโลกโดยใช้เดก็ตดิตามนัน้เป็น

ตวัเปรยีบเทียบว่าตนเองโชคดแีค่ไหน จริศัยารูส้กึไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถกู

พร่างพราวเลือกเครื่องประดับท่ีมีท้ังสร้อยคอ ก�าไลข้อมือ นาฬิกา 

และแหวนมาวางไว้ตรงหน้าของเธอ จริศัยาไม่เห็นราคาของเครือ่งประดบั

เหล่านั้น แต่ก็ประเมินได้เลยว่ามันมีค่ามากกว่าเงินเดือนของเธอท้ังปี 

อย่างแน่นอน

"ดิฉันคิดว่าก�าไลสีชมพูนั่นสวยดีนะคะ"

"เขาเรียก Pink Gold จ้ะ เธอก็รสนิยมดีนี่นา"

มันเป็นก�าไลข้อมือขนาดเล็กท่ีตัวเรือนเป็นทองค�าสีชมพู มีเพชร 

เม็ดเล็กๆ ฝังอยู่ในตัวเรือนเว้นระยะห่างเท่ากันจ�านวนสิบเม็ด ด้านใน 

สลกัค�าว่า 'Cartier' ไว้ด้วย เธอเลอืกช้ินนีเ้พราะก�าไลนัน่มีเพชรเม็ดเลก็ๆ 

น้อยท่ีสดุ ส่วนช้ินอ่ืนท่ีวางอยู่ด้วยกนันัน้ต่างกม็ขีนาดของเพชรเม็ดใหญ่กว่า
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คละกันไป

"งั้นฉันเอาอันนี้"

"คุณพร่างพราวเลือกเองดีกว่านะคะ!"

จริศัยาตกใจท่ีพร่างพราวเช่ือเธออย่างง่ายดาย อาการตกใจของเธอนัน้

ย่ิงดตูลกในสายตาของคนอืน่

"ไม่เป็นไรหรอกน่า ฉันกช็อบเหมอืนกนั เอาล่ะ เลกิตกใจแล้วใช้บัตร

ที่เธอถือมาทั้งวันได้แล้ว"

พูดจบแล้วหญิงสาวก็ลุกข้ึนยืน พร่างพราวเดินออกจากเคาน์เตอร์

แล้วเดินวนในร้านเพื่อรอให้จิรัศยาจ่ายเงินซ้ือก�าไลวงนั้น เลขาฯ สาว 

ย่ืนบัตรเงนิสดและนามบัตรของเฟรชคลูกรุป๊ให้พนกังานขาย เมือ่เขาเห็นว่า

เธอเป็นคนของใครความนอบน้อมและให้เกยีรติกเ็พ่ิมข้ึนมาทันที พนกังาน

โค้งศีรษะให้ก่อนบอก

"เราจะน�าก�าไลไปท�าความสะอาดและจัดใส่กล่องอย่างสวยงามนะครบั 

กรุณารอสักครู่"

"ขอบคุณค่ะ ขอใบเสร็จด้วยนะคะ"

"แน่นอนครับ"

กว่าพร่างพราวจะออกจากห้างและกว่าท่ีรถของเฟรชคลูกรุป๊จะมาส่งเธอ

ท่ีหน้าโรงแรม เวลากล่็วงเลยมาจนเกอืบจะสองทุ่มแล้ว จริศัยายังคงชอ็กกบั

ราคาของก�าไลที่เพิ่งจ่ายไปไม่หาย พรุ่งนี้เธอคงมีหลายค�าถามที่ต้องตอบ 

หญิงสาวกัดฟันลุกข้ึนยืนส่งพร่างพราวท่ีหน้าประตูกระจกเป็นครั้งสุดท้าย 

ก่อนท่ีจะลาจากกัน พนักงานของโรงแรมกรูกันเข้ามาช่วยถือถุงช็อปปิ้ง 

แล้วยืนรอพร่างพราว จิรัศยานึกดีใจท่ีไม่ต้องเป็นคนถือถุงพวกนี้ขึ้นไปส่ง 

พร่างพราวถงึบนห้อง คนขับรถกบัเลขาฯ สาวก�าลงัจะบอกลาแขกคนส�าคญั

ของเจ้านายพวกเขาโดยการโค้งให้อย่างสุภาพ แต่ก็ถูกขัดจังหวะเสียก่อน  
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เมือ่พร่างพราวย่ืนสิง่หนึง่มาตรงหน้า

"อ่ะ นี่ค่าตอบแทนส�าหรับวันนี้"

"คะ?"

แบงก์มูลค่าห้าร้อยบาทสองใบอยู่ตรงหน้าของจิรัศยา

"ค่าตอบแทนไง รับไปเถอะ เธอสองคนเหนื่อยกับฉันมาทั้งวันแล้ว"

"เอ่อ ดฉัินรบัไว้ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะดฉัินท�าตามหน้าท่ีท่ีได้รบัมอบหมาย

มาจากเจ้านาย"

"ฉันรู้ แต่นี่พิเศษจากฉันไง...หรือว่าน้อยไป"

"ปะ...เปล่าค่ะ ดิฉันไม่ได้คิดอย่างนั้น" เธอพูดเสียงอ่อน

"งั้นก็รับไป ฉันไม่ชอบให้คนเอาไปพูดลับหลังว่าเป็นคนไม่มีน�้าใจ"

จิรัศยามองหน้าเธอด้วยความงงงัน อะไรท�าให้หญิงสาวแสนสวย 

ตรงหน้าคิดว่าเธอจะนินทาลับหลังผู้ท่ีจะมาเป็นเจ้านายในอนาคตแบบนั้น 

หรอืพร่างพราวจะคิดและพดูอย่างนีเ้ป็นปกติอยู่แล้ว อาจเป็นความเคยชิน 

ของหญงิสาวแต่มันกท็�าให้คนฟังรูส้กึตะขิดตะขวงใจ จะปฏเิสธว่าเธอไม่มวีนั

ท�าอย่างนัน้กป็ฏเิสธได้ไม่เตม็ปาก ราวกบัว่าพร่างพราวเป็นคนท่ีชอบตดัสนิคน

และสถานการณ์ตามความคดิของตวัเองจนเคยชินเสยีมากกว่า และท่ีส�าคญั

มันมีสายตาหลายคู่มองพวกเธออยู่ตรงนั้น

เมื่อจิรัศยาไม่รับ พร่างพราวก็ยัดเงินนั้นลงในมือของเลขาฯ สาว  

คนถูกกระท�าตกใจเล็กๆ แต่ไม่กล้าพูดหรือต่อต้านอะไร

"ฉันเหนื่อย"

พร่างพราวพูดแค่นั้นแล้วหมุนตัวจากไปทันที ท้ิงให้จิรัศยายืนอึ้ง 

อยู่ติดกับรถของเฟรชคูลกรุ๊ป ในสมองของเธอยังคงสับสนแต่ความรู้สึก 

แจ่มชัดว่าตนเองอับอายแค่ไหน สิ่งท่ีเกิดข้ึนอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาของ

พร่างพราว แต่มันไม่ใช่สิ่งท่ีจิรัศยาคาดหวัง บางทีอาจเป็นเธอท่ีผิดเอง 

เลขาฯ สาวต้องการให้พร่างพราวให้เกียรติและปฏิบัติกับเธอราวกับเพื่อน
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หรือคนในระดับเดียวกัน...เธอต้องการน�้าใจไม่ใช่เงิน แต่ความจริงแล้ว 

มันไม่มีทางเป็นแบบนั้นได้ สังคมที่เธออยู่มันมีระดับชั้นของมัน

แล้วตอนนัน้เองกมี็ชายคนหนึง่เดนิเข้ามาหาคนท้ังสองตรงจดุจอดรถ 

คนขับรถเห็นชายร่างสูงคนนั้นก่อน เขาจึงโค้งศีรษะให้ในขณะท่ีจิรัศยา 

ยังตกอยู่ในภวังค์ของตนเอง

"สวัสดีครับคุณรณ"

เมือ่ได้ยนิเสยีงทักหญิงสาวจงึเพิง่ได้สต ิ เธอหันไปมองในทิศทางเดยีว

กับท่ีคนขับรถมอง พารณเดินเข้ามาหาในชุดท�างานท่ีพับแขนเสื้อเช้ิต

เรยีบร้อย เขายังดสูมาร์ตแม้เวลาจะล่วงเลยมาสองทุ่มเศษแล้ว

"ท�าไมคุณมาอยู่ที่นี่ได้คะ"

เขายิ้ม "โทรถามสิ"

แล้วเขาก็พยักพเยิดไปท่ีคนขับรถ ชายหนุ่มท้ังสองย้ิมให้แก่กัน  

พารณคงจะสอบถามเรื่องของเธอมาแล้วในตอนท่ีเธอแยกจากคนขับรถ 

หน้าร้านคาร์เทียร์

"คณุมีธรุะกบัคณุพร่างพราวด้วยเหรอคะ" ค�าถามนัน้เบาหวิวราวกบั

คนถามเหนื่อยจนไม่มีแรงจะพูด "เธอขึ้นห้องพักไปแล้ว"

พารณส่ายหน้าช้าๆ "ผมมารบัคณุนัน่แหละ คนรถจะได้ไม่ต้องวนไปส่ง 

เหนือ่ยมาท้ังคูแ่ล้วนี ่แยกกนัตรงนีเ้ลยดกีว่า เดีย๋วผมไปส่งคณุเอง"

เลขาฯ หนุม่หันไปสัง่งานบางอย่างกบัคนขบัรถอีกเลก็น้อย ซ่ึงจริศัยา

ไม่ได้ตัง้ใจฟัง แต่ในตอนท่ีคนขับก�าลงัจะก้าวข้ึนรถของเฟรชคลูกรุป๊นัน้เธอก็

นกึขึน้มาได้

"เดี๋ยวค่ะพี่"

ชายหนุม่ท้ังคูหั่นมามองเธอ จริศัยาเดนิเข้าไปใกล้คนขับแล้วย่ืนธนบัตร

ในมือของตนให้

"คุณพร่างพราวให้มาค่ะ รับไว้ด้วยนะคะ"
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เขาลังเล "เอ่อ แต่มันเป็นของคุณจิด้วยนี่ครับ"

"รับไปทั้งหมดนี่แหละค่ะ...นะคะ รับไปเถอะ จิอยากให้พี่รับไว้"

คนขับรถยงัไม่กล้ารบัเงนิจ�านวนหนึง่พันบาทนัน้ เขาหันไปสบตากบั

พารณ ชายหนุม่จงึพยักหน้าเชิงอนญุาตให้ ดงันัน้คนขับรถจงึยกมอืไหว้จิรศัยา 

หญิงสาวรบีไหว้คนื

"ไม่ต้องไหว้จิหรอกค่ะ จิไม่ได้เป็นคนให้ นี่เป็นสิ่งท่ีพี่ควรจะได้รับ 

อยู่แล้ว วนันีพ่ี้ท�างานเกนิหน้าท่ีของตวัเองไปเยอะ สมควรจะได้รบัแล้วล่ะค่ะ"

ในสงัคมน้ีมีคนท่ีอยากให้และคนท่ีต้องการรบัอยู่คูก่นั ส�าหรบัจริศัยา

เงินจ�านวนนี้อาจไม่จ�าเป็นส�าหรับเธอเท่าไรนัก แต่ส�าหรับคนท่ีมีโอกาส 

ในชีวติน้อยกว่ามันกลบัมีค่ามหาศาล เพราะฉะนัน้เราควรให้ในสิง่ท่ีคนรบั

ต้องการ ซ่ึงบางครั้งอาจจะต้องพูดคุยกันหรือท�าความรู้จักกันให้มากพอ 

เสียก่อน

"ไม่ต้องห่วงคุณจิหรอก เธอจะได้รับค่าตอบแทนจากคุณท่านเอง" 

พารณบอกให้คนขับรถสบายใจ

"ขอบคุณมากครับ"

"เอารถไปคนืท่ีบรษัิทแล้วกลบับ้านไปพักเถอะ พรุง่นีอ้าจจะมีงานด่วน

อีก"

"ครับคุณพารณ"

คนขับรถมุดเข้าไปนั่งประจ�าท่ีแล้วปิดประตู ก่อนท่ีเขาจะเคลื่อนรถ

ออกไปดเูหมือนเขาเพิง่จะนกึอะไรบางอย่างขึน้มาได้ ดงันัน้กระจกรถจึงถกู

เลื่อนเปิด

"ขนมปังของคุณจิครับ"

เขาโบกถุงขนมปังในมือท่ีตัวเองซ้ือมาเผื่อเธออย่างร่าเริง จิรัศยา 

ย้ิมกว้าง มันเป็นความสมัพนัธ์อันเรยีบง่ายท่ีเกดิกบัเพือ่นร่วมงาน หญิงสาว

เคยซ้ือของกินมาฝากเหล่าพนักงานขับรถของเจ้านายหลายต่อหลายครั้ง
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จนทุกคนมักล้อเธอว่า 'คุณจิขนมถุง' เพื่อบรรยายลักษณะของจิรัศยาว่า 

เธอมักมาที่ห้องพักของคนขับรถพร้อมของกินถุงใหญ่ๆ เสมอ

"ขอบคุณค่ะ เกือบลืมซะแล้ว ขับรถกลับดีๆ นะ"

"ครับ คุณทั้งสองคนด้วยนะครับ"

การบอกลาครัง้สดุท้ายเกดิขึน้พร้อมรอยยิม้ของทุกคน พารณไม่พูดอะไร

นอกจากยกแขนข้ึนโอบไหล่ของคนรกัไว้แล้วดงึตวัเธอให้เริม่เดนิไปพร้อมกนั

กบัเขา แต่หญิงสาวกลบัซู้ดปากเบาๆ เสยีก่อน

"เกิดอะไรขึ้น" เขาถาม

"เจ็บเท้าค่ะ"

พารณก้มหน้าลงไปมองแต่เขาไม่เห็นอะไร ชายหนุ่มจึงตัดสินใจ 

นัง่ยองลงกบัพืน้แล้วจบัเท้าข้างหนึง่ของเธอ นัน่ท�าให้จริศัยาร้องเสยีงหลง

"มะ...ไม่ต้องค่ะ คุณรณ"

ชายหนุม่เงยหน้าข้ึนมามอง "อะไรคอืไม่ต้อง เป็นแผลถลอกขนาดนี"้

เขาก้มลงไปมองอีกครั้ง "สองข้างเลยนี่นา เลือดซิบเลย"

จริศัยากเ็พ่ิงรูว่้ามีเลอืดออกด้วย เธอไม่มีอะไรจะพูดอีก ตอนนีพ้ารณ

ลุกข้ึนยืนด้วยสีหน้าท่ีเคร่งขรึมกว่าเดิม จากนั้นก็ช้อนร่างบางของเธอข้ึน 

จากพืน้ทันที หญงิสาวท้ังตกใจและเขินอายจนเกอืบท�าถงุขนมปังในมือหลดุ

"คุณรณ!"

"ไม่ต้องเดินแล้ว ถ้าอายก็ซุกหน้าลงกับไหล่ของผม"

ไม่ต้องบอกเธอก็ซุกอยู่แล้วล่ะน่า นี่มันหน้าโรงแรมระดับห้าดาว 

ท่ีมพีนกังานยืนอยูต่ามจดุต่างๆ และมรีถเข้าออกเพ่ือส่งแขกอยู่ตลอดเวลา

เชียวนะ จิรัศยาหวังว่าจะไม่ได้รับค�าสั่งให้ต้องมาท�างานกับพร่างพราวอีก 

เพราะเธอกลวัว่าคนท่ีนีจ่ะจ�าเธอในสภาพนีไ้ด้ ความรูส้กึไม่ดท่ีีเกดิข้ึนเมือ่ครู่

ดเูหมือนจะถกูทดแทนด้วยหัวใจท่ีเต้นแรงราวกบัจะทะลอุอกมานอกอกแทน
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บุศรนิทร์ได้รบัค�าสัง่ให้ตดิตามไปร่วมรบัประทานอาหารค�า่กบักมลพชัร

และพพิากษ์ด้วย ภตัตาคารอาหารจนีเก่าแก่ในย่านเยาวราชเป็นทางเลอืก 

ท่ีดีท่ีสุดส�าหรับคนท่ีชอบอาหารจีน กมลพัชรรู้มาว่าพิพากษ์โปรดปราน 

อาหารประเภทนีเ้ป็นพเิศษจงึสัง่ให้เลขาฯ จดัการทุกอย่างให้ แล้วเมือ่ถงึเวลา

ผู้ใหญ่จากท้ังสองตระกูลก็มาเจอกันตามเวลานัดหมาย พร่างพราวไม่ได้

ติดตามมากบับิดาอย่างท่ีคนของเฟรชคลูกรุป๊คดิไว้ และจริศัยากส่็งข้อความ

มาแจ้งว่าเธอได้ส่งหญิงสาวกลบัท่ีพกัเรยีบร้อยแล้วด้วย

เฟรชคูลกรุ๊ปสั่งจัดห้องรับประทานอาหารส่วนตัวไว้ โต๊ะไม้ทรงกลม 

ท่ีส่วนกลางโต๊ะสามารถหมุนได้รอบทิศนัน้ตัง้อยูก่ึง่กลางห้อง ภายในตกแต่งด้วย

ภาพวาดจากพู่กนัจนี มีท้ังภาพภเูขา ป่าไผ่ และดอกบ๊วย แม้จะมคีนร่วมโต๊ะ

เพยีงแค่สามคนแต่กมลพชัรกจ็ดัอาหารชดุใหญ่ส�าหรบัพิพากษ์

เขาเป็นชายผวิเข้มจากการท�างานกลางแจ้ง อายุน่าจะอ่อนกว่ากมลพชัร 

ไม่เกนิห้าปี ศีรษะเริม่ล้านและลงพุง เวลาพูดจะเสยีงดงัและอารมณ์ดอียู่เสมอ 

บุศรนิทร์ซ่ึงมีโอกาสร่วมโต๊ะรบัประทานอาหารด้วยนัน้ลอบสงัเกตแขกของ 

เจ้านายเงยีบๆ เขาเป็นคนชอบกนิ ชอบดืม่ และพูดตรง หากมข้ีอตกลงส�าคญั

ร่วมกนัจรงิคนคนนีก้น่็าจะเป็นคนท่ีเช่ือถอืได้

"...ความจริงผมอยากเกษียณแล้ว แต่ยังหาใครมาท�างานแทนไม่ได้

ก็เลยต้องวิ่งไปมาท้ังเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอนอยู่อย่างนี้ เหนื่อย 

นะครับ"

"โถ คุณพากษ์...ถ้าจะหาคนมาท�างานแทนจริงก็คงไม่ยากหรอกค่ะ 

ฉันว่าคุณไม่กล้าวางมือเองซะมากกว่า"

พิพากษ์หัวเราะชอบใจ "คุณกมลพัชรก็ช่างรู้ใจผม มันก็จริงอยู่บ้าง

ครับ ผมพูดอย่างไม่อายเลยนะ ผมน่ะมันคนใจดีจนบางครั้งตัวเองก็เป็น

ฝ่ายเสยีค่าโง่ให้คนอืน่ ทีข่าดทนุอยูห่ลายสิบล้านกเ็พราะเรือ่งพวกนี้แหละ 

พอต้องท�างานกับคนเยอะๆ ก็หูตาไม่ไวพอที่จะดูว่าใครจริงใจกับเราบ้าง"
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"แล้วคุณพากษ์มีแผนอะไรในอนาคตกับหนี้พวกนั้นคะ"

เขาสีหน้าสลด "คงต้องยอมขายสินทรัพย์ไปบางส่วนเพ่ือเอาเงินไป

จ่ายหนี้ ความจริงผมไม่อยากท�าหรอกนะ เพราะยังไงมันก็ต้องกระทบกับ

คนท�างานในส่วนต่างๆ แน่ ท่ีจะกระทบมากหน่อยกค็อืเกษตรกรท่ีปลกูและ 

ส่งเมลด็กาแฟให้เรา เพราะคนพวกนี้ได้เช่าท่ีดนิของบรษัิทท�าการเพาะปลกู 

แต่ท�ายงัไงได้ ปัญหาของผมมนัเริม่ใหญ่ข้ึนเรือ่ยๆ กลวัว่าถ้าปล่อยไว้นานกว่านี้

เราจะรกัษาส่วนใหญ่ไว้ไม่ได้ คงต้องยอมตดับางอย่างท้ิงไปครบั"

กมลพัชรก�าลังใคร่ครวญบางอย่างในใจก่อนที่จะเอ่ยออกมาในที่สุด

"เราก็รู ้จักกันมาสองสามปีแล ้วตั้งแต่มีโอกาสท�างานร ่วมกัน 

ในสภาอุตสาหกรรม ฉันก็นับถือคุณพากษ์ในฐานะท่ีเป็นท้ังผู้บริหารและ 

เป็นท้ังพ่อท่ีสามารถเลีย้งลกูสาวคนเดยีวให้เตบิโตข้ึนมาอย่างด ี คณุพากษ์ 

เชื่อใจฉันไหมล่ะ ถ้าฉันจะเสนอตัวช่วยคุณในเรื่องนี้"

ครั้งแรกท่ีกมลพัชรได้รู้จักกับพิพากษ์นั้นก็เริ่มมาจากการท่ีประธาน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แนะน�าให้ตวัแทนของนกัธรุกจิทางภาคเหนอื

กับตัวแทนนักธุรกิจจากภาคกลางได้รู้จักกันอย่างเป็นทางการ คนท้ังคู่ 

ได้ช่วยกันท�างานในภารกิจของสภาอุตสาหกรรมมาหลายครั้งจนท�าให้เกิด

ความสนิทสนมถึงขั้นถามไถ่เรื่องส่วนตัวและเรื่องครอบครัวกันได้บ้าง

"คุณกมลพัชรพูดจริงเหรอครับ"

คนถกูถามย้ิมน้อยๆ แล้วพยกัหน้า "ฉันไม่ได้ถกูใจหนพูราวอย่างเดยีวนะ

คะ ฉันนบัถอืคณุพากษ์ในฐานะพ่อและนกัธรุกจิท่ีดด้ีวย การแนะน�าให้ลกูๆ ของ

เราได้รู ้จักกันก็เป็นเรื่องดีเรื่องหนึ่ง แต่ก็ต้องข้ึนอยู่กับพวกเขาด้วยว่า 

เขาจะลงเอยกนัยังไง แต่เรือ่งธรุกจิเนีย่ฉันอยากให้มองแยกออกจากกนั"

พิพากษ์มีท่าทีสนใจขึ้นมาทันที เขาขยับตัวอย่างตื่นเต้น

"ฉันอยากลงทุนร่วมในธุรกิจกาแฟของคุณพากษ์ค่ะ เพราะฉันยัง 

มองเห็นอนาคตของมันอยู่ คุณพากษ์จะว่ายังไงถ้าฉันเสนอเงินก้อนหนึ่ง
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เพื่อให้คุณน�าไปช�าระหนี้ของธุรกิจ โดยแลกกับการมีส่วนร่วมตัดสินใจใน

ธุรกิจของคุณด้วย"

แน่นอนว่านั่นคือการขอเข้าไปร่วมบริหารและจัดการในธุรกิจ 

ท่ีก�าลงัขาดทุนอยู ่ ในแง่ของเฟรชคลูนัน้มนัคอืการลงทุนเพ่ิม แต่ในแง่ของ

พฒันากาแฟไทย พวกเขาจะสญูเสยีอ�านาจในการบรหิารจดัการไปบางส่วน 

แต่หนี้สินท่ีมีก็จะหมดไปด้วย พิพากษ์ยังคงอึ้งอยู่ กมลพัชรจึงหันไป 

พยักหน้าให้เลขาฯ ของนาง บุศรินทร์รู้ใจเพราะเตรียมการทุกอย่างไว้แล้ว 

เธอหันไปหยิบแฟ้มขึ้นมาแล้ววางไว้ตรงหน้าพิพากษ์

"ในนัน้มีข้อตกลงเลก็น้อยท่ีทางเราขอเสนอให้คณุพากษ์พจิารณา หาก 

มีอะไรต้องการเปลีย่นแปลงแก้ไขหรอืต่อรองเพ่ิมเตมิกแ็จ้งเรามาได้นะคะ"

กมลพชัรพดูจบแล้วยกแก้วน�า้ข้ึนดืม่ นางม่ันใจเกนิแปดสบิเปอร์เซ็นต์ว่า

พพิากษ์จะไม่ปฏเิสธข้อเสนอนีแ้น่
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เช้าวันนี้กัณฑ์อเนกไม่มีตารางงานท่ีต้องพบปะกับใคร เขาจึง 

ต่ืนสายกว่าปกตแิละไม่จ�าเป็นต้องรบีร้อนเข้าส�านกังาน พารณจงึมาหาเขา 

ท่ีคอนโดมิเนยีมแทน หลงัจากท่ีกมลพชัรรูว่้าลกูชายคนโตแอบซ้ือห้องสวีต

ในคอนโดฯ เดียวกันอีกห้องเพื่อต้องการใช้ชีวิตท่ีหลุดพ้นจากการควบคุม

ของแม่ นางรับรู้แต่ก็ไม่ได้เข้ามาวุ่นวายอะไรอีก ดังนั้นกัณฑ์อเนกจึงม ี

ห้องส่วนตวัถงึสองห้องภายในคอนโดมิเนยีมเดยีวกนั และส่วนใหญ่เขาใช้ชีวิต

อยู่ในห้องลับของตัวเอง โดยทิ้งห้องที่แม่เลือกไว้ให้ว่างเปล่าอยู่อย่างนั้น

พารณน�าเอกสารมาให้กัณฑ์อเนกลงนามแฟ้มใหญ่ ก่อนจะมาท่ีนี ่

เขาแวะไปท่ีส�านกังานใหญ่ก่อนแล้ว เลขาฯ หนุม่เงยีบกว่าปกต ิ เขาแค่ยนืนิง่

แล้วเฝ้ามองเจ้านายอ่านเอกสารก่อนลงนามเท่านั้น นิ่งเฉยจนกัณฑ์อเนก

แปลกใจ

"ท�าไมวันนี้เงียบแปลกๆ ไม่มีอะไรมาเล่าให้ฉันฟังเหรอ"

พารณส่ายหน้าช้าๆ

"หรือจะรอให้ฉันถามก่อน"

"ถามมาสิครับ"

บทที่ 3
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กณัฑ์อเนกเห็นแววกวนประสาทจากเลขาฯ ของเขาแล้ว ชายหนุม่จึง

วางปากกาในมอืแล้วเอนหลงัลงบนพนกัเก้าอ้ี สายตาจ้องไปท่ีพารณเขม็ง

"นายโกรธฉันเหรอ"

"เปล่าครับ"

"มันต้องมีอะไรสักอย่างสิน่า...หรือจะเป็นเรื่องที่ต้องไปชลบุรี"

"อ้อ ผมไปวันหยุดนี้เลยได้ไหมครับ ผมหาข้อมูลมาแล้วบางส่วน"

"ถ้านายอยากไปก็ตามใจ ฉันก็แค่รอฟังข้อมูลที่นายจะหามาให้"

"ผมจะไปสองวนั ซ่ึงหมายความว่าคณุกณัฑ์ห้ามโทรหาหรอืเรยีกผม

กลับมา"

"ท�าไม"

"เพราะผมจะใช้วันลาพักร้อนด้วยไงล่ะครับ"

"ไปเท่ียวเหรอ...ท�าไมนายต้องท�าอย่างนัน้ด้วย ถ้าบอกว่าไปท�างาน

นายกจ็ะเบิกค่าล่วงเวลาได้นะ"

พารณส่ายหน้า "ผมจะพาแฟนไปเท่ียว อีกอย่างคณุกณัฑ์ต้องจ่ายให้ 

อยู่แล้วเพราะผมไปท�างานให้คุณกัณฑ์"

คราวนี้กัณฑ์อเนกเข้าใจสถานการณ์ได้ทันที และเขาก็ย่นจมูกให้  

"นายวางแผนไว้แล้ว"

"เพิ่งคิดได้เมื่อคืนครับ"

"ฉันเห็นความแค้นในแววตาของนายนะ"

พารณเสมองไปทางอ่ืนแต่ไม่ได้ขยับไปไหน กัณฑ์อเนกเห็นว่า 

คงเค้นอะไรไม่ได้อีกเขาจึงรีบเซ็นชื่อลงในเอกสาร เสร็จแล้วก็ผลักแฟ้มให้

เลขาฯ ส่วนตัวไปจัดการต่อ

"แล้ววันนี้คุณกัณฑ์จะเข้าออฟฟิศไหมครับ"

"ไม่ดีกว่า จะนอนฝันถึงโครงการใหม่ของฉัน"

"อ้อ ฝันเรือ่งนีด้้วยครบั...มีสือ่ได้รปูภาพของคณุกบัคณุพร่างพราวไป 
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ตอนนีม้ลีงเวบ็ไซต์อยู่สามท่ี ต้องการให้ตรวจสอบอะไรไหมครบั"

"ไม่อ่ะ รู้อยู่แล้วว่าเป็นฝีมือของคุณแม่" เขาเบ้ปากแล้วลุกข้ึนยืน  

"แล้วราคาหุ้นเป็นยังไง"

"จากข่าวท่ีออกมาแสดงให้เห็นว่าเป็นผลบวกท้ังฝ่ายคุณท่านและ 

คุณกัณฑ์ครับ"

"แสดงว่าทุกคนอยากให้ฉันแต่งงานเหรอเนี่ย"

เขายักไหล่แล้วเดินออกจากโต๊ะท�างาน พารณก้มศีรษะให้เล็กน้อย 

เชิงบอกลาโดยท่ีไม่ต้องเอ่ยลา แล้วกร็วบเอกสารท่ีเจ้านายเซ็นไว้ข้ึนมาถอื 

เลขาฯ หนุ่มต้องกลับไปที่ส�านักงานอีกครั้งเพื่อจัดการกับเอกสารพวกนี้

หลังจากผละจากพารณแล้ว กัณฑ์อเนกก็เตรียมตัวจะอาบน�้า เขา

ก�าลังเลือกชุดล�าลองท่ีจะใส่ในวันนี้ แล้วจู่ๆ เสียงโทรศัพท์มือถือก็ดังข้ึน  

ชายหนุม่เหลอืบมองหน้าจอแล้วย่ิงสงสยั เพราะร้อยวันพันปีกริตกิาไม่เคย

โทรศัพท์มาหาเขา นอกจากจะเจอกันในตอนท่ีต้องรับประทานอาหารค�่า

ร่วมกันท่ีบ้านพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว น้องสาวก็แทบจะไม่มีเรื่องอะไร 

พูดคุยกับเขาเลย กัณฑ์อเนกจึงรับโทรศัพท์โดยที่ยังเดาอะไรไม่ออก

"ว่าไง"

"ค�าทักทายอันแสนเย็นชาจากเจ้าชายน�้าแข็ง"

"มีอะไรยายกิ่ง ไม่ต้องเล่นลิ้น"

"พี่ใช้งานคนของกิง่หนกัเกนิไปแล้วนะ คราวหลงักิง่ไม่ให้ยืมตวัแล้ว"

กณัฑ์อเนกยงัล�าดบัเรือ่งราวอะไรไม่ถกู "พูดเรือ่งอะไร เกริน่หน่อยซิ"

"กเ็ม่ือวานพีเ่อาคนของกิง่ไปรบัใช้พ่ีสะใภ้ไง เนีย่กลบัมาท�างานเช้านี้

เท้าเยนิจนใส่รองเท้าไม่ได้ บอกให้กลบับ้านไปพักกไ็ม่กลบั ยังลากรองเท้าแตะ

เดินไปเดินมาอยู่เลย"

ในที่สุดเขาก็รู้เรื่องหนึ่ง "พูดถึงจิเหรอ"
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"ใช่ส!ิ" กริตกิาข้ึนเสยีงสงู "ครัง้หน้าหาคนอืน่ไปเดนิตามคณุพร่างพราว

อะไรนีเ่ลยนะ กิง่ไม่ให้ยมืจแิล้ว ไร้สาระ เสยีเวลา"

"เดี๋ยวๆ ใจเย็น พี่ไม่รู้เรื่อง"

"อ้าว...คุณแม่คนเดียวเหรอ คิดว่าพี่กัณฑ์เป็นคนเลือกจิด้วย"

"ไหนเล่ามาซิ"

หลงัจากนัน้กริตกิากพ็ดูเรว็ปานจรวด กณัฑ์อเนกไม่มช่ีองว่างส�าหรบั

ค�าถามอีก เขาได้แต่พยักหน้าหงึกหงักกับโทรศัพท์

"...ท่ีให้ไปเพราะคิดว่าช่วยไปท�าหน้าท่ีไกด์พาคนส�าคัญของพ่ีชาย

เท่ียว ท่ีไหนได้เอาคนของเราไปเป็นเบ๊ ข้าวก็ไม่ได้กนิ แถมเดนิถอืของตาม

แปดช่ัวโมงจนเท้าแตก คนของกิ่งเป็นเลขาฯ ท่ีมีความสามารถนะ ต้อง 

ให้เกียรติในวิชาชีพของเขาหน่อยสิ พูดแล้วอารมณ์ข้ึนเลย นี่ต้องบังคับ 

ให้เล่านะ เห็นคนขับรถบอกว่าเขายัดเงินใส่มือจิด้วยบอกว่าเป็นค่าจ้าง 

ท่ีเสยีเวลา แต่จไิม่เอา...คนของเรากน่็าโมโห ไม่หือไม่อือ ปฏเิสธเขากไ็ม่เป็น 

เดี๋ยวต้องจับมาสอนใหม่ให้รู้จักแข็งกับคนบ้าง ไม่ใช่อะไรก็ยอมท�าตามไป

ซะหมด"

จังหวะที่คนเล่าหายใจหอบ คนฟังจึงมีโอกาสพูดบ้าง

"อ๋อ เรื่องนี้เองที่เป็นสาเหตุให้เจ้ารณโกรธ"

"จรงิเหรอ รณโกรธพีเ่หรอ สมน�า้หน้า" กริตกิาหัวเราะคกิ "เม่ือเช้า 

รณขบัรถมาส่งจท่ีิออฟฟิศ แต่กิง่ไม่เจอหรอก"

"เขาเพิ่งออกจากคอนโดฯ พี่ไปเมื่อกี้"

"แล้วคิดจะแต่งกับคุณพราวจริงเหรอ"

กณัฑ์อเนกถอนใจ "กิง่กร็ูว่้าเรือ่งแต่งงานของเราคณุแม่ไม่วางมอืหรอก"

"ก็จริง" เธอเคยผ่านเรื่องการถูกปฏิเสธมาแล้วจนต้องเลิกรากับ 

แฟนชาวอิตาลีไปก่อนหน้านี้ "แต่ถ้าจะเลือกคนนี้จริงก็ต้องวางกฎเกณฑ ์

กันหน่อยนะ ห้ามยุ่งกับคนของกิ่ง ถ้าอยากมีเลขาฯ ก็หามาเอง"
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"เอาน่า แค่ชัว่คราวเท่านัน้แหละ คงไม่มีครัง้ต่อไปหรอก แล้วจพิดูอะไร

อีกบ้าง"

"อมื...นกึก่อน" เธอใช้นิว้เคาะโต๊ะเป็นจงัหวะในขณะท่ีใช้ความคดิ "อ้อ 

เรือ่งส�าคญั อนันีก้ถ็อืว่าเขาเป็นคนแฟร์ๆ อยู่ คอืคณุพราวเนีย่เธอไม่ได้ใช้ 

เงนิของเราในการช็อปป้ิงเสือ้ผ้า กระเป๋า รองเท้านะ เธอจ่ายเงนิเองท้ังหมด 

แต่ด้วยความท่ีคุณแม่เสนอบัตรเงินสดไว้ท่ียายจิแล้ว เธอก็เลยขอท�าตาม

ความต้องการของคณุแม่สกัหน่อย พีท่ายซิว่าคณุพราวซ้ืออะไร เอาเป็นว่า

ตอนนี้ยายจิก็ยังไม่หายช็อก"

เสียงหัวเราะใสๆ ของกิรติกาท�าให้กัณฑ์อเนกอดย้ิมตามไม่ได้ 

"อะไร...เพชรเหรอ"

"อ๊ะ ถกูครึง่หนึง่...ก�าไลฝังเพชรของคาร์เทียร์ ยอดหกหลกัตามวงเงนิ

ของคุณแม่ที่จะเอาใจว่าที่ลูกสะใภ้ ยายจิกระซิบว่าราคาสองแสนแปด"

"ก็โอเคนี่ คุณแม่อยากให้เขาใช้อยู่แล้ว"

"ฉลาดใช่ไหมล่ะ คราวนีก้จ็ะมขีองฝากจากตระกลูเราเป็นเครือ่งประดบั 

มรีาคาหนึง่ช้ิน จะใส่ไปอวดใครกอ้็างได้ว่าได้รบัมาจากคณุหญิงกมลพชัร ผูซ่ึ้ง

ก�าลงัจะเป็นว่าท่ีแม่สามีในอนาคต...เรดิ"

"คิดจุกจิกน่ายายกิ่ง"

แทนท่ีกิรติกาจะโกรธหรือส�านึกว่าโดนพี่ชายดุ เธอกลับหัวเราะ  

"กิ่งมันร้ายอยู่แล้ว ขอเตือนไว้ก่อนนะ ห้ามมาเอาตัวจิไปอีก โอเค้?"

"เออๆ เดีย๋วจะคุยกบัคณุแม่ให้ คดิว่าท่านคงจ�าเป็น คณุบุ๊งคงไม่ว่างม้ัง"

"ใช่ เมื่อวานตอนเย็นไปกินข้าวกับคุณพ่อของพร่างพราวเป็นเพื่อน

คุณแม่ไง"

"เขานัดเจอกันเหรอ"

"เยส อะไรกัน เรื่องของตัวเองแท้ๆ แต่ไม่รู้ มีบัตเลอร์ส่วนตัวไว้ 

ท�าไมเนี่ย"
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"ก็บอกแล้วว่าโดนโกรธอยู่ เมื่อกี้ก็ไม่ค่อยได้คุยกัน เอ้อ แล้วจ ิ

ลาพักร้อนกับกิ่งไว้รึเปล่า"

"เปล่านี่"

"อ้าวเหรอ เห็นรณบอกว่าจะพาจิไปเที่ยว"

"อมื ถ้าเขาไปวนัหยดุเขากค็งไม่ลา เพราะกิง่ไม่ได้ใช้งานเขาในวนัหยดุนี ่

ไม่เหมือนพีก่ณัฑ์ท่ีเรยีกใช้พารณตลอดย่ีสบิสีช่ั่วโมงตามต้องการ"

กัณฑ์อเนกถูกจี้ใจด�า เขาจึงรีบตัดบท "มีเรื่องฟ้องแค่นี้ใช่ไหม"

"อืม้ ว่าแต่ถ้าเลอืกคนนีจ้รงิๆ เขากต้็องมากนิข้าวท่ีบ้านเราสกัวนัใช่ไหม" 

ท้ายประโยคนัน้ลดเสยีงเป็นกระซิบ

"อีกนานน่า พี่ว่าน่าจะต้องเจอกันอีกสักครั้งหรือสองครั้ง"

"โอเค กิ่งจะได้มีเวลาหาเสื้อผ้าเครื่องประดับไว้แต่งประชัน"

"เจ้าเด็กบ้า" กัณฑ์อเนกหัวเราะ "พี่เป็นห่วงคุณพราวมากกว่าว่า 

จะรับมือกับเธอไม่ไหว"

"เชอะ เข้าข้างกันตั้งแต่วันนี้ งั้นรอรับระเบิดลูกใหญ่จากกิ่งได้เลย"

กณัฑ์อเนกวางสายลงเพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยืด ตอนนี้

นึกไปถึงจิรัศยากับพารณแล้วว่าพร่างพราวเริ่มต้นกับคนท้ังสองไว้ใน

สถานการณ์ท่ีค่อนข้างน่าอึดอัดใจ วนัหลงัอาจจะต้องมีการปรบัความเข้าใจกนั

เสียใหม่ แต่คิดอีกทีเขาเองก็ยังไม่ได้รู้จักตัวตนของพร่างพราวมากนัก 

เหมือนกนั แต่การนดัพบกนัระหว่างผูป้กครองท้ังสองเขาเชือ่ว่าประเดน็ใหญ่

มันคงไม่ใช่เรื่องการแต่งงาน น่าจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างแน่นอน  

คนอย่างแม่ของเขาเมื่อคิดจะท�าอะไรแล้วต้องเริ่มที่ปัจจัยหลักเพื่อควบคุม 

ทุกอย่างแบบเบ็ดเสรจ็มากกว่าท่ีจะคอยเกบ็รายละเอยีดเลก็ๆ น้อยๆ เพราะ

งานแบบนัน้มันเป็นหน้าท่ีของผูช่้วยท่ีอยู่รายล้อมนางมากกว่า
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"กลับบ้านพร้อมกันนะ"

พพิากษ์พดูข้ึนในตอนท่ีก�าลงัรบัประทานอาหารเช้าด้วยกนักบัลกูสาว

ภายในห้องสวีตของเธอ ถุงช็อปปิ้งหลายใบยังวางอยู่บนโซฟา เสื้อผ้า 

อีกหลายช้ินวางอยู่บนเตียงนอนขนาดใหญ่หลังจากท่ีมันถูกลองแล้ว  

พร่างพราวยังสวมเสื้อคลุมของโรงแรม ใบหน้ายับและผมเผ้ายุ่งรุงรัง เธอ

ท�าตาโตเมื่อได้ยินสิ่งที่บิดาพูด

"กลับค�่านี้เลยเหรอคะ แต่พราวยังไม่ได้เจอคุณป้าเลยนะ"

"คราวนี้ยังไม่ต้องเจอ ไว้คราวหน้า"

เธอย่นจมูกอย่างไม่พอใจ "ยังไม่ได้ขอบคุณเรื่องก�าไลนี่เลย"

หญิงสาวยกข้อมือข้างท่ีสวมก�าไลคาร์เทียร์ให้พ่อของเธอด ู พิพากษ์

เพ่งความสนใจทั้งหมดมาที่มัน เขาวางมีดกับส้อมลงบนจานทันที

"คุณหญิงให้มาเหรอ"

"เปล่า แต่ส่งคนให้มาซื้อของให้ อันนี้พราวเลือกเองแหละ"

"แพงมากมั้ย"

"ส�าหรับเราก็แพงนะ แต่ส�าหรับเขาก็คงธรรมดา"

"เท่าไรที่ว่าแพง"

"เกือบสามแสน"

"หา! ก�าไลอันนิดเดียวเนี่ยนะ"

เธอย่ืนแขนไปใกล้บิดาอกีนดิ "พ่อด ูนีเ่พชรแท้ๆ นะ...สบิเม็ด ถงึมัน

จะเลก็ไปหน่อยแต่กค็อืเพชรแหละ จะให้มนัถกูกว่านี้ได้ยังไง"

พิพากษ์ถึงกับกุมขมับ "นี่เขาจะคิดกับเรายังไง"

"โธ่พ่อคะ อย่าคดิมากน่า พราวกบัคุณกณัฑ์น่ะไปกนัได้ดอีอก นีเ่ขา

ยอมให้เรียกว่าพี่แล้วด้วย"

"แล้วลูกล่ะ คิดกับเขายังไง"

พร่างพราวเอาข้อศอกท้ังสองข้างต้ังบนโต๊ะรับประทานอาหารแล้ว
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มองก�าไลบนข้อมือของตวัเองด้วยความหลงใหล พิพากษ์รูจั้กสหีน้าอย่างนี้

ของลูกสาวดี เธอก�าลังสุขใจและอิ่มเอมเป็นอย่างมาก

"พราวจะต้องคดิอะไรอกี เขามีท้ังหน้าตา ชาตติระกลู ทรพัย์สมบัติ 

สิง่ท่ีเขาให้พราวได้เป็นสิง่ท่ีไม่มีใครเคยให้ แถมเขายงัเป็นฝ่ายเลอืกเราก่อน

ด้วย หน้าท่ีของพราวกแ็ค่รกัษาเขาไว้ไม่ให้ใครชิงตดัหน้าไปก่อนกเ็ท่านัน้เอง"

พิพากษ์มองใบหน้าด้านข้างของลูกสาวด้วยสายตาเป็นกังวล เธอ 

ได้ความสวยของแม่มาเต็มๆ แต่วิธีคิดและการใช้ชีวิตนั้นกลับแตกต่างกัน

โดยสิ้นเชิง ภรรยาเก่าของเขาที่เสียไปแล้วนั้นทั้งเรียบง่ายและสันโดษ แต่

ลูกสาวกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลย จะโทษใครได้นอกจากตัวเขาเอง เมื่อ 

เสยีเธอไปในตอนท่ีพร่างพราวยังเลก็ เขากก็ลวัไปหมดท่ีจะต้องรบัผดิชอบ

ดูแลลูกสาวคนเดียวให้เติบโตข้ึนมาอย่างสวยงาม สิ่งท่ีเขาเลือกท�าก็คือ 

การส่งเธอให้เข้าไปอยู่ในโรงเรยีนคอนแวนต์ซ่ึงแวดล้อมไปด้วยเพ่ือนท่ีอยู่ใน

สงัคมเดยีวกนั นัน่จงึเป็นจดุเริม่ต้นท่ีท�าให้ลกูมีโลกของตวัเอง โลกท่ีบางครัง้

เขาก็ยังไม่เข้าใจ

"แล้วความรัก...ความสุขล่ะ" พิพากษ์ถามเสียงเบา

พร่างพราวหันไปสบตากบัพ่อแล้วกอดอก "กน็ีแ่หละค่ะความสขุของพราว"

"เขารักลูกมั้ย"

หญิงสาวหัวเราะคิก "พ่อคะ เพ่ิงเจอกันครั้งแรกจะรู ้ได้ยังไงว่า 

เขารกัพราวรเึปล่า แต่พีก่ณัฑ์กส็ภุาพแล้วกเ็อาใจใส่ด ี แถมคณุแม่ของเขา 

กยั็งใจดกีบัพราวมากๆ ด้วย แล้วเราจะต้องการอะไรอีกคะ พ่ออย่าถามถงึ

อะไรที่มันเป็นนามธรรมหน่อยเลย ถามถึงสิ่งที่จับต้องได้ดีกว่า"

แล้วเธอก็ลุกขึ้น เดินไปหมุนตัวรอบๆ ห้อง

"ดูของพวกนี้สิคะ แม้ครั้งนี้พราวจะต้องซ้ือเองเพราะต้องรักษาหน้า 

ของคุณพ่อไว้ แต่ในอนาคตมันจะเป็นของพราวท้ังหมดด้วยอ�านาจเงิน 

ของพีก่ณัฑ์ค่ะ ไม่มีผูช้ายคนไหนให้พราวได้มากเท่านีแ้ล้ว ถ้าคณุป้าพดูถงึ
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เรื่องแต่งงานพ่อก็ตกลงไปเลยนะคะ พราวไม่มีปัญหา"

เธอย้ิมกว้าง หัวเราะคิกคักอย่างกับสาวน้อยวัยกระเตาะ จากนั้นก็

โบกมือให้บิดาก่อนจะเข้าห้องน�า้ไป พพิากษ์ต้องจมอยูก่บัความคดิของตน

ตามล�าพัง หลงัจากท่ีได้รับข้อเสนอมาเมือ่คนืเขากแ็ทบนอนไม่หลบั กมลพชัร

เป็นนกัธรุกจิฝีมือฉกาจ สิง่ท่ีเธอต้องการมองเห็นไม่ยากเลยว่าหากเขาพลาดอะไร

เพยีงนดิเดยีว บรษัิท พฒันากาแฟไทย จ�ากดั ต้องตกเป็นของกมลพัชร 

ในอนาคตอย่างแน่นอน แต่ถ้าลกูสาวของเขาเข้ามาเป็นตวัแปรส�าคญัได้ บางที

ต�าแหน่งท่ีพร่างพราวจะมใีนอนาคตอาจท�าให้ธรุกจิของเขาไม่ได้หลดุมือไปไหน 

เพราะบุตรสาวกจ็ะมส่ีวนได้ในธรุกจิของกมลพชัรด้วย มันเป็นการแลกเปลีย่น

อย่างท่ีไม่มีใครต้องเสียโอกาส ผูกกันไว้ให้มั่น เรือล่มในหนองแล้วทอง 

จะไปไหนได้

ตอนแรกเขาเป็นห่วงว่าบุตรชายคนโตของกมลพัชร ผูส้บืทอดกจิการ

ของเฟรชคลูกรุป๊อาจจะไม่มีความจรงิใจต่อบุตรสาวของตน คนเป็นพ่อยังไง

กอ็ดเป็นห่วงเรือ่งนีไ้ม่ได้ แต่เมือ่พร่างพราวเป็นฝ่ายชอบและพงึพอใจด้วยแล้ว

พิพากษ์ก็ค่อนข้างสบายใจ ถ้าเขาตกลงในเงื่อนไขท่ีกมลพัชรย่ืนมาให้  

พร่างพราวก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสท่ีถูกต้องตามกฎหมาย เขาต้องการ 

สิง่การนัตอีนาคตว่าเขาและลกูจะต้องไม่สญูเสยีอะไรไป และจะพยายามท�าให้

ทุกอย่างเป็นไปตามท่ีคดิ

กมลพชัรกึง่น่ังกึง่นอนบนโซฟาเบดท่ีปรบัระดบัได้ในห้องพกัผ่อน นาง

ก�าลงัสนใจสารคดท่ีองเท่ียวรายการหนึง่ซ่ึงก�าลงัพาผูช้มไปสมัผสัไร่กาแฟของ

ชาวพืน้เมืองในประเทศอินโดนเีซีย มกีารแนะน�าสถานท่ีปลกูบนเกาะสมุาตรา 

อากาศท่ีเหมาะส�าหรับการเจริญเติบโตของต้นกาแฟ รวมไปถึงเมล็ดพันธุ ์

ท่ีนิยมปลูก กมลพัชรเห็นผู้คนท่ีอาศัยอยู่ในไร่เพื่อดูแลผลผลิต ชาวบ้าน 

ดมูคีวามสขุในกระท่อมของพวกเขา พธิกีรชวนไปดวูธิเีพาะต้นกล้าของกาแฟ

Page �����... ����������������.indd   61 6/10/2563 BE   10:14



62

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

และสอนวิธีการเลี้ยงดูอยู่ในตอนที่บุศรินทร์เดินเข้ามาในห้องเงียบๆ

เลขาฯ ส่วนตวัวางแฟ้มเอกสารลงบนโต๊ะกระจกเลก็ๆ ข้างโซฟาเบด 

แล้วถอยไปนัง่ท่ีเก้าอีต้วัท่ีห่างออกไป สายตาจบัจ้องไปยังจอโทรทัศน์เหมือน

เจ้านาย

"ที่ไหนคะ" 

เธอถามเพราะรู้แล้วว่าสารคดีเกี่ยวกับไร่กาแฟแน่นอน ดังนั้นจึง 

อยากเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นสถานที่ใด

"อนิโดนเีซีย แต่เขาปลกูพนัธุ์โรบัสต้า (Robusta) นะ ไม่ใช่อาราบิก้า 

(Arabica) เหมือนทางภาคเหนือของเรา"

"แล้วมันแตกต่างกันยังไงคะ"

"รสชาตไิม่เหมือนกนั พืน้ท่ีปลกูกต่็างกนั อาราบิก้าชอบอากาศเย็น 

ต้องปลูกในท่ีสูงหน่อย แต่โรบัสต้าชอบแบบร้อนช้ืน ท่ีเกาะสุมาตราก็เลย 

ปลูกโรบัสต้าได้ผลดีกว่า"

บุศรินทร์ยิ้ม "คุณท่านมีความรู้เรื่องกาแฟดีจังนะคะ"

"ไม่ต้องมาแหย่ฉัน จะมีลูกสะใภ้เป็นทายาทธุรกิจกาแฟมันก็ต้อง

ท�าการบ้านกันหน่อยสิ แล้วนี่เรื่องอะไร"

กมลพัชรยื่นมือออกไปหยิบแฟ้มมากางลงบนตัก ดีท่ีใส่แว่นสายตา 

อยู่ก่อนแล้วจงึไม่ต้องเรยีกหา เอกสารนัน้เป็นใบเสรจ็รบัเงนิจากร้านคาร์เทียร์ 

ซ่ึงเลขาฯ ได้เขียนโน้ตเลก็ๆ แปะไว้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายของพร่างพราว

"มีรายการเดียวเองเหรอ"

"ค่ะ เลขาฯ ของคณุกิง่บอกว่าเธอจ่ายเงนิซ้ือของเอง มีช้ินนีช้ิ้นเดยีว 

ที่เธอให้คนของเราจ่ายให้"

"อืม เป็นคนคิดเรื่องใหญ่ใจกว้าง ไม่หยุมหยิม ยอมท�าตามใจเรา 

แต่กยั็งเป็นตัวของตวัเองอยู่...กด็แีล้วล่ะ ถ้าจะมาเป็นคณุนายของเฟรชคลู 

ก็ต้องกล้าได้กล้าเสียแบบนี้แหละ"
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เมื่อฟังแล้วบุศรินทร์ก็ลอบย้ิม นี่แสดงให้เห็นว่ากมลพัชรคงถูกใจ 

ว่าที่ลูกสะใภ้คนนี้จริงจังจึงเห็นดีเห็นงามไปเสียหมด

"แล้วนี่เขากลับกันวันนี้ใช่ไหม"

"ใช่ค่ะ คอนเฟิร์มเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วค่ะ"

"ไว้ค่อยหาเรื่องเจอหนูพราวพร้อมตากัณฑ์อีกที"

"แล้วคุณท่านจะรอค�าตอบจากคุณพิพากษ์ถึงเมื่อไรคะ"

"ตามใจเขาสิว่าจะตอบเม่ือไร ถ้าไม่ตอบเราก็ยังไม่นัดเจอกันอีก  

ฉันคิดว่าถ้าเขาต้องการเจรจากับเราก็คงจะติดต่อเธอมาเองนั่นแหละ"

"ค่ะ"

กมลพชัรพลกิกระดาษด้านบนเพือ่ดเูอกสารช้ินถดัไป มนัเป็นรปูถ่าย

จากภาพข่าวท่ีถกูพมิพ์ออกมา นางย้ิมนดิๆ เม่ือรบัรูแ้ล้วว่าสิง่นัน้คอือะไร

"ด ีให้เห็นแบบไม่ชัดอย่างนีแ้หละ คนจะได้อยากรูต่้อว่าผูห้ญิงท่ีโชคดี

คนนีคื้อใครกนัแน่"

"ไม่เคยมีคู่เดตของคณุกณัฑ์คนไหนได้นัง่รถของเฟรชคลูกรุป๊มาก่อน

เลยนะคะ ท่าทางนกัข่าวคงพดูถงึเรือ่งนี้ไปอกีหลายวัน ราคาหุ้นของบรษัิท 

จะได้ขยับขึ้นต่อเนื่องด้วย"

"คณุพพิากษ์จะได้เห็นความจรงิใจของเราด้วย ฉันอยากให้เขายอมรบั

การท่ีเรายื่นมือเข้าไปช่วยพยุงกิจการของเขา ถ้าช�าระหนี้แล้วปรับปรุง

โครงสร้างภายในบรษัิทสกัสองหรอืสามปี รบัรองว่าพัฒนากาแฟไทยจะท�า

รายได้ได้สูงกว่านี้ อนาคตถ้าจะเอาบริษัทเข้าตลาดหุ้นก็เป็นเรื่องไม่ยาก"

"ท่ีส�าคญักว่าคอืการรวมกจิการเพือ่สร้างองค์ความรูเ้กีย่วกบัธรุกจิเครือ่งดืม่

ใช่ไหมคะ"

"ใช่ มันอาจจะยากหน่อย แต่ต้องท�า ถ้าเราเริ่มคิดเริ่มท�าก่อนก็จะ 

ได้เปรยีบคนอ่ืน ในประเทศของเรามีกลุม่ธรุกจิเกีย่วกบัเครือ่งดืม่ขนาดใหญ่

อยู่สามกลุ่ม เราใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มน�้าดื่มสะอาดกับน�้าประเภทหวานแล้ว  
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แต่เรากยั็งสูส่้วนแบ่งการตลาดของพวกเหล้าเบียร์ไม่ได้ สิง่ท่ีจะท�าให้สงัคม

จดจ�าเรามากกว่ากค็อืการลงทุนท�าประโยชน์เพ่ือสงัคมนีแ่หละ ถ้าเราลงไป

ช่วยกลุม่เกษตรกรซ่ึงเป็นคนกลุม่ใหญ่ของประเทศ เรากน่็าจะได้รบัการยอมรบั

และมีช่ือเสยีงในวงกว้างกว่านี้ได้"

"แล้วท�าไมคุณท่านถึงสนใจกิจการของคุณพิพากษ์เป็นพิเศษล่ะคะ"

"เขาเป็นนกัธรุกจิท่ีลงพืน้ท่ีเองมานานหลายสบิปี เขามีกลุม่ก้อนของ

ผู้น�าชุมชนท่ีจะประสานการท�างานกับเกษตรกรในพื้นท่ีได้โดยตรง ถ้าฉัน 

คดิจะท�าโครงการท่ีพ่อของตากณัฑ์ต้องการเห็นให้ส�าเรจ็ ฉันคดิว่าเราต้อง

อาศัยคณุพพิากษ์นีแ่หละ อีกอย่างเขากม็ลีกูสาวสวย แถมมกีารศกึษาท่ีดอีกี 

อย่างนีพ้อจะท�าให้ฉันเลอืกเขาได้ไหมล่ะ"

"จรงิค่ะ" บุศรนิทร์ย้ิม "บุ๊งค่อนข้างแปลกใจท่ีคณุกณัฑ์เธอไม่บ่นอะไรเลย 

น่าจะถกูใจสาวเจ้าเข้าให้แล้วเหมือนกนันะคะ"

"อื้ม ขอให้เป็นอย่างนั้นเถอะ"

"แล้วคณุท่านเคยคยุกบัคณุกณัฑ์เรือ่งความฝันของคุณพ่อเธอไหมคะ"

"ไม่เคย ฉันอยากจะสร้างอะไรให้มันเป็นรปูธรรมข้ึนมาหน่อยแล้วค่อย

บอกเขา ถ้าเรารวมเป็นทองแผ่นเดียวกันกับครอบครัวของคุณพิพากษ์ได้ 

ทุกอย่างมันกจ็ะไม่มอีะไรยากหรอก เราจะท�าให้กลุม่เกษตรกรผูท้�าไร่กาแฟ 

มีสหกรณ์ที่คอยเกื้อหนุนและสนับสนุนการเพาะปลูกของเขา เราจะท�าเป็น

ธนาคารกาแฟเพือ่น�าร่องให้ผูป้ลกูกาแฟในภาคอ่ืนเห็นว่าเฟรชคลูเป็นธรุกจิ

ท่ีท�าการค้าเพือ่ความเป็นอยูข่องเกษตรกรอย่างย่ังยืน ต่อจากนัน้เราจะท�าเป็น

พาร์กแห่งการเรียนรูท้ั้งระบบ เราจะจ�าลองโรงงานผลติน�า้มาให้ผูค้นท่ีจะเข้าชม

พาร์กของเราได้เห็น ฉนัจะตัง้ช่ือพาร์กตามชือ่ของพ่อเขา"

สีหน้าและแววตาของกมลพัชรมีแต่ความสุขยามท่ีได้พูดถึงเรื่องนี้ 

และดูเหมือนเธอจะมองภาพรวมเป็นอาณาจักรของเฟรชคูลซ่ึงไม่มีช่ือ

พัฒนากาแฟไทยรวมอยู่ในนั้น
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"ชีวติฉันต้องการแค่นีแ้หละ ถ้าท�าเรือ่งนีส้�าเรจ็เม่ือไรฉันกต็ายได้เลย"

"โธ่ อย่าเพิง่ตายค่ะท่าน ถ้างานนีส้�าเรจ็จรงิคงได้เครือ่งราชอิสรยิาภรณ์

อีกข้ัน แล้วต้องรออุ้มหลานก่อนด้วยนะคะ"

โครงการใหญ่ที่ท�างานเพื่อคนส่วนใหญ่ของสังคมในชนบท เพื่อเป็น 

การช่วยเหลือและยกฐานะให้เกษตรกรไทยได้ลืมตาอ้าปากและมีเกียรต ิ

ในวิชาชีพของตนนั้นเป็นหนทางท่ีจะท�าให้นักธุรกิจได้รับช่ือเสียง กว่าท่ี 

กมลพชัรจะได้รบัต�าแหน่งคณุหญิงนางกท็�ามาแล้วหลายโครงการ บุศรนิทร์ 

พูดเอาใจได้ตรงจุด นางจึงยิ้มกว้างแล้วเฉไฉไปที่เรื่องของหลานแทน

"ไม่ลมืหรอกน่า กก็ว่าเรือ่งนีจ้ะส�าเรจ็พร่างพราวกค็งมหีลานให้ฉันอุ้ม

ไม่สองกส็ามคนแล้วล่ะ"

แล้วท้ังคู่ก็หัวเราะกันอย่างมีความสุข สรุปแล้วความต้องการของ 

แม่และลกูต่างกเ็ป็นสิง่เดยีวกนั คอืการท�าตามความฝันของพ่อท่ีเสยีชีวติไป

นานแล้ว แต่พวกเขาไม่ได้คุยกันและท้ังคู่ก็มีวิธีการเพ่ือไปถึงเป้าหมาย 

ที่ต่างกัน
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บทที่ 4

แสงไฟสส้ีมส่องลอดมาจากโรงครวัซ่ึงเป็นพืน้ท่ีท่ีถกูต่อเตมิออกมาจาก

ตวับ้านไม้สองช้ันหลงัใหญ่ เวลาห้านาฬิกาของวนัใหม่อาจจะเป็นเวลาเริม่ต้น

วันท่ีเร็วเกินไปของใครหลายคน แต่ส�าหรับคนท่ีท�างานใน 'บ้านเต็มรัก  

(Full of Love House)' แล้วนีเ่ป็นเวลาปกตท่ีิพวกเขาจะตืน่มาท�าครวัและ

ท�าความสะอาดท้ังบรเิวณในบ้านและรอบบ้าน ป้าเกสร หญิงวยัหกสบิปีเศษ

ก�าลงันัง่ห่ันต้นหอมอยู่บนแคร่ไม้ นางมีลกูมือเป็นสาวน้อยผอมแห้ง อายุ 

เกือบย่ีสิบปีคนหนึ่งซ่ึงตอนนี้ก�าลังท�าหน้าท่ียืนคนหม้อข้าวต้มอยู่หน้าเตา  

คนท้ังคูไ่ม่ได้พดูอะไรกนั ต่างกท็�าหน้าท่ีของตนเองไปด้วยความเคยชิน

ยังมีอีกคนท่ีเป็นพนกังานของบ้านเตม็รกั เขามีหน้าท่ีจดัการดแูลสถานท่ี

ให้พร้อมส�าหรับบริการนักเดินทาง แต่ตอนนี้เมื่อฟ้ายังไม่สว่างเขาจึงเป็น 

ได้เพียงคนกวาดลานบ้านธรรมดาๆ คนหนึ่ง เสียงไม้กวาดทางมะพร้าว 

ซ่ึงก�าลังรวบรวมใบของต้นหูกวางหน้าบ้านให้มารวมกันเป็นกลุ่มก้อนนั้น 

ช่างท�าให้เกิดสมาธิส�าหรับคนท�างานได้ดี เม่ือท้องฟ้าเริ่มมีแสงร�าไร 

ตรงปลายขอบฟ้าเขาก็ท�างานของตนเสร็จพอดี ต่อไปก็จะต้องเข้าไป 

ช่วยน�าอาหารจากในครัวมาจัดเตรียมไว้ภายในห้องโถงของบ้านเต็มรัก
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เช้านีจ้ะมข้ีาวต้มหมสูบั ปาท่องโก๋เสร์ิฟพร้อมนมข้นหวาน ซุปฟักทอง 

และขนมปังก้อนกลมท่ีท�าจากแป้งไรย์ ส่วนเครือ่งดืม่จะมนีมสด นมถัว่เหลอืง  

ชา และกาแฟให้เลอืกดืม่ เมือ่คนืท่ีผ่านมามีแขกเข้าพักท้ังหมดสบิสองคน 

การค�านวณปรมิาณอาหารเพือ่ท่ีจะไม่ให้เหลอืหรอืขาดนัน้เป็นเรือ่งท่ีส�าคญั

มาก ป้าเกสรจะเป็นคนจัดรายการอาหารเช้าในแต่ละวัน โดยจะมีเจ้าของ 

โฮมสเตย์เป็นคนตรวจทานและอนมัุตอีิกครัง้หนึง่ หลงัจากนัน้น�า้อ้อยจะเป็น

คนเกบ็ล้าง ส่วนพระเพลงิกจ็ะเริม่เกบ็เตยีง ท�าความสะอาดห้องพกัของแขก

หลงัจากอ�าลาแขกเก่าและเตรยีมต้อนรับแขกชดุใหม่ กจิกรรมของบ้านเตม็รกั 

จะหมุนวนไปเช่นนีทุ้กวนั

"แขกเช็กเอาต์วันนี้ครบแล้วนะฮะ รอรับแขกเข้าใหม่สองคู่ คู่แรก 

แจ้งเข้ามาแล้วว่าจะถงึบ่ายสอง ส่วนอีกคูไ่ม่ได้แจ้งมา สรปุยอดจ�านวนแขกคนืนี้

ท่ีสบิห้าคน อุ๊ย ก�าลงัด"ี

เสยีงพระเพลงิพดูดงัให้ท้ังป้าเกสรและน�า้อ้อยได้ยิน เขาเดนิถอืสมดุโน้ต

เหวีย่งไปมาด้วยความร่าเรงิ รายช่ือแขกในมอืดจูะเป็นสิง่เตมิเตม็ความสขุนัน้

ด้วย

"ท�าเตียงเตรียมห้องเรียบร้อยแล้วเหรอเจ้าเพลิง"

"เกือบจ้ะป้าสรคนสวย"

พระเพลิงเป็นชายที่มีจิตใจละเอียดอ่อนในร่างแสนก�าย�าสูงใหญ่ เขา

มีผิวสีเข้ม ผมหยิกขมวดเป็นขดบนศีรษะที่ตัดเล็มไว้ให้สั้น ริมฝีปากหนา 

จมูกใหญ่ และมีดวงตาโตด�าขลับ ชายหนุ่มรักงานท�าความสะอาดและ

บริการแขกท่ีเข้าพักในโฮมสเตย์ให้ได้รับความสะดวกสบายท่ีสุด เขาพูด

ภาษาอังกฤษพอใช้ได้จึงเป็นล่ามจ�าเป็นส�าหรับป้าเกสรกับน�้าอ้อยไปด้วย

เมื่อต้องพูดคุยกับแขกชาวต่างชาติ

"เกอืบ...แสดงว่ายังไม่เสรจ็ ไปท�างานให้เรยีบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคยุ"

"ได้เลยจ้า ฉันจะเหาะไปเดี๋ยวนี้เลย"

Page �����... ����������������.indd   67 6/10/2563 BE   10:14



68

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

จากนั้นพระเพลิงก็เดินออกไปพร้อมกับส่งเสียงร้องโอเปร่าดังลั่น  

ป้าเกสรอดอมย้ิมกับชายหนุ่มท่ีเหมือนลูกหลานของนางไม่ได้ ถึงจะบ๊อง 

ไปหน่อยแต่กแ็บ่งเบาการงานได้มาก หากจะเปรยีบทุกคนท่ีนีเ่ป็นทีมกน็บัว่า

เป็นทีมงานที่แข็งแกร่งมากทีมหนึ่งเลยทีเดียว

"ฉันจะยกอาหารเที่ยงไปบ้านเล็กนะป้า"

"อืม เบาๆ นะ"

"จ้ะ"

น�า้อ้อย เดก็สาวตวัเลก็ผมสัน้จดัเตรยีมอาหารกลางวนัส�าหรบัหนึง่คน

ไว้ในถาด มันเป็นซุปอกไก่น�า้ใสใส่มันฝรัง่ หอมหัวใหญ่ และมะเขือเทศ แล้ว

ยังมไีข่ตุ๋นถ้วยเลก็ไว้รบัประทานกบัข้าวสวยร้อนๆ ด้วย ปรมิาณอาหารนัน้ 

น้อยกว่าผูใ้หญ่ตวัโตท่ัวไปจะรบัประทานได้อิม่ แต่ดเูหมือนคนจดัเตรยีมจะรูด้ว่ีา

คนกนินัน้รบัอาหารได้เพยีงเท่านี้ในแต่ละม้ือ

เธอใช้ทางเดนิเลก็ๆ ท่ีเช่ือมระหว่างประตหูลงัของห้องครวัใหญ่ไปยัง

บ้านหลงัเลก็ซ่ึงปลกูแยกออกจากบ้านเตม็รกั มันเป็นบ้านไม้สขีาวชัน้เดยีวซ่ึง

ดูใหม่กว่า ด้านบนของทางเดนิถกูคลมุด้วยซุ้มดอกเลบ็มือนางท่ีท้ิงช่อระย้า

ลงมาเป็นระยะ น�า้อ้อยค่อยๆ ประคองถาดไปจนถงึสวนหย่อมเลก็ๆ หน้าบ้าน

หลงันัน้ เธอสงัเกตเห็นว่าหน้าต่างบานหนึง่ถกูเปิดไว้แล้ว

"ตื่นแล้ว"

เดก็สาวพดูกบัตวัเองเบาๆ แล้วย้ิม ระหว่างบ้านเตม็รกักบัเรอืนสขีาวนี้

ไม่มีก�าแพงกั้น มีเพียงแปลงดอกไม้ท่ีถูกยกร่องขวางอยู่ คนท่ีจะเข้ามา 

ภายในบริเวณนี้ต้องรู้จักเดินเลี่ยงบนทางเดินแคบๆ ไม่เช่นนั้นคงเหยียบ 

ไม้ดอกเลก็ๆ บนพืน้จนเสยีหาย ดอกบัวดนิสชีมพู เหลอืง และขาวก�าลงั 

แข่งกนับานอยู่ตรงนัน้ น�า้อ้อยดีใจท่ีเห็นมัน เมือ่เธอเดนิเข้าไปถงึประตบู้าน

เด็กสาวก็ส่งเสียงเรียก

"คุณกันย์คะ ดอกบัวดินบานเต็มเลยค่ะ คุณเห็นรึยังคะ"
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แม้จะรับปากกับป้าเกสรไว้แล้วว่าจะไม่เสียงดังแต่น�้าอ้อยก็อดไม่ได้ 

เธอรอไม่กี่อึดใจประตูบ้านก็ถูกเปิดออกจากคนที่อยู่ด้านใน

"ยังไม่เห็นเลย สวยมั้ย"

"สวยค่ะ"

น�า้อ้อยเบ่ียงตวัหลบคนท่ีเดนิสวนออกมาแล้วรบีน�าถาดอาหารไปวางไว้

ด้านในตัวบ้าน ส่วนหญงิสาวท่ีผอมบางและผวิขาวราวจะกลนืไปกบัเสือ้ผ้า 

ท่ีใส่อยูน่ัน้กก้็าวออกมาเพือ่จะมองหาสิง่ท่ีเธอถาม ภทัรกนัย์ย้ิมหวานเมือ่เห็น

แปลงดอกบัวดนิท่ีเธอปลกูไว้ในตอนนีมั้นแย่งกนัออกดอกให้ชมพร้อมๆ กนั

เกอืบทุกต้นจนเป็นแถวยาว หญิงสาวเดนิออกมาจนถงึแนวดนิท่ียกเป็นแปลงนัน้

แล้วทรดุตวัลงนัง่ยองมองพวกมันใกล้ๆ

เธอฝังหัวของต้นบัวดนิหรอืบางคนกเ็รยีกว่าบัวสวรรค์ด้วยตวัเอง แล้ว

คอยลุน้ว่าเมือ่ไรมันจะออกใบ ออกดอกให้เห็น ตอนนีพ้วกมันก�าลงัตอบแทน

ความเอาใจใส่ของเธอด้วยความสวยงามของพวกมันอยู่ หญิงสาวท่ีม ี

ดวงตาเรยีวสวยคล้ายเมลด็อลัมอนด์มองพวกมันด้วยความสขุ เธอมดีวงตา

สนี�า้ตาลอ่อน เปลอืกตาสองช้ันชัดเจน คิว้เรยีวสวย หน้าผากกว้างถกูปิดไว้

ด้วยผมม้าหนา ด้านหลังผมของเธอยาวเกือบครึ่งแผ่นหลัง มันดูอ่อนนุ่ม 

ท้ังความหนาและสท่ีีอ่อนกว่าสผีมของคนไทยท่ัวไป จมูกของเธอโด่งสวยได้รปู

รบักบัรมิฝีปากกระจบั แก้มท้ังสองข้างเริม่เปลีย่นเป็นสเีข้มเมือ่เจ้าของออกมา 

สูแ้สงแดดอย่างนี ้แล้วน�า้อ้อยกอ็อกมาสมทบอกีครัง้พร้อมร่มในมือ เดก็สาว

กางให้คนท่ีก�าลงัมองดอกไม้ด้วยความสขุ คนตรงหน้านัน้ดบูอบบาง น่ารกั 

น่าทะนถุนอมเหลอืเกนิ

"เมื่อคืนนอนหลับไหมคะ"

"หลับจ้ะ หลับไปสี่ช่ัวโมงแล้วก็ตื่นมาเขียนหนังสือนิดหน่อยก่อนจะ

หลับไปอีกครั้ง"

"นอนหลบัไม่ยาวตลอดคนืแบบนีไ้ม่ดใีช่ไหมคะ อ้อยจ�าท่ีคณุหมอบอกได้"
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หญิงสาวย้ิมข�าแต่ก็ยังสนใจดอกไม้ตรงหน้าอยู่ "ไม่เป็นไรหรอกน่า  

อีกไม่ถงึสองเดอืนกจ็ะได้จดัการทุกอย่างให้เรยีบร้อยแล้ว"

"คุณกันย์ไปทานข้าวเถอะค่ะ ก�าลังร้อนๆ เลย"

"ขอชมดอกไม้อีกหน่อย มันบานวันเดียวนี่นะ"

ธรรมชาตขิองดอกบัวดนิ มันเป็นดอกไม้กลบีอ่อน ดอกหนึง่มีเพียง 

หกกลบี เมือ่บานเตม็ท่ีจะมองเห็นก้านเกสรสเีหลอืงเลก็ๆ อยู่ตรงกลางดอก 

ก้านดอกของมันเลก็เหมือนไม้เสยีบลกูช้ิน ใบเรยีวยาวคล้ายใบของต้นกระเทียม 

หัวของมนัจะหลบอยู่ใต้ดนิ เมือ่ได้รบัความช้ืนเตม็ท่ีแล้วกจ็ะค่อยๆ แตกใบ 

ออกมา หลงัจากนัน้เม่ือได้รบัสารอาหารมากพอดอกจงึจะแทงยอดออกมา 

ให้เห็น แต่น่าเสยีดายท่ีสิง่สวยงามนัน้จะอยู่ได้ไม่นาน เม่ือดอกบานเตม็ท่ีแล้ว

มันจะมีอายุแค่หนึง่ถงึสองวนัเท่านัน้ จากนัน้กลบีดอกกจ็ะโรยราลง

"อยากถ่ายรูปเก็บไว้ดูมั้ยคะ"

น�้าอ้อยถามอย่างเอาใจ แต่คนปลูกกลับส่ายหน้า

"เก็บไว้ในความทรงจ�าดีกว่า"

เธอแตะที่กลีบดอกเหล่านั้นอย่างอ่อนโยนพร้อมรอยยิ้มที่ริมฝีปาก

"เราแวะระหว่างทางบ่อยไปรึเปล่าคะ จากท่ีคอนเฟิร์มกับท่ีพักไปว่า 

จะถงึตอนบ่ายสองโมง นีเ่ลยเวลามาเกอืบช่ัวโมงแล้ว"

จิรัศยาพูดข้ึนมาเม่ือเห็นตัวเลขบนหน้าปัดคอนโซลรถของพารณ  

แม้ถ้อยค�าเหล่านั้นจะฟังดูเป็นกังวลแต่ในความเป็นจริงแล้วทั้งสองกลับยัง

รู้สึกสบายๆ อยู่

"ไม่เป็นไรหรอก มาเที่ยวนี่นา"

"แน่ใจเหรอคะ...คุณน่ะมาท�างาน แต่ฉันสิมาเที่ยว"

"ก็จริง"

พารณย้ิมกว้าง ใบหน้าหล่อเหลา ดวงตาเลก็สดใสภายใต้แว่นกนัแดด 
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สชีานัน้ท�าให้เขาย่ิงน่ามอง จริศัยาหันไปมองใบหน้าด้านข้างนัน้อย่างจรงิจงั

จนเจ้าตัวเริ่มรู้สึก

"มีอะไร ก�าลังหลงแฟนตัวเองอยู่เหรอ"

จริศัยาหัวเราะคกิ "อยูก่บัคณุกณัฑ์มากไป ฉันว่าคณุกเ็ริม่หลงตวัเอง

เหมือนเจ้านายแล้วล่ะ"

ชายหนุม่ยิม้กร่ิมอย่างยอมรบั "แต่ผมไม่มีวนัเหมือนเขาท้ังหมดหรอก...

อย่างน้อยกเ็รือ่งความรกั"

หญิงสาวเข้าใจทันทีว่าพารณหมายถงึอะไร เธอกร็ูส้กึไม่ต่างกนั บางที

ชีวิตท่ีสมบูรณ์แบบก็ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถท�าอะไรตามใจตนเอง 

ทุกอย่างได้

"โอ๊ะ! นั่นทางเข้าค่ะ!"

จริศัยาอุทานเสยีงดงัแล้วชีไ้ปท่ีป้ายเลก็ๆ ท่ีเขียนว่า 'Full of Love House' 

พารณพลอยตกใจกบัเสยีงอทุานนัน้ แต่เขากค็วบคมุสถานการณ์ไว้ได้ ชายหนุม่

ชะลอรถในตอนท่ีขับเลยทางเข้าไปราวสบิเมตรแล้ว

"คิดว่าจะเป็นป้ายภาษาไทยเลยไม่ได้สนใจป้ายภาษาอังกฤษ เดี๋ยว 

กลบัรถก่อน"

"นั่นสิคะ แต่ก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่าท�าไมพนักงานถึงท�าเสียง 

แปลกใจว่าเรารูจ้กัท่ีพกัของเขาได้ยังไง ท่าทางแขกส่วนใหญ่ของเขาคงจะเป็น

ชาวต่างชาติ"

ชายหนุ่มหมุนรถกลับมายังเส้นทางท่ีต้องการได้แล้ว และเขาก�าลัง 

เลี้ยวเข้าไปในถนนท่ีแคบลงจากถนนหลัก แม้จะศึกษาเส้นทางมาจาก 

กูเกิลแมปแล้วแต่ดูเหมือนมันจะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปบ้าง  

ดงันัน้พารณจงึตดัสนิใจปิดแอพพลเิคช่ันนัน้ลงแล้วอาศยัการมองป้ายน�าทาง

ข้างถนนแทน

"มีถนนใหญ่ท่ีเช่ือมกับจุดศูนย์กลางของเมือง ทางเข้าอยู่ห่างจาก 
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ตวัเมืองประมาณย่ีสบิกโิลเมตร แล้วต้องขับรถเข้าไปในถนนรองอีกราวห้ากโิล...

คุณว่าไง"

"กไ็ม่ล�าบากมากถ้ามรีถส่วนตวั แต่ถ้าไม่มี...กน็บัว่าเป็นท่ีพกัท่ีเดนิทาง

ล�าบากเหมือนกนันะคะ"

"นั่นสิ"

ระหว่างการขับรถเข้าไปสู่อาณาเขตของบ้านเต็มรักนั้น สองข้างทาง

มต้ีนมะขามเทศปลกูท้ิงระยะห่างกนัราวสบิเมตรตลอดสาย เมือ่ล�าต้นตัง้ตรง

และกิง่ก้านแผ่รอบท�าให้เกดิร่มเงาท่ีท้ิงตวัลงสูใ่จกลางของถนนลาดยางมะตอย 

ล�าแสงของแดดยามบ่ายแก่ๆ ส่องลอดลงมาท�าให้ถนนเส้นนัน้ร่มรืน่สบายตา

"สวยจังเลยนะคะ คงต้องใช้เวลาปลูกหลายปี"

ตอนนี้ต้นมะขามเทศออกท้ังดอกท้ังฝักจึงท�าให้บนต้นมีสีเขียว แดง 

ชมพูปะปนกันราวศิลปินแต้มสีลงไปบนผืนผ้าใบ ฝักมะขามเทศท่ีแก่แล้ว

เปลอืกจะแตกปร ิ เนือ้ในสขีาวก็โผล่ออกมาเป็นอาหารของสตัว์เลก็ๆ อย่าง

กระรอก นก หรอืหนอนอีกด้วย

"ฝักมันกินได้นะ"

พารณบอกแล้วสายตาของเขาก็มองเห็นป้าย 'อีกสองกิโลเมตร 

ถึงบ้านเต็มรัก' ที่เขียนด้วยลายมือ

"ใกล้ถึงแล้ว"

จริศัยายกมอืถอืข้ึนมาถ่ายรปูไปเรือ่ยๆ เธอไม่ได้คดิว่านีเ่ป็นงาน แต่ 

คิดว่ามันเป็นการมาเท่ียวค้างคืนท่ีต่างจังหวัดเป็นครั้งแรกระหว่างเธอกับ

พารณ

เมื่อมาถึงจุดหมายหนุ่มสาวท้ังสองก็ย้ิมกว้างกับภาพท่ีเห็นตรงหน้า 

มันเป็นทางเข้าบ้านพักท่ีมีขนาดไม่กว้างนัก ไม่พอส�าหรับการว่ิงสวนกัน

ของรถสองคันด้วยซ�้าไป คล้ายกับเป็นบ้านของญาติสนิทสักคนเท่านั้น  

'บ้านเต็มรัก' มีท้ังป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษเขียนไว้บนซุ้มประต ู
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ซ่ึงถูกดอกเล็บมือนางปกคลุมไว้เป็นพวงระย้า เม่ือน�ารถเข้าไปจอดไว ้

ตรงท่ีจอดรถเล็กๆ ด้านหน้าสวนหย่อมแล้วเจ้าหน้าท่ีของบ้านเต็มรัก 

ก็วิ่งเข้ามาหา

"สวัสดีฮะ ยินดีต้อนรับสู ่บ้านเต็มรักของเรานะฮะ การเดินทาง 

เป็นยังไงบ้าง ราบรื่นดีนะฮะ"

ค�าพูดรัวเร็วของพระเพลิงท�าให้จิรัศยากับพารณท่ีก้าวลงมาจากรถ

แล้วนั้นต้องอมยิ้ม และชายหนุ่มก็เป็นคนตอบค�าถามเหล่านั้น

"หวัดดีครับ ต้องขอโทษด้วยท่ีเลต การเดินทางสะดวกสบายและ

ปลอดภัยดีครับ"

"ดจีงั เห็นพวกคณุมาถงึช้ากว่าท่ีเคยแจ้งไว้ ผมกเ็ป็นห่วงว่าจะเกดิอะไรข้ึน

ระหว่างทาง"

แขกท้ังคู่จับน�้าเสียงแกว่งตรงท้ายประโยคได้พร้อมกัน แต่มันก ็

ไม่ได้ผิดสังเกตมากพอที่จะถามต่อ

"อ้อ มีนิดหน่อย"

"อะไรฮะ!"

ดวงตาของพระเพลิงเบิกโตจนน่าตกใจ แต่คนพูดกลับยิ้ม

"ป้ายมีน้อยเกินไปนะครับ เกือบขับเลยทางแยก"

"อ๋อ เรื่องนั้นเราต้องขอโทษด้วยฮะ ทางเราพยายามแก้ไขแล้วแต่ก็

โดนรื้อทิ้งไปบ่อยๆ"

พระเพลงิถอนใจอย่างเบ่ือหน่าย เขาตัง้ใจจะอธิบายเพ่ิมเตมิแต่เม่ือได้เห็น

พารณเตม็ตวัและได้สบตาใกล้ๆ แล้วดวงตาของพระเพลงิกเ็ป็นประกายวบิวบั

ข้ึนมาแทน เขาย้ิมเอียงอาย

"คุณเป็นดารารึเปล่าฮะ"

จิรัศยาหัวเราะคิกคักอยู่คนเดียวจนแฟนหนุ่มต้องหันไปมอง

"โอ๊ะ! ขอโทษที ต้องเชิญแขกเข้าท่ีพักก่อนสินะ ผมนี่ใช้ไม่ได้เลย  
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มัวแต่ตะลงึ...เอ่อ คณุผูห้ญิงกส็วยน่ารกัมากนะฮะ ไหนกระเป๋าเดนิทางเอ่ย 

มา ผมจัดการให้"

ความเป็นคนตรงไปตรงมาแล้วยังอารมณ์ดขีองพระเพลงิท�าให้จิรศัยา

กบัพารณรูส้กึดตีามไปด้วย

"ไม่เป็นไร มีแค่สองใบเล็กๆ เดี๋ยวผมถือเอง"

"ไม่ได้ฮะ เดี๋ยวเจ้านายของผมเห็น ผมก็โดนไล่ออกสิ"

"โอเคๆ งั้นเราถือคนละใบ ให้คุณผู้หญิงเดินตามสบายแล้วกัน"

เม่ือตกลงกนัได้แล้วขบวนเลก็ๆ กเ็ริม่เดินจากลานจอดรถผ่านทางเดนิ 

ท่ีมหิีนปูรองไว้เพือ่ไม่ให้เหยียบพืน้หญ้า พระเพลงิเดนิน�าหน้าแขกของเขา 

ท้ังสองพร้อมกบับรรยายสถานท่ีพกัไปด้วย

"บ้านเต็มรักเป็นท่ีพักกึ่งรีสอร์ตกึ่งโฮมสเตย์ฮะ เรามีท้ังแบบรายวัน 

แล้วกร็ายเดอืน แขกท่ีมาพักกบัเราส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาต ิพวกคณุสองคน

ท�าให้ผมแปลกใจท่ีติดต่อมาขอพกัคนืเดยีวแบบนี ้ ไม่ทราบว่ารูจ้กัเราจากท่ีไหน

เหรอฮะ"

จริศัยาเตรยีมตวักบัค�าถามนีม้าอย่างดแีล้ว "เรามเีพ่ือนอยู่ท่ีพัทยาค่ะ 

เขาเป็นคนแนะน�ามาเพราะรู้ว่าเราสองคนชอบท่ีเงียบๆ แล้วค่อนข้าง 

เป็นส่วนตัว เราเลยหาเวลาพักผ่อนจากการท�างานหนักมานอนเล่นที่นี่"

"อ๋อ ถ้าอยู่ท่ีพทัยาแล้วรูจ้กัเรากน่็าจะรู้มาจากเวบ็บอร์ดการท่องเท่ียว...

เอ่อ ความจรงิเรากไ็ม่ได้ลงโฆษณาท่ีไหน แต่กมี็แขกท่ีเคยมาพกักบัเราแล้ว

ประทับใจ เขากมั็กจะไปพดูต่อในเว็บบอร์ดหรือบลอ็กอะไรพวกนีล่้ะฮะ พูดกนั

แบบปากต่อปาก"

ท่าทางของพระเพลิงดูจะภูมิอกภูมิใจในสถานที่ท�างานของเขามาก

"ถึงแล้วฮะ...บ้านเต็มรัก" เขาผายมือไปท่ีเรือนไม้สองช้ันหลังใหญ่

ด้านหน้า ซ่ึงตอนนีมี้ชาวต่างชาตยืินอยู่หน้าประตสูามคน พระเพลงิทักทาย

ด้วยถ้อยค�าง่ายๆ ก่อนจะหันมาสนใจจริศัยากบัพารณต่อ "เชิญคณุท้ังสอง
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เข้ามาในบ้านก่อน เราจะได้เช็กอินกันฮะ"

"น่ารักจังเลยค่ะ"

จริศัยาพดูข้ึนทันทีท่ีเห็นประตทูางเข้าซ่ึงถกูเปิดท้ิงไว้ ด้านบนกรอบประตู

มช่ีอดอกไม้แห้งตกแต่งอยู่ เม่ือก้าวเข้าไปแล้วด้านในกจ็ะเป็นเหมือนโรงนา

ขนาดยาว ตรงกึ่งกลางเป็นลานกว้างมีโต๊ะอาหารกับเก้าอี้ขนาดยาวตั้งอยู่ 

หลงัคาของบ้านเป็นทรงสงูจากพืน้จรดเพดาน ส่วนช้ันสองนัน้เม่ือมองข้ึนไป

จะเป็นราวไม้ล้อมทางเดนิรปูเกอืกม้า มีนกัท่องเท่ียวสองคนยนืพงิราวไม้และ

คุยกนักะหนงุกะหนงิอยู่ตรงนัน้ด้วย

พารณเดนิไปท่ีเคาน์เตอร์ไม้ซ่ึงตอนนีพ้ระเพลงิได้หยิบกระดาษส�าหรบั

ให้แขกของบ้านพักได้ลงทะเบียนส่งมาให้เขาสองใบ ชายหนุม่รบัมาถอืไว้

"ขอบัตรประชาชนของคุณท้ังสองด้วยนะฮะ เราต้องถ่ายรูปไว้เป็น 

หลกัฐานการเข้าพกั"

"ครับ"

"แล้วคณุสามารถนัง่กรอกรายละเอียดก่อนการเข้าพกัได้ท่ีโต๊ะตวัยาวนัน้

เลย" พระเพลงิผายมือไปท่ีโต๊ะกึง่กลางโถงแล้วย่ืนปากกาสองด้ามให้พวกเขา 

"นั่นเป็นพ้ืนท่ีอเนกประสงค์ของเราฮะ ไว้เป็นโต๊ะรับประทานอาหารก็ได้  

โต๊ะรับแขก โต๊ะลงทะเบียน หรือบางครั้งแขกเมาก็มาฟุบหลับตรงโต๊ะนั้น 

ก็มี"

แขกท่ีเพิง่เข้ามาใหม่ย้ิมให้พระเพลงิท้ังคูแ่ล้วเริม่ลงมือท�าตามระเบียบ

การเข้าพัก จิรัศยาลอบมองรอบตัวอย่างมีความสุข เธอชอบบรรยากาศ 

ของท่ีนีจ่รงิๆ มันดอูบอุ่นมากกว่าโรงแรมท่ัวไป เม่ือการลงทะเบียนเสรจ็สิน้

และพวกเขาได้รับกุญแจห้องนอนแล้ว พระเพลิงก็ยกกระเป๋าเดินทางของ

แขกขึ้นอีกครั้ง

"ตามผมมาเลยฮะ เราจะขึ้นไปชั้นสองกัน"

เมื่อเริ่มขยับตัว เจ้าหน้าที่ของบ้านเต็มรักก็เริ่มการบรรยายอีกครั้ง
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"ด้านล่างของบ้านจะเป็นห้องครัวเล็กๆ ท่ีมีพื้นท่ีส�าหรับให้แขก

สามารถท�าอาหารง่ายๆ รบัประทานเองได้ฮะ แต่คณุต้องซ้ือวตัถดุบิส�าหรบั

ท�าอาหารมาเอง เราจะมีภาชนะกับเครื่องปรุงให้เล็กน้อย ท�าเองแล้วก็ 

เกบ็ล้างเอง แขกต่างชาติส่วนใหญ่ท่ีอยู่กบัเรานานหน่อยกมั็กท�าอะไรง่ายๆ กนิ 

อย่างพวกแซนด์วิช สปาเกตตี้อะไรอย่างนั้นแหละฮะ"

"แล้วเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมคะ"

"ไม่เก็บฮะ สบายๆ เหมือนอยู่บ้าน...นอกจากห้องครัว โต๊ะอาหาร

แล้วกมี็ห้องน�า้แยกชายหญิงอยูด้่านล่างด้วย มีมุมรบัแขก มุมอ่านหนงัสอื 

แล้วกค็ณุสามารถสัง่อาหารและเครือ่งดืม่เพิม่เตมิได้ฮะ เรามีอาหารตามสัง่ 

บางวันก็จะมีเบเกอรี่ด้วย ส่วนเครื่องดื่มก็มีชา กาแฟ น�้าปั่น มีตู้ส�าหรับ 

แช่เครื่องดื่มกระป๋องอยู่ฝั่งโน้น แต่พวกนี้ต้องจ่ายเงินเพิ่ม"

พารณเข้าใจได้ทันทีว่าเจ้าของพยายามจะอ�านวยความสะดวกให้แขก

ท่ีไม่มีรถไม่ต้องออกไปหาอาหารรับประทานข้างนอกและสามารถใช้ชีวิต

อยู่ในรีสอร์ตได้อย่างสบายที่สุด เมื่อทั้งสามเดินมาถึงชั้นสอง พระเพลิงก็

ทักทายแขกต่างชาตเิป็นภาษาอังกฤษ จากนัน้พวกเขากหั็นมาทักทายจริศัยา

กับพารณด้วย ท้ังสี่คุยกันด้วยค�าถามท่ีนักเดินทางมักถามกัน อย่างเช่น 

สบายดีมั้ย พวกคุณมาจากท่ีไหน แล้วจะพักท่ีนี่นานเท่าไร นอกจากนั้น 

แขกต่างชาติยังชมพนักงานรวมถึงทุกอย่างในบ้านเต็มรักให้แขกท่ีมาใหม่

ฟังด้วยว่าพวกเขาชอบที่นี่มากแค่ไหน นั่นท�าให้พระเพลิงยิ้มกว้างก่อนจะ

ลาไปส่งแขกที่มาใหม่ก่อน

ช้ันสองแบ่งเป็นพืน้ท่ีสองฟากฝ่ังอย่างชัดเจน หลงัจากเดนิข้ึนบันได

และทักทายแขกแล้วพระเพลงิกเ็ลอืกเดนิไปฝ่ังขวามือ เขาช้ีบอกแบบรวมๆ

"ฝ่ังขวาท้ังหมดนีเ้ป็นฟากของห้องเดีย่วฮะ ส่วนฝ่ังโน้นซ่ึงเป็นฝ่ังซ้าย 

จะเป็นห้องนอนแบบรวมแต่แยกชายหญิง ของห้องคณุจะอยู่ตรงนี ้เชิญฮะ"

พวกเขาเดนิตามพระเพลงิไปยังประตหู้องแรกของฝ่ังขวา เมือ่ประตูไม้
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ถกูเปิดออกกม็องเห็นฟกูหนาซ่ึงวางอยูบ่นพ้ืนไม้ท่ีถกูยกข้ึนสงูระดบัหัวเข่า 

เหนอืไปทางศรีษะเป็นหน้าต่างบานกว้างท่ีสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้

"ว้าว..."

ค�าอุทานของจิรัศยาท�าให้พระเพลิงยิ้ม

"ชอบไหมฮะ"

"ชอบค่ะ น่ารัก"

"ห้องเลก็ๆ แต่เป็นส่วนตวัฮะ เชญิเข้ามาได้เลย ส่วนห้องน�า้กอ็ยู่ด้านใน

สะดวกสบาย"

พารณยังไม่เดินตามพระเพลิงกับจิรัศยาเข้าไปในห้อง เขากลับหัน 

ไปมองเม่ือเห็นแขกชาวต่างชาตคินหนึง่เดนิออกมาจากประตหู้องทางฝ่ังซ้าย 

เขาคนนัน้คงพกัในห้องรวมอย่างท่ีพระเพลงิบอก ท่ีนีผู่ค้นเข้าออกพลกุพล่าน

มากกว่าท่ีเขาคดิ ท้ังท่ีมันขัดแย้งกบัภาพลกัษณ์ท่ีเห็นภายนอกซ่ึงดเูงยีบสงบ

เป็นอย่างมาก ในลานจอดกมี็รถของเขาเพยีงคนัเดยีวท่ีจอดอยู่

จริศัยาเดนิดรูอบห้องซ่ึงตกแต่งสไตล์บ้านไม้ในป่าใหญ่ มนัเรยีบง่าย 

แต่ก็ยังคงความสะดวกสบายไว้ได้อย่างครบครัน ในห้องเล็กๆ มีตั่งไว้ 

วางกระเป๋า สงูขึน้ไปท�าเป็นราวไม้ไว้ส�าหรบัแขวนเสือ้ผ้า ห้องน�า้มอ่ีางล้างหน้า 

ชักโครก และฝักบัวท่ีจดัวางต�าแหน่งไว้อย่างลงตวั คนออกแบบใช้พืน้ท่ีท่ีมีอยู่ 

ได้อย่างยอดเยี่ยม

"คุณเป็นคนติดเครื่องปรับอากาศมั้ยฮะ"

"อ๋อ เราพอทราบมาแล้วค่ะว่าที่นี่ไม่มีแอร์"

พระเพลิงย้ิมกว้างจนเห็นฟันขาว "ใช่ฮะ ผมก�าลังกังวลเรื่องนี้... 

เอ่อ เคยมีแขกคนไทยมาพกักบัเราแล้วหัวฟัดหัวเหวีย่งเรือ่งนีม้าก เรากเ็ลย

ต้องบอกไว้ก่อน"

"ด้วยราคาท่ีพักท่ีไม่แพงอย่างนี้ก็ไม่น่าคิดว่าจะมีบริการนะคะ... 

ฉันเข้าใจค่ะ อกีอย่างท่ีนีอ่ากาศดมีาก ตอนกลางคนืเราเปิดหน้าต่างไว้ได้ 
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ใช่ไหมคะ"

"ตามสบายเลยฮะ มีมุ้งลวดไว้กนัยงุกนัแมลงแล้ว เรามีพัดลมในห้อง

สองจุดและคุณสามารถเปิดพัดลมบนเพดานไว้ได้ตลอดเวลา ห้องไม่ใหญ่ 

เกนิไปแรงลมท่ีมีจะท�าให้คณุนอนหลบัได้สบายเลยฮะ ช่วงนีต้อนกลางคนื

อุณหภมิูจะอยูท่ี่ยีส่บิถงึยีส่บิสององศา ถ้าฝนตกลงมาด้วยอาจจะต�า่กว่านัน้ 

อีกฮะ"

พารณเดินเข้ามาสมทบพอดี พระเพลิงจึงหันไปคุยกับเขา

"มีอะไรจะถามอีกไหมฮะ ถ้าไม่มีผมจะได้ขอตัวไปท�างานต่อ"

"ท่ีนีม่กีจิกรรมอะไรท�าบ้างไหมครบั ตอนเข้ามาผมเห็นจกัรยานจอดอยู่

ด้านหน้าหลายคนั"

"มีฮะ" สีหน้าของพระเพลิงตื่นเต้น "ผมลืมบอกไป เรามีจักรยาน 

ให้ยืมฟรีฮะ แต่อนุญาตให้ข่ีในพื้นท่ีของเราเท่านั้น ด้านหลังจะเป็น 

แปลงผักกับสวนผลไม้เล็กๆ ท่ีน�าผลผลิตมาใช้ในโฮมสเตย์ มีแหล่งน�้า 

ท่ีเหมาะส�าหรบัการถ่ายรปูสวยๆ ยามเย็น พวกคณุสามารถสัง่อาหารเย็นไว้

ก่อนไปข่ีจกัรยานเล่นได้นะฮะ พอกลบัมาอาหารกจ็ะพร้อมรบัประทานพอดี 

แนะน�าให้ออกสักสี่โมงหรือสี่โมงครึ่งแล้วใช้เวลาในพื้นท่ีของเราประมาณ

ช่ัวโมงเศษพระอาทิตย์ก็จะตกพอดี เป็นการออกก�าลังกายไปในตัวด้วย  

นกัท่องเท่ียวท่ีมาอยู่กบัเรานานหน่อยบางคนกจ็ะไปใช้เวลาอยู่ในสวนท้ังวัน

ก็มี คุณอาจจะได้พบหลายคนในนั้นนะฮะ"

"ดีจังค่ะ เราจะลองไปตามที่บอกนะคะ"

"ยินดีเลยฮะ งั้นเชิญตามสบายนะ ผมขอตัวไปท�างานก่อน"

พารณพยักหน้าให้ เขารอให้พระเพลิงเดินลงไปช้ันล่างก่อนจึง 

ปิดประตหู้องเพือ่อยู่กบัจริศัยาตามล�าพัง ชายหนุม่เดินไปเปิดบานหน้าต่าง

ก่อนจะหันมาพูดเรื่องส�าคัญกับแฟนสาว

"ผมคิดว่าเราควรจะมองหาที่อื่นแทน"
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"ฉันกค็ดิเหมอืนคณุเลยค่ะ ท่ีนีน่่ารกัเกนิกว่าท่ีเราจะท�าลายมนันะคะ"

"อืม"

แต่ไม่รูว่้ากณัฑ์อเนกจะเห็นด้วยหรอืไม่ หน้าท่ีของพวกเขาตอนนีก้ค็อื

การหาข้อมูลเกีย่วกบัสถานท่ีนีม้าให้ได้มากท่ีสดุก่อน

"พอเลขาฯ ไม่อยู่ถึงยอมมากินข้าวเย็นกับแม่ได้"

กมลพชัรประชดหลงัจากท่ีเดก็รบัใช้ในบ้านข้ึนมารายงานว่าลกูชายคนโต

เดนิทางมาถงึคฤหาสน์แล้ว บุศรนิทร์ท่ียังไม่กลบัก็ได้แต่อมยิม้

"แล้วยายกิ่งล่ะ อยู่บ้านรึยัง"

"คนขับรถโทรมาแล้วค่ะว่าจะมาถงึไม่เกนิสบิห้านาทีนี ้เธอไปสปามาค่ะ"

"อื้ม...เธอก็ลงไปกินข้าวด้วยกันสิ"

"วันนี้ต้องขอตัวค่ะคุณท่าน พอดีมีนัดกับคนที่บ้านเหมือนกัน"

"ตามใจ" นายใหญ่ของบ้านเกบ็เอกสารส�าคญัท่ีเลขาฯ ส่วนตวัน�ามา

เสนอไว้ในลิ้นชักโต๊ะท�างานแล้วลุกขึ้นยืน "คงต้องบอกคุณกัณฑ์ของเธอ 

วันนี้แล้วว่าให้หาเวลาว่างไว้เพื่อไปเชียงราย"

"ค่ะ อยากรูค้วามในใจของเธอจงันะคะว่ารูส้กึยงัไงกบัคณุพร่างพราว 

บุ๊งยังไม่แน่ใจเลยว่าเธอจะรักพอที่จะแต่งงานด้วยได้รึเปล่า"

กมลพชัรยิม้เยาะแล้วเริม่เดนิออกจากห้อง เลขาฯ กเ็ดนิตามมาด้วย

"ก่อนแต่งงานฉันกับพ่อของเขาก็ยังไม่ได้รักกัน ชีวิตของพวกเรา 

สมบูรณ์พร้อมทุกอย่างอย่างท่ีคนอีกเป็นล้านๆ ไม่สามารถมเีหมือน เพราะฉะนัน้

บางเรือ่งเรากต้็องยอมเสยีสละมากกว่าคนอืน่...ชะตากรรมของมนษุย์มันกต้็องหา

ทางสร้างความสมดลุแบบนีแ้หละ มันบังคบัให้เราต้องเลอืกระหว่างความทุกข์ 

ท่ีแสนหวานหรอืความสขุอันแสนเศร้า"

บุศรนิทร์อดคดิไม่ได้ว่าช่วงนีก้มลพชัรคงว่างมากพอท่ีจะอ่านวรรณกรรมดีๆ  

สกัเล่ม นางคงตดิอยู่กบัอารมณ์ท่ีได้จากการอ่านนัน้ ค�าเปรยีบเปรยแปลกๆ 
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จงึได้หลดุออกมาจากปากอย่างเลือ่นลอย หรอืบางทีอาจเป็นเพราะเธอเอง 

ท่ีไม่เข้าใจความหมายพวกนัน้

เสยีงเปียโนดงักงัวานข้ึนมาถงึช้ันสองของคฤหาสน์ สภุาพสตรท้ัีงสองคน

ต่างประหลาดใจเพราะไม่ได้ยินเสียงของเปียโนในบ้านหลังนี้มานานแล้ว  

นานจนแทบจ�าไม่ได้ว่าเปียโนหลังใหญ่ซ่ึงถูกวางไว้กลางบ้านนั้นถูกเล่น 

ครัง้สดุท้ายเมือ่ใด บทเพลงท่ีถกูบรรเลงข้ึนท้ังอ่อนหวานและแสนเศร้า มัน

สามารถสือ่อารมณ์ของคนท่ีก�าลงัเล่นได้ด ีเสยีงเปียโนท�าให้เดก็รบัใช้ในบ้าน

ต่างโผล่หน้าออกมาดแูละฟังอย่างกล้าๆ กลวัๆ เม่ือกมลพัชรและบุศรนิทร์ 

เดินมาถึงเฉลยีงทางลงบันไดจงึได้เห็นว่าคนท่ีอยูห่ลงัเปียโนกค็อืกณัฑ์อเนก

นัน่เอง

ชายหนุ่มนั่งหลังตรง เขาใส่ชุดล�าลองแต่ยังคงความสุภาพ ใบหน้า 

คมสนันัน้ดเูย็นชา ช่วงไหล่ขยับข้ึนลงช้าๆ ตามจงัหวะของการเคลือ่นไหว 

บางช่วงของเพลงเขาหลบัตาลงปล่อยให้นิว้มอืเรยีวยาวพลิว้ไหวไปตามธรรมชาติ 

กล้ามเนือ้ของนิว้ท้ังสบิจดจ�าท่วงท�านองได้อย่างไม่คลาดเคลือ่น คงเป็นเพราะ

เจ้าของได้รบัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดแีละหนกัหน่วงจากในอดตี

"ฟังแล้วรู้สึกเหงาจังเลยนะคะ"

"Moonlight Sonata ของ Beethoven เธอเข้าใจความหมายของเพลง

ได้ถูกแล้วล่ะ"

"คุณกัณฑ์เก่งจังเลยค่ะ"

กมลพัชรย้ิมเศร้า "มือแข็งไปหมดแล้ว ต้องใช้เวลารื้อฟื้นอีกหน่อย  

นีถ้่าพ่อของเขายงัอยู่ ตากณัฑ์อาจจะเป็นนกัเปียโนคลาสสกิแทนนกับรหิาร

ไปแล้วก็ได้"

"ตอนนี้ก็เป็นผู้บริหารกับนักสะสมรถยนต์นะคะ ดีแล้วล่ะค่ะ"

บุศรนิทร์พดูปลอบ ท้ังสองคนยืนฟังเสยีงเปียโนต่ออยู่ครูห่นึง่ ในขณะท่ี

คนเล่นยงับรรเลงไม่จบเพลงเสยีงเจือ้ยแจ้วของใครอีกคนกด็งัขึน้ตรงประตู
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ด้านหน้าทั้งที่ยังมองไม่เห็นตัว

"ว้าววว วันนี้พี่ชายเล่นเปียโน เพราะจังเลย"

เสียงนั้นท�าให้กัณฑ์อเนกหันไปมองแล้วหยุดเล่นทันที กมลพัชร 

อดย้ิมไม่ได้ เจ้าตวัป่วนโผล่มาทีไรต้องได้เป็นจุดเด่นของบ้านเสมอ นางกบั

เลขาฯ จงึเดนิลงบันไดมาสมทบกบัลกูชายและลกูสาวท่ีโถงช้ันล่าง กริตกิา

เข้ามากอดด้านหลังของพี่ชายไว้หลวมๆ

"คิดถึง"

กัณฑ์อเนกใช้นิ้วช้ีจิ้มไปท่ีหน้าผากของน้องสาวท่ียื่นมาเหนือหัวไหล่

ของตนเบาๆ "เจอกันทุกอาทิตย์"

"กลับมาอยู่บ้านสิ จะได้เล่นเปียโนทุกวัน"

"ซื้อเปียโนหลังใหม่ไว้ที่คอนโดฯ ก็จะได้เล่นทุกวันเหมือนกัน"

กริตกิาปล่อยมอืแล้วยืดตวัตรงพร้อมกบัท�าจมกูย่น "กล่อมไม่ส�าเรจ็แฮะ"

"กร็ูอ้ยู่ว่าไม่มทีางส�าเรจ็กยั็งจะพยายาม" กมลพชัรสรปุให้ "ไปกนิข้าวกนั

ได้แล้ว"

กณัฑ์อเนกลกุขึน้ยืนแล้วทักทายท้ังมารดากบัเลขาฯ ส่วนตวัของนาง 

จากนัน้บุศรนิทร์กข็อตัวกลบั ปล่อยให้สามคนแม่ลกูได้ใช้ช่วงเวลาของการ 

รบัประทานอาหารค�า่ร่วมกนั หัวหน้าแม่บ้านเชิญให้เจ้านายทกุคนนัง่ประจ�าท่ี 

ที่โต๊ะในห้องรับประทานอาหารก่อนจะเริ่มเสิร์ฟ...

"กัณฑ์ให้รณหาวันว่างไปเชียงรายกับแม่สักสองสามวันนะ"

ค�าสัง่ท่ีสภุาพนัน้ท�าให้กริตกิาชะงกัค้าง กณัฑ์อเนกผูเ้ป็นเจ้าของเรือ่ง

เสียอีกที่เป็นฝ่ายไม่มีปฏิกิริยากับค�าสั่งนั้นเลย

"ครับ"

"ไปหาว่าที่ลูกสะใภ้เหรอคะคุณแม่"

"ไปด้วยกันไหมล่ะเราน่ะ"

คนสวยรบีส่ายหน้าทันที "กิง่บอกพ่ีกณัฑ์แล้วว่าจะรอทานข้าวกบัเขา 
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ที่บ้านของเราเท่านั้น"

กมลพัชรรู้ทันลูกสาวว่าเป็นคนไม่ชอบยุ่งเรื่องของคนอ่ืน เพราะว่า 

แค่เรือ่งของตวัเองกมี็อะไรๆ ให้ต้องท�ามากพออยูแ่ล้ว ตอนนีง้านในบรษัิท

ท่ีกริตกิาดแูลอยู่นัน้ก�าลงัไปด้วยด ี อีกสองปีหลงัจากนีห้ญิงสาวจะถกูเสนอช่ือ

เพือ่เป็นหนึง่ในคณะกรรมการบรหิารของเฟรชคลูกรุป๊ เพราะฉะนัน้กริตกิาจงึ

ยังต้องพสิจูน์ความสามารถของตวัเองอกีหลายเรือ่ง ลกูสาวคนเลก็ซ่ึงในอดตี

แทบจะไม่เป็นโล้เป็นพายอะไรเลย กลบักลายเป็นคนใหม่ท่ีรบัผดิชอบตวัเอง

และการงานมากข้ึนหลงัจากท่ีมารดาป่วยหนกั ได้แค่นีก้มลพัชรกภ็มิูใจในตวั

กริตกิามากแล้ว

"แล้วกิ่งถามพี่กัณฑ์จริงๆ นะว่ารักเขาพอท่ีจะแต่งงานด้วยกันได ้

จริงเหรอ"

"ยายกิ่ง..."

เสยีงเข้มต�า่ของแม่ดงัสวนขึน้มาทันที หญิงสาวกต็ัง้ใจถอนหายใจหนกั

สวนออกไปทันทีเช่นกนั

"คณุแม่คะ เรือ่งนีเ้ราต้องเคลยีร์กนัให้จบก่อนท่ีจะท�าเรือ่งอืน่ๆ ต่อไป

นะคะ ดอูย่างกิง่ส ิเคยคดิว่ารักหนุม่อิตาลคีนนัน้จรงิจงัจนอยากแต่งงานกบัเขา

ใจจะขาด พอเวลามันผ่านไปตอนนีก้ิง่กลบัรูส้กึว่าโชคดท่ีีไม่ได้แต่ง"

"ขอบใจนะยะท่ีเชือ่ฉัน" กมลพชัรประชด "ถ้าแต่งไปแกคงโดนปอกลอก

หมดตวั"

กริตกิาแกล้งท�าหน้าสลดก่อนจะหันไปเซ้าซ้ีหาค�าตอบจากพีช่ายอีกครัง้

"ว่าไงคะ พี่ชายรู้สึกยังไงกับคุณพร่างพราว"

กัณฑ์อเนกเหลือบตามองน้องสาวก่อนพูดสั้นๆ "ก็ดี"

"แค่นั้น?"

"แค่นัน้กด็ถีมไปแล้ว ดกีแ็สดงว่าสามารถจะรูส้กึดข้ึีนไปอีกได้ มันดกีว่า

เริม่ต้นด้วยความไม่ดไีม่ใช่เหรอยายกิง่"
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"แหม คุณแม่คะ กิ่งก็เริ่มต้นดีๆ กับแมทเหมือนกันนะคะ แล้วดูส ิ

กิ่งจบยังไง"

"ผู้ชายกับผู้หญิงมันไม่เหมือนกัน ถ้ามันเกิดผิดพลาดอะไรข้ึนมา 

ผู้ชายน่ะเริ่มใหม่ได้ง่ายกว่า"

ความคิดของคนรุ่นกมลพัชรช่างแก้ความเข้าใจและทัศนคติได้ยาก 

กัณฑ์อเนกรวบช้อนส้อมเป็นสัญญาณว่าเขาอยากจบอาหารมื้อนี้แล้ว

"ผมขออะไรหน่อยได้ไหมครับคุณแม่"

"อะไรเหรอ ว่ามาสิ"

"ขอไปเชยีงรายแค่สองวนั ไม่ค้างคนืท่ีบ้านของเขา และผมอยากนดั

ทานข้าวกบัพร่างพราวพร้อมเพือ่นของเธอเป็นการส่วนตวัสกัมือ้...ให้คณุบุ๊ง

จัดการให้ด้วย"

กมลพัชรมองใบหน้าคมสันของลูกชายด้วยความโล่งใจ หากเขา 

กล่าวเช่นนีก้แ็สดงว่าต้องการจะท�าความรูจ้กัตวัตนและสงัคมของพร่างพราว

อย่างจริงจัง นับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

"ได้"

"ขอบคุณครับ ผมอิ่มแล้ว ขอตัวกลับก่อนนะครับ"

"ท�าไมรีบกลับล่ะคะ รณก็ไม่อยู่สักหน่อย"

กณัฑ์อเนกหันไปมองน้องสาวด้วยสหีน้าเบ่ือหน่าย "หาเพ่ือนกนิเหล้า"

"ชิ ชีวิตหนุ่มโสด...กิ่งไปด้วยได้มั้ย"

"ไม่เอา ไม่ให้ไป" พูดแล้วเขาก็ลุกข้ึน "ผมกลับก่อนนะครับคุณแม่ 

ราตรีสวัสดิ์ครับ...ไปล่ะยายจอมยุ่ง"

"เลือกไปที่ที่น่าไว้ใจหน่อยนะ"

กมลพัชรกล่าวท้ิงท้ายในตอนท่ีลูกชายก�าลังจะหมุนตัวออกจาก 

โต๊ะอาหาร เขายิม้ให้น้อยๆ แต่ไม่ได้ตอบอะไร ชีวติของกณัฑ์อเนกเหมอืน 

อยู่ในกรงทอง ทุกอย่างสมบูรณ์แบบแต่กถ็กูจ�ากดัอยู่ในกรอบแคบๆ นัน้ด้วย
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เกือบเก้านาฬิกาของเช้าวันใหม่แล้วในตอนท่ีพารณกับจิรัศยา 

รบัประทานอาหารเช้าบนโต๊ะตวัยาวกลางห้องโถงใหญ่เสรจ็ ท้ังคูเ่กบ็สมัภาระ

ลงมาไว้ท่ีรถเรยีบร้อยแล้วก่อนจะเดนิเล่นรอบๆ สวนดอกไม้ของโฮมสเตย์ 

ในตอนเช้าตรู ่ทุกอย่างท่ีนีด่�าเนนิไปอย่างเรยีบง่าย ไม่มเีสยีงอึกทึกครกึโครม

ทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะจะเป็นที่พักผ่อนส�าหรับนักท่องเที่ยวทั้งใน 

ระยะสัน้และระยะยาว ดเูหมอืนวนันีจ้ะมแีขกเช็กเอาต์หลายคน พระเพลงิจงึดยุู่ง

ตั้งแต่เช้า

จริศัยาช่วยเกบ็ภาชนะท่ีรบัประทานเสรจ็ไปไว้ตรงส่วนท่ีเป็นห้องครวั

ส�าหรบัแขก น�า้อ้อยตกใจท่ีเห็นภาพนัน้ เธอจงึรบีวิง่เข้ามาช่วยหญิงสาวทันที

"ไม่ต้องค่ะคุณ วางไว้ที่โต๊ะก็ได้ เดี๋ยวหนูเก็บเอง"

"ไม่เป็นไรจ้ะ แค่นีเ้อง จะได้มีพ้ืนท่ีรบัประทานอาหารไว้ให้แขกคนอ่ืน

ได้ใช้ต่อ"

"ขอบคุณนะคะ วันนี้ยุ่งหน่อยค่ะ"

"ดีสิจ๊ะ ครึกครื้นดี"

"แล้วเมื่อคืนนอนหลับไหมคะ"

บทที่ 5
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"หลับจ้ะ อากาศดีมากๆ ความจริงอยากจะข่ีจักรยานรอบเช้า 

อยู่เหมือนกันแต่ตื่นไม่ทัน ต้องรีบไปท�าธุระต่อที่อื่นน่ะจ้ะ"

"เสียดายนะคะมาพักแค่คืนเดียว พวกเราเพ่ิงพูดถึงคุณสองคนว่า 

น่ารักมาก อยากให้อยู่นานๆ น่ะค่ะ"

จิรัศยายิ้มกว้าง "ไว้โอกาสหน้าจะมาอีกนะ เอ้อ พี่สงสัยอยู่อย่าง..."

"อะไรคะ"

"นกัท่องเท่ียวชาวต่างชาตจิะออกจากท่ีนีไ่ด้ยังไง มนัไกลจากถนนใหญ่

อยูน่ะ"

"อ๋อ เรามีรถบรกิารวนัเว้นวนัค่ะ เป็นรถสองแถวท่ีจ้างมาจากในเมอืง 

แต่วันนี้วันอาทิตย์จะพิเศษกว่าทุกวันคือเราเอารถของเราไปส่งเอง เพราะ

เป็นวันที่เราต้องไปซื้อของเข้าโฮมสเตย์น่ะค่ะ"

"อืม เป็นแบบนี้นี่เอง อ้อ ฝากบอกแม่ครัวด้วยนะจ๊ะว่าอาหารอร่อย

ทุกมื้อเลย เราชอบมาก"

"ขอบคุณค่ะ ป้าสรต้องดีใจมากแน่ๆ"

"งั้นพี่เช็กเอาต์เลยนะ มีอะไรที่พี่ต้องท�าอีกรึเปล่า"

"ไม่มีค่ะ แต่ขอเวลาหนูไปเช็กห้องก่อนเผื่อคุณลืมของไว้ รอสักครู่ 

นะคะ...แป๊บเดียว"

"ได้จ้ะ เราจะรอหน้าบ้านนะ"

"ค่า"

น�า้อ้อยรบัค�าเสร็จกพ็ุง่ตวัเรว็จ๋ีขึน้บันไดไป พระเพลงิยงัส่งภาษาอังกฤษ

กบัแขกชาวต่างชาตอิยู่ เขาก�าลงัช้ีแจงก�าหนดเวลาท่ีรถจะออกจากบ้านเตม็รกั

เพือ่เข้าไปในตัวเมือง จริศัยาเดนิกลบัมาท่ีโต๊ะแล้ววางมือบนไหล่กว้างของ

พารณซ่ึงยังคงนัง่รออยู่

"ไปรอด้านหน้าเถอะค่ะ"

ชายหนุ่มพยักหน้าแล้วรวบมือเล็กนั้นมากุมไว้ เขาเดินเคียงข้างเธอ
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มาจนถงึด้านหน้าของบ้านเตม็รกั จงัหวะนัน้เองท่ีมหีญิงสาวรปูร่างบอบบาง 

ความสงูน้อยกว่าจริศัยาเลก็น้อยโผล่เข้ามา ใบหน้าของเธอสวยแต่ดแูตกต่าง

จากคนท่ัวไป ดแูล้วน่าจะเป็นนกัท่องเท่ียวมากกว่าคนพืน้ถิน่ ท้ังสผีวิ สผีม  

สีตาแตกต่างจากคนไทย เธอสวมกางเกงยีน เสื้อยืดสีขาว และมีแจ็กเก็ต

ตวับางทับอีกช้ันหนึง่ ผูห้ญิงคนนัน้ตัง้ใจย้ิมให้สองหนุม่สาวตัง้แต่ท่ีพบหน้ากนั 

มันบังคับให้แขกทั้งสองต้องยิ้มตอบไปโดยปริยาย

"จะกลับแล้วเหรอคะ"

"ครับ/ค่ะ"

ท้ังคู่ตอบรับด้วยความสุภาพท้ังท่ียังงงอยู่ว่าเธอผู้มาใหม่นั้นเป็นใคร 

เพราะเป็นครัง้แรกท่ีได้พบหน้ากนั แต่ดเูหมอืนหญิงสาวจะรูจ้กักบัพวกเขา 

มาก่อน

"คุณคือ?"

พารณตัดสินใจถาม หญิงสาวดูตกใจนิดๆ

"อ้อ ขอโทษทีค่ะ ยังไม่ได้แนะน�าตวั ฉันเป็นเจ้าของท่ีนีค่่ะ...ภทัรกนัย์ 

ยินดีที่ได้รู้จักและขอบคุณมากนะคะที่มาพักกับเรา"

จิรัศยาตื่นเต้นขึ้นมาทันทีเม่ือรู้ว่าเธอคือใคร "ยินดีท่ีได้รู้จักค่ะ ท่ีนี่ 

น่ารักมากเลย เปิดมานานแล้วใช่ไหมคะ"

"นานมากแล้วค่ะ แต่ฉันเพิง่รบัช่วงต่อมาจากแม่ ดีใจท่ีพวกคณุชอบ 

นะคะ แล้วมาพักกับเราอีกนะคะ"

ท้ังสองยิม้กว้างแต่ไม่ได้รับปาก แล้วในระหว่างนัน้เองน�า้อ้อยกว็ิง่ออกมา

จากตวับ้านพร้อมรอยย้ิมกว้างเช่นกนั

"เรียบร้อยค่ะ คุณไม่ลืมอะไรและไม่มีข้าวของเสียหาย เช็กเอาต ์

ได้เลยค่ะ อ้าว คุณกันย์"

"จ้ะ ไปเช็กห้องมาเหรอ"

"ค่ะ พีเ่พลงิท�างานไม่ทันแล้ว ลกูค้ายืนเตม็หน้าเคาน์เตอร์เลย มีคน
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พูดภาษาที่พี่เพลิงไม่เข้าใจด้วยค่ะ ก�าลังใช้ภาษาใบ้กันใหญ่"

"งัน้ฉันไปช่วยดกีว่า" ภทัรกนัย์พดูจบแล้วหันมาสนใจลกูค้าของเธอก่อน 

"ขอบคณุอีกคร้ังนะคะ เดินทางกลบัโดยสวสัดภิาพค่ะ หวงัว่าคณุจะประทับใจ

กับบ้านเต็มรักของเรานะคะ"

"ค่ะ ฉันชอบมาก งั้นเราขอตัวนะคะ" 

ท้ังสามกล่าวลากนัอย่างเรยีบง่าย น�า้อ้อยยกมือไหว้แล้วยืนรอส่งจริศัยา

กับพารณขึ้นรถ ส่วนภัทรกันย์นั้นแยกตัวออกไปทันที เธอไม่รู้ตัวว่ายังคง 

อยู่ในสายตาของจริศัยาอยู่จนกระท่ังรถของพารณขับออกไป...

"เธอต้องพูดภาษาฝรั่งเศสได้แน่"

"หืม...ใคร"

"เจ้าของไงคะ ฉันได้ยินฝรั่งคนท่ียืนอยู่ตรงท่ีจอดจักรยานเม่ือครู ่

เขาพดูฝรัง่เศสกบัแฟน เม่ือกีพ้อเธอแยกจากเราไปกต็รงไปคยุกบัฝรัง่คนนัน้

ทันที ว้าว...โพรไฟล์ต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ คงไม่ยอมขายท่ีดนิของแม่หรอกค่ะ 

คุณบอกคณุกณัฑ์ให้ปิดจอ็บท่ีนี่ได้เลย"

"งัน้เรากต้็องไปดอีูกสองท่ีเพือ่ให้คณุกณัฑ์เลอืก ไป เดนิทางต่อกนัเลย"

"โอเคค่ะ ว่าแต่คุณกัณฑ์ก็เก่งจังเลยนะคะท่ีอดใจไม่โทรหาคุณได้  

ฉันคิดว่าเธอจะไม่เชื่อค�าขู่ของคุณซะอีก"

จริศัยาหัวเราะคกิคกัเม่ือนกึถงึนสิยัของกณัฑ์อเนกว่าเรือ่งเลก็น้อยแค่ไหน

กจ็ะต้องโทรหาเลขาฯ ของตวัเองให้ได้

"ถึงโทรมาผมก็ไม่รับหรอก แกล้งให้ช่วยเหลือตัวเองซะบ้าง"

"แต่กเ็หลอือกีไม่กีช่ั่วโมงแล้วนีค่ะท่ีเรายังมอิีสระ พรุง่นีก้ต้็องกลบัไป

ท�างานแล้ว"

"นั่นน่ะสิ ถ้าอย่างนั้นก็เลิกพูดถึงคนอื่นเถอะ ผมจะพาคุณไปหา 

ร้านกาแฟกับเบเกอรี่อร่อยๆ กิน"

"ดีค่ะ"

Page �����... ����������������.indd   87 6/10/2563 BE   10:14



88

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

คนทางนีมี้ความสขุมากเหลอืเกนิ โดยไม่รูเ้ลยว่าคนอีกฝ่ังของกรงุเทพฯ 

จะเป็นอย่างไรท่ีไม่มีเลขาฯ ไว้คอยคยุด้วยนานเกนิย่ีสบิสีช่ั่วโมงแบบนี้

คนกรงุเทพฯ ตกอยูใ่นอาการเหงามากกว่าอย่างอืน่ หลงัจากเม่ือคนืวาน 

ได้โทรศัพท์ไปชวนเพือ่นๆ ดืม่กนัท่ีสกายเลานจ์ภายในโรงแรมหรแูล้วเขาก็

กลบัมานอนท่ีคอนโดมเินยีมและเพิง่ตืน่ตอนท่ีได้ยินเสยีงข้อความในโทรศพัท์

ดงัขึน้นีเ่อง ตอนแรกนกึดใีจว่าพารณกลบัมาจากลาพกัร้อนแล้ว แต่กณัฑ์อเนก

กต้็องผดิหวงัเม่ือข้อความท่ีเข้ามาเป็นของบุศรนิทร์

'ได้รบัค�าสัง่จากคุณท่านเรือ่งไปเชียงรายและการขอนดัพบคณุพร่างพราว

กับเพื่อนของคุณกัณฑ์เรียบร้อยแล้วค่ะ ดิฉันขอเวลาหนึ่งสัปดาห์ส�าหรับ 

การประสานงานนะคะ ตอนนีต้้องรอพารณกลบัมาจากลาพักร้อนด้วย เพราะ

เรือ่งตารางงานกบัวันว่างของคณุกณัฑ์พารณจะทราบอยู่คนเดยีวค่ะ'

ชายหนุม่อ่านแล้วกส่็งค�าว่า 'OK' กลบัไป เมือ่การนอนถกูรบกวนไปแล้ว

ท้องกเ็ริม่ท�างานตามไปด้วย กณัฑ์อเนกตดัสนิใจลกุข้ึนอาบน�า้แต่งตวัด้วย 

เสือ้ผ้าสบายๆ ก่อนจะลงไปรับประทานอาหารมือ้เช้าควบกลางวนัท่ีห้องอาหาร

ของคอนโดมเินยีม การได้เห็นผูค้นใช้ชีวติบ้างน่าจะท�าให้เขารูส้กึสดช่ืนมากกว่า

การท่ีต้องขลกุอยู่ในห้องตามล�าพงัตลอดท้ังวนั

ในระหว่างท่ีรออาหารในห้องอาหารนัน้กณัฑ์อเนกกไ็ด้รบัไลน์จากปกป้อง

ในห้องพดูคยุรวม ปกป้องมาท้ิงข้อความไว้ให้เพ่ือนๆ ทุกคน กณัฑ์อเนก 

อ่านแล้วกอ็ารมณ์ด ี เนือ้ความเป็นการเชิญชวนให้เพ่ือนทุกคนมาเลีย้งฉลอง

ท่ีเอกภพสามารถเคลยีร์ตัวเองจากคดต่ีางๆ ซ่ึงเกดิข้ึนในผบัของเขาได้หมดแล้ว* 

และก�าลงัจะเริม่ต้นชีวติการท�างานในแบบใหม่เพือ่ความสบายใจของครอบครวั 

* อ่านเพิ่มเติมได้ใน 'ปรารถนา... ให้เป็นคุณ' โดย tiara
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เพือ่นหลายคนในกลุม่ไลน์ตอบรบัว่าจะไป

PP : ไอ้ภพจะหันไปเอาดีด้านร้านอาหารแทน มันจ้างเชฟมาใหม่  

วนันีก้เ็ลยจะลองภมูเิชฟมันซะหน่อย เห็นว่าจะท�าสเต๊กบาร์บีควิให้พวกเรา

ลองชิมดู กูขออัญเชิญพวกมึงทุกคนมาเจอกันท่ีพัทยาด่วน ห้าโมงเย็น 

ที่ร้านเดิมของไอ้ภพ ไอ้กัณฑ์!...มึงด้วย

GA : กูต้องเอาอะไรไปมั้ย

PP : มาแค่ตวักบัหัวใจ อย่างอ่ืนไม่ต้อง ไอ้ภพตนุเบียร์ไว้แล้วสามลงั 

GA : ไม่กินเหล้า?

PP : มันถือศีลอยู่ มันบอกว่ากินเบียร์บาปน้อยกว่าเหล้านิดหนึ่ง 

เพราะแอลกอฮอล์ไม่แรงเท่า

GA : ฮะฮะฮ่า อันนี้สมกับเป็นไอ้ภพ ได้...เจอกัน

อย่างน้อยเขากมี็อะไรท�าในวนัหยุด กณัฑ์อเนกจดัการอาหารม้ือแรก

ของวันด้วยความรู้สึกที่ดีขึ้นกว่าเดิม

เมื่อไม่มีอะไรท�าในกรุงเทพฯ แล้ว กัณฑ์อเนกก็ตั้งใจว่าจะขับฟอร์ด 

มัสแตงสีน�้าเงินของเขาออกจากท่ีนี่เร็วหน่อย ตั้งใจว่าจะขับไปเรื่อยๆ  

เพื่อถ่วงเวลาให้ใกล้ห้าโมงเย็นมากท่ีสุดก่อนท่ีจะถึงร้านอาหารของเอกภพ 

หลังจากมีเพื่อนท่ีต้องการเขาแล้วชายหนุ่มก็รู้สึกว่าอารมณ์ดีข้ึน ในตอน 

สี่โมงเย็นนั้นกัณฑ์อเนกก็เข้าไปในเขตจังหวัดชลบุรีเรียบร้อยแล้ว

"เหลือเวลาตั้งชั่วโมง ท�าอะไรก่อนดีวะ"

ชายหนุ่มบ่นกับตัวเองในรถ แล้วจู่ๆ ความคิดก็เกิดวาบขึ้นมาในหัว

"เออ แวะไปดูที่นี่สักหน่อยดีกว่า มีเวลาอยู่นี่นะ"

กณัฑ์อเนกเปิดสญัญาณไฟเพือ่หมุนพวงมาลยัเข้าจอดข้างทาง จากนัน้

ก็ใส่พกิดัของสถานท่ีท่ีเขาต้องการไปบนหน้าจอตรงคอนโซลรถ รอเครือ่งมือ

Page �����... ����������������.indd   89 6/10/2563 BE   10:14



90

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

น�าทางประมวลผลไม่กีว่นิาทีเส้นทางท่ีชายหนุม่ต้องการกป็รากฏข้ึนบนหน้าจอ

"ไม่ไกลนีน่า จากท่ีนัน่ไปผบักยั็งทันเวลานดัด้วย โอเค...งัน้ไปส�ารวจ

กนัเลย"

ชายหนุม่ออกรถอีกครัง้ คราวนีเ้ขาตัง้ใจขับไปบนถนนสายรองซ่ึงเป็น

ทางหลวงสายชนบท ทว่าดนัขับรถเลยทางเข้าไปหน่อย พอรูต้วัจงึต้องวกรถ 

กลบัมา แต่เขากยั็งไม่หงดุหงดิเท่าไรนกัเพราะนีเ่ป็นครัง้แรกท่ีเขาสามารถ

ค้นหาเป้าหมายใหม่และขับรถมาด้วยตวัเองโดยไม่ต้องอาศยัเลขาฯ ส่วนตวั

หรอืคนขับรถของแม่เลย ชายหนุม่รูส้กึภมิูใจในตวัเองเลก็ๆ

บรรยากาศสองข้างทางยิ่งท�าให้เขารู้สึกชอบบริเวณนี้มากข้ึนไปอีก 

ความคดิในสมองพรัง่พรรูาวฟองเบียร์ท่ีเพิง่ถกูเปิดขวด แต่แล้วรถกระบะสเีทา

คันท่ีวิ่งอยู่ด้านหน้ารถของเขาก็ท�าให้อารมณ์ของกัณฑ์อเนกขุ่นมัวจนได ้

เม่ือมนัเคลือ่นท่ีแบบไม่ปกต ิ ดเูหมือนคนขับจะตัง้ใจขับรถส่ายไปมาในเลนถนน

อยู่ตลอดเวลา

"เป็นอะไรวะ รถเสียก็จอดสิ"

ชายหนุม่ผ่อนคนัเร่งให้ช้าลงเพราะไม่อยากเสีย่ง หากเกดิอุบัตเิหตข้ึุน

ข้างหน้ารถของเขาอาจจะพุง่ชนซ�า้ไปอีกคนัได้แม้รถของเขาจะท้ิงระยะห่าง

เผื่อไว้แล้วก็ตาม ถนนเบื้องหน้าเป็นทางตรง รถกระบะคันที่ขับส่ายไปมา 

ก�าลงัพยายามแซงด้านขวาซ่ึงเป็นเลนสวน กณัฑ์อเนกพยายามเขม้นมองว่า

รถคันข้างหน้ารถกระบะนั้นเป็นรถอะไร

"กระบะเหมือนกันนี่นา สงสัยจะขับปาดกันไปมาจนโกรธกันล่ะสิ  

อันตรายนะเนี่ย"

แต่มันเป็นรถกระบะสขีาวท่ีค่อนข้างเก่าและคนัเลก็กว่า เขาพดูกบัตวัเอง

แล้วเหลอืบมองกล้องด้านหน้ารถ โชคดท่ีีมันส่งสญัญาณบนเครือ่งบอกว่า

ก�าลงัท�างานเพือ่บันทึกภาพเหตกุารณ์ด้านหน้ารถอยู่

"เฮ้ย! เอาแล้วมั้ยล่ะ"
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กณัฑ์อเนกตกใจสดุขดี เขารีบมองกระจกหลงั เม่ือไม่เห็นว่ามีรถตามมา

กร็บีชะลอรถของตน แต่ภาพตรงหน้าน่าตกใจมากกว่าเพราะตอนนีร้ถกระบะ

คันสีเทาที่ขับอย่างสวิงสวายนั้นได้ปาดหน้าคันสีขาวข้างหน้าไปแล้ว แถม

การกระท�านัน้ยังท�าให้รถกระบะคนัเลก็กว่าเสยีการควบคมุ รถท่ีมีโครงสร้าง

เป็นหลังคาต่อเติมคลุมท้ายกระบะคันนั้นก�าลังปัดเข้าด้านข้างถนนแล้ว 

ทิ่มหัวรถลงไปข้างทางในที่สุด

เอี๊ยด!

กัณฑ์อเนกเหยียบเบรกรถสปอร์ตของเขาเสียงดังลั่น ภาพของ 

รถกระบะสขีาวท่ีตกลงไปยงัข้างทางและอยูร่ะหว่างกึง่กลางของต้นมะขามเทศ

สองต้นนั้นท�าให้เขาตกใจ

"เกือบชนต้นไม้...ไอ้บ้านี่!"

ค�าสบถนัน้ส�าหรบัเจ้าของรถกระบะคนัสเีทาท่ีขับข่ีไม่ปลอดภยั ตอนนี้

รถฟอร์ดของกัณฑ์อเนกจอดสนิทตรงริมทางข้างถนนเรียบร้อยแล้ว แต่ 

ดูเหมอืนกระบะตวัต้นเหตจุะไม่ยอมท�าตามเขา

"หนีเหรอ! ไอ้..."

คนขบัรถกระบะสเีทากระชากรถออกไปทันทีหลงัจากหยุดดเูหตกุารณ์ 

ท่ีเกดิข้ึนเพยีงช่ัวอึดใจ เมือ่กณัฑ์อเนกหายตกใจแล้วกร็บีลงจากรถ เป้าหมาย

ของเขาคอืตรงไปท่ีรถซ่ึงประสบอุบัตเิหตอุยู่ ชายหนุม่ผูอ้ยู่ในชุดเสือ้ผ้าฝ้าย

แขนยาวสคีรมีแบบไม่มปีกกบักางเกงขายาวซ่ึงเป็นผ้าฝ้ายในโทนสเีดยีวกนั

แต่เข้มกว่า แถมยังใส่รองเท้าสานนั้นรู้สึกทันทีว่าตัวเองอยู่ผิดท่ีผิดทาง 

และไม่มคีวามม่ันใจเลยว่าเขาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ใดๆ ได้ ขณะท่ี 

วิง่ออกไปนัน้กณัฑ์อเนกกภ็าวนาอยู่ในใจว่าไม่ให้มีอะไรร้ายแรงเกนิไป นีเ่ป็น

ครั้งแรกท่ีเขาเห็นอุบัติเหตุซ่ึงเกิดข้ึนตรงหน้าและกับตาของตัวเอง หัวใจ 

ของกณัฑ์อเนกเต้นเรว็และแรง แม้จะกลวัแต่สญัชาตญาณกส็ัง่ให้เขารบีเข้าไป 

ช่วยเหลอื
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หลงัคาของรถกระบะคนัสขีาวอยู่ต�า่ลงไปจากพืน้ถนน แสดงให้เห็นว่า

รถแฉลบลงข้างทางลึกมาก ชายหนุ่มหยุดยืนตรงรอยของล้อรถท่ีปรากฏ

ตรงริมขอบทางแล้วตะโกนถาม

"คุณ! คุณที่อยู่ข้างในรถได้ยินฉันไหม เป็นยังไงบ้าง"

ยังไม่มีเสียงตอบรับ กัณฑ์อเนกยังยืนเก้กังและเหลียวมองรอบตัว 

ไม่มีรถคันไหนผ่านมาในเวลานี้เลย

"คุณ! คุณครับ"

"ช่วย...ช่วยด้วย มีคนอยู่ในรถ"

เสียงที่ตอบกลับมานั้นคล้ายเสียงของชายสูงอายุ มันทุ้มแต่สั่นเครือ 

ตอนนีต้รงประตฝ่ัูงคนขับมีการขยับเลก็น้อย คาดว่าเสยีงจะลอดมาทางด้านนัน้ 

กณัฑ์อเนกตดัสนิใจเหยียบลงไปในดนินุม่ซ่ึงเป็นทางท่ีล้อรถท้ิงร่องรอยไว้

"เดี๋ยวนะ ฉันก�าลังลงไป"

คุณชายผู้ซ่ึงไม่ได้มีวิถีชีวิตต้องสัมผัสดินโคลนมาก่อนรู้สึกแขยงเท้า

ท่ีก�าลงัย�า่ลงไปในดนิเลน แต่กณัฑ์อเนกถอยหลงักลบัไปไม่ได้แล้ว และด้วย

น�า้หนกัตวัย่ิงท�าให้เขาต้องถลาไปด้านหน้าเรว็ข้ึน ชายหนุม่เสยีการทรงตวั 

จนพุ่งไปท่ีท้ายกระบะรถ โชคดีท่ีมือท้ังสองข้างจับกระบะประคองตัวไว้ได้ 

กณัฑ์อเนกเพิง่เห็นตอนนีเ้องว่าด้านหลงักระบะนัน้มีข้าวของอยู่เตม็ไปหมด 

ท้ังของใช้และของกนิ แต่ตอนนีมั้นกระจดักระจายไร้ทิศทาง เก้าอ้ีแถวยาว 

สองแถวซ่ึงถกูพบัไว้ด้านข้างกระบะท้ังซ้ายขวากห็ลดุจากต�าแหน่งหล่นลงมา

ทับสิง่ของบางส่วนท่ีกระจายอยู่บนพืน้รถ

"ช่วยด้วย ช่วยด้วย ไม่ไหวแล้ว"

"ครับๆ มาแล้วๆ"

ชายหนุม่รีบพุง่ไปท่ีด้านขวาของตวัรถ เขาก�าลงัจะไปถงึประตดู้านคนขับ

ซ่ึงตอนนีก้ระจกหน้าต่างถกูเลือ่นลงมาแล้ว จรงิดงัท่ีเขาคาด ชายสงูวยั ผม

และหนวดเป็นสขีาวดอกเลาย่ืนหน้าออกมาทางหน้าต่าง
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"ช่วยคุณหนูด้วยครับ! ช่วยเธอก่อน"

"คุณหนูไหน มีเด็กอยู่ในรถเหรอลุง"

"ทางนีค้รับ อีกด้านหนึง่ของรถ คณุต้องอ้อมไป...ผมยังเปิดประตไูม่ได้"

ขอบประตรูถด้านล่างดเูหมือนจะจมลงไปในดิน ซ่ึงล้อหน้าของรถนัน้

ได้หายไปจากสายตาแล้ว กัณฑ์อเนกโผล่หน้าไปท่ีกระจกรถตรงต�าแหน่ง 

คนขับ เขาเพ่ิงเห็นว่ามีอีกคนนัง่อยู่ข้างคนขบัจรงิๆ และเธอเป็นผูห้ญิงตวัเลก็

มาก ชายหนุ่มค่อนข้างตกใจเพราะใบหน้าของเธอขาวซีดและเหมือนเธอ 

จะมสีตไิม่เตม็ท่ี มอืข้างซ้ายของเธอก�าลงัดงึสายเข็มขัดนริภยัอยู่

"เดี๋ยวฉันไปฝั่งโน้น"

กณัฑ์อเนกตดัสนิใจเดนิย้อนกลบัมาทางเดมิเพือ่อ้อมกระบะหลงัของรถ 

เพราะดินด้านหน้ารถนัน้อ่อนตวัมากกว่า เขาเกรงว่าจะล�าบากในการไปถงึ 

เป้าหมาย เมือ่ชายหนุม่โผล่มาทางด้านซ้ายแล้วเขากก็ระชากประตูเต็มแรง

แต่ปรากฏว่ามันลอ็กอยู่

"ลุงปลดล็อกก่อน"

รถเป็นแบบรุ่นเก่า มันไม่ใช่ประตอัูตโนมตั ิไม่น่าเช่ือว่ายงัมีคนใช้รถรุน่นี้

อยู่ เม่ือกณัฑ์อเนกสัง่คนขับจงึเพิง่นกึข้ึนมาได้ เขาโน้มตวัไปทางด้านซ้าย 

ของตนแล้วเอ้ือมมือข้ามผู้หญิงคนนั้นเพื่อปลดล็อก คนท่ีอยู่ด้านนอก 

รบีกระชากประตูให้เปิดกว้าง โชคดท่ีีทางฝ่ังนีข้อบประตูไม่ได้จมลงไปในดนิ

มากนกั มันยังพอเปิดออกแล้วท�าให้เขาแทรกตวัเข้าไปได้บ้าง

เธอดเูหมอืนคนก�าลงัเหนือ่ยหอบ ดวงตาท้ังสองข้างปิดอยู่ รมิฝีปาก

ขาวซีดพะงาบๆ เพราะพยายามเอาออกซิเจนเข้าปอด มอืข้างท่ีก�าสายของ

เข็มขัดนิรภัยนั้นเกร็งและสั่นระริก

"เธอ...เธอรู้สึกตัวอยู่รึเปล่า"

"จะ...เจ็บ"

เธอมสีต ิแต่เสยีงท่ีตอบกลบัมานัน้ช่างเบาเหลอืเกนิ เบาจนกณัฑ์อเนก

Page �����... ����������������.indd   93 6/10/2563 BE   10:14



94

คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

ต้องย่ืนหน้าเข้าไปให้ใกล้ท่ีสดุ ส่วนคนขับรถกพ็ยายามจะเปิดประตฝ่ัูงของตน

ให้ได้

"เจ็บตรงไหน ขาเหรอ หรือท้อง"

คนประสบอุบัตเิหตสุ่ายหน้าแล้วดงึสายเขม็ขัดนริภยั ชายหนุม่จงึคดิว่า

เจ้าสายน่ีคงก�าลงัดงึรัง้ตวัเธออยู่ เขาจงึย่ืนตวัเข้าไปภายในรถแล้วพยายาม

ปลดเข็มขัดนิรภัยให้ แต่เม่ือหันกลับมาดูสีหน้าของคนเจ็บอีกครั้งมันก็ 

ไม่ได้ดข้ึีนเลย กณัฑ์อเนกไล่สายตาดเูธอจนท่ัวตวัแล้วเขากไ็ม่เห็นว่าหญิงสาว

จะมเีลอืดออกท่ีตรงไหน

"ไปโรงพยาบาลดีกว่า"

เขาสรปุแล้วล้วงโทรศพัท์มือถอืในกระเป๋ากางเกงขึน้มา แต่หมายเลขแรก

ท่ีเขาเรยีกหาคอืพารณ...

"ปิดมือถือเหรอ"

ยังไม่หมดวนัลาพกัร้อนและเขาไม่มีสทิธิเ์รยีกใช้งานเลขานกุารส่วนตวั 

กณัฑ์อเนกเริม่ร้อนรน แล้วในท่ีสดุเขากน็กึถงึอีกคนท่ีจะสามารถช่วยแก้ปัญหานี้

ได้

"ไอ้ป้อง!" เขาตะโกนใส่โทรศัพท์

"อะไร! มึงมาถึงแล้วเหรอ ไหน...กูไม่เห็นรถ"

"เงยีบก่อน ฟังก ูขอเบอร์ฉุกเฉินของโรงพยาบาลใหญ่ในชลบุรเีดีย๋วนีเ้ลย 

เอกชนนะ"

"ท�าไม มึงเป็นอะไร มีอุบัติเหตุเหรอ"

"อย่าเพิ่งถาม บอกมา...เบอร์ฉุกเฉินน่ะ"

"เออๆๆ..." จากนัน้ปกป้องกบ็อกหมายเลขโทรศพัท์สีต่วัให้กณัฑ์อเนกฟัง 

"โอเค เดีย๋วกูโทรกลบั"

ชายหนุม่ก�าลงัจะกดเลขหมายท่ีปกป้องบอก แต่จู่ๆ  หญิงสาวท่ีนัง่อยู่

ในรถนัน้กย็กมือข้ึนมาดงึชายเสือ้เขาไว้ กณัฑ์อเนกชะงกันดิหนึง่ก่อนบอก
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ในสิง่ท่ีเขาต้องการจะท�า

"ฉันจะโทรหารถฉุกเฉิน เธอต้องไปโรงพยาบาล หน้าเธอซีดมาก"

ยังคงมีแรงดงึท่ีเสือ้ของเขาแต่ไม่มเีสยีงปฏเิสธ กณัฑ์อเนกจงึตดัสนิใจ

โทรทันที และตอนนีค้นขับรถกต็ดัสนิใจเอาตวัลอดออกไปทางกระจกหน้าต่างรถ

ท่ีเปิดอยู่แล้ว ท่าทางของเขาทุลกัทุเล

"ฮัลโหล ฉันต้องการรถฉุกเฉิน มีอุบัติเหตุครับ มีคนต้องการความ

ช่วยเหลือ"

ปลายสายขอจุดที่เกิดเหตุ กัณฑ์อเนกบอกหมายเลขทางหลวงให้ไป

และปลายสายแจ้งมาว่าจะมาถึงที่เกิดเหตุภายในครึ่งชั่วโมง

"ครึ่งชั่วโมง?"

เขาไม่สามารถจดัการให้รถฉุกเฉินมาเรว็ขึน้ได้ ทางนัน้วางสายไปแล้ว

แต่มือน้อยก็ยังติดอยู่กับชายเสื้อของเขา ประเมินจากสถานการณ์ท่ีเห็น 

หญิงสาวไม่น่าจะทนรอต่อไปได้เมื่อเหงื่อเริ่มออกจนชุ่มหน้าผากแบบนี้  

กณัฑ์อเนกก�าลงัจะตดัสนิใจในสิง่ท่ีตวัเองก็ไม่เคยท�ามาก่อน แต่กยั็งดกีว่า 

มองดเูธอทนทรมานอยู่อย่างนี้

"ฉันจะพาเธอไปโรงพยาบาลเอง"

"ออกได้แล้ว!"

จงัหวะนัน้คนขับกส็ามารถพาตวัเองออกจากบานหน้าต่างรถได้ส�าเรจ็ 

เมื่อประคองตัวยืนขึ้นได้ก็รีบเดินมาสมทบกับกัณฑ์อเนกทันที ซ่ึงตอนนี้ 

ชายหนุ่มก�าลังพยายามดึงตัวของผู้หญิงคนนี้ให้ออกจากรถ กัณฑ์อเนก

ประเมนิจากสภาพรถและสภาพร่างกายของเธอด้วยสายตาแล้วว่าไม่มอีะไร

ท�าให้เธอเกิดบาดแผลได้

"คุณจะท�าอะไรครับ!"

คนขับตะโกนโหวกเหวกขึ้นเมื่อเห็นภาพนั้น

"พาเธอไปโรงพยาบาล"
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"แต่คุณโทรเรียกรถฉุกเฉินแล้วไม่ใช่เหรอ"

"รอนาน...ตั้งครึ่งช่ัวโมง ลุงไม่กลัวลูกสาวลุงเป็นอะไรไปเหรอ เธอ

หน้าซีดมากเลยนะ ไปรถฉัน ฉันจะไปส่งเอง"

"ตะ...แต่ แต่รถนีล่่ะครับ ของกอ็ยู่เตม็ ถ้าไปกนัหมดคนจะได้มาขโมยส"ิ

กณัฑ์อเนกไม่เข้าใจว่าท�าไมชายแก่จงึเป็นห่วงข้าวของมากกว่าลกูสาว

ของตวัเอง เขาเริม่หงดุหงดิท่ีทุกอย่างไม่ราบรืน่

"งั้นลุงเฝ้ารถกับของอยู่ที่นี่ ฉันจะพาเธอไปเอง"

"ไม่ได้ครบั! คณุเป็นใครผมก็ไม่รูจ้กั จู่ๆ  จะมาพาคณุหนูไปได้ยังไง"

กัณฑ์อเนกไม่สนใจฟังค�าทัดทานแล้ว ตอนนี้เขาพยุงเธอลุกข้ึนยืน 

ได้ส�าเร็จ

"เดินเองได้ไหม ต้องไปให้พ้นตรงนี้ก่อนฉันถึงจะอุ้มเธอได้"

"เดีย๋วครบั...โอ๊ย! ฉันท�าอะไรไม่ถกูเลย เอายังไงด ีนีแ่ม่สรได้ฆ่าฉันตาย

แน่"

ชายสงูวัยเริม่เดนิวนไปมาใกล้กบัหนุม่สาวท้ังสองซ่ึงตอนนีร่้างของเธอ

แทบจะท้ิงน�้าหนักตัวท้ังหมดมาไว้ท่ีกัณฑ์อเนก และเขาไม่อนุญาตให้เธอ

หยุดเดิน มนัจงึเป็นการกึง่ลากกึง่พยุงกนัไป

"ละ...แล้วคุณชื่ออะไร ผมจะติดต่อคุณได้ยังไง"

กณัฑ์อเนกเพิง่นกึเรือ่งนีข้ึ้นมาได้ เขาจงึหันมาบอก "ภายในครึง่ช่ัวโมงนี้

ฉันจะส่งคนมาหา ลงุรออยู่ท่ีนี ่เช่ือใจฉัน ฉันเป็นคนท่ีหาตวัได้ง่ายกว่าท่ีลงุคดิ"

"แล้วคุณชื่ออะไร อย่างน้อยคุณต้องบอกชื่อมาก่อน"

"กัณฑ์ ฉันชื่อกัณฑ์อเนก แล้วลูกสาวของลุงล่ะชื่ออะไร"

"กันย์ เธอชื่อภัทรกันย์"

ชายหนุม่พาเธอข้ึนไปยืนบนพืน้ถนนได้ส�าเรจ็แม้มนัจะทุลกัทุเล สภาพ

ของหญิงสาวนั้นเหมือนคนท่ีว่ิงมาหลายกิโลเมตร กัณฑ์อเนกจึงตัดสินใจ 

รวบร่างบางขึน้มาในอ้อมแขน เธอตวัเบาอย่างท่ีคดิ เมือ่ไปถงึรถฟอร์ด มัสแตง
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ของตนเองได้เขากเ็ห็นว่าลงุคนขับรถนัน้ว่ิงตามมาด้วย

"ไม่เอาดีกว่า ผมไปด้วย ข้าวของพวกนั้นช่างมันเถอะ"

"ไปไม่ได้! เปิดประตูรถให้ฉันก่อน"

เมือ่เปิดประตแูล้วเขากถ็ามกลบั "ท�าไมไปด้วยไม่ได้ ผมยังไม่ไว้ใจคณุ

นีน่า"

"รถของฉันนั่งได้สองคน!"

"รถอะไร ท�าไมนั่งได้สองคน"

เม่ือกัณฑ์อเนกวางเธอลงบนเบาะแล้ว ลุงคนขับก็เข้าใจทันทีว่า 

เขาไม่ได้โกหก เมื่อรถสปอร์ตราคาหลายล้านบาทน้ันสร้างข้ึนมาเพ่ือให้ 

คนนัง่สามารถนัง่ได้เพยีงสองคน ชายหนุม่เจ้าของรถต้องการไปโรงพยาบาล

ให้เร็วข้ึนและเขาจะไม่ยอมเสียเวลากับเรื่องถกเถียงกันอีกแล้ว ดังนั้น 

กณัฑ์อเนกจงึตดัสนิใจหยิบกระเป๋าเงนิออกมาแล้วย่ืนบัตรประชาชนของเขา

ให้ชายสูงวัยเก็บไว้

"แล้วค่อยคนืฉันตอนเราพบกนัอีกครัง้ ฉันจะพาลกูสาวของลงุไปก่อน 

นี่ฉันท�าทุกอย่างก็เพื่อมนุษยธรรมนะ ไม่อยากเห็นคนตายต่อหน้าต่อตา 

แล้วเจอกันครับ"

กณัฑ์อเนกพดูจบแล้วกร็บีขึน้นัง่ประจ�าท่ีคนขับ เขาเอือ้มตวัมาจะรดั

สายเข็มขัดนิรภัยให้แต่มือน้อยก็ยกขึ้นเชิงห้ามอีกครั้ง

"เธอต้องคาด มันอันตราย"

หญิงสาววางมือของตัวเองไว้บนหน้าอก กัณฑ์อเนกไม่เข้าใจว่า

หมายความว่าอย่างไร แต่ก็นึกขึ้นมาได้ว่าเธอเคยบอกว่าเจ็บ

"เจ็บหน้าอกเหรอ ไม่อยากคาดเพราะเจ็บใช่ไหม"

ภัทรกันย์พยักหน้าช้าๆ แสดงว่าเธอมีสติอยู่

"อาจจะเกิดจากการกระแทกสินะ แต่ไม่คาดไม่ได้ มันอันตราย ฉัน 

จะปรับเบาะให้เอนลงไปมากกว่านี้แล้วกอดหมอนไว้นะ"
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กณัฑ์อเนกดงึหมอนอิงเลก็ๆ ท่ีสอดอยู่ด้านหลงัของเธอมาให้หญิงสาว 

กอดไว้ จากนั้นเขาก็ปรับเบาะให้เอนลงมากท่ีสุดเพ่ือไม่ให้เข็มขัดนิรภัย 

รดัตัวเธอมากจนเกนิไป จากนัน้กอ็อกรถ ชายหนุม่พยายามตัง้สตแิละคดิว่า

เขาต้องท�าอะไรต่อไป

"ใช่ โทรหาไอ้ป้อง"

โทรศพัท์มือถอืของเขาเชือ่มต่อกบัรถยนต์ไว้แล้ว ชายหนุม่จงึสามารถ

พดูกบัคอมพวิเตอร์ภายในรถได้ทันที

"โทรหาปกป้อง"

เสยีงสญัญาณโทรศพัท์ดงัข้ึนแค่เพยีงครัง้เดยีว ปลายสายกต็อบกลบัมา

"ว่าไง"

"แจ้งต�ารวจให้หน่อยว่ามีอุบัติเหตุรถชนแล้วหนี กล้องจากรถของก ู

มีภาพเหตุการณ์ทุกอย่าง ตอนนี้คันที่ถูกชนมีคนรออยู่ที่รถด้วย"

"แล้วมึงล่ะ"

"กูปลอดภัยดี เป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์"

"ค่อยยังชั่ว ส่งพิกัดมาให้ได้ไหม"

"ได้ เดีย๋วส่งไปให้ ป้อง...ตอนนีก้พูาคนเจบ็ออกมาจากท่ีเกดิเหตแุล้ว"

"หมายความว่าไง"

"มผีูห้ญิงคนหนึง่บาดเจบ็ เธอบอกว่าเจบ็แต่กกูไ็ม่เห็นบาดแผลภายนอก 

เลยคดิว่าอาจจะกระทบกระเทือนอวยัวะภายในตรงไหนสกัท่ี"

"แล้วท�าไมไม่รอรถพยาบาลวะ มึงขอเบอร์ฉุกเฉินไปแล้วนี่หว่า"

"มนัช้า ตัง้ครึง่ช่ัวโมงกว่าจะตรีถมา แล้วตรีถกลบัไปโรงพยาบาลอกีล่ะ 

กกูลวัว่าจะเกดิอะไรข้ึนซะก่อน"

"แล้วถ้าเขาตายบนรถมึงล่ะไอ้กัณฑ์!"

"เบาๆ กูเปิดสปีกเกอร์โฟนในรถอยู่"

กณัฑ์อเนกหันไปมองคนท่ีนัง่ข้างๆ ช้าๆ แต่คล้ายกบัเธอก�าลงัหลบัอยู่ 
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เม่ือแขนได้โอบกอดหมอนไว้บนหน้าอกแล้วศรีษะกพ็งิไปด้านข้างของประตรูถ

ด้วย ชายหนุ่มมองเห็นใบหน้านั้นได้ไม่ชัดเพราะเส้นผมท่ีหลุดลุ่ยของเธอ

บังอยู่

"มึงช่วยจัดการให้กูด้วย กูติดต่อเลขาฯ ไม่ได้...คงต้องใช้รถยก 

เพราะรถกระบะของเขาตกลงไปข้างทาง หาคนไปช่วยขนของแล้วส่งพ่อเขา

กลบับ้านก่อน หรอืจะให้ตามไปท่ีโรงพยาบาลกไ็ด้ มองหาคนท่ีถอืบัตรประชาชน

ของก ูกท้ิูงไว้กบัเขา"

"นี่มึงทิ้งบัตรประชาชนไว้กับใครก็ไม่รู้เหรอ ไอ้นี่!"

"ก็กูเอาลูกสาวเขามา มึงจะให้กูท�ายังไง"

"เฮ้อออ...ครับๆๆ คุณชาย ผมรับค�าสั่งครับ ให้ผมเป็นเลขาฯ ของ

คุณชายเอง"

"ขอบใจมาก แค่นีน้ะ เดีย๋วส่งพกิดัให้ แล้วกจูะส่งข่าวให้มงึเป็นระยะ"

กัณฑ์อเนกวางสายลงแล้วใช้มือข้างซ้ายกดปุ่มบนหน้าจอควบคุม 

เพ่ือส่งพกิดัตรงท่ีจอดรถเม่ือครู่ให้ปกป้องทางโทรศพัท์ กณัฑ์อเนกรูว่้าปกป้อง

ต้องจดัการทุกอย่างได้อย่างดเีย่ียมเพราะท่ีนีเ่ป็นถิน่ของเขา จากนัน้กณัฑ์อเนก 

ก็ตั้ง GPS บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เพ่ือจะตรงไปยังโรงพยาบาลเอกชน 

ท่ีใกล้ท่ีสดุ ระหว่างนัน้หญงิสาวข้างกายกเ็ริม่ขยับตวั ชายหนุม่เหลอืบมอง 

ในขณะท่ีต้องมสีมาธกัิบท้องถนนไปด้วย มือของเธอจกิลงไปในหมอนคล้ายกบั

คนท่ีก�าลงัข่มความเจบ็ปวด เธอยังคงหายใจหอบ

"เธอ...เป็นยังไงบ้าง พูดกับฉันหน่อย"

หญิงสาวส่ายหน้าช้าๆ เรือนผมหนาและดูนุ่มนั้นจึงขยับไปมาด้วย

"อีกสิบห้านาที รับรองถึงโรงพยาบาลแน่"

แล้วเธอกข็ยับตวักบัศรีษะหันมาหาเขา คล้ายต้องการพูดอะไรแต่กลบั

ไม่มีเสยีง เหมือนคนท่ีจกุอยู่ในอก กณัฑ์อเนกไม่เคยเห็นใครมอีาการเหมือนเธอ

มาก่อน เขากท็�าตวัไม่ถกูแถมยังต้องประคองสตกิบัการขับรถไปด้วย แล้วจู่ๆ  
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คุณคะ... อย่าร้ายกับหัวใจ

น�า้ตาของคนเจบ็ก็ไหลลงมา หัวใจของเขาหล่นวบูทันที

"ให้ฉันจับมือไว้มั้ย"

จู่ๆ  กณัฑ์อเนกกพ็ดูอย่างนัน้ออกมา กเ็ขาไม่รูน้ีว่่าจะท�ายังไงเพ่ือปลอบใจ

ให้เธอฮึดสูก้บัความเจบ็ปวดท่ีเกดิตรงส่วนไหนก็ไม่รู ้ เมือ่คนข้างๆ ไม่ตอบ 

เขากต็ดัสนิใจแทรกมือข้างซ้ายลงไประหว่างหมอนอิงกบัมือข้างขวาของเธอ 

ตอนแรกเธอตกใจจนกระตกุมือข้างนัน้ออก

"ไม่เป็นไร ฉันขับรถเก่งน่า ฉันขับมือเดียวได้"

ภทัรกนัย์ลมืตามองด้านข้างของชายหนุม่ด้วยสายตางงงวย...เขาเป็น

คนแบบไหนกัน

"มือเย็นมากเลย"

พดูแล้วกณัฑ์อเนกกก็างนิว้เรยีวนัน้ออกแล้วแทรกนิว้มอืแต่ละนิว้ลงไป

ระหว่างนิว้มือของเธอ จากนัน้กก็�ามันไว้หลวมๆ ความกว้างของฝ่ามอืนัน้ 

แตกต่างกนัมากจนมือของเธอแทบจะจมหายไปในอุ้งมอืของเขา หญิงสาว

ไม่รูส้กึดีข้ึน บางทีหัวใจของเธออาจจะเต้นเรว็เกนิไป เธอจงึต้องใช้วธิหีายใจ

ทางปากแบบท่ีเคยถกูสอนให้ท�ามาตลอด กณัฑ์อเนกเหลอืบตามองคนข้างกาย

อีกครั้ง

"ท�าไมดูแย่ลงอีกล่ะ ฉันต้องรีบกว่านี้แล้วสิ"

ว่าแล้วเขากเ็หยียบคนัเร่งเพิม่ข้ึน ด้วยหวังว่าจะไปถงึจดุหมายเรว็ข้ึน

สักนาทีก็ยังดี

สุดท้ายเขาก็จ�าเป็นต้องแวะเข้าโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสุดเพราะอาการ

ของหญิงสาวดูไม่ดเีอาเสยีเลย มันเป็นห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลรฐัท่ีเขา 

กเ็พิง่เคยเห็นอะไรแบบนี ้ สภาพภายนอกดูไม่มอีะไรน่าเจรญิหูเจรญิตานกั 

อุปกรณ์เครื่องใช้ก็ดูเก่ามอซอ แม้กระท่ังเตียงเข็นคนเจ็บเพื่อเคลื่อนย้าย

เข้าไปในห้องฉุกเฉินกยั็งดซูอมซ่อ กณัฑ์อเนกรูส้กึไม่ชอบใจแต่กท็�าอะไรไม่ได้

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://jamshop.jamsai.com/product/6536-
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