บทน�ำ

“แม่วา่ อะไรนะครับ”

ชนาวิ น เอ่ ย ถามมารดาเพื่ อ ความแน่ ใ จหลัง จากที่ ท่ า นพู ด
ประโยคหนึ่งออกมาซึง่ มันช่างระคายหูเขาเหลือเกิน คุณชนะชัยรีบยก
หนังสือพิมพ์ข้ นึ ปิ ดบังใบหน้าเอาไวร้ าวกับว่ามันสามารถช่ วยกันเขา
ออกจากบทสนทนาของภรรยากับบุตรชายได้
“แม่บอกว่า แม่อยากให้วนิ หมัน้ กับหนู ปนั จ้ะ”
คุ ณ แพรดาวมองท่ า ทางของบุต รชายแล ว้ ก็ พ อจะรู ว้ ่า ชนาวิน
ไม่ค่อยจะพอใจสักเท่าไร แต่เธอก็ยงั คงปัน้ หน้ายิ้มเย็นใส่ตาเขา
ชนาวิน เทวาอักษร เป็ นบุตรชายเพียงคนเดียวของชนะชัยกับ
แพรวดาว เทวาอักษร ปี น้ ีเขาอายุยส่ี บิ หา้ ชายหนุ่มเพิง่ เริ่มต้นท�ำงาน
จริงจังได้เพียงปี กว่าๆ เท่านัน้ แต่ธุรกิจครอบครัวทีเ่ ขาดูแลร่วมกับบิดา
ก็เจริญเติบโตได้เร็วมาก จนตอนนี้เขาเริ่มมีช่ือเสียงในแวดวงธุ รกิจ
เขาเก่งและฉลาด มองการณ์ไกลได้อย่างแม่นย�ำ  ความจริงแล ้วชนาวิน
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เริ่ ม เรี ย นรู ง้ านตัง้ แต่ อ ยู่ ใ นวัย เรี ย น แม ก้ ระทั่ ง เมื่อ เขาไปเรี ย นต่ อ
ที่ต่างประเทศ หากมีการประชุมใหญ่ หรือประชุมส�ำคัญ ชายหนุ่ ม
จะต้องได้เขา้ ร่ วมประชุมด้วย แต่ หากเขาไม่สามารถกลับมาประชุม
ด้วยตัวเอง ชายหนุ่ มก็จะได้รบั อีเมลเพื่อศึกษางานและปัญหาต่ างๆ
ของบริษทั เมือ่ เขาเรียนจบกลับมาชนาวินจึงพร้อมทีจ่ ะท�ำงานได้ทนั ที
เขาเป็ นทีย่ อมรับของบรรดาผู ้บริหารทัง้ หลายและใช้เวลาเพียงแค่
ปี กว่าเพือ่ พาตัวเองมายืนอยู่ในจุดที่ทุกคนยอมรับ แน่ นอนว่าเมือ่ เขา
เริ่มมีตวั ตนในวงสังคมมีช่อื เสียงทีเ่ ด่นดัง และด้วยฐานะทีร่ ำ� ่ รวย ด้วย
รู ปร่ างหน้าตาที่ไม่เป็ นรองใคร ท�ำใหช้ นาวินยิ่งได้รบั ความสนใจจาก
บรรดาสาวน้อ ยสาวใหญ่ ใ นแวดวงสัง คมเป็ น อย่ า งมาก ข่า วซุ บ ซิบ
เรื่องผูห้ ญิงของเขาก็ใช่ย่อย นั่นท�ำใหแ้ พรวดาวเป็ นกังวลว่าพ่อลูกชาย
เนื้อหอมของเธอจะควา้ เอาหนึ่งในบรรดาผูห้ ญิงที่เขาควงออกสื่อด้วย
มาเป็ นภรรยาในสักวัน
ดังนัน้ คนเป็ นแม่จงึ ต้องท�ำอะไรสักอย่าง  เพือ่ ไม่ให ้เรือ่ งทีเ่ ธอกังวล
เกิดขึ้น ด้วยการหาลูกสะใภเ้ องซะเลย แต่ดูเหมือนมันจะไม่ง่ายเมือ่
ใบหน้าหล่อเหลาของบุตรชายบ่งบอกว่าเขาเองก็ไม่ยอมเช่นเดียวกัน
“หนู ปนั ไหนครับ” ชนาวินกัดฟันถามออกไป ในใจเริ่มร้อนรน
ไม่คดิ ว่ายุคสมัยนี้แล ้วจะยังมีการคลุมถุงชนกันอยู่อกี
“หนู ปนั ลูกสาวอาก�ำพลกับอาปานวาดไงจ๊ะ”
คุณแพรวดาวตอบบุตรชายด้วยน�ำ้ เสียงร่าเริง ดวงตาวิบวับเมือ่
เอ่ยชื่อหนู ปนั ชนาวินขมวดคิ้วคิดตามอยู่ครู่หนึ่งก็เหมือนจะนึกออก
ไม่ใช่วา่ เขาไม่รจู้ กั ก�ำพลกับปานวาด เขาจ�ำได้วา่ ทัง้ คู่มลี ูกสาวอยูห่ นึ่งคน
เด็กนั่นน่ ะเหรอ เด็กหญิงปาริชาต อินวรา คือชื่อที่เขาเคยอ่านเจอ
ในสมุดการบา้ นของเธอ ยายเด็กนั่นทีม่ ดี วงตากลมโตใบหน้ารูปหัวใจ
ชอบไว ผ้ มหน้า ม า้ แล ว้ ก็ ถ กั เปี ย สองข า้ ง เวลามาที่บ า้ นเขาเธอชอบ
วิง่ ตามเขาต้อยๆ ชนาวินเบิกตากว ้างอย่างคาดไม่ถงึ
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“คุณแม่! เด็กนั่นโตพอทีจ่ ะมีผวั แล ้วเหรอครับ”
แพรวดาวกับชนะชัยสะดุง้ พร้อมกันเมือ่ อยู่ๆ ชนาวินก็เรียกเธอ
ซะเสีย งดัง แต่ ป ระโยคหลัง ของบุ ต รชายท�ำ ให ค้ ุ ณ ชนะชัย รี บ ยก
หนังสือพิมพ์ข้ นึ อีกรอบหลังจากลดมือลงแค่ ไม่ก่ีนาที นั่นเพราะท่าน
มองเห็นแววตาเอาเรื่องของภรรยาคู่ชวี ติ ทีส่ ่งผ่านไปยังชนาวิน
“ตาวิน! ท�ำไมพูดจาหยาบคายไม่ใหเ้ กียรตินอ้ งแบบนัน้ แม่
ไม่เคยสอนนะ”
“ก็มนั จริง จ�ำได้ครัง้ สุดทา้ ยที่เจอก็งานศพพ่อเขานี่นา เด็กนั่น
ยังใส่คอซองอยู่เลยนะครับ”
ชนาวิน ไม่ ไ ด้พู ด เกิ น จริ ง ถ า้ จ�ำ ไม่ ผิด ซึ่ง เขาก็ ก �ำ ลัง ใช้ส มอง
ค�ำนวณอยู่ ตอนเด็กๆ ปาริชาตหรือหนู ปนั ของแม่ เธอมาทีบ่ ้านบ่อยๆ
เพราะพ่อของเธอท�ำงานเป็ นผูช้ ่วยพ่อเขา ดูเหมือนตอนนัน้ เธอจะแค่
สิบขวบ เสียงเล็กๆ ใสๆ ทีช่ อบเรียกเขาว่า ‘พีว่ นิ ขา’ อยู่บอ่ ยๆ เวลา
ที่เธอท�ำการบา้ นไม่ได้เจ้าตัวจะชอบท�ำแก้มป่ องหน้างอง�ำ ้ แต่ พอเขา
เอ่ยปากจะช่วยสอนการบ ้านให ้เจ้าตัวก็จะฉีกยิ้มกว ้างโชว์ลกั ยิ้มสองข ้าง
ให ้เขาเห็นเสมอ
นั่นคือภาพวัยเด็กของเธอทีเ่ ขาพอนึกออก แล ้วถัดมาอีกไม่ก่ีปี
เขาได้เจอเธออีกครัง้ ในงานศพของก�ำพล ไม่ได้มกี ารพูดคุยซักถามกัน
สักค�ำ  ตอนนัน้ ชนาวินมองเธอแค่ผ่านๆ พอเขาเคารพศพก�ำพลเสร็จ
ก็กลับต่างประเทศทันที ใช่ นั่นแหละครัง้ ล่าสุดทีเ่ ขาเจอปาริชาต
“วิน ตาวิน” แพรวดาวกับชนะชัยมองหน้ากันเมือ่ เห็นว่าบุตรชาย
นิ่งเงียบไป เธอจึงลองเรียกอีกครัง้
“ครับแม่” ชนาวินหลุดออกจากความทรงจ�ำทันที ก่อนจะหันไป
มองมารดาด้วยใบหน้าฉงน
“เป็ นอะไรไป แม่เรียกตัง้ สองครัง้ ”
“เปล่าครับ”
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ชนาวินปรับสีหน้าให ้เป็ นปกติ สลัดภาพความทรงจ�ำทิ้งไป ก่อนที่
สมองจะก�ำลังคิดหาวิธเี อาตัวรอดจากเรื่องนี้ อิสรภาพความโสดของเขา
เขาต้องรักษาไว้ให้มั่น
“แม่จะบอกว่า หนู ปนั ก�ำลังจะเรียนจบมอปลายในอีกไม่กเ่ี ดือนนี้
แล ้ว น้องไม่ใช่เด็กนักเรียนมอต้นอย่างทีล่ ูกเจอเมือ่ สามปี ก่อนแล ้วจ้ะ
แล ้วหนู ปนั ก็เป็ นคนน่ารักมากด้วย เรียบร้อย งานบ ้านงานเรือนก็ใช้ได้”
คุณแพรวดาวอธิบายด้วยรอยยิ้ม จนชนาวินนิ่วหน้าอย่างสงสัย
“แม่รู้ได้ยงั ไงว่าหนู ปนั ของแม่เป็ นเด็กน่ ารักเรียบร้อย แม่พูด
ยังกับแม่เจอเขาบ่อยๆ”
“แน่นอนสิจะ๊ หนู ปนั มาทีน่ ่ีเกือบทุกเดือนตัง้ แต่ทว่ี นิ ไปเรียนต่อ
เมืองนอกจนถึงทุกวันนี้ แต่วนิ ไปท�ำงานและไม่ค่อยกลับบา้ นไง เลย
ไม่เห็นน้อง หนู ปนั น่ ะเทียวมาหาแม่ตลอดไม่เคยขาด ไม่งนั้ แม่จะ
อยากได้มาเป็ นสะใภ ้เหรอ”
“แต่เขาก็ยงั เด็กเกินไปส�ำหรับผมอยู่ดี แม่ครับ ผมเพิง่ เรียนจบ
มายังไม่ถงึ สองปี นะครับ ไหนจะท�ำงานตัง้ แต่ยงั เรียน จบมาผมก็มา
ช่วยงานคุณพ่อเลย ผมแทบไม่ได้ใช้ชวี ติ ตามประสาวัยรุ่นอย่างเต็มทีเ่ ลย
แล ้วแม่ยงั จะหาห่วงมาผูกคอผมอีก ผมไม่โอเคนะครับ”
ยิง่ น่าสงสัย ปาริชาตมาบ ้านเขาออกจะบ่อย แต่เขากลับไม่เคยเจอ
งัน้ เหรอ หรือว่าเด็กนั่นจะชอบเขาเลยเข ้าทางผูใ้ หญ่
“ทีล่ ูกพูดมาก็มเี หตุผลนะคุณ”
คุณชนะชัยเอ่ยปากช่วยบุตรชายทันทีทเ่ี ห็นว่าเหตุผลของชนาวิน
ฟังขึ้น แต่พอเขาพูดปุ๊ บก็ได้รบั สายตาข่มขูต่ อบกลับมาทันที เป็ นเหตุให ้
ชนะชัยต้องนิ่งเงียบไปก่อนทีเ่ ขาจะโดนหางเลขไปด้วย
“แต่แม่อยากจองหนู ปนั เอาไว้ก่อน แล ้ววินเองก็มขี า่ วกับผูห้ ญิง
เปรอะไปหมด เดีย๋ วเกิดพลาดโดนจับขึ้นมา แม่ตอ้ งอกแตกตายแน่
ผู ้หญิงแต่ละคนของลูกแม่รบั ไม่ไหวหรอกนะ” ทัง้ ดารานางแบบแต่ละคน
พลอยรำ�พัน 9

แต่งตัวเปรี้ยวจีด๊ จนแพรวดาวหายใจหายคอไม่สะดวก
“เรือ่ งนัน้ แม่อย่าห่วงเลยครับ ถ ้าผมไม่มนั่ ใจผมไม่มวี นั พาเข ้าบ ้าน
แน่นอน และก็ไม่ปล่อยให้โดนจับง่ายๆ ด้วย ตอนนี้สง่ิ ทีเ่ ราต้องคุยคือ
อิสรภาพของผมที่แม่กำ� ลังจะยึดไป ซึ่งผมไม่มที างยอมเอาห่วงที่แม่
เลือกให ้มาผูกคอในตอนนี้แน่นอน ชีวติ ผม แม่ให ้ผมเลือกเองเถอะครับ”
“ไม่ได้ ลูกต้องหมัน้ ถ ้าน้องเรียนจบแม่จะให ้แต่งงานกันทันที”
อุตส่าห์ใช้ไม้อ่อนแล ้ว แต่ชนาวินก็ยงั ไม่ยอมผ่อนตาม เลยต้อง
ใช้วธิ บี งั คับ แต่แพรวดาวคงลืมไปแล ้วว่าบุตรชายของเธอไม่ใช่เด็กเล็กๆ
ทีเ่ ธอจะบังคับได้ง่ายๆ อีกแล ้ว และตอนนี้แววตาต่อต้านของเขาก็ถกู
ส่งมาให ้เธออย่างชัดเจน
“ผมไม่ยอมครับ นี่มองไกลถึงขัน้ แต่งงาน เด็กของแม่น่ีเป็ นคน
ยังไงกันแน่ ครับ ถามจริงๆ เขาไม่ตะขิดตะขวงใจอะไรเลยหรือทีต่ อ้ ง
หมัน้ หมายกับคนทีไ่ ม่ได้สนิทสนมกัน หรือจริงๆ แล ้วเด็กนั่นก็อยาก
ได้ผมจนตัวสั่น ผมไม่รูห้ รอกนะครับว่าอะไรท�ำใหแ้ ม่รกั และเอ็นดู
ถึงขนาดอยากได้มาเป็ นลูกสะใภ ้ขนาดนี้ แต่ผมไม่เอาด้วย”
“ตาวิน อย่าพูดจาไม่ใหเ้ กียรติผูห้ ญิงอย่างนัน้ หนู ปนั ยังไม่ได้
รูเ้ รื่องนี้เลยนะ แม่เราเขาอยากคุยกับเราก่อน”
ชนะชัยตัดสินใจเข ้าร่วมสนทนาด้วยเมือ่ เห็นว่าภรรยาเริ่มไม่สบ
อารมณ์แล ้ว
“เชื่อตายละครับพ่อ นี่ถา้ เป็ นอย่างนัน้ จริงๆ หากผมยอมหมัน้
เขาก็จะหมัน้ กับผมอย่างนัน้ สิ ง่ายดีนะครับ”
ชนาวินบิดปากแสยะยิ้มอย่างเหยียดๆ ค�ำพูดของเขาเต็มไปด้วย
อคติ ชายหนุ่มตัดสินด้วยตัวเองว่า ทีป่ าริชาตขยันเทียวมาบ ้านเขา ท�ำให ้
แม่เกิดความรักความเอ็นดูคงเพราะการนี้เป็ นแน่ อย่าคิดว่ามันจะง่าย
เพราะเขาไม่มวี นั ยอมใหเ้ ด็กนั่นจับเขาได้แน่ นอน ชนาวินตัดบทอย่าง
หัวเสียก่ อนจะลุกขึ้นจากที่นั่งและก้าวออกจากหอ้ งไปโดยไม่สนใจ
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ค�ำร้องเรียกจากมารดา ชายหนุ่มตรงไปยังรถสปอร์ตคันหรูคู่ใจก่อนจะ
ก้าวขึ้นรถและขับออกไปอย่างฉุ นเฉี ยว ท่ามกลางสายตาหม่นหมอง
ของใครบางคนทีย่ นื หลบอยู่หลังพุม่ ไม ้ประดับข ้างประตูบ ้าน
“พีว่ นิ ”
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1
เหรอ”

“กลับมาแลว้ เหรอคุณ หายไปเกือบทัง้ วันได้ของมาแค่น้ีเอง

ชนะชัยเอ่ยปากแซวภรรยาคู่ชวี ติ เมือ่ เห็นเธอเดินเข ้ามาในบ ้านด้วย
รอยยิ้ม ในมือถือถุงพลาสติกสองสามใบตรงมาหาเขาในหอ้ งนั่งเล่น
แพรวดาวนั่งลงข ้างๆ สามีพร้อมกับวางถุงทีถ่ อื มาลงบนโต๊ะด้านหน้า
“ฉันไม่ได้ไปเหมาหา้ งนะคะ แค่ไปกินข ้าว นั่งคุยกัน แล ้วก็เดิน
ช็อปปิ้ งนิดหน่อยเท่านัน้ เอง”
แพรวดาวส่งค้อนใหค้ นเป็ นสามี แต่เพียงครู่เดียวริมฝี ปากอิ่ม
ก็เปิ ดยิ้มกว ้าง ชนะชัยมองอย่างสงสัย ภรรยาของเขาออกไปข ้างนอก
และกลับมาด้วยใบหน้าทีเ่ ต็มไปด้วยความสุข มีเรือ่ งอะไรดีๆ หรือเปล่า
“นี่คุณไปท�ำยังไงใหแ้ ม่ปานวาดเขาตามใจถึงขนาดว่ายอมอยู่
กับคุณตัง้ หลายชั่วโมงกัน” แพรวดาวยิ้มใส่ตาสามี
“ก็เพราะว่ามีใครบางคนเกลี้ยกล่อมน่ะสิคะ”
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“ใครกันทีส่ ามารถท�ำใหแ้ ม่ปานออกจากบา้ นได้ทงั้ วัน นอกจาก
ไปวัดน่ะ”
คุณชนะชัยยิง่ สงสัยหนัก แค่ก่อนหน้านัน้ ปานวาดเป็ นคนโทร.มา
นัดภรรยาของเขาออกไปพบที่หา้ งสรรพสินค้าก็เป็ นที่น่าแปลกใจมาก
แล ้ว เพราะรูด้ วี า่ ภรรยาของก�ำพลอดีตผูช้ ่วยของเขาทีเ่ สียชีวติ ไปแล ้วนัน้
ไม่ค่อยออกไปไหนมาไหนนอกจากไปท�ำบุญหรือปฏิบตั ธิ รรมทีว่ ดั
“หนู ปนั ไงคะคุณ หนู ปนั กลับมาจากเมืองนอกแล ้ว”
“จริงเหรอ กลับมาเมือ่ ไร”
“สองอาทิตย์แลว้ ค่ ะ แต่ เพิ่งว่างเลยใหแ้ ม่ปานโทร.มานัดฉัน
ออกไปเจอ บอกว่าอยากเซอร์ไพรส์ เซอร์ไพรส์จริงๆ นะคะคุณ ฉันเห็น
ครัง้ แรกแทบจ�ำไม่ได้แน่ะ หนู ปนั เปลีย่ นไปเยอะเลย ตอนเด็กว่าสวย
น่ารักแล ้วนะ พอโตมายิง่ สวย แต่นสิ ยั ยังน่ารักเหมือนเดิม เฮ้อ เสียดาย
จริงๆ ถ ้าคุณเห็นแกนะคุณจะต้องคิดเหมือนฉัน”
แพรวดาวเล่าด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้นและลงท ้ายเสียงแผ่ว เมือ่ นึกถึง
เรื่องเมือ่ หา้ ปี ก่อนทีบ่ ตุ รชายของนางปฏิเสธการหมัน้ หมายกับปาริชาต
ในตอนนัน้ ไม่ได้มแี ค่ชนาวินคนเดียวทีป่ ฏิเสธเสียงแข็ง แต่ปาริชาตเอง
ก็เหมือนกัน
“ปันรู ว้ า่ คุณป้ าเอ็นดูปนั เหมือนลูกเหมือนหลาน  แต่เรือ่ งทีค่ ณ
ุ ป้ า
จะให้ปนั หมัน้ กับพีว่ นิ ปันขอปฏิเสธนะคะ คุณป้ าอย่าบังคับพีว่ นิ เลย
ปันไม่อยากใหเ้ ขาเกลียดปัน แค่น้ ีปนั ก็มองหน้าเขาไม่ติดแล ้ว นะคะ
รับปากปันนะคะคุณป้ า ปันขอร้อง”
ปาริชาตเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงสั่นไหว นัยน์ตาสั่นระริก แพรวดาว
ถอนหายใจเมือ่ มองเห็นความหม่นหมองกังวลใจของเด็กสาวทีเ่ ธอเอ็นดู
มาตลอด ความจริงแลว้ เรื่องการหมัน้ หมายที่เธออยากใหเ้ กิดขึ้นนัน้
ปาริชาตและปานวาดยังไม่รูเ้ รื่อง แพรวดาวอยากคุยกับชนาวินก่ อน
หากบุต รชายตกลงใจนางจึง จะไปพู ด คุ ย สู่ ข ออีก ฝ่ าย แต่ ไ ม่ คิ ด ว่ า
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วันหนึ่งปาริชาตจะมาได้ยินเธอกับชนาวินมีปากมีเสียงกันเรื่องนี้ ซึ่ง
วันนัน้ ไม่ใช่วนั แรกทีเ่ ธอคุยกับชนาวิน  แต่เป็ นการคุยกันหลายครัง้ แล ้ว
เด็กสาวจึงขอคุยกับเธอตามล�ำพังโดยมีชนาวินทีม่ องมาอย่างไม่ชอบใจ
แพรวดาวคิดว่าเธอมองปาริชาตไม่ผิด เด็กคนนี้มใี จให้กบั บุตรชาย
แน่นอน ชนาวินกับปาริชาตเคยมีความทรงจ�ำทีด่ ใี นวัยเด็กด้วยกัน เมือ่
ทัง้ สองเริ่มเติบโตความห่างเหินก็เกิดขึ้นตามกาลเวลา ลูกชายของนาง
อาจเปลีย่ นไป แต่อกี คนหนึ่งนัน้ ยังคงเหมือนเดิม
“โธ่ หนู ปนั ของป้ า ก็ได้จะ้ ป้ ารับปาก”
“ไม่ เ อาน่ า คุ ณ เรื่ อ งมัน ผ่ า นไปแล ว้ ถึง ยัง ไงทุก วัน นี้ ห นู ป นั
ก็เหมือนลูกเหมือนหลานเราอยู่แลว้ ” ชนะชัยลูบต้นแขนภรรยาเบาๆ
ราวปลอบโยน แพรวดาวจึงได้แต่พยักหน้าแล ้วส่งยิ้มบางๆ ให ้
“นั่นสิคะ งัน้ ฉันไปดูในครัวก่อนดีกว่า วันนี้ลูกชายคุณบอกว่า
จะกลับมากินข ้าวเย็นทีบ่ ้านด้วยนะคะ”
“จริงเหรอ” ชนะชัยท�ำสีหน้าประหลาดใจ
“คิดเหมือนฉันเลยค่ะ ปกติวนั ศุกร์แบบนี้นะ ไม่ตำ� ่ กว่าตีสอง”
แพรวดาวไม่ได้พูดเกินจริง เธอเคยขอชนาวินว่า ในวันหยุด
สุดสัปดาห์ให้เขากลับมาค้างทีบ่ ้าน ตัง้ แต่ทบ่ี ตุ รชายโหมงานหนักเพราะ
ขยายธุ รกิจใหม่เมือ่ สี่ปีก่อน เขาก็ยา้ ยออกไปอยู่ท่เี พนต์เฮาส์ส่วนตัว
ได้ใช้ชีวิต นอกบ า้ นอย่ า งอิส ระตามที่ต อ้ งการ เรื่อ งงานเขาก็ เ ต็ ม ที่
เรื่องส่วนตัวก็ไม่ได้ต่างกัน ส่วนใหญ่ แลว้ เมื่อชนาวินกลับมาที่บา้ น
อาหารมื้อแรกของวันหยุ ดที่ได้ร่วมโต๊ะกันพร้อมหน้าพร้อมตาก็คือ
มื้อเที่ยง เพราะฉะนัน้ การที่บุตรชายส่งขอ้ ความมาบอกว่าจะกลับมา
กินมื้อเย็นในวันศุกร์แบบนี้ จึงเป็ นเรื่องทีไ่ ม่ค่อยได้เกิดขึ้นเท่าไรนัก
ตกเย็นรถสปอร์ตสีแดงคันโปรดของบุตรชายเจ้าบ ้านก็วง่ิ เข ้าจอด
ที่โรงจอดรถ ร่างสู งโปร่งในชุดท�ำงานที่ท่อนบนเหลือแค่เสื้อเชิ้ตสีขาว
ปลดกระดุมสองเม็ด เนกไทและเสื้อสู ทพาดทีล่ ำ� แขนแกร่ง ชายหนุ่ ม
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เจ้าของใบหน้าหล่อเหลา คิ้วหนานิดๆ จมูกโด่งพอดี ริมฝี ปากบางเฉียบ
แต่ได้รูป ดวงตาสีดำ� สนิท บริเวณเหนือริมฝี ปากและคางมีไรเคราจางๆ
พอให ้เห็น
ชนาวินอมยิ้มน้อยๆ เมือ่ เห็นมารดาเดินออกมาทีห่ น้าประตูบ ้าน
พร้อมทัง้ ส่งยิ้มอบอุน่ มาให ้ พอเขาเดินขึ้นบันไดบ ้านมาท่านก็เดินอ้าแขน
เขา้ มาสวมกอด ก่ อนจะเขย่งปลายเทา้ ขึ้นจูบแก้มสากของเขาทีหนึ่ง
ชนาวิน ชะงัก เล็ก น้อ ยแต่ ก็ ก ม้ หน้า ลงอ�ำ นวยความสะดวกแก่ ท่ า น
พร้อมกับส่งสายตาเป็ นค�ำถามไปยังบิดาทีเ่ ดินออกมาสมทบ
“เอ่อ ผมเพิง่ กลับจากท�ำงานนะครับคุณแม่ ไม่ใช่เพิง่ กลับจาก
ไปเรียนทีต่ ่างประเทศ”
ชนาวินอดที่จะแซวมารดาไม่ได้เมื่อได้รบั การต้อนรับที่อบอุ่น
จนน่าแปลกใจ แพรวดาวคลายวงแขนก่อนแล ้วส่งค้อนให้กบั บุตรชาย
“ท�ำ ไมจ๊ะ หรือ ทุก วัน นี้ แ ม่ก อดไม่ไ ด้แ ล ว้ ใช่ สิ กอดของแม่
จะไปสู ้กอดของสาวๆ ในสต๊อกของลูกได้ยงั ไงกัน”
ชนาวินหัวเราะร่วน อ้อมแขนแข็งแรงย้ายมาเป็ นฝ่ ายโอบกอด
มารดาแทน จากนัน้ ก็พาท่านเดินเขา้ บา้ นไปโดยทีบ่ ดิ าของเขานัน้ กลับ
เข ้าไปด้านในก่อนแล ้ว
“โธ่ คุณแม่ครับ ไม่ใช่อย่างนัน้ ซะหน่อย ผมก็แค่แปลกใจน่ะครับ
กอดของใครก็สู ้กอดของคุณแม่แพรวดาวไม่ได้ ใช่ไหมครับคุณพ่อ”
คุณชนะชัยได้แต่หวั เราะหึๆ
“ปากหวานจริ ง แม่ ก็ แ ค่ ดีใ จที่ลู ก กลับ มากิ น ข า้ วเย็ น ที่บ า้ น
ลืมหรือเปล่าจ๊ะว่าอาทิตย์ทแ่ี ล ้วลูกไม่ได้กลับบ ้าน”
“งานยุ่งครับ”
“งานยุ่งหรือติดสาวกันแน่ ” คุณแพรวดาวยังแขวะไม่เลิก แต่
ชนาวินก็ไม่ได้แก้ตวั เขาแค่ส่งยิ้มกลับไปเท่านัน้
“งานเป็ นไงบ ้าง มีอะไรให ้พ่อช่วยไหม”
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“ก็ดคี รับคุณพ่อ ก�ำลังจะเปิ ดตัวสินค้าใหม่ดว้ ย เลยค่อนข ้างยุ่ง
นิดหน่อย ส่วนสินค้าล็อตเก่าก็ยงั มีออร์เดอร์เข ้ามาเรื่อยๆ ครับ”
ชนะชัยพยักหน้าและมองลู กชายด้วยความภาคภูมใิ จ เดิมที
ธุรกิจทีท่ ำ� นัน้ เกี่ยวกับอุปกรณ์การกีฬา เป็ นธุรกิจทีค่ รอบครัวสร้างมา
ตัง้ แต่ รุ่นพ่อของเขาหรือปู่ ของชนาวิน ถือได้ว่าเป็ นธุ รกิจครอบครัว
ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะไม่มกี ารปล่อยหุนขายให
้
้คนนอก ชนะชัยมั่นใจว่า
รากฐานของบริษทั นัน้ ค่อนขา้ งมั่นคง และเมือ่ ถึงเวลาต้องส่งต่อไปยัง
ชนาวิน บุตรชายก็ไม่ทำ� ให้ผดิ หวัง
ชนะชัยได้มอบต�ำแหน่งประธานบริหารให้กบั ชนาวินเต็มตัวตัง้ แต่
เขาเขา้ บริหารงานได้สองปี เต็ม และตัวท่านเองก็ยา้ ยไปด�ำรงต�ำแหน่ ง
ที่ปรึกษาอาวุโสแทน ความสามารถของชายหนุ่ มเป็ นที่ประจักษ์แก่
เหล่าคณะกรรมการในบริษทั ชายหนุ่ มอาจเป็ นคนหัวสมัยใหม่ก็จริง
แต่ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า เขาจะมองแค่ ใ นมุม ของตัว เอง เขาเปิ ด ใจกว า้ งรับ ฟัง
ความคิดเห็นจากทุกคน
เมือ่ สีป่ ี ก่อนชายหนุ่มมาปรึกษาว่าเขาจะต่อยอดและขยายธุรกิจ
สิ่ง ที่ช นาวิน ต้อ งการท�ำ ก็ คื อ เครื่ อ งออกก�ำ ลัง กายที่ใ ช้ ใ นฟิ ตเนส
เครื่องออกก�ำลังกายส่วนใหญ่ก็เหมือนๆ กัน สิ่งที่ชายหนุ่ มอยากให ้
แตกต่างก็คอื ดีไซน์ใหม่ๆ คุณภาพในการใช้งานต้องทนทาน แน่นอนว่า
เมื่อ คุ ณ ภาพสู ง ราคาก็ สู ง ตามไปด้ว ย ความจริง แล ว้ ชนาวิน ศึ ก ษา
หาความรู เ้ กี่ยวกับเรื่องนี้ตงั้ แต่ สมัยเรียนแลว้ เขาก็แค่ รอเวลา และ
เมือ่ มันมาถึงชายหนุ่มจึงไม่รรี อทีจ่ ะท�ำในสิง่ ทีต่ งั้ ใจ
ทุ ก วัน นี้ ค นส่ ว นใหญ่ ห นั มาใส่ ใ จสุ ข ภาพกัน เยอะมาก การ
ออกก�ำลังกายเป็ นสิ่งที่ช่วยใหส้ ุขภาพแข็งแรง ธุ รกิจฟิ ตเนสเกิดขึ้น
ราวกับดอกเห็ด ชนาวินมองเห็นช่ องทางที่จะต่ อยอดธุ รกิจของเขา
ชายหนุ่ มลงมือท�ำเครื่องออกก�ำลังกายชุดแรกออกมา เขาเปิ ดตัวได้
อย่างสวยงามและประสบความส�ำเร็จ ผลตอบรับออกมาเป็ นทีน่ ่าพอใจ
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จากนัน้ เครื่องออกก�ำลังกายอีกหลายชนิดก็ได้ทยอยเปิ ดตัวเรื่อยๆ จน
ตอนนี้สนิ ค้าของเขาก็ได้ตตี ลาดออกไปยังต่างประเทศอีกด้วย ชนาวิน
กลายเป็ นนักธุรกิจทีป่ ระสบความส�ำเร็จตัง้ แต่อายุยงั น้อย และมีชอ่ื เสียง
ในแวดวงธุ รกิจมากขึ้นกว่าช่ วงปี แรกๆ น�ำพาทีดบั บลิวเอกรุ๊ป ให้มี
ชื่อเสียงมากยิง่ ขึ้น
“เหนื่อยเกินไปหรือเปล่าลูก” ชนะชัยถามด้วยความเป็ นห่วง
“ผมไหวครับพ่อ”
“พ่อกับลูกเลิกพูดถึงเรื่องงานได้แล ้วจ้ะ วินจะขึ้นไปอาบน�ำ้ ก่อน
หรือว่ากินมื้อเย็นเลยจ๊ะลูก”
“ผมอาบน�ำ้ ก่อนแล ้วกันครับ ขอครึ่งชั่วโมงนะครับคุณแม่”
“ตามสบายเถอะจ้ะ แม่ไม่รบี ”
แพรวดาวบอกกับบุตรชายเสียงหวาน นึกสงสารชนาวินที่ตอ้ ง
ท�ำงานหนักคนเดียว เธอกับสามีเองก็อยากมีลูกหลายๆ คนเหมือนกัน
จะได้ช่วยแบ่งเบาภาระของชนาวิน แต่ไม่รูท้ ำ� ไมถึงไม่มใี ครมาเกิดด้วย
แต่ชายหนุ่มก็ไม่เคยบ่นว่าเหนื่อยให้ได้ยนิ สักที มีแต่ตงั้ หน้าตัง้ ตาท�ำงาน
หามรุ่งหามค�ำ ่ นี่ถา้ หากชนาวินแต่ งงานนะ เธอคิดเอาไว้ในใจว่าจะ
ขอใหเ้ ขามีลูกหลายๆ คน จะได้ช่วยๆ กันท�ำงาน พอมาคิดถึงเรื่องนี้
ทีไร ใบหน้าสวยหวานของปาริชาตก็ผุดขึ้นในหัวจนเธอต้องส่ายหน้า
สลัดความคิดนี้ท้งิ ไป เพราะเคยรับปากหญิงสาวเอาไว ้จะไม่มกี ารบังคับ
ชนาวินเกี่ยวกับเรื่องของเธออีก
“เป็ นอะไรคุณ”
“เห็นตาวินท�ำงานมาเหนื่อยๆ ก็คดิ อยากจะให ้เขามีคนคอยดูแล
รู้ไหมคะ พอคิดถึงตรงนี้หน้าหนู ปนั ผุดขึ้นมาในหัวเป็ นคนแรกเลยค่ะ”
คุ ณ ชนะชัย ฟัง ดัง นัน้ ก็ ไ ด้แ ต่ ห วั เราะเบาๆ ในล�ำ คอ ก่ อ นจะ
พูดปลอบใจภรรยาซึง่ ก็เป็ นครัง้ ทีเ่ ท่าไรแล ้วก็ไม่รู ้
“ถา้ เขามีวาสนาหรือเป็ นเนื้อคู่กนั เราคงมีโอกาสได้เห็นพวกเขา
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มีความสุขด้วยกันสักวัน แต่ถ ้าไม่ใช่ คุณก็ตอ้ งท�ำใจรับลูกสะใภ้ทเ่ี ป็ น
คนอืน่ ให้ได้นะคุณดาว”
“เฮ้อ ถ า้ เป็ น หนึ่ ง ในบรรดาผู ห้ ญิง ที่มีข่า วกับ ตาวิน บ่อ ยๆ นี่
ฉันคงท�ำใจล�ำบากแน่ๆ เลยค่ะ แต่ละคนดูกร็ ูว้ า่ ต้องการอะไร” ก็ได้แต่
หวังว่าบุตรชายของเธอจะไม่ทำ� ให้ผดิ หวังในเรื่องนี้

เช้าวันแรกของการท�ำงานในสัปดาห์น้ีชนาวินค่อนข ้างยุ่ง เพราะ

เขามีประชุมค่อนข ้างเยอะและใช้เวลานาน
“อีกสิบห ้านาทีประชุมครับคุณวิน”
“เอกสารพร้อมหมดแล ้วใช่ไหม”
“ครับ”
เมธีซ่ึงเป็ นผู ช้ ่ วยคนสนิทของชนาวินเปิ ดประตู เขา้ มารายงาน
เมธีกบั ชนาวินรู้จกั และสนิทกันตัง้ แต่สมัยเรียนอยู่เมืองนอก เขาเป็ น
คนไทยที่ตามมารดาไปอยู่ท่สี หรัฐอเมริกาตัง้ แต่เด็ก เมธีเป็ นรุ่นน้อง
ของชนาวิน เมื่อแม่ของเมธีเสียชีวติ เขาถูกพ่อเลี้ยงไล่ออกจากบา้ น
ชนาวินจึงให ้การช่วยเหลือทุกอย่าง เมธีซาบซึ้งในบุญคุณของชนาวินมาก
เมือ่ จบปริญญาตรีเมธีจงึ ขอติดตามมาช่วยงานชนาวินทีเ่ มืองไทย แต่
เพราะชนาวินยังเรียนปริญญาโทไม่จบ เขาจึงส่งตัวเมธีกลับมาก่ อน
ให ้เรียนรูง้ านทีบ่ ริษทั และพอชนาวินเรียนจบปริญญาโทกลับเมืองไทยมา
ชายหนุ่มก็ดงึ เมธีมาเป็ นผู ้ช่วยส่วนตัวทันที
นอกจากเมธีทท่ี ำ� งานเป็ นผูช้ ่วยแล ้วยังมีจนั ทราอดีตเลขาฯ ของ
ชนะชัยทีย่ งั ท�ำงานในต�ำแหน่งเดิมอีกหนึ่งคน ทัง้ สองช่วยงานเขาได้เยอะ
ทีเดียว จันทราเป็ นหญิงวัยกลางคนที่ไม่ใช่ แค่ ทำ� งานเก่ ง แต่ เธอยัง
เป็ นคนเจ้าระเบียบและเคร่งขรึม ชนาวินค่อนขา้ งสบายใจทีท่ ำ� งานกับ
คนแบบนี้ ดีกว่าเจอพวกเลขาฯ สาว ๆ ที่เอาแต่จอ้ งมองเขาตาเยิ้ม
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แต่งตัวจัดจ้านสวยคมแต่งานไม่ได้เรื่อง เขาเคยลองมาแล ้วโดยการหา
ผู้ช่วยให้กบั จันทรา แต่ ก็ไม่รอดสักราย จนเจ้าตัวบอกว่าขอท�ำงาน
คนเดียวดีกว่า ชนาวินจึงเลิกล ้มความตัง้ ใจนัน้ ไป
ผ่านไปกว่าสามชั่วโมงการประชุมก็เสร็จสิ้นลง ชนาวินและเมธี
เดินออกจากหอ้ งประชุมเป็ นคนสุดทา้ ย ทัง้ คู่ เดินกลับเขา้ หอ้ งท�ำงาน
ผ่านโต๊ะท�ำงานของจันทราไป  เจ้าตัวลุกขึ้นพร้อมกับเตรียมสมุดจดบันทึก
คู่กายเพือ่ ตามเขา้ ไปในหอ้ งท�ำงานของเจ้านายเพือ่ รอรับค�ำสั่งหลังจาก
ประชุมเสร็จ
“สรุปการประชุมวันนี้ครับคุณจันทรา”
เมธีเป็ นคนยืน่ เอกสารสรุปการประชุมให ้กับจันทรา เจ้าตัวรับมา
ถือไว ้และก้มหน้านิดหนึ่งอย่างให ้เกียรติเมธี  แม ้เมธีจะมีอายุการท�ำงาน
น้อยกว่าตน แต่เขาก็เป็ นคนเก่ง สมแล ้วทีท่ ำ� งานเคียงบ่าเคียงไหล่กบั
ชนาวิน
“ช่วงทีค่ ุณวินเข ้าประชุม คุณไอรินโทร.มาค่ะ บอกว่าขอนัดพบ
คุณวินตอนเย็นวันนี้ค่ะ จะให้ดฉิ นั ตอบตกลงหรือปฏิเสธคะ”
“ปฏิเสธไป”
“ได้ค่ะ ขอตัวนะคะ”
จันทราตอบรับและปลีกตัวไป เหลือแค่เมธีทย่ี งั คงนัง่ ดูงานทีเ่ ก้าอี้
หน้าโต๊ะท�ำงาน
“ตือ๊ ไม่เลิกเลยนะครับ” เมธีเอ่ยขึ้น แต่ใบหน้าและสายตาจับจ้อง
ทีเ่ อกสารงานบนโต๊ะ
“พวกพูดไม่รูเ้ รื่อง น่าเบือ่ ชะมัด”
ชนาวินเองก็คิดไม่ต่างจากเมธี ขณะทีพ่ ูดมือหนาก็ยงั คงไล่เซ็น
เอกสารไปเรือ่ ยๆ แต่กก็ ระแทกลมหายใจออกมาอย่างหงุดหงิดเล็กน้อย
ส�ำหรับเขาเรื่องงานต้องส�ำคัญกว่าเรื่องผูห้ ญิง แต่มนั ก็อดร�ำคาญไม่ได้
อยู่ดี
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ไอริน ดารานางแบบชื่อดังทีช่ นาวินคบหาและตกเป็ นข่าวกับเขา
นานหลายเดือน ทัง้ คู่ตกลงคบหากันภายใต้ข ้อตกลงว่าจะไม่มกี ารผูกมัด
ชนาวินไม่เคยใหส้ ถานะคนรักแก่ผูห้ ญิงคนไหน ผูห้ ญิงแต่ละคนทีเ่ ขา
คบยังไม่มีคนที่ใช่ สำ� หรับเขา พวกเธอเหล่านัน้ ต้องการแค่ ช่ือเสียง
เงินทอง ผู ้หญิงทีต่ กเป็ นข่าวกับชนาวินจะมีชอ่ื เสียงขึ้นมาทันที พวกเธอ
ไม่สนว่าข่าวจะออกมาในแบบไหนขอแค่เธอเป็ นทีร่ จู้ กั ในวงสังคมก็พอ
อย่างไอรินนัน้ เธอเป็ นดารานางแบบมีช่ือเสียงอยู่แลว้ แรกๆ
ที่คบหากันเจ้าตัวดู เป็ นคนเขา้ ใจอะไรง่ายๆ ไม่เรื่องมาก แต่ เพียง
ไม่นานสิ่งที่เธอปิ ดซ่อนเอาไวม้ นั ก็เปิ ดเผยออกมาเรื่อยๆ เธอมีความ
ทะเยอทะยานไม่รูจ้ กั พอ ขยันมาก ขยันสร้างข่าวสร้างกระแสให้กบั
ตัวเอง เพื่อบีบชนาวินใหย้ อมรับเธอในฐานะคนรักทางอ้อม ท�ำให ้
สือ่ ต่างๆ คอยจับจ้องชนาวิน
ไม่ ว่ า เขาจะไปที่ไ หนสื่อ ก็ ค อยดัก คอยตามจนชายหนุ่ ม เริ่ ม
หงุดหงิด จากทีต่ อนแรกว่าจะไม่สนใจ แต่เมือ่ โดนล�ำ้ เส ้นมากๆ ชนาวิน
จึงยอมให้สอ่ื สัมภาษณ์ ปฏิเสธข่าวการคบหานางแบบสาวในฐานะคนรัก
และบอกเป็ นแค่คนทีเ่ คยคุยๆ กันเท่านัน้   ท�ำเอาไอรินหน้าหงายทัง้ อับอาย
และเจ็บใจ
ด้วยคิดว่าที่ผ่านมานัน้ เวลาเธอปล่อยข่าวอะไรออกไป ชนาวิน
มักจะเงียบไม่เคยออกมาแก้ข่าวใดๆ เลย ท�ำให้ไอรินตัดสินใจใช้ส่อื
เป็ นตัวช่วยใหเ้ ขายอมรับเธอ แต่ผลที่ได้รบั กลับตรงกันขา้ มกับที่เธอ
คิดไว ้ ชนาวินตัดความสัมพันธ์กบั เธอทันที พร้อมทัง้ ยังส่งเช็คเงินสด
จ�ำนวนไม่นอ้ ยให้กบั หญิงสาวด้วย แต่เธอไม่ยอมเลิก ไอรินเพียรพยายาม
จะเข ้าหาและงอนง ้อขอโอกาส แต่ชนาวินไม่มใี ห ้
เธอจึงบุกมาหาชายหนุ่มทีบ่ ริษทั และเป็ นการกระท�ำทีผ่ ดิ มหันต์
ชนาวินไม่พอใจยิง่ กว่าเดิม เพราะเขาไม่ชอบให ้ผู ้หญิงของเขามายุง่ เกีย่ ว
หรือวุ่นวายในที่ทำ� งาน ชายหนุ่ มสั่งหา้ มเด็ดขาดไม่ให้ไอรินมาเหยียบ
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ทีบ่ ริษทั ของเขาอีก หญิงสาวจึงท�ำได้แค่พยายามติดต่อเขาผ่านเลขาฯ
หน้าห ้องเท่านัน้ แต่ชนาวินก็ยงั ปฏิเสธทีจ่ ะพบเธอตลอด
“เย็นพรุ่งนี้มนี ดั กับไอ้พล อย่าลืม”
“ครับ”
พลหรือพีระพล เพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่ชนาวินคบหาด้วย
เขาเลือกคบคน เพือ่ นน้อยแต่จริงใจดีกว่ามีเพือ่ นเยอะแต่หาความจริงใจ
ไม่ได้เลย เมธีลอบมองเจ้านายแว่บหนึ่งพลางคิดในใจว่า งานนี้ชนาวิน
ไม่ได้ตอ้ งการค�ำปฏิเสธจากเขาสินะ

เมือ่ ถึงวันที่นดั หมาย ชนาวินก็กา้ วเขา้ มายังสถานที่ท่คี ลาคล�ำ่

ไปด้วยนักท่องราตรีทไ่ี ม่เว ้นแม ้แต่บรรดานักธุรกิจ ไฮโซและเหล่าคนดัง
ในแวดวงต่างๆ ด้วย
“เอ้ย วินทางนี้ๆ”
ผับแห่งนี้ค่อนขา้ งหรู หราและขึ้นชื่อมากในกรุงเทพฯ พีระพล
ยกล�ำ แขนแกร่ ง ออกจากไหล่บ างของสาวสวยที่นั่ ง อยู่ แ นบข า้ งเพื่อ
กวักมือเรียกเพื่อนสนิท ชนาวินดู โดดเด่ นมากด้วยความสู ง ความ
หล่อเหลาและชื่อเสียงของเขา น้อยคนทีจ่ ะไม่รู้จกั ชายหนุ่มกลายเป็ น
ทีจ่ บั ตามองของสาวสวยหลายคน พวกเธอพยายามส่งสายตาหวานเยิ้ม
ทอดสะพานอย่างโจ่งแจ้ง เพือ่ หวังว่าคืนนี้จะดวงดีได้ควงแขนหนุ่มหล่อ
อย่างชนาวิน แต่คงต้องผิดหวังเพราะคืนนี้ชนาวินตัง้ ใจมาดืม่ อย่างเดียว
หลังมีขา่ วกับไอรินเมือ่ หลายสัปดาห์ก่อนท�ำให ้ชายหนุ่มรูส้ กึ เบือ่ ๆ
“มาคนเดียว?” พีระพลเอ่ยถามยิ้มๆ เมื่อเห็นว่าคืนนี้ชนาวิน
ไม่ได้ควงสาวสวยมาด้วยอย่างทุกครัง้
“เมธีหาทีจ่ อดรถอยู่”
ชนาวิน ตอบเพื่อ นก่ อ นจะยกแก้ว เหล า้ ที่ถู ก ชงโดยพนัก งาน
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ของร้านขึ้นกระดกรวดเดียวหมด พอเขาวางแก้วลง พนักงานชงเหล ้า
ก็จดั การชงให้ใหม่แล ้วถอยไปยืนด้านหลังตามหน้าที่ พีระพลถอนหายใจ
แรงกับค�ำตอบของชนาวิน และเลิกคิ้วมองอย่างแปลกใจที่เห็นว่าพอ
เพือ่ นรักมาถึงก็ยกเหล ้าเข ้าปากรวดเดียวจบ
“ใจเย็นดิวะ มีเรื่องไม่สบายใจหรือไง”
“เปล่า แค่เบือ่ ๆ”
“นี่อย่าบอกนะว่าข่าวทีน่ ายเลิกกับนางแบบสาวคนนัน้ มีผลให ้นาย
หงุดหงิดแบบนี้”
“นายคิดว่าไงล่ะ”
พีร ะพลพยัก หน้า พอเข า้ ใจอารมณ์ ข องเพื่อ นอยู่ เ หมือ นกัน
ชายหนุ่ มหันไปหอมแก้มสาวสวยหุ่นเซ็กซี่ท่ีย้ ิมหวานเชิญชวนอย่ าง
เปิ ดเผย เจ้าหล่อนนั่งแอบอิงแนบชิดจนแทบจะเกยขึ้นมาบนตัวเขา
อยู่แลว้ มือบางก็ลูบไล้ไปทั่ว บางครัง้ ยังส่งสายตาทอดสะพานไปให ้
ชนาวินอย่างไม่คิดปิ ดบัง ซึ่งพีระพลก็ไม่ถอื สาแต่อย่างใด เพราะเธอ
ไม่ได้จดั อยู่ในหมวดคนส�ำคัญของเขาแม ้แต่นิดเดียว
พีระพลเป็ นหนุ่ มเจ้าเสน่ หท์ ่ที งั้ หล่อ รวย และเพลย์บอยสุดๆ
เขาเปลีย่ นผูห้ ญิงไม่ซำ�้ หน้า พอมีข่าวออกมาเจ้าตัวก็พูดไปตรงๆ ว่า
‘ก็เขาโสด และทีข่ า้ งกายมีผูห้ ญิงมากหน้าหลายตาเป็ นเพราะเขาก�ำลัง
หาคนที่ใช่อยู่ ในเมื่อมันยังหาไม่เจอเลยต้องหาไปเรื่อยๆ’ ชายหนุ่ ม
เหลือบไปเห็นลูกน้องคนสนิทของชนาวินทีก่ ำ� ลังเดินตรงมาทีโ่ ต๊ะ
“สวัสดีครับคุณพล”
“สักหน่อยไหม” พีระพลยกแก้วเครื่องดืม่ ขึ้นชักชวน
“ต้องขับรถครับ” เมธีย้ มิ น้อยๆ และปฏิเสธเสียงเรียบ
“ไม่เอาน่า ขับไม่ได้ก็จอดไว้ทน่ี ่ีแหละ ห ้องมีเยอะแยะ”
ผับหรูแห่งนี้นอกจากจะตกแต่งอย่างมีระดับแล ้วยังสะดวกสบาย
อีกด้วย กฎระเบียบของพนักงานก็ค่อนข ้างเคร่งครัด ด้านบนชัน้ สอง
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เป็ นหอ้ งวีไอพีสำ� หรับลูกค้าที่ตอ้ งการความเป็ นส่วนตัว และโต๊ะแยก
กัน้ ด้วยกระจก ส่วนชัน้ สามนัน้ ส�ำหรับลูกค้าทีไ่ ม่สามารถขับรถกลับบ ้าน
ได้ แลว้ ต้องการเปิ ดหอ้ งนอนพักค้างคืน ซึ่งก็ระดับวีไอพีหรือคนที่
สนิทสนมกันจริงๆ เท่านัน้ เป็ นผับใหญ่และเป็ นโรงแรมขนาดเล็กก็วา่ ได้
เพราะทัง้ ชัน้ มีอยู่แค่สบิ หอ้ ง และแน่ นอนว่าคนที่แนะน�ำเมือ่ สักครู่นนั้
เป็ นเจ้าของสถานที่แห่งนี้ ชนาวินพยักหน้าอนุ ญาต เมธีจึงไม่โต้แย้ง
อะไรอีก
“วินคะ”
เสียงหวานคุน้ หูของใครบางคนท�ำให ้ชนาวินทีก่ ำ� ลังผ่อนคลายต้อง
หงุดหงิดอีกรอบ ชายหนุ่ มกลอกตาขึ้นกระแทกลมหายใจแรงๆ เมธี
กับ พีร ะพลลอบมองหน้า กัน พร้อ มทัง้ รู้สึก หวาดหวั่ น แทนหญิง สาว
ผู ้มาใหม่ ไอรินส่งยิ้มกว ้างเป็ นด่านหน้า เธอทรุดกายลงนัง่ ข ้างๆ ชนาวิน
พร้อมทัง้ พยายามออดอ้อนด้วยการเบียดร่ างอวบอัดเขา้ ไปแนบชิด
อีกฝ่ าย
“คุณตามผมงัน้ เหรอไอริน” น�ำ้ เสียงราบเรียบเย็นชาเอ่ ยถาม
นางแบบสาวโดยทีไ่ ม่มองหน้าเธอแม ้แต่นอ้ ย
“เอ่อ คือ รินอยากคุยกับคุณค่ะวิน อย่าใจร้ายกับรินเลยนะคะ
รินอยากอธิบายและขอโอกาสจากคุณ”
ไอรินพยายามฝื นยิ้มหลังจบค�ำถามของชายหนุ่ ม เธอสู อ้ ตุ ส่าห์
แอบติดตามเขามาหลายวัน พอสบโอกาสทีช่ ายหนุ่มไม่ได้ตรงกลับทีพ่ กั
ท�ำใหเ้ ธอมีความหวังและในที่สุดเธอก็ตามเขามาที่น่ีจนได้ นั่นต่อให ้
ชนาวินท�ำหมางเมินแค่ไหนเธอก็จะไม่ถอยง่ายๆ
“มันจบแล ้วไอริน จริงๆ ความสัมพันธ์ของเรามันก็ไม่เคยมีอะไร
มากไปกว่าความพึงพอใจทัง้ สองฝ่ ายตัง้ แต่ตน้ คุณก็น่าจะรู ้ แต่ไหนๆ
คุณก็ลงทุนตามผมมาถึงทีน่ ่ี ผมจะให้โอกาสคุณได้พดู ก็แล ้วกัน เชิญ”
ชนาวินถอนหายใจอย่างเบื่อหน่ าย ความสนใจของเขายังอยู่
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ทีแ่ ก้วเครื่องดืม่ สีอำ� พันในมือ
“รินอยากคุยกับคุณสองคนค่ะ”
ไอรินมองหน้าทุกคนบนโต๊ะ พีระพลกับเมธีนั่งพิงโซฟาด้วย
ท่าทางสบายๆ ไม่มีใครใหค้ วามสนใจเธอกับชนาวินเท่าใดนัก แต่
หญิงสาวอีกหนึ่งทีเ่ ธอคุน้ หน้าคุน้ ตาเพราะเจ้าตัวก็อยู่ในวงการนางแบบ
เหมือนกับเธอ เพียงยังไม่เคยท�ำงานด้วยกันเท่านัน้ ไอรินเกิดความรูส้ กึ
อับอายกับสายตาเหมือนเยาะหยันของอีกฝ่ าย
“คุณมีแค่โอกาสนี้เท่านัน้ ถ ้าจะพูดก็พดู ตรงนี้ แต่ถ ้าไม่กก็ ลับไปซะ
แต่ ผมคงต้องบอกคุณก่ อนนะว่า ไม่ว่าสิ่งที่คุณจะพูดเป็ นเรื่องอะไร
ก็ไม่สามารถเปลีย่ นใจผมได้หรอก แลว้ ถา้ วันนี้คุณพูดหมดทุกอย่าง
ก็เลิกยุ่งกับผมซะ”
“วิน ท�ำไมคุณถึงได้ใจร้ายแบบนี้คะ”
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2
“ถูกใจแกไหมเพือ่ น”

“อือ ถูกใจมากเลย แกเก่งมากเอื้อ ฉันชอบนะ”
ปาริชาตมองส�ำรวจรอบๆ สถานทีท่ เ่ี ธอและเอื้ออารีกำ� ลังจะเปิ ด
ท�ำธุรกิจร่วมกันตามความฝัน ก็คอื ร้านเบเกอรี่และเครื่องดืม่ หญิงสาว
เอ่ยปากชมตามทีค่ ดิ ปาริชาตชอบสีขาวและสีฟ้าน�ำ้ ทะเล ส่วนเอื้ออารี
นัน้ ชอบสีเ ขีย วกับ สีช มพู ดัง นัน้ สไตล์ก ารตกแต่ ง ร้า นจึง เป็ น โทนสี
ทีท่ งั้ คู่ชอบ
ปาริชาตกับเอื้ออารีเป็ นเพือ่ นสนิทกัน เรียนทีเ่ ดียวกัน เพียงแต่
หลังเรียนจบเอื้ออารีเดินทางกลับเมืองไทยก่อน ส่วนปาริชาตนัน้ อยู่ต่อ
อีกหนึ่งปี เพือ่ เรียนท�ำเบเกอรีก่ บั เจ้าของร้านเบเกอรีท่ ห่ี ญิงสาวเคยท�ำงาน
ด้วยตอนเรียน รวมทัง้ อยากเก็บเงินต่ออีกสักหน่ อยเพื่อที่จะไม่ตอ้ ง
รบกวนมารดามากนัก ในขณะทีเ่ ธอยังอยู่ทอ่ี เมริกา เอื้ออารีกห็ าข ้อมูล
และหาท�ำเล รวมทัง้ ศึกษาการตลาดทีเ่ มืองไทยไปด้วย
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ครอบครัวของเอื้ออารีนนั้ ค่อนขา้ งมีฐานะ เธอเป็ นลูกสาวเพียง
คนเดียวของบา้ น ธุ รกิจครอบครัวก็มีพ่ีชายสองคนดู แลอยู่ การที่
หญิงสาวออกมาท�ำธุ รกิจของตัวเองจึงไม่มีปญ
ั หาอะไร ครอบครัว
ของเธอสนับสนุ นด้วยซ�ำ ้ และทีด่ นิ ทีท่ งั้ คู่ได้มาท�ำร้านเบเกอรี่นนั้ ก็เป็ น
ทีข่ องครอบครัวเอื้ออารี ฝ่ ายนัน้ ยินดีไม่คิดค่าเช่าด้วยซ�ำ ้ แต่ปาริชาต
ก็รู้สกึ เกรงใจ เธอปฏิเสธและยืนยันจ่ายเป็ นค่าเช่าท�ำให้บดิ ามารดาของ
เอื้ออารีตอ้ งยอมตามใจ และพวกท่านก็ค่อนข ้างเอ็นดูปาริชาตมากด้วย
แม้ว่าความคิดที่จะท�ำร้านเบเกอรี่จะมีมานานแลว้ แต่เธอก็ยงั
ต้องหาทุนอีกมาก จนเมือ่ หกเดือนก่อนที่จะกลับเมืองไทย หญิงสาว
จึงปรึกษากับเอื้ออารีว่าอยากเริ่มต้นโครงการที่วางไว้สกั ที เพือ่ นสาว
จึงตอบรับและยินดีทจ่ี ะลงมือท�ำร้านรอ กว่าปาริชาตจะกลับมาตัวร้าน
ก็เสร็จเรียบร้อย เหลือแค่เครื่องอบขนม เครื่องชงกาแฟและเครื่องดืม่
ต่างๆ ทีเ่ อื้ออารีรอปาริชาตมาเลือกหาด้วยกัน
“โต๊ะเก้าอี้ก็น่ารักดี แลว้ ของตกแต่งพวกนี้แกไปหามาจากไหน
อย่าบอกนะว่าขนมาจากบ ้านด้วย”
ปาริชาตเห็นของตกแต่งกระจุกกระจิกชิ้นเล็กชิ้นน้อยแลว้ เปิ ด
ยิ้ม กว า้ ง เพื่อ นสนิ ท ของเธอชอบมากเลยละแนวนี้ เห็น เป็ น ไม่ไ ด้
ไอ้พวกตุ๊กตาเซรามิกรู ปทรงต่ างๆ ทัง้ สัตว์และตัวการ์ตูน เอื้ออารี
ยิ้มกว ้างขึ้นอีกพร้อมทัง้ พยักหน้ารับ
“แต่ไม่ใช่ทงั้ หมดหรอกนะ ฉันไปหาซื้อตามตลาดนัดทั่วๆ ไป
นี่แหละ”
หญิงสาวรีบอธิบายเพราะรูว้ า่ อาจโดนปาริชาตบ่นเรือ่ งงบประมาณ
ที่ใช้จ่ายไป เพื่อนสาวคนสวยของเธอต้องต่ อว่าแน่ หากรู ว้ ่าหลายสิ่ง
หลายอย่างทัง้ คุณพ่อคุณแม่และพีช่ ายของเธอต่างซื้อมาฝากเยอะแยะ
ไปหมด เธอต้องส่งใบเสร็จเวลาซื้อของไปให ้ปาริชาตดูทกุ เดือน ไม่เช่นนัน้
สาวเจ้าก็จะงอนไม่ยอมคุยด้วย แต่เอื้ออารีคงลืมไปแล ้วว่าปาริชาตนัน้
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ความจ�ำดีแค่ไหน เมือ่ ไรที่เพือ่ นสาวรื้อใบเสร็จต่างๆ มาดูและเห็นว่า
ไม่ตรงกับวัสดุหรือสิง่ ของทีม่ ี เอื้ออารีคงต้องอธิบายยาว
“รู้ใช่ ไหมว่าฉันไม่อยากเอาเปรียบแก ที่ผ่านมาฉันก็ปล่อยให ้
แกท�ำอยู่คนเดียวตัง้ หลายเดือน”
ปาริชาตไม่ได้เข ้ามาดูทร่ี า้ นเป็ นเวลาสีว่ นั หลังจากไปเจอคุณป้ า
แพรวดาวมาแล ้ว ถัดมาอีกวันเธอก็พาปานวาดผูเ้ ป็ นมารดาไปปฏิบตั ิ
ธรรมทีว่ ดั ทีเ่ ก็บอัฐขิ องก�ำพลผูเ้ ป็ นบิดาเป็ นเวลาสามวัน วันนี้หญิงสาว
จึง ได้เ ข า้ มาที่ร า้ น และได้เ ห็น ว่า เพื่อ นรัก ของเธอตกแต่ ง เรีย บร้อ ย
จนเกือบเสร็จแล ้ว
“รู ้น่า แกน่ะคิดมาก วันนี้เราไปซื้อเครือ่ งท�ำกาแฟเครือ่ งท�ำขนมกัน
ฉันนัดเขาเอาไว ้แล ้ว ส่วนภาชนะฉันก็ดูไว ้หลายๆ ที่ ไว ้ค่อยเลือกกัน
อีกที ดีไหม”
“ก็ดเี หมือนกัน”
ปาริชาตเห็นด้วยกับเอื้ออารี  จากนัน้ ห ้าชัว่ โมงถัดมาเครือ่ งชงกาแฟ
และเครื่องอบขนมของทัง้ คู่ก็มาส่งและติดตัง้ เรียบร้อย เอื้ออารีฉีกยิ้ม
กวา้ งอย่ างพออกพอใจ แต่ พอหันไปเจอแววตาจับผิดของปาริชาต
รอยยิ้มนัน้ ก็เจือ่ นลง
“อะไร มองหน้าฉันแบบนี้ทำ� ไม”
“ราคามันถูกเกินไปหรือเปล่าเอื้อ”
“เอ้ยแก แต่ของเขายังดีๆ อยู่เลย รุ่นใหม่ดว้ ย” เอื้ออารีแสร้งท�ำ
หน้าตาตื่น ปาริชาตลอบถอนหายใจ
“เอื้อ แกรูว้ า่ ฉันหมายถึงอะไร อย่ามาเนียน” ปาริชาตยืนกอดอก
จ้องหน้าเพือ่ นตาไม่กะพริบ
“โธ่ อย่ า คิ ด มากสิ ป ัน คิ ด เสี ย ว่ า เราไปอุ ด หนุ น ร้า นอาฉัน
ก็แล ้วกัน”
เอื้ออารีออ้ มแอ้มตอบกลับไป ร้านขายอุปกรณ์อบขนมเค้กกับ
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เครื่องชงกาแฟก็เป็ นร้านของคุณอาของเอื้ออารีเอง ดังนัน้ ราคาที่ได้
จึงเป็ นราคาทีล่ ดห ้าสิบเปอร์เซ็นต์ ลดเยอะมากจนปาริชาตตกใจ
“เกรงใจท่านแย่เลย”
“เอาน่ าๆ ไหนๆ ก็ได้มาแลว้ ตอนนี้ก็เริ่มเย็นแลว้ ด้วย เรา
กลับบ ้านกันก่อนดีกว่า พรุ่งนี้ตอ้ งไปหาซื้อของอีกเยอะ”
เอื้ออารีรีบตัดบทชวนอีกฝ่ ายกลับบา้ น หญิงสาวเป็ นคนขับรถ
ไปส่งปาริชาต เพราะเพือ่ นสาวไม่ได้ขบั รถมา
“ขอบใจนะ”
ปาริชาตกล่าวขอบคุณเพือ่ นที่มาส่ง พอหญิงสาวก้าวลงจากรถ
เอื้ออารีกย็ ำ�้ ถึงการนัดหมายของวันพรุ่งนี้
“อือ พรุ่งนี้สบิ โมงมารับนะ”
“จ้ะ”
ปาริชาตมองตามรถของเพือ่ นจนลับตาแล ้วก็เปิ ดประตูเข ้าบ ้านไป
บ ้านเดีย่ วชัน้ เดียวขนาดไม่ใหญ่มาก เป็ นบ ้านทีซ่ ้ อื มาด้วยน�ำ้ พักน�ำ้ แรง
ของบิดา พ่อของเธอชอบปลูกต้นไม ้ รอบๆ บา้ นจึงเต็มไปด้วยความ
ร่มรื่นเย็นสบาย แม้วา่ คนเป็ นพ่อจะจากไปหลายปี แล ้ว แต่ความทรงจ�ำ
เกี่ยวกับท่านไม่เคยจางหายไปจากหัวใจเธอและแม่เลย ก�ำพลเสียชีวติ
จากอุบตั เิ หตุ เงินประกันต่างๆ ทีค่ นเป็ นพ่อท�ำไว ้ท�ำให ้ปาริชาตกับมารดา
ไม่ตอ้ งพบเจอกับความล�ำบากและสามารถอยู่ได้อย่างสุขสบายหาก
ไม่ฟ่ มุ เฟื อยจนเกินไป
“คุณปัน กลับมาแล ้วเหรอคะ”
“พีล่ ้นิ จี่ แม่ละ่ คะ”
ปาริชาตส่งยิ้มให้กบั ลิ้นจีแ่ ม่บ ้านสาวประเภทสอง รูปร่างสูงใหญ่
ผิวคล�ำ ้ และชอบใส่เสื้อผา้ สีสนั แสบตา เจ้าตัวเดินเร็วๆ เขา้ มาหา
พร้อมกับฉีกยิ้มกว ้าง
“คุณปานอยูท่ ส่ี วนหลังบ ้านค่ะ  คุณปันจะไปหาคุณปานหรือเปล่าคะ
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เดีย๋ วพีล่ ้นิ จีเ่ อากระเป๋ าไปเก็บในบ ้านให ้ค่ะ”
“ฝากด้วยนะคะ อ้อ ปันมีผลไม ้มาด้วยค่ะ พีล่ ้นิ จี”่
“เดีย๋ วพีจ่ ดั การเองค่ะ”
“ขอบคุณนะคะ”
เมือ่ ส่งทุกอย่างทีถ่ อื อยู่ไปใหล้ ้นิ จีเ่ สร็จ ปาริชาตก็ปลีกตัวเดินไป
ด้านหลังของตัวบ ้าน หญิงสาวยิ้มน้อยๆ กับภาพทีเ่ ห็น มารดาของเธอ
ก�ำลังก้มเก็บผักในสวน ใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความสุขกับสิง่ ทีท่ ำ �
ผักหลายชนิดที่แม่มกั ปลูกเอาไวช้ ่วยใหค้ รอบครัวของเธอไม่ค่อยได้
ออกไปตลาดบ่อยนัก ท่านเป็ นคนประหยัดแต่ก็ไม่ได้ข้เี หนียว แม่แค่
ใช้ชวี ติ อย่างพอเพียงและบริหารเงินเป็ นเท่านัน้
“แม่คะ”
เสีย งหวานใสเอ่ ย เรีย กคนเป็ น แม่ ปานวาดเงยขึ้น ส่ ง ยิ้ม ให ้
บุตรสาวทีก่ ำ� ลังเดินเข ้ามาหาเธอ ปาริชาตเอื้อมมือมารับตะกร้าผักในมือ
ของปานวาดไปถือไว ้เสียเอง จากนัน้ ปานวาดก็พาปาริชาตเดินออกจาก
สวนเพื่อกลับเขา้ บา้ นเมือ่ เธอได้ผกั ที่ตอ้ งการครบแลว้ ปาริชาตอาสา
น�ำผักไปให้ล้นิ จี่ทก่ี ำ� ลังท�ำกับข ้าวอยู่ในครัว จากนัน้ ก็กลับมานั่งคุยกับ
มารดาทีห่ ้องนั่งเล่น
“ทีร่ า้ นเป็ นอย่างไรบ ้างจ๊ะ”
ปานวาดถามอย่างสนใจ  ช่วงทีป่ าริชาตยังไม่กลับจากต่างประเทศ
เธอก็แวะไปทีร่ ้านเพือ่ ช่วยเอื้ออารีดูแลเรือ่ งต่างๆ  แทนบุตรสาวเป็ นประจ�ำ 
แต่เมือ่ ปาริชาตกลับมาเจ้าตัวก็ไปทีร่ า้ นด้วยตัวเอง
“ตัวร้านเสร็จหมดแลว้ ค่ ะ เหลือแค่ ซ้ อื พวกภาชนะส�ำหรับที่ใช้
ในร้านค่ ะแม่ พวกตู เ้ ย็นตู แ้ ช่ เครื่องอบขนมแลว้ ก็เครื่องท�ำกาแฟ
ก็ครบหมดแล ้ว ส่วนวัตถุดบิ อื่นๆ ปันคิดว่าหาซื้อได้ไม่ยากหรอกค่ะ
สั่งออนไลน์ไปแล ้วบางส่วนก็ม”ี
“อือ น่าจะทันวันเปิ ดสินะ”
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ปานวาดคิดทบทวนถึงฤกษ์เปิ ดร้านที่ได้มาจากหลวงตาที่วดั
เมือ่ วาน ท่านเมตตาดูฤกษ์งามยามดีใหเ้ มือ่ ทราบว่าปาริชาตมีโครงการ
ท�ำธุรกิจค้าขาย ซึง่ ก็เหลือเวลาสิบวันเท่านัน้
“ทันแน่นอนค่ะแม่” ปาริชาตตอบอย่างมั่นใจ
“แล ้วพนักงานล่ะลูก ได้หรือยัง” ปานวาดยังไม่หมดเรื่องห่วง
“ปันติดประกาศที่หน้าร้านและก็ท่ีเพจร้านแลว้ ค่ ะ รับอีกแค่
คนเดียวค่ะแม่ อีกคนได้แลว้ เดีย๋ วรอปันไปซื้อของได้ครบก่อนก็จะ
เริ่มสอนท�ำเครื่องดื่ม ส่วนเรื่องการตลาดยายเอื้อเป็ นคนจัดการค่ ะ
เขาถนัดมากเรื่องนี้”
เอื้ออารีเก่งการตลาด เรื่องโปรโมตร้านปาริชาตจึงใหเ้ ป็ นหน้าที่
ของเพื่อน ส่วนเธอนัน้ มีหน้าที่ทำ� ขนมและเครื่องดื่ม ซึ่งเธอก็ถนัด
เพราะตัง้ ใจเรียนเพิ่มเติมทางด้านนี้โดยเฉพาะ หากได้พนักงานมา
ก็สอนแค่การท�ำเครื่องดืม่ เท่านัน้ ซึง่ ช่วงแรกๆ อาจต้องท�ำเองไปก่อน
ปานวาดพยักหน้าพร้อมทัง้ มองบุตรสาวอย่างภูมใิ จ ปาริชาต
เป็ นเด็กดีมาตลอดและไม่เคยท�ำให ้เธอต้องทุกข์ใจเลยสักครัง้ จะมีกแ็ ค่
ความห่ ว งใยซึ่ง ก็ เ ป็ น เรื่อ งปกติ ยิ่ง เมื่อ ตอนที่เ จ้า ตัว ขอไปเรีย นต่ อ
ต่างประเทศนัน้ ปานวาดคิดกังวลจนนอนไม่หลับตัง้ หลายคืน กว่าจะ
ท�ำใจได้และยินยอมใหค้ นเป็ นลูกโบยบินออกจากอก ความกังวลของ
ปานวาดคลายลงเมือ่ รูว้ า่ บุตรสาวไม่ได้ไปอยูเ่ พียงล�ำพัง  แต่มเี พือ่ นสนิท
อย่ างเอื้ออารีไปด้วย ทัง้ คู่ เรียนและพักที่เดียวกัน และที่พกั ก็เป็ น
บ ้านญาติของเอื้ออารีดว้ ย
ตลอดระยะเวลาทีป่ าริชาตอยู่ต่างประเทศ หญิงสาวไม่ได้ขอเงิน
จากมารดาเพิ่มนอกไปจากเงินค่ าเทอมเท่านัน้ ค่ าอยู่ค่ากินปาริชาต
เป็ นคนหาด้วยตัวเอง เธอท�ำงานพิเศษเพือ่ หารายได้และอยากรบกวน
ครอบครัวใหน้ อ้ ยที่สุด แมก้ ระทั่งเวลาปิ ดภาคเรียนปาริชาตจะกลับ
เมืองไทยแค่สองสัปดาห์เท่านัน้   นอกจากนัน้ เธอก็ทำ� งานตลอด  เรือ่ งเรียน
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เธอเต็มที่ เรื่องงานหญิงสาวก็ไม่เคยบกพร่องเช่นเดียวกัน
“แม่ภมู ใิ จในตัวลูกมากรู้ไหม ถา้ พ่ออยู่พ่อก็คงจะคิดเหมือนกัน
กับแม่”
ปานวาดลูบศีรษะของบุตรสาวอย่างรักใคร่ บุตรสาวของเธอโต
เป็ นผู้ใหญ่ข้ นึ และก็สวยมากด้วย ใบหน้ารู ปหัวใจ คิ้วเรียว ดวงตา
กลมโต จมูกโด่งพองาม ริมฝี ปากเล็กแต่อวบอิ่ม ใบหน้านวลเนียน
เจ้าตัวแค่แต่งหน้าอ่อนๆ เพือ่ ไม่ใหด้ ูจดื ชืด ผมสีคาราเมลยาวสลวย
ถูกปล่อยสยายเต็มแผ่นหลัง
“ปันจะไม่ทำ� ให ้แม่ตอ้ งผิดหวังค่ะ”
“อย่าคาดหวังสูงเข ้าใจไหมลูก เศรษฐกิจทุกวันนี้ไม่ค่อยจะดีนกั
ลูกต้องเผือ่ ใจไว ้บ ้าง แต่ยงั ไงแม่ก็ขออวยพรใหห้ นู ประสบความส�ำเร็จ
นะจ๊ะ”
“ขอบคุณค่ะแม่”
ปาริชาตก้มลงกราบมารดาทีต่ กั ของท่าน น�ำ้ ตาซึมกับค�ำอวยพร
ถึงจะได้รบั อยู่บอ่ ยๆ แต่เธอก็ซาบซึ้งเสมอ
“เอ่อ แม่คะ ปันอยากเชิญคุณลุงกับคุณป้ าเป็ นประธานเปิ ดร้าน
แม่วา่ ดีไหมคะ”
“ก็ดนี ะลูก คุณลุงท่านเป็ นนักธุรกิจทีเ่ ก่ง และก็เป็ นผู ้อาวุโสทีส่ ดุ
ของเรา แล ้วหนู เอื้อล่ะว่าไง” ปานวาดเห็นด้วย แต่ก็ยงั เกรงใจฝั่งของ
เอื้ออารีอยู่
“คุณพ่อกับคุณแม่ของเอื้อก็มาค่ะ เป็ นประธานร่วมกัน เอื้อโอเค
นะคะ ปัน คุ ย แล ว้ งัน้ เดีย๋ วอีก สองสามวัน ปัน จะไปเชิญ พวกท่ า น
ทีบ่ ้านค่ะ แม่ไปด้วยนะคะ” ปานวาดพยักหน้ายิ้มน้อยๆ
“คุณปานคะ ตัง้ โต๊ะเลยไหมคะ”
ลิ้นจี่เดินเขา้ มาสอบถามเจ้านายทัง้ สองเพราะได้เวลาอาหารเย็น
แล ้ว แต่ก็ตอ้ งถามก่อน เผือ่ ทัง้ คู่ยงั คุยกันไม่เสร็จ ลิ้นจี่ทำ� งานทีบ่ า้ น
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หลังนี้มาหลายปี ตงั้ แต่ทก่ี ำ� พลยังมีชวี ติ อยู่ เธอรูส้ กึ ว่าตัวเองช่างโชคดีนกั
เพราะทุกคนในบ ้านหลังนี้ต่างก็มเี มตตา  ไม่กดขีค่ นรับใช้และยังมีนำ�้ ใจ
กับเธอมาก อย่างปาริชาตเองทุกครัง้ ทีก่ ลับมาเยีย่ มบ ้าน เจ้าตัวก็จะมีของ
มาฝากเธอด้วยตลอด ทัง้ สวยทัง้ จิตใจดี นางฟ้ าของลิ้นจีต่ ้องคนนี้เท่านัน้
“ตัง้ โต๊ะได้เลยจ้ะ ไปลูก กินข ้าวกัน”
“ค่ะแม่”

สองวันต่อมา

“ปันขอบคุณคุณลุงกับคุณป้ ามากนะคะทีเ่ มตตาปัน แต่วา่ คุณลุง
กับคุณป้ าว่างจริงๆ ใช่ไหมคะ”
ปาริชาตอดกังวลไม่ได้ กลัวว่าจะเป็ นการรบกวนท่านทัง้ สองคน
ชนะชัย แพรวดาวและปานวาดมองหน้ากันยิ้ม ๆ ก่ อนที่แพรวดาว
จะเป็ นคนยืน่ มือไปลูบศีรษะของปาริชาตเบา ๆ อย่างเอ็นดู
“ไม่รบกวนหรอกจ้ะลูก  ป้ ากับคุณลุงของหนู ไม่ได้ไปไหนอยู่แล ้ว
อย่างทีร่ ูๆ้ กันว่างานทีบ่ ริษทั พีว่ นิ เขาเป็ นคนดูแลทัง้ หมด คุณลุงก็เลย
ว่าง ป้ ายินดีกบั หนู จริงๆ เลยลูก ดีใจด้วยนะแม่ปาน” ปานวาดยิ้มรับ
กับค�ำชมของคุณแพรวดาว
“จริงอย่างที่ป้าดาวเขาพูดนั่นแหละหนู ปนั แม่ปานคงจะภูมใิ จ
น่ าดู สินะมีลูกสาวเก่ งแบบนี้ ลุงกับป้ าขออวยพรล่วงหน้าเลยดีกว่า
ขอให้กิจการของหนู เจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีนะลูก ถา้ มีอะไรใหล้ ุง
กับป้ าช่วยก็บอกได้เสมอ ลุงกับป้ ายินดีช่วยเต็มทีเ่ ลย”
“ใช่จะ้ อ้อ แล ้วนี่รา้ นอยู่แถวไหนเหรอจ๊ะ”
“ขอบพระคุณค่ะคุณลุงคุณป้ า ร้านของปันอยู่แถว...เป็ นที่ของ
ครอบครัวเอื้อเขาค่ะ”
ปาริชาตพนมมือไหวข้ อบคุณท่านทัง้ สองอย่างซาบซึ้งก่ อนจะ
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ตอบค�ำถามของท่าน ก่ อนหน้านัน้ เธอได้เล่าใหท้ ่านฟังแลว้ ว่าตัวเอง
ลงทุนกับเพือ่ นทีช่ ่อื เอื้ออารี
“เอ๊ะ ร้านหนู ปนั อยู่ใกล ้ๆ กับตึกสูงๆ สีฟ้าเทาหรือเปล่า”
“ใช่ค่ะ น่าจะห่างกันแค่ไม่ถงึ สองร้อยเมตรนะคะ คุณป้ าเคยไป
แถวนัน้ ใช่ไหมคะ” ปาริชาตตอบด้วยรอยยิ้มก่อนถามกลับไป
“คุณป้ าต้องเคยไปสิลูก ก็ตกึ ทีว่ า่ นั่นเป็ นบริษทั ของคุณลุงนี่จะ๊ ”
ปานวาดเป็ นคนตอบค�ำถามแทนแพรวดาว ซึง่ ค�ำตอบนัน้ เป็ นเหตุ
ใหป้ าริชาตหายใจสะดุด หญิงสาวมองหน้าคนเป็ นแม่น่ิง ก่อนจะค่อย
หันไปมองยังแพรวดาวและชนะชัย ทัง้ คู่ย้ มิ ให ้และพยักหน้ายืนยัน
“นี่แม่ปานไม่ได้บอกหนู ปนั เหรอว่าทีน่ ั่นพ่อเขาก็เคยท�ำงานอยู่”
ชนะชัยเอ่ยถามเพิม่ เติม เมือ่ ครัง้ ที่กำ� พลท�ำงานกับตนนัน้ เขา
ไม่เคยพาบุตรสาวไปทีท่ ำ� งานด้วย เป็ นไปได้ทปี่ าริชาตจะไม่รจู้ กั ทีท่ ำ� งาน
ของพ่อ ปานวาดส่ายหน้ายิ้มน้อยๆ
ปาริชาตหน้าเจือ่ น หัวใจเต้นรัวแต่พยายามตัง้ สติและกลบเกลือ่ น
ความตึงเครียดทีเ่ กิดขึ้นลึกๆ ด้วยรอยยิ้ม แม ้จะเพียงเล็กน้อย ทุกคน
ก็ยงั ได้เห็นปฏิกริ ยิ าทีห่ ญิงสาวแสดงออก
“ดิฉนั ไม่ได้บอกลูกเองค่ะ”
ปานวาดกล่าวเบาๆ พร้อมกับเสมองบุตรสาวแว่บหนึ่ง ทัง้ คู่อยู่
คุยต่ออีกพักหนึ่งก่อนจะขอตัวกลับบ ้าน
“ไม่อยู่กนิ ข ้าวเย็นกับป้ าก่อนเหรอลูก อุตส่าห์มาแล ้ว”
แพรวดาวยังคงไม่อยากให ้ปาริชาตกลับ เพราะดูเวลาแล ้วชนาวิน
ก�ำลังจะกลับบา้ นเหมือนกัน ยอมรับว่าเธอยังหวังอยู่สำ� หรับเรื่องของ
หญิงสาวตรงหน้ากับบุตรชายสุดทีร่ กั
“ไว้โอกาสหน้านะคะ วันนี้ปนั รบกวนทัง้ คุณลุงกับคุณป้ ามากแล ้ว”
แพรวดาวหันไปมองสบตากับคนเป็ นสามีแล ้วยิ้มบางๆ ให ้แก่กนั
แพรวดาวออกไปส่งปาริชาตถึงหน้าบันไดบา้ น หญิงสาวพนมมือไหว ้
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กล่าวลาและเดินไปยังรถทีจ่ อดอยู่ในโรงรถ
“แม่ปาน รู้ไหมว่าฉันยังหวังอยู่นะ ยิง่ เห็นยิง่ คิด ถึงจะรู้สกึ ผิด
ทีเ่ ป็ นแรงผลักดันใหล้ ูกสาวของเธอต้องจากบ ้านไปตัง้ หา้ ปี ก็ตามเถอะ”
แพรวดาวมองตามปาริชาต ก่อนจะหันมาพูดกับปานวาดทีย่ งั ยืนอยูข่ ้างๆ
“คุ ณ ดาวอย่ า รู้สึก ผิด เลยค่ ะ หากคุ ณ ดาวคิ ด ว่ า มีส่ ว นท�ำ ให ้
ยายปันต้องจากไปไกลบา้ น ก็คิดเสียว่า ที่ลูกสาวดิฉนั มีทุกวันนี้ได้
ก็เพราะคุณดาวเถอะนะคะ ส่วนเรื่องทีค่ ุณดาวหวังก็ปล่อยใหเ้ ป็ นเรื่อง
ของบุพเพสันนิวาสดีกว่าค่ะ”
ปานวาดตอบกลับอย่างเข ้าใจ แค่ทกุ วันนี้ครอบครัวเทวาอักษร
ยังคงเมตตาและไม่เคยทอดทิ้งครอบครัวของเธอ ขนาดว่าสามีของเธอ
เสีย ชีวิต ไปตัง้ หลายปี คุ ณ ชนะชัย กับ คุ ณ แพรวดาวก็ ย งั ไปมาหาสู่
อยู่ เรื่อยๆ เพียงเท่านี้ปานวาดก็ซ้ ึงใจมากแลว้ การที่จะใหป้ าริชาต
เกี่ยวดองเป็ นสะใภเ้ ธอคงไม่กลา้ หวัง เรื่องเมื่อหา้ ปี ก่อนเธอเองก็รู ้
เพราะแพรวดาวมาพูดคุยรวมทัง้ ขอโทษในสิง่ ทีเ่ กิดขึ้น  ปานวาดก็เข ้าใจ
จึงไม่คดิ โกรธเคืองใดๆ
“ฉันจะพยายามก็แล ้วกันนะ ไปเถอะ หนู ปนั มาแล ้ว”
แพรวดาวคิดตามและพยักหน้าช้าๆ ก่อนจะหันไปเห็นปาริชาต
ขับ รถมาจอดรับ ปานวาดที่ห น้า บัน ได เจ้า ตัว ลดกระจกรถลงและ
ส่งยิ้มหวานมาใหอ้ ย่างน่ ารัก พอปานวาดขึ้นรถเสร็จปาริชาตก็ออกรถ
แพรวดาวยิ้ม ตอบและมองตามรถของทัง้ คู่ เ คลื่อ นออกไปก่ อ นจะ
หมุนตัวเดินกลับเข ้าไปในตัวบ ้าน
จังหวะที่รถของปาริชาตก�ำลังจะเลี้ยวพน้ ประตูบา้ น ก็ปรากฏ
รถยนต์คู่กายของชนาวินขับตรงมาและชะลอจอด ชายหนุ่มเจ้าของรถ
ที่นั่งอยู่ดา้ นในขมวดคิ้วมองตามรถคันที่ออกมาจากบา้ นของตนอย่าง
สงสัย ไม่ใช่ไม่รูว้ ่ารถใคร แต่ท่สี งสัยก็เพราะว่าคนที่อยู่ฝั่งคนขับนัน้
หาใช่ปานวาดหรือคนรับใช้ทเ่ี ขาเคยเห็น ชนาวินมองไม่ชดั เท่าไร ชายหนุ่ม
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ปัดความสงสัยทิ้งและขับรถเข ้าบ ้านไปทันที
“หนู ปนั กับแม่ปานกลับแล ้วเหรอคุณ”
“ค่ะ เป็ นไงบ ้างคะคุณ หนู ปนั สวยน่ารักอย่างทีฉ่ นั ว่าไหม”
“อือ ดูโตเป็ นผูใ้ หญ่ข้นึ มาก วางตัวก็ดนี ะ”
“คุณพ่อคุณแม่หมายถึงใครเหรอครับ ใช่คนทีเ่ พิง่ ออกจากบ ้าน
เราไปหรือเปล่า”
เสียงนุ่มทุมของบุ
้
ตรชายดังมาจากหน้าประตูหน้าห ้องนัง่ เล่น  ท�ำให ้
สองสามีภรรยาต้องหันไปมองอย่างแปลกใจ ก่อนจะค่อยๆ หันกลับมา
สบตากันอย่างมีความหมาย จนคนเป็ นลูกอดสงสัยไม่ได้
“วันนี้ทำ� ไมกลับไวล่ะตาวิน” ชนะชัยเป็ นคนเอ่ยถาม
“น่าจะไวกว่านี้อกี สักสิบนาที” แพรวดาวพึมพ�ำออกมาเบาๆ
“คุณแม่วา่ อะไรนะครับ”
เห็นท่าทางแปลกๆ ของมารดา ชนาวินจึงนึกไปถึงบทสนทนา
ของบิดามารดาเมือ่ สักครู่
“เปล่าจ้ะ แม่นึกว่าวันนี้ลูกจะกลับค�ำ่ กว่านี้เท่านัน้ เอง”
“ก็ผมบอกคุณพ่อกับคุณแม่แล ้วนีค่ รับว่าคืนนี้ผมจะบินไปอเมริกา
จริงสิครับ เมือ่ กี้ผมเห็นรถของอาปานวาดออกจากบ ้านเรา มาท�ำอะไร
เหรอครับ”
แพรวดาวมองมาทีบ่ ตุ รชายด้วยสายตาวาววับ ก่อนจะถอนหายใจ
ทิ้งไปเบาๆ เมือ่ ฟังจบประโยค เธอนึกว่าชนาวินจะเห็นปาริชาตซะอีก
“อาปานเขามาธุระน่ะลูก มากับหนู ปนั ”
ชื่อนี้ทำ� ใหช้ นาวินหัวใจกระตุกเล็กน้อย ย�ำ้ ว่าแค่เล็กน้อยเท่านัน้
ชายหนุ่มปรายตามองคนเป็ นแม่ก่อนจะพยักหน้ารับรูแ้ ละท�ำเป็ นเหมือน
ไม่สนใจ
“หนู ปนั กลับมาแลว้ และก็ลงทุนกับเพื่อนก�ำลังจะเปิ ดกิจการ
ร้านเบเกอรี่กบั เครื่องดืม่ วันนี้เธอเลยมาเชิญพ่อกับแม่ไปเป็ นประธาน
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เปิ ดร้านน่ ะจ้ะ อยู่ใกลๆ้ กับบริษทั เราด้วยนะ น้องโตขึ้นเยอะ และ
ยังสวยมากด้วย...”
“เหรอครับ ผมขอไปเตรียมตัวก่อนนะครับคุณพ่อคุณแม่ เดีย๋ ว
จะลงมากินมื้อเย็นด้วย” ชนาวินเอ่ยขอตัวเมือ่ เริ่มรับรู้ถงึ ความหมาย
ในประโยคบอกเล่าของมารดา
“ตาวิน เดีย๋ วสิ..”
“คุณ”
ชนะชัยส่ายหน้าหา้ มปราม แพรวดาวเลยต้องหยุ ดทุกค�ำพูด
เธอได้แต่มองตามหลังลูกชายทีเ่ ดินขึ้นห ้องไป
ชนาวินกลับขึ้นมาบนหอ้ งก็จดั เตรียมเสื้อผา้ ซึ่งก็เลือกไปแค่
ไม่ก่ีชุดเพราะเขาไปแค่ สามวันเท่านัน้ เมื่อเตรียมทุกอย่ างเสร็จเขา
ก็ทรุดกายลงนั่งทีข่ อบเตียง ค�ำพูดของมารดาผุดขึ้นมาในหัว เรื่องของ
ปาริชาต ผูห้ ญิงทีเ่ ขาเคยปฏิเสธทีจ่ ะหมัน้ ด้วย การทีแ่ ม่ของเขาเจาะจง
พูดถึงปาริชาตนัน้ ท�ำใหช้ นาวินคาดเดาความคิดของท่านได้ไม่ยาก แม่
ยังคงคาดหวังการหมัน้ หมายระหว่างเขากับเด็กคนนัน้ งัน้ เหรอ ความหวัง
ช่างฝังใจเหลือเกิน ชายหนุ่มเริ่มครุ่นคิดและสงสัยว่าปาริชาตมีอะไรดี
นักหนา มารดาเขาถึงได้ปกั ใจไม่เลือนลืม
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3
ห้าปีก่อน

ชนาวิน นั่ ง อยู่ ท่ีโ ซฟาในห อ้ งนั่ ง เล่ น ด้ว ยใบหน้า บึ้ง ตึ ง และ
ไม่สบอารมณ์อย่างรุนแรง เพราะว่าต้องมาปฏิเสธความต้องการของ
มารดาซ�ำ้ ๆ ซากๆ กับเรื่องเดิมๆ ทีท่ ่านไม่ยอมเข ้าใจ
“พอสักทีเถอะครับแม่ ผมตอบเรื่องนี้มาหลายครัง้ แลว้ ว่าผม
ไม่หมัน้ ยังไงก็ไม่ แม่เลิกยัดเยียดเด็กคนนัน้ ให ้ผมสักที”
“แม่ก็แค่ อยากหมัน้ จับจองน้องไวก้ ่ อน ใช่ ว่าจะใหแ้ ต่ งวันนี้
พรุ่งนี้ซะเมือ่ ไร” แพรวดาวมองค้อนบุตรชาย
“รูอ้ ะไรไหมครับ ตอนแรกผมก็แค่เฉยๆ นะ แต่ตอนนี้ผมเริ่ม
จะเกลียดปาริชาตเข ้าไปทุกที แม่คุยเรื่องนี้กบั เขาหรือยังครับ”
“ยัง ก็แม่อยากคุยกับเราให้รูเ้ รือ่ งก่อน น้องกับอาปานยังไม่รูเ้ รือ่ ง
หรอก วินจะเกลียดและมาอคติกบั น้องไม่ได้นะ”
คนเป็ นแม่ครุ่นคิดก่อนจะตอบค�ำถามของลูกชาย เธอคุยกับเขา
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หลายรอบแล ้ว แต่ยงั ไม่ได้ไปคุยกับปานวาดและปาริชาตเลย ชนาวิน
ถอนหายใจอย่างเบือ่ หน่าย
“ถ ้าการทีผ่ มยังไม่ได้คบใครจริงๆ จังๆ ท�ำใหแ้ ม่คดิ จับผมหมัน้
ละก็ ผมบอกแม่กไ็ ด้ว่าผมมีคนทีช่ อบอยู่แล ้ว”
“ใคร?” แพรวดาวจ้องหน้าลูกชายอย่างจับผิด
“เธอชื่อริตา้ เป็ นญาติเพือ่ นผมเอง เป็ นญาติของนายพล แม่เอง
ก็ เ คยเจอ เธอเคยมาที่น่ี ก บั นายพลตัง้ หลายครัง้ อีก สองปี ถ า้ ริต า้
เรียนจบกลับมา ผมจะขอเธอเป็ นแฟนครับ”
“ญาติของตาพลงัน้ เหรอ วินไม่ได้สร้างเรื่องเพียงเพือ่ จะปฏิเสธ
หนู ปนั หรอกใช่ไหม” แพรวดาวพึมพ�ำ  พอจะนึกภาพออกว่าริตา้ เป็ นใคร
“ปาริชาตไม่ได้มคี วามส�ำคัญถึงขนาดที่ผมต้องปัน้ เรื่องโกหก
คุณแม่หรอกนะครับ ทีผ่ มปฏิเสธเพราะผมวางแผนเกี่ยวกับริตา้ เอาไว ้
แล ้วต่างหาก ฉะนัน้ คุณแม่เลิกล ้มความตัง้ ใจเสียเถอะครับ ก่อนทีผ่ ม
จะเกลียดเขาจริงๆ”
“วิน”
“คุณป้ าคะ”
“หนู ปนั ”
เสีย งหวานใสของใครคนหนึ่ ง ดัง ขึ้น ที่ห น้า ประตู ห อ้ งนั่ ง เล่น
แพรวดาวและชนาวินหันไปมองพร้อมๆ กัน นี่คือครัง้ แรกที่ชนาวิน
ได้มองหน้าปาริชาตชัดๆ หากไม่นบั รวมกับตอนที่เธอยังเด็กกว่านี้
แพรวดาวรู้สกึ ใจหายนิดๆ ไม่คิดว่าปาริชาตจะมาทีบ่ า้ นเวลานี้ ได้แต่
หวังว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ยนิ บทสนทนาของเธอกับชนาวิน ปาริชาตมองสบตา
เฉยชาของชนาวินแค่แว่บเดียว ก่อนจะเสมองไปยังแพรวดาวแล ้วส่งยิ้ม
บางๆ ไปให ้  เธอเดินเข ้าหาทัง้ คู่พร้อมกับพนมมือกล่าวสวัสดีทงั้ สองคน
“สวัสดีค่ะคุณป้ า สวัสดีค่ะพีว่ นิ ”
ปาริชาตชะงักเล็กน้อยเมือ่ ต้องเอ่ยชื่อชนาวิน เมือ่ ตัดสินใจลอง
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เรียกเขาว่าพีเ่ หมือนทีเ่ คยเรียกเมือ่ ยังเด็ก เด็กสาวเห็นอีกฝ่ ายขมวดคิ้ว
นิดๆ ก็รสู้ กึ ใจแป้ ว
“ปันมารบกวนคุณป้ าหรือเปล่าคะ”
ปาริชาตไม่อาจทนสบตากับชนาวินได้ เด็กสาวจึงหันไปพูดกับ
แพรวดาวแทน ได้ยนิ เสียงหึเบาๆ ท�ำให ้เธอยิง่ เจ็บร้าวในอก
“ไม่เลยลูก หนู มธี ุระกับป้ าใช่ไหม งัน้ เราไปคุยกันในห ้องหนังสือ
ดีกว่านะ”
“เดีย๋ วครับ ทีผ่ มพูดเมือ่ กี้ หวังว่าแม่จะยอมรับกับค�ำตอบของผม
นะครับ”
ชนาวินพูดดักทางมารดาเอาไว ้ ชายหนุ่ มมองเลยไปยังปาริชาต
เห็นใบหวานซีดเจือ่ นไป  ท�ำให ้เขามัน่ ใจว่าปาริชาตได้ยนิ สิง่ ทีเ่ ขากับมารดา
คุ ย กัน แน่ น อน แพรวดาวมองค้อ นบุต รชายก่ อ นจะจู ง มือ สาวน้อ ย
ทีห่ น้าซีดลงเรื่อยๆ ออกจากห ้องรับแขกไป

สิบนาทีแล ้วทีท่ งั้ คู่หายเข ้าไปในหอ้ งสมุด ชนาวินกลายเป็ นคน

นั่งไม่ตดิ รู้สกึ หนักใจกับความคิดของมารดาอยู่บ ้าง เขาเดินไปเดินมา
สายตาจับจ้องที่ประตูหอ้ งสมุดเป็ นระยะๆ สุดทา้ ยการรอคอยที่เขา
ไม่ยอมรับก็จบลง ปาริชาตเดินออกมาจากหอ้ งนัน้ เพียงล�ำพัง ดวงตา
กลมโตแดงนิดๆ หญิงชะงักเมือ่ เห็นว่าเขามองอยู่ก่อนแล ้ว หญิงสาว
เลือกหลบสายตาเขาและเดินออกไปยังประตูบา้ น ไม่รูอ้ ะไรดลใจให ้
ชนาวินก้าวตามไปอย่างรวดเร็ว
“เดีย๋ ว ปัน ฉันบอกให ้หยุด”
ค�ำสัง่ จากน�ำ้ เสียงทุมแกมดุ
้
ของชนาวินท�ำให ้ปาริชาตต้องหยุดเดิน
ทัง้ ที่ตอนแรกเธอไม่คิดจะหยุด เด็กสาวยืนนิ่งอยู่กบั ที่แต่ไม่ยอมหัน
กลับมามองคนเรียก ชนาวินกระแทกลมหายใจอย่างหงุดหงิด เขาก้าว
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ไปยืนยังด้านหน้าปาริชาต จ้องมองใบหน้าเนียนใสของเด็กสาวที่เขา
ปฏิเสธการหมัน้ ปาริชาตสูงแค่อกแกร่งของเขาเท่านัน้ เจ้าตัวก้มหน้างุด
ไม่ยอมสบตาด้วย
“เธอเข ้าไปพูดอะไรกับคุณแม่ และก่อนหน้านัน้ ฉันรูว้ า่ เธอได้ยนิ
เรื่องทีเ่ ราคุยกัน ใช่ไหม”
ชนาวินลองถาม ซึ่งปาริชาตก็พยักหน้ารับ เด็กสาวเมม้ ปาก
มือน้อยสองข ้างก�ำชายกระโปรงแน่นเพือ่ เตือนสติตวั เองใหเ้ ข ้มแข็งแม ้
หัวใจดวงน้อยก�ำลังเจ็บปวด
“พีว่ นิ มะ...” ปาริชาตยังไม่ทนั ได้พดู อะไร เสียงเข ้มก็แทรกขึ้นมา
จนเธอเผลอสะดุง้
“ฉันไม่เคยมีนอ้ ง”
ไม่ รู ท้ ำ� ไมอารมณ์ ห งุด หงิด ของชนาวิน จึง ไม่ ย อมลดลงสัก ที
ใจสะดุดเล็กน้อยเมือ่ เห็นแววตาตัดพอ้ น้อยใจของคนตัวเล็กทีเ่ งยหน้า
ขึ้นมามองสบตาด้วยหลังจากเขาพูดประโยคนัน้ ออกไป ดวงตาและ
จมูกแดงๆ ริมฝี ปากสั่นระริกทีเ่ ธอขบเม ้มไว ้ ท�ำใหเ้ ขานึกอยากริบคืน
ค�ำพูดเมือ่ สักครู่ของตัวเองนัก ทัง้ ในใจก็ไหววูบแปลกๆ
“ฉัน...”
“คุณวิน ไม่ตอ้ งห่ วงนะคะ อะไรที่คุณไม่อยากใหเ้ กิดมันจะ
ไม่มวี นั เกิดขึ้นแน่นอนค่ะ ขออย่างเดียว อย่าเกลียดปันเลย”
จบทุก ค�ำ พู ด ที่ส ามารถพู ด ได้ใ นตอนนี้ ปาริ ช าตก็ เ ดิน เลี่ย ง
ออกห่างและวิง่ ออกไปจากบ ้านของเขา
อีกคนไปแล ้ว แต่อกี คนยังยืนนิ่งอยู่กบั ที่ น�ำ้ เสียงสั่นเครือปน
อ้อนวอนยังดังก้องในหัว และไหลลงไปกองยังก้นบึ้งของหัวใจดวงแกร่ง
ยิง่ ตอกย�ำ้ ใหเ้ ขารู้สกึ ผิดกับค�ำพูดของตัวเองมากขึ้น เมือ่ มารดาบอกว่า
ปาริชาตมาขอร้องไม่ให้มกี ารหมัน้ เกิดขึ้น เพราะเด็กสาวต้องการแค่
ความเมตตาเอ็นดูจากพีช่ ายอย่างชนาวินเท่านัน้
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การพบกัน ในวัน นัน้ ของชนาวิน และปาริ ช าตเป็ น การพบกัน
ครัง้ สุดทา้ ยของทัง้ คู่ เพราะจากนัน้ ไม่นานเขาก็ได้ยินพ่อแม่ของเขา
คุยกันว่าปาริชาตไปเรียนต่ อที่ต่างประเทศ ท�ำใหอ้ าปานวาดทัง้ ห่วง
ทัง้ คิดถึง กว่าจะท�ำใจได้กน็ านหลายเดือน
ชนาวินรับรู ข้ ่าวสารพวกนี้เงียบๆ แต่พยายามนิ่งเฉยทัง้ ที่ในใจ
ก็รู้สกึ ผิดอยู่มาก ด้วยไม่แน่ใจว่าเขาเป็ นหนึ่งในสาเหตุทท่ี ำ� ใหป้ าริชาต
ไปเรีย นต่ อ ไกลถึง ต่ า งประเทศหรือ เปล่า แต่ คิด ไปคิด มา สิ่ง ที่เ ขา
ตัดสินใจมันก็น่าจะถูกต้องแลว้ ในเมื่อเขายังไม่พร้อมที่จะลงหลัก
ปักฐานก็ไม่ควรผูกมัดตัวเองกับใคร อีกอย่างปาริชาตเองก็ยงั เด็กมาก
อนาคตเธออาจจะเจอใครทีเ่ ธอรักและอยากใช้ชวี ติ ด้วยก็ได้
การหมัน้ หมายที่ผู้ใหญ่อยากใหเ้ กิดอาจท�ำใหเ้ ธอล�ำบากใจและ
อึดอัด เขาต้องการเวลาส�ำหรับตัวเอง และปาริชาตเองก็ควรได้รบั โอกาส
ใช้ชีวติ อิสระเต็มที่เหมือนกัน ความคิดนี้ทำ� ใหช้ นาวินสามารถสลัด
ความรูส้ กึ ผิดในใจได้บ ้าง งานก็รดั ตัวมากขึ้น และวันเวลาทีห่ มุนผ่านไป
เรื่อยๆ ท�ำให ้ชายหนุ่มลืมเลือนเรื่องของปาริชาตไปเสียสนิท
จนกระทัง่ วันนี้ทม่ี ารดาของเขาพูดถึงปาริชาตขึ้นมา  ความทรงจ�ำ
เรือ่ งของเธอจึงถูกดึงออกมาฉายชัดอีกครัง้   และทีส่ ำ� คัญฟังจากน�ำ้ เสียง
ดีอกดีใจของแม่เขาแล ้ว ดูเหมือนท่านจะยังหวังเรื่องเดิมๆ อยู่ เขาเอง
ก็ไม่อยากท�ำให ้มารดาผิดหวังหรอก แต่สำ� หรับเรือ่ งนี้เขายอมไม่ได้จริงๆ
แม ้กระทั่งเรื่องของชริตาหรือริตา้ ผูห้ ญิงทีเ่ ขาเคยชอบเมือ่ หลายปี ก่อน
จนเอาชื่อของเธอมาเป็ นขอ้ อ้างกับมารดา แต่ สุดทา้ ยความสัมพันธ์
ของเขากับชริตาก็เป็ นได้แค่พน่ี อ้ ง เพราะหญิงสาวมีคนทีเ่ ธอรักอยู่แล ้ว
แมจ้ ะรู้สกึ เสียดายแต่เขาไม่ได้เสียใจ และแม่ของเขาก็เหมือนจะรับรู ้
เรื่องนี้ดว้ ยตัวท่านเอง
ชนาวินลงมากินมื้อเย็นตามที่บอกเอาไว ้ แพรวดาวมองหน้า
บุตรชายเหมือนมีเรื่องพูด แต่ สุดทา้ ยเธอก็เลือกที่จะเงียบ มีเพียง
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ชนะชัยทีช่ วนชนาวินพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องงาน เมือ่ ใกล้ถงึ เวลาเดินทาง
ชนาวินก็เข ้ามากล่าวลาชนะชัยและแพรวดาวเหมือนเช่นทุกครัง้ ทีเ่ ขาต้อง
เดินทาง
“แล ้วเมธีละ่ ไปกับตาวินด้วยหรือเปล่า”
ชนะชัยเอ่ยถามเมธีท่เี พิง่ เดินเขา้ มาในบา้ น เมธีทำ� หน้าที่ขบั รถ
ไปส่งชนาวินทีส่ นามบินในวันนี้ ปกติแล ้วเขาต้องเดินทางไปด้วยในฐานะ
ผู ้ช่วย
“ไม่ได้ไปครับท่าน คุณวินให ้ผมอยู่ดูงานทีน่ ่ีแทนครับ”
เมธีกล่าวด้วยน�ำ้ เสียงนอบน้อม ไม่ใช่แค่ชนาวินทีม่ บี ญ
ุ คุณกับเขา
บิดามารดาของชนาวินเองก็มเี มตตากับเขามากไม่ต่างกัน
“ท�ำงานหนักคนเดียวยังไม่พอ ดูสิ เมธีไม่มกี ระทั่งเวลาหาแฟน
แล ้วเนี่ย”
“เอ่อ ผมไม่รบี ครับคุณผู ้หญิง” เมธีย้ มิ แห ้งๆ ให้กบั ความหวังดี
ของแพรวดาว ชนาวินฟังแล ้วยิ้มน้อยๆ
“เดินทางปลอดภัยนะลูก เมธีดว้ ย ขับรถดีๆ นะจ๊ะ”
น�ำ้ เสียงอ่อนโยนของแพรวดาวกล่าวกับบุตรชายและผู้ช่วยของ
เขา เธอเองก็รสู้ กึ เอ็นดูเมธีไม่นอ้ ย ทัง้ เก่งและซือ่ สัตย์ สมแล ้วทีช่ นาวิน
ยกต�ำแหน่งผู ้ช่วยให ้ เรือ่ งทีเ่ ธอห่วงใยเมธีกค็ งเป็ นเรือ่ งเดียวกับชนาวิน
ท�ำงานหนักด้วยกันทัง้ คู่ ถึงได้ไม่มแี ฟนเป็ นตัวเป็ นตนกันสักคน
“ครับแม่”
“ขอบคุณครับคุณผู ้หญิง”
“เมือ่ ไรทีต่ าวินแต่งงาน เมธีคงจะมีเวลาหาแฟนบา้ งนะคะ คุณ
ว่าไหม”
พอชนาวินและเมธีขบั รถออกไป แพรวดาวก็หนั ไปมองสบตากับ
คนเป็ นสามี ส่ายหน้ายิ้มๆ แล ้วก็พดู สิง่ ทีค่ ดิ ออกมา
“นั่นสิ”
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ชนะชัยก็พยักหน้าเห็นด้วย ชนาวินกับเมธีมนี ิสยั คลา้ ยๆ กัน
เลยคบกันได้นาน เรื่องงานชนาวินไว้ใจเมธีมาก ส่วนเรื่องส่วนตัวเมธี
ก็เป็ นคนทีเ่ ข ้าใจชนาวินมากทีส่ ุด

เมือ่ ถึงวันเปิดร้าน ชนะชัย แพรวดาว ปานวาด รวมถึงบิดามารดา

ของเอื้ออารีก็มาร่วมเป็ นประธานเปิ ดงาน มีการท�ำบุญเลี้ยงพระ และ
ผู้ใหญ่ทุกคนก็ได้กล่าวค�ำอวยพรแก่ปาริชาตกับเอื้ออารีให้กิจการของ
ทัง้ คู่ขายดิบขายดีและประสบความส�ำเร็จ พีช่ ายของเอื้ออารีเองก็ฝาก
ของขวัญมาให ้ เค้กและขนมที่ปาริชาตท�ำถูกน�ำมาเสิรฟ์ ใหท้ ุกคนได้
ลองชิม และเธอยังได้รบั ค�ำชมว่าท�ำได้อร่อยมาก
ส่วนเอื้ออารีก็ถูกชมเรื่องการจัดร้านได้น่ารักบรรยากาศน่ านั่ง
สองสาวยิ้มแก้มแทบปริ ดีใจทีร่ า้ นของพวกเธอได้เปิ ดอย่างเป็ นทางการ
เสียที พนักงานของร้านถูกรับเข ้ามาท�ำงานเป็ นจ�ำนวนสองคน ซึง่ หนึ่งคน
นัน้ ก�ำลังตัง้ ครรภ์ ปาริชาตสงสารเห็นว่าไม่มที ไ่ี หนรับเข ้าท�ำงาน เธอจึง
ปฏิเสธไม่ลง แต่เธอก็ปรึกษามารดาและเอื้ออารีแล ้ว ทุกคนเห็นด้วยว่า
น�ำ้ ฝนนัน้ น่ าสงสาร รับเขา้ ท�ำงานเพือ่ ให้มีรายได้ก็ถอื ว่าท�ำบุญไปด้วย
งานก็ไม่ได้หนักอะไร
“ขอบคุณคุณป้ ามากนะคะทีม่ าวันนี้ ไพรินจ๊ะ เดีย๋ วช่วยชงชามะลิ
มาให ้คุณป้ าชิมหน่อยนะ”
“ค่ ะ คุ ณ ปัน ” ไพริน เป็ น พนัก งานคนแรกที่ป าริช าตรับ เข า้ มา
ค่ อนขา้ งหัวไว เธอมีเวลาสอนท�ำเครื่องดื่มแค่ ไม่ก่ีวนั เจ้าตัวก็จำ� ได้
หลายเมนู แล ้ว
บิดามารดาของเอื้ออารีกลับไปแล ้ว ตอนนี้ก็เหลือแค่แพรวดาว
และปานวาดเท่านัน้ ส่วนชนะชัยก็นดั กับเพือ่ นไปตีกอล์ฟต่อ ทุกคน
มานั่งเล่นที่โต๊ะใหญ่หน้าร้าน ด้านบนมีพดั ลมไอน�ำ้ เปิ ดไล่ความร้อน
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ภายใต้หลังคากันแดด รอบๆ มีพมุ่ ไม ้เตี้ยๆ และต้นไม ้ประดับส�ำหรับ
บังแดดยามสายและยามบ่ายได้ดี ร่ มรื่น ใหบ้ รรยากาศเหมือนนั่ง
ในสวนหย่อม
“ขอบคุณป้ าหลายรอบแล ้วนะวันนี้ เปลีย่ นจากค�ำขอบคุณเป็ น
เค้กช็อกโกแลตสักชิ้นและก็กาแฟสักแก้วได้ไหมจ๊ะ ป้ าจะถือไปฝาก
ใครบางคนหน่อย” ปาริชาตยิ้มหวานเป็ นค�ำตอบ แม้ในใจจะอดตืน่ เต้น
ไม่ได้กบั ค�ำว่า ’ใครบางคน’ ของแพรวดาว เธอรูค้ วามหมายดีวา่ เป็ นใคร
“ได้ค่ะคุณป้ า”
แพรวดาวลอบสบตากับปานวาดแลว้ ยิ้มให้กนั ส่วนเอื้ออารี
ทีไ่ ม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนักก็ได้แต่มองคนนี้ทคี นโน้นทีแล ้วก็ย้ มิ งงๆ

“สวัสดีค่ะ คุณผู ้หญิง” จันทรารีบร้อนลุกจากเก้าอี้เพือ่ ต้อนรับ

แพรวดาว
“สวัส ดี คุ ณ จัน ทรา สบายดี ไ หม” แพรวยิ้ ม รับ และถามไถ่
อดีตเลขาฯ ของสามีเธอทีป่ จั จุบนั ยังคงท�ำงานกับลูกชายเธอ
“สบายดีค่ะ ตอนนี้คณ
ุ วินติดประชุมอยูค่ ่ะ คุณผู ้หญิงจะให้ดฉิ นั
ไปเรียนคุณวินให้ไหมคะ” แพรวดาวลอบถอนหายใจเบาๆ
“อีกนานหรือเปล่า”
“ประชุมงบปกติค่ะ น่าจะอีกครึ่งชั่วโมงนะคะ”
จันทราดูเวลาแล ้วค�ำนวณก่อนจะตอบ แพรวดาวพยักหน้ารับรู ้
พร้อมกับท�ำหน้าครุ่นคิดไปด้วย
“คุณจันทรา ฉันขอดูตารางการประชุมหน่อยได้ไหม อ้อ แล ้วก็
รบกวนเอาของไปใส่ตูเ้ ย็นให้ทจี ะ้ ”
“ได้ค่ะ” จันทรารับของจากแพรวดาวแล ้วก็เดินไปทีห่ อ้ งครัวเล็ก
หลังจากดูตารางการประชุมอยูค่ รู่หนึง่   แพรวดาวก็หนั มาส่งยิ้มกับจันทรา
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ทีเ่ พิง่ เดินกลับมาจากเอาของไปเก็บตามค�ำสั่ง เจ้าตัวท�ำหน้าเหลอหลา
ไม่เข ้าใจว่าแพรวดาวต้องการอะไร
“มีประชุมทุกวันจันทร์กบั วันศุกร์ ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมง
เหรอ” แพรวดาวพึมพ�ำเบาๆ เหมือนพูดคนเดียวมากกว่า แต่จนั ทรา
ก็ยงั ตอบค�ำถามให ้
“เอ่ อ ค่ ะ ส่วนวันอื่นๆ แลว้ แต่ จะมีงานด่ วนแทรกเขา้ มาค่ ะ
บางช่ ว งก็ มีป ระชุม ทุก วัน บางวัน ก็ กิน เวลาหลายชั่ ว โมงทัง้ รอบเช้า
รอบบ่าย ไม่มเี วลาแน่นอนค่ะ”
“อืม แล ้วเวลาประชุมมีขนมและของว่างอะไรใหค้ นทีเ่ ข ้าประชุม
ด้วยหรือเปล่า”
“มีบ ้างค่ะ ส่วนมากก็เป็ นคุกกี้หรือขนมปังน่ะค่ะ”
จันทราตอบด้วยน�ำ้ เสียงแผ่วเบาและรอยยิ้มจืดเจือ่ น  การประชุม
เกิดขึ้นบ่อยมากจนเธอเองก็ไม่รูจ้ ะสรรหาของว่างอะไรเขา้ ไปเสิรฟ์
ส่วนใหญ่จงึ เป็ นขนมแบบทีห่ าง่ายและของเดิมๆ
“นี่เป็ นนามบัตรของร้านขนมกับเครื่องดื่ม ร้านของคนรู้จกั น่ ะ
เพิง่ เปิ ดใหม่วนั นี้ อยู่ขา้ งๆ บริษทั ของเราเอง ฉันอยากใหค้ ุณจันทรา
โทร.สัง่ ขนมและเครือ่ งดืม่ จากร้านนี้มาเสิรฟ์ ทุกครัง้ ทีม่ กี ารประชุมทัง้ วัน”
“ได้ค่ะ คุณผู ้หญิง”
จันทรารับนามบัตรสีฟ้าอ่อนมาดูช่อื ร้าน ก่อนจะรับปากเป็ นมั่น
เป็ นเหมาะ ดีเหมือนกัน เธอจะได้ไม่ตอ้ งไปหาซื้อขนมมาเก็บไว ้เหมือน
ทีผ่ ่านมาอีก
“งัน้ ฉัน กลับ ก่ อ นแล ว้ กัน อ้อ ส่ ว นของที่ฉัน ให เ้ อาไปแช่ ไ ว ้
ถ ้าคุณวินประชุมเสร็จก็ยกเข ้าในห ้องให ้เขาด้วยล่ะ บอกว่าฉันฝากมาให้”
“ได้ค่ะ คุณผูห้ ญิง” หลังจากฝากของเสร็จและสั่งงานเรียบร้อย
แพรวดาวก็กลับบ ้านไป
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“ขนมกับกาแฟค่ะคุณวิน คุณผู ้หญิงฝากเอาไว้ให้ค่ะ”

“คุณแม่มาทีน่ ่ีเหรอครับ”
ชนาวินมองที่เค้กช็อกโกแลตหน้าตาน่ ากินและกาแฟเย็นที่อยู่
ในแก้วพลาสติกติดชื่อร้านที่เขาไม่คุน้ หู คุน้ ตา ก่ อนจะเงยหน้ามอง
เลขาฯ สาวใหญ่ พอได้คำ� ตอบชายหนุ่มก็พยักหน้าเขา้ ใจเพราะนึกถึง
ค�ำพูดของมารดาเมือ่ หลายวันก่อน นี่คงเป็ นขนมที่ท่านน�ำมาจากร้าน
ของปาริชาต ชนาวินชอบกินขนมหวานและกาแฟ จะร้อนจะเย็นก็ได้
เขากินหมด และเพราะเป็ นคนชอบออกก�ำลังกายจึงท�ำใหช้ ายหนุ่ ม
ไม่ตอ้ งห่วงเรื่องรูปร่าง เรื่องนี้มารดาหรือคนใกล้ชิดรู้ดี
“ใช่ค่ะ ท่านมาตอนคุณวินประชุมอยู่ค่ะ”
“แล ้วคุณแม่ฝากข ้อความอะไรไว ้หรือเปล่าครับ”
“ไม่มีค่ะ แต่ คุณผู ห้ ญิงฝากนามบัตรเอาไว ้ เป็ นร้านขนมกับ
เครื่องดื่มค่ ะ บอกว่าถา้ มีประชุมทัง้ วันให้ดิฉนั สั่งขนมกับเครื่องดื่ม
ทีร่ า้ นนี้มาเสิรฟ์ ด้วยค่ะ”
“เอาตามทีค่ ุณจันทราสะดวกแล ้วกันครับ” ชนาวินรูว้ า่ ค�ำบอกเล่า
ของจันทราเสมือนค�ำขออนุญาตในเรื่องนี้ดว้ ย เพราะค่าใช้จ่ายทีต่ อ้ งใช้
เป็ นเงินของบริษทั

หลายวันถัดมาปาริชาตยืนอยู่หน้าตึกใหญ่ใกล ้ๆ กับร้านของเธอ

ด้วยความตื่นเต้น ที่เธอมีอาการเช่นนี้ก็เพราะว่าตึกนี้เป็ นบริษทั ของ
ชนาวิน แมจ้ ะท�ำใจอยู่บา้ งว่าสักวันอาจจะได้มาเหยียบทีน่ ่ี แพรวดาว
บอกกับเธอก่อนหน้านี้ว่าท่านได้ให้นามบัตรร้านกับจันทราเลขาฯ ของ
ชนาวินไป เดีย๋ วจะมีการสั่งของว่างไปเสิรฟ์ เวลามีการประชุม และวันนี้
ก็มกี ารสั่งจริงๆ ปาริชาตต้องเลือกขนมอยู่นานเหมือนกัน ดีทจ่ี นั ทรา
แจ้งมาในช่วงเช้า ท�ำให ้เธอยังมีเวลาและแนะน�ำเมนู ของวันนี้
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ปาริชาตไม่ได้ท�ำแค่ขนมเค้กอย่างเดียว ขนมทีเ่ ธอท�ำมีทง้ั วอฟเฟิ ล
คุกกี้ พาย บราวนี่ และคัปเค้ก ในแต่ละวันปาริชาตไม่ได้ท�ำขนมไว ้เยอะ
และไม่ได้มีเ มนู ต ายตัว ตอนนี้ มีเ พีย งเธอที่เ ป็ น คนท�ำ ขนม ดัง นัน้
หญิงสาวจึงไม่อยากท�ำอะไรเกินตัว แต่กไ็ ม่อยากท�ำแต่เมนู เดิมๆ การที่
ปาริชาตต้องมาส่งของเองในวันก็เพราะเธอต้องมาคุยรายละเอียดต่างๆ
รวมทัง้ น�ำโบรชัวร์รา้ นมาให้กบั จันทราด้วยตัวเอง
“ขอบคุณค่ ะ” ปาริชาตกล่าวขอบคุณ พร้อมทัง้ ส่งยิ้มเป็ นมิตร
ให้กบั ประชาสัมพันธ์สาวสวยทีเ่ ป็ นคนเดินมากดลิฟต์ใหเ้ ธอ หลังจาก
หญิงสาวแจ้งความประสงค์ในการมาทีน่ ่ี และเธอยังได้รบั การช่วยเหลือ
จากพนักงานรักษาความปลอดภัยคนหนึ่ง ทีถ่ ูกเรียกมาช่วยหิ้วกล่อง
บรรจุเครื่องดืม่ จ�ำนวนไม่นอ้ ยขึ้นไปส่งยังชัน้ สามสิบของตึกนี้ดว้ ย
“ไม่เป็ นไรค่ะ วันก่อนดิฉนั ไปอุดหนุ นที่รา้ นของคุณด้วยนะคะ
อร่อยมากเลยค่ะ” ประชาสัมพันธ์สาวกล่าวขึ้นก่อนทีป่ าริชาตจะเข ้าไป
ในลิฟต์ หญิงสาวยิ้มหวานกลับไปให ้
“ขอบคุณทีช่ มค่ะ ฝากร้านด้วยนะคะ”
“ยินดีค่ะ”
หลังจากประตู ลฟิ ต์ปิดลงและก�ำลังเคลื่อนขึ้นสู่ชนั้ บนเรื่อยๆ
หัวใจของปาริชาตก็ยง่ิ เต้นเร็วขึ้นไปด้วย หญิงสาวหันไปยิ้มน้อยๆ ให้กบั
คนทีช่ ่วยเธอถือของ
ตึ๊ง
“เชิญด้านนี้ครับ”
“ค่ะ” ประตูลฟิ ต์เปิ ดออก ความโอ่อ่าหรู หราก็ปรากฏสู่สายตา
ของปาริชาต  หญิงสาวมองซ ้ายมองขวา  มีการตกแต่งทีเ่ รียบง่ายแต่ดูแพง
ไม่มโี ต๊ะท�ำงานเรียงรายเหมือนทีค่ ดิ มีแค่ทางเดินโล่งๆ และห ้องต่างๆ
ทีใ่ ช้ตามชื่อทีต่ ดิ อยู่หน้าห ้องเท่านัน้
“คุณปาริชาต ใช่ไหมคะ”
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“เอ่อ ค่ะ สวัสดีค่ะ คุณจันทรา” ปาริชาตสะดุง้ เล็กน้อยเมือ่ มีคน
เรียกชื่อเธอ หญิงสาวหันไปมองเห็นหญิงวัยกลางคน สวมแว่นสายตา
รวบผมตึงอยู่ในชุดสูทท�ำงานสีฟ้าเดินตรงเข ้ามาหา เดาว่าน่าจะเป็ นคน
ทีเ่ ธอได้คุยโทรศัพท์ดว้ ยเมือ่ ตอนเก้าโมงเช้า
“สวัสดีค่ะ มาวางของตรงนี้ได้เลยค่ะ”
จันทราพาเธอเลี้ยวซา้ ยเพื่อไปยังหอ้ งหอ้ งหนึ่งซึ่งปาริชาตขอ
เรียกว่าแพนทรีกแ็ ล ้วกัน เพราะมีอปุ กรณ์ทเ่ี กีย่ วกับการชงกาแฟรวมทัง้
ภาชนะหลายขนาดจัดวางอยู่ พนักงานรักษาความปลอดภัยวางกล่อง
ทีถ่ อื มาเรียบร้อยแล ้วก็กลับลงไป
“จะเป็ นการรบกวนไหมคะ ถา้ ดิฉนั จะขอใหค้ ุณปาริชาตช่ วย
จัดขนมใส่จานและเตรียมเครื่องดืม่ ให ้ด้วย”
“ปันช่วยได้ค่ะ ภาชนะทุกอย่างในห ้องนี้ปนั ใช้ได้หมดเลยไหมคะ”
“ได้ค่ะ”
ปาริชาตรีบแกะขนมออกจากกล่องอย่างคล่องแคล่วและรวดเร็ว
ในขณะทีจ่ นั ทราก�ำลังไปเข็นรถส�ำหรับวางของว่างมาใส่ เธอแอบสังเกต
เจ้าของร้านสาวเงียบๆ ทีร่ ูว้ ่าเป็ นเจ้าของร้านเพราะเมือ่ เช้าคนทีร่ บั สาย
เธอคือปาริชาต เป็ นชื่อที่อยู่ในนามบัตรที่เธอได้จากแพรวดาว และ
เจ้าตัวบอกว่าจะมาส่งของเอง จะได้คุยกันเพิม่ เติมด้วย
เมื่อเช้าที่ได้ยินน�ำ้ เสียงหวานใสของปาริชาตก็แอบสงสัยอยู่ว่า
ตัวจริงจะสวยใสเหมือนน�ำ้ เสียงหรือเปล่า พอได้เจอจริง ๆ แอบอึ้ง
ไปเหมือนกัน ขนาดเธอเป็ นผู ห้ ญิงยังเผลอไผลไปกับความงามของ
คนตรงหน้าเลย สวย ๆ แบบนี้ ถ ้าบอกว่าโสดคงไม่มใี ครเชื่อ
“เค้กสิบห ้าชิ้น กาแฟสิบแก้วและก็ชาเย็นห ้าแก้วค่ะ ปันใส่กล่อง
เก็บความเย็นมาด้วย แต่ก็คงเก็บได้ไม่นานมาก คุณจันทราไปเสิรฟ์
ตอนนี้ได้เลยค่ะ”
“ขอบคุณมากค่ะ งัน้ คุณปาริชาตรอสักสิบนาทีได้ไหมคะ”
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“ค่ะ ปันนั่งรอทีโ่ ซฟาตรงนัน้ ได้ไหมคะ”
“ได้สคิ ะ”
จันทรายิ้มและพยักหน้าก่ อนตอบ จากนัน้ เจ้าตัวก็เข็นรถไป
ด้านขวา ปาริชาตเห็นจันทราเคาะประตูสองสามทีกเ็ ปิ ดเข ้าไป
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