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"วันนี้เราจะท�าอะไรกันดี!" สาวสวยบุคลิกน่าประทับใจที่ปรี่เข้ามาจับ

แขนธาวินไว้ เมื่อเขาออกจากลิฟต์แล้วเดินตรงเข้าไปยังล็อบบี้ชั้นล่าง ณ 

ตึกใหญ่ของ 'วรีากรกรุป๊' เอ่ยปากถามอย่างกระตอืรอืร้น สหีน้าท่าทางแสดง

ให้เห็นชัดเจนว่าเธอเป็นคนร่าเริงแจ่มใสเป็นนิตย์

"คุณอยากท�าอะไรบ้างลองบอกมาสิ"

"ปกติวันหยุดแบบนี้พี่ท็อปชอบพาแฟนคนก่อนๆ ไปท�าอะไรคะ"  

หญิงสาวย้อนถามเขาในฐานะแฟนคนล่าสุด…ดวงตาคู่สวยเป็นประกาย 

น่าหลงใหล

"ก็ท�าเรื่องทั่วๆ ไป หาอะไรทาน ดูหนัง ฟังเพลง ช็อปปิ้ง…"

"แหม สาวคนก่อนๆ ของพี่ท็อปคงมีแต่ประเภทน่ารักใสๆ ไม่ก็เป็น 

ผู้ญ้ิงผู้หญิงสินะคะ" เธอแซวเขาย้ิมๆ "แต่บอกไว้ก่อนน้า เห็นแบบนี้แต๊ง

เป็นขาลยุบุกแหลกไม่แพ้ใคร กจิกรรมน่าเบ่ือเป็นผูห้ญิงปานนัน้แต๊งไม่เอา

ด้วยหรอก อย่างแต๊งต้องท�าอะไรที่ตื่นเต้นท้าทาย…"

"เช่น?"

"ส�าหรับเดตแรกเราน่าจะเริ่มต้นแบบธรรมดาๆ ก่อน แอดเวนเจอร์

บทนำ�
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พาร์กเป็นไงคะ ถ้าอยู่ไม่ไกลมากก็ไม่ต้องค้าง แต่ถ้าไกลหน่อยกค้็างคนืหนึง่ 

พรุ่งนี้เย็นๆ ค่อยกลับ…"

ชายหนุ่มนิ่งมองคนซ่ึงก�าลังพยายามน�าเสนอแผนวันหยุดสุดพิเศษ

แก่เขาด้วยสายตาท่ียากจะอ่านออก แน่นอนเธอย่อมรูก้ติตศิพัท์ดว่ีาเขาเป็น

คนเอาใจยาก เยน็ชา เรือ่งมาก เข้มงวด อกีท้ังท่ีผ่านมากไ็ม่ได้มคีวามสมัพนัธ์

แบบจริงจังกับใครบ่อยนัก

ธาวินรู้จักกับเธอเม่ือราวๆ สองเดือนก่อนผ่านทางกลุ่มเพ่ือนสนิท  

จากนัน้กต็กลงคบหาดูใจกนัเม่ืออาทิตย์ท่ีแล้ว เขายอมรบัว่าเธอเป็นคนนสิยัดี 

น่าสนใจ เข้ากบัเขาได้ในหลายเรือ่ง เข้ากบัเพือ่นเขาได้ทุกคน พ้ืนฐานทาง

สงัคมใกล้เคยีงกนั และมข้ีอดหีลายอย่างแปลกใหม่ต่างไปจากผูห้ญงิส่วนใหญ่

ซ่ึงเขาเคยสนทิสนมด้วย อาจจะพดูได้เลยว่าในสายตาเขา…เธอไร้ท่ีติ

"ไม่มีอย่างอื่นที่อยากท�ามากกว่านั้นแล้ว?"

ค�าถามด้วยน�้าเสียงเรียบๆ ของเขาท�าให้อีกฝ่ายหน้างอนิดๆ เธอท�า

ปากยื่นอย่างแสนงอน "ท�าไมคะ นี่ไม่เร้าใจพอ?"

"เปล่า…"

"งัน้ไปแล่นเรอืใบท่ีพทัยาไหมคะ ดเูหมือนพวกคณุนรศิเขาไปกนัตัง้แต่

เม่ือวาน" เธอเอ่ยถึงเพื่อนสนิทคนหนึ่งของเขา มองตาเขาด้วยประกาย

ท้าทายระคนออดอ้อน ธาวนิอาจจะเป็นคนเยน็ชาและเอาใจยากไปบ้าง แต่

ในตัวเขากลับมีหลายๆ อย่างท่ีน่าเร้าใจเกินทนส�าหรับเธอ "แต๊งเป็นสาว 

ผวิสวยท่ีไม่เคยกลวัผวิเสยีแถมยงัอึดมากเลยด้วย สามารถโต้แดดโต้คลืน่ลม

กลางทะเลได้ท้ังวนั ถ้าไม่เช่ือ…ไปด้วยกนันะ"

"ขอโทษนะแต๊ง เราเลิกกันเถอะ"

"…"

"ดแูล้วเราคงไปกนัไม่รอดแน่ ผมขอโทษจรงิๆ ท่ีท�าให้คณุเสยีเวลามา

หลายวัน"
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เม่ือธาวินเดนิจากไปหลงัจบค�าพดูดงักล่าว ฝ่ายหญงิก็ได้แต่ยืนตะลงึ

มองเขาตาค้างอยู่อย่างนัน้อีกเป็นนาน โดยท้ังสองต่างไม่ทันรูต้วัว่าแถวนัน้

ยังมีใครที่แอบฟังหูผึ่งและแอบดูตาแทบถลนอยู่อีกคนหนึ่ง!
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บทที่ 1
ติ่งข�เม้�ท์

"พอน�า้ขิงตกรอบไปแล้วนี่ไม่มันเลย ทางรายการน่าจะหาทางให้เขาได้

อยูต่่ออกีสกัวกี" 'ศรอีาภา' ออกปากบ่นระหว่างนัง่ชมรายการ 'เดอะสเตจ' 

เรยีลลติี้โชว์เพือ่เฟ้นหานกัแสดงของค่ายวรีากรร่วมกบัเพ่ือนสาวคนสนทิอกี

สองนาง เนือ่งจากศรอีาภากบั 'พรประภา' มาค้างท่ีคอนโดมเินยีมส่วนตวัของ 

'จริวด'ี เพือ่เตรยีมตวัไปร่วมงาน 'แฟนมีตติง้' ของศลิปินกลุม่หนึง่ด้วยกนัใน

วนัพรุง่นี้

ในฐานะท่ีเป็นติง่สูชี้วติมาตัง้แต่อยู่มหาวทิยาลยั การจะไปร่วมกจิกรรม

ของศลิปินท่ีช่ืนชอบพวกเธอจะต้องมไีอเดยีในการท�าสนิค้าไปจ�าหน่ายหน้างาน

เป็นรายได้เสรมิเสมอ อย่างน้อยกถ็อืเป็นค่าบัตรผ่านประตท่ีูต้องจ่าย โดย

เป็นสนิค้าจ�าพวกแท่งไฟ ป้ายไฟ เสือ้ยืด หมวก กฟิต์ช็อป ท่ีจะมสีญัลกัษณ์ 

ตัวอักษร หรอืกมิมกิต่างๆ ของศลิปินตดิอยูด้่วย สิง่ท่ีพวกเธอก�าลงัร่วมมือ

กนัผลติอย่างเพลดิเพลนิในวนันีค้อืกิบ๊ตดิผมซ่ึงตกแต่งด้วยกระดาษสพีบัเป็น

รปูเรอืใบล�าจิว๋ อันเป็นสญัลกัษณ์ประจ�าตวัศลิปินเจ้าของงานในวันพรุง่นี้

แม้ปัจจบัุนจะโตเป็นผูใ้หญ่วยัท�างานแล้ว ท้ังสามกย็งัสนกุกบักจิกรรม

ท่ีเคยท�ากนัมาตัง้แต่สมัยเรยีนอย่างไม่เปลีย่นแปลง ตอนนียั้งแก่กล้าถงึข้ัน
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สามารถประดิษฐ์ของใช้และเลอืกซ้ือของขวัญให้ศลิปิน โดยสามารถจับทาง

ความชอบของศลิปินได้ว่าจะต้องถกูใจถึงข้ันน�ามาใช้งานออกสือ่ให้พวกเธอ

ได้ปลื้ม

"ก็เวลาแกดูรายการน่ะ 'โซฟี' ยังไม่ได้พูดอะไรสักแอะ 'ซีโฟร์' ก็ล่อ 

น�้าขิงไปแล้วหลายดอก จะไม่ให้มันส์เพราะน�้าขิงได้ไง" พรประภาแขวะ

เพื่อนโดยเอ่ยเปรียบเทียบกับ 'โซฟี' ซูเปอร์โมเดลตัวแม่ของวงการท่ีเป็น

กรรมการตัดสินคนหนึ่งในเดอะสเตจ

'ซีโฟร์' หรือศรีอาภาหัวเราะข�าเมื่อนึกถึง 'น�้าขิง' หรือ 'นพนิต' หนึ่ง

ในผู้เข้าแข่งขันรายการเดอะสเตจท่ีตกรอบไปแล้วซ่ึงเป็นอดีตคนรักของ 

น้องชายเธอกท็�าให้ย่ิงอดยิม้ไม่ได้ หญิงสาวรูส้กึขอบคณุนพนติอยู่เหมือนกนั

ที่อาการเหม็นขี้หน้าหล่อนท�าให้เธอดูรายการนี้สนุกขึ้น

"แล้วตกลงว่าวนันีน้้องณชาจะรอดไหม แล้วจะโดนโหวตออกเมือ่ไหร่"

"ยายซี!" พรประภาเอด็เพ่ือนอย่างเหลอือด "แกถามฉันมากีร่อบแล้ว

เรือ่งนี ้ยังไงฉันกไ็ม่บอก ไม่งัน้จะดูรายการสนกุได้ไงยะ ถ้าอยากรูส้ถานการณ์

ล่วงหน้าแกก็สมัครเข้าไปท�าสคริปต์อีกสิ ตอนนี้อาจจะยังทันช่วยสองวีก

สดุท้าย"

"ไปถามพีช่ายของเจ้านายแกก่อนไหมล่ะ ไล่ฉันออกยงักบัหมกูบัหมา 

เกลียดดด!" ศรีอาภาตอกกลับเดือดๆ เมื่อนึกถึง 'ธาวิน' ผู้บริหารของค่าย

วีรากรที่เธอไปมีปัญหาด้วยจนต้องออกจากงาน

"แกลาออกเองต่างหาก"

"โดนเขาเหยยีบหน้ากลางห้องประชุมขนาดนัน้ใครมันจะทานทนไหว 

ฉันก็ต้องเผ่นน่ะสิ ท�าไมเขาต้องจงเกลียดจงชังฉันขนาดนี้ก็ไม่รู้!"

"เออ…จริง คุณท็อปก็โหดกับแกเกิ๊น คุณโบว์พยายามจะช่วยแล้ว 

แต่ยังย้ังไม่อยู่" พรประภาพดูพลางถอนใจเฮอืก เธอเป็นผูช่้วยส่วนตวัของ 

'โบว์' หรอื 'บุรสักร' น้องสาวของธาวนิ ซ่ึงเป็นผูบ้รหิารนัง่แท่นคมุรายการ 
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เดอะสเตจ เธอจงึรบัรูปั้ญหาระหว่างศรอีาภากบัธาวินมาโดยตลอด

"แต่จะว่าไปตอนนั้นฉันก็ผิดแหละ" ศรีอาภายอมรับด้วยเสียงอ่อนลง 

"ที่ไปปล่อยข่าวลือเรื่องน�้าขิงกับวรพงศ์ตามอ�าเภอใจ ท�าให้คุณโบว์ต้องรีบ

ปล่อยข่าวคุณท็อปกับน้องณชามากลบ คุณท็อปเขาหวงเรื่องส่วนตัวยังกับ

อะไร แถมเกลียดการสร้างกระแสดราม่านอกจออยู่แล้วด้วย"

มีข่าวลือว่า 'ณชา' สาวน้อยวัยสิบแปดหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันรายการ 

เดอะสเตจเป็นเมียเก็บของธาวิน ซ่ึงเขาเพิ่งเอาเด็กสาวมาเลี้ยงดูไว้ได้ไม่ 

กีเ่ดอืนก่อนท่ีหล่อนจะแอบมาสมัครรายการนี ้แต่ทุกคนต่างลงความเห็นกนั

ว่าธาวินหลงใหลณชาอย่างหนักถึงข้ันทุ่มเททุกอย่างแบบไม่เคยให้ใคร 

มาก่อน แต่กไ็ม่มีใครล่วงรูถ้งึความสมัพนัธ์ของท้ังคูอ่ย่างแท้จรงิ แม้แต่คนใน

ครอบครวัวงศ์วรีกร…

"แต่เขาเกลยีดแกมากกว่าแน่นอน เช่ือส"ิ พรประภาช่วยตอกย�า้ "ดูได้

จากการท่ีเขาเคยเล่นงานแกแต่ละอย่าง"

"ย่ะ!" ศรีอาภาค้อนขวับ "รู้!"

"ตกลงว่าคณุท็อปเขายังโทษว่าแกเป็นคนท�าให้คณุปู่เขาตายอยู่อีกหรอื

ซี ถงึยังได้เจ้าคดิเจ้าแค้นหาเรือ่งแกแบบนัน้" จิรวดตีัง้ค�าถามอย่างสงสยั

"ไม่รูส้ ิท่ีจรงิเรือ่งเก่าๆ มนัแล้วไปแล้วกน่็าจะปล่อยให้มันจบไป ตวัเขา

อาจจะท�าเหมือนจบแต่จรงิๆ ไม่ยอมจบ ได้ทีปุ๊บเขาบ้ีฉันเละตลอด…" แต่

ครั้นพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุข้ึนมาความรู้สึกของศรีอาภาก็พลันห่อเห่ียว ถึง 

ธาวนิจะไม่กล่าวโทษเธอตรงๆ แต่เช่ือแน่ว่าลกึๆ ในใจเขากอ็ดคดิไม่ได้ว่า

เป็นความผิดของเธอส่วนหนึง่ เธอเองแม้จะพยายามท�าใจแต่กย็งัรูส้กึแย่กบั

อุบัตเิหตเุม่ือสีเ่ดอืนก่อนหน้านีอ้ยูไ่ม่เสือ่มคลาย…

ตอนนัน้รถยนต์ท่ีเธอขับประสบอบัุตเิหตชุนท้ายรถยนต์อีกคนัหนึง่ ใน

จุดเดียวกันกับที่ 'คุณวิธาน' คุณปู่ของธาวินซึ่งเป็นผู้ปั่นจักรยานถูกชนอัด

เข้ากับท้ายรถเมล์ในเลนข้างๆ จนท�าให้ท่านถึงแก่ชีวิต ตอนแรกศรีอาภา
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ถกูตัง้ข้อหาว่าเป็นผู้ขับรถเฉ่ียวจนจกัรยานของคณุวิธานเสยีหลกั เธอจงึถกู

รุมประณามจนสาหัส โดยเฉพาะจากธาวินและสังคมออนไลน์ จนไม่กล้า

ออกไปสูห้น้าใครท้ังสิน้ กลายเป็นกรณ ี'ผูห้ญงิโง่ๆ ขับรถอย่างประมาทและ

เห็นแก่ตัวจนท�าให้เศรษฐีชราผู้เป็นต้นแบบของการรักสิ่งแวดล้อมต้องจบ

ชีวิตลงอย่างน่าเศร้า' ให้สังคมออนไลน์กระหน�่าวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง 

หนักหน่วงอยู่พักหนึ่ง

กระท่ังเม่ือมีเจ้าของรถยนต์ท่ีอยู่ในเหตุการณ์อีกรายออกมาเผยแพร่

ภาพจากกล้องติดรถยนต์ของเขา ท�าให้ความจริงปรากฏว่าศรีอาภาไม่ได้

เฉ่ียวชนจกัรยานของคณุวธิานแต่อย่างใด และตอนนัน้เกดิเหตกุบัคณุวิธาน

ก่อนท่ีรถของศรอีาภาจะชนท้ายรถคนัหน้าเพยีงเสีย้ววนิาที เธอจงึพ้นผดิและ

ได้รับค�าขอโทษจากธาวินอย่างเป็นทางการ แต่ถึงกระนั้นความบาดหมาง

ระหว่างเธอกบัเขากด็เูหมอืนจะยังไม่สิน้สดุลงอย่างแท้จรงิ

แล้วการท่ีตวัเธอเองรูอ้ยู่แก่ใจว่าวนิาทีนัน้ได้หยิบมอืถอืข้ึนมาดหูน้าจอ

จนขบัรถชนท้ายคนัหน้า ท�าให้เธอตระหนกัอยูเ่สมอว่าตวัเองมีความผดิฐาน

ขับขี่โดยประมาทเช่นกนั แต่เธอเพยีงแค่โชคดีเท่านัน้ท่ีไม่ได้เป็นคนเฉ่ียวชน

คณุวิธาน เหตุการณ์ดังกล่าวจงึกลายเป็นตราบาปในใจ ท�าให้ศรอีาภาเกดิ

ความรูส้กึผดิไม่เสือ่มคลาย

"แล้วตกลงน้องณชาเป็นเมียเกบ็คณุท็อปชัวร์ใช่ไหม" จริวดถีามอย่าง

นึกขึ้นได้

"น่าจะชัวร์" พรประภาตอบ "กต็อนคณุท็อปเอาเข้ามาท�างานใหม่ๆ เขา

พานางไปฝากไว้ท่ีแผนกฟิล์มแลบ็ ฝ่ายอาคารนีถ่งึกบัลงทุนรโีนเวตออฟฟิศ

ให้ฟิล์มแล็บใหม่หมดต้ังแต่หน้าอาคารจนถึงห้องน�้า เอาต้นไม้มาลงใหม ่

ท้ังแถบเสยีเว่อร์วงั คนเขาเลยเม้าท์กนัให้แซ่ดว่าคนนีคุ้ณท็อปหลงน่าด ู ถงึ

บางคนจะเถยีงว่า…เป็นเพราะปีท่ีแล้วฟิล์มแลบ็ท�าเงนิให้วรีากรมหาศาลและ

เป็นออฟฟิศท่ีต้องต้อนรับลูกค้ารายใหญ่เนืองๆ ก็เลยต้องปรับปรุงให้ดูด ี
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ข้ึน แต่ฉันคนหนึง่ล่ะท่ีแน่ใจว่าเป็นเพราะณชาคอืเมียเกบ็คณุท็อปชัวร์!"

แม้ปัจจบัุนนีบ้รษัิทลกูของวรีากรในส่วนนี ้ซ่ึงเป็นธรุกจิเกีย่วกบัโพสต์

โปรดักชั่น หรือธุรกิจที่ให้บริการครบวงจรด้านงานการผลิตภาพยนตร์ สื่อ

โฆษณา รวมถึงรายการโทรทัศน์จะเปลี่ยนจาก 'ระบบฟิล์ม' และ 'ระบบ

อนาล็อก' มาเป็น 'ระบบดิจิตอล' แล้ว แต่ส่วนใหญ่ยังคงเรียกกันอย่าง

ติดปากด้วยชื่อแบบเดิม

"แต่คุณท็อปตาแหลมนะ ตอนมาใหม่ๆ น้องเขาไม่สวยขนาดนี้ เคย

เห็นทีหนึ่งตอนฉันเข้าไปท่ีวีรากร ตอนนั้นนางดูใสๆ สวยแบบธรรมดา"  

ศรอีาภาอดชมธาวนิไม่ได้ "แต่ตอนนี้โคตรออร่า น่ารกัว้ิงว้าว ว่าแต่คณุท็อป

หลงขนาดไหนเหรอ"

"รถสปอร์ตป้ายแดงคันหนึ่ง คอนโดฯ หรูสองห้องนอนติดรถไฟฟ้า 

บัตรเครดิตนางก็ใช้บัตรเสริมจากรุ ่นลิมิเต็ดสามสิบใบในประเทศของ 

คณุท็อปนะยะ แล้วเขากต็ัง้ใจจะส่งเสยีให้เรยีนต่อจรงิจงัมาก ระดบันีถ้อืว่าหลง

แค่ไหนถามใจแกด"ู

คนฟังตาลุกวาวไปตามๆ กัน

"แล้วเดีย๋วกค็งแจ้งเกดิจนงานเข้าเพียบ ไหนจะเส้นสายจากคณุท็อป 

ไหนจะสวยขึน้ๆ เพราะมคีวามสขุ โอ๊ยยย น่าอจิฉา" พรประภาเม้าท์อย่าง

เมามนัไปด้วย "นี่ไม่ได้อิจฉาท่ีนางมผีูช้ายรวยเปย์ไม่อ้ันหรอกนะ แต่อจิฉา

ท่ีนางได้คนหล่อ ตวัใหญ่ น�า้ลายไหลกบัซิกแพ็ก ฉันนี่ไม่ขอประณามอน้ิอง 

ณชาเลยสกักก…ค�า เพราะก็ไม่รูเ้หมอืนกนัว่าถ้าคณุท็อปมาขอไปเลีย้งบ้าง

จะใจแข็งไหวไหม"

"นัน่ส ิคนท่ีมสีทิธิจ์ะว่านางได้กมี็แต่คนท่ีเคยปฏเิสธผูช้ายอย่างนัน้มา

ก่อนเท่านัน้แหละ" ศรอีาภาให้ความเห็นพลางถอนใจเฮอืก "แต่ไอ้จะไปสมมุติ

ด้วยมาตรฐานของชาวเรา แบบมโนเอาเองว่าถ้าเป็นฉันล่ะกน่็ะนะ อย่าเลย

ดีกว่า เสยีเวลาเปล่า จนิตนาการไม่ถงึจรงิๆ"
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"นี่แปลว่าคุณทอ็ปใช้เส้นดันน้องณชาในเดอะสเตจด้วยรึเปล่า" จิรวดี

รีบถามอย่างใคร่รู้

"เปล่าๆ คุณท็อปโกรธจะเป็นจะตายด้วยซ�า้ท่ีนางลงแข่ง อาจจะหวง

มาก แต่คณุโบว์น่ะส…ิจดัการให้ทุกอย่างมันออกมาแบบนีจ้นได้ ไปๆ มาๆ 

คุณท็อปเลยพดูไม่ออก จนมาระเบิดเอาตอนท่ีโดนปล่อยข่าว คนท่ีรบัเละเลย

เป็นยายซี"

"คดิว่าคณุท็อปจะแต่งงานกบันางไหม สดุท้ายแล้ว…" อดตี 'คนรบัเละ' 

ถามราวกบัไม่รูส้กึรูส้าอะไรกบัเรือ่งเดมิๆ แล้ว

"ฉันว่ายากมาก แต่ก็…ไม่แน่ ถ้าน้องณชารักดีท�าตัวดีตลอดรอดฝั่ง

จนพาตวัเองไปเป็นดาราแถวหน้าและตัง้ใจเรยีนจนจบบรบูิรณ์ อพัโพรไฟล์

ให้สวยๆ ได้ คุณท็อปอาจจะเลง็เห็นคุณค่าจนยอมแต่งงานด้วย คอืคณุท็อป

แกเป็นคนเป๊ะมาก ถ้าน้องณชาดีแตกไปเสยีก่อนกน่็าจะไม่วายโดนท้ิงกลาง

ทาง…"

ฟังเพือ่นเล่าแล้วศรอีาภากพ็ลนันกึถงึเรือ่งท่ีเคยเกดิข้ึนเม่ือต้นปีท่ีแล้ว 

ตอนนั้นเธอเข้าไปรับบรีฟงานเขียนบทช้ินหนึ่งท่ีตึกใหญ่ของวีรากรกรุ๊ป 

เพราะไปถึงเร็วกว่าเวลานัดราวหนึ่งช่ัวโมงเธอจึงไปนั่งเตร่ฆ่าเวลาอยู่แถว

ลอ็บบ้ี ตอนนัน้ธาวนิกบั 'อนตุตรย์ี' มาคยุกนัอยู่ในบรเิวณนัน้ ใกล้มากพอท่ี

ศรอีาภาจะได้ยินเกอืบทุกค�าพดู ท้ังยงัหันไปเห็นสหีน้าท่าทางของฝ่ายชาย

ชัดเจน แต่พวกเขาอาจไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีเธออยู่ตรงม้านั่งด้านหลังป้าย

ตั้งพื้นขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นแผ่นป้ายโฆษณาของละครเรื่องหนึ่ง

เธอยงัจดจ�าน�า้เสยีงท่ีพยายามเอาอกเอาใจคูส่นทนาอย่างกระตอืรอืร้น

ของอนตุตรย์ีได้ดี พอกบัท่ียังไม่ลมืการบอกเลกิอย่างเย็นชาของธาวิน หาก

เธอก็ไม่คิดว่าเขาใจร้ายท่ีสุด เพราะไม่อย่างนั้นก็คงจะหลอกควงสาวสวย

สมบูรณ์แบบอย่างอนุตตรีย์เล่นๆ ต่อไปทั้งที่ไม่คิดรักใคร่หล่อนจริงจัง เธอ

จึงนับว่าเขาเป็นคนดีที่มีจิตใจเย็นชา
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"แต่คุณแต๊งนางคงชอบคุณท็อปจริงๆ" พรประภาให้ความเห็นหลัง

จากฟังศรีอาภาเล่าเรื่องดังกล่าวจบ "แล้วก็น่าจะม่ันใจในเสน่ห์ของตัวเอง

พอประมาณก็เลยไม่ยอมถอดใจง่ายๆ ถงึจะไม่ใช่ผูห้ญิงไร้สาระท่ีเอาแต่ตาม

จับผู้ชายไปวันๆ แต่เท่าท่ีรู้หลังจากเลิกกันคุณแต๊งก็ยังคอยวอแวคุณท็อป 

มาตลอดในฐานะเพือ่นในกลุม่เดยีวกนั ซ่ึงจรงิๆ นางก็ไม่ได้คดิแค่เพ่ือนอยู่

แล้วแหละ คุณแต๊งไม่ยอมคบใครอีกเลยนะตั้งแต่คุณท็อปบอกเลิก"

"ผูห้ญิงระดบัอนตุตรย์ีอาจจะต้ือผูช้ายเพราะแค่อยากเอาชนะ" จิรวดี

เสรมิอย่างคนท่ีรูข้้อมูลสาวสงัคมสดุฮอตรายนีเ้ป็นอย่างด ี"หล่อนเริด่ปานนัน้ 

พอโดนปฏเิสธคงรบัไม่ได้ แล้วผูช้ายอย่างคณุท็อปน่ะ ตือ๊ไปกไ็ม่มใีครมาต�าหนิ

หล่อนหรอก ประเมินจากองค์รวมของเขาแล้ว ผูห้ญิงอย่างเราย่อมเข้าใจ 

ความอยากได้อยากโดนของอนตุตรย์ีเป็นอย่างด"ี

"แล้วพอมณีชาโผล่มา คณุแต๊งไม่เสยีขวญัจนเผ่นหนไีปจรงิๆ เลยเหรอ" 

ศรอีาภาถาม

"วุ้ย นางคงไม่เห็นน้องณชาเป็นคู่แข่งด้วยซ�้า มันคนละช้ันกัน"  

พรประภาออกความเห็น "แกกร็ู…้ผูช้ายแรงๆ ระดบัคณุท็อปส่วนใหญ่เขา

เลี้ยงผู้หญิงกันไว้ท้ังนั้น เลี้ยงไว้เป็นเมียเก็บ บางคนเพิ่งหามาเลี้ยงหลัง

แต่งงาน บางคนก็เลี้ยงดูกันมาต้ังแต่ก่อนจะไปแต่งกับเมียหลวง พอเขา

แต่งงานไปผูห้ญิงท่ีเคยเลีย้งไว้กเ็กบ็ให้อยู่เงยีบๆ ต่อ เมียแต่งกส่็วนเมียแต่ง"

"เป็นไปไม่ได้ที่เมียหลวงจะไม่รู้เรื่องไปตลอด ไม่รู้เขายอมกันได้ไง!" 

จิรวดีโวยเบาๆ

"เมียหลวงบางคนพอรู้เข้าก็ต้องแกล้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นเพื่อสันติสุข

ในครอบครัว อย่างกรณีคุณท็อปกับคุณแต๊ง ถ้าคุณแต๊งคิดจะแต่งงานกับ

คุณทอ็ปจรงิๆ เธอก็คงตอ้งยอมรับเมยีเก็บของคุณทอ็ปให้ได ้เพราะตัวเอง

เป็นเมียหลวงที่ถือว่ามาทีหลัง…งงไหม"

"โคตรจะงง" ศรีอาภากลอกตา
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"ท่ีจรงิแล้วคณุแต๊งเป็นผูห้ญิงแบบท่ีคณุท็อปชอบนะ แต่ฉันกบัคณุโบว์

ลงความเห็นว่า เพราะนางพยายามจะท�าตวัให้พิเศษในสายตาคณุท็อปมาก

เกินไป สุดท้ายเลยไปกันไม่รอด คุณท็อปชอบผู้หญิงเก่งก็จริง แต่ต้องไม่

อวดเก่งจนเกนิงาม ต้องไม่ท�าตวัอวดฉลาดเหมอืนรูทั้นเขาไปเสยีทุกอย่าง 

แล้วกต้็องมีความเป็นธรรมชาตด้ิวย ต้องแกล้งโง่บ้างแบบให้น่ารกัพอประมาณ 

เอาให้อยูก่นัได้อย่างราบรืน่…พอเข้าใจใช่ไหม"

ศรีอาภากับจิรวดีส่ายหน้า…ตามประสาผู้หญิงเจ้าของคานทองอัน

แข็งแกร่ง!

"มันก็คงเป็นอีโก้ของพวกผู้ชายน่ะ แต่จะว่าไปคุณท็อปคงชอบหมด 

นัน่แหละถ้าสวยหยาดฟ้ามาดนิ แต่ยกเว้นคนท่ีปากมาก ข้ีอิจฉา ข้ีมโน และ

ข้ีเม้าท์มอยอย่างเราๆ เนีย่…ต่อให้ไม่ต้องแกล้งโง่เพราะโง่จรงิๆ หรอืต่อให้

สวยแค่ไหนเขากเ็กลยีดสดุๆ!"

"แหม เป็นเลขาฯ คุณโบว์อย่างแกนี่ก็ดีนะ เจอเรื่องสนุกเพียบเลย 

พอกันกับเจ้านายฉัน" จิรวดีออกปากข�าๆ ตามประสาคนท่ีมีเจ้านายคอย

สร้างสีสันให้ชีวิตเช่นกัน

ทว่าพรประภาแทบตาถลน "นี่ๆ ๆ ถ้าไม่ใช่พวกแกฉันไม่เม้าท์ด้วยหรอก

นะยะ รูใ้ช่ไหมว่าเหตผุลหนึง่ท่ีคณุโบว์ยังให้ฉันอยู่ด้วยมาจนป่านนี ้กเ็พราะ

ฉันไม่ใช่คนปากสว่างและไม่เม้าท์เจ้านาย!"

"เอาน่า แค่นานๆ ที แล้วท่ีแกเม้าท์กบัเรามาตัง้หลายปีเราสองคนก็ 

ไม่เคยเอาไปพดูต่อเลย ยังจะไม่ไว้ใจกนัอกี เราแค่เอาไว้คยุกนัสามคนแค่

เนีย่" ศรอีาภาว่า "ต่อให้แกเม้าท์คณุโบว์ให้เราฟัง เรือ่งก็ไม่ไปไหนไกลจาก

ห้องนีห้รอก"

"จรงิๆ เรือ่งคณุโบว์น่ะ คนท่ีรูม้ากกว่าฉันตอนนีต้้องเป็นแกสซีิ เพราะ

คุณโบว์เป็นว่าท่ีน้องสะใภ้แก ถ้าอยากเม้าท์แกกต้็องเป็นคนเปิด" พรประภา

หันมาเลง็เป้าท่ีศรอีาภาบ้าง "ตกลงว่าตอนนีแ้ซนกบัคณุโบว์ไม่มีปัญหาอะไร
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กนัแล้วใช่ไหม เรือ่งข่าวโปรโมตเกีย่วกบัหยกและน�า้ขงิน่าจะเคลยีร์ได้แน่ๆ?"

"ได้ส ิไม่มปัีญหาหรอก" ศรอีาภาตอบ พยายามนกึหาทางเปลีย่นเรือ่ง

"ดแีล้ว กน็กึว่าแซนจะโกรธเรือ่งท่ีคุณโบว์วางแผนให้น�า้ขิงตามเขาไป

ญี่ปุ่นเสียอีก" พรประภาพูดพลางถอนใจ "ไหนจะเรื่องดีเจหยก คุณโบว์น่ะ

รบัได้ทุกสถานการณ์อยู่แล้ว แต่แซนนีส่…ิเขาเกลยีดเรือ่งแบบนีจ้ะตาย เห็น

พักนี้คุณโบว์ดูแปลกๆ ก็นึกว่ามีปัญหากับแซนหนัก"

"ไม่มีอะไรแล้วล่ะ" ศรอีาภาบอกและพยายามย้ิมเหมอืนไม่มอีะไรจรงิๆ 

เพราะยังไม่คิดจะปรปิากบอกเล่าเรือ่งราวในเชิงลกึของความสมัพนัธ์ระหว่าง

บุรัสกรกับน้องชายเธอให้ใครฟังท้ังนั้นแม้แต่เพ่ือนสนิท ตอนนี้แค่คิดถึง

ปัญหาของพวกเขาข้ึนมากท็�าเอาเธออดหนกัใจไม่ได้

จนถึงตอนนี้บุรัสกรกับ 'แสนสรัล' ก็เพ่ิงคบหาดูใจกันมาได้ไม่ถึง 

สองเดือนด้วยซ�า้ แต่ความสมัพนัธ์ของท้ังคูก่ลบัมีความลกึซ้ึงเกนิกว่าท่ีเธอ 

คาดคดิ แม้จะอยู่ในสายตาผูใ้หญ่ท้ังสองฝ่าย ทว่ากลบัแลดมูคีวามโลดโผน

และเต็มไปด้วยรสชาติอย่างน่าตื่นตาตื่นใจส�าหรับคนโสดสนิทเช่นเธอ  

ความสมัพนัธ์ของท้ังคูยั่งมีปัญหาให้ต้องแก้ไขและยังมเีรือ่งให้เธอต้องคอย

ช่วยลุน้อยู่

ไม่ว่าจะเป็นเพราะความล�าเอียงเข้าข้างบุรัสกรหรืออะไรก็แล้วแต่  

ศรอีาภากอ็ยากลงความเห็นว่าท้ังสองคนมหีลายอย่างท่ีสามารถเตมิเตม็กนั

ได้อย่างลงตัว บุรสักรอาจจะดแูข็งกร้าวและเคร่งเครยีดเกนิไปเวลาท่ีอยู่กบั

คนอื่น แต่กับแสนสรัลหล่อนจะมีความอ่อนหวานนุ่มนวลแบบผู้หญิงทั่วไป

คนหนึ่ง และหล่อนก็ต้องการแค่ความสุขแบบธรรมดาจากเขา…

ศรอีาภาได้แต่หวงัว่าต่อให้เกดิปัญหาอะไรข้ึน ไม่ว่านพนติจะพยายาม

ท�าตัวเป็นมือท่ีสาม หรอืเพือ่นสนทิคนหนึง่ของแสนสรลัท่ีพยายามจะหาทาง

แย่งบุรสักรไปครอง…แต่สองคนนัน้กจ็ะมีวธิกีารรบัมืออย่างชาญฉลาดและ

เข้มแข็ง จนสามารถรักษาความสัมพันธ์แสนพิเศษนี้เอาไว้ได้อย่างตลอด 
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รอดฝ่ัง ซ่ึงเธอเองกจ็ะคอยช่วยเหลอืด้วยความปรารถนาดเีท่าท่ีจะสามารถ

ท�าได้ในฐานะพีส่าวของแสนสรลัตลอดไป

เพือ่เปิดโอกาสให้บุรสักรมาขอคนืดกีบัแสนสรลัท่ีบ้านได้สะดวกยิง่ข้ึน 

ศรีอาภากับคุณยายสุพรจึงตกลงกันว่าจะกลับบ้านนอกสักพัก อีกท้ังยัง

สบายใจได้ว่านพนิตซ่ึงติดถ่ายงานอยู่ต่างจังหวัดตลอดสัปดาห์นี้จะไม่ 

แวะเวียนมายุ่มย่ามให้เป็นปัญหาอย่างแน่นอน

ก่อนออกจากบ้านไปข้ึนเครือ่งบินในช่วงเช้า คณุยายได้ท�าข้าวเหนยีว

น�้ากะทิทุเรียนทิ้งไว้แล้วให้เธอโทรไปบอกบุรัสกรให้แวะไปทาน เป็นเหตุให้

ศรีอาภามองผู้เป็นยายด้วยความฉงนสนเท่ห์

"ท�าไมต้องข้าวเหนียวทุเรียนคะ แซนมันเกลียดทุเรียนจะตาย นี่อยู่

ด้วยกันคงไม่โรแมนติกเอาซะเลย หมอนั่นคงเหม็นจนหมดอารมณ์"

ฟังหลานสาวพูดแล้วคุณยายก็หัวเราะชอบใจ "ก็ดีแล้วไง สองคนนั้น

จะได้มีหัวข้อสนทนา แล้วหนูโบว์แกชอบ ส่วนแซนเราก็ปล่อยมันบ่นไปสิ"

"มันจะย่ิงตอกย�้าแซนน่ะสิคะว่าคุณโบว์ชอบอะไรแตกต่างจากเขา 

เยอะแยะไปหมด"

"คนเราถ้าคอยแต่จะมองหาสิง่ท่ีถกูใจ มนัอาจจะพลาดจนโดนหลอกเอา

ได้ บางทีการได้มีโอกาสสงัเกตในสิง่ท่ีเราไม่ชอบบ้าง…แทนท่ีจะมวัปลืม้ปริม่

แต่กบัสิง่ท่ีชอบ มันกท็�าให้เรามีสตย้ัิงคดิ ได้ตัง้รบั ได้คดิใคร่ครวญ ปิดโอกาส

ผิดพลาดจากความหน้ามืด กลบัจะมีผลดีในระยะยาวมากกว่า ย่ิงถ้าได้พบ 

แง่มุมดีๆ จากสิ่งท่ีเราเคยมองข้ามแล้วยอมเปิดใจรับสิ่งใหม่…บางที

สัญชาตญาณแรกมันก็ไม่ได้ถูกต้องเสมอไป"

"แต่ถ้าเป็นหนจูะไม่ขอหาสามด้ีวยวิธคีดิแบบนีเ้ดด็ขาด ข้ันแรกหนจูะ

คัดกรองเอาแต่สิ่งท่ีชอบเท่านั้น ถ้ามีอะไรท่ีไม่ชอบแพลมมานิดหนึ่งนี่หนู

ตัดทิ้งแบบไม่คิดทันที"
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"ย่ะ แม่คนช่างเลือก หามาให้ยายช่วยเลือกได้สักคนหนึ่งก่อนดีไหม 

จะขึ้นคานอยู่แล้ว ยายนี่แต่งงานกับตาตอนอายุยี่สิบนะจ๊ะ ก่อนตายตาเขา

ยังบอกเลยว่ารู้งี้ขอแต่งงานตั้งแต่ยายเพิ่งสิบห้าก็ดี เวลาที่อยู่ด้วยกันจะได้

เพิ่มขึ้นอีกห้าปี แล้วดูเราสิ…จะยี่สิบเจ็ดอยู่แล้วยังไม่เคยมีใคร"

คนฟังย้ิมเจือ่นอย่างหมดค�าจะตอบโต้ คานท่ีรอคอยอยู่ตรงหน้าไม่ใช่

ไม่กลวัเลย เพยีงแต่ไม่อยากเหนือ่ยกบัการพยายามหาคู ่การท่ีศรอีาภามัน่ใจ

ในความสามารถของตวัเองระดบัหนึง่ และเช่ือว่าจะเลีย้งดตูวัเองให้มชีีวิตท่ี

ดีได้จนแก่ ท�าให้เธอย่ิงไม่เห็นความจ�าเป็นใดๆ ท่ีจะต้องดิน้รนให้ล�าบาก…

เพยีงเพือ่จะได้มีคนรกัมาเคยีงข้าง

ระหว่างท่ีพักอยู่บ้านต่างจังหวัดกับญาติๆ ช่วงกลางวันทุกคนจะไป

ท�างานกนัหมด ศรอีาภาจงึแทบจะต้องอยูต่ามล�าพัง แต่เธอกเ็อางานมาท�า

ด้วยตามประสาคนประกอบอาชีพอิสระท่ีเหมือนจะมีเวลาว่างมากแต่จริงๆ 

แทบไม่มีเลย เธอต้องเร่งปั่นงานเขียนบทซีรี่ส์ท่ียังค้างอยู่อีกตอนหนึ่งให้

เสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพราะพอกลับถึงกรุงเทพฯ ก็ต้องเข้าไปรับงานใหม่

จากอีกเจ้าหนึ่ง เนื่องจากซีรี่ส์ที่เธอเขียนบทให้ตอนนี้เป็นของค่ายเล็กๆ ที่

จบในไม่กีต่อน และฉายในช่องดิจติอลท่ีเรตติง้ค่อนข้างน้อย จึงไม่ได้ท�าเงนิ

มากมายอย่างการร่วมงานกับวีรากร เธอเลยต้องรับงานอีกที่ควบคู่ไปด้วย

เสียงโทรศัพท์มือถือดังขึ้นตอนท่ีเธอลุกจากโต๊ะท�างานไปเปิดตู้เย็น

เพือ่หาน�า้ดืม่ อากาศร้อนจดัจนคนท่ีชอบน�า้อุณหภมูปิกตมิากกว่าต้องหันมา

ด่ืมน�้าเย็นในปริมาณมากราวกับอูฐ เวลาท�างานก็ต้องเปิดพัดลมหลายตัว 

ทั้งเอาจ่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กบนโต๊ะและจ่อใส่ตัวเธอตรงๆ

หญิงสาวเดินกลับไปหยิบมือถือมากดรับโดยท่ียังไม่ได้ดื่มน�้าตาม

ความตั้งใจเพราะร�าคาญเสียงริงโทนที่ตัวเองเลือกใช้ แต่เมื่อเห็นสายที่โทร

เข้ามาเธอกช็ะงกั ถงึจะร้อนตบัแตกจนหงดุหงดิง่ายแค่ไหนเธอกค็งต้องท�า
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อารมณ์ให้ดีเข้าไว้…

"ว่าไง"

ปลายสายน่ิงไปอึดใจหน่ึงก่อนตอบ "ท�าไมท�าน�้าเสียงเป็นมิตรผิด

ปกติ…"

"อะไรยะ!" เธอแหวใส่ดลยุทธ์เบาๆ กอุ็ตส่าห์ท�าใจเย็นรบัสายแล้วท้ังท่ี

ลงัเลอยู่ชัว่อดึใจเมือ่เห็นเป็นช่ือเขา แต่อีกฝ่ายยงัอุตส่าห์มาถามสะกดิต่อม

เธอจนได้

"อย่าเพิ่งโมโห ผมตั้งใจจะโทรมาคุยด้วยดีๆ"

"แล้วจะมากวนท�าไม"

ชายหนุ่มหัวเราะ "โทษทีครับ มันเผลอน่ะ"

"แล้วมีเรื่องอะไรอยู่ๆ ถึงโทรมา ตั้งแต่ทิ้งฉันไปชอบคุณโบว์ก็ไม่เห็น

เคยโทรมาเลย"

"แน่ะ! นี่พูดเหมือนน้อยใจนะพี่ซี"

"ก็นิดหนึ่ง คนมันเคยถูกจัดว่าส�าคัญ พอไม่เป็นที่ต้องการขึ้นมาก็อด

เสียเซลฟ์ไม่ได้"

"นี่ก�าลังคิดว่าจะช่วยแซนยังไงดีล่ะสิ ถึงได้ออกอุบายอ่อยผมแบบนี้"

"…"

"คงกะจะให้ผมยอมหันกลบัมาวุน่วายกบัพีซี่แทน จะได้เลกิสร้างปัญหา

ให้แซนอย่างเดด็ขาด"

"…"

"เห็นผมมีใจให้หน่อยก็ปั่นหัวเป็นว่าเล่นเลยนะเจ๊ ท�าเหมือนผมไม่มี

ชีวติจติใจ คดิว่าแกร่งจนรบัได้ทุกรปูแบบรึไง โดนอะไรก็ไม่ตายง่ายๆ งี?้"

"เอ่อ…ฉันขอโทษนะหยก คือ…" ศรีอาภาเสียงเจื่อนสนิทด้วย 

ความละอาย พอถูกจับได้แล้วโดนตีแสกหน้ากลับมาตรงๆ แบบนี้ก็เล่นเอา

เธอไปไม่เป็นเลยทีเดียว
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ก่อนหน้านี้ดลยุทธ์เคยชอบเธอ แต่เธอไม่เคยแยแสเขา พอเห็นเขา

เปลีย่นใจไปชอบบุรสักรเธอกร็บียุส่งทันที เพือ่จะใช้เขาเป็นเครือ่งมือสะกดิ

แสนสรัลให้รู้ตัวว่าตัวเองก็แอบมีใจให้บุรัสกร จะไดห้ึงหวงขึน้มาบ้างเมื่อมี 

คูแ่ข่ง มาตอนนีพ้อแสนสรลักบับุรสักรรกักนัแต่มีปัญหา ซ่ึงหนึง่ในปัญหา

ใหญ่ของคูน่ัน้กค็อืดลยทุธ์ เธอกค็ดิจะช่วยน้องชายแก้ปัญหา โดยจบัให้เขา

หันกลบัสนใจเธอใหม่อีกครัง้

"ช่างเถอะๆ ไม่เป็นไรหรอก" ดลยุทธ์บอกปัดพลางถอนใจอย่างไม่ถอืสา 

"ผมจะโทรมาถามเรือ่งแซนกบัคณุโบว์นัน่แหละ ตกลงว่าตอนนีส้องคนนัน่

เขารกักนัจรงิๆ ใช่ไหม"

"อื้อ"

"แล้วเรื่องที่จะแต่งงานล่ะ จริงไหม"

"ก็…ถ้าเธอเลิกท�าตัวเป็นมือท่ีสามได้อย่างเด็ดขาดเสียคนหนึ่ง อีก 

ไม่นานก็คงแต่งกันจริงๆ…"

ดลยุทธ์เงียบงันไป ศรีอาภาจึงถือโอกาสพล่ามยาว

"หยก เธอท�าใจเสยีเถอะนะ เรือ่งสร้างกระแสคูจ้ิ่นอะไรนัน่กเ็ลกิได้แล้ว 

สงสารคุณโบว์ แซนมันไม่โอเคกับเรื่องนี้เลย มันอาจจะเลิกกับคุณโบว์ไป

จรงิๆ ก็ได้ถ้ายังมีการป่ันข่าวพวกนี้ไม่หยุด ถ้าเธอรกัคณุโบว์กอ็ย่าท�าให้เขา

ต้องล�าบากเลย คณุโบว์เขารกัแซนมาก นีฉั่นไม่ได้แกล้งพูดนะ คณุโบว์เขา

รกัแซนมานาน แล้วยิง่เม่ือแซนรกัตอบ เขากย็ิง่คาดหวัง ถ้าต้องมาผดิหวัง

ตอนนี้เขาแย่แน่"

"…"

"ทุกอย่างท่ีเกดิข้ึนกบัเธอ…มันเป็นความผดิฉันเอง เธอจะด่าฉันยังไง

ก็ได้ แต่อย่าไปเสยีเวลาเรือ่งคณุโบว์กบัแซนอีกเลย หรอืถ้าเธอห่วงสญัญาท่ี

เซ็นไปกบัวรีากร เธอก็ไม่ต้องกงัวล ยังไงคณุโบว์เขากต้็องแฟร์กบัเธออยู่แล้ว 

ฉันว่า…เธอน่าจะลองไปก๊ิกกบัดารารุน่พีส่วยๆ ดีกรแีรงๆ สกัคน ต้องมสีาวฮอต
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สกัคนตดิกบัเธอแน่ เธอหล่อจะตาย รบัรองคราวนีก้ระแสดยิีงยาว แล้วหนนี้

เธออาจจะได้เจอรกัแท้…"

"พี่ซีนี่ใจร้ายชะมัด!"

ศรีอาภาถึงกับสะดุดกึกเม่ือได้ฟังค�าพูดโพล่งของเขา ก่อนจะสะอึก

เพราะค�าพูดต่อมา…

"ยังจะท�าเหมือนผมไม่มีชีวิตจิตใจอยู่อีก"

"กบ็อกแล้วไงว่าขอโทษ นีฉั่นส�านกึผดิแล้วจรงิๆ นะ จะให้ท�ายังไงอกี"

"ยังไงก็ไม่น่ามาหลอกให้ผมหลงรกัคณุโบว์เลย เข้าใจไหมว่าผมรกัเขา

ไปแล้วจรงิๆ เรือ่งงานมนักแ็ค่ผลพลอยได้"

น�า้เสยีงของเขาท�าให้ศรอีาภากลนืน�า้ลายอย่างรูส้กึผดิ "ฉันเสยีใจจรงิๆ 

นะหยก ฉันขอโทษเธอด้วย ฉันเองก็ไม่คดิว่ามันจะเลวร้ายแบบนี…้"

"…"

"ฉันอาจจะชดใช้อะไรให้เธอไม่ได้ แต่เชื่อเถอะว่าฉันเสียใจจริงๆ"

"แต่ในเมื่อ…ผมไม่อยากไปกิ๊กกับคนอื่น พี่ซีคบกับผมได้ไหม"

"…"

"พี่ซีสามารถชดใช้ได้ด้วยการคบกับผมแทน"

"ห๊ะ!"

"เป็นแฟนผมนะ"

"เฮ้ย! ไม่ได้หรอก ไม่เอ๊าาา!"

"งั้นผมก็จะไม่เลิกยุ่งกับคุณโบว์และแซน จะเอาให้หนักกว่าเดิมจน 

สองคนนั่นเลิกกันไปเลย"

"นี่! เธอเป็นเพื่อนรักของแซนนะหยก อย่างน้อยก็น่าจะเห็นแก่ความ

เป็นเพื่อน…"

"อย่าอ้างเรือ่งนัน้ดีกว่า ป่านนีแ้ซนมนัเกลยีดผมจนไม่อยากจะมองหน้า 

กพ็ีซี่นัน่แหละท่ีท�าให้เราต้องผดิใจกนั ผมเลยอยากให้พ่ีซีได้ชดใช้อะไรบ้าง 
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แค่ขอโทษมันไม่พอหรอก"

"นี่! ท�าไมเธอใจร้ายแบบนี้!"

"ใครกนัแน่ท่ีใจร้าย" เขาท�าเสยีงแดกดัน "ถ้าพ่ีซียอมเป็นแฟนผม ผม

กบัแซนกค็งกลบัมาเป็นเพือ่นกนัได้ตามเดมิ ไม่งัน้ผมกค็งตดัใจจากคณุโบว์

ไม่ได้ง่ายๆ เพราะไม่มีใครมาช่วยท�าให้ลืม"

"โอ๊ยยย แต่ฉันไม่อยากเป็นแฟนเธอ!"

"งัน้กเ็ลอืกเอาแล้วกนั ว่าจะให้ผมเป็นมือท่ีสามของแซนต่อไป หรอืเรา

จะคบกนัเพือ่ให้ผมเปลีย่นใจหันมาเชียร์สองคนนัน่"

ศรอีาภาครุน่คดิด้วยความเครยีดจนหัวแทบระเบิด เรือ่งนีส้อนให้รูว่้า 

การยุ่งในเรื่องคนอ่ืนจนเกินพอดี สุดท้ายมันจะกลายเป็นปัญหาท่ีสร้าง 

ความยุ่งยากให้ตวัเราเอง!

"ว่าไงครับ"

"เชญิเธอไปพงัชีวติสองคนนัน่เถอะ ยังไงฉันก็ไม่เป็นแฟนเธอเด็ดขาด 

ขอโทษนะหยก ฉันมันก็เห็นแก่ตัวแบบนี้แหละ!"

แต่ก่อนท่ีศรอีาภาจะตดัสายท้ิง ดลยุทธ์ก็รบีหายตกตะลงึอย่างรวดเรว็

แล้วเรียกเธอเอาไว้ "เฮ้ย! เดี๋ยวๆๆ เดี๋ยวสิพี่ซี!"

"อะไรยะ ไม่ต้องมาด่านะ ฉันรู้ตัวดีว่านิสัยแย่ แต่ฉันฝืนใจคบกับเธอ

ไม่ได้ ฉันเสียใจจริงๆ"

"ให้โอกาสผมต่อรองหน่อยสิเจ๊ ใจร้อนเป็นวัยรุ่นไปได้ โธ่…"

"ต่อรองว่าไง"

"เราจะลองคบกันแค่สามเดือนแลกกับเรื่องคุณโบว์"

"พอครบสามเดือนก็ทางใครทางมันทันที?"

"ก็ถ้าพี่ซีไม่รักผมภายในสามเดือนนั้น อยากเลิกก็เชิญเลย"

ศรอีาภาแอบตืน่ตระหนกอยู่เงยีบๆ ในใจ บอกไม่ถกูว่ารูส้กึอย่างไรกบั

เงือ่นไขดังกล่าว แต่ในท่ีสดุเธอกค็ดิว่าไม่มีทางเลอืกอืน่ท่ีดกีว่านี…้
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"ฉันยอมก็ได้ แต่มีข้อแม้ว่าเราสองคนจะเริ่มคบกันก็ต่อเมื่อแซนกับ

คุณโบว์แต่งงานเรียบร้อยแล้ว"

"แล้วแต่งเมื่อไหร่"

"จะไปรูเ้หรอ ตอนแรกกเ็หมือนจะลงตวัอยูแ่ล้ว แต่ตอนนีเ้ขามีปัญหา

กันอยู่"

"งัน้ผมให้เวลาสองเดอืน" ดลยทุธ์ย่ืนค�าขาด "นบัแต่วนันีผ้มจะเลกิสร้าง

ปัญหาให้สองคนนัน้ แต่ไม่ว่าเขาจะแต่งกนัตอนไหนหรอืจะไม่แต่งกนัเลยก็

แล้วแต่ พีซี่จะต้องเริม่คบกบัผมภายในสองเดอืนนีอ้ย่างไม่มข้ีอแม้"

คนฟังคดิค�านวณในหัวอย่างฉับไวถงึผลได้ผลเสยีต่างๆ ก่อนจะตอบ…

"ก็ได้ ตกลงตามนั้น!"
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บทที่ 2
เพื่อนเจ้�ส�ว

อย่างน้อยศรอีาภากร็ูส้กึเบาใจไปได้อย่างหนึง่เกีย่วกบัดลยทุธ์ นัน่กค็อื

ถงึจะชอบแกล้งกวนประสาทแต่เขากมี็ความข้ีเก๊กและฟอร์มจดัในระดับหนึง่ 

ดงันัน้ตอนนีเ้ขาจงึไม่ได้แสดงความเจ้าชู้ใส่เธออย่างออกนอกหน้าจนถงึข้ัน

ท�าให้อดึอัดล�าบากใจเหลอืทน ต่างจากตอนท่ีเขาจงใจสร้างกระแสกบับุรสักร 

ซ่ึงตอนนัน้เขาพยายามเปิดเผยความรูส้กึอย่างโจ่งแจ้งเสมอเมือ่มโีอกาส

ในงานมงคลสมรสระหว่างบุรสักรกบัแสนสรลัครัง้นี ้ศรอีาภาถกูก�าหนด

ให้มารับหน้าท่ีเพื่อนเจ้าสาวในงานเลี้ยงรอบค�่าอย่างไม่ได้ตั้งใจ เพราะ  

'เพชรพริง้' เพือ่นของบรุสักรท่ีถกูวางตวัไว้แต่แรกเกดิปวดท้องอย่างรนุแรง

ด้วยโรคล�าไส้แปรปรวน หล่อนไปฉีดยาท่ีโรงพยาบาลตัง้แต่หลงัจบงานเช้า 

จากนัน้กก็ลบัไปพกัรกัษาตัวต่อท่ีบ้าน ส่วนเพือ่นเจ้าสาวในช่วงเช้าคนอ่ืนๆ 

ก็ไม่มีใครเตรยีมตวัทันและไม่มีใครสนทิกบับุรสักรเท่ากบัเพชรพริง้

ดลยุทธ์ซ่ึงเป็นเพือ่นเจ้าบ่าวจงึเสนอชือ่ศรอีาภาข้ึนมา เนือ่งจากเธอ

เป็นตัวเลือกดีท่ีสุดตอนนี้ซ่ึงพอจะสวมชุดเพื่อนเจ้าสาวตามขนาดตัวของ

เพชรพริง้ได้ แม้หุ่นเธอจะไม่อ๋ึมเท่าแต่กแ็ค่ต้องล�าบากเสรมิหน้าอกเพ่ิมเติม

ด้วยฟองน�้าอีกหลายระดับเท่านั้น…และเนื่องจากชุดไม่ได้โป๊หรือตั้งใจ 
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โชว์อึม๋จงึแก้ไขขนาดได้ไม่ยาก แถมดลยุทธ์ยงัแอบขู่ด้วยว่าถ้าเธอไม่ยอม

เป็นเพ่ือนเจ้าสาวคู่กับเพื่อนเจ้าบ่าว…ซ่ึงก็คือเขา ชายหนุ่มจะให้เธอเริ่ม

คบหากันตามสัญญาทันทีตั้งแต่วันนี้ ท้ังท่ีเธอขอเลื่อนไปอีกหนึ่งสัปดาห์

เพราะยังไม่พร้อมและเขาก็ใจดผ่ีอนผนัให้ไปแล้ว

"ท�าไมพีซี่ถงึรงัเกยีจผมนกั ผมมีอะไรน่ารงัเกยีจตรงไหน ถามหน่อย" 

ดลยุทธ์ออกปากถามระหว่างโดยสารลฟิต์ไปยงัช้ันของห้องจดัเลีย้งด้วยกนั

ศรอีาภาปรายตามองเพือ่นเจ้าบ่าวในชุดส�าหรบังานเลีย้งช่วงค�า่ท่ีแทบ

จะเรียกไดว้า่สมบรูณแ์บบทกุกระเบยีดนิ้วแล้วถอนใจ "ฉนัก็ไม่รู้เหมอืนกัน  

รูแ้ต่ว่าฉันชอบเธอแบบเดยีวกบัท่ีรูส้กึต่อแซนไปแล้วตัง้แต่แรก มนักเ็ลย…

บอกไม่ถกู"

"ด้านชาระดับสิบ"

"ย่ะ!" คนด้านชาค้อนขวบั "ท่ีจรงิฉันไม่รูส้กึแบบนัน้มนักไ็ม่แปลกหรอก 

แต่เธอนี่สิจะอะไรกันนักหนา ฉันยอมรับนะว่าสวย แต่ก็ไม่ได้เลิศเลอกว่า

สาวๆ แต่ละนางท่ีเธอเคยควง แล้วจะมาปักอกปักใจท�าไม"

"มันไม่เกี่ยวกับเรื่องหน้าตาหรอกน่า"

"งัน้อะไร อายุ? ชอบคนแก่กว่า?" คนท่ีอยู่ในชุดราตรหีรสูชีมพูนูด้สัน้

เสมอเข่าหันไปจ้องหน้าเขาพร้อมกับยิงค�าถาม "ถ้าส�าหรับเธอยังไงก็ต้อง 

ผูห้ญิงแก่กว่าเท่านัน้ งัน้ฉันจะขอแนะน�าสาวรุน่พ่ีน่าสนใจและเดด็สดุๆ ให้ 

รบัรองเธอจะต้องปลืม้ปริม่ แต่อาจจะจบียากกว่าฉันหลายเท่า เพราะเขาสวย

เริด่และดซัูบซ้อนนดิหนึง่ แต่เธอชอบไม่ใช่เหรอ จบียากๆ น่ะ"

"ใคร"

ศรีอาภายิ้มขณะก้าวออกจากลิฟต์น�าหน้าเขาไปก่อน "เพื่อนเจ้าสาว

ตัวจริงของงานนี้ไง"

"คุณเพชรพริ้ง"

"ใช่"
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"พี่ซีนี่…นิสัยแย่สุดๆ เลยรู้ตัวไหม"

"อะไรยะ!" คนโดนประณามรีบแหว

"หน้าตาก็เกือบจะขี้เหร่อยู่แล้ว นิสัยยังแย่ได้อีก"

คนนิสัยแย่ท�าหน้าตาแบบรับไม่ได้สุดขีด

"ท�าไมถึงเป็นคนสักแต่พูดแบบนี้ รับปากแล้วแท้ๆ ว่าหลังจากแซน

แต่งงานจะคบกับผม แต่กลับจะหาเรื่องชิ่งแถมยังเอาคนอื่นมายัดเยียดให้ 

คุณพริง้เขาดูเป็นคนนสิยัดจีะตาย แล้วท่าทางเขากด็กีบัพ่ีซีมากด้วย ท�าไม

ท�าเหมอืนไปดถูกูเขาแบบนี ้คดิจะจบัเขาโยนให้ใครง่ายๆ ก็ได้เหรอ เขาจะ

รูส้กึยังไงถ้าได้ยนิพ่ีซพีดู"

"…"

"แบบนี้เรียกว่านิสัยไม่ดีนะรู้ไหม"

"เออ! รู้แล้ว!" ศรีอาภายอมรับอย่างกระแทกกระทั้น ใบหน้าร้อนผ่าว

เพราะรู้สึกส�านึกผิด "พูดซะฉันรู้สึกผิดจนหดเหลือตัวเท่ามด!"

"ทีหลงัอย่าท�าอกีล่ะ" ดลยุทธ์ก�าชับ "ถงึคณุพริง้จะสวยกว่า นสิยัดกีว่า 

ดีกว่าทุกอย่าง…แต่ผมอยากเป็นแฟนพี่ซีมากกว่า"

ศรอีาภาแทบจะแยกเขีย้วค�ารามอย่างเหลอือด แต่ภาพลกัษณ์หัวจรด

เท้าของเธอวันนี้ดูราวกับนางฟ้าก็ไม่ปาน ตั้งแต่ผมมวยปักปิ่นสีหวาน ชุด

ราตรีลูกไม้สวยหรู และการแต่งหน้าโดยช่างมืออาชีพท่ีบุรัสกรจ้างมาด้วย

ค่าตวัสงูลิว่…ท�าให้เธอยอมข่มอารมณ์เอาไว้ แล้วก่อนจะทันได้เอ่ยอะไรกบั

ดลยุทธ์อีกครั้ง หญิงสาวก็ต้องชะงักฝีเท้ากะทันหันจนหน้าแทบคะม�า เมื่อ

ร่างของใครคนหนึ่งหักเลี้ยวออกมาจากมุมด้านซ้ายมือซ่ึงเธอก�าลังจะเดิน

ผ่านไป อีกฝ่ายหยุดมองเธอเช่นกัน

"คุณท็อปจะข้ึนไปหาคณุโบว์ท่ีห้องพกัหรอืครบั" ดลยุทธ์เป็นคนแรกท่ี

เอ่ยปาก หลงัจากยกมือไหว้ทักทายธาวนิพร้อมกบัศรอีาภาและอีกฝ่ายก็ไหว้

ตอบ
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"เปล่า ผมมีนัดท่ีห้องอาหารชั้นบน" เขาบอกพลางยกมือดูนาฬิกา 

"งานเริ่มหกโมงใช่ไหม ผมน่าจะคุยธุระเสร็จราวๆ นั้น"

"อ้อ ครับ"

ศรีอาภาแทบจะถอนหายใจอย่างโล่งอกเมื่ออีกฝ่ายผละไป เธอไม่ได้

คุยกบัเขาสกัค�า เพราะตัง้แต่โดนเขาไล่ออกจากโปรเจก็ต์เดอะสเตจ เธอกบั

เขาก็แทบไม่เคยมองหน้ากันอยู่แล้ว…

"ซี"

หญิงสาวสะดดุกกึจงังงัเพราะเสยีงของธาวินท่ีดงัมาจากด้านหลงั เธอ

กบัดลยุทธ์ต่างหันไปมองเขาพร้อมกนั

"คะ?…"

"ไปกับผมหน่อยสิ"

"คะ?"

"เพือ่นเจ้าสาวจ�าเป็นต้องไปช่วยในงานตอนนีเ้ลยเหรอ" เขาดนูาฬิกา

อีกรอบ "อีกตั้งนานกว่างานจะเริ่ม"

"แล้วจะให้ฉันไปท�าอะไร…" เธอถามอย่างงนุงงกึง่หวาดระแวง แต่คง

ไม่ต้องบอกว่าใจเธอเต้นแรงระดับไหน มันแรงมากแบบผิดปกติขั้นสุด!

"แค่ช่วยไปนัง่ฟัง" เขาบอกเรยีบๆ "ตามหลกัผมต้องให้ผูช่้วยส่วนตวั

มาด้วย แต่บังเอญิเขาตดิงานท่ีอืน่ กว่าจะมาถงึนีก่ค็งเข้างานแต่งเลย"

"รูส้กึว่าแป้งจะอยู่กบัคณุโบว์ข้างบน ให้แป้งไปกบัคณุน่าจะมีประโยชน์

กว่า เดี๋ยวฉันไปตามให้เองค่ะ" ศรีอาภาคิดและน�าเสนออย่างฉับไว เธอ 

ไม่รอฟังค�าตอบจากเขาด้วยซ�้า รีบหมุนตัวกลับไปทางลิฟต์เพื่อจะข้ึนไป

ตาม 'พรประภา' ผู้ช่วยของบุรัสกรให้เขาแทน…

"อย่าเลย คณุนัน่แหละไป" ชายหนุม่บอกพร้อมกบัก้าวมาคว้าข้อศอก

เธออย่างนุม่นวล อุ้งมืออุ่นจดัของเขาคลายออกทันทีเมือ่อกีฝ่ายหยุดฝีเท้า

เอาไว้
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จังหวะนั้นศรีอาภานึกว่าหัวใจของตัวเองจะหยุดเต้น แม้เขาจะปล่อย

มอืไปแล้วแต่เธอยังรูส้กึร้อนวบูวาบจากผิวสมัผสั "ฉันไปฟังก็ไม่รูเ้รือ่งหรอก

ค่ะ คงช่วยอะไรไม่ได้"

"ผมแค่ไม่อยากให้บรรยากาศในการคุยกันวันนี้มันดูตึงเครียดเกินไป 

มีใครไปด้วยอกีคนน่าจะช่วยผ่อนคลายได้บ้าง เพราะมันอาจจะมผีลต่อเรือ่ง

การท�าข้อตกลงกนั…คณุแค่ไปนัง่เฉยๆ"

"งัน้ให้หยกไปดไีหมคะ หยกน่าจะเหมาะกว่า" เธอพูดพลางรบีหันมา

ผลกัไสดลยุทธ์ไปทางเขาอย่างจรงิจงั

ธาวนิท�าคิว้ย่นนดิหนึง่พลางถอนใจแผ่วเบา มองพฤตกิรรมเหลวไหล

ของเธอด้วยสายตาต�าหนิกึ่งร�าคาญ แม้จะเพียงแค่เล็กน้อยแต่ท�าเอาคน 

น่าร�าคาญถึงกับหน้าชา

"แต่ผมอยากให้คุณไป ผมคุยธุระไม่นานหรอก เพราะต้องลงมาช่วย

รับแขกในงานเหมือนกัน" ความเรื่องมากของเธอท�าให้เสียงเขาเริ่มตึงๆ 

เล็กน้อย

"รบีไปกบัคณุท็อปเถอะครบัพ่ีซี" ดลยุทธ์ตดัปัญหาด้วยอารมณ์ท่ีขุ่นมัว

อย่างบอกไม่ถกู พร้อมกบัแกะมือเย็นเฉียบของศรอีาภาท่ียังเกาะแขนเขาอยู่

ออก บีบมือเธอหนกัๆ เป็นเชงิเตอืนสตก่ิอนจะปล่อย "ผมไปรอในงานก่อน 

เดีย๋วเจอกนั!"

พอดลยุทธ์แยกตัวไป ศรีอาภาก็เกร็งและอึดอัดแทบตายที่ต้องอยู่กับ

ธาวินตามล�าพัง แม้ว่าเขาจะมีสายโทรเข้ามาและเอาแต่คุยโทรศัพท์ตั้งแต่

เดินไปข้ึนลฟิต์โดยไม่ได้สนใจเธอ จนกระท่ังพบคนซ่ึงนดักนัไว้ท่ีห้องอาหาร

โต๊ะหารอืท่ีจองไว้ล่วงหน้าถกูจดัไว้มมุด้านในซ่ึงออกแบบไว้ให้มคีวาม

เป็นส่วนตวั ธาวนิแนะน�ากบัชายวยักลางคนสองรายท่ีเขามาพบวันนีอ้ย่าง

ง่ายๆ ว่าเธอเป็นผูช่้วยของบุรสักรและเป็นพีส่าวของแสนสรลั วันนีเ้ธอมา

Page ������������.indd   30 22/9/59   16:59



อัญชรีย์

31

เป็นผู้ติดตามเขาแทนผู้ช่วยอีกคนท่ีติดงานอ่ืน โดยไม่ได้อธิบายอะไรมาก 

ไปกว่านัน้ ต่อให้ชายท้ังสองสงสยัว่าเธอไม่น่าจะเกีย่วข้องประการใดกบัการ

พดูคยุในวนันี ้แต่พวกเขาก็ไม่ได้ซักถามหรอืแสดงความสนใจใดๆ ออกมา

ถงึจะทานแทบไม่ลงและเอาแต่ถามตวัเองซ�า้ๆ ในใจว่าเธอมาท�าอะไร

ท่ีนี ่หากศรอีาภากไ็ม่รูจ้ะท�าอะไรนอกจากตกัอาหารมาละเลยีดไปเรือ่ยๆ เธอ

รูส้กึว่าตวัเองเป็นส่วนเกนิของการสนทนาอย่างแท้จรงิ เป็นผูห้ญิงงีเ่ง่าท่ีฟัง

เนือ้หาคร่าวๆ เกีย่วกบัการท�าสญัญาจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของสถานโีทรทัศน์

ช่องหนึง่ให้กบัทางวรีากรกรุป๊ซ่ึงเป็นพนัธมติรทางธรุกจิกนั…อย่างไม่เข้าใจ

อะไรท้ังนัน้ แต่กแ็น่ใจข้ึนเรือ่ยๆ ว่าธาวินบีบบังคบัให้เธอมาด้วยเพราะแค่

อยากจะกลัน่แกล้ง ถงึมันจะฟังดูไร้เหตผุลทว่าเธอนกึความเป็นไปได้อย่าง

อ่ืนไม่ออกจรงิๆ

อย่างไรกต็ามเธอก็ไม่น่ามากบัเขาง่ายๆ ไม่เข้าใจเหมอืนกนัว่าท�าไม

ตวัเองยอมมาด้วยท้ังท่ีรูอ้ยู่แล้วว่าไม่จ�าเป็น เขาไม่มสีทิธิอ์ะไรจะมาเคีย่วเข็ญ

เธอสักหน่อย ในเม่ือเธอไม่ได้ท�างานให้กับวีรากรแล้วเขาจึงไม่ใช่เจ้านาย  

นกึไปนกึมาศรอีาภากค็ดิไม่ออกด้วยซ�า้ว่าเมือ่ครูเ่ขาให้เหตผุลอย่างไรบ้าง

ตอนท่ีขอให้เธอมาด้วย ทว่าสรปุแล้ว…เธอกต้็องมาทนนัง่มนึอยูต่รงนีอ้ยูด่ี

แต่บางครัง้ศรอีาภากร็ูส้กึว่าวธิซ่ึีงดท่ีีสดุในการท�าความเข้าใจกบัอะไร

บางอย่าง…กค็อืไม่ต้องไปเข้าใจมันเลย ไม่ควรหมกมุน่หาค�าตอบจนเกนิไป 

หรอืรบีร้อนเพือ่จะพยายามเข้าใจมนัให้ได้ในบัดเดีย๋วนัน้ เพราะเมือ่ถงึเวลา

เธอกจ็ะรูค้�าตอบเอง

"ซีเขาจะมาอยู่ในทีมเขียนบทของ 'สวยพ่นพิษ เดอะ ซีรีส์่' ด้วยครบั"

อยู่ๆ ธาวนิกเ็อ่ยข้ึนแล้วเบนความสนใจมาท่ีศรอีาภาอย่างกะทันหันจน

เธอตั้งรับแทบไม่ทัน หลังจากเขาได้กล่าวถึงการโอนย้ายรายการซ่ึงได้รับ

ความนยิมสงูอยู่แล้วในปัจจบัุน และแผนผลติรายการใหม่เพือ่ออกอากาศกบั

ทางช่องคู่สัญญาซ่ึงก�าลังหารือกันอยู่ โดยหนึ่งในรายการใหม่ท่ีว่าคือซีรี่ส์
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เรือ่ง 'สวยพ่นพิษ' หญิงสาวท้ังตกใจและงนุงงกบับทบาทท่ีอยู่ๆ เขากยั็ดเยียด

มาให้โดยไม่บอกล่วงหน้า แต่ดวงตาคมกรบิซ่ึงมองสบมามีอทิธพิลโน้มน้าว

เธอให้คล้อยตามเขาได้อย่างไม่มข้ีอแม้

"เขาเคยท�าเดอะสเตจกบัเรามาก่อนและท�าได้ค่อนข้างดทีีเดยีว ตอนท�า

เดอะสเตจนีที่มเขียนบทค่อนข้างมีปัญหากบัผม เพราะโบว์กบัทีมเขาเน้นให้

ดราม่ากนัแรง ซ่ึงผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่ โดยเฉพาะดราม่านอกจอ แต่ถ้า

จะท�าซีรีส์่ดราม่าโดยตรงอย่างโปรเจก็ต์ใหม่ของเรา ผมกจ็ะปล่อยเตม็ท่ี"

"คุณซียังดูเด็กอยู่เลยนะครับ แต่ท่าทางคุณท็อปค่อนข้างไว้วางใจ"

"ไม่เดก็แล้วครบั เขาท�างานกบัเรามาหลายโปรเจก็ต์" ธาวนิออกตวัให้

ก่อนจะหันมาถามหน้าตาเฉยจนเธอแอบอึง้ในใจ "ขอโทษ คณุอายุเท่าไหร่นะ"

"ปีนี้จะยี่สิบเจ็ดแล้วค่ะ"

"งั้นก็ยี่สิบหก ยังเด็กนะ แถมสวยด้วย" คู่สนทนาที่นั่งฝั่งตรงข้ามยิ้ม

ให้เธอด้วยสายตาแบบผู้ใหญ่มองเด็ก

"ปกตซีิท�างานกบัโบว์ครบั ผมไว้ใจโบว์ กต้็องไว้ใจคนของเขาด้วย"

แม้ในใจจะกรดีร้องต่อต้านค�าพดูดงักล่าว หากภายนอกศรอีาภากลบั

วางมาดอ่อนหวาน ยิ้มรับ และคอยผงกศีรษะอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนให้ 

แต่ละคนในโต๊ะไปเรือ่ยๆ ตามแต่โอกาส โดยไม่รูจ้ะพูดอะไรมากไปกว่าการ

เออออรบัค�าหรอืกล่าวขอบคุณ เธอโมโหธาวนิอย่างบอกไม่ถกู แต่ในเวลา

แบบนีจ้ะท�าอะไรได้อีก นอกจากสิง่ท่ีก�าลงัฝืนใจท�าอยู่นี!่

"ขอโทษท่ีพามานัง่อดึอัดเป็นช่ัวโมง" ธาวนิเอ่ยข้ึนขณะพาเธอออกจาก

ห้องอาหารไปท่ีลฟิต์ ส่วนผูช้ายสองคนนัน้อีกสกัพักกจ็ะตามไปร่วมงานแต่ง

ด้วย แต่ตอนนี้พวกเขายังนั่งอยู่ที่เดิม

"คณุหมายความว่าไงคะเรือ่งซีรีส์่ใหม่นัน่ ท�าไมต้องโกหกเขาแบบนัน้" 

ศรอีาภาตัง้ค�าถามทันทีท่ีได้โอกาส
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"ผมนึกว่าโบว์คุยกับคุณแล้ว"

เธอนิ่วหน้าพลางเหลือบมองเขาอย่างไม่มีความกระจ่าง

"เขาอาจจะมัวยุ่งเรือ่งแต่งงานกเ็ลยลมื" ธาวินบอกด้วยท่าทีเรยีบเรือ่ย 

"โบว์บอกว่าจะชวนคณุมาช่วยเขยีนบทในโปรเจ็กต์นัน้ด้วย และผมกอ็นมุตัิ

ไปแล้ว"

"แต่ฉันยังไม่ได้ตอบตกลง!"

"แปลว่าคุณจะปฏิเสธ?"

ศรอีาภาผงะเบาๆ แล้วอึกอกัเลก็น้อย "ก…็ฉันควรจะได้คยุกบัคณุโบว์

ให้ชัดเจนก่อน"

"ถ้าคณุกลวัว่าผมจะเข้าไปยุ่งกบังานนีก้็ไม่ต้องห่วง ผมคงไม่มีเวลาไป

วุน่วายกบัโปรเจก็ต์นีห่รอก แต่อย่าหาเรือ่งให้ผมต้องเข้าไปก้าวก่ายเหมือน

ตอนเดอะสเตจกแ็ล้วกนั"

คนฟังหน้าเจือ่นเม่ือถกูพาดพงิถงึคดเีก่าท่ีเธอเคยก่อไว้ ขณะยนืเกรง็

รอลิฟต์กับเขาหญิงสาวก็จ้องไปท่ีไฟสัญลักษณ์ข้างประตูอย่างไม่รู้จะมอง

ตรงไหนดี

"แต่ท�าไมเมื่อกี้คุณถึงต้องให้ฉันไปฟังด้วย นอกจากนั่งกินจนอ่ิมก ็

ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลย เพราะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องท่ีพวกคุณคุยกันเท่าไหร่

ก็เลยไม่อยากแทรกการสนทนา…"

"ดีแล้วล่ะ ผมไม่ได้พาคุณไปเพื่อพูดแทรก"

ค�าพูดหน้าตาเฉยของเขาแสนจะขัดหูเหลือทน ตอกย�้าให้เธอรู้ว่า… 

คิดถกูแล้วท่ีคอยหลบหน้าเขาอยูเ่สมอ แม้ได้ยินท่ีเขาว่าแล้วจะกระอักเบาๆ 

แต่เธอกท็�าทีเหมือนไม่รบัรู ้"ฉันขอตวัไปเข้าห้องน�า้ก่อนดกีว่า คณุลงลฟิต์

ไปก่อนเถอะนะคะ"

"ไม่เป็นไร ผมจะเดินไปส่งแล้วค่อยลงไปพร้อมกัน"

คนท่ีก�าลังหาทางผละไปจากเขาถึงกับชะงักกึกอย่างจังเพราะความ
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เป็นสภุาพบุรษุในแบบท่ีเธอไม่ต้องการ "เอ่อ…งัน้ยังไม่ไปแล้วกนั ลงไปเข้า

ข้างล่างดีกว่าค่ะ"

ถงึจะไม่ได้หันไปมอง แต่หญิงสาวกจ็นิตนาการเอาเองได้ว่าเธอคงโดน

เขากลอกตาใส่แน่นอน หลงัจากน้ันกไ็ม่มีใครพดูอะไรอกี และระหว่างโดยสาร

ลฟิต์กม็คีนอ่ืนอยู่ด้วย จนกระท่ังออกจากลฟิต์แล้วเดนิเคยีงกนัไปทางห้อง

จดัเลีย้ง ศรอีาภากเ็ป็นฝ่ายท�าลายความเงยีบอย่างหมดความอดทนก่อน

"ตกลงว่าจริงๆ แล้วเมื่อกี้คุณพาฉันไปด้วยท�าไมคะ"

"กอ็ย่างท่ีบอก ผมไม่อยากให้การพดูคยุวนันีซี้เรยีสเกนิไป เพราะมัน

เป็นแค่การเจรจาคร่าวๆ เบื้องต้น ยังไม่อยากลงรายละเอียดถึงขั้นที่พร้อม

จะตกลงอะไร ผมยังต้องเอาเรื่องเข้าที่ประชุมอีกหลายรอบ"

หญงิสาวท�าท่าคดินดิหนึง่โดยไม่เหลอืบไปมองคนข้างๆ สกัแวบ เธอ

รู้สึกได้ว่าตอนนี้อีกฝ่ายอยู่ใกล้เกินไปจนบางส่วนของเธอกับเขาสัมผัสกัน

อย่างแผ่วๆ ไม่แน่ใจเหมือนกนัว่าใครเป็นฝ่ายลดระยะห่างให้แคบลงเรือ่ยๆ 

จนใกล้ชิดกันมากขนาดนี้ แต่พอรู้ตัวเธอก็เป็นฝ่ายก้าวให้ห่างจากเขา

"พอเอาคนท่ีดูไม่ค่อยรูเ้รือ่งอะไรไปฟังด้วย บรรยากาศจะได้ไม่ดจูรงิจงั

เกนิไป…อย่างนัน้รเึปล่าคะ หรอืคณุอาจจะเห็นว่าฉันดงูีเ่ง่าด ีช่วยคลายเครยีด

ได้ หรอือะไรท�านองนัน้ใช่ไหม"

"เปล่า ไม่ใช่อย่างนัน้" เขาปฏเิสธด้วยน�า้เสยีงราบเรยีบ คงเพราะไม่รูส้กึ

ว่าเธอก�าลงัหาเรือ่งด้วยความไม่พอใจ แต่รูส้กึว่าเธอแค่ถามอย่างสงสยัด้วย

น�า้เสยีงปกตดีิ เขาจงึตอบเธอแบบดีๆ  เช่นกนั "ผมแค่คดิว่าคณุเหมาะสม มัน

จะเป็นผลดีเพราะคณุไม่ใช่คนของผมโดยตรงและไม่ใช่คนในฝ่ายบรหิาร แต่

มีความเกีย่วโยงแค่ในฐานะพนกังานคนหนึง่จากทีมผลติรายการของเรา แล้ว

วนันีค้ณุกค่็อนข้างดดู ีซ่ึงมันน่าจะช่วยให้บรรยากาศในการต่อรองดข้ึีนด้วย"

ถงึเขาจะพดูด้วยน�า้เสยีงเป็นทางการอย่างหาความลกึซ้ึงใดๆ ไม่เจอ

เลย แต่ศรอีาภากลบัชะงกัและประหม่า ร้อนวบูวาบจนเผลอใจสัน่ เธอรูด้ว่ีา
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มนัเป็นเรือ่งงีเ่ง่า แต่กเ็ข้าใจความหวัน่ไหวเกนิต้านทานของตวัเองดเีช่นกนั 

เนือ่งจากอีกฝ่ายเป็นชายหนุม่ผูมี้ฟีโรโมนรนุแรงเกนิปกตอิย่างธาวิน จึงเป็น

ไปไม่ได้ท่ีผูห้ญิงอ่อนหัดอย่างเธอจะไม่รูส้กึรูส้ากบัค�าชมเลก็ๆ น้อยๆ ของเขา

เขาไม่ได้ตั้งใจจะหว่านเสน่ห์เลยด้วยซ�้า แต่เธอก็รู้สึกว่าโดนเข้าแล้ว

อย่างจงั ขนาดผูห้ญงิอย่างณชาหรอืแม้แต่อนตุตรย์ียังไปไหนไม่รอด แล้ว 

ผูห้ญิงท่ีถนดัแต่เรือ่ง 'ติง่' อย่างเธอจะเหลอือะไร ต่อให้เธอจะไม่เคยหว่ันไหว

กบัใครแม้แต่กบัเขา แต่พอโดนแบบนี…้แม้จะแค่เบาะๆ มนักอ็ดสะท้านไม่ได้

ทว่าก่อนท่ีใครจะทันพดูอะไรอีก ผูช่้วยคนหนึง่ของธาวนิกเ็ดนิตรงมาหา

และบอกกับเขาว่าครอบครัวแขกส�าคัญรายหนึ่งมาถึงแล้ว จึงอยากให้เขา

เข้าไปทักทายแขกในห้องจัดเลี้ยงตอนนี้ ศรีอาภาอาศัยจังหวะนั้นเดินเลี่ยง

จากไป

"เดี๋ยวซี…"

หญงิสาวหันไปมอง รูส้กึไม่คุน้เคยเอาเสยีเลยกบัการถกูเขาเรยีกด้วย

น�้าเสียงเช่นนี้…

"ขอบใจมากส�าหรับเมื่อกี้"

ศรอีาภาพยักหน้ารบัเบาๆ แต่ขณะท่ีเธอก�าลงัพยายามจะย้ิมให้ อีกฝ่าย

ดนัหมนุตวัเดินจากไปเสยีก่อน ท�าเอาเธอเกอืบย้ิมค้าง ถงึจะหน้าชานดิๆ ทว่า

แก้มกลบัยังร้อนระอุด้วยอารมณ์บางอย่างท่ีไม่ยอมจางไปง่ายๆ

ต่อให้เขาจะท�าให้ฝังใจด้วยอคตอินัเลวร้ายจนเธอไม่เคยคดิจะหลงใหล

ได้ปลื้ม หรือนึกมีใจอยากเข้าใกล้เขาเลยสักนิด หากก็เป็นธรรมดาท่ี

สถานการณ์วันนี้จะท�าให้เธอปั่นป่วน แต่เชื่อแน่ว่ามันเป็นแค่อาการปกติ

ท่ัวๆ ไปท่ีไม่ได้มีอะไรพเิศษ อย่างมากกเ็ป็นแค่อารมณ์อ่อนไหวตามประสา

ผู้หญิงที่มันจะค่อยๆ เลือนหายและผ่านเลยไป…

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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