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หนึ่งตะวัน ธนโภคินนั่งอยู่บนโซฟาตัวยาวสีควันบุหรี่ เบ้ืองหน้า 

ห่างออกไปพอสมควรเป็นโทรทัศน์จอยกัษ์ซ่ึงเวลานีเ้ปิดรายการข่าวยามเช้า

เอาไว้ ผูป้ระกาศข่าวหญิงก�าลงัส่งเสยีงเจือ้ยแจ้ว หากสมาธขิองเขากห็าได้

อยู่ที่เสียงของหล่อน ดวงตาสีนิลคมกริบตวัดมองไปทางบันไดฝั่งซ้ายของ

ห้องเป็นระยะ ใบหน้าหล่อเหลาเริ่มมีร่องรอยของความหงุดหงิดร�าคาญ

ปรากฏให้เห็น ทว่าก่อนที่เขาจะลุกขึ้นจากโซฟา ร่างระหงในชุดนอนแบบ

เสื้อเชิ้ตตัวยาวคลุมมาถึงกลางขาท่อนบนก็นวยนาดลงบันไดมา

"พีเ่ดย์ ป่านนีแ้ล้วยังไม่กนิข้าวเช้าอกีเหรอ" บุหลนักลัยาปิดปากหาว

มาตลอดทางลงบันได พอลงมาถงึชัน้ล่างแล้วเห็นชายหนุม่นัง่หน้าบูดอยู่ท่ี

โซฟาจึงเอ่ยถามพร้อมกับเลิกคิ้วแสดงความแปลกใจ

"มีอะไรให้กินที่ไหนล่ะ" เขาสวนกลับทันควัน

"อ้าว ที่เดือนท�าใส่ตู้เย็นไว้นี่หมดเกลี้ยงแล้วเหรอ"

"เกลี้ยง! นี่ไม่ได้เปิดตู้เย็นดูเลยหรือไง"

"อือ ก็พักนี้เดือนยุ่งๆ" หญิงสาวไหวไหล่เหมือนจะบอกว่าโทษเป็น

ความผดิหล่อนไม่ได้ "แต่จรงิๆ พ่ีเดย์กเ็อาขนมปังมาโยนใส่เครือ่งป้ิงขนมปัง

บทนำ�
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ก็ได้นี่ ครัวคงไม่ระเบิดหรอก"

"ก็มันหน้าที่ของเดือน เราตกลงกันแล้วไม่ใช่หรือไง" หนึ่งตะวันถาม

เสียงเข้ม

"ค่าๆ" บุหลันกัลยาลากเสียงพร้อมกับกลอกตา สองขาก้าวตรงไปยัง

ครัว "วันนี้กินขนมปังแฮมชีสแล้วกัน สายป่านนี้แล้ว"

พูดอย่างกับเขาเป็นคนตื่นสาย ชายหนุ่มมองตามอีกฝ่ายไปอย่าง

อ่อนใจ เม่ือเห็นว่าหล่อนไปเปิดตู้เย็นเขาจึงหันกลับมามองจอโทรทัศน์ 

คราวนี้มีสมาธิฟังข่าวสารบ้านเมืองมากขึ้น

หลังจากแม่เสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อสองปีก่อน หนึ่งตะวันกับ

บุหลันกัลยาก็ย้ายจากบ้านหลังใหญ่มาอยู่ท่ีคอนโดฯ ใจกลางเมืองแทน 

นอกจากบ้านเดมิจะมีขนาดใหญ่โตเกนิความจ�าเป็นแล้ว ท่ีตัง้ของมนัยังอยู่

ไกลจากท้ังตกึบรษัิทของเขาและมหาวทิยาลยัของน้องสาว และด้วยความท่ี

รูจ้กักบัดเีวลลอปเปอร์ เขาเลยจดัแจงจองเพนต์เฮ้าส์ตัง้แต่ตกึยังไม่ได้สร้าง 

ตามแปลนเดิมคอนโดมิเนยีมนีจ้ะมีเพนต์เฮ้าส์ในลกัษณะดเูพลก็ซ์สองห้อง

ท่ีสองฝ่ังตกึ เขาจงึซ้ือท้ังสองห้องแล้วสัง่ให้สร้างรวมเป็นห้องเดยีว โดยให้มี

พืน้ท่ีส่วนกลางท่ีเขากบัน้องสาวใช้ร่วมกนั เช่น ห้องรบัแขก ห้องครวัใหญ่ 

ห้องอาหาร รวมถึงระเบียงกว้างท่ีด้านนอก ส่วนพ้ืนท่ีท่ีเหลือก็แบ่งเป็น 

สองฝั่งเหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆ ของเขากับน้องสาวท่ีต่างฝ่ายสามารถ

ตกแต่งท�าห้องได้ตามใจชอบ

เงนิท่ีใช้ซ้ือเพนต์เฮ้าส์นีเ้ป็นเงนิมรดก เขากบัน้องสาวใช้เงนิส่วนของ

ตัวเองออกกันคนละครึ่งและถือกรรมสิทธิ์ร่วมกัน ส่วนค่าตกแต่งรวมถึง 

ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ตัง้แต่มาอยู่ท่ีนีเ่ขาเป็นคนออกให้น้องท้ังหมด โดยมเีงือ่นไขว่า

หล่อนจะต้องเป็นคนท�าอาหาร เนื่องจากเขาไม่ชอบสั่งอาหารจากร้าน  

ครั้นจะจ้างแม่ครัวเขาก็ร�าคาญ ที่ส�าคัญคือถึงจะเห็นบุหลันกัลยาดูเปรี้ยวๆ 

แบบนี้ แต่หล่อนท�าอาหารเก่งอย่าบอกใคร
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หนึง่ตะวันค่อนข้างยุง่กบังาน น้องสาวกเ็รยีน เวลาไม่ค่อยตรงกนั เขา

เลยคิดว่าอย่างน้อยท่ีสุดควรจะมีเวลาครอบครัวในช่วงม้ือเย็น ยกเว้นใคร 

มีธุระ หรืออย่างมื้อเช้าเขาก็หยวนๆ ให้หล่อนท�าอาหารเตรียมใส่กล่อง 

แช่เย็นไว้เพื่อเอามาอุ่นกินในตอนเช้าด้วยกัน เนื่องจากเขาอยากให้น้อง 

มีเวลานอนเพิ่มอีกสักชั่วโมงมากกว่า ตัวเขาไม่ได้เรื่องมากกับอาหาร แค่

อยากกนิข้าวกบัน้องเท่านัน้ ซ่ึงตอนท่ีบุหลนักลัยาเรยีนอยู่ก็ไม่มปัีญหาอะไร 

ส่วนใหญ่หล่อนมีเรียนเช้าจึงต้องตื่นมากินข้าวเช้ากับเขาเป็นปกติ แต่พอ

เรียนจบลายก็เริ่มออก หล่อนเริ่มไปไหนมาไหนวุ่นวายไปหมด บางครั้งก็

ไม่ยอมตื่นเสียเฉยๆ จนเขาต้องไปขุดหล่อนออกจากเตียง

ถึงปกติจะค่อนข้างให้อิสระกับน้อง หากถ้าเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับเวลา

ของครอบครัวเขาก็ไม่อยากปล่อยปละ

"พี่เดย์ เสร็จแล้วค่า"

เสยีงเรยีกลอยมา หนึง่ตะวนัจงึกดรโีมตปิดโทรทัศน์เครือ่งใหญ่พร้อมกบั

เปลีย่นไปเปิดเครือ่งเลก็ท่ีแขวนผนงัอยู่ตรงห้องอาหารแทน ความจรงิแล้ว 

จากโต๊ะอาหารกส็ามารถดูโทรทัศน์เครือ่งใหญ่ได้ เนือ่งจากพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

เปิดโล่งเชื่อมกันหมด แต่โทรทัศน์เครื่องเล็กจะอยู่ในมุมท่ีเหมาะกว่าตอน

นั่งกิน

"เม่ือคนืกลบัมากี่โมง" ชายหนุม่ถามขณะดงึเก้าอ้ีออกมานัง่ อาหารท่ี

รออยู่เบ้ืองหน้าคอืขนมปังแฮมชีสตามท่ีหล่อนประกาศไว้ นีเ่ป็นเมนปูระจ�า

ยามเร่งรบีเพราะมันท�าง่ายมาก แค่เอาแฮมมาแปะบนขนมปัง ตามด้วยผกั

และชีสขูด เอาเข้าเครือ่งป้ิงสกัพกักพ็ร้อมกนิแล้ว

ส�าหรบัเขาแล้วข้อตกลงกค็อืข้อตกลง เม่ือตกลงกนัไว้ว่าบุหลนักลัยา

เป็นคนท�าอาหาร มันกต้็องเป็นไปตามนัน้...อีกอย่างเขาเป็นคนท่ีไม่ถกูโฉลก

กับการท�าครัวอย่างรุนแรง เดี๋ยวเกิดเครื่องปิ้งระเบิดข้ึนมาหล่อนก็จะมา

โวยวายใส่เขาอีก
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"ก็เกือบตีหนึ่ง กว่าอีเวนต์จะเลิกก็ห้าทุ่มแล้ว ทีนี้เม่ือคืนมันเป็น 

เดินแบบเครื่องเพชร ก็ต้องรอเช็กข้าวของให้เรียบร้อยอีก...พี่เดย์น่าจะไป

เชียร์เดือนมั่ง"

บุหลันกัลยาเพ่ิงเรียนจบเม่ือไม่นานนี้เอง ตอนนี้อยู ่ระหว่างรอ 

รับปรญิญา ความจรงิหล่อนควรจะเข้าไปช่วยงานท่ีบรษัิทได้แล้ว แต่หล่อน

ก็บอกว่าขอพักสักนิดก่อน ทุกวันนี้นอกจากเท่ียวเล่นกับเพื่อนแล้วหล่อน 

ก็รับงานเดินแบบถ่ายแบบไปงานอีเวนต์ตามประสาเซเลบริตี้คนดัง 

เพ่ือเป็นค่าขนม เนื่องจากตอนนี้เขาไม่ได้ให้เงินเดือนหล่อนใช้เหมือน 

ตอนเรียนแล้ว และหล่อนก็ไม่อยากไปเบิกเงินมรดกมาใช้ ซึ่งเรื่องนี้เขาก็

เห็นว่าดีแล้ว

"ถ้าไปกต้็องรอกลบัพร้อมกนัแล้วพีก่ต้็องนอนดกึ วันนีพ่ี้มีประชุมเช้า"

"แหม สามีคุณจอมนางเจ้าของงานก็เพื่อนพี่เดย์นี่นา...อ้อ แต่ดีแล้ว 

ไม่งั้นพี่เดย์มีสิทธิ์เสียทรัพย์" บุหลันกัลยาหัวเราะคิกคัก "เมื่อคืนเขาลือกัน

ให้แซ่ดว่าคุณอคินซื้อเครื่องเพชรให้สาวสวย...คุณอคิน คาร์ลตันน่ะ พี่เดย์

จ�าได้ใช่ไหม"

"จะลืมได้ไง แต่พักหลังเขาเงียบๆ ไปไม่ค่อยโผล่มาให้เห็น นี่ไปงาน

เมื่อคืนด้วยเรอะ" หนึ่งตะวันเลิกคิ้วอย่างประหลาดใจ

อคิน คาร์ลตันเป็นนักธุรกิจและนักลงทุนที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปกติ

อยู่อเมริกาแต่จู่ๆ ก็มาเมืองไทย ใครๆ ก็อยากรู้จักอคินทั้งนั้น ตัวเขาเองก็

เช่นกัน ช่วงแรกอีกฝ่ายออกเท่ียวเป็นหนุม่สงัคมเตม็ท่ี ทว่าอยู่ดีๆ  กเ็กบ็ตวั

เงียบหายไปจากวงสังคมเสียเฉยๆ

"เขาเป็นเพื่อนคุณกรกับคุณจอมนางไง แต่เหมือนเมื่อคืนเขามาหา

สาวสวยท่ีคณุจอมนางเชิญมาเดนิแบบ ลอืกนัว่าเขาซ้ือเครือ่งเพชรแปดหลกั

ให้คนนี้แหละ ชื่ออินทุนิภา ซีอีโอของศตรักษ์ที่ท�าพวกตึกส�านักงานให้เช่า 

เขาไม่ค่อยออกงานแต่พีเ่ดย์กน่็าจะรูจ้กันะ แถมคณุอนิทุนภิาคนนีเ้พ่ิงมีข่าว
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จะแต่งงานกับผู้ชายอีกคนด้วย เลยยิ่งเม้าท์กันสนุกใหญ่*"

บุหลันกัลยาเล่าเจื้อย ทว่าพอเห็นพี่ชายก้มหน้าก้มตากินตามประสา

ผู้ชายท่ีไม่สนใจข่าวซุบซิบ หล่อนก็ย่นจมูกน้อยๆ...เขาชอบบ่นว่าหล่อน

ชอบสนใจเรือ่งไร้สาระ ขณะท่ีหล่อนคดิว่ารูเ้รือ่งพวกนี้ไว้อาจจะมีประโยชน์

ก็ได้

"ท่ีเดือนบอกว่าพีเ่ดย์มีสทิธิเ์สยีทรพัย์เพราะเมือ่คนืแฟนนางแบบของ

พีเ่ดย์กไ็ปเดนิแบบด้วย พวกสาวๆ พอได้ยนิว่ามกีารเปย์เกดิขึน้กพ็ากนัว้อนต์

มัง่"

"จอยไม่ใช่แฟนพี่" หนึ่งตะวันเงยหน้าขึ้นจ้องน้องสาวจนได้

"อ้อ ค่ะๆ ไม่ใช่แฟน แค่กิ๊กแล้วก็นอนด้วยกันเฉยๆ"

"เดอืน" พีช่ายเรยีกเสยีงเข้ม หากหล่อนกยั็งลอยหน้าลอยตากนิขนมปัง

ต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกดิข้ึน

"หรือว่าไม่จริงล่ะ"

คราวนี้หนึ่งตะวันต้องผ่อนลมหายใจออกมา จะปฏิเสธก็พูดไม่ออก

เนื่องจากมันเป็นเรื่องจริง

ที่ผ่านมาเขามีความสัมพันธ์จริงจังอยู่บ้าง ซึ่งเขาก็จะพาทุกคนที่เขา

คิดจริงจังด้วยมาเจอครอบครัว แต่สุดท้ายความสัมพันธ์ที่เขาคิดจะจริงจัง

เหล่านั้นก็จบลง ส่วนจินดาพรหรือจอย นางแบบในบทสนทนาเมื่อครู่นั้น

เขาไม่เคยพามาเจอน้องสาวและไม่คิดจะพามาด้วย แม้เขาจะควงหล่อน 

มาพักหนึ่งแล้วก็ตาม

อันท่ีจรงิจนิดาพรก็ไม่แย่ หล่อนเป็นผูใ้หญ่และไม่งีเ่ง่า นอกจากเป็น 

นางแบบและรบังานอ่ืนในวงการบันเทิงแล้วหล่อนกม็ธีรุกจิร้านอาหาร ไม่เคย

แสดงเจตนาว่าหวังเงินทองข้าวของจากเขาเหมือนผู้หญิงบางคนท่ีผ่านมา  

* ติดตามเรื่องราวของก้องกิดากรกับเพชรจอมนางได้ใน 'รักร้ายละลายใจ' และเรื่องราวของอคินกับอินทุนิภาได้ใน 
'รักโดยสมัครใจ'
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แต่ประเด็นก็คือเขากับหล่อนพบกันในงานเลี้ยงแห่งหนึ่ง แอลกอฮอล ์

ช่วยกระตุ้น จากนัน้เขากบัหล่อนก็ไปจบลงบนเตยีงอย่างรวดเรว็

พูดตามจริงหนึ่งตะวันไม่คิดอยากได้ผู้หญิงท่ีง่ายขนาดนี้เป็นแม่ของ

ลกู เขาไม่ได้ตัง้ใจจะควงหล่อนนานเสยีด้วยซ�า้ หากเพราะหล่อนนิง่ๆ และ

ไม่ได้เรยีกร้องแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ ไม่แม้แต่ทวงถามถงึสถานะ

ความสมัพนัธ์ท่ีชัดเจน เรือ่งระหว่างเขากบัหล่อนจงึยังด�าเนนิมาจนถงึวันนี้

"เอาเหอะ เดือนไม่ยุ่งเรื่องส่วนตัวของพี่เดย์หรอก" บุหลันกัลยาพูด

เม่ือเห็นว่าพ่ีชายเงียบไป ปกติพวกหล่อนพี่น้องไม่ก้าวก่ายเรื่องส่วนตัว 

กันอยู่แล้ว ยกเว้นถ้าเห็นอะไรไม่เข้าทีจึงค่อยเตือนกัน "แต่ยังไงเดือนก็ 

อยากให้พี่เดย์จริงจังกับใครซักคนเสียทีนะ นี่จะสามสิบแล้วนะคะคุณพี่"

"ก็มันยังไม่เจอคนคนนั้นจะให้พี่ท�าไง แต่งงานไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะ"

"แล้วนี่ถ้าสมมติเดือนแต่งงานก่อนแล้วใครจะท�าอาหารให้พี่เดย์กิน

เนี่ย อดตายแหงๆ"

"งัน้เดอืนกไ็ม่ต้องย้ายออก ถ้าใครมาขอเดอืนแล้วไม่ยอมย้ายมาอยูท่ี่นี่

พีจ่ะไม่ยอมยกเดอืนให้"

"โอ๊ย อะไรของพี่เดย์เนี่ย" บุหลันกัลยาโวยวาย หากพี่ชายก็ไม่น�าพา 

ลุกขึ้นจากโต๊ะอาหารพร้อมยกจานเปล่าไปวางตรงอ่างล้างจาน

"วันนี้จะออกไปข้างนอกหรือเปล่า"

"กว่็าจะออก แต่อาจจะสายๆ พักก่อน" หญิงสาวกลบัเข้าสูโ่หมดปกติ 

หล่อนรู้ว่าเม่ือครูพ่ีช่ายแค่พดูเล่น แถมเอาเข้าจรงิกอ็าจเป็นหล่อนเองนีแ่หละ

ที่ทิ้งเขาไม่ลง

อย่างไรก็เหลือกันแค่สองพี่น้อง ถ้าเกิดพอดีพอร้ายหล่อนแต่งงาน

ก่อนจริงๆ หนึ่งตะวันก็ต้องอยู่คนเดียว

โอ๊ย นี่จะไปหาผู้หญิงดีๆ ที่ไหนมาให้พี่เดย์ได้บ้างเนี่ย!

"ถ้าว่างก็แวะเข้าไปดูๆ ที่บริษัทบ้าง อย่าลืมล่ะว่าพี่ให้เดือนพักแค่ถึง
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วันรับปริญญา"

"ค่า ไม่ลมืหรอกน่า พกันีเ้ดอืนกเ็ข้าไปบ่อยอยูน่ะ" บุหลนักลัยากลอกตา 

พี่ชายเป็นพวกจริงจังกับค�าม่ันสัญญามากแค่ไหน ใครจะรู้ดีเท่ากับคนใน

ครอบครัวอย่างหล่อน

"งัน้พี่ไปนะ เจอกนัตอนเยน็ นอกจากข้าวเย็นแล้วกท็�าม้ือเช้าไว้ด้วย"

"พี่เดย์นี่!" น้องสาวตวัดสายตาค้อนขวับ หล่อนเพิ่งตื่นไม่ถึงชั่วโมงดี

เขาก็โยนงานใส่หัวหล่อนไม่รู้กี่อย่างแล้ว...ดวงตาคู่สวยเหลือบมองตาม 

พีช่ายเดนิย้อนกลบัไปทางห้องรบัแขก ก่อนท่ีหล่อนจะนกึข้ึนได้ "เออ พ่ีไนต์

จะกลบัมาอยู่ไทยเป็นหลกัเหมอืนเดมิแล้วใช่ไหม วันก่อนเดอืนเจอแก๊งของ

พีเ่ดย์แล้วพี่ๆ  เขาคยุให้ฟัง"

"เหมือนจะเป็นงัน้" หนึง่ตะวนัหยุดยืนแล้วหันมามองดวงหน้าสวยคม

ของน้อง "อยากรู้ชัวร์ๆ ก็โทรหาสิ"

"ไม่เอา โทรหาผู้ชายก่อนมันไม่งาม" บุหลันกัลยาลอยหน้าลอยตา

แล้วหันกลับไปแทะขนมปังของตัวเองต่อ

หนึ่งตะวันถอนหายใจ จากนั้นก็เดินออกจากห้องไปเข้าลิฟต์ส่วนตัว

ของช้ันเพนต์เฮ้าส์โดยไม่พูดอะไรอีก...รัตติพงศ์หรือไนต์คือเพ่ือนสนิท

ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยของเขา ช่วงหลังๆ อีกฝ่ายไปอยู่เมืองนอก 

แทบไม่ได้กลับไทยเลย เม่ือไม่นานมานี้รัตติพงศ์เพิ่งถอนหม้ันและก�าลัง 

จะกลับมาอยู่เมืองไทย

เม่ือเป็นเพื่อนสนิท รัตติพงศ์ก็ย่อมต้องรู้จักครอบครัวธนโภคินของ

เขาด้วย หมอนัน่สนทิสนมกบับุหลนักลัยามาต้ังแต่หล่อนยังใช้ค�าน�าหน้าว่า

เด็กหญิง ระหว่างทั้งสองคนนี้มีเรื่องราวน่าสนใจทีเดียว

ก็ต้องรอดูต่อไปว่าสุดท้ายคู่นี้จะเป็นอย่างไร...
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บทที่ 1
ส�ยใยแห่งโชคชะต�

พรมิาภาเปิดประตเูข้าสูห้่องพกั เธอหันไปลงกลอนท่ีตดิต้ังไว้หลายช้ัน 

แม้จะเป็นอพาร์ตเมนต์ส�าหรับผู้หญิงโดยเฉพาะแต่เธอก็ไม่อยากประมาท 

เมือ่เรยีบร้อยแล้วเธอจงึหมุนกายเดนิไปท้ิงตวันัง่ตรงขอบเตยีงอย่างอ่อนล้า 

วนันีมี้ญาตห่ิางๆ คนหนึง่นดัเธอออกไปพบ และหัวข้อสนทนากถ่็วงอยู่ในอก

ของเธอจนถงึเวลานี้

'ฉันอยากให้เธอไปสมัครเป็นเลขาฯ ท่ีบริษัทธนโภคิน ท่ีนั่นก�าลัง 

รับสมัครเลขาฯ ให้เด็กเดือนคนนั้น' นงลักษณ์ประกาศเกือบจะทันทีที่เธอ

นั่งลงบนเก้าอี้ในร้านอาหาร

'คะ?'

'ฉันต้องการให้เธอไปสืบความลับที่นั่น!'

พรมิาภามนึงง จนนัง่ฟังต่อไปอีกพักเธอจึงกระจ่างใจ...ครอบครวัของ

นงลักษณ์ท�าธุรกิจหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือธุรกิจด้านเครื่องนุ่งห่มซึ่งเป็น

ธุรกิจที่ครอบครัวธนโภคินท�าก่อนมานานแล้ว หากธุรกิจนี้ก็กว้างมากและ

เท่าท่ีฟังดธูรุกจิของท้ังสองบรษัิทกทั็บซ้อนกนัแค่นดิเดยีวตรงท่ีรบัจ้างผลติ

เสื้อผ้าเหมือนกัน ต่างกันที่ทางธนโภคินมีแบรนด์ที่เข้มแข็งเป็นของตัวเอง
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ในหลายระดับ ขณะท่ีฝั่งนงลักษณ์เพิ่งขยับมาสร้างแบรนด์ของตัวเองได ้

ไม่นาน กระนั้นดูอย่างไรท้ังสองบริษัทก็ไม่น่าจะมีการกระทบกระท่ังทาง

ธุรกิจกันได้เลย

ทว่าหลงัจากนัน้อีกพกัหนึง่ หญิงสาวกจ็บัใจความได้ว่าประเดน็ส�าคญั

ท่ีกระตุน้ให้ครอบครวัของนงลกัษณ์โกรธแค้นน่าจะเป็นเรือ่งท่ีนภสัสร ลกูสาว

ของหล่อนโดนหนึง่ตะวนัหักอกในแบบท่ีท�าให้หล่อนเสยีหน้าอย่างร้ายกาจและ

โดนซุบซิบนินทาจนถึงวันนี้ จนท�าให้พวกเขาเกิดความคิดอยากจะเอาคืน 

หล่อนไม่ได้พูดเรื่องนี้ออกมาชัดๆ หากเธอเคยได้ยินข่าวนี้มาพักหนึ่งแล้ว 

จงึพอจบัมาปะตดิปะต่อได้

'ถ้าได้เป็นเลขาฯ ผูบ้รหิาร เธอกต้็องมีทางเข้าถงึข้อมลูหลายอย่าง...

ฉันต้องการข้อมูลลับของบริษัทนั้น!' นงลักษณ์ประกาศ

'ข้อมูลลับ...อะไรเหรอคะ' พริมาภาถามเสียงค่อย

'ไว้ถ้าเธอเข้าไปท�างานได้แล้วฉันถงึจะบอก' ญาตห่ิางๆ ของเธอบอก

เสียงสะบัด 'แล้วถ้าเธอท�าได้ส�าเร็จฉันจะให้เธอสองล้าน!'

สองล้าน...จ�านวนเงินสะกดเธอเอาไว้ แน่นอน เธอทราบว่าท�าไม 

อีกฝ่ายจึงยื่นข้อเสนอด้วยตัวเลขนี้ หากเธอนึกไม่ถึงว่านงลักษณ์จะลงทุน

ขนาดยอมจ่ายเงนิหลกัล้าน...แต่พอมานกึด ูถ้าได้ข้อมลูลบัทางธรุกจิมาจรงิๆ 

บริษัทของหล่อนก็อาจท�าเงินได้เกินสองล้านมาก

'ถ้าเธอไปสมัครเป็นเลขาฯ ได้ส�าเร็จฉันจะให้เธอเลยทันทีห้าหมื่น!' 

อีกฝ่ายโพล่งขึ้นมา ไม่รู้เพราะเห็นเธอเงียบไปนานหรือเปล่า

ห้าหมื่น...พริมาภาพรูลมหายใจยาว ในโพรงปากขมปร่า

เรือ่งมันเริม่ต้นตรงท่ีพ่อของเธอซ่ึงอยูต่่างจงัหวดัเมาแล้วข่ีจกัรยานยนต์

ไปชนเดก็แถวบ้าน พ่อแม่เดก็เรยีกเงนิห้าหม่ืน ไม่อย่างนัน้จะเอาเรือ่ง เมือ่ 

รู้ข่าวแบบนี้ลูกสาวคนเดียวอย่างเธอจะท�าอะไรได้นอกจากพยายามหาเงิน  

แต่ล�าพังหนี้เดิมเธอก็ต้องพยายามท�างานหาเงินชดใช้แบบมองไม่เห็น 
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ทางหมดอยู่แล้ว ทุกวนันีพ้อจ่ายหนีแ้ล้วเธอกเ็หลอืใช้แทบจะเดือนชนเดอืน 

บรษัิทท่ีเธอท�างานด้วยกเ็พิง่ปิดตวัลงไป ยังดท่ีีได้เงนิชดเชยมา แม้จะแค่ 

เดอืนเดยีวเพราะเธอเพิง่เข้ามาท�างานไม่ถงึปีกต็าม แล้วจู่ๆ  ต้องใช้เงนิห้าหมืน่ 

ทรพัย์สนิจะไปจ�าน�าจ�านองก็ไม่มี ทางเดยีวคอืกูเ้งนิหรอืหยิบยืม ญาติของ

เธอส่วนใหญ่อยู่ต่างจงัหวดั ฐานะไม่ต่างกบัครอบครวัเธอ หวังพ่ึงพาอะไร 

ไม่ได้ ญาติท่ีร�า่รวยท่ีเธอนกึออกกค็อืครอบครวัของนงลกัษณ์นีเ่อง

เดิมนงลักษณ์ก็ไม่ได้มีฐานะดี หากหล่อนเก่งและถีบตัวเองจนได้

แต่งงานเข้าไปอยู่ในครอบครัวที่ร�่ารวย จากนั้นหล่อนก็ทิ้งชีวิตเดิมๆ แทบ

ตดัญาตขิาดมิตรกบัเครอืญาต ิขนาดญาติใกล้ชิดยงัแทบไม่ได้พบ พรมิาภา

เป็นเพยีงญาตห่ิางๆ กแ็ทบไม่ต้องพดูถงึ เธอเคยเจอนงลกัษณ์แค่ครัง้เดยีว

เม่ือสองสามปีก่อนตอนญาติคนหนึ่งได้ดิบได้ดีเป็นรองผู้ว่าฯ จึงมีการ 

จัดงานฉลอง และอาจเพราะต�าแหน่งท่ีใหญ่โตท�าให้นงลักษณ์ยอมไป 

ร่วมงานด้วย แต่ครั้งนั้นเธอก็ไม่ได้คุยกับหล่อนสักค�าเดียว

เม่ือเดือนก่อนเธอได้ไปท�างานกับบริษัทออร์แกไนเซอร์ซ่ึงจัดงาน 

เปิดตวัสนิค้าแบรนด์หนึง่ให้พวกไฮโซ นงลกัษณ์กเ็ป็นแขกรบัเชิญในงานนัน้

ด้วย เธอไม่ได้คดิจะเข้าไปทักหล่อน หากบังเอิญญาตท่ีิท�างานอยู่ใกล้ๆ แวะ

มาหาเธอ อีกฝ่ายจ�านงลักษณ์ได้และท�าท่าจะเข้าไปทัก เมื่อพิจารณาจาก

เรือ่งราวท่ีผ่านมา เธอกค็ดิว่านงลกัษณ์คงไม่อยากให้คนท่ีดูธรรมดาๆ บ้านๆ 

เข้าไปทักแล้วบอกว่าเป็นญาติแน่ เธอเลยแก้ไขสถานการณ์และกันญาติ 

ออกไป

แต่เรือ่งบังเอิญในวนันัน้กไ็ม่จบเพยีงแค่นัน้ เพราะพรมิาภายงัได้พบกบั

บุหลันกัลยาในงานนี้อีกด้วย ซ่ึงปฏิกิริยาของรายนี้ตรงข้ามกับนงลักษณ์ 

โดยสิน้เชิงทีเดยีว

'พี่พรีม! พี่พรีมใช่ไหมคะ!'

การท่ีบุหลนักลัยาจ�าเธอได้นบัว่าเกนิคาด เพราะครัง้สดุท้ายท่ีเจอกนั
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กผ่็านมาถงึเจด็ปีแล้ว แต่ท่ีท�าให้เธออ้ึงย่ิงกว่าคอืการท่ีอกีฝ่ายเข้ามาทักเธอ

อย่างสนิทสนม เนื่องจากเม่ือเจ็ดปีก่อนเธอลาจากครอบครัวธนโภคิน 

มาอย่างไม่สวยงาม ถึงตอนนั้นบุหลันกัลยาจะเพิ่งอายุสิบห้าสิบหก หากก็

ถือว่ารู้ความแล้ว หล่อนควรรังเกียจเธอด้วยซ�้าไป

'พี่พรีมจ�าเดือนได้ไหมเนี่ย'

'จ�าได้สิคะ พี่จะลืมน้องเดือนได้ยังไง' พริมาภารีบตอบเมื่ออีกฝ่าย 

ถามย�้า

บุหลนักลัยาโตขึน้กว่าตอนท่ีเจอกนัครัง้สดุท้ายมาก ตอนนีห้ล่อนไม่มี

เบบ้ีแฟตแบบเดก็วยัรุน่แล้ว นอกจากนีก้ส็งูข้ึนและเพรยีวข้ึนด้วย แต่เค้าหน้า

ของหล่อนยังคงเดิม โดยเฉพาะดวงตาคมสวยสีนิลเด่น หล่อนสนใจการ 

แต่งเนือ้แต่งตวัและฉายแววเปรีย้วตัง้แต่ตอนนัน้ และมนักอ็อกดอกออกผล 

อย่างชัดเจนในปัจจบัุน หล่อนกลายเป็นนางแบบและเป็นเซเลบรติีผู้น้�าเทรนด์

ด้านแฟช่ันคนหนึง่

'ดีจัง' บุหลันกัลยายิ้มออกมาอย่างเป็นมิตร ก่อนจะรัวค�าพูดเป็นชุด 

'เดือนนึกว่าทักผิดซะแล้ว แต่พี่พรีมสวยเหมือนเดิม...ไม่สิ สวยกว่าเดิม 

เพยีงแต่หน้าหวานเจีย๊บเหมือนเดมิ เดอืนเลยม่ันใจจนต้องเข้ามาทัก แล้วนี่

พี่พรีมมาท�างานเหรอคะ'

'ค่ะ มารบัจอ็บพเิศษน่ะ ส่วนน้องเดอืนกค็งเป็นแขกของงานนี้ใช่ไหม'

'แค่แวะเอากระเช้าดอกไม้มาแสดงความยินดีน่ะค่ะ เดี๋ยวเดือนต้อง 

รบีไปงานแต่งงานต่อ...เสยีดายจงั อุตส่าห์เจอพีพ่รมี' สาวรุน่น้องบ่นหน้ามุ่ย 

ก่อนท่ีหล่อนจะท�าท่านกึขึน้ได้ 'เอ้อ งัน้พีพ่รมีเอานามบัตรเดอืนไปค่ะ'

ไม่พูดเปล่า บุหลันกัลยาเปิดกระเป๋าสะพายหยิบนามบัตรใบหนึ่ง 

ส่งให้เธอ จากนั้นหล่อนก็ยิ้มเผล่

'พอดีเดือนรับงานถ่ายแบบออกอีเวนต์หาตังค์กินหนมน่ะค่ะเลย 

มีนามบัตร ถ้ายังไงเดี๋ยวพี่พรีมยิงมาหาเดือนเนาะ ตอนนี้เดือนต้องรีบไป
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แล้วค่ะ ไว้คุยกันนะ'

พริมาภาเก็บนามบัตรใบนั้นไว้อย่างดี หากไม่เคยคิดจะโทรไปตามที่

อีกฝ่ายสั่งไว้...เส้นทางชีวิตของเธอกับสมาชิกครอบครัวธนโภคินไม่ควร

พาดผ่านกันอีก แค่บังเอิญเจอกันก็อาจถือว่ามากเกินไปแล้วด้วยซ�้า

อย่างไรกต็ามการพบกนัในวนันัน้ของเธอกบับุหลนักลัยากลบัตกอยู่ใน

สายตาของนงลกัษณ์ และหล่อนกส็นใจเรือ่งนีจ้นถงึขัน้เรยีกเธอไปคยุ ท้ังท่ี

ก่อนหน้านี้ไม่มีทีท่าสักนิดแม้หล่อนจะเห็นว่าเธอช่วยกันญาติออกไปไม่ให ้

เข้ามาทักกต็าม

'เธอรู้จักกับพวกบ้านธนโภคินด้วยเหรอ เมื่อกี้ฉันเห็นเด็กที่ชื่อเดือน

เข้าไปทักเธอ' หลงัจากไถ่ถามช่ือและไล่เลยีงว่าเป็นญาตกินัแน่ รวมถงึถาม

เรื่องหน้าท่ีการงานนิดหน่อย นงลักษณ์ก็พุ่งเข้าหาบทสนทนาท่ีดูเหมือน 

น่าจะเป็นจุดประสงค์หลักของหล่อน

'ก.็..หนรููจ้กักบัรุน่พ่ีของน้องเขาน่ะค่ะ ตัง้แต่สมัยเรยีน' สญัชาตญาณ

เตือนพริมาภาว่ามีอะไรบางอย่างแปลกๆ เธอเลยตอบไปแบบนั้น ซ่ึงเธอ 

กถ็อืว่าไม่ได้โกหก ในเมือ่พีช่ายแท้ๆ กน็บัเป็นรุน่พี่ในรปูแบบหนึง่เหมอืนกนั

'ดูท่าทางสนิทกันนะ'

'ไม่หรอกค่ะ ไม่ได้เจอกันมาหลายปีแล้ว พอเจอกันอีกทีน้องเขาเลย

แปลกใจ'

นงลักษณ์ท�าท่าเหมือนจะถามอะไรบางอย่างต่อ ทว่าสุดท้ายหล่อนก็

เพียงถามเบอร์โทรศัพท์ของเธอเอาไว้ ก่อนจะผละไปเสียเฉยๆ...พริมาภา

งุนงงและแปลกใจ แต่เม่ือคิดว่าจะไม่ได้เจอกับหล่อนแล้วเธอเลยไม่ได้ 

เก็บเรื่องนี้มาคิดอีก จนกระทั่งเกิดเรื่องที่ท�าให้เธอต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน

พรมิาภาพยายามหาเงนิห้าหมืน่จนแทบหน้ามดื จะกูเ้งนิจากธนาคาร

ก็ต้องใช้เวลาแถมตอนนี้เธอก็ตกงานด้วย จะกดเงินสดจากบัตรเครดิต 

วงเงินของเธอก็ไม่พอ นี่เป็นครั้งแรกทีเดียวท่ีเธอโกรธตัวเองท่ีหลีกเลี่ยง 
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การท�าบัตรกดเงินสดเอาไว้เพราะไม่อยากเป็นหนี้ง่ายเกินไป ครั้นจะไปยุ่ง

กับพวกเงินกู้นอกระบบ เธอก็เข็ดจากประสบการณ์ของครอบครัวในอดีต

เสียแล้ว ไม่ว่ามองทางไหนก็คล้ายเห็นแต่ความมืดมิด จนกระท่ังเธอเปิด

โทรศัพท์ดูแล้วเห็นเบอร์ของนงลักษณ์

วันนั้นอีกฝ่ายถามเบอร์เธอ แต่เนื่องจากหล่อนลืมเอาแว่นสายตา 

มาท�าให้กดโทรศัพท์มือถือไม่ถนัด หล่อนจึงให้เธอกดโทรศัพท์เข้าไปท่ี 

เบอร์ของหล่อน นั่นท�าให้เธอมีเบอร์ของนงลักษณ์ไปโดยปริยาย และเธอก็

ตัดสนิใจบันทึกเบอร์เอาไว้เพราะคดิว่าหล่อนอาจโทรมา ขณะท่ีเธอแน่ใจว่า

ตนเองจะไม่ได้เป็นฝ่ายติดต่อไปแน่ๆ

ทว่าเม่ือถึงวันท่ีเข้าตาจน พริมาภาก็ต้องเป็นฝ่ายกดต่อสายไปหา

นงลักษณ์เองจนได้ หล่อนฟังเรื่องความจ�าเป็นต้องใช้เงินของเธอ รวมถึง

ซักไซ้เรื่องหน้ีก้อนอื่นๆ ของบ้านเธอ ปกติเธอไม่พูดเรื่องนี้กับใคร หาก 

เม่ือจ�าเป็นเธอก็ต้องพูด กระนั้นเม่ือฟังจบอีกฝ่ายกลับบอกว่าจะคิดดูก่อน

แล้ววางสายไป

หญิงสาวจิตตกอย่างหนัก มั่นใจว่าหล่อนคงไม่ติดต่อกลับมา แม้จะ

ไม่เข้าใจว่าท�าไมหล่อนจึงถามไถ่อะไรเธอมากมายแทนท่ีจะปฏิเสธแต่แรก 

หากเอาเข้าจริงปรากฏว่าเม่ือเช้าหล่อนกลับโทรมาเรียกเธอไปคุยท่ี 

ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้วก็ย่ืนข้อเสนอ ตัวเลขนั้นเป็นจ�านวนใกล้เคียงกับ 

หนี้ก้อนโตของครอบครัว นับว่าเธอเปิดเผยจุดอ่อนให้นงลักษณ์โจมตีเอง

แท้ๆ หากคราวนีถ้งึจะร้อนเงนิและข้อเสนอจะดสีกัแค่ไหน เธอกจ็�าต้องเป็น

ฝ่ายขอกลับมาคิดดูก่อนบ้าง

ไม่ใช่แค่เพราะมันเป็นเรื่องผิด แต่เพราะมันเกี่ยวข้องกับครอบครัว 

ธนโภคินด้วย...

พรมิาภาลกุข้ึนไปเปิดลิน้ชักเลก็ๆ ของโต๊ะเครือ่งแป้ง จากนัน้กห็ยิบซอง

เลก็ๆ ออกมา ในซองนัน้นอกจากมีบัตรสะสมแต้ม การ์ดสมาชิกของร้านรวง
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ต่างๆ แล้วกยั็งมีนามบัตรของคนท่ีเธอพบเจอ แน่นอนว่ารวมถงึนามบัตรของ

บุหลนักลัยาด้วย

หญิงสาวเดนิถอืนามบัตรกลบัไปท่ีเตยีง เธอหยบิโทรศัพท์มือถอืข้ึนมา

กดตามตวัเลขท่ีปรากฏบนนามบัตร จากนัน้กส็ดูลมหายใจลกึระหว่างฟังเสยีง

รอสาย

"ฮัลโหล"

"น้องเดือน นี่พี่พรีมเองนะคะ"

"พี่พรีม?" เสียงบุหลันกัลยาฟังงุนงง แต่แค่อึดใจหล่อนก็ร้องต่อ  

"อ๋อ พี่พรีม! โอ๊ย นี่เดือนนึกว่าพี่พรีมจะไม่โทรมาหาเดือนแล้วเนี่ย"

"น้องเดอืนว่างไหมคะ พีม่เีรือ่งส�าคญัจะคยุด้วย" พรมิาภาถามกลบัไป

เสยีงขรมึ นัน่ท�าให้อีกฝ่ายเงยีบไปอึดใจ ก่อนจะตอบกลบัมาอย่างเป็นงาน

เป็นการข้ึน ท่าทางคงสมัผสัได้ว่าเธอมธีรุะส�าคญัจรงิๆ

"ว่างค่ะ คุยได้ พี่พรีมมีอะไรว่ามาได้เลย"

พอได้ฟังธรุะของพรมิาภาแล้วบุหลนักลัยากต็ดัสนิใจว่าควรนดัเจอกนั 

หลังจากนั้นหล่อนก็ถามว่าเธอพักอยู ่แถวไหนแล้วขับรถมาหาเธอถึง 

ห้างใกล้ๆ ตอนแรกเธอเกรงใจเพราะมันไกลจากบ้านธนโภคิน อีกฝ่ายจึง

บอกว่าหล่อนกับพี่ชายย้ายมาอยู่คอนโดฯ กลางเมืองแล้ว

"โอ๊ย นีมั่นเรือ่งบ้าอะไรกนัเนีย่" น้องสาวของหนึง่ตะวันถงึกบัยกมอืข้ึน

กมุขมบัหลงัจากขอให้เธอเล่าเรือ่งท้ังหมดให้ฟังอย่างละเอียดอีกครัง้

"น้องเดอืนพอจะรูบ้้างไหมคะว่ามีการขัดแย้งทางธรุกจิอะไรกนัถงึต้อง

ท�ากันขนาดนี้เลย"

"ก่อนหน้านี้เดือนยังเรียนไม่จบก็แค่เข้าไปช่วยนู่นนี่นิดๆ หน่อยๆ 

เวลามงีานส�าคญัๆ เท่านัน้แหละค่ะ" บุหลนักลัยาส่ายหน้าไปมา "ความจรงิ

ปกติถ้ามีเรื่องใหญ่ๆ พี่เดย์ก็จะเล่านะ แต่เรื่องนี้เดือนไม่เคยได้ยินเลย"
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"แล้วมันก็มีเรื่องลูกสาวของนงลักษณ์..."

"อ๋อ จรงิด้วย!" สาวเปรีย้วท�าท่านกึข้ึนได้ "ยายนัน่เกาะแกะพ่ีเดย์หนกั

มาก ตอนแรกๆ พ่ีเดย์กยั็งรกัษาน�า้ใจไว้หน้า แต่พอนานเข้าเริม่ลามปาม ไป

ระรานผูห้ญิงรอบตวัพีเ่ดย์ท่ัวเลย พีเ่ดย์เลยจดัหนกัซะกลางงานเลีย้ง ตอนนี้

ได้ข่าวว่าหลบไปเลยีแผลใจท่ีองักฤษนูน่...เอ้อ แล้วพ่ีพรมีรูเ้รือ่งนีม้ากน้อย

แค่ไหนคะเนีย่"

"ก็แค่ที่ลงข่าวซุบซิบในหนังสือพิมพ์ แล้วพี่ก็จับแพะชนแกะเอา"

"อมื แต่ถ้าบอกว่าบ้านนัน้แค้นพีเ่ดย์เรือ่งนีก้เ็ป็นไปได้นะคะ" บุหลนักลัยา

ท�าท่าครุน่คดิ ก่อนท่ีดวงตาสวยคมจะเบนกลบัไปหาคนท่ีนัง่อยู่ฝ่ังตรงข้าม

ของโต๊ะในร้านอาหารฟาสต์ฟูด้อีกครัง้ "แล้วพีพ่รมีจะเอายังไงต่อคะ"

"ท่ีพี่โทรหาน้องเดือนก็เพราะอยากปรึกษานี่แหละค่ะ" พริมาภายก 

มมุปากเป็นรอยย้ิมฝืด "เป็นตายร้ายดียังไงพีก่จ็ะไม่มวีนัท�าร้ายพี.่..ครอบครวั

น้องเดอืน พ่ีอยากให้พวกน้องเดอืนรูไ้ว้ว่าก�าลงัมคีนคดิไม่ดด้ีวย"

สาวรุ่นน้องสังเกตได้อย่างง่ายดายว่าอีกฝ่ายหลีกเลี่ยงการพูดชื่อ 

หนึ่งตะวัน หล่อนจ้องใบหน้าสวยหวานอย่างค้นคว้า กอ่นจะส่งค�าถามผ่าน

กลีบปากรูปกระจับออกไป

"เมื่อตอนนั้น...พี่พรีมไม่ได้เต็มใจรับเงินจากคุณแม่ใช่ไหมคะ"

พริมาภาอ้ึงไปนิดหนึ่ง คิดไม่ถึงว่าบุหลันกัลยาจะถามเรื่องนี้ แต่ 

หลังจากท่ีเห็นว่าหล่อนจ้องมาไม่วางตา บ่งบอกว่าจะไม่ยอมถอยจนกว่า 

จะได้ค�าตอบ เธอก็ส่ายหน้าเบาๆ

"พี่เต็มใจรับเงินก้อนนั้นมาเองค่ะ"

"งั้นมันก็ต้องมีเหตุผลท่ีท�าให้พี่พรีมรับเงิน...บอกเดือนมาหน่อยค่ะ

ว่าเหตุผลคืออะไร พี่พรีมคบพี่เดย์เพราะแค่หวังรวยทางลัด หรือว่าเพราะ

อะไร" บุหลันกัลยารุกต่อตามนิสัย ปิดท้ายด้วยการดักคอ "แล้วก็ช่วยอย่า

โกหกเดือนนะคะ ไหนๆ เรื่องก็ผ่านมาจนป่านนี้แล้ว โตๆ กันแล้วด้วย"
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อีกครั้งท่ีพริมาภานิ่งอ้ึงไป ขณะท่ีอีกฝ่ายก็ยังคงจ้องเธออย่างมุ่งมั่น

เช่นเดิม จนสุดท้ายเธอก็ถอนหายใจออกมาเบาๆ

"ก่อนพี่จะตอบอะไร พ่ีคงต้องขอให้น้องเดือนรับปากกับพ่ีก่อนว่า 

จะไม่เอาเรื่องนี้ไปพูดกับใคร"

"ใครที่พูดถึงนี่คือพี่เดย์ใช่ไหมคะ" น้องสาวของหนึ่งตะวันเลิกคิ้ว

"ทุกคนนั่นแหละค่ะ พี่ไม่อยากรื้อฟื้นเรื่องนี้"

"ได้ค่ะ เดอืนสญัญาว่าจะไม่เล่าเรือ่งนี้ให้ใครฟัง อันท่ีจรงิเดอืนก็ไม่ได้

อยากรื้อฟื้นอะไรหรอก แต่มันคาใจ..."

"ความจริงเรื่องมันก็ไม่มีอะไรมาก ตอนนั้นพ่ีมีเรื่องจ�าเป็นต้องใช้ 

เงินก้อนใหญ่ แล้วพอได้ข้อเสนอให้เลิกกับพี่เดย์เพื่อแลกกับเงินก้อนนั้น  

พี่ก็ยอม...เรื่องมีอยู่แค่นี้แหละค่ะ" พริมาภาไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลย

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา และแม้จะเนิ่นนานผ่านมาถึงเจ็ดปีแล้ว แต่ลึก 

ลงไปหัวใจของเธอกลับยังสั่นหวิว มือท่ีวางอยู่บนตักใต้โต๊ะบีบเข้าหากัน 

หากเธอก็ต้องพยายามรักษาสีหน้าให้เป็นปกติที่สุด

"เดอืนขอละลาบละล้วงถามได้ไหมคะว่าเรือ่งจ�าเป็นต้องใช้เงนิก้อนใหญ่

นัน้คืออะไร"

"ตอนนัน้คณุแม่ของพีเ่ส้นเลอืดในสมองแตก ค่ารกัษาเบิกได้แค่บางส่วน 

แล้วยังมีค่าใช้จ่ายอย่างอ่ืนอีก ตอนนัน้บ้านพีก่มี็ภาระหนีส้นิมากด้วย"

"แล้วคณุแม่ของเดอืนกเ็รยีกพีพ่รมีไปคุยพอด.ี..มันไม่ใช่เรือ่งบังเอิญ

ใช่ไหมคะ"

พริมาภาปิดปากเงียบ พอเห็นอย่างนั้นบุหลันกัลยาก็ถอนหายใจบ้าง

"คณุพ่อกบัคณุแม่เดอืนเสยีไปแล้ว พ่ีพรมีรูใ้ช่ไหมคะ คณุพ่อไปผ่าตดั

เลก็ๆ ตอนแรกกเ็หมือนไม่เป็นอะไร แต่ไปๆ มาๆ กต็ดิเชือ้ในกระแสเลอืด 

เฉยเลย ส่วนคณุแม่เป็นโรคมะเรง็ พอท่านเสยีเดอืนกบัพีเ่ดย์ถงึย้ายบ้าน... 

ท่ีพดูมาเน่ียคอืเดอืนจะบอกว่าตอนนีค้ณุแม่ไม่อยู่แล้ว เดอืนเองเป็นลกูสาว
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แท้ๆ ไม่มทีางท�าอะไรให้ช่ือเสยีงคณุแม่เสยีหายหรอก แล้วเดอืนกร็ูอ้ยู่แล้ว

ด้วยว่าคณุแม่ไม่ปลืม้พีพ่รมีเท่าไหร่ พ่ีพรมีพูดมาเถอะค่ะ เดอืนแค่อยากรู้

ความจรงิว่าตอนนัน้มันเกดิอะไรข้ึนเท่านัน้เอง"

"มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกค่ะ" หลังจากเงียบไปพักใหญ่พริมาภา 

ก็ยอมเปิดปาก เสียงของเธอแผ่วเบา...ในเม่ือหล่อนก็ทราบอยู่แล้วว่าแม ่

ไม่ชอบเธอ ถ้าจะพูดก็คงไม่เป็นไร "คุณแม่ของน้องเดือนรู้ว่าครอบครัวพี่

เดือดร้อนเรื่องเงินเลยยื่นข้อเสนอมา แล้วพี่ก็รับไว้..."

"คุณแม่บอกพวกเราว่าพี่พรีมคบกับพี่เดย์เพราะเห็นว่าบ้านเรารวย  

แล้วคุณแม่ก็บอกว่าแค่ลองใจพี่พรีมเฉยๆ ด้วย แต่พี่พรีมดันรับข้อเสนอ 

จริงๆ" บุหลันกัลยาหยุดนิดหน่ึงเพื่อสังเกตท่าทีของอีกฝ่าย พอเห็นว่า 

บนใบหน้าสวยหวานมีเพยีงรอยย้ิมจางๆ โดยไม่มีทีท่าจะพดูอะไร หล่อนเลย

พรูลมหายใจออกมา "วนัท่ีคณุแม่นดัพีพ่รมีไปท่ีบ้านน่ะ คณุแม่คดิว่าไม่มีใคร

อยู ่แต่ความจรงิวนันัน้เดอืนอยู่บ้านด้วย"

พริมาภากะพริบตา เธอมองสาวรุ่นน้องอย่างคาดไม่ถึง แล้วค�าถาม

กผ็ดุขึน้ในดวงตากลมโต เธอไม่ได้เปิดปาก หากหล่อนกพ็ยักหน้าแล้วเฉลย

เอง

"วนันัน้เดอืนบังเอิญเดนิไปเจอคณุแม่ก�าลงัคยุกบัพ่ีพรมี แต่ได้ยินบ้าง

ไม่ได้ยินบ้าง บางช่วงกฟั็งไม่รูเ้รือ่ง เดอืนเลยไม่ค่อยแน่ใจ...อันท่ีจรงิเดอืน

กไ็ม่ค่อยเข้าใจด้วยน่ะแหละ แล้วพีพ่รมีกร็ูว่้าคณุแม่เป็นคนยังไง เดอืนไม่กล้า

ทักท้วงอะไรหรอก แถมตอนนัน้พีพ่รมีกร็บัเงนิไปจรงิๆ ด้วย"

ในครอบครัวธนโภคินนั้นดวงดาวแม่ของบุหลันกัลยาเป็นใหญ่ ท่าน

ค่อนข้างเจ้ายศเจ้าอย่างและมีทีท่าไม่ค่อยปลืม้พรมิาภาซ่ึงมาจากครอบครวั

แสนธรรมดา กระนัน้ท่านก็ไม่ค่อยแสดงออกต่อหน้าลกูชายหัวแก้วหัวแหวน

เท่าไหร่ ถ้าลบัหลงักเ็ป็นอีกเรือ่ง หนึง่ตะวันถอืว่าเป็นลกูแม่ ขณะท่ีบุหลนักลัยา

นัน้เป็นลกูพ่อเสยีมากกว่า หล่อนเลยเห็นอย่างชัดเจนว่าแม่ไม่ชอบแฟนของ
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พีช่ายเอาเสยีเลย ส่วนหนึง่ตะวนักอ็าจจะพอรู ้ หากเนือ่งจากเห็นไม่ชัดเขา 

คงคดิว่าถ้านานไปเดีย๋วอะไรๆ กค็งดข้ึีนเอง อกีอย่างดเูหมอืนเขาจะมัน่ใจว่า

สดุท้ายแม่จะยอมตามใจเขาเหมือนเรือ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเห็นได้ชัดว่าเขาคดิผดิ

"ใช่ค่ะ พี่รับเงินไปจริงๆ" พริมาภาบอกเสียงหนักแน่น "พี่เลือกเงิน

มากกว่า พี่ท�าร้ายพี่เดย์...นั่นคือประเด็นส�าคัญทั้งหมดของเรื่องนี้"

"ตอนนั้นพี่เดย์เสียใจมาก เหมือนจะเป็นบ้าไปเลย" บุหลันกัลยา 

ถอนหายใจ และมันกท็�าให้คนฟังสมัผสัได้ถงึความเจ็บปวดและความเสยีใจ

ท่ีแล่นริว้ข้ึนมาในอก "ตอนนัน้เดอืนไม่เข้าใจจรงิๆ นะ คอืเดอืนพอจบัได้ว่า

พี่พรีมก็ไม่ได้อยากได้เงิน แต่เหมือนจะมีความจ�าเป็นอะไรซักอย่าง เดือน

ยังแปลกใจว่าท�าไมพีพ่รมีไม่คยุกบัพีเ่ดย์ พอโตข้ึนเดอืนกเ็ข้าใจอะไรมากข้ึน 

เหลอืเรือ่งท่ีคาใจกค็อืเดอืนไม่รูว่้าความจ�าเป็นของพีพ่รมีคอือะไร พอมาฟัง

แบบนีก้เ็ข้าใจแล้วล่ะ...แล้วกค็ดิว่าถ้าเป็นเดอืนกอ็าจท�าเหมอืนกนัด้วย เพราะ

ถงึจะทู่ซ้ีอยู่ต่อเผลอๆ อาจจะเสยีหมดทุกอย่างเลยก็ได้ในเมือ่คุณแม่ไม่ชอบ 

พีพ่รมีเลย"

ใช่ ดวงดาวไม่ชอบ...อาจใช้ค�าว่ารังเกียจเธอได้ด้วยซ�้า ท่านคิดว่า

ลูกชายควรได้พบผู้หญิงท่ีคู่ควรเหมาะสมกว่าเธอ เรื่องนี้เธอเองก็ยอมรับ 

แต่อาจเพราะความรักรวมถึงความเยาว์วัยท�าให้เธอคิดในแง่ดีว่าเวลาอาจ

ช่วยให้ท่านเปลี่ยนความคิด หากสุดท้ายก็เป็นเธอเองท่ีหักหลังหนึ่งตะวัน

อย่างเลือดเย็น เลือกเงินมากกว่าคนรัก ถึงจะรู้สึกผิดและยังรักเขาจนถึง 

วนันี ้กระนัน้ความจรงิกค็อืเธอรกัตวัเองมากกว่า และต่อให้มโีอกาสย้อนเวลา

กลับไป เธอก็จะยังเลือกเหมือนเดิม

"แล้วเรือ่งญาตขิองพี ่น้องเดอืนจะเอายงัไงคะ" พรมิาภาวกกลบัมาหา

หัวข้อสนทนาท่ีท�าให้เธอต้องโทรหาอีกฝ่ายในวันนี้

"เดือนขอถามพี่พรีมก่อนว่าก่อนหน้านี้พี่พรีมท�างานอะไรมาบ้าง"

"พีเ่ป็นเลขาฯ ค่ะ" เธอตอบงงๆ แต่กย็อมไล่ให้อีกฝ่ายฟังว่าเคยท�างาน
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พิเศษอะไรมาอีกบ้าง

"แล้วตอนนี้พี่พรีมท�างานอะไรอยู่คะ"

"พ่ีตกงานค่ะ บรษัิทท่ีพีท่�างานเพิง่ปิดไปเม่ือครึง่เดอืนก่อนนีเ่อง ตอนนี้

พีก่�าลงัหางานใหม่อยู่"

"อะไรจะสะดวกขนาดนี้ เดือนว่าให้พี่พรีมมาเป็นเลขาฯ ของเดือนก็

น่าจะได้นะ"

"คะ?!" สาวรุ่นพี่ร้องออกมาด้วยความตกใจ

"เดอืนคดิว่าถงึพ่ีพรมีปฏเิสธ ยายนงลกัษณ์กอ็าจไปหาคนอ่ืนมา ถ้าเป็น

พีพ่รมีทางเดอืนกยั็งรูว่้าพวกนัน้คดิท�าอะไรบ้าง แต่ถ้าเป็นคนอ่ืนนีห่มดสทิธิ์

เลย รอรบัความเสยีหายสถานเดยีว"

พรมิาภาอ้าปากจะปฏเิสธ หากเอาเข้าจรงิกพ็ดูไม่ออก เพราะเธอไม่อาจ

โต้แย้งเหตผุลท่ีอีกฝ่ายให้ไว้ได้...อย่างไรนงลกัษณ์กค็งไม่หยุดแผนการร้ายกาจ

เพยีงเพราะค�าปฏเิสธของเธอแน่

"เอาตามที่เดือนบอกเถอะค่ะ มารับเงินเดือนจากทางนี้ แล้วพี่พรีมก็

จะได้เงินห้าหมื่นจากทางนู้นด้วยไง" หล่อนเกลี้ยกล่อม

"แต่..." พรมิาภาอึกอัก หากบุหลนักลัยากเ็ดาได้ว่าเธอก�าลงัคดิอะไรอยู่

"เรือ่งพีเ่ดย์ใช่ไหมคะ" เม่ือเห็นสาวรุน่พ่ีพยักหน้ารบั หล่อนกถ็ามต่อ 

"ถามจรงิๆ เถอะค่ะ พีพ่รมีไม่อยากให้พีเ่ดย์รูค้วามจรงิเหรอ เดอืนหมายถงึ

อย่างน้อยก็ให้พีเ่ดย์รูเ้หตผุลท่ีพีพ่รมีตดัสนิใจแบบนัน้น่ะ"

"ความจรงิกค็อืพีท่รยศพีเ่ดย์ไม่ใช่เหรอคะ ไม่ว่าพ่ีจะท�าไปด้วยเหตผุล

อะไรก็ตาม" เธอหลุบสายตาลงมองแก้วน�้าอัดลมที่ตั้งอยู่ตรงหน้า

ไม่ว่าอย่างไรพริมาภาก็ยงัคงรกัฝังใจอยูก่บัหนึง่ตะวนั ตอ่ให้เข้าข้าง 

ตวัเองว่าเขาจะให้อภยัเพราะเธอท�าไปเพ่ือช่วยครอบครวั กระนัน้เหตกุารณ์

เมื่อเจ็ดปีก่อนเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันก็มีแต่ตอกย�้าให้เธอยอมรับความจริง 

ข้อหนึ่งว่าเขาคู่ควรกับผู้หญิงท่ีสมบูรณ์พร้อมกว่าเธอ ถ้าเธอยังอยู่กับเขา  
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เธอกค็งเป็นตัวถ่วงและเขากค็งต้องเดอืดเนือ้ร้อนใจเกีย่วกบัครอบครวัของเธอ

ไม่จบไม่สิน้ เธอเห็นข่าวชีวติรกัของเขาเป็นระยะ ผูห้ญิงแต่ละคนล้วนอยู่ใน

สงัคมเดียวกบัเขา พวกหล่อนสวย เก่ง ฉลาด เหมาะสมกบัเขาด ีและเธอก็

ยังนกึอวยพรจากใจจรงิทุกครัง้ให้เขาได้พบคนท่ีใช่เสยีที

ส�าหรบัพรมิาภาแล้ว เธอปรารถนาเพยีงให้หนึง่ตะวันมีความสขุและ 

ได้พบเจอแต่สิง่ท่ีดี ส่วนตวัเธอกแ็ค่อยากมองเขามีความสขุจากไกลๆ เท่านัน้ 

เธออยากให้เขาเกลียดเธอและจดจ�าเธอในฐานะผู้หญิงทรยศเห็นแก่เงิน 

ต่อไป เพราะถ้ากลับมาเจอกันแล้วเขาท�าดีกับเธอแม้สักนิด...เธอก็คง 

เจบ็หนกั

"ถงึเดือนจะไม่เข้าใจพีพ่รมี แต่เดอืนกส็ญัญาไว้แล้วว่าจะไม่พูด ไม่ต้อง

ห่วงนะคะ" บุหลนักลัยาให้ค�าม่ัน มันคอืเรือ่งระหว่างคนสองคน และหล่อน 

กต้็องเคารพการตดัสนิใจของสาวรุน่พี่

"ขอบคุณค่ะ"

"แต่เดือนก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะคะว่าอยากให้พี่พรีมมาเป็นเลขาฯ 

ของเดือน มันเป็นทางเดียวที่จะท�าให้เดือนกับพี่เดย์รู้ความเคลื่อนไหวของ

ทางนู้น" บุหลันกัลยาบอก แต่พอเห็นสีหน้าลังเลของอีกฝ่ายหล่อนก ็

ถอนหายใจ "เอาอย่างนี้ค่ะ เดือนจะรีบไปคุยกับพี่เดย์ก่อน แล้วถ้าพ่ีเดย์

โอเคที่จะเจอพี่พรีมเพื่อคุยเรื่องนี้ พี่พรีมจะยอมไปเจอพี่เดย์ใช่ไหมคะ"

พริมาภานิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนที่สุดท้ายจะยอมพยักหน้ารับ แม้ในหัวใจ

จะเต็มไปด้วยความกลัว หากความห่วงใยท่ีมีต่อสองพ่ีน้องบ้านธนโภคิน 

ก็มากมายไม่แพ้กัน

เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เจอสองพี่น้องอีก แต่สุดท้ายก็บังเอิญได้พบ

บุหลันกัลยา และมันก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึง ไม่ว่า

จะเป็นความบังเอญิหรอืโชคชะตา เธอก็ได้มานัง่ตรงหน้าอีกฝ่ายในวันนีแ้ล้ว

อะไรจะเกิด...ก็คงต้องปล่อยให้มันเกิด
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"หมายความว่าไงที่จะเอาเงินก่อน!"

"คุณก็รู้นี่คะว่าหนูต้องใช้เงิน" แม้นงลักษณ์จะเสียงดัง หากพริมาภา

ก็ตอบกลับเรียบๆ อย่างเยือกเย็น

หลงัจากนดัเจอกนัเมือ่วาน บุหลนักลัยาก็ไปคยุกบัพ่ีชายอย่างรวดเรว็ 

แล้วพอตกเย็นหล่อนก็โทรกลับมาหาเธอ

'พ่ีเดย์โอเคท่ีจะให้พีพ่รมีเข้ามาคยุค่ะ เอาเป็นพรุง่นีเ้ลยกไ็ด้ ถอืเอกสาร

สมคัรงานเข้ามาด้วยเลยนะ'

'พรุ่งนี้เลยเหรอคะ' พริมาภาทวนค�าอึ้งๆ ไม่ใช่เพราะเรื่องการเตรียม

เอกสารหรือการสมัครงานอะไรท้ังนั้น แต่เพราะความจริงท่ีว่าเธอจะต้อง

พบกับหนึ่งตะวันอีกครั้ง

จรงิอยู ่เธอทราบแต่แรกแล้วว่ามนัมีความเป็นไปได้ท่ีเรือ่งนีจ้ะเกดิข้ึน 

หากเธอก็ไม่คิดว่าจะเร็วขนาดนี้...มันเร็วเกินไป เธอเตรียมใจไม่ทัน

'ทางนูน้รูว่้าพีพ่รมีร้อนเงนิไม่ใช่เหรอคะ ถ้าพ่ีพรมีตัดสนิใจช้าเขาต้อง

สงสยัแน่ อีกอย่างพีพ่รมีเองกจ็ะล�าบากด้วย' บุหลนักลัยาเตอืนให้เธอเข้าใจ

สถานการณ์ 'ส่วนเรือ่งท่ีอะไรๆ รวดเรว็ขนาดนีก้็ไม่ต้องห่วงว่าจะน่าสงสยั 

บทที่ 2
ในวันที่เร�กลับม�พบกัน
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นะคะ เดอืนคดิไว้ให้แล้ว...พรุง่นีท่ี้บรษัิทมีเปิดรบัพนกังานแบบให้วอล์กอนิ

เข้าสมคัรได้เลยพอด ี แบบพวกต�าแหน่งเลก็ๆ น่ะค่ะ แต่เดีย๋วเดอืนจะเรยีก

สมัภาษณ์เลขาฯ ด้วยเลย คือเดือนเพิง่เรยีนจบ ยังไม่ได้เข้าไปท�างานท่ีบรษัิท

เลยไม่ได้รบี แต่นีเ่ดือนโทรไปบอกท่ีบรษัิทแล้วว่าถ้าเผือ่มีคนมาสมคัรเพ่ิม 

พรุง่นีก้็ให้ส่งมาสมัภาษณ์ได้เลย'

พริมาภากะพริบตาปริบๆ แต่พอนึกว่าอีกฝ่ายถือเป็นเจ้าของบริษัท

ธนโภคินด้วยครึ่งหนึ่ง ดังนั้นต่อให้หล่อนออกค�าสั่งเอาแต่ใจและกะทันหัน

แค่ไหนทุกคนก็ต้องปฏิบัติตาม เธอเลยไม่ได้ถามอะไรแล้วฟังต่อเงียบๆ

'พีพ่รมีกร็บีตดิต่อไปทางยายนงลกัษณ์แล้วกนั บอกไปว่าลองโทรถาม

บรษัิทดูแล้วเขาบอกให้วอล์กอินเข้าไปสมัครวนัพรุง่นี้ได้เลย พ่ีพรมีคงต้อง

นัดเขาตอนเช้า รีบเจรจาเรื่องเงินห้าหมื่นก้อนแรกที่จะต้องได้ให้เรียบร้อย 

แล้วตอนบ่ายพี่พรีมค่อยมาหาเดือน'

สาวรุ่นน้องเขียนบทก�ากับฉากเสร็จสรรพ จากนั้นหล่อนก็ส่งรายการ

เอกสารท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการลงทะเบียนพนกังานมาให้ ขณะท่ีพรมิาภาเอง

ก็ได้แต่รบีก้มหน้าก้มตาเตรยีมเอกสารและตดิต่อนงลกัษณ์...เพราะนีก่เ็ป็น

อีกครัง้ท่ีเธอไม่อาจโต้แย้งค�าพูดของบุหลนักลัยา เธอไม่มีเวลามาสิน้เปลอืง

กับการท�าใจ

สิง่ท่ีเธอท�าได้ในตอนนีก้ค็อืหาทางรดีเงนิจากนงลกัษณ์ให้ได้มากท่ีสดุ!

"ส�าหรับวันนี้ ถ้าคุณรอให้หนูสมัครงานผ่านแล้วค่อยโอนให้ห้าหม่ืน 

กไ็ม่มีปัญหา แต่เงนิสองล้านนัน่...ไม่มีอะไรรบัประกนัเลยว่าคณุจะจ่ายหนจูรงิ 

แถมงานนีก้เ็สีย่งมาก ความลบัท่ีคณุให้สบืกน่็าจะถอืว่าผดิกฎหมายด้วย ยังไง

ระหว่างนีห้นกูต้็องได้เงนิจากคณุบ้าง"

"นีแ่กคิดว่าตวัเองมีสทิธิต่์อรองงัน้เหรอ!" นงลกัษณ์ถลงึตาด้วยความ

โมโห สรรพนามที่ใช้เรียกเธอก็เปลี่ยนไป

"ค่ะ หนูมั่นใจว่าจะได้งาน เพราะตอนเจอกันเมื่อคราวก่อนน้องเดือน
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ยังชวนหนูไปท�างานด้วยอยูเ่ลย แล้วถ้าเป็นหนเูขากต้็องไว้ใจพอสมควรแน่ๆ" 

พรมิาภายังคงตอบโต้อย่างใจเย็นต่อไป "คณุไปหาคนอ่ืนกไ็ม่มอีะไรรบัประกนั

ว่าทางนัน้จะรบัคนคนนัน้เข้าท�างานเป็นเลขาฯ แล้วถ้าหนูไปสมคัรงานวันนี้ 

ต�าแหน่งนัน้กค็งจะไม่ว่างรอให้คนอ่ืนของคณุไปสมคัรแล้วแน่ๆ"

คราวนีส้ตรสีงูวยัถงึกบัโมโหจนหน้าด�าหน้าแดง หล่อนจ้องหน้าเธออย่าง

จะกินเลือดกินเนื้ออยู่พักหนึ่งก่อนจะส่งเสียงออกมา กระนั้นหล่อนก็เพียง 

เข่นเขีย้วเค้ียวฟัน ไม่กล้าเสยีงดังมากเนือ่งจากก�าลงันัง่อยู่ในร้านกาแฟช่ือดงั

ท่ีเต็มไปด้วยผูค้น

"นังเด็กบ้า! อวดดี!"

"ตกลงคณุจะว่ายังไงล่ะคะ...ความจรงิถ้าหนูไปสมคัรงานแล้วขอยมืเงนิ

น้องเดอืนซักห้าหม่ืนก่อนและให้เขาหักเงนิคนืจากเงนิเดอืน เขากค็งจะให้"  

พรมิาภายังกดดนัอีกฝ่ายอย่างต่อเนือ่ง "ยังไงท่ีหนรู้อนเงนิมากๆ ตอนนีก้แ็ค่

ห้าหม่ืน ไม่ใช่สองล้าน"

"แล้วแกจะเอายังไง!"

"คุณต้องการให้หนูไปสืบอะไรกันแน่...ท่ีหนูอยากรู้เพราะไม่อยาก 

อยู่ในบริษัทนั้นนาน หนูกลัวโดนจับได้ อีกอย่างหนูไม่อยากท�างานอย่าง 

ไร้จุดหมาย ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้เงินด้วย"

"ก็มีเรื่องใหญ่ๆ เรื่องหนึ่ง นอกนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์"

นงลักษณ์ก็ยังไม่ยอมบอกอยู่ดีว่าอยากได้อะไรจากบริษัทธนโภคิน  

พริมาภาชั่งใจนิดหนึ่งแล้วจึงตัดสินใจจะลองแย็บต่ออีกนิด

"สามเดือนพอไหมคะ บริษัทนี้ทดลองงานสามเดือน"

"ถ้าเธอเอาข้อมูลมาให้ฉันได้ภายในสามเดือนก็โอเค" หล่อนกลับมา

เรียกเธอดีๆ เหมือนเดิม ขณะเดียวกันสีหน้าก็ฉายแววครุ่นคิด ดูเหมือนจะ

ต้องช่ังใจเช่นเดียวกันว่าจะพูดมากแค่ไหน "พวกนั้นก�าลังมีโปรเจ็กต์ใหญ่ 

ช่วงนี้ก�าลังเตรียมงานกัน ถ้าเธออยู่ถึงสามเดือนก็น่าจะได้ข้อมูลเกือบ 

Page ���������.indd   29 14/9/60   15:07



ทัณฑ์ทิวา

30

ไฟนอลมาพอดี"

"แล้วที่คุณบอกว่านอกนั้นก็แล้วแต่สถานการณ์ล่ะคะ"

"ก็บอกแล้วไงว่าแล้วแต่สถานการณ์" นงลักษณ์ตอบเสียงสะบัด

"ถ้าอย่างนัน้ทุกครัง้ท่ีคณุขอข้อมูลหรอืความคบืหน้าจากหน ูคณุจะต้อง

จ่ายแสนนงึ"

"อะไรนะ!"

"หนูบอกแล้วไงคะว่าหนูต้องการหลักประกันว่าหนูจะไม่ถูกหลอก 

ให้ท�างานฟร ีอีกอย่างเงนินีก้ร็วมอยู่ในเงนิก้อนสองล้าน แค่หักออกมาก่อน 

หนูไม่ได้ขอคุณเพิ่มซักบาท" พริมาภาช้ีให้เห็นความจริงอย่างเยือกเย็น  

"ที่ส�าคัญถ้าคุณได้ข้อมูลไปก็ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ มันคงจะท�าเงินให้คุณ

ได้มากกว่าหนึ่งแสนนะ"

สตรสีงูวยัไม่ตอบในทันที หล่อนถลงึตาใส่เธออีกครัง้ ปกตเิธอไม่ใช่คน

ท่ีเก่งเรือ่งการเผชิญหน้าเท่าไหร่ หากครัง้นีเ้ธอสะกดตวัเองให้มองอกีฝ่าย

ตอบกลบัไปนิง่ๆ จนกระท่ังสดุท้ายนงลกัษณ์กย็อมกระแทกเสยีงรบัค�า

"ได้! ถ้าฉันขอข้อมูลนอกเหนือจากงานใหญ่นั่น ฉันจะจ่ายเธอ 

ครั้งละแสน หักจากก้อนสองล้าน!"

"ค่ะ ตกลงตามนี"้ พรมิาภาพยักหน้ารบั ไม่ได้รูส้กึโล่งอกอะไร เพราะ

เธอค่อนข้างแน่ใจแต่แรกแล้วว่านงลกัษณ์จะต้องยอม ความกงัวลท่ีอัดแน่น

อยู่ในอกยามนี้มีสาเหตุจากนัดในบ่ายวันนี้มากกว่า

เธอก�าลังจะได้พบกับหนึ่งตะวันเป็นครั้งแรกในรอบเจ็ดปี...

พริมาภาเดินฝ่าเปลวแดดหลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าไม่นานก็มาถึง 

ตกึธนโภคิน เธอตดิต่อเคาน์เตอร์ต้อนรบั จากนัน้กม็พีนกังานคนหนึง่ลงมารบั 

อีกฝ่ายตรวจแฟ้มเอกสารสมัครงานของเธอแล้วจงึพาข้ึนลฟิต์ไปสมัภาษณ์

งาน
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เมื่อวานบุหลันกัลยาอธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ว่าจะท�าให้ดูเหมือนเป็น 

การสมัภาษณ์งานตามปกตเิพ่ือให้คนผดิสงัเกตน้อยท่ีสดุ ก่อนหน้านีก้ม็คีนมา 

สมัครงานในต�าแหน่งเลขาฯ ไว้ก่อนแล้วสองสามคน หล่อนเลยจะเรียก

สมัภาษณ์งานแบบกะทันหัน ถ้าใครมากส็มัภาษณ์ ใครไม่มากจ็ะถอืว่าตก 

ไปเลย

ตอนท่ีพรมิาภาข้ึนมาถงึหน้าห้องสมัภาษณ์ เธอทันเห็นแผ่นหลงัของ

ผูส้มคัรอีกคนเดินเข้าไปในห้อง ในใจเธอรูส้กึผดิต่อผูส้มัครคนนัน้นดิหน่อย 

แต่ก็บอกตัวเองว่ามันเป็นเรื่องช่วยไม่ได้ เธอไม่ได้อยากแย่งงานของใคร 

เธอก็แค่อยากช่วยสองพี่น้องธนโภคินเท่านั้น

หญิงสาวรออยูพ่กัหนึง่ผูส้มัครคนก่อนหน้ากเ็ดนิออกมาจากห้อง แล้ว

พนักงานคนหนึ่งก็โผล่หน้ามาเรียกเธอเข้าไป

ในห้องมีโต๊ะอยู่สองตัว ตวัแรกเป็นโต๊ะยาวตัง้อยูต่รงกลาง มพีนกังาน

นั่งอยู่สามคนรวมถึงคนที่เพิ่งไปตามเธอ ขณะที่โต๊ะตัวเล็กอีกตัวตั้งเอียงๆ 

อยู่ด้านข้าง มีบุหลันกัลยานั่งก้มหน้าก้มตาเปิดแฟ้มเอกสารสมัครงานของ

เธออยู่ พอเธอน่ังลงบนเก้าอ้ีหน้าโต๊ะยาวเรียบร้อยหล่อนก็เงยหน้าข้ึนมา 

จากนั้นก็ท�าตาโตแล้วส่งเสียงร้องอย่างประหลาดใจออกมา

"พี่พรีมจริงๆ ด้วย!"

"น้องเดือน" พริมาภาเลิกคิ้ว ท�าท่าแปลกใจเช่นกัน...นี่ก็เป็นอีกเรื่อง

ท่ีบุหลันกัลยานัดแนะกับเธอเอาไว้ หล่อนแสดงได้สมจริงและดูแปลกใจ 

ไม่ผิดจากวันที่บังเอิญพบกันในงานอีเวนต์ เธอเลยตามน�้าไปได้ไม่ยาก

ถ้าเป็นเม่ือก่อนคงน่ากังวลกว่านี้ แต่อะไรต่อมิอะไรท่ีเธอพบเผชิญ

ตลอดหลายปีท่ีผ่านมาก็สอนให้เธอแสดงละครเป็น แม้จะไม่ถึงข้ันเป็น 

นักแสดงเจ้าบทบาทก็ตาม

"ตายแล้ว ไม่ได้เจอกันตั้งกี่ปีคะเนี่ย...เม่ือกี้เปิดดูรูปถ่ายในใบสมัคร 

ก็คิดว่าคุ้นจัง แต่เดือนจ�าช่ือจริงพ่ีพรีมไม่ได้ไง" บุหลันกัลยาพูดเป็นชุด  
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"แล้วนี่ไปไงมาไงคะเนีย่"

"พีเ่ห็นมีต�าแหน่งเลขาฯ ว่างเลยจะสมัคร เม่ือวานโทรมาเขาบอกให้

วอล์กอินได้เลย...พอมาเจอกันแล้วพี่ถึงเพิ่งนึกได้ว่าน้องเดือนนามสกุล 

ธนโภคิน"

"ค่ะ" สาวรุน่น้องหัวเราะ "เดอืนจ�าชือ่จรงิพีพ่รมีไม่ได้ พีพ่รมีจ�านามสกลุ

เดือนไม่ได้ ถือว่าหายกันเนาะ...โลกเรานี่กลมดีจัง แต่พี่พรีมโอเคใช่ไหม 

ถ้าจะต้องเป็นเลขาฯ ของเดอืน"

"อ้าว สรุปว่าต�าแหน่งเลขาฯ ผู้บริหารที่พี่มาสมัครนี่ ผู้บริหารคนนั้น

คือน้องเดือนเหรอคะ"

"ใช่ค่ะ เดอืนเพิง่เรยีนจบ จะต้องมาช่วยงานพีเ่ดย์แล้ว แต่ถงึจะบอกว่า

เป็นผูบ้รหิาร เอาเข้าจรงิเดอืนกยั็งต้องฝึกงานกบัพ่ีเดย์ก่อนแหละ" บุหลนักลัยา

หัวเราะอกี ก่อนท่ีหล่อนจะท�าท่านกึข้ึนได้แล้วหันไปหาพนกังานจากแผนก

บุคคลท่ีโต๊ะยาวซ่ึงก�าลงัมองหล่อนเป็นตาเดียว "พีพ่รมีคนนีเ้ป็นพีท่ี่เดอืนรูจ้กั

มานานแล้วค่ะ ยังไงไม่ต้องสมัภาษณ์แล้วล่ะ"

เมื่อได้ยินอย่างนั้นก็เป็นอันรู้กันว่าใครจะได้มาเป็นเลขานุการของ

บุหลนักลัยา พนกังานท้ังสามพมึพ�ารบัค�าแล้วหันไปก้มหน้าก้มตาเกบ็ของ

บนโต๊ะ ขณะที่น้องสาวของประธานบริษัทลุกขึ้นอย่างรวดเร็ว

"มาค่ะพี่พรีม ไปหาพี่เดย์กัน"

สองมือของพรมิาภาเย็นเยียบ หัวใจสัน่ไหว หากสองขากยั็งต้องก้าวเดนิ

ตามบุหลนักลัยาไปตามปกต ิ พร้อมกนันัน้ปากของเธอกเ็ล่าเรือ่งข้อตกลงท่ี

ท�ากบันงลกัษณ์เม่ือเช้านี้ไปด้วย เวลานีอ้วัยวะต่างๆ ในร่างกายของเธอดจูะ

ท�างานไม่สมัพนัธ์กนัเสยีเลย

"โอ้โห พ่ีพรมีเก่งจงัค่ะ" น้องสาวของหนึง่ตะวนัหันมามองเธออย่างท่ึงๆ 

ระคนนบัถอืเมือ่ฟังเรือ่งข้อตกลงท้ังหมดจนจบแล้ว
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"พี่ไม่ได้เก่งหรอกค่ะ พีแ่ค่อยากได้เงนิ" พรมิาภาหัวเราะข่ืนๆ "อย่างท่ี

พีเ่ล่าให้น้องเดอืนฟังไปแหละค่ะ พีม่หีนีก้้อนใหญ่ท่ีต้องใช้ ถ้าพ่ีได้เงนิก้อน 

มาจ่ายโปะทีละแสนมันจะช่วยลดท้ังต้นและดอกเบ้ียได้เยอะ หลงัจากนีพ่ี้จะ

สบายข้ึน"

"เดอืนว่าหลงัจบเรือ่งนีจ้ะคยุกบัพีเ่ดย์..." บุหลนักลัยาพูด หากคราวนี้

หล่อนดูไม่แน่ใจนัก สายตาตวัดมาทางเธอเป็นเชิงถาม เธอเลยย้ิมแล้ว 

ส่ายหน้าเบาๆ

"พี่ได้เงนิจากบ้านของน้องเดอืนมาพอแล้วค่ะ คราวนีพ่ี้ไม่ได้ต้องการ

อะไรจากบ้านของน้องเดอืนจรงิๆ ถ้าจะให้พ่ีรบัเงนิกข็อแค่เงนิเดอืนจากการ

ท�างานก็พอ"

กลับมาเจอกันคราวนี้ พี่เดย์จะว่าไงเนี่ย บุหลันกัลยาอดสงสัยไม่ได้

พริมาภาเป็นคนสวยแบบพิมพ์นิยม นอกจากดวงหน้าหวานปาน 

น�า้ผึง้เดอืนห้าแล้ว เธอยังมีดวงตากลมโตด�าขลบัแบบไม่ต้องพ่ึงคอนแทกเลนส์

บ๊ิกอาย ไหนจะปากอิม่ท่ีคงดเูย้ายวนน่าจบูมากในสายตาผูช้ายนัน่อีก แถม

ผิวของเธอกข็าวจดั ซ่ึงหล่อนแน่ใจว่ามนัเป็นความขาวตามธรรมชาตเิพราะ

เห็นกนัมาตัง้แต่สมัยวยัรุน่...ท่ีพีช่ายหล่อนตดิใจแรกเริม่คงเพราะความสวย 

แต่หลังจากนั้นคงเป็นเพราะตัวตนของเธอ กระทั่งหล่อนเองเมื่อก่อนไม่ได้

คลุกคลีกับพริมาภามากนักก็ยังรับรู้ว่าเธอเป็นคนใจเย็น เรียบร้อย และ 

นุ่มนวล

'พรีมดีมากเลย แล้วพรีมก็ท�าให้พี่เป็นคนที่ดีขึ้น' หนึ่งตะวันเคยพูด

กับหล่อนอย่างนั้น หากหลังจากนั้นไม่นานคนรักของเขาก็หายตัวไป

สาวเปรี้ยวรุ่นน้องสบตากับพริมาภาก่อนจะส่งยิ้มให้ จากนั้นหล่อนก็

หันไปทางชายหนุ่มซ่ึงน่ังอยู่หน้าห้องผู้บริหารสูงสุดของบริษัท เขาก�าลัง

จ้องหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่เมื่อรับรู้ว่ามีคนเดินมาก็หันมามอง

"พี่ลิต ตอนนี้พี่เดย์ว่างอยู่หรือเปล่าคะ"
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"ว่างครับ บอสสั่งว่าถ้าคุณเดือนมาให้เข้าไปได้เลย"

"โอเคค่ะ" บุหลนักลัยาย้ิม "แต่ไหนๆ แล้วแนะน�าก่อนดกีว่า พีล่ติคะ  

นีพ่ีพ่รมี จะมาเป็นเลขาฯ ของเดอืนค่ะ คอืเราบังเอญิรูจ้กักนัมาก่อนหลายปี

แล้ว...พีพ่รมี นีพ่ี่ลติ เป็นสดุยอดเลขาฯ ของพีเ่ดย์"

"สวสัดค่ีะ" พรมิาภายกมือไหว้ คะเนจากสายตาแล้วชวลติน่าจะมีอายุ

รุ่นราวคราวเดียวกับหนึ่งตะวัน

"ยินดีท่ีได้รู ้จักครับ" ชายหนุ่มส่งย้ิมกลับมาพร้อมกับการรับไหว้  

จากนั้นเขาก็หันไปกระเซ้าน้องสาวเจ้านาย "นี่แปลว่าได้เลขาฯ มาท�างาน

รอเจ้านายใช่ไหม"

"แหม พี่ลิตก็..." บุหลันกัลยาค้อน

"จะรับเครื่องดื่มหรือของว่างไหมครับ เดี๋ยวผมให้แม่บ้านจัดให้"

"ไม่เป็นไรค่ะ เด๋ียวคุยกับพี่เดย์เสร็จแล้วเดือนจะพาพี่พรีมไปเลี้ยง" 

สาวเปรีย้วตอบ ความจรงิแล้วหล่อนคิดว่าคงไม่ดแีน่ถ้าให้ใครมาเคาะประตู

ขัดจังหวะระหว่างคุยเรื่องส�าคัญ

บุหลนักลัยาเดนิต่อไปเคาะประตบูานใหญ่เบ้ืองหน้าอย่างคุน้เคย ขา 

ของพรมิาภาแข็งเป็นหิน หากสดุท้ายเธอกส็ัง่ให้ตวัเองก้าวเท้าตามรุน่น้อง 

ไปจนได้

มาถึงจุดนี้...เธอท�าได้แค่เดินหน้าต่อไปเท่านั้น

บรรยากาศภายในห้องท�างานกว้างอึดอัดและอิหลักอิเหลื่ออย่าง

ประหลาด หนึ่งตะวันก�าลังนั่งอ่านเอกสารท่ีถูกส่งข้ึนมาให้เขาเซ็นตอนท่ี

น้องสาวเคาะประตขูอเข้าห้อง เขาส่งเสยีงอนญุาตแต่ก็ไม่ได้เงยหน้าข้ึนมา

สนใจความเคลื่อนไหวในห้องทันที ใบหน้าหล่อเหลาก้มอ่านเอกสารต่อ 

จนจบแล้วจึงลงนามอนุมัติ และเม่ือเงยหน้าข้ึนเขาก็พบกับผู้หญิงสองคน

ยืนอยู่หน้าโต๊ะท�างาน
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แน่นอนว่าคนหนึง่คอืบุหลนักลัยา ส่วนอีกคนท่ีตวัเลก็กว่าคอืพรมิาภา...

อดตีคนรกัของเขา

อดีตคนรกัท่ีแลกความรกักบัเงนิหนึง่ล้านบาทแล้วหนหีายเข้ากลบีเมฆ

ไปเมือ่เจด็ปีก่อน!

ดวงตาสองคู่มองสบกัน ความเงียบในห้องคล้ายย่ิงหนักอ้ึง ก่อนท่ี

ฝ่ายหญิงจะเป็นคนยกมือไหว้แล้วเอ่ยเสียงเรียบ

"สวัสดีค่ะ"

หนึง่ตะวนัแทบไม่เปลีย่นไปเลย เขายงัคงหล่อเหลาแบบ 'โอป้าเกาหล'ี 

ตามท่ีบรรดาเพื่อนของเธอแอบกรี๊ดกร๊าดและยุยงให้เธอรับรักเขา ผิวของ

เขาขาวกว่าน้องสาวด้วยอิทธพิลเช้ือสายจีนทางมารดา นัน่ท�าให้แผงคิว้เข้ม

ของเขาดูเด่น เช่นเดียวกับดวงตาคมกริบสีด�าจัด มันจะเปล่งประกาย

วาววามเสมอยามเขาอารมณ์เสีย แต่ถ้าเป็นตอนท่ีเขาก�าลังใช้ความคิด 

หัวคิว้กจ็ะกดลงจนเป็นร่อง การเปลีย่นแปลงท่ีกาลเวลาก่อให้เกดิคอืเขาดเูป็น

ผู้ใหญ่ขึ้น

หัวใจของพรมิาภาวบูไหวรนุแรง หากเธอก็ไม่มทีางเลอืกอืน่นอกจาก

สะกดมันไว้ เธอรู้จักเขาดี และสายตาของเขาก็บอกชัด...เขาไม่ได้ยินดีท่ี

ได้พบเธอเลย

"เข้าเรื่องเลย ผมมีเวลาไม่มาก" ชายหนุ่มพยักพเยิดไปยังเก้าอี ้

หน้าโต๊ะ "เล่าเรื่องที่ญาติเรียกคุณไปคุยอย่างละเอียด แล้วก็เรื่องที่เมื่อเช้า

คุณไปเจอกับญาติมาอีกครั้งด้วยว่ามีอะไรคืบหน้าบ้าง"

ค�าพดูเชิงสัง่ด้วยน�า้เสยีงและสหีน้าจรงิจงัเคร่งขรมึท�าให้บุหลนักลัยา

ต้องหันไปมองพีช่าย หากพรมิาภากย็งัคงนิง่ เธอพยักหน้านดิหนึง่แล้วจงึ 

เร่ิมเล่าเรือ่งท่ีเคยเล่าให้สาวรุน่น้องฟังมาแล้ว เขาไม่พูดไม่ถามอะไรสกัค�า  

เธอจงึเล่าต่อไปถงึเหตกุารณ์เม่ือเช้า ให้ข้อมลูใหม่เกีย่วกบัเรือ่งท่ีเธอพยายาม

ซักไซ้ถามนงลักษณ์มา รวมถึงเรื่องท่ีเธอจะท�างานอยู่ในบริษัทธนโภคิน 

Page ���������.indd   35 14/9/60   15:07



ทัณฑ์ทิวา

36

แค่สามเดือนและค่าข้อมูลงวดละแสน

"แล้วส่วนต่างท่ีเหลอืจากข้อตกลงสองล้านนัน่จะเรยีกเกบ็จากธนโภคนิ

ใช่ไหม"

ค�าถามท่ีหนึง่ตะวนัส่งมาหลงัจากฟังจบท�าให้พรมิาภาอ้ึงไป และกเ็ป็น

อีกครัง้ท่ีบุหลนักลัยาหันไปมองพ่ีชาย แต่ไม่ทันไรหล่อนกต้็องหันกลบัไปหา

รุน่พีส่าวคนสวย

"ดฉัินไม่ได้หวงัเงนิจากธนโภคนิ แต่ถ้าคณุจะกรณุาดฉัินกย็นิดรีบัค่ะ"

"ถ้าสุดท้ายคุณไม่ได้ท�าตัวเป็นนกสองหัว หักหลังทั้งสองทาง ผมจะ

คิดดูแล้วกัน"

พรมิาภานิง่งนั ขณะท่ีคราวนีบุ้หลนักลัยาไม่ได้แค่มอง ปากของหล่อน

เผยอจะส่งเสียง หากก็ยังช้ากว่าพี่ชาย

"พ่ีว่าข้อมูลท่ีทางนั้นเล็งไว้น่าจะเป็นเรื่องแบรนด์ชุดช้ันในพรีเมี่ยม

ของเรา เพราะทางนั้นก็มีศักยภาพพอที่จะผลิตได้เหมือนกัน ถ้าได้แบบไป

ก็ก๊อปปี้ได้เลย"

"เดือนก็ว่างั้น ตอนนี้งานใหญ่ของบริษัทเราก็มีเรื่องแบรนด์ชุดชั้นใน

นี่แหละ" น้องสาวแอบค้อนพี่ชายที่เปลี่ยนเรื่องดักคอได้รวดเร็ว แต่หล่อน

กต็ดัสนิใจกลนืค�าพดูท่ีค้างอยู่ตรงปลายลิน้กลบัลงล�าคอไป จากนัน้กหั็นไป

พูดกับพริมาภา "คืองี้ค่ะพี่พรีม เดิมธนโภคินมีแบรนด์ชุดช้ันในอยู่แล้ว  

แต่ตอนนีเ้ราก�าลงัจะแตกแบรนด์ใหม่ให้มีความพรเีมีย่ม เป็นชุดช้ันในไฮโซ 

ชื่อโปรเจ็กต์แพนโดร่า"

"แล้วตั้งใจจะเปิดตัวเมื่อไหร่คะ"

"อีกสี่ห้าเดือนค่ะ ถ้าเป็นโปรเจ็กต์นี้จริงก็ไม่แปลกท่ีทางนั้นยอมให ้

พี่พรีมแฝงตัวแค่สามเดือน เพราะอีกสามเดือนงานก็ต้องได้เนื้อได้หนัง 

ไปมากแล้ว แค่ได้ข้อมูลตรงนั้นมาแล้วรีบก๊อปก็น่าจะท�าทันนะ ระหว่างนี้

เขาก็คงสั่งให้พี่พรีมขโมยข้อมูลเป็นระยะนั่นแหละ โปรเจ็กต์นี้เดือนเข้ามา
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คลุกคลีตั้งแต่เริ่มวางแผนเลย มิน่าทางนู้นถึงพุ่งเป้ามาที่เดือน"

"แล้ว...ถ้าเขาต้องการข้อมูลของโปรเจ็กต์นี้จริงๆ จะท�ายังไงคะ"

"รอให้แน่ใจก่อนแล้วค่อยว่ากันอีกที" หนึ่งตะวันตอบแทนน้องสาว 

เสียเอง "แล้วนี่เดือนจะเปลี่ยนใจเข้ามาท�างานให้เร็วขึ้นหรือเปล่า"

"คะ?" บุหลันกัลยาท�าหน้างง

"ก็กว่าเดือนจะเข้ามาท�างานจริงๆ จังๆ ก็ตั้งหลังรับปริญญา แล้ว 

รับเลขาฯ มาก่อนแบบนี้ถ้าทางนั้นรู้ก็ต้องสงสัยแน่"

"ยังไงเดอืนกต้็องเข้ามาดแูพนโดร่าเป็นระยะเหมอืนท่ีผ่านมาน่ะแหละ 

แต่ถ้าจะให้เข้ามาเตม็เวลาเลย...คอืเดอืนกร็บังานข้างนอกไว้แล้ว บางงาน

ก็ต้องเดินทาง" สาวเปรี้ยวเหลือบมองพริมาภาอย่างกังวล ตั้งแต่เมื่อวาน

หล่อนคิดวางแผนอะไรมากมาย แต่ดันลืมเรื่องนี้เสียสนิท

"พีน่กึว่าน้องเดอืนก�าลงัจะเข้ามาท่ีบรษัิทซะอีก" คนเพ่ิงได้งานเลขานกุาร

เพิง่ตระหนกัว่าเจ้านายโดยตรงของตวัเองยังไม่ได้เป็นพนกังานประจ�าด้วยซ�า้

"เปล่าค่ะ เดือนตั้งใจว่าจะรอรับปริญญาเสร็จก่อนถึงจะเข้ามา มันก็

อีก...สีห้่าเดอืน"

สี่ห้าเดือน? พริมาภามองใบหน้าสวยเฉ่ียวอย่างมึนงง แต่ไม่ทันไร

หนึ่งตะวันก็ส่งเสียงขึ้นมาอีกครั้ง

"งั้นก็ฝากเลขาฯ ไว้กับพี่"

"หา? ฝาก!?" คราวนี้เป็นบุหลันกัลยาที่ร้องออกมาอย่างมึนงง

"มันเป็นทางเดียวท่ีจะท�าให้ไม่มีใครสงสัย...ก็ให้เลขาฯ เดือนดูแล

ติดต่องานให้เดือนน่ะแหละ เพียงแค่นั่งหน้าห้องพี่ชั่วคราวไปก่อน"

"พีพ่รมี...ว่าไงคะ" คนเป็นน้องสาวหันไปหารุน่พ่ีหน้าหวานอย่างลงัเล

ระคนเกรงใจ ทว่า...

"เราเป็นเจ้านายนะเดือน" หนึ่งตะวันช้ีให้เห็นความจริงเสียงเรียบ  

"เราคือคนที่ต้องตัดสินใจ ต้องออกค�าสั่ง ไม่ใช่ให้ลูกน้องมาขี่คอบงการ"

Page ���������.indd   37 14/9/60   15:07



ทัณฑ์ทิวา

38

"แหม พี่เดย์ คือเดือนบอกพี่พรีมไว้ว่าจะให้มาเป็นเลขาฯ เดือน แล้ว

จู่ๆ จะให้มานั่งหน้าห้องพี่เดย์ เดือนก็ต้องถามก่อนสิ" บุหลันกัลยาตวัด

สายตามองพี่ชายเคืองๆ

"ก็แค่นั่งหน้าห้อง พี่ไม่ไปยุ่งกับเลขาฯ ของเดือนหรอก"

"เอาตามท่ีคณุหนึง่ตะวนับอกกไ็ด้ค่ะ พ่ีไม่มปัีญหา มันเป็นทางท่ีดท่ีีสดุ

ท่ีจะไม่ให้ใครสงสยั..." พรมิาภาพดูอย่างนุม่นวล

"เรยีกผมว่าบอส" ชายหนุม่ส่งเสยีงแทรกข้ึนมาอีกครัง้ "พนกังานของ

ธนโภคินทุกคนเรยีกผมว่าบอส"

"ค่ะบอส" พริมาภารับค�าไม่อิดออด

เกิดความเงียบขึ้นชั่วขณะ บรรยากาศไม่ได้อึดอัดเหมือนตอนแรกที่

เข้ามาในห้อง หากบุหลนักลัยากค็ดิว่าควรจะพาสาวรุน่พีอ่อกจากห้องท�างาน

ของพีช่ายเสยีที ท้ังสองมองหน้าสบตากนัเหมือนปกตกิจ็รงิ แต่ส�าหรบัหล่อน

แล้วมนัปกตเิกนิไป

คนท่ีเคยมีคดีต่อกัน แต่ต่างฝ่ายกลับท�านิ่งเฉยต่อกันได้ประหนึ่ง

นดัแนะกนัมาก่อน หล่อนไม่เข้าใจเอาเสยีเลย แต่ท่ีแน่ๆ คนกลางอย่างหล่อน

รูส้กึฉงนฉงายระคนอหิลกัอิเหลือ่ชอบกล

"โอเคค่ะ งั้นก็ตกลงตามนี้" บุหลันกัลยาเปิดปากบ้าง "งั้นเดี๋ยวเดือน

จะพาพี่พรีมออกไปคุยกับพี่ลิต พี่เดย์จะได้ท�างานต่อ"

เม่ือหนึง่ตะวนัไม่โต้แย้ง พรมิาภาจงึยกมอืไหว้เขาก่อนจะลกุจากเก้าอี้

แล้วเดินตามรุ่นน้องออกจากห้อง สีหน้าสงบนิ่งแม้แท้จริงในใจจะปั่นป่วน

ไม่ต่างจากท้องทะเลในวันที่มีมรสุม

ไม่มีแล้วพี่เดย์ของพรีม และไม่มีพรีมของพี่เดย์แล้วเช่นกัน...แต่มัน

กต้็องเป็นอย่างนัน้อยู่แล้ว สิง่ท่ีเกดิข้ึนถอืว่าดกีว่าท่ีเธอคาดการณ์เอาไว้มาก

ด้วยซ�้า

เป็นแบบนี้มันดีแล้วจริงๆ...
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พริมาภากึ่งนั่งกึ่งนอนพิงหัวเตียง ดวงตากลมโตเหม่อมองหลอดไฟ

บนเพดาน จนกระท่ังโทรศัพท์มือถือในมือส่งเสียงร้องว่ามีข้อความถูกส่ง

เข้ามา เธอจึงก้มลงเปิดดู ครั้นเห็นว่ามีข้อความแจ้งเตือนว่ามีเงินถูกโอน

เข้าบัญชี เธอก็กดออกจากหน้าข้อความไปเข้าแอพพลิเคช่ันของธนาคาร 

ท่ีใช้อยู่ประจ�า ใช้เวลาไม่นานก็โอนเงนิได้ส�าเรจ็ จากนัน้เธอกก็ดหน้าจอมือถอื

ต่อไปยังแอพพลิเคชั่นแชต

'หนูส่งเงินไปแล้วนะ วานป้าช่วยจัดการให้ที'

พอส่งข้อความไปแล้วเธอก็ถอนหายใจ กลับไปเงยหน้ามองเพดาน 

อีกครั้ง ผ่านไปครู่หนึ่งจึงมีข้อความถูกส่งกลับมาเป็นสติ๊กเกอร์ตัวการ์ตูน 

พดูว่าโอเค นัน่ท�าให้เธอถอนหายใจออกมา...ขนาดจะส่งเงนิไปให้พ่อ เธอ

ยังไม่สามารถส่งเข้าบัญชีของเขาโดยตรงได้ ต้องโอนเข้าบัญชีป้าสร้อยซ่ึง

เป็นญาตท่ีิไว้ใจได้แล้วไหว้วานให้อีกฝ่ายจดัการให้ เพราะถ้าเงนิเข้าบัญชีของ

พ่อ มันอาจจะถกูเอาไปใช้ผดิวตัถปุระสงค์ก็ได้ ต่อให้คราวนีเ้ป็นเรือ่งใหญ่ 

บทที่ 3
คว�มทรงจำ�ในกล่องที่ไม่เคยปิดต�ย
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ถงึขนาดมีคนจะเอาเข้าคกุเพราะการท่ีเขาไปขับรถชนเดก็กต็าม

บางทีพรมิาภากอ็ยากจะหนไีปให้พ้นๆ แล้วเริม่ต้นชีวติใหม่ ท้ิงทุกอย่าง

ไว้เบ้ืองหลัง...แต่เอาเข้าจริงถึงจะมีความคิดนี้ผุดข้ึนมาในหัวบ่อยแค่ไหน 

สดุท้ายเธอกท็�าไม่ได้อยู่ดี

เมื่อบ่ายหลังออกจากห้องท�างานของหนึ่งตะวันแล้ว บุหลันกัลยาก็

ช่วยเร่งข้ันตอนการท�าบัตรพนักงานให้เธอ พอได้บัตรมาแล้วเธอเลยรีบ

ติดต่อนงลักษณ์ ถ่ายรูปบัตรพนักงานส่งให้หล่อนดูเป็นหลักฐาน หล่อนจึง

บอกว่าจะจ่ายเงินห้าหม่ืนแรกให้ตามท่ีเคยเสนอไว้ภายในคืนนี้ เธอถือ

โทรศพัท์มือถอืในมอืตลอดทางกลบับ้านจนกระท่ังกลบัถงึห้อง เฝ้ารอให้เงนิ

ถูกโอนเข้ามาเพื่อที่จะได้โอนต่อไปจัดการปัญหาให้พ่อ

'ถ้าคืนนี้ไม่ได้เงิน พรุ่งนี้เช้าพี่พรีมบอกเดือนนะคะ เดี๋ยวเดือนโอน 

ให้ก่อน แล้วพี่พรีมได้เงินเมื่อไหร่ค่อยโอนคืน'

บุหลนักลัยาสัง่เธอเอาไว้ก่อนแยกกนั หล่อนมีน�า้ใจต่อเธอมาก แต่เธอ

กค็ดิเอาไว้แล้วว่าต่อให้ไม่ได้เงนิกจ็ะไม่รบกวนหล่อน...เธอเป็นหนีม้ากพอแล้ว

หญิงสาวนัง่เหม่ออยู่อีกพกักว่าจะสามารถปัดความจรงิเกีย่วกบัภาระ

อันหนักอ้ึงออกจากใจได้ เธอวางโทรศัพท์มือถือแล้วรวบรวมเรี่ยวแรง 

ลุกจากเตียงเดินไปเปิดตู้เสื้อผ้าเพื่อเตรียมชุดท�างาน บุหลันกัลยาบอกให้

เธอเริ่มงานพรุ่งนี้เลย เพราะหล่อนยังว่างพอจะเข้าบริษัทมาอธิบายอะไร 

ต่อมิอะไรให้เธอฟัง ส่วนสัปดาห์หน้าหล่อนต้องไปอีเวนต์เปิดตัวโรงแรมที่

เชียงรายหลายวัน

พริมาภาดึงชุดกระโปรงเรียบๆ ออกมาตัวหนึ่ง ไม่ได้มีความคิดจะ

แต่งตัวสวยงามเป็นพิเศษใดๆ ทั้งสิ้นเพราะไม่มีความจ�าเป็น แต่ยังไม่ทัน

ปิดประตตููก้องกางเกงท่ีพบัไว้กลบัเลือ่นไถลลงมากองบนพ้ืนหน้าตู ้เธอเลย

ต้องแขวนชุดกระโปรงแล้วทรุดตัวลงไปจัดการ ทว่าพอเงยหน้าข้ึนจะยก 

กองกางเกงกลบัเข้าตู ้เธอกต้็องนิง่งนัเม่ือพบเข้ากบัสนัของหนงัสอืเล่มหนา
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ที่ถูกซุกไว้ตรงมุมในสุดของตู้

หลังจากนั่งมองมันอยู่พักหนึ่ง มือเรียวก็เอื้อมไปหยิบมันออกมา ถึง

มองเผนิๆ มนัคอืหนงัสอืวรรณกรรมคลาสสกิเล่มหนึง่ หากแท้จรงิแล้วไม่ใช่ 

มนัคือตูเ้ซฟเคลือ่นท่ีซ่ึงท�าให้ดเูหมอืนเป็นหนงัสอืเล่มใหญ่ เม่ือเปิดหน้าปก

แล้วจงึจะเห็นตวัลอ็กแบบใส่รหัสซ่อนอยู่ด้านใน เธอได้ตูเ้ซฟนีเ้ป็นของขวัญ

เมือ่เจด็ปีก่อน และคนท่ีให้มนัมากค็อืคนท่ียืนอยูข้่างเธอในภาพถ่ายท่ีเกบ็ไว้

ในเซฟนี้เอง

แม้จะไม่ได้แตะต้องตูเ้ซฟพเิศษนีม้านานมากแล้ว หากพรมิาภากจ็ดจ�า

รหัสได้ไม่มีลมื เธอเลือ่นแถวตวัเลขเป็นเลขวนัเกดิของหนึง่ตะวนั จากนัน้ก็

หมุนปลดลอ็ก มีเสยีงกริก๊เบาๆ แล้วความทรงจ�าท้ังหมดท่ีถกูเกบ็ไว้ในนัน้ก็

ทะลกัทลายออกมา

ท่ีวางอยู่บนสดุคอืภาพคูข่องเธอกบัหนึง่ตะวัน ตอนนัน้เธอเป็นเฟรชช่ี 

ส่วนเขาเรยีนอยูช้ั่นปีสดุท้าย เธอกบัเขาไม่ได้เรยีนอยูค่ณะเดยีวกนั หรอืจะ

บอกว่าเส้นทางชวีติไม่น่าจะพาดผ่านกนัเลยก็ได้ แต่เธอกบัเขาก็ได้พบกนั

เพราะเขากับเพื่อนรวมตัวกันไปติวสอบเข้ามหาวิทยาลัยให้กับเด็กมัธยม 

ตอนนั้นครอบครวัของเธอไม่อตัคัดแตก่็ไม่ไดร้�่ารวยขนาดจะเอาเงินไปจ่าย

ค่าเรยีนพเิศษได้โดยไม่ต้องคดิอะไร ดังนัน้เมือ่รูว่้ามีโครงการตวิฟรเีธอเลย

ไปเข้าร่วม เธอจ�าได้แม่นว่าชายหนุม่จ้องเธอไม่วางตาตัง้แต่แรกพบจนเธอ

ติวไม่รูเ้รือ่ง และเขากต็ามจบีเธอตัง้แต่วนันัน้

ตอนนัน้พรมิาภายงัเดก็ แน่นอนว่ามนัเป็นเรือ่งง่ายท่ีจะหว่ันไหวไปกบั

รุ่นพี่ท่ีท้ังหล่อเหลาและสุภาพ กระนั้นด้วยสังคมท่ีอยู่ท�าให้เห็นตัวอย่างท่ี 

ไม่น่าเอาเย่ียงอย่างมามากเธอเลยสงวนท่าที หากเขาก็ไม่ท้อถอย เทียวไล้

เทียวข่ือเธออย่างเสมอต้นเสมอปลายแต่ขณะเดยีวกนักร็ะมัดระวังให้เกยีรติ 

กระท่ังเธอสอบตดิมหาวทิยาลยัเดยีวกบัเขา เธอเลยตกลงปลงใจยอมคบกบั

เขา
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นั่นเป็นปีสุดท้ายที่หญิงสาวรู้สึกมีความสุขอย่างแท้จริง...

'ครอบครัวของเธอมีปัญหาขนาดนี้ เธอคิดจริงๆ เหรอว่าเหมาะสม 

จะมาดองกบัครอบครวัของฉัน' แม่ของหนึง่ตะวันพูดกบัเธอเม่ือเจด็ปีก่อน 

'เห็นแก่เดย์เถอะ เปิดโอกาสให้เดย์เจอผูห้ญิงท่ีเหมาะสมคูค่วร แล้วเธอกเ็อา

เงนิล้านไปช่วยพ่อแม่...ฉันไม่ได้ดูถกูหรอกนะ แต่เธอน่ะชาตนิีจ้ะมปัีญญา

หาเงินล้านเองหรือเปล่ายังไม่รู้เลย ต่อให้เธอไม่ได้ตั้งใจจะเอาเงินของเดย์  

แต่คนอย่างเดย์กไ็ม่มีทางปล่อยให้แฟนล�าบากหรอก ยังไงเธอกเ็ป็นภาระของ

เดย์ชัดๆ'

ถึงเวลาจะผ่านมานานแล้ว หากพริมาภาก็ยังจดจ�าค�าพูดเหล่านั้น 

ได้แม่นย�า เธอย้ิมข่ืนๆ ออกมาขณะใช้ปลายนิ้วเกลี่ยข้าวของสิ่งละอัน 

พนัละน้อยภายในเซฟ เซฟนีห้นึง่ตะวนัเป็นคนให้มา เขาบอกว่าให้เธอเอาไว้

เก็บเรื่องราวระหว่างเธอกับเขา และเธอก็ท�าตามนั้นจนถึงวันนี้...ทุกอย่าง

ระหว่างเธอกับหนึ่งตะวันถูกเก็บรักษาไว้ในเซฟหนังสือนี้ ตั้งแต่ดอกไม ้

ดอกเล็กๆ ในกระถางต้นไม้ของมหาวิทยาลัยที่เขาแอบเด็ดมาให้เธอ แล้ว

เธอก็เอามาท�าท่ีคั่นหนังสือดอกไม้แห้ง หรือกระท่ังเปลือกลูกอมท่ีด้านใน 

มมีกุบอกรกัเสีย่วๆ พมิพ์อยู่ในนัน้ ซ่ึงจนถงึวนันีเ้ธอกยั็งต้องย้ิมข�าเม่ือนกึว่า

ตนเคยเขินกับมุกเสี่ยวๆ พวกนี้ขนาดไหน

'พี่ไม่ไปยุ่งกับเลขาฯ ของเดือนหรอก'

พรมิาภายิม้ออกมา ภาพท่ีหนึง่ตะวนัมายนืรอรบัเธอท่ีหน้าห้องเรยีน

จนเพื่อนๆ แซวกันยกใหญ่ผุดขึ้นมาในหัว

'เรียกผมว่าบอส'

ภาพท่ีเขาย่ืนหน้าเข้ามาขโมยหอมแก้มเธอตอนท่ีเขาช่วยติววิชา

ภาษาอังกฤษก่อนสอบติดตามมา

'แล้วส่วนต่างท่ีเหลอืจากข้อตกลงสองล้านนัน่จะเรยีกเกบ็จากธนโภคิน

ใช่ไหม'
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ภาพท่ีเธอกับเขาทุ่มเถียงกันตอนท่ีท่ีบ้านเธอมีปัญหาติดขัดเรื่องเงิน

จนเธอกงัวลเรือ่งค่าเทอม เขาบอกจะออกเงนิให้ก่อนแล้วค่อยให้เธอคนืทีหลงั 

แต่เธอก็ไม่ยอม ทว่าการทุ่มเถยีงกนัก็ไม่ได้ยาวนานนกั เพราะพอเธอร้องไห้

เขาก็ยอมเลิกคาดคั้นแล้วเปลี่ยนเป็นกอดปลอบเธอแทน แล้วเธอกับเขา 

ก็ตกลงกันว่าจะรอจนถึงท่ีสุด ถ้าหาทางแก้ไม่ได้จริงๆ เธอจึงจะยอมรับ 

ความช่วยเหลอืจากเขา ซ่ึงครัง้นัน้ครอบครวัเธอกห็าเงนิมาทันจนได้

ภาพในครรลองจกัษุของพรมิาภาพร่าเลอืนด้วยน�า้อุ่นๆ ท่ีเอ่อข้ึนมาคลอ

หน่วยตา เธอปล่อยให้มันรนิไหลลงมาตามแก้มนวลโดยไม่เช็ด ขณะเดยีวกนั

กเ็กบ็รปูถ่ายกลบัลงไปในเซฟแล้วปิดลอ็กตาม ท้ิงความทรงจ�าท้ังหมดไว้ใน

ความมืด

หญิงสาวรู้ดี เธอควรจะปล่อยเรื่องเก่าๆ ในอดีตเหล่านั้นให้เลือนจาง

แทนที่จะโอบกอดมันเอาไว้อย่างที่ท�ามาตลอดเจ็ดปี

บางที...เม่ือพ้นสามเดอืนนี้ไปแล้ว มนัคงถงึเวลาท่ีเธอจะท้ิงเซฟและ

ความทรงจ�าทั้งหมดไปเสียที

'พี่เดย์จะเอายังไง บอกเดือนหน่อย เดือนจะได้ท�าตัวถูก'

หลังจากหายไปสองสามช่ัวโมง บุหลันกัลยาก็กลับมาท่ีห้องท�างาน

ของหนึ่งตะวันอีกครั้งแล้วถามประโยคนี้ออกมา และนั่นก็เป็นค�าถามที่เขา

ถามตัวเองซ�้าไปซ�้ามาต้ังแต่ได้ยินชื่อ 'พี่พรีม' จากปากของน้องสาวเป็น 

ครั้งแรกในรอบเจ็ดปีเมื่อวานนี้

เจ็ดปีเป็นระยะเวลาท่ีนานไม่น้อย จริงอยู่มันไม่นานพอจะท�าให้เขา 

ลมืความรูส้กึตอนท่ีรูจ้ากมารดาว่าพรมิาภายอมเลกิกบัเขาเพ่ือแลกกบัเงนิ 

หนึ่งล้านบาท กระนั้นมันก็นานพอท่ีจะท�าให้เขาไม่ย้อนกลับไปนึกถึงมัน 

ซ�า้แล้วซ�า้เล่าเหมือนช่วงแรกๆ ทว่าแค่ได้ยนิชือ่ของเธอ อะไรต่อมิอะไรก็ 

ทะลักทลายเข้ามาท้ังในหัวสมองและในอก หากเรื่องราวเคร่งเครียดท่ีมา 

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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