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สวัสดีค่ะ ยินดีที่ได้รู้จัก...

คุณอาจจะรู้จักฉันบ้างไม่มากก็น้อย อย่างน้อยต้องเคยได้ยินช่ือฉัน

บ้างล่ะ ไม่เคย? ว้าว! ชีวิตคุณคงมีสาระมาก ไม่ค่อยว่างอ่านเรื่องซุบซิบ

เม้าท์มอยกันตามอินเตอร์เน็ตเท่าไหร่สินะ อะไรนะ!? ไม่ค่อยอยากยุ่ง 

เรื่องชาวบ้าน!? จ้า เชื่อจ้าาา

ฉันเป็นใครงั้นเหรอ ค�าถามนี้คุณเก็บไว้ก่อนดีกว่า ตอนแรกฉันก็ว่า

จะเฉลยไปเลยอยู่หรอกนะ แต่คดิดอูกีทีแล้วฉันอยากให้คณุลองมองเรือ่งนี้

อย่างเป็นกลาง อย่าพยายามคดิว่าใครเป็นคนเล่า คณุจะได้รบัฟังข้อมลูและ

รับรู้โดยปราศจากอคติใดๆ

ท�าใจได้แล้วรึยัง พร้อมจะฟังมั้ย คุณตื่นเต้นรึเปล่า ฉันตื่นเต้นมาก

เลยล่ะ เรื่องราวท่ีเกิดข้ึนจากนี้ไปอาจจะฟังดูเลอะเทอะ เหลือเช่ือ เข้าใจ 

ได้ยาก คุณอาจจะไม่เข้าใจเหตุผลของพวกเราในการกระท�าสิ่งต่างๆ แต่ก็

อย่างว่า บางอย่างท่ีคุณท�าในชวีติคุณยังไม่เข้าใจตวัคณุเองเลย จะคาดหวัง

ให้เข้าใจคนอื่นทุกเรื่องได้ยังไง จริงมั้ย

เรื่องราวที่คุณจะได้อ่านเป็นเรื่องราวของ 'แก๊งดอกไม้' ใช่ คุณอ่าน 

บทที่ 1
ทุ่งดอกไม้กลายเป็นทะเลเพลิง
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ไม่ผิด ฉันรู้ว่าช่ือมันน่าข�า แต่ใครๆ ก็เรียกเราด้วยช่ือนี้ มันเริ่มมาจาก 

พันทิวาใช้รูปโพรไฟล์ในโปรแกรมแชตเป็นรูปดอกกุหลาบตอนสมัยเรียน

มหาวทิยาลยั หลงัจากนัน้สมาชกิคนอืน่ๆ ในกลุม่กพ็ากนัเปลีย่นรปูโพรไฟล์

เป็นดอกไม้ตามท่ีพนัทิวาเลอืกให้ และแน่นอนว่าแต่ละคนเองกช็อบดอกไม้

เหล่านั้นด้วย มีนาเป็นดอกลาเวนเดอร์ สรัสวดีเป็นดอกลิลลี่ เมธาชาเป็น

ดอกคาร์เนชั่น และรูปของธิดาวัลย์คือดอกกล้วยไม้

นั่นแหละ จึงเป็นที่มาของชื่อกลุ่มเรา

จากวนันัน้กผ่็านมาเกอืบสบิปีแล้วท่ีท้ังหมดยังคงเกาะกลุม่เป็นเพือ่นรกั

กนั ในบรรดาเพ่ือนร่วมรุน่ท่ียังคบกนัอยู่ กลุม่ของเรามีมติรภาพแน่นแฟ้น

ท่ีสดุ แน่นจนอึดอดั อยากอ้วกเลยล่ะ

เข้าเรื่องเลยละกัน เรื่องราวท้ังหมดมันอาจจะเริ่มมานานมากแล้ว  

เพยีงแต่ไม่เคยมีใครสงัเกตเห็น แต่ฉันเห็น ฉันรูว่้าหายนะจรงิๆ แล้วเริม่จาก

จดุไหน เพยีงแต่การจะเริม่เล่าจดุนัน้จ�าเป็นต้องย้อนกลบัไปไกลมาก ดงันัน้

ฉันจงึขอเริม่เล่าจากเหตกุารณ์ท่ีเพิง่เกดิข้ึนเมือ่ไม่นานมานีแ้ทนละกนั ส่วน

เหตกุารณ์ก่อนหน้า ฉันเช่ือว่าคณุจะได้รู.้..ในไม่ช้ากเ็รว็นีแ่หละ

ระเบิดลูกแรก ในงานแต่งของพันทิวา

นับวันการจัดงานแต่งงานเริ่มกลายเป็นเครื่องมืออวดความร�่ารวย 

หรหูรา ฟุม่เฟือย มากกว่าจะเป็นประเพณท่ีีสงัคมยึดถอืปฏบัิต ิว่ามัย้? ไม่ว่า

จะดารา ไฮโซ คนดงัสาขาไหน ต่างกค็วกักระเป๋าทุ่มเงนิแทบหมดบัญชีเพือ่

เนรมิตความงดงามอลงัการราวกบัชิงถ้วยรางวลั งานไหนท่ีใหญ่โตหรหูรา 

จะถูกสัมภาษณ์ ถ่ายภาพลงนิตยสารและหนังสือพิมพ์ เป็นเกียรติแก่ 

วงศ์ตระกลูบ่าวสาว เพราะดเูหมือนสงัคมส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกบัมลูค่า

ของงานมากกว่าความรกั ความทรงจ�าดีๆ  ในช่วงเวลาอันแสนศกัดิส์ทิธิ์

แต่ถึงแม้ว่าปีนี้จะมีงานแต่งงานเลิศหรูมากมายเพียงใด เชื่อเถอะว่า

ไม่มีงานมงคลสมรสงานไหนสร้างความน่าจดจ�าได้เท่างานแต่งของ แพร 
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พนัทิวา ตนัตวิชิา

คืนวันศุกร์ท่ี 24 กุมภาพันธ์ คือคืนท่ีหลายคนก่นด่าการจราจร 

ในกรงุเทพมหานคร เพราะนอกจากจะเป็นคนืวนัเงนิเดอืนออกในบางบรษัิท

อย่างท่ีเหล่ามนษุย์เงนิเดอืนรอคอยแล้ว ยังเป็นวนัท่ีกนิเนสบุ๊คควรบันทึกไว้ว่า

รถตดินานท่ีสดุเท่าท่ีไทยเป็นประเทศมา

ไหนจะรถของนักท่องราตรีไปทองหล่อ เอกมัย อาร์ซีเอ ข้าวสาร

และคืนนี้ยังเป็นคืนส�าคัญของอัยการสาวสวยดาวรุ่งจากตระกูลเนติ

เก่าแก่ กับลูกชายคนเดียวของรัฐมนตรีกลาโหม และภูรีนัทก็เป็นว่าท่ี 

นักการเมืองคนใหม่ของพรรคเพียงประชา

กว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ของแขกท่ีมาร่วมงานคือแขกพ่อแม่บ่าวสาว

มากกว่าจะเป็นเพื่อนบ่าวสาวเอง พ่อของพันทิวาคืออดีตผู้พิพากษาชื่อดัง 

ในขณะท่ีพ่อของภรูนีทั เจ้าบ่าวของเธอกเ็ป็นถงึรฐัมนตรกีลาโหม จงึไม่น่า

แปลกใจหากประธานในพิธีจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน

ถ้าคุณได้รับเชิญมางานนี้ด้วยน่าจะยังจ�าบรรยากาศได้ ห้องบอลรูม 

ท่ีใหญ่ท่ีสดุของโรงแรมเรซิเดนซ์ คองคอร์ด ตกแต่งด้วยดอกไม้สขีาวสลบั

แดงเลอืดหมขัูบให้ท้ังห้องดหูรหูรา เสยีงเปียโนดงัคลอ เสยีงชนแก้วแชมเปญ

และไวน์ดงัเป็นระยะๆ แทบไม่มีใครในงานเป็นตวัของตวัเอง ทุกคนเสแสร้ง 

แกล้งย้ิม หัวเราะในสิง่ท่ีพวกเขาไม่ได้ข�า พ่นพูดถ้อยค�าสรรเสรญิ อวยพร

ให้กนัและกนัท้ังท่ีแววตาไม่ได้สือ่ออกมาเช่นนัน้ ควรจะเรยีกงานนีว่้าปาร์ตี้

หน้ากากมากกว่างานแต่ง

พ่อแม่ของพันทิวาและภูรีนัทผลัดกันรับแขกท่ีตัวเองจ�าช่ือไม่ได้ 

ยกมือไหว้ทักทายอดีตรัฐมนตรีจากแต่ละช่วงสมัย แสร้งหัวเราะเม่ือ 

ใครสกัคนเล่นตลกมกุเก่า พ่อของพนัทิวาถอืโอกาสใช้งานนีค้ยุธรุกจิบางอย่าง

อย่างผดิกฎหมาย ในขณะท่ีพ่อของภรูนีทัก�าลงัเตรยีมสนุทรพจน์เพ่ือกล่าว

เปิดตัวลกูชายในฐานะผูล้งสมัครเป็นสมาชิกวุฒสิภาสมยัหน้า
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งานนีจ้งึเตม็ไปด้วยผลประโยชน์ของท้ังสองฝ่าย การเกีย่วดองระหว่าง

ตระกลูนกัการเมอืงและตระกลูเนตอัินย่ิงใหญ่ จงึกลายเป็นงานรวมตัวผูท้รง

อิทธพิลในแวดวงต่างๆ ได้ไม่ยาก

เห็นมั้ยว่าฉันพูดไม่ผิด งานนี้มันปาร์ตี้หน้ากากชัดๆ

เวลาผ่านไปไม่นาน พธิกีรกป็ระกาศเรยีกช่ือบ่าวสาวเข้าพิธ ีท่ัวท้ังห้อง

เงยีบกรบิ ไฟถกูหรีล่ง พลนัปรากฏร่างของบ่าวสาวข้ึนหน้าประตทูางเข้า

พนัทิวางดงามไร้ท่ีตใินชุดเจ้าสาวท่ีเนรมิตโดยห้องเสือ้ชือ่ดงัจากฝรัง่เศส 

เดินเคียงคูม่ากบัภรูนีทัเจ้าบ่าวหนุม่ผูเ้ป็นเจ้าของรอยย้ิมสงัหารหัวใจสาวๆ  

ท้ังคูก่มุมือกนั เดนิผ่านพรมสแีดงเลอืดหมูโรยด้วยกลบีกหุลาบสขีาว ฝีมอื

การโปรยของเพ่ือนเจ้าสาวท้ังสี่

มนีา สรสัวด ี เมธาชา และธดิาวลัย์ ยนืโปรยดอกไม้อยู่บนพรมแดง

หน้าประตทูางเข้า พวกเธอท้ังสีส่วมชุดเพ่ือนเจ้าสาวสไีวน์แดงท่ีตดัมาจาก

ผ้าม้วนเดยีวกนั

ท้ังสี่ย้ิมกว้างให้เพื่อนสนิทผู้เป็นเจ้าสาวท่ีก�าลังเดินผ่าน พันทิวา 

ดูงดงามราวเจ้าหญิง โครงหน้ารูปหัวใจ ตาโตเรียวยาว ริมฝีปากเล็กเป็น 

กระจับ เทวดาคงใช้เวลานานพอสมควรถึงจะสามารถปั้นใบหน้าของเธอ 

ให้สวยสมบูรณ์แบบได้ขนาดนี ้ ย่ิงย้ิมย่ิงท�าให้ใบหน้าของเธอมีเสน่ห์ ดวงตา

แวววาวเป็นประกายอย่างมีความสุข

งานแต่งงานนีเ้ป็นข้อพสิจูน์ถงึชีวติท่ีสมบูรณ์แบบ เพยีบพร้อมไปด้วย

ทุกอย่างของพนัทิวา เธอเป็นผูห้ญิงสวยท่ีใครเห็นกล็ุม่หลง เกดิมาบนบ่อเงนิ

บ่อทองท่ีขุดโดยพ่อแม่ เรยีนจบจากคณะนติศิาสตร์มหาวิทยาลยัช่ือดงัด้วย

เกยีรตนิยิมอันดับหนึง่ สอบบรรจเุป็นอัยการได้ตัง้แต่อายุยงัน้อย มแีฟนหนุม่

รูปหล่อท่ีอนาคตไกลในแวดวงการเมือง ภาพลักษณ์ของเธอคือสาวสังคม 

ผูส้ง่างามดุจราชินบีนบัลลงัก์

แต่ใครเล่าจะรูว่้าภายใต้พรมสแีดงเลอืดหมท่ีูเธอเดนิอยูน่ัน้ เตม็ไปด้วย
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เศษขยะเน่าเฟะเพยีงไร

พิธีกรกล่าวทักทายเจ้าบ่าวเจ้าสาวบนเวทีตามสคริปต์ ในช่วงนี้ 

เหล่าเพ่ือนเจ้าสาวท้ังสี่ต่างก็เดินไปสแตนด์บายข้างเวทีเพื่อเตรียมพานใส่

พวงมาลัยให้ประธานพิธีสวมให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาว

"วันนี้ดูคุณภูตื่นเต้นมากเลยนะครับ" พิธีกรเอ่ยถามเจ้าบ่าว

"ตืน่เต้นสคิรบั เพราะผมก�าลงัแต่งงานกบัผูห้ญิงท่ีสวยท่ีสดุในชวีติ และ

ท่ีส�าคัญ ผมรกัเขามาก จะไม่มีอะไรพรากเราสองคนไปจากกนัได้หรอกครบั" 

ภรีูนทัยิม้กว้างพลางหันมองเจ้าสาว เรยีกเสยีงปรบมอืและเสยีงเป่าปากว้ีดวิว่

จากผูม้าร่วมงาน

"หลายท่านคงรูอ้ยู่แล้วว่าคณุภแูละคณุแพรคบกนัมาหลายปี แต่น้อยคน

ท่ีจะรูว่้าท้ังคูค่บกนัมาตัง้แต่สมัยเรยีนมหาวิทยาลยั เป็นความรกัท่ียาวนาน

เลยทีเดยีวครบั ทุกคนคงอยากทราบว่าพวกเขาพบกนัได้อย่างไร เราไปรูจ้กั

พวกเขาพร้อมกนัเลยดกีว่า"

พิธีกรหันไปพยักหน้าให้ทีมงานเปิดวิดีโอพรีเซนเทชั่น

จอโปรเจ็กเตอร์ขนาดใหญ่ถูกดึงลงมากลางเวที แล้ววิดีโอก็เริ่มเล่น

พรีเซนเทชั่นนี้เองที่สร้างความประทับใจให้คนในงาน ท�าให้พวกเขา

จดจ�าเรื่องนี้...ไปจนตาย

พนัทิวาฉีกย้ิมรอ จ�าได้ดว่ีากว่าจะถ่ายท�าวดิโีอตวันีเ้สรจ็ เธอเสยีเหงือ่กบั

การแสร้งท�าเป็นวิง่ไล่จบักบัภรูนีทัรมิชายทะเลไปมากเท่าไหร่ ราคาค่าจ้างท�า

กม็ากพอท่ีจะเปิดร้านกาแฟเลก็ๆ ได้ ทุกสิง่ทุกอย่างถกูเนรมิตเพือ่ให้ได้ภาพ

อย่างท่ีเธอต้องการ

เรื่องราวท่ีเธอแต่งข้ึนใหม่คือเธอกับเขาเจอกันครั้งแรกตอนท่ีไป 

ค่ายอาสาปลกูป่าชายเลน เหล่าเพือ่นเจ้าสาวท้ังสีข่องเธอช่วยกนัคดิ เพราะ

คงให้ทุกคนรูค้วามจรงิไม่ได้ว่าเธอและเจ้าบ่าวพบกนัท่ีผบัข้างมหาวิทยาลยั

แต่วิดีโอท่ีเปิดข้ึนมาไม่ได้มีภาพทะเล ไม่ได้มีภาพเธอและภูรีนัท 
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วิ่งไล่จับกัน แต่เป็นภาพห้องนอนในโรงแรมแห่งหนึ่งขึ้นมาแทน

"อ๊าาา...อ๊าาา เยส...เยส...แรงอีก แรงอีก...เยส อ่าาา"

เสยีงของพนัทิวาดังลัน่ล�าโพงพร้อมกบัภาพเคลือ่นไหว แม้จะเป็นวดิโีอ

ท่ีมีหน้าเธออยู่ แต่กลบัไม่ใช่เรือ่งราวท่ีเธอแต่งไว้ กลบักลายเป็นภาพพนัทิวา

ในร่างเปลือยเปล่าก�าลังโก้งโค้งอยู่บนเตียง ด้านหลังคือผู้ชายต่างชาติ 

ร่างใหญ่กระแทกบ้ันท้ายเธออย่างรนุแรง หน้าตาพนัทิวาบ่งบอกถงึความสขุ 

ไร้ร่องรอยการถกูบงัคบัขืนใจ

และมีผู้ชายอีก...สอง...ไม่ใช่สิ...สามคนก�าลังร่วมวงด้วย

มีนาเป็นคนแรกท่ีรู้สึกตัว เธอรีบวิ่งไปยังห้องควบคุมด้านหลังเวที 

แล้วดึงแฟลชไดรฟ์ออกจากคอมพวิเตอร์ แต่ไม่มีอะไรเกดิข้ึน ภาพพันทิวา

ยังคงปรากฏอยู่บนหน้าจอ เพราะพนักงานดึงไฟล์ลงบนเดสก์ท็อปและ 

เปิดจากคอมพิวเตอร์โดยตรง ไม่ใช่จากแฟลชไดรฟ์!!

"อ๊าาา แรงอีก แรงอีก อย่างนั้นแหละ เข้ามาเลย ลึกๆ"

พันทิวาในวิดีโอก�าลังอ้าขากว้าง เผยให้เห็นส่วนสงวน โน้มตัวไป 

จบูปากผูช้ายคนหนึง่อย่างเมามัน อกีสองคนกก็�าลงัสาละวนอยู่กบัหน้าอก

ของเธอ ส่วนผู้ชายอีกคนก�าลังกระแทกส่วนแข็งของเขาใส่หว่างขาของ 

พนัทิวา

สรัสวดี เมธาชา และธิดาวัลย์รีบวิ่งตามมา มีนากดให้โปรแกรม 

หยุดเล่น แต่ดูเหมือนโปรแกรมจะค้าง เพราะภาพยังคงฉายอยู่เช่นเดิม  

เสียงแขกเริ่มดังฮือฮา

บนจอโปรเจก็เตอร์ ผูช้ายร่างใหญ่ผวิด�าซ่ึงเป็นคนท่ีห้า ย่ืนอวยัวะเพศ

ท่ีแข็งตวัแล้วมาด้านหน้าของพนัทิวา พนัทิวาในวดิโีอหัวเราะชอบใจท่ามกลาง

เสยีงร้องอย่างตกใจของบรรดาคณุหญิงในงาน

เมธาชาตดัสนิใจเดนิไปกระชากสายเช่ือมโปรเจก็เตอร์ออก ท�าให้ภาพ

ในจอดับวบูไปทันที
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สิ่งที่ดับตามไป คือแววตาของพันทิวา

ภูรีนัทปล่อยมือจากเจ้าสาวของเขา

ท้ังห้องเงยีบลง มีเพยีงเสยีงซุบซิบดงัเบาๆ มนีาว่ิงข้ึนเวทีเพ่ือพุ่งตรง

ไปหาพนัทิวา

นาทีท่ีได้เห็นสีหน้าพันทิวา เธออ่านใจเพ่ือนสนิทได้เลยว่าพันทิวา 

คิดได้แค่ประโยคเดียวในหัว

ชีวิตของเธอ จบสิ้นลงแล้ว

ความลับ...เป็นสิ่งอันตรายที่สุด

เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว...ก็ยากที่จะควบคุมให้อยู่ในที่ที่มันควรอยู่

ส�าหรบัแก๊งดอกไม้ ท่ีเดยีวท่ีความลบัจะยังคงอยูไ่ด้ คอืในสมองเท่านัน้!

และใครกต็ามท่ีท�าให้มนัหลดุออกมาเพ่นพ่าน จะไม่ได้รบัการให้อภยั

เดด็ขาด ไม่ว่าจะกรณีใดๆ

"ฉันลบไปหมดแล้วจริงๆ!"

เมธาชาตะโกนบอกทุกคน

"แล้วมันไปอยู่ในงานได้ไง!" มีนาบีบแขนเพื่อนสนิท

เมธาชาดงึแขนตวัเองกลบั ไม่เกรงกลวัมีนา ในบรรดาห้าคน เมธาชา

ข้ึนชือ่เรือ่งไม่ยอมคนท่ีสดุ เธอเป็นสาวมัน่ ตาคมเฉ่ียว ดเูซ็กซ่ี รมิฝีปาก 

รปูกระจบั มไีฝเม็ดเลก็เหนอืรมิฝีปากด้านขวา และซอยผมสัน้แบบบ็อบเท

"ฉันก็ไม่รู้ ฉันเห็นมันพร้อมแกนี่แหละ แต่ฉันสาบานได้ ฉันลบไป

หมดแล้ว ตั้งแต่วันที่เราสัญญากันวันนั้น"

มนีาเม้มปากแน่น เธอเป็นสาวหน้ากลม แต่กระนัน้จมกูท่ีโด่งกท็�าให้

ใบหน้าเธอดูเก๋ไก๋ ริมฝีปากรูปกระจับ ผมสีน�้าตาลอ่อนถูกรวบไปข้างหลัง

เหมือนไม่ได้ตั้งใจ ดวงตากลมตอนนี้ก�าลังแสดงอาการหงุดหงิดออกมา 

อย่างเห็นได้ชดั
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เธอหันไปมองเพือ่นอีกสองคนท่ีก�าลงันัง่อยู่บนเก้าอ้ีโซฟา สรสัวดแีละ

ธดิาวลัย์

ท้ังหมดขึ้นมารอบนห้องพักของโรงแรมท่ีเปิดไว้ให้เพื่อนเจ้าสาวพัก 

และแต่งตวั ข้าวของจงึยังกระจดักระจายไร้การเกบ็ โดยเฉพาะหลงัเหตกุารณ์

ท่ีน่าจดจ�าในงานเม่ือสกัครู่

อย่างท่ีฉันเล่าให้ฟังในตอนต้นว่าแขกในงานประกอบด้วยใครบ้าง ดงันัน้

เรือ่งท่ีเกดิขึน้จงึส่งผลให้งานพงัไม่มีช้ินด ีมีนาแทบไม่อยากคดิว่าพ่อแม่ของ

พนัทิวาจะเกบ็เศษใบหน้าท่ีแตกร้าวกลบัมาต่อใหม่ได้อย่างไร แขกท้ังหมด 

พากนัทยอยกลบั พวกเธอต้องรบีพาพนัทิวาขึน้มาพกับนห้องเพราะเจ้าสาว

อยู่ในอาการช็อก ไม่สามารถตอบค�าถามใครได้ จงึไม่ได้เห็นว่าพ่อแม่ของ 

บ่าวสาวจดัการเรือ่งท่ีเกดิข้ึนอย่างไร

ภูรีนัทขังตัวเองอยู่ในห้องและไม่ยอมเจอพันทิวาเลย

แต่ฉันว่าต่อให้ภรูนีทัอยากเจอ ก็ใช่ว่าพนัทิวาพร้อมจะเจอ เธอเอาแต่

นั่งนิ่งอยู่บนโซฟาตัวในสุด เงียบมาสิบห้านาทีแล้วในขณะท่ีมีนาไล่ถาม

เพื่อนทุกคนถึงที่มาของวิดีโอนั้นอยู่

"มีใครมีคลิปนี้อีก" มีนาหันมาทางสรัสวดีและธิดาวัลย์

สรัสวดีคือสาวโครงหน้ารูปไข่ ตาคม คิ้วเข้ม สวยหวานแบบไทย  

ตวัผอมเลก็และมกัจะตืน่กลวัอยูเ่สมอ จงึเป็นเรือ่งปกตมิากถ้าสรสัวดจีะตวัสัน่

และดูจะสตหิลดุท่ีสดุในเวลาแบบนี้

"ไม่ใช่ฉันนะ ฉันไม่มีนะแก ฉันลบไปหมดแล้ว" สรัสวดีพูดวนไปมา

มีนาเลิกสนใจเพื่อนขี้กลัว หันมาทางธิดาวัลย์ที่เงียบที่สุด

"แล้วแกล่ะ"

ธดิาวลัย์เม้มรมิฝีปาก เธอเป็นสาวฉลาด หน้าเรยีว ตาเรยีว รมิฝีปาก

อวบอิ่ม เวลาปกติเธอเป็นผู้หญิงท่ีสามารถจะน่ารักและดูเป็นผู้ใหญ่ได ้

ในเวลาเดียวกัน แต่เวลาท่ีไม่ปกติเธอจะกลายเป็นคนเงียบ เจ้าความลับ 
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เหมือนมีอะไรในใจตลอดเวลา ตอนนี้ก็เช่นกัน

"เรากมี็กนัทุกคนน่ันแหละ" เธอตอบค�าถาม แต่มีนารูส้กึว่ายังไม่พอ 

สาวเจ้ากอดอก คาดคัน้ค�าตอบต่อ

"แต่เราตกลงกันแล้วว่าเราต้องลบคลิปนั้น"

"ฉันก็ลบไง แกก็เห็นตอนฉันลบ" ธิดาวัลย์ว่าต่อ

มีนานิ่งเงียบ ก่อนที่เมธาชาจะพูดขึ้น

"แล้วแกได้ท�าส�าเนาไว้มั้ย ก๊อปปี้ไว้ตรงไหนรึเปล่า"

ธิดาวัลย์หันมองเมธาชาแทน

"ไม่มี ฉันจะก๊อปไปท�าไมวะ" ธิดาวัลย์ถามพร้อมถอนหายใจ

"แกอาจจะอยากแก้แค้น" จู่ๆ พันทิวาที่เงียบที่สุดในห้องก็พูดขึ้น

ทุกสายตาหันไปมองพันทิวาที่นั่งอยู่ในชุดเจ้าสาวบนโซฟาริมสุด

"แก้แค้นฉันเรื่องวินไง"

"ฉันจะท�าแบบนั้นไปท�าไม" ธิดาวัลย์เลิกคิ้วใส่

"แกโกรธฉัน ฉันรู ้ แกยังคดิว่าฉันเป็นต้นเหตท่ีุท�าให้น้องชายแกเป็น

แบบนี"้ สายตาของพนัทิวาเริม่ฉายแววน่ากลวัเมือ่พูดถงึเรือ่งนี้

"ฉันไม่ได้คิดแบบนั้น!"

"แล้วแกว่ามันน่าจะเป็นฝีมือใครล่ะ" พันทิวาพูดด้วยเสียงสงบนิ่ง  

ไร้อารมณ์

"ฉันไม่ได้ท�า!" ธดิาวัลย์ลกุข้ึนตะโกน "แล้วเรือ่งวนิ ฉันก็ไม่โทษแกเลย 

มันไม่ใช่ความผดิแก แกไม่ได้เป็นคนขับรถชนวนินี"่

"แต่แกก็ยังคิดว่าต้นเหตุมาจากฉัน แกยังแค้นฉันอยู่..."

"ฉันไม่ได้แค้นแก เลิกใส่ความฉันสักที!"

เสียงเคาะประตูห้องดังขึ้น ขัดจังหวะการทะเลาะของสองสาว

เมธาชาเดินไปเปิดประตู แล้วผู้ชายสองคนก็ก้าวเข้ามา คนหนึ่งคือ

เจ้าของออร์แกไนซ์ที่ก�าลังตามหาคนท�าในครั้งนี้
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"คุณแพรครับ นี่คือฝ่ายเทคนิคที่เป็นคนรับแฟลชไดรฟ์อันนั้นมา"

พนัทิวาเลือ่นสายตามายังชายร่างอ้วนในชุดสทูสดี�าท่ีมท่ีาทางตืน่กลวั

"แพรเป็นคนเอาแฟลชไดรฟ์พรเีซนเทช่ันไปให้พ่ีเองใช่ม้ัยคะ" พันทิวา

เอ่ยถาม

ชายร่างอ้วนพยักหน้า

"ใช่ครับ"

"แล้วท�าไมพี่ไม่เปิดอันท่ีแพรเอาไปให้ แต่กลับเปิดอีกอัน" พันทิวา

ถามต่อโดยที่อารมณ์ยังคงสงบนิ่ง

"คือว่า...ก่อนงานจะเริ่ม มีคนเอาแฟลชไดรฟ์อันนี้มาให้ บอกว่า 

คุณแพรขอเปลี่ยนรูปข้างใน แล้วก็เอาแฟลชไดรฟ์อันเก่ากลับไป ผมเลย

เปิดอันใหม่ครับ"

เมื่อชายร่างอ้วนพูดจบ สาวๆ ในห้องก็มองหน้ากัน

"แต่เราเทสต์อันท่ีถกูต้องแล้วนีค่ะ ท�าไมถงึเลอืกเปิดอกีอัน" เมธาชา

ย่นคิว้

"ตอนที่เทสต์ มีรูปช่วงหลังๆ ที่คุณแพรบ่นว่าอยากให้เปลี่ยน ผมก็

นกึว่าคุณแพรเอาไปเปลีย่นมาแล้ว ผมขอโทษครบั" ชายอ้วนคนนัน้ก้มหน้าลง

ด้วยความส�านึกผิดที่ตัวเองสะเพร่า

"แต่พี่ควรจะตรวจเช็กคลิปก่อนท่ีจะฉายลงจอไม่ใช่เหรอคะ ท�าไม 

ถึงได้ชุ่ยขนาดนี้" มีนาที่เงียบไปครู่ใหญ่ถอนหายใจ

"มันคือความผิดของพวกผมเอง ขอโทษครับ" เจ้าของออร์แกไนซ์

ยกมือไหว้พันทิวา

"การขอโทษมันช่วยย้อนเวลาให้แพรได้รึเปล่าล่ะคะ" พันทิวาถาม

พร้อมรอยยิ้ม

ทั้งห้องเงียบไปหนึ่งอึดใจ

ฉันขอเตือนคุณหนึ่งอย่าง การท่ีพันทิวาย้ิมข้ึนมาได้ในสถานการณ์
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แบบนี้ บอกได้เลยว่าไม่เคยมีเรื่องดี

"ถ้าช่วยอะไรแพรไม่ได้ก็ช่วยพาสารร่างตัวเองออกไปจากห้องแพร 

ด้วยค่ะ" น�า้เสยีงเย็นยะเยือกเท่าอุณหภมิูศนูย์องศาถกูเปล่งออกมาจากปาก

ของพนัทิวา

"แพรไม่ชอบหายใจร่วมกับคนแบบนี้" พันทิวาหุบย้ิมลง แล้วจึง 

ถอนหายใจ "แพรคิดว่าการจ้างทีมงานที่เป็นมืออาชีพด้วยราคาสูงขนาดนี้ 

น่าจะได้งานท่ีสร้างความประทับใจได้ และกจ็รงิด้วยค่ะ แพรประทับใจมาก..."

พันทิวาเชิดหน้าขึ้น มองชายอ้วนด้วยหางตา นี่คือสายตาปกติของ

พันทิวา และมันท�าให้คนที่ถูกมองแบบนั้นรู้สึกต้อยต�่าไปโดยปริยาย

"พีพ่สิจูน์ให้แพรเห็นแล้วว่าพนกังานระดบัล่าง ยังไงกต้็องรบัใช้เขาไป

อยูว่นัยังค�า่ คนแบบพี่ไม่มีทางเจรญิไปมากกว่านีห้รอกค่ะ"

ชายร่างอ้วนเหมือนจะหายใจตดิขดั ก้มหน้ามองพืน้ด้วยน�า้ตาคลอเบ้า

"ออกไปได้แล้วค่ะ ทุเรศ"

สิน้ค�าพดูของพนัทิวา มีนากร็บีเดนิไปหาเจ้าของออร์แกไนซ์ กระซิบ 

ให้รบีพาชายร่างอ้วนออกไปจากห้อง ก่อนพนัทิวาจะพ่นถ้อยค�าท�าร้ายจติใจ

ไปมากกว่านี้

"อ้อ อีกหนึ่งค�าถามก่อนไปค่ะ พอจะจ�าได้มั้ยคะว่าใครเป็นคนย่ืน

แฟลชไดรฟ์อันใหม่ให้พี่" ธิดาวัลย์ลุกข้ึนมาถาม ก่อนท่ีชายท้ังสองคนจะ

ออกจากห้องไป

ชายร่างอ้วนเงยหน้าที่ดวงตามีน�้าตาคลอเบ้า มองหน้ามีนา ก่อนจะ

หันไปมองเมธาชา ธิดาวัลย์ แล้วจึงมาหยุดที่สรัสวดี

"เพื่อนเจ้าสาวนี่แหละครับ"

ทุกคนนิ่งเงียบไปทันที

ฉันจ�าความรู้สึกตอนนั้นได้ดี ทั้งห้องเงียบจนได้ยินเสียงหายใจ

"ผมไม่ได้เงยหน้ามอง แต่จ�าสชุีดได้ สไีวน์แดง และท่ีข้อมือมีก�าไล
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ดอกไม้ผกูอยู่ คนท่ีเอาแฟลชไดรฟ์อนัใหม่มาให้ผมคอืหนึง่ในเพ่ือนเจ้าสาว

นีแ่หละครบั"

นาทีนั้น ทุกคนก้มลงมองก�าไลดอกไม้ สัญลักษณ์ของเพื่อนเจ้าสาว

ที่ข้อมือตัวเอง

ฉันรูส้กึเหมือนตวัเองได้ยินเสยีงฟ้าผ่าดงัข้ึนก้องหู แต่เปล่าเลย ไม่มี

ฝนตก ไม่มีฟ้าร้องฟ้าผ่าใดๆ ท้ังนัน้

เพราะมันไม่ใช่เสยีงฟ้าผ่า แต่เป็นเสยีงความสมัพันธ์ในกลุม่เพ่ือนรกั

ของฉัน...ก�าลงัแตกหัก

ห้องเงียบอยู่นานหลังจากชายสองคนนั้นออกไป

มีนาเดินไปนั่งข้างพันทิวา จ้องมองเพื่อนเรียงคน ไล่ตั้งแต่เมธาชา 

ธิดาวัลย์ และสรัสวดี เมธาชาเป็นคนแรกที่สังเกตเห็นสายตาของมีนา

"มีน แกมองแบบนี้คงไม่ได้จะจับผิดพวกฉันหรอกใช่มั้ย"

"แกก็ได้ยิน เขาบอกเองว่าเพือ่นเจ้าสาวเป็นคนเอาไปให้" มีนาเถยีงข้ึน

"นั่นมันก็รวมแกด้วยไง แกก็เป็นเพื่อนเจ้าสาวนะ" เมธาชาเถียงกลับ

มีนาย่นคิ้ว

"ฉันไม่ท�าอย่างนัน้อยู่แล้ว น่ีมันงานแต่งไอ้แพรนะ ฉันจะท�าไปท�าไม"

"ไม่มีใครในนี้มีเหตุผลต้องท�าท้ังนั้นแหละ ฉันว่าไอ้อ้วนนั่นอาจจะ 

จ�าผิด" สรัสวดีส่ายหน้าไปมา

"แต่ทั้งงานมีแค่พวกเราที่ใส่ชุดสีนี้นะ" มีนาลุกขึ้นยืนกอดอก

เมธาชาเห็นแล้วอดหัวเสียไม่ได้ เดินออกมาประจันหน้ากับมีนา

"แกเลิกท�านิสัยแบบนี้ได้มั้ย อย่างน้อยก็วันนี้เถอะ เลิกจับผิดคนอื่น

เขาสักที"

มีนาอ้าปากจะพูดอะไรสักอย่าง แต่แล้วก็เปลี่ยนเป็นเงียบลง

"แต่ฉันเห็นด้วยกบัมีน สารภาพมาเถอะ ฉันอยากรูว่้าฝีมือใคร" พนัทิวา

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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