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ฉึก!

นัยน์ตาสีนิลว่างเปล่าหลุบมองคมดาบซ่ึงแทงแผ่นหลังจนทะลุผ่าน

อวยัวะชิน้ส�าคญัมาถงึหน้าอก รมิฝีปากแย้มรอยย้ิมเยน็ชา คล้ายไม่ยินดยิีนร้าย

ต่อความตายซ่ึงก�าลงัคบืคลานมาหา

จบแล้วหรือ...

ชีวิตแสนบัดซบของเขา...ก�าลังจะจบลงแล้วอย่างนั้นหรือ

ชั่วขณะหนึ่งที่ 'ครีษมายัน' ไม่รู้ว่าเขาควรจะยินดีที่หลุดพ้นจากชีวิต

ซ่ึงยิ่งนานวันย่ิงทุกข์ตรม หรือแค้นเคืองท่ีกระท่ังจุดจบของเขา...ยังมาถึง

โดยท่ีชีวตินีไ้ม่เคยได้พบพานความสขุสมหวงัเช่นผูอ้ืน่ น�า้เสยีงสัน่พร่ากด็งัข้ึน

จากเบื้องหลัง

"ขอโทษ..."

เสยีงนัน้ช่างคุน้หูจนต่อให้ไม่หันไปมอง ชายหนุม่กร็ูว่้าใครคอืผูส้งัหาร

ตัวเอง

ไม่เป็นไร...

ครีษมายันอยากบอกแบบนั้น อยากบอกให้คนส�าคัญท่ีสุดในชีวิต 

บทนำ�
จุดเริ่มต้นแห่งป�ฏิห�ริย์
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ของเขาได้คลายใจ ว่าเขาไม่ได้โกรธ...ไม่โกรธสกันดิกบัการตดัสนิใจของนาง

ระหว่างพ่ีชายท่ีโตมาด้วยกนัคนนี.้..กบัแผ่นดนิท่ีนางรกัใคร่หวงแหน 

'อัญชิษฐา' จะเลือกแบบนี้ก็ถูกต้องที่สุดแล้ว

ทว่าแท้จรงิแล้วเขาไม่สามารถเอ่ยค�านัน้ออกไปได้ ดวงหน้าหล่อเหลา

เชิดข้ึนมองผืนฟ้า มองเกลด็หิมะสขีาวโพลนค่อยๆ ร่วงหล่นลงมา โพรงปาก

รับรูถ้งึรสสนมิอันคุน้เคย รมิฝีปากยังคงแย้มรอยย้ิมแม้โลหิตสสีดจะค่อยๆ 

ไหลทะลกัออกมา

"หึ!"

เขาแค่นหัวเราะ เย้ยหยันต่อโชคชะตาของตนเอง

เขาเกิดมาเพื่ออะไรกันนะ

หลายครั้งที่ครีษมายันตั้งค�าถามนี้

ใครกนัท่ีก�าหนดให้เขาต้องเกดิมาภายใต้ราชวงศ์ธาราธร ด�ารงยศสงู

เป็นถึงเจ้าชายแห่งเหมันตรนคร ทว่า...กลับไร้สิ้นบิดามารดาคอยปกป้อง  

ใครกนัท่ีขดีเขยีนให้เขาได้รบัความเป็นอยู่อย่างดท่ีีสดุ...แต่มเิคยได้สมัผสัถงึ

ความรกัใคร่ห่วงใย มิเคยรูจ้กัความอบอุ่นของสายใยแห่งครอบครวั

ใครกนั...ท่ีท�าให้ท้ังชีวติของเขาได้พบเห็นแต่มิอาจครอบครอง กระท่ัง

ความรกั...กระท่ังคนส�าคญัท่ีสดุในชีวตินี ้ และท้ายท่ีสดุนางยังเป็นผูจ้บชีวิต

ของเขาอีกด้วย

ใจหนึง่เหนือ่ยล้ากบัการต่อสูแ้ข่งขนัมาท้ังชีวติ คดิเพยีงอยากหลบัตาไป

ช่ัวนรินัดร์ แต่อกีใจ...เปลวเพลงิแห่งความคบัแค้นกลบัลกุโชน

ถ้าเขาตายแล้วกต็ายไปเถอะ แต่ถ้าเขารอด...ถ้าเขามีโอกาสแม้เพียง 

ครู่เดียวที่ได้เจอกับใครก็ตามที่เล่นตลกกับชีวิตของเขามาตั้งแต่ต้น...

ครีษมายันขออธิษฐาน ขอสาบานว่าถ้าเขามีโอกาสพบกับคนคนนั้น

เขาจะเอาคนื! จะไม่ยอมเป็นฝ่ายถกูกระท�าอยู่เพยีงผูเ้ดยีวโดยเดด็ขาด!

ในรอยต่อแห่งความเป็นความตายคล้ายครษีมายันจะได้เห็นแสงสว่างจ้า
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บาดสายตา ก่อนสติสุดท้ายจะดับวูบลง

หญิงสาวซ่ึงหัวใจแหลกร้าวจากการกระท�าของผู้ชายสองคนท่ีเธอรัก

และให้ความส�าคัญท่ีสุดในโลกกระดกเครื่องดื่มสีสวยเข้าปาก ช่ัวขณะท่ี

สมองเริ่มมึนเบลอเพราะฤทธิ์ของเครื่องดื่มท่ีตัวเองแพ้ ความคิดของ 

นักเขียนสาวก็เริ่มล่องลอย

หรือเพราะเวรกรรมที่เธอท�าไว้นะ...

ร่างระหงคว้าขอบเตยีงซ่ึงนัง่พงิมาพกัใหญ่ โซเซไปหยบิแลป็ท็อปข้ึนมา

วางบนโต๊ะท�างาน ปลายนิว้เรยีวกดเปิดเครือ่ง

ในฐานะนกัเขียน เธอคอืผูล้ขิิตชะตาชีวิตของตวัละครมากมาย เพ่ือให้

นยิายสนกุ...แน่นอนว่าบรรดาตวัละครท้ังตวัดแีละตวัร้ายต้องผจญกบัความทุกข์ 

อุปสรรคนานปัการ มีเรือ่งราวให้นกัอ่านได้ 'ลุน้' ว่าจะรอดหรอืร่วง ผ่านพ้น

เรือ่งนีไ้ปแล้วจะมอีะไรรออยู่ข้างหน้า เม่ือไหร่ท่ีตวัละครจะพบเจอกบัปลายทาง

แห่งความสุข

ใช่ ส่วนมากไม่ว่าเรื่องของเธอจะด�าเนินมาอย่างดราม่าหนักหน่วง 

ขนาดไหน ทว่าสดุท้ายแล้วเรือ่งราวกจ็ะจบลงอย่างแฮปป้ีเอน็ดิง้ เหล่าตวัละคร

ผู้ผ่านความทุกข์ทั้งหลายจะได้พบเจอกับความสุข

ยกเว้นแค่ 'เขา' คนเดียวเท่านั้น...

การคดิถงึเขาท�าให้หัวใจของเธอกระตุกวบู 'พันธติรา' ซ่ึงเริม่เมามาย

จากเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์เปิดหาไฟล์ต้นฉบับนิยายท่ีเธอใช้เวลา 

อยู่กบัมันมานานหลายปี นาน...จนกลายเป็นความรกัและความผกูพนัท่ีมีต่อ

ตัวละครตวัหนึง่

ตวัละครท่ีเธอรกัมากท่ีสดุ สงสารมากท่ีสดุ และ...รูส้กึผดิด้วยมากท่ีสดุ 

โดยเฉพาะในตอนท่ีเธอสงัหารเขาด้วยปลายนิว้ของตวัเอง

"ขอโทษนะ" เธอพึมพ�าเสียงสั่น ดวงตามีน�้าตาเอ่อคลอซ่ึงเกิดจาก
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ความรู้สึกผิดและจากเรื่องราวท้ังหมดท่ีอัดแน่นอยู่ภายในใจมาหลายวัน 

ใบหน้างดงามซีดเซียวพงิซบลงกบัแลป็ท็อป ในหัวร่างภาพของชายผูท่ี้เธอ

บรรยายเอาไว้อย่างงดงาม

บุรุษหนุ่มผู้มีรูปลักษณ์สง่างาม และมักจะมีรอยย้ิมประดับใบหน้า 

อยู่เสมอไม่ว่าจะต้องเจอกบัเรือ่งอะไร ผู้ชายท่ีเธอโยนโศกนาฏกรรมชีวิตใส่

ตัง้แต่ให้เขาเกดิมามีสายเลอืดของสองราชวงศ์ท่ีชงิชังกนัจนไม่อาจอยู่ร่วมฟ้า

เจ้าชายสงูศกัดิผ์ูเ้ตบิโตข้ึนมาอย่างพรัง่พร้อมในทุกสิง่ ยกเว้นความรกั

ความอบอุ่นจากครอบครัว คนท่ีถูกปลูกฝังให้ท�าทุกอย่างเพื่อแผ่นดินเกิด 

และราชวงศ์ธาราธร ถูกสอนให้มองชาวศีตกาลจากราชวงศ์เก่าเป็นกบฏ  

คนท่ีพยายามท�าทุกทางเพือ่แลกกบัการยอมรบั แลกกบัความรกัใคร่เมตตา 

เพยีงเลก็น้อยจากญาตท่ีิเหลอือยู ่ โดยไม่รูเ้ลยว่า...แท้จรงิแล้วเลอืดครึง่หนึง่

ในกายเขาคอืเลอืดของราชวงศ์ศีตกาล เลอืดของกลุม่ชนซ่ึงถกูตราหน้าว่า 

เป็นกบฏ

กว่าจะรูต้วั...ท่ัวท้ังร่างเขากแ็ปดเป้ือนด้วยโลหิตของผูมี้เช้ือสายเดยีวกบั

มารดาจนมิอาจลบล้างได้

ย่ิงคิดว่าเธอสาดทุกอย่างใส่เขา...ยกเว้นความสุขสมหวัง การได้รับ 

และครอบครองความรักท่ีถวิลหา อีกท้ังบทสรุปสุดท้ายของครีษมายัน 

ยังเป็นการตายด้วยน�า้มอืของคนท่ีเขารกัท่ีสดุ ต่อให้ทุกอย่างท่ีพนัธติราท�า...

จะท�าเพือ่ให้คนอ่านท้ังรกัและสงสารจนเกลยีด 'ตวัร้าย' อย่างเขาไม่ลง ทว่า

สดุท้าย...เธอกผ็ดิต่อเขามากอยูด่ี

ผิด...จนหากมโีอกาสสกัครัง้ หากปาฏหิารย์ิมอียู่จรงิแค่เพียงช่ัวเวลา

สั้นๆ...

เธออยากจะคืนทุกอย่างที่ช่วงชิงมาให้กับผู้ชายคนนั้น

แววตารวดร้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด มือเรียวไล้หน้าจอแล็ปท็อป

ไปมา
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"ฉันท�าร้ายท่านมากเกนิไปจรงิๆ ครษีมายัน ฉันอยากไถ่โทษกบัท่าน 

ถ้าโลกนีม้สีิง่ท่ีเรยีกว่าปาฏหิารย์ิอยู่จรงิ ฉันคงอธษิฐานขอให้ท่านปรากฏตัว

ตรงหน้า แล้วฉันจะคนืความรกั การยอมรับ ความสขุ และรอยย้ิม จะคนืทุกสิง่

ท่ีพรากไปจากท่านให้ท่านท้ังหมด...จะคนืให้ท้ังหมดเลยจรงิๆ"

หลงัสิน้ค�าอธษิฐานต่อปาฏหิารย์ิท่ีไม่มวีนัเป็นจรงิ หญิงสาวกห็ลบัตาลง

และอาจจะหลบัไปท้ังอย่างนัน้ หากไม่ใช่ว่าเธอได้ยนิเสยีงคล้ายๆ ว่าแลป็ท็อป 

ก�าลังช็อต

เม่ือเธอลืมตาข้ึน หญิงสาวก็ต้องเบิกตากว้าง มองหน้าจอต้นฉบับ 

ซ่ึงเลื่อนลงไปจนถึงฉากสุดท้ายท่ีเธอเขียน 'ฉากการตายของครีษมายัน'  

ก�าลังสั่นไหวไปมาจนมองไม่เป็นตัวอักษร ก่อนจะมีภาพบางอย่างทับซ้อน

ขึ้นมา

ร่างสงูสง่าของบุรษุรปูงามคนหนึง่ก้มมองดาบท่ิมทะลอุกขวาของตวัเอง 

เขาค่อยๆ ทรดุลงบนพืน้ หยดเลอืดสแีดงคล�า้รนิรดหิมะสขีาวสะอาด ความ

หนาวเย็นของช่วงเวลาท่ีหนาวท่ีสุดของปี...ยังไม่เย็นเยียบเท่าหัวใจของ 

ชายผู้นั้น

เขาก�าลังจะตาย

ใช่ พันธิตรารู้ว่าเขาจะ 'ต้อง' ตาย

หญิงสาวมองเห็นแก้วตาสีนิลว่างเปล่าปราศจากระลอกคลื่นอารมณ ์

ราวปลดปลงในทุกสิ่ง ก่อนมันจะค่อยๆ ถูกย้อมด้วยความเยาะหยันชิงชัง  

ทว่านัน่ไม่ใช่สิง่ท่ีเขามอบให้ผูล้งมือสงัหารตน แต่มอบให้กบัโชคชะตา หรอื...

ใครก็ตามที่ก�าหนดทุกอย่าง

เปรี้ยง!

"กรี๊ดดดด!"

พนัธติราหลบัตาหวดีร้องลัน่ ตกใจกบัเสยีงฟ้าผ่าท่ีไม่มสีญัญาณเตอืน

ล่วงหน้า ร่างของเธอผงะถอยห่างออกจากโต๊ะท�างานจนเก้าอ้ีไถลไปด้านหลงั 
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เม่ือลืมตาข้ึนมาอีกครั้ง ไฟก็ดับสนิท และมีลมกระโชกแรงอยู่ภายในห้อง

ท้ังท่ีประตูหน้าต่างทุกบานถกูปิดสนทิ ผ้าม่านเนือ้หนาหนกัพลิว้ไหวจนเห็น

แสงจากสายฟ้าอีกสาย สะท้อนให้เห็นภาพของผูช้ายคนนัน้ท่ี 'หลดุ' ออกมา

จากหน้าจอแล็ปท็อปของเธอเหมือนในซีรี่ส์

ผลัก!

ผู้ชายซ่ึงควรจะตายอยู่ท่ามกลางหิมะด้วยน�า้มือของผูห้ญงิท่ีเขารกัท่ีสดุ

ร่วงหล่นมาอยู่แทบเท้าเธอ ดาบบนหน้าอกของเขาหายไปแล้ว แม้แต่เลอืด 

กห็ยุดไหลแล้ว หากคราบเลอืดยังเกาะแน่นบนชุดสเีข้ม ชายหนุม่ลมืตาข้ึน

มองเธอด้วยแววตาแบบเดียวกับเม่ือครู่ น�้าเสียงเย็นเฉียบถูกเอ่ยข้ึนอย่าง

เนิบช้า

"เจ้าน่ะหรือ...คือผู้โยนโศกนาฏกรรมทั้งหมดเข้ามาในชีวิตข้า"

พนัธติราตวัสัน่อย่างท่ีไม่เคยเป็นมาก่อน อดตีราชินแีห่งความสมบูรณ์แบบ

กลนืน�า้ลายลงคอ มองผูช้ายท่ีค่อยๆ ยันตวัลกุข้ึนยนืแล้วก้าวมาหาเธอช้าๆ 

อย่างท�าอะไรไม่ถกู

และการไม่ตอบของเธอคงกลายเป็นค�าตอบส�าหรบัเขา ชายผูไ้ม่เคย 

ได้พบพานความสขุสมหวงัก้าวเข้าหาผูท่ี้พรากทุกสิง่ไปจากตน มือแข็งแรง

เป้ือนคราบเลอืดยืน่ไปข้างหน้า มจีดุหมายอยูท่ี่ล�าคอระหงบอบบาง ดวงตาสนีลิ

แข็งกร้าว ปลายนิว้เย็นเฉียบแตะลงบนผวิเนือ้อุน่ช้าๆ

พันธิตราหัวใจเต้นแรง มองเห็นความแค้นลึกซ้ึงในดวงตาเย็นเฉียบ 

เพราะรู้ดีว่าเขาเป็นใคร เพราะรู้ว่าเธอท�าอะไรกับเขาไว้บ้าง หญิงสาวจึง 

หลบัตาลงอย่างไร้ท่าทีขดัขนื ยินยอมพร้อมรบัความตายภายใต้น�า้มือของ 

คนท่ีเธอท�าลายเขามาท้ังชีวติ

เพราะนี่...คือกรรมที่เธอเป็นคนก่อไว้เอง
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พันธิตราเพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่าแท้จริงแล้วต�าแหน่ง 'นางเอก' มัน 

ไม่ได้ข้ึนอยู่กบัว่าคณุมาก่อนหรอืมาหลงั คณุนสิยัดรีาวนางฟ้าหรอืร้ายกาจ

เหมือนนางมาร แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนท่ีคุณเลือกให้เป็น 'พระเอก' นั้น  

ท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกให้ 'ใคร' เป็น 'นางเอก' ในชีวิต

"พี่ขอโทษ"

ใช่ เขาควรขอโทษเธอ นั่นถูกแล้ว

"พี่ผิดเอง"

เออสิ! ถ้าไม่ใช่เขาผิดแล้วจะใครล่ะ

"น้องไพรม์จะโกรธ จะเกลียด หรือจะด่าว่าพี่ยังไงก็ได้ พี่ยอมรับผิด"

แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอต้องโกรธ ต้องเกลียด และอยากลุกข้ึนมาด่า

พร้อมสาดไวน์แดงใส่หน้าเขากลางร้านอาหารซะเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้า

"แต่เรื่องนี้...หนูดาเขาไม่ผิด พี่ผิดเอง"

ใช่ เขาผิด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า 'หนูดา' นั่นจะไม่ผิด

"หนูดาเขาเป็นคนดี เรื่องนี้พี่ผิดคนเดียว เขา...เขา..."

หนูดาเป็นคนดี? อืม คงจะเป็นคนดีมากถึงได้มายุ่งวุ่นวาย วอแว 

บทที่ 1
ถ้� 'พระเอก' ไม่เลือก 

คุณก็จะไม่ใช่ 'น�งเอก' อีกต่อไป
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เอากับผู้ชายที่น่าจะรู้กันทั่วว่ามี 'คู่หมั้น' แล้วแบบนี้

"...น้องไพรม์...พีข่อร้อง ถ้าน้องไพรม์มีอะไรอยากจะพูด อยากจะด่า 

น้องไพรม์พูดมันออกมาเลยได้มั้ย อย่า...ท�าให้พี่รู ้สึกเหมือนก�าลังถูก 

น้องไพรม์ด่าด้วยสายตาแบบนี้"

ท้ังท่ีบรรยากาศก�าลงัตงึเครยีดถงึขีดสดุ แต่หญิงสาวเกอืบหลดุหัวเราะ

กึง่จะเยาะกบัสหีน้าและค�าขอของคูห่ม้ัน

ไม่สิ น่าจะเป็น 'อดีตคู่หมั้น' มากกว่า

เอาเถอะ ถอืซะว่าเกอืบท้ังชวิีตท่ีรูจ้กักนัมา 'ธติธิร' ยังพอรูจ้กันสิยัเธอ

อยูบ้่าง ถงึได้รูว่้าแม้บนใบหน้าสวยๆ ของเธอจะยังเรยีบนิง่ มมุปากคล้ายย้ิม

อยู่จางๆ แต่สายตาเธอก�าลังด่าเขายับ

พนัธติราถอนหายใจ เบือนหน้าจากผูช้ายซ่ึงคบกนัมาตัง้แต่เธออายุสบิหก

ไปมองบรรยากาศเฉลมิฉลองเบ้ืองล่าง ในคืนส่งท้ายปีท่ีใครหลายๆ คนต่างมี

ความสขุ และครึง่ช่ัวโมงก่อนหน้านี.้..เธอกค็ดิว่าตวัเองจะเป็นหนึง่ในนัน้

สาวลูกเสี้ยวผู้มีรูปลักษณ์เด่นมาทางตะวันออกมากกว่าตะวันตก 

เม้มปาก หันกลับมาจ้องดวงหน้าหล่อเหลาคมเข้มของคนท่ีเมื่อสิบปีก่อน

เขาขอเธอเป็นแฟน สามปีก่อนขอเธอหมั้น และวันนี้...ขอเธอเลิก ยิ่งเห็น

สีหน้าร้อนรนกระวนกระวายปนรู้สึกผิด หญิงสาวย่ิงอยากจะหัวเราะเยาะ 

ให้กับตัวเองและใครอีกหลายๆ คน

พนัธติราประสานมือเข้าหากนั วางคางเรยีวเลก็ลงบนนัน้ จ้องกลบัไปยัง

ดวงตาท่ีเคยมองแค่เธอคนเดียวมาตลอด ริมฝีปากสีกุหลาบแย้มรอยย้ิม 

ขณะพูดด้วยน�้าเสียงเฉื่อยชา

"พี่ตรีรู้มั้ย ไพรม์รู้สึกได้...ว่าพี่ตรีแปลกไปสักพักแล้ว"

ธติธิรหัวใจกระตกุ ก่อนจะเต้นระรวัไม่เป็นจงัหวะ เม่ือคดิว่าคูห่มัน้สาว

ค้นพบมาพกัหนึง่แล้วว่าเขา 'ไม่ซ่ือสตัย์' กบัเธอ

"อย่าท�าหน้าแบบนัน้ส ิ คดิเหรอถ้าไพรม์รูว่้าเหตผุลท่ีพีต่รแีปลกไปคอื
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มีคนอื่น...ไพรม์จะนิ่งมาเป็นเดือนขนาดนี้ เปล่าเลย..."

หญิงสาวส่ายหน้า เรือนผมสีด�าธรรมชาติเป็นลอนพลิ้วไหวล้อม 

ดวงหน้างดงาม ถอนหายใจอกีครัง้โดยไม่คดิจะเล่าถงึ 'ความเขลา' ให้เขาฟัง 

ว่าก่อนหน้านีห้ลงัพบว่าธติธิรมีพฤตกิรรมแปลกไป คนรอบตวัเธอต่างคาดเดา

กันไปถึงไหนต่อไหน

'ไพรซ์ว่าพี่ตรีต้องขอพี่ไพรม์แต่งงานแน่เลย!' 'พัทธมน' น้องสาว 

ผู้อายุน้อยกว่าเธอถึงเจ็ดปีท�าตาเป็นประกาย

'ใช่ๆ แฟร์เห็นด้วย' หญิงสาวที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องของเธอและธิติธร

พยักหน้าหงกึหงกั 'แฟร์จ�าได้ว่าครัง้ก่อนท่ีพีต่รที�าตวัแปลกๆ พลิกึๆ แบบนี้  

ก็ตอนที่เขาจะขอพี่ไพรม์หมั้นนี่แหละ!'

'ปรนิมมิตา' ยืนกรานอย่างม่ันอกมั่นใจในสถานการณ์คล้ายกัน 

ท่ีเคยเกิดข้ึนเม่ือสามปีก่อน...ตอนท่ีพวกเธอแอบสงสัยว่าธิติธรอาจจะ 

แอบมีผูห้ญิงอ่ืน ทว่าสดุท้ายแล้วท่าทีอึกๆ อักๆ เดีย๋วมาเดีย๋วไปของเขา...

คือการเตรียมตัวก่อนขอพันธิตราหมั้น

'ปีนี้พี่ตรีต้องให้แหวนแต่งงานพี่ไพรม์เป็นของขวัญปีใหม่แน่นอน!' 

กระท่ัง 'นมิมานรด'ี ญาตผิูน้้องคนเลก็สดุจากบ้านศริพารากย็งัเช่ือแบบนัน้  

ในวงสนทนานอกจากเธอแล้วก็มีเพียง 'ราชิกา' ลูกพี่ลูกน้องท่ีอายุเท่ากัน  

พีส่าวคนโตของปรนิมมิตาและนมิมานรดซ่ึีงยังนิง่เฉย ดวงตาเฉลยีวฉลาด

ดูคล้ายเก็บง�าความคิดบางอย่าง

'แล้วเฟรย์คิดว่าไง' 

ราชิกาสบตาเธอนิ่ง ส่ายหน้าเบาๆ แล้วตอบสั้นๆ ตามนิสัย

'ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ไม่ได้มาขอให้เฟรย์ออกแบบแหวนอะไรให้ทั้งนั้น'

'โธ่! พีเ่ฟรย์! แหวนแต่งงานท้ังที พ่ีตรกีต้็องไปตบตแีย่งแหวนประจ�า

ตระกลูเมธาธยิานนท์ของเขามาอยู่แล้ว ไม่เอาแหวนใหม่ไปขอพีไ่พรม์แต่งงาน

หรอก' ปรนมิมติาว่าอย่างนัน้
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และเพราะสามในห้ามั่นใจมากว่าการนัดเดตในค�า่คืนวันส่งท้ายปีเก่า

ต้อนรบัปีใหม่ของธติธิร คอืการเตรยีม 'เซอร์ไพรส์' ขอเธอแต่งงาน แม้ลกึๆ 

จะยังไม่พร้อมและตะขิดตะขวงใจบางอย่าง ทว่าหญิงสาวก็บรรจงแต่งตัว 

อย่างงดงามชนิดท่ีหากไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไป...พันธิตราก็มั่นใจว่า 

ในค�่าคืนนี้มีสายตาหลายคู่เฝ้ามองมาที่เธอ

กระท่ังตวัธติธิรเองตอนเห็นเธอครัง้แรก เขายังมองด้วยสายตาตะลงึงนั

กึง่เคลิม้ฝันจนหญิงสาวเผลอคดิไปตามค�าพดูของเหล่าน้องๆ ทว่าพอตัง้สติ

ได้ เริม่ม้ือดนิเนอร์บนรฟูท็อปววิสวยสมราคาจนเสรจ็สิน้ คูห่มัน้หนุม่ก็ได้ 

เปิดปาก 'เซอร์ไพรส์' เธอเข้าจริงๆ

ธิติธรขอเลิกกับเธอ...ด้วยเหตุผลท่ีว่าเขาไม่ได้รักเธอในแบบคนรัก 

อีกต่อไปแล้ว สถาปนกิหนุม่พร�า่พูดว่าเขายังรกัเธอเสมอ ห่วงใยเธอตลอดไป 

เพียงแค่เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของพ่ีท่ีมีต่อน้อง ไม่เหมือนผู้หญิงอีกคน... 

คนท่ีเขาเพิง่ค้นพบว่ารกัหล่อน

"หึ! นี่เหรอ ของขวัญปีใหม่จากพี่ตรี" พันธิตราเผลอพึมพ�า ไม่รู้ว่า

คนท่ีนัง่ตรงข้ามจะหูดไีด้ยินชดัหรอืไม่รูอ้ะไรเลยกนัแน่ แต่เขากยั็งพยายาม

ย่ืนมือมาหาตามความเคยชิน ผิดกับเธอ...ท่ีแม้จะชินกับการวางมือเล็ก 

ลงในอุ้งมือใหญ่ ทว่าพันธิตราก็มีสติมากพอจะรู้ว่า ณ เวลานี้ วินาทีนี้  

ความสัมพันธ์ของพวกเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว

"...น้องไพรม์"

พันธิตราขยับตัวเปลี่ยนท่าใหม่เป็นการวางท่อนแขนเนียนละเอียด 

บนขอบโต๊ะ ส่วนแขนซ้ายตัง้ฉากกบัโต๊ะ ปลายนิว้เล่นกบัแหวนเพชรน�า้งาม

บนนิว้นาง ก่อนจะตวัดสายตาไปสบตาผูช้ายท่ี 'เคย' เป็นของเธอ ถามย�า้

ด้วยน�้าเสียงจริงจัง

"พี่ตรีตัดสินใจดีแล้วใช่มั้ย ถึงเลือกจะบอกกับไพรม์ตรงๆ แบบนี้"

"พี่..."
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ดวงตาของชายหนุม่มองตามแหวนเพชรท่ีสามปีก่อนเขาเป็นคนบรรจง

สวมไว้บนนิว้เรยีวงาม

พนัธติราย้ิมให้กบัปฏกิริยิานัน้ เธอเอาแขนลง ปรบัสหีน้าให้เรยีบเฉย

จริงจังขึ้น

"แต่เอาเถอะค่ะ ไม่ว่าพีต่รจีะตดัสนิใจดแีล้วหรอืแค่สบัสนลงัเลอะไรมา 

แต่ส�าหรบัไพรม์...ทุกอย่างมันชดัเจนตัง้แต่ท่ีพีต่รเีริม่ 'คยุ' กบัผูห้ญิงคนอ่ืน

แล้ว"

นัยน์ตาสีเข้มจ้องคู่หมั้นที่ก�าลังจะกลายเป็นอดีต 

"พีต่รรีูด้ ี ว่าสิง่ท่ีไพรม์เกลยีดท่ีสดุคอืความไม่ซ่ือสตัย์และการนอกใจ 

ดงันัน้ไม่ว่าสิง่ท่ีพีต่รพีดูมาวันนี ้ จะเพราะรูส้กึผดิหรอืเพราะอยากไปเริม่ต้นใหม่

กับผู้หญิง 'ท่ีมาทีหลัง' คนนั้น..." หญิงสาวเน้นย�้าถึงต�าแหน่งเวลาของ 

ใครอีกคน "ไพรม์ก็ขอคืนอิสรภาพให้พี่ตรี...ตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะ"

"น้องไพรม์..." ท้ังท่ีตั้งใจรวบรวมความกล้ามาบอกเลิกคู่หม้ันท่ีเขา

เคยคิดว่าจะรักเธอไปท้ังชีวิต แต่พอพบว่าพันธิตรายอมถอยให้แต่โดยดี 

หัวใจธิติธรก็ยากจะสงบ มันร้อนรนกระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูก

ท�าไมกัน ทั้งที่เขามั่นใจว่าตอนนี้ตัวเองรัก 'กวินธิดา' มาก มากจน

ยอมเสี่ยงท่ีจะแตกหักกับครอบครัวพันธิตราและอาจรวมไปถึงบ้านของ 

ลกูพีล่กูน้องของตน แต่ท�าไมพอพบว่าคนรกัท่ีคบหากนัมายาวนานนบัสบิปี

ไม่ได้อาลัยอาวรณ์เขาเลยสักนิด 

หัวใจกลับรู้สึกทนไม่ได้ขึ้นมา

"อีกสองวันบ้านพวกเรามีนัดกินข้าวฉลองปีใหม่ร่วมกันเหมือนทุกปี 

วันนั้น...ไพรม์รบกวนพี่ตรีจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะ"

ร่างระหงลกุข้ึนจากเก้าอ้ี คว้ากระเป๋าใบย่อมขึน้มาคล้องไหล่ เชิดหน้า

ปรายตามองผูช้ายท่ีเคยคดิว่าเขาคอื 'พระเอก' ในชีวติจรงิ รมิฝีปากสรีะเรือ่

คลี่ยิ้มกว้าง
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"ตอนขอหมัน้...พีต่รกีล้าพาครอบครวัไปขอไพรม์กบัป๊ากบัแม่ แถมยัง

พาบ้านเฟรย์ให้ไปช่วยร่วมกดดนัด้วย เพราะงัน้จะถอนหมัน้ท้ังที...รบกวน

ท�าให้ย่ิงใหญ่เหมอืนตอนขอหมัน้ด้วยนะคะ อ้อ ส่วนนี.่.." พันธิตราโบกมือซ้าย

ไหวๆ ให้แสงเพชรหยอกล้อกบัประกายไฟ "ไม่ต้องห่วงว่าไพรม์จะไม่คนืนะคะ 

แต่ว่าตอนนั้นเราสวมมันต่อหน้าทุกคน ครั้งนี้...ไพรม์ก็เลยจะถอดมันคืน 

ต่อหน้าทุกคนเหมือนกันค่ะ"

แม้ตอนอยู ่ต ่อหน้าธิติธร พันธิตราจะยังคงรักษาภาพลักษณ ์

เพอร์เฟ็กชั่นนิสต์สาวผู ้เยือกเย็นไว้ได้อย่างเหนียวแน่น ไม่มีแม้แต ่

รอยน�้าตารื้นขึ้นมาสักกระผีก แต่พอได้ก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในคอนโดฯ ของ 

ตวัเอง ในพืน้ท่ีท่ีมีแต่เธอเท่านัน้ ร่างระหงค่อยๆ ท้ิงตวัลงกบัโซฟาทรงบัลลงัก์ 

สม่ีวงเข้ม ยกมือซ้ายสัน่ระรกิข้ึนมองแหวนท่ีสวมตดินิว้มาสามปี แหวน... 

ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีเจ้าของจับจองแล้ว

"นี่เรา...เลิกกับพี่ตรีแล้วจริงๆ เหรอเนี่ย"

พันธิตราพึมพ�าอย่างไม่อยากจะเชื่อ

ท้ังท่ีเธอเตรียมใจไปถูกเขาเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วแท้ๆ แต่กลับ

ค้นพบว่าการเซอร์ไพรส์ท่ีแท้จริง...คือการขอเลิกจากคนท่ีรักกันมาเกือบ

ครึ่งชีวิต

ระหว่างในหัวร�าลกึถงึอดตีท่ี 'พีต่ร'ี อาศยัความเป็นลกูพีล่กูน้องฝ่ังพ่อ

ของสามสาว ข้ามมาสานสัมพันธ์กับลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่อย่างเธอ นับแต่ 

เลก็จนโต...ธติธิรเป็นผูช้ายต่างสายเลอืดคนเดยีวท่ีเธอสนทิสนมด้วยมากท่ีสดุ 

ดังนัน้ตอนอายุครบสบิหกปีแล้วเขาขอเป็นแฟน...พนัธติราถงึไม่ปฏเิสธ

หญิงสาวถอนหายใจให้กับความหลัง หัวใจเว้าแหว่งเหมือนอะไร 

บางอย่างก�าลังจะขาดหาย กระนั้นกลับไม่มีน�้าตาสักหยดจะรินไหล

บางทีอาจจะเพราะเธอยังมึนและชาเกินกว่าจะเจ็บกระมัง หรือไม่...
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บางทีเธออาจจะก�าลังฝันอยู่

แล้วพรุ ่งนี้...ธิติธรก็จะโทรศัพท์มาอวยพรปีใหม่เธอเป็นคนแรก 

เพือ่บอกให้รูว่้า...เธอจะยังคงเป็น 'นางเอก' หนึง่เดยีวส�าหรบัเขาอย่างท่ีเป็น

ตลอดมา...
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บทที่ 2
คว�มสัมพันธ์ซับซ้อนที่จบลง

ถ้าจะกล่าวถงึความสมัพนัธ์อันซับซ้อนท่ียากจะอธบิายให้เข้าใจได้ง่ายๆ 

แล้ว บ้านของพวกเธอสามครอบครวัน่าจะเป็นหนึง่ในนัน้

มนัเริม่มาจากท่ีสองสาวพ่ีน้อง 'คณุพมิพ์อัปสร' และ 'คณุพรอัปสรา' 

แต่งงาน โดยคนพีแ่ต่งงานกบั 'คณุเควนิ กฤษณกรณ์' สถาปนกิหนุม่ลกูครึง่

อนาคตไกล ขณะท่ีคนน้องลงเอยกับ 'คุณปาล ศิรพารา' ทายาทบริษัท 

จวิเวลรีเ่ก่าแก่ และ... 'คณุปรมิ ศริพารา' พ่ีสาวของคณุปาลก็ไปแต่งงาน 

กับ 'คุณธนวัฒน์ เมธาธิยานนท์' ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณเควิน รวมทั้ง 

คุณปรมิยงัเป็นเพือ่นรกักบัคณุพมิพ์อัปสร เท่ากบัว่าครอบครวัของพวกเธอ

ถูกดองกันด้วยการแต่งงาน แถมยังซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆ กันอีกต่างหาก

ดังนั้นเมื่อถึงรุ่นลูกท้ัง 'เมธาวี' หลานชายคนเดียวของคุณธนวัฒน์  

ธติิธร ราชิกา พนัธติรา ปรนมิมติา นมิมานรด ีและพัทธมนถอืก�าเนดิข้ึน 

เด็กท้ังหมดจึงสนิทสนมและเติบโตมาด้วยกัน ตั้งแต่พันธิตราก้าวข้ึนสู ่

ช้ันมธัยมต้นปีท่ีสาม...คณุเควนิผูห้วงลกูสาวเป็นชีวิตจิตใจมองเห็น 'สายตา

แปลกๆ' ท่ีธติธิรมใีห้พนัธติรา หลายครัง้คนเป็นพ่อร�า่ร�า่อยากจะแยกเดก็ท้ังคู่

ออกจากกนั แต่ก็โดนภรรยาปรามแล้วหาว่าเขาคดิมากเกนิไป เดก็ท้ังหมด
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ล้วนเป็นเครือญาติที่โตมาด้วยกันทั้งนั้น

แต่แล้ววันเวลาก็แสดงให้เห็นว่าเซ้นส์ของคนเป็นพ่อมันชัดเจนมาก 

ในคนืส่งท้ายปีเก่าท่ีพนัธติราอายคุรบสบิหกปี และท้ังสามบ้านมาฉลองร่วมกนั

อย่างทุกครั้ง เจ้าเด็กหนุ่มหน้าอ่อนนั่นก็ขอลูกสาวเขาเป็นแฟนจริงๆ!

นอกจากตัวคุณเควินแล้ว ท้ังผู้ใหญ่และเด็กสามตระกูลต่างยินดีกัน

ถ้วนหน้า คุณพิมพ์อัปสรยินดีเพราะรู้จักธิติธรมาตั้งแต่ยังเล็ก เห็นชัดว่า 

เป็นเด็กท่ีนสิยัด ี อ่อนน้อม ฉลาด และไว้ใจให้ดแูลลกูสาวคนโตได้ คณุปรมิ

ยินดีเพราะพันธติราเป็นเดก็สาวท่ีสวย ฉลาด น่ารกั มารยาทด ีดคูรบเครือ่ง

อย่างหาได้ยาก ท้ังยงัเป็นลกูสาวของเพือ่นรุน่น้องแสนรกัอย่างคณุพมิพ์อัปสร

เหมาะท่ีจะมาเป็นว่าท่ีสะใภ้ ขณะท่ีปรนมิมติาเองคอืรุน่เดก็ท่ีออกอาการดีใจ

ท่ีสุด เพราะหล่อนคาดหวังมานานแล้วว่าอยากให้ลูกพี่ลูกน้องท้ังสองฝ่าย

ของตัวเองได้ดองกัน ความสัมพันธ์ระหว่างพวกหล่อนท้ังหมดจะได้ย่ิง 

แนบแน่นข้ึนไปอกี เผือ่เวลาใครถามถงึความสมัพนัธ์ของตระกลูเธอจะได้ตอบ

ด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์ดูลึกลับว่า 'มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก'

หลังจากคืนสิ้นปีท่ีถูกบอกเลิกอย่างไม่ได้ตั้งตัว เหล่าลูกพ่ีลูกน้อง 

โดยเฉพาะปรนมิมิตาท่ีออกตวัเชียร์แรงกว่าใครกเ็ซ้าซ้ีให้หญงิสาวเล่าให้ฟังว่า

คืนนั้นเกิดอะไรข้ึนบ้าง จนพันธิตรานึกอยากจะลุกข้ึนมาวีนให้เลิกถาม 

เร่ืองบ้าบอพรรค์นัน้ได้แล้ว แต่เพราะการกระท�าแบบนัน้ไม่ใช่นสิยัของเธอ

และรูด้ว่ีาท่ีน้องถามเพราะ 'ห่วง' เนือ่งจากสมัผสัได้ว่าเธอแปลกไป ผูหั้นหลงั 

ให้กับวงการสถาปนิก ย้ายสายงานมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเป็นหลัก... 

และรบัปันผลจากหุ้นบรษัิท MIconic เป็นรองจงึท�าเพียงส่งย้ิมสวยๆ แล้ว

บอกให้รอลุ้นกันในวันรวมญาติ

รอยย้ิมและความนัยท�าให้ปรนิมมิตาอยากจะเข้าใจว่าสองหนุ่มสาว

ตกลงแต่งงานกันแล้ว แต่หัวใจหล่อนกลับกระตุกแปลกๆ ว่า...

Page Magic Moment... ��������������.indd   21 26/8/2563 BE   14:40



22

Magic Moment... ห้วงปาฏิหาริย์

บางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หล่อนหรือใครๆ คิด

ในทุกปีพวกเขาจะเปลี่ยนร้านอาหารท่ีใช้กินเลี้ยงไปเรื่อยๆ ปีนี ้

พเิศษหน่อยตรงท้ังผูใ้หญ่และเดก็ตกลงกนัว่าจะขับรถไปกนิอาหารท่ีร้านดงั

ประจ�าหัวหินและถือโอกาสเท่ียวเล่น พักค้างคืนท่ีบ้านพักตากอากาศของ

ครอบครัวศิรพาราซึ่งใหญ่พอจะให้ทุกคนได้พักกันจนครบ

ท่ีจรงิแล้วการเลอืกสถานท่ีไกลขนาดนี ้ เพราะพวกผูใ้หญ่ต่างกค็ดิว่า 

การพักผ่อนประจ�าปีครั้งนี้คงมี 'ข่าวดี' ให้เฉลิมฉลอง และเผ่ือว่าธิติธร 

อยากจะขอพนัธติราแต่งงานอกีรอบ จะได้มีบรรยากาศดีๆ  ววิสวยๆ รวมถงึ

มุมให้พวกท่านได้แอบเฝ้ามอง

ในมื้ออาหารเย็นท่ีจัดข้ึนหน้าบ้านพักตากอากาศ พันธิตราเฝ้ามอง

พฤติกรรมของทุกคนพร้อมลอบถอนหายใจ หากจะมีใครสังเกต...อย่างท่ี 

ราชิกาสังเกต คงเห็นว่าแม้วงหน้าสวยยังแต้มรอยยิ้มไม่ขาด หากดวงตา 

กลมโตนั้นกลับเรียบนิ่งอย่างประหลาด ไม่มีเค้าของ 'ว่าท่ีเจ้าสาว' เลย 

แม้แต่น้อย ส่วนตวัธติธิรเองแม้จะพยายามท�าตวัให้ 'ปกต'ิ มากแค่ไหน แต่

สถาปนิกหนุ่มหล่ออนาคตไกลกลับดูลุกลี้ลุกลนและไม่ค่อยวอแวเอาใจใส่  

'คู่หมั้น' เท่าที่ควร

ธิติธรหลุบตาลงต�่า ฟังพวกผู้ใหญ่เริ่มอัพเดตชีวิตท้ังด้านการงาน 

สุขภาพ สังคม ไล่มาจนถึงเรื่องลูกหลาน หัวใจของชายหนุ่มเต้นกระหน�่า

อย่างรนุแรงเม่ือรูด้ว่ีา 'หัวข้อส�าคญั' ระหว่างเขากบัพันธติราใกล้เข้ามาทุกที

แล้ว และใช่...อดีตคู่หม้ันซ่ึงยังสวมแหวนอยู่ก็ท�าอย่างท่ีเธอบอกไว้ คือ 

ให้เขาเป็นคน 'เคลยีร์' เรือ่งนีด้้วยตัวเอง โดยท่ีเธอจะไม่ช่วยเหลอืใดๆ ท้ังสิน้

จะไม่มกีารบอกว่าทุกอย่างจบลงด้วยด ีเธอกบัเขาจากกนัเพราะหมดรกั

และยังสามารถเป็นพีน้่องกนัได้อยู่

พดูตามตรง ด้วยนสิยัเย่อหย่ิงตรงไปตรงมาและเกลยีดการทรยศหักหลงั 

การท่ีพนัธติรายังไว้หน้า ไม่ด่าประจานเขากลางวงศ์ญาตกิถ็อืว่าเธอเห็นแก่
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สายสัมพันธ์ยาวนานมากพออยู่แล้ว

"จะว่าไปตรกีบัน้องไพรม์กห็ม้ันกนัมานานแล้วนา ปีนีน้้องไพรม์กจ็ะ 

ย่ีสบิเจด็แล้ว น่าจะถงึเวลาแต่งงานได้แล้วม้ัง" มารดาของเขาแกล้งเปรยข้ึน

อย่างนัน้ และนัน่ท�าให้ช้อนในมอืคนท่ีเคยอยากแต่งงานมาตลอดหล่นกระทบ

จานดงัเคร้ง สร้างความแปลกใจให้กบัหลายๆ คน ทว่าคณุปรมิยังคงเข้าใจผดิ 

ต่อไปว่า "แน่ะ! แม่พดูแค่นีถ้งึกบัเขิน ตืน่เต้นจนท�าช้อนหลดุมือเลยเหรอ 

เจ้าลูกคนนี้ ฮึ ว่าไง"

ธติธิรเหลอืบตาข้ึนมองมารดา เขารูว่้าหลงับอกเลกิพนัธติราเมือ่คนืสิน้ปี...

ตลอดระยะเวลาสองวนัมานีเ้ขาควรจะสารภาพความจรงิให้บุพการไีด้รบัรูก่้อน 

แต่เพราะเขายังไม่กล้ามากพอ เรือ่งราวมนัจงึเลยเถดิมาถงึตรงนี้

ตรงท่ีมารดาเขาไม่รอค�าตอบแต่หันไปปรึกษากับคุณพิมพ์อัปสร 

เพื่อนรุ่นน้องซึ่งสนิทกันตั้งแต่วัยสาวผู้เป็นมารดาของพันธิตรา

"เอ้อ ไหนๆ กอ็ยู่กนัพร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว เราพูดเรือ่งฤกษ์ท่ีไปขอมา

กนัเลยม้ัยพิมพ์"

"ฤกษ์? ฤกษ์อะไรครบั" คณุเควินขมวดคิว้ฉับ ลกึๆ แล้วท่านเข้าใจว่า

คุณปริมก�าลังเกริ่นเข้าเรื่องอะไร แต่ไม่ใช่สิ่งท่ีพ่อผู้รักลูกดังแก้วตาดวงใจ 

จะยอมรบัได้ง่ายๆ

แม้จะยอมปล่อยให้ลกูคบหากบัไอ้เดก็หน้าอ่อนนัน่มาสบิปีเตม็แล้วกต็าม!

"แหม! วิน อย่ามาท�าเป็นไม่รูเ้ลยน่า! พ่ีรูว่้าวินรกัและหวงน้องไพรม์

มาก แต่เดก็ๆ เขาคบกนัมานานแล้วนา วนิกเ็ห็นว่าท่ีผ่านมาลกูชายพีร่กัและ

ซ่ือสตัย์กบัน้องไพรม์คนเดยีว...วนิไม่ต้องห่วงนะ พีจ่ะรกัและดแูลน้องไพรม์

เหมือนลกูสาวแท้ๆ ให้ดย่ิีงกว่าท่ีรกัและดแูลตาตรเีลย!" คนอยากได้พนัธติรา

มาเป็นลูกสะใภ้มากๆ ให้ค�ามั่น โดยไม่รู้เลยว่าประโยคของท่านท�าให้ 

ว่าที่ศรีสะใภ้ในฝันเหลือบตามองอดีตคู่หมั้นแล้วแอบยิ้มเยาะ

รักและซื่อสัตย์ต่อน้องไพรม์คนเดียว?
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หึ! นั่นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วล่ะค่ะป้าปริม

"ท่ีจรงิกไ็ม่นบัว่าเป็นฤกษ์อะไรหรอก พระท่ีนบัถอืท่านว่าคูน่ีใ้ช้ฤกษ์สะดวก

เลยจะดกีว่า พมิพ์กเ็ลยคยุกับพีป่ริมว่าเอาอย่างท่ีตรเีคยพดูไว้กด็นีะคะ แต่งกนั

วนัเกดิตรเีลย แต่พีป่รมิบอกว่ามันนานไป เลยจะลองปรกึษาทุกคนก่อน"

คุณพิมพ์อัปสรถือโอกาสถามความเห็นทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่

"ว้าววว แต่งกันวันเกิดพี่ตรี~~" ปรนิมมิตาลากเสียงแซว แววตา 

วาวระยับ แกล้งนั่งหลังตรง แล้วเอ่ยเลียนแบบญาติผู้พี่ท่ีเคยประกาศไว้  

"ตรต้ัีงใจไว้แล้วครบัว่าจะแต่งงานกนัในวันเกดิตร ี เพราะตรจีะได้มีน้องไพรม์

เป็นของขวญัวนัเกดิท่ีล�า้ค่าท่ีสดุในชีวติ" ใบหน้าสวยไม่ผดิกบัมารดาหันไป 

ย้ิมเย้าคนเคยพูดไว้อย่างไม่ทันสังเกตความผิดปกติ "เนี่ย พี่ตรีเคยพูดไว ้

แบบนี้ใช่มั้ยอ่ะ แฟร์จ�าได้และประทับใจมากกก"

ลูกสาวคนกลางบ้านศิรพาราท่ีอินกว่าใครเพราะท้ังลุ้นท้ังเชียร์คู่นี้ 

มาแต่แรกประสานมือกมุหน้าอก หลบัตาพริม้ยินดปีระหนึง่จะได้เป็นเจ้าสาว

เสียเอง

ขณะท่ีหลายคนเฮฮาไปกบัค�าหยอกเย้าของปรนมิมิตา คนเคยจะได้เป็น

ของขวญัล�า้ค่าในวนัเกดิธติธิรกม็องอดตีว่าท่ีเจ้าบ่าวด้วยสายตานิง่ๆ คล้าย

ก�าลงัต้ังค�าถามว่าเม่ือไหร่เขาจะ 'กล้า' พอจะพดูความจรงิออกไปเสยีที

"แน่ะๆ พี่ไพรม์มองพ่ีตรไีม่วางตาเลย ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เล่าตอนท่ี

พี่ตรีขอแต่งงานให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ" ลูกพี่ลูกน้องผู้สดใสร่าเริงอย่าง

นิมมานรดีเอ่ยถามอย่างอยากรู้อยากเห็น และนั่นเป็นโอกาสให้พันธิตรา 

ที่รอธิติธรจนเบื่อจะรอ ยอมช่วย 'เปิดทาง' ให้ก่อนพร้อมรอยยิ้มหวาน

"พี่ตรีไม่ได้ขอพี่แต่งงานนะ"

"อ้าว?!" หลายเสยีงประสานอย่างพร้อมเพรยีงด้วยความสบัสน เพราะ

กระท่ังคณุเควนิซ่ึงท�าใจยอมรบัไม่ได้ท่ีจะให้ลกูสาวแต่งงานตัง้แต่อายุย่ีสบิเจด็ 

กยั็งเข้าใจว่าการเดตในคนืส่งท้ายปีของหนุม่สาวคอืวนัท่ีธติธิรขอเธอแต่งงาน
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"แล้ว...คนืนัน้ไม่ได้มี...เซอร์ไพรส์อะไรเลยเหรอคะ" พทัธมนเอ่ยถาม

พีส่าวแท้ๆ อย่างสงสยั หล่อนจ�าได้แค่ว่าคืนนัน้พ่ีสาวส่งข้อความมาบอกว่า 

จะนอนค้างท่ีคอนโดฯ แทนการกลบับ้าน แม้จะรูว่้าพนัธติราค่อนข้างหัวโบราณ 

แต่สาวน้อยท่ีเพิ่งก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยไม่ทันครบปีก็อดจะคิดไม่ได้ว่า... 

หลงั 'เซอร์ไพรส์' ขอแต่งงาน อาจจะเป็นค�า่คนืหวานฉ�า่สดุโรแมนตกิของ 

ว่าที่บ่าวสาว

"มสี ิ ท�าไมจะไม่มล่ีะ" พนัธติราย้ิมกว้าง ยืดตวัตรง เชิดหน้าจนเห็น 

ล�าคอระหง

ด!ี ในเมือ่เธอให้โอกาสธติธิรเป็นฝ่ายพูดแล้วทว่าเขากลบัเอาแต่เงยีบ 

เธอก็จะช่วย 'เกริ่น' ให้เขาละกัน

ดวงตากลมโตหันไปมองอดีตคู่หม้ันท่ีท�าท่าอยากจะหลุบตาหนี... 

แต่เพราะติดสายตาทุกคู่ท่ีมองมาจึงไม่กล้า พันธิตราใช้มือซ้ายเท้าคาง  

ให้ประกายเพชรบนนิ้วนางส่องกระทบแสงไฟ...เป็นการอ�าลาวันสุดท้าย  

ริมฝีปากจิ้มลิ้มคลี่ยิ้มกว้าง นัยน์ตาเป็นประกายสุกสกาว

"พี่ตรียังไม่ได้บอกคุณลุงคุณป้าเหรอคะว่าเซอร์ไพรส์อะไรไพรม์"  

เธอถาม...ท้ังๆ ท่ีรูอ้ยู่แล้วว่าเขายังไม่ได้บอก ท้ังยงักระตุน้ต่อ "พ่ีตรจีะปล่อยให้

ทุกคนนั่งฟังแล้วก็คิดกันไปแบบนี้จริงๆ เหรอคะ"

"อะไรน้องไพรม์ มีอะไรกัน" คุณเควินที่จับสัมผัสอารมณ์อันไม่ปกติ

ของลูกสาวได้รีบร้องถามเสียงดัง สายตาทุกคู่จับจ้องมายังสองหนุ่มสาว 

และนั่นคล้ายจะเป็นการลั่นระฆังให้ธิติธรต้องลุกขึ้นมาสู้กับความจริง

ร่างสูงก�าย�าอย่างคนออกก�าลังกายเป็นประจ�าลุกจากเก้าอ้ี เดินไป

กราบลงท่ีตกับิดามารดาของตวัเองและของคูห่มัน้ ท่ามกลางสายตาตกตะลงึ

ของทุกคน ธติิธรค่อยๆ เงยหน้าข้ึน บอกด้วยน�า้เสยีงเป่ียมด้วยความรูส้กึผดิ

"ผมขอโทษครับ"

เนิ่นนานกว่าคุณปริมจะควานหาเสียงตัวเองเจอ หัวใจคนเป็นแม่
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กระตุกวูบ นึกหวั่นกลัวอย่างประหลาด

"ขอโทษ? ลกูขอโทษอะไรตร ี แล้ว...ขอโทษพ่อแม่กบัอาวินอาพิมพ์

ท�าไม"

หนุ่มหล่อเม้มปาก เหลือบตามองอดีตคู่หม้ันท่ีเพียงนั่งมองเขาด้วย 

รอยย้ิม...ท่ีส่งไปไม่ถึงดวงตา รอคอยให้เขาเป็นฝ่าย 'จบ' เรื่องทุกอย่าง 

อย่างที่ควรจะเป็น

"วันนั้น...ผมไม่ได้...ขอน้องไพรม์แต่งงาน"

แม้ธติิธรจะพูดด้วยน�า้เสยีงท่ีไม่ได้ดงัมากนกั แต่เพราะทุกคนต่างเฝ้า 

รอฟังค�าพดูเขาอยู่จงึได้ยินกนัอย่างชัดเจน นอกจากหญิงสาวผูอ้ยู่ในเหตกุารณ์

คนืนัน้ ท้ังสามครอบครวัต่างนิง่งนัไปคล้ายท�าตวัไม่ถกู มแีค่พนัธติราเท่านัน้ 

ที่ลูบขอบแก้วเล่นพลางมองด้วยแววตาว่างเปล่า

"โธ่! นึกว่าเรื่องอะไร! ถ้ายังไม่ได้ขอก็รีบขอซะสิ ขอตอนนี้ก็ได้!  

พวกน้ากเ็ตรยีมววิดีๆ  ไว้ให้แล้วนี่ไง" 'คณุพรอปัสรา' เอ่ยปากข้ึน ท้ังๆ ท่ี

ท่านเองก็รู้ดีว่าค�าพูดของหลานสามีคงไม่ได้หมายถึงแบบนั้น

ไม่อย่างนั้นท�าไมต้องขอโทษ ท�าไมถึงข้ันต้องลงไปกราบตักผู้ใหญ่ 

ท้ังสองฝ่าย และท�าไม...หลานสาวของท่านถึงได้ไร้ออร่าความสุขของคน 

จะเป็นเจ้าสาว

ธิติธรซึ่งยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นหลับตา กลืนน�้าลายลงคอ ก่อนลืมตา

ข้ึนมาสารภาพความจริงด้วยสีหน้าหนักแน่นซ่ือตรง...อย่างท่ีเขาเคยเป็น

มาตลอด

"วนันัน้ผมไม่ได้ขอน้องไพรม์แต่งงาน...แต่ขอเลกิกบัน้องไพรม์ครบั"

สิน้ค�าพดูของธติธิร ท้ังท่ีมีคนอยู่กว่าสบิชีวติ ทว่านอกจากเสยีงคลืน่ลม

แล้ว ทุกอย่างกลบัตกอยู่ในความเงยีบ แววตาของหลายคนสะท้อนให้เห็นว่า

มสีิง่ท่ีสงสยัแต่ไม่รูว่้าควรเปิดปากถามอย่างไร

พนัธติรามองสถานการณ์ตรงหน้าแล้วถอนหายใจ ผูห้ญิงท่ีถกูถอนหม้ัน
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เมือ่ไม่กีว่นัก่อนขยับตวัเพยีงนดิเดยีวกต็กเป็นเป้าสายตาของเครอืญาตท้ัิงหมด 

โดยเฉพาะบิดา...ท่ีแววตาของท่านเจบ็ร้าวย่ิงกว่าคนถกูขอเลกิอย่างเธอ

อดตีสถาปนกิสาวขยบัตวัเข้าไปแทรกระหว่างเก้าอีบิ้ดามารดา โอบกอด

พวกท่านไว้และรับกอดจากน้องสาวอีกทีหนึ่ง ก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆ  

ผละออกจาก 'เซฟโซน' ของตวัเอง เงยหน้าขึน้มองจงึเห็นสหีน้าท่ีเตม็ไปด้วย

ค�าถามจากทุกคน

"ค่ะ วนันัน้พีต่รไีม่ได้ขอไพรม์แต่งงาน...แต่ขอถอนหมัน้กบัไพรม์...

หรอืให้ถกูกค็อืขอเลกิกนัไปเลยต่างหาก ส่วนเหตผุล..." พนัธติราถอนหายใจ 

รงัเกยีจเกนิจะเอ่ยถงึสาเหตท่ีุเธอสดุแสนจะชิงชัง "ไพรม์ช่วยพดูขนาดนีแ้ล้ว 

ท่ีเหลอืรบกวนพ่ีตรอีธบิายเองเถอะค่ะ ไพรม์รงัเกยีจท่ีจะพดู"

ค�าว่า 'รังเกียจ' จากปากจิ้มลิ้มนั้นดูรุนแรงเกินกว่าปกติท่ีพันธิตรา 

จะพูดออกมา นั่นท�าให้เกือบทุกคนพอเดาได้รางๆ ว่าสาเหตุมาจากอะไร

"ธิติธร!" คุณปริมลุกข้ึนยืนพรวด ฟาดเข้าท่ีหัวไหล่ลูกชายอย่าง 

ไม่ออมแรง ดวงตารืน้ด้วยน�า้ตา เดาได้เลยว่าอะไรท�าให้ท่านก�าลงัจะสญูเสยี

ว่าที่ลูกสะใภ้สุดที่รักไป

"ผมผิดเอง...ผมนอกใจน้องไพรม์ ผม...ไปรักผู้หญิงอีกคน"

ธติธิรสารภาพความจรงิออกมา แววตาชายหนุม่แฝงซ่ึงความเจบ็ปวด 

เสียใจ และรู้สึกผิด ทว่าส�าหรับคนอ่ืนๆ โดยเฉพาะบุพการีของเขา ของ 

พนัธิตรา และผูเ้ชียร์ออกนอกหน้ามาตลอดอย่างปรนมิมิตา ไม่มีใครให้อภยั

หรือมองเห็นความรู้สึกเหล่านั้น

คุณปริมสูดลมหายใจลึก ก่อนจะค่อยๆ เอนตัวลงท�าท่าเหมือนจะ 

เป็นลม ร้อนถึงคุณธนวัฒน์และธิติธรต้องรีบประคองไว้ ทว่าท่านกลับ 

ปัดมือบุตรชายออกอย่างไม่ไยดี

"ไม่ต้อง! ไม่ต้องมาแตะตวัฉัน!" เพราะดร้ีายอย่างไรคณุปรมิกไ็ม่ยอมให้

ลกูถกูตวั จงึต้องให้เมธาวช่ีวยประคองกลบัไปนัง่ตามเดมิแทน
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ดวงตาคนเป็นแม่แดงเรื่อ น�้าตาแห่งความผิดหวัง เสียใจ และ...

ละอายใจต่อครอบครัวของว่าที่ศรีสะใภ้หลั่งริน อดเค้นน�้าเสียงถามไม่ได้

"ท�าไม...ท�าไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ข้ึนมาได้! ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใคร 

ท�าไมมนัถงึท�าให้ลกูท่ีซ่ือสตัย์รกัเดยีวกบัน้องไพรม์มาเป็นสบิปี...เปลีย่นไปได้

ขนาดนี้"

"ผมไม่รู ้ผมเองกไ็ม่รูเ้หมือนกนัครบั" ชายหนุม่ส่ายหัว เขากไ็ม่เข้าใจว่า

เพราะอะไร...หัวใจท่ีมัน่คงของเขาถงึได้ไหวเอนไปกบัหญิงสาวท่ีอยู่ในสถานะ 

'คูก่ดั' มาตัง้แต่สมัยมหาวทิยาลยัจนกระท่ังมาท�างานท่ีเดยีวกนักยั็งคงเป็น

แบบนัน้มาตลอดหลายปี

บางที...อาจจะเป็นตอนท่ีเขาค้นพบว่าภายใต้ท่าทางร่าเริงสดใส 

ดุจตะวนัดวงน้อยๆ ผูค้อยมอบความสขุสดช่ืนให้คนอ่ืน ผูห้ญิงท่ีดแูกร่งกล้า

ปากดีและไม่กลัวใครคนนั้นได้ซุกซ่อนอีกตัวตนที่แสนจะอ่อนแอเปราะบาง

เอาไว้

"ท่ีผมรูค้อื...ตอนนีส้�าหรบัผม น้องไพรม์จะเป็นน้องสาวท่ีผมรกัและ

เอ็นดตูลอดไป"

"เหอะ!" คณุเควนิแค่นหัวเราะ ก่อนค่อยๆ ดงึลกูสาวข้ึนอย่างนุม่นวล

แล้วร้องถามเสียงแข็ง "ถามหน่อยม้ัยว่าลูกสาวฉันอยากได้แกเป็นพี่ชาย 

รึเปล่า"

พ่อท่ีเดือดจัดเพราะลูกรักโดนนอกใจแทบอยากจะถลาไปต่อย 

อดีตว่าที่ลูกเขย ติดที่ท่านยังเกรงใจบุพการีอีกฝ่ายอยู่ มิฉะนั้น...

ราวกบัคณุธนวฒัน์จะลว่งรูว่้าเพือ่นสนทิรุน่นอ้งรวมถึงหุน้สว่นบรษิทั

คดิอะไรอยู่ ในเม่ือคณุเควนิไม่กล้าเพราะเกรงใจท่าน แต่ท่านไม่จ�าเป็นต้อง

เกรงใจใคร หนุ่มใหญ่แห่งวงการสถาปนิกจึงลุกข้ึนพรวด แล้วต่อยลงไป 

บนใบหน้าที่ถอดแบบท่านออกมา

แม้จะหวดีร้องอย่างตกใจกบัการใช้ก�าลงัของสามี และเกอืบจะถลาเข้าไป
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ดูอาการลกูชายคนเดยีว ทว่าสดุท้ายแล้วคณุปรมิก็ได้แต่ยืนก�าหมัดร้องไห้ 

อยู่ที่เดิม จึงต้องเป็นหน้าที่ของคุณปาลที่ต้องเข้ามาห้ามปรามพี่เขยไว้

"พีว่ฒัน์พอก่อนพีว่ฒัน์ พอ" คณุปาลเข้ามาดงึรัง้ร่างท่ีสงูทัดเทียมกนัไว้

ไม่ให้ถลาเข้าหาธิติธรอีก

เม่ือเห็นว่าเรื่องราวท�าท่าจะลุกลามไปใหญ่โต พันธิตราก็ขยับตัว 

ออกจากวงล้อมของครอบครัวท่ีท้ังมารดาและน้องสาวขยับเข้ามายืนชิด

ราวกับต้องการจะปกป้องเธอ...จากผู้ชายทรยศ

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองบิดา ผงกหัวและยิ้มให้ท่านก่อนจะก้าวเดิน

ไปหาอดีตคู่หมั้นที่ยังล้มกองอยู่กับพื้น

เปล่า เธอไม่ได้ก้มลงไปช่วยพยุงเขาข้ึนมาอย่างท่ีใครหลายคน 

แอบคาดหวัง พันธิตราเพียงยืดตัวตรง ปรายตาลงมองต�่าด้วยมาดราชินี 

ผู้เย่อหยิ่ง...อย่างที่เธอไม่เคยท�าใส่เขามาก่อน

ทว่าตอนนี้ธิติธรได้รับสิทธิ์นั้นแล้ว

เพยีงเสีย้วนาทีถดัจากนัน้ ร่างระหงในชุดเดรสสขีาวสะอาดตาพลิว้ไหว

ตามแรงลมทะเลกค่็อยๆ ย่อตวัลง มือเรยีวรดูแหวนซ่ึงใส่ตดิตวัมากว่าสามปี

ออกจากนิว้อย่างไม่ลงัเล

"อย่างท่ีไพรม์บอกพี่ตรี ว่าวันนั้นพี่ตรีขอหม้ันไพรม์ต่อหน้าทุกคน  

วันนี้พี่ตรีจึงต้องเป็นคนจัดการทุกอย่าง แต่..." หญิงสาวยักไหล่ มอง 

สภาพเขาแล้วเบะปาก "พีต่รจีดัการได้ไม่ดเีท่าท่ีไพรม์หวงั ถงึอย่างนัน้กเ็ถอะ" 

เธอถอนหายใจ ยื่นแหวนไปให้ผู้ชายที่ยังกองอยู่บนพื้นอย่างนั้น ไม่คิดจะ

ลุกขึ้นมาสักนิด

"ตามสัญญาค่ะ ไพรม์จะคืนแหวนหมั้นให้พี่ตรี...ต่อหน้าทุกคน"

เม่ือย่ืนให้อยู ่เกือบหนึ่งนาทีโดยท่ีอีกฝ่ายยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้  

หญิงสาวก็หันกลับมามองญาติผู้ใหญ่ด้วยแววตาแทนค�าขอโทษ เอ่ยปาก

ล่วงหน้ากับสิ่งที่ก�าลังจะท�า
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"ไพรม์ขอโทษนะคะ"

แล้วหันกลับไปปล่อยแหวนหมั้นท้ิงลงบนพื้นข้างตัวธิติธร ก่อนจะ 

หยัดตัวขึ้น เชิดหน้าเดินหลังตรงก้าวออกจากบริเวณนั้นไป

ขณะท่ีหลายคนก�าลงัอึง้กบัสิง่ท่ีพนัธติราท�า ซ่ึงหากว่ากนัตามตรงคอื 

'ไร้มารยาท' แต่เมื่อเทียบกับสิ่งท่ีธิติธรท�าและหญิงสาวเองก็พยายาม 

ส่งแหวนคนืให้ดีๆ  แล้วแต่ฝ่ายชายไม่รบั การกระท�าครัง้นีข้องพนัธติรากย็งั

นับได้ว่าไว้หน้าทุกฝ่ายมากพอแล้ว

และคนแรกท่ีตัง้สตไิด้กค็อืคณุเควิน ท่านรบีวิง่ตามลกูสาวออกไปทันที

"ไพรม์! น้องไพรม์! รอป๊าด้วย!"

คุณพมิพ์อัปสรนิง่อยู่อึดใจ ก่อนกล่าวกบัอดตีว่าท่ีลกูเขยอย่างผดิหวงั

"อาเสียใจมากที่ตอนนั้นสนับสนุนให้น้องไพรม์คบกับตรี!"

ท่านหันหลังวิ่งตามสามีและลูกสาวคนโต โดยมีลูกสาวคนเล็ก 

วิ่งตามไปติดๆ
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หลงัก้าวพ้นจากสถานการณ์อันแสนกระอักกระอ่วนได้สกัระยะ พนัธติรา 

กเ็พิง่รูส้กึตวัว่าพ่อแม่และน้องสาวของเธอวิง่ตามมาด้วย

ดวงตาของคุณเควินผู้มีเชื้อสายอังกฤษและจีนไหลเวียนอยู่ในตัว 

มองลกูสาวสดุท่ีรกัอย่างห่วงใยเช่นเดยีวกบัคณุพิมพ์อัปสรและพัทธมน ซ่ึง

ฝ่ายหลงักดัรมิฝีปาก วิง่มากอดพนัธติราไว้แล้วร้องไห้สะอืน้กบับ่าบอบบาง

"ฮึก ไม่เป็นไรนะพี่ไพรม์ แค่ผู้ชายเฮงซวยคนเดียวเอง!"

จากปกติพีน้่องท่ีแบ่งกนัเป็น 'ลกูป๊า' กบั 'ลกูแม่' และมักจะทะเลาะ 

เบาะแว้งกันเองเสมอ พัทธมนกลับเป็นฝ่ายเสียน�้าตาให้กับสิ่งท่ีพี่สาว 

ต้องเผชญิ เพราะอย่างไรเสยี...เลอืดท่ีข้นกว่าน�า้กท็�าให้หล่อนนกึเกลยีด 'อดตี' 

ว่าท่ีพ่ีเขยผูแ้สนดข้ึีนมาจบัใจ

พันธิตราหลับตา ซึมซับอ้อมกอดของน้องสาว ก่อนจะถูกโอบล้อม 

อีกครัง้ด้วยคณุพมิพ์อัปสรและคณุเควนิ เธอตกอยู่ในอ้อมกอดของครอบครวั...

เซฟโซนท่ีปลอดภยัท่ีสดุ จากคนท่ีไม่มีวนัทรยศหักหลงัหรอืท�าให้ต้องเสยีน�า้ตา

แล้วเม่ือลืมตาข้ึนอีกครั้ง พันธิตราก็หัวเราะเบาๆ ขยับตัวจนทุกคน

ต้องขยับตาม มือเรียวสวยยื่นไปเช็ดน�้าตาบนดวงหน้าคล้ายคลึงกัน ถาม

บทที่ 3
มือที่ส�ม
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ปนหัวเราะ

"นี่ คนโดนเทคือพี่นะ เราร้องไห้ท�าไมฮะไพรซ์"

"ก็เพราะพี่ไพรม์ไม่ร้องไง! ไพรซ์ถึงต้องร้องแทน!" หากพันธิตรา 

สวยสง่าเยือกเย็นเหมือนราชินี พัทธมนก็คือ 'เจ้าหญิงน้อย' ประจ�าบ้าน 

ผู้ซึ่งกล่าวอย่างรู้จักนิสัยพี่สาวตัวเองดี

ต้ังแต่เลก็จนโต สิง่ท่ีท�าให้พทัธมนท้ังช่ืนชมและอิจฉาพ่ีสาวคนเดยีว

มาตลอดคือความสวยสง่า ท�าอะไรกด็ ู 'แพง' ไปหมด ท้ังยงัเฉลยีวฉลาด 

วางตัวดีจนเป็น 'ลูกป๊า' เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล ทว่านั่น... 

กลับท�าให้บางครั้งหล่อนรู้สึกว่าพี่สาวฝืนตัวเองมากไป

ไม่ว่าจะพบเจอเรื่องอะไร หากไม่ใช่สีหน้าเย่อหยิง่ พันธิตราก็จะยิม้ 

อย่างมัน่ใจในตวัเองอยูเ่สมอ พทัธมนจ�าไม่ได้แล้วว่าครัง้สดุท้ายท่ีเห็นพีร้่องไห้

คือเมื่อไหร่

ดเูถอะ ขนาดถกูคูห่ม้ันท่ีรกักนัมาเป็นสบิปีบอกเลกิ พียั่งย้ิมให้หล่อน

ด้วยสหีน้าและแววตาท่ีหม่นแสงเพยีงนดิเดยีวด้วยซ�า้

"จะร้องไห้ไปท�าไมเล่า เสยีน�า้ตาเปล่าๆ" พันธติราส่ายหัว ก่อนหันไป

กอดบุพการีแน่นๆ คนละทีแทนการเติมพลัง พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเธอก็ 

กลับไปเป็นลูกสาวคนเดิม ไปเป็นเพอร์เฟ็กช่ันนิสต์สาวท่ีมีรอยย้ิมม่ันใจ 

เต็มวงหน้า

"ป๊ากับแม่เอากุญแจรถกับกระเป๋าตังค์มามั้ยคะ"

"หืม?" คุณเควินท่ียังตั้งตัวไม่ทันกับปฏิกิริยาของลูกสาวกะพริบตา 

เป็นคุณพิมพ์อัปสรที่ไวกว่า ท่านพยักหน้ารับ

"กุญแจรถอยู่กับแม่ แต่กระเป๋าตังค์..."

"ในกระเป๋ากางเกงป๊ามี มีอะไรรึเปล่าน้องไพรม์"

"ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ" พันธิตราส่ายหัว อมย้ิมมองครอบครัว 

ซ่ึงรักและหวังดีกับเธอท่ีสุด "ไพรม์แค่...จะชวนทุกคนออกไปหาอะไรกิน 
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คิดว่าท่ีกินกันน่าจะยังไม่อิ่ม ท่ีส�าคัญคือเม่ือกี้..." หญิงสาวหัวเราะน้อยๆ 

อีกครั้ง ท่าทางไม่เหมือนคนเพิ่งถูกถอนหมั้นมา

นี่ถ้าไม่รู้มาก่อน ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเธอเป็นฝ่าย 'เท' ธิติธรท้ิง 

ด้วยซ�้าไป

"ไพรม์มัวแต่ลุ้นกับสถานการณ์จนแทบไม่ได้กินอะไรน่ะค่ะ ตอนน้ี 

เลยหิวแทบแย่แล้ว"

ทีแรกเป็นตายอย่างไรคืนนั้นคุณเควินก็จะไม่พาลูกเมียกลับไปท่ี 

บ้านพกัตากอากาศอกี เพราะไม่อยากเห็นหน้าธติธิรให้ต้องโมโหข้ึนมาอกีรอบ 

ทว่าคนโดนถอนหม้ันอย่างพนัธติรากลบัมีสตมิากพอจะรูว่้าไม่ควรท�าให้ผูใ้หญ่

สามครอบครวัแตกหักหรอืมองหน้ากนัไม่ตดิอกี

ราวกบัว่ารอพวกเธออยู่ก่อนแล้ว ทันทีท่ีรถแลนด์โรเวอร์สดี�าเลีย้วเข้าไป

จอด คุณปรมิและสามีกร็บีลกุพรวดออกมาหา อดตีว่าท่ีแม่สามขีองพนัธติรา

กมุมอืหญงิสาวไว้ เอ่ยขอโทษท้ังน�า้ตา

"ขอโทษ ป้าขอโทษนะน้องไพรม์ ป้าขอโทษ...ท่ีเลีย้งลกูไม่ด ีขอโทษ

ท่ีท�าให้น้องไพรม์ต้องเสียใจ ต้องเสียช่ือและเสียเวลาในชีวิตมาเป็นสิบปี!" 

ท่านว่าพร้อมขบเข้ียวเคีย้วฟันขณะเอ่ยถงึตวัต้นเหตอุย่างแค้นเคอืง

คณุปรมิกล่าวหนกัขนาดนัน้แล้ว ทางครอบครวัผูเ้สยีหายอย่างคณุเควนิ 

กถ็งึกบัพดูไม่ออก ได้แต่เบือนหน้าหนไีปสบตาเพือ่นสนทิรุน่พีพ่่วงต�าแหน่ง

หุ้นส่วนบรษัิท

หนุม่ใหญ่สองคนพยกัหน้าให้กนัโดยไม่มคี�าพดู มีเพยีงแววตาสะท้อน

ให้เห็นความเสียใจและรู้สึกผิดของคุณธนวัฒน์

ความจรงิแล้วก่อนหน้าจะกลบัมาถงึบ้านพักตากอากาศ มีหลายครัง้ 

ท่ีอดีตสถาปนิกมือทองคิดจะเลิกคบหากับบ้านคุณธนวัฒน์ให้รู้แล้วรู้รอด 

คิดถึงข้ันจะถอนหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ท่ีมีอยู่ออกจากบริษัท MIconic ซ่ึงตน 
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มส่ีวนร่วมกนัสร้างมากบัสองพีน้่องเมธาธยิานนท์เลยด้วยซ�า้ แต่ก็ได้ลกูสาว

ของท่าน...ราชินตัีวน้อยผูเ้ฝ้าย�า้เตอืนว่าทุกอย่างท่ีเกดิข้ึนคอืความผดิของธติธิร 

ไม่ควรท�าให้พวกผูใ้หญ่ซ่ึงเสยีใจอยู่ก่อนแล้วต้องเดอืดร้อนไปด้วย

พันธิตรากุมมืออ่อนนุ่มท่ีมีส่วนช่วยประคับประคองเลี้ยงดูเธอมา

ตั้งแต่เล็กไว้ ส่ายหน้าให้ทั้งรอยยิ้ม

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าปรมิ มนัไม่ใช่ความผดิของป้าปรมิ เท่าท่ีไพรม์

เห็นมาตลอด...ป้าปริมอบรมสั่งสอนพี่ตรีมาได้ดีมาก แต่...ไพรม์คงต้อง 

ขออนญุาตยกค�าพดูท่ีอาจฟังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ข้ึนมาพดูนะคะ" หญิงสาว

เอ่ยขออย่างนอบน้อมก่อนจะเอ่ย "ลูกเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวค่ะ แล้วคนเรา 

เมือ่โตข้ึน นสิยั ความคดิความอ่านกเ็ปลีย่นไปตามตวัเขาเอง เพราะอย่างนัน้

เรือ่งพีต่ร.ี..มันไม่ใช่ความผดิของป้าปริมหรือลงุวฒัน์หรอืใครท้ังนัน้...นอกจาก

เขาสองคน"

'เขาสองคน' ท่ีพนัธติราพูดถงึ กค็อือดตีคูห่ม้ันกบั...รกัครัง้ใหม่ของเขา

นับจากถูกถอนหมั้นเม่ือคืนสิ้นปี พันธิตราก็ใช้เวลาคิดถึงเรื่องราว 

ท่ีเกดิข้ึน ความมัน่คงตลอดสบิปีถกูท�าลายลงในพรบิตา หญงิสาวค้นพบว่า

สิง่ท่ีท�าให้เธอเจบ็ปวดเสยีใจมากท่ีสดุ ไม่ใช่การสญูเสยีธติธิรในฐานะคนรกั 

แต่เพราะเขาเลือกท่ีจะทรยศ หักหลัง และหลอกลวงเธอ บางทีถ้าธิติธร 

กล้าจะขอเลิกกับเธอตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนท่ีเขา

บอกว่า 'รัก' กับผู้หญิงท่ีมาทีหลังคนนั้น...เธออาจจะโกรธหรือเกลียดเขา

น้อยกว่านี้

คณุปรมิสบตาหญงิสาวท่ีท่านรกัใคร่เอน็ดมูาตัง้แต่ยังเลก็และวาดฝัน

มาตลอดว่าวันหนึ่งเด็กคนนี้จะได้เรียกท่านว่า 'แม่' พลางถอนหายใจช้าๆ

หากสิ่งท่ีธิติธรท�าผิดเป็นเรื่องอ่ืน ท่านอาจจะยอมท�าหน้าหนาขอให้

พันธิตราอภัยให้ ทว่าท่านรู้จักหญิงสาวมาต้ังแต่เด็ก รู้ดีว่าสิ่งท่ีพันธิตรา

เกลียดมากที่สุดคือการนอกใจ ดังนั้นจึงท�าได้เพียงพยายามประคองรักษา
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ความสัมพันธ์ไว้ไม่ให้ขาดหาย

"ป้ารู.้..ว่าสิง่ท่ีตาตรที�ามันเลวร้ายมาก ป้าไม่กล้าขอให้น้องไพรม์ให้อภยั 

แต่...ป้าอยากขอให้ความสมัพนัธ์ของเราสองบ้าน อย่าถกูท�าลายลงเพราะ 

ตาตรไีด้ม้ัยลกู...นะจ๊ะพมิพ์" ประโยคหลงัท่านหันไปถามเพ่ือนรุน่น้อง ซึง่

ตลอดมามารดาของพนัธติราเพยีงแค่ยืนฟังเงยีบๆ ไม่ได้เอ่ยปากอะไร

คุณพิมพ์อัปสรสบตากับสามี ท้ังสองปรึกษากันมาแล้วและเห็นด้วย 

กับพันธิตราว่าไม่ควรให้เรื่องของเด็กๆ กระทบถึงสายสัมพันธ์อันยาวนาน

หลายสบิปีของผูใ้หญ่ จงึพยักหน้ารบัพร้อมรอยยิม้ฝืดฝืน

"ระหว่างเรายังเหมือนเดิมได้ค่ะ ขอแค่ที่ไหนที่มีบ้านพิมพ์...จะต้อง

ไม่มีตรีกับ...ผู้หญิงคนใหม่ของเขาก็พอ"

พอถกูกล่าวย�า้ถงึ 'ผูห้ญิงคนใหม่' มือท่ีสามซ่ึงก้าวเข้ามาท�าลายความรกั

ของลกูชายกบัพนัธติรา สหีน้าของคณุปรมิกเ็ย็นชาข้ึนมาพร้อมให้ค�าม่ัน

"ไม่ต้องห่วงนะน้องไพรม์ ไม่ว่ายงัไง...ป้ากไ็ม่มวีนัยอมรบัผูห้ญิงหน้าด้าน

ท่ีกล้าแย่งผูช้ายท่ีมีคูห่ม้ันแล้วมาเป็นสะใภ้หรอก!"

พันธิตราเหลือบมองสีหน้าจริงจังของคนพูด ถ้า...เธออยากได้รับ

คะแนนความสงสารเอน็ดูมากกว่านีส้กันดิ หรอือยากท�าตวัเป็นนางรองท่ีดี

สกัหน่อย หญิงสาวคงเอ่ยปากประเภทว่า 'อย่าให้ถงึขัน้นัน้เลยค่ะ ยงัไงพีต่ร ี

กเ็ป็นลกูป้าปรมิ แล้ว...ผูห้ญิงคนนัน้กอ็าจจะมอีะไรดมีากพอจะท�าให้พ่ีตร ี

เลิกรักไพรม์ได้'

ทว่าหญิงสาวเพียงแค่รับฟังเงียบๆ เท่านั้น

เพราะออกตัวแรงเชียร์ธิติธรกับพันธิตรามาตั้งแต่ยังเด็ก การกระท�า

ของญาติผู้พี่ฝั่งพ่อจึงท�าให้ปรนิมมิตาเดือดดาลเกินกว่าจะรับไหว ท้ังยัง 

รูส้กึผดิท่ีเป็นตวัต้ังตัวตคีอยสนบัสนนุให้พันธติรารบัรกัธติธิร ดงันัน้สิง่แรก 

ท่ีสถาปนกิสาวเลอืกท่ีจะท�าคือการสบืหาว่าใครคอืผูห้ญิงหน้าด้านท่ีกล้ายุ่งกบั
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ผู้ชายซึ่งรู้กันทั่วว่ามีคู่หมั้นแล้ว

จากค�าพดูท่ีพนัธติราเล่าให้ฟังคร่าวๆ มีคย์ีเวิร์ดส�าคญัคอืช่ือ 'หนดูา'  

แม้ผูห้ญิงช่ือ 'ดา' จะมีมากมายเป็นร้อยเป็นล้านคน ทว่าปรนมิมิตากลบันกึ

สงัหรณ์ใจอย่างประหลาดว่า 'หนดูา' ของธติธิรจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล ไม่งัน้ 

คงไม่ท�าให้คนหัวใจมั่นคงมาตลอดหวั่นไหวเอาได้ง่ายๆ

และคงใกล้...จนบางทีกระทั่งตัวพันธิตราก็อาจจะรู้จักด้วยซ�้า

บางครั้งปรนิมมิตาก็เกลียดท่ีนอกจากเซ้นส์ของตัวเองจะดีแล้ว เธอ

ยังมักจะพบกับ 'จังหวะผี' อีกด้วย ระหว่างพักเที่ยงที่หนีหน้าลูกพี่ลูกน้อง

ซ่ึงเห็นแล้วอยากจะเข้าไปด่าอกีสกัรอบสองรอบข้ึนไปนัง่เล่นบนสวนดาดฟ้า

ของบริษัท หญิงสาวก็ค้นพบโดยบังเอิญว่า...คนท่ีอยากหนีหน้านั้นก�าลัง

พูดคุยอยู่กับสถาปนิกคนหนึ่งของบริษัท

แต่ไม่ใช่เรื่องงาน

"พี่ตรีท�าแบบนี้จะดีเหรอ มันจะไม่...ท�าให้ครอบครัวไพรม์โกรธแล้ว

พาลมาเกลยีดถงึบ้านพีต่รเีหรอ" น�า้เสยีงท่ีเคยสดใสเรงิร่าปนกวนประสาท

อยู่เสมอฟังดรู้อนรน ใบหน้าสวยตามฉบับลกูเสีย้วท่ีได้เห็นเพียงเสีย้วเดยีว

ก็ท�าให้อารมณ์โกรธของปรนิมมิตาพุ่งปรี๊ดจนแทบอยากจะถลาออกไปตบ

แทนญาติผู้พี่ ทว่าเพราะยังอยากฟังต่อว่าลูกพ่ีลูกน้องจะตอบว่าอย่างไร 

สถาปนิกสาวจึงได้แต่อดทน

ธิติธรกระชับมือคนรักอย่างอ่อนโยน

"ดหีรอืไม่ดพีีก่ท็�าไปแล้วล่ะ ตอนนีพ้ี่ไม่มีพนัธะกบัใครแล้ว พี่โสดแล้ว 

เรา...มาคบกันจริงๆ สักทีได้มั้ยหนูดา"

"พี่ตรี..." เจ้าของชื่อเอ่ยเสียงเครือ หล่อนส่ายหัว

ไม่ใช่ว่าหล่อนปฏเิสธ ปรนมิมิตาม่ันใจ เพราะน�า้เสยีงสัน่เครอืผดิธรรมชาติ

ของคนพดูยังเอ่ยต่อ

"หนดูาผดิเอง หนดูาไม่ควรไปยุง่กบัพีต่รเีลย ถ้าไม่ใช่เพราะหนดูา... 
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พีต่รีก็คงไม่ต้องเลกิกบัไพรม์ เราไม่ควร...ไม่ควร..." หญงิสาวส่ายหน้าไปมา 

แววตารูส้กึผดิ แต่ไม่มีค�าปฏเิสธหลดุจากปากของหล่อน

หนดูา? เฮอะ! ปกตเิห็นกดักบัพีต่รอีย่างกบัหมาตกีนัแย่งท่ี เรยีกตวัเอง 

'ฉัน' ตลอด อย่างดกี ็'ดา' แต่นีไ่ปอพัเวลกนัมาเป็น 'หนดูา' ตอนไหนไม่ทราบ?

ปรนมิมิตาเบะปาก สญัชาตญาณผูห้ญิงท่ีดลูะครโทรทัศน์กบัน้องสาว

มามากมายมองออกเลยว่าภายใต้ภาพลกัษณ์ 'นางเอกผูม้าทีหลงั' นัน้ คอื 

'นางร้ายจอมมารยา' เสียมากกว่า

ราวกบักลวัว่าหล่อนจะปฏเิสธ ธติธิรจึงเลือ่นมือข้ึนกมุใบหน้าสวยซ่ึง 

มักจะมรีอยย้ิมกวนประสาท หาเรือ่งให้เขาปวดหัวอยู่เสมอ แล้วจมุพติเบาๆ 

บนริมฝีปากที่เคยพ่นวาจาร้ายกาจใส่กัน เว้าวอนขอค�าตอบ

"นะหนูดา ตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นของใครอีกแล้ว เรามาคบกันเถอะนะ 

หนูดา พี่...พี่รักหนูดามากจริงๆ" รักมาก...จนถึงขนาดยอมไปถอนหมั้น 

ผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าเธอคืออีกครึ่งของชีวิตที่จะไม่มีวันปล่อยมือ

"หนดูา...หนดูา..." 'หนดูา' หรอืกวินธดิาท�าสหีน้าคล้ายจะลงัเล แววตา

สลบัไปมาระหว่างรูส้กึผดิ ดีใจ ตืน้ตนัใจ แล้วสดุท้าย...หล่อนกพ็ยักหน้าถีร่วั

"อื้อพี่ตรี หนูดาจะคบกับพี่ตรี"

"ขอบคุณมากนะหนูดา ขอบคุณที่รอ...ขอบคุณที่ให้โอกาสพี่"

ภาพสองหนุม่สาวท่ีตกลงท�าพนัธสญัญารกัด้วยการโผเข้าจูบกนัอย่าง

ไม่อายฟ้าดนิท�าให้ปรนมิมติาทนไม่ไหวอีกต่อไป หญิงสาวผูโ้กรธแค้นแทน

พีส่าวอยู่แล้วกดัฟันกรอด ท�าท่าจะถลาออกไปด่าให้หญิงร้ายชายเลวได้รูส้�านกึ 

ทว่าท่อนแขนกลบัถกูคว้าเอาไว้พร้อมมือใหญ่ซ่ึงรบีปิดปากเธอแน่นราวกบั 

รู้ดีว่าอีกเพียงนิด...สถาปนิกสาวจะวี้ดให้ลั่นตึก

รอจนก้าวพ้นออกมาจากดาดฟ้าและถกูปล่อยตวั ปรนมิมิตาถงึเพ่ิงได้รูว่้า

คนท่ีจบัตวัแล้วอุ้มเธอลงมาอย่างท่ีเธอไม่เตม็ใจนัน้กค็อืเมธาวี

"พีเ่ม!" หญิงสาวเรยีกชือ่เขาเสยีงแข็งกระด้างท�าให้เมธาวเีลกิคิว้ เพราะ
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ถึงแม้ปกติจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกัน แต่ปรนิมมิตาก็ยังน่ารักมีมารยาท  

เรยีกช่ือเขาด้วยเสยีงและสหีน้าท่ีดกีว่าตอนนี้

"พี่เมมาห้ามแฟร์ท�าไม จะปกป้องลูกพี่ลูกน้องตัวเองเหรอ!"

เห็นปรนมิมติาโกรธจดัจนดวงหน้าแดงก�า่แล้วเมธาวีกส่็ายหัว อดเอ่ย

ไม่ได้ว่า

"ลูกพี่ลูกน้องพี่ก็ลูกพี่ลูกน้องแฟร์เหมือนกันแหละ"

ปรนิมมิตาเบะปาก ยกแขนขึ้นกอดอก 

"ฮึ! ผู้ชายแบบนั้นแฟร์ไม่นับญาติด้วยหรอก!" ดวงหน้าสวยสะบัด 

กลับไปมองคนมาห้ามไว้ "แล้วตกลงว่าไง พี่เมมาช่วยพี่ตรีไว้งี้?"

"เปล่า พีไ่ม่ได้ช่วยตร"ี เมธาวส่ีายหัว ดวงตาคมกรบิมองเธอ พยักหน้าให้ 

"พีม่าช่วยแฟร์ต่างหาก"

"ช่วยแฟร์?" ปรนมิมิตาช้ีหน้าตวัเอง สหีน้างนุงง "ช่วยแฟร์ท�าไม หรอื

พีเ่มคดิว่าถ้าแฟร์ลกุออกไปด่า หญงิร้ายชายโฉดคูน่ัน้จะหันมารมุตบแฟร์?"

ถ้าธติธิรกล้าท�ากับเธอถงึข้ันนัน้ กร็อดูละกนัว่าผูใ้หญ่ท่ีบ้านจะว่าอย่างไร

"ตรมีนัไม่มวีนัท�าร้ายแฟร์หรอก แฟร์น้องมนันะ" เมธาวีแก้ต่างแทน

ลกูพีล่กูน้อง "แต่ท่ีพีบ่อกว่าช่วยแฟร์ เพราะท่ีนีม่นับรษัิท เกดิมีเรือ่งมีราวข้ึนมา

มันจะไม่ดกีบัแฟร์เอง"

เพราะแค่เธอมีท�าเนียบรายชื่อเป็นเครือญาติกับเจ้าของบริษัทอย่าง

ตระกลูเมธาธยิานนท์และกฤษณกรณ์ หญิงสาวกถ็กูมองในฐานะ 'เดก็เส้น'  

อยู่แล้ว ถึงสองปีมานี้การท�างานจะพิสูจน์ให้เห็นว่าสิ่งท่ีท�าให้ปรนิมมิตา 

ได้เข้ามาท�างานท่ีนีก่เ็พราะฝีมอืไม่ใช่เส้นสาย ทว่าการท�าร้ายหรอืด่าทอกนัเอง

ในบริษัทก็ไม่สมควร

แม้จะเป็นคนหัวร้อนแต่ปรนมิมิตากม็สีตมิากพอจะยอมรบัต่อเหตผุลนัน้

"กจ็รงิ" หญงิสาวกะพรบิตาปรบิ เงยหน้าข้ึนมองผูบ้รหิารใหญ่ "ขอบคณุ 

พีเ่มมากนะคะท่ีเข้ามาห้ามแฟร์ไว้ แต่แฟร์กไ็ม่รบัประกนัหรอกนะว่า...เรือ่งท่ี
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พีเ่มกลวัมันจะไม่เกดิ"

เพราะหากสองคนนัน้เปิดตวัสวตีกนัจรงิจงัเมือ่ไหร่ ความชิงชงัของเธอ

อาจจะทะลปุรอทจนไม่กลวัเสยีช่ือเสยีงใดๆ เลยก็ได้!
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บทที่ 4
เมื่อไม่ใช่ 'น�งเอก' 

ก็ไม่จำ�เป็นต้องเป็น 'น�งรอง' หรือ 'น�งร้�ย'

ถึงจะรู้แล้วว่ามือท่ีสามท่ีหน้าด้านมาโฉบคู่หม้ันของลูกพี่ลูกน้องไป

เป็นใคร แต่ปรนิมมิตาก็ยังห่วงใยความรู้สึกของพันธิตรา หนึ่งคือเพราะ  

'ผูห้ญิงคนนัน้' เป็นคนท่ีพีรู่จ้กัสนิทสนมและนบัว่าเป็น 'เพ่ือน' และสอง...

ไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าภายใต้หน้ากากราชินีผู้ไม่สะท้านสะเทือนต่อเรื่องใดนั้น

ซุกซ่อนความรู้สึกอะไรไว้

แม้จะถูกอดีตคู่หม้ันท่ีรักกันมาสิบปีขอถอนหมั้นเพราะไปรักผู้หญิง 

อีกคน พันธิตราก็ยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว 

โดยไม่มีความชิงชังรังเกียจต่อบ้านหล่อนผู้มีสายเลือดเกี่ยวกับธิติธร... 

หรือกระท่ังพ่อแม่ของอดีตคู่หม้ัน พันธิตราก็ยังสามารถทักทายพูดคุยได้

อย่างอ่อนโยนน่ารักเหมือนในอดีต มีเพียงธิติธรคนเดียวเท่านั้นท่ีแม้เวลา

บังเอญิต้องเผชญิหน้ากนั หญิงสาวยังคงพดูคยุและทักทายเท่าท่ีจ�าเป็นด้วย

สีหน้าท่าทีเหมือนเวลาเธอคุยกับคนรู้จักผ่านๆ ท่ัวไป ท�าให้อดีตคู่หมั้น 

ผูเ้คยได้รบัความรกั ความเอาใจใส่เกดิความรูส้กึอดึอดั ทว่าเพราะทุกอย่าง

เขาเป็นคนผดิ ท้ังยังตดิทัณฑ์บนจากบุพการรีวมถงึเครอืญาตอิยู่ ชายหนุม่ 

จึงเป็นฝ่ายเลือกที่จะเลี่ยงการเผชิญหน้าแทน
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และเพราะพันธติรา 'ปกต'ิ มากเกนิกว่าผูห้ญิงท่ีเพ่ิงถกูแย่งชิงคนรกั 

ซ่ึงคบหากนัมานบัสบิปีไป บรรดาคนรอบข้างจงึย่ิงห่วงใยว่าภายใต้ภาพลกัษณ์

ราวกับราชินี หัวใจดวงน้อยอาจร้าวรานจนไม่อาจรับไหวหากรู้ว่าใครคือ 

ผู้หญิงที่ขโมยความรักไปจากเธอ

ปรนิมมิตาตั้งใจว่าจะเหยียบเรื่องธิติธรกับกวินธิดาไว้ให้มิด ทว่า...

มานะคนหรอืจะสูช้ะตาฟ้าลขิิต เพราะท้ายท่ีสดุแล้ว พันธติรากเ็ป็นฝ่ายรบัรู้

เรื่องนั้นด้วยความบังเอิญ

จะว่าบังเอิญ...บางทีพันธิตราก็แอบคิดว่าไม่ใช่ มันคล้ายจะเป็น  

'ตลกร้าย' ท่ีโชคชะตาจงใจโยนมาใส่เธอมากกว่า เพราะขณะท่ีเธอก�าลัง 

กนิข้าวไป พดูคยุหัวเราะไปพร้อมๆ กบัน้องสาวและลกูพ่ีลกูน้องท่ียกโขยง

กันมากินอาหารร้านโปรดนั้น ร่างสูงก�าย�าคุ้นตาก็เปิดประตูก้าวเข้ามา  

ท่อนแขนแข็งแรงโอบไหล่บอบบางไว้ เสีย้วหน้าคมคายก้มลงมองวงหน้าสวย

ที่มองผาดๆ แล้วเหมือนลูกครึ่งมากกว่าลูกเสี้ยวอย่างที่เจ้าตัวเคยแจง

อากัปกิริยาของคู่รักทั่วๆ ไปคงไม่ท�าให้ทั้งโต๊ะเกิดอาการชะงัก หาก

หนุม่สาวท่ีว่านัน่จะไม่ใช่ธติธิร...ชายหนุม่ท่ีเพ่ิงถอนหมัน้กบัพันธติราไปได้

ไม่กี่วัน กับกวินธิดา...สถาปนิกสาวสวยคนดังประจ�าบริษัท ผู้ท่ีเคยเป็น  

'คู่กัดอันดับหนึ่ง' ของธิติธร ชนิดมีคู่นี้ท่ีไหนต้องมีเสียงตีกันท่ีนั่น ท้ังยัง 

เป็นเพื่อนซึ่งนับได้ว่าสนิทกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในชีวิตพันธิตรา

เป็นหนึ่งในผู้คนจ�านวนน้อยนิดท่ีเธอเคยเรียกขานว่า 'เพื่อน' อย่าง

สนิทใจ

หนูดา? กวินธิดา?!

ดวงตากลมโตหรีล่ง ตอนแรกท่ีธติธิรเรยีกคนรกัใหม่ของเขาว่า 'หนดูา' 

ด้วยน�า้เสยีงรกัใคร่ พนัธติราไม่เคยเอะใจคดิมาก่อนเลยว่า 'มือท่ีสาม' คนนัน้ 

กคื็อกวนิธดิา!
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นาทีนัน้หัวใจท่ีคดิว่าด้านชากบัเรือ่งบ้าบอนีไ่ปแล้วคล้ายจะถกูไฟลกุท่วม 

เมือ่พบว่า 'มอืท่ีสาม' หรือ 'หนดูา' ท่ีอดตีคนเคยรกับอกว่า 'เขาเป็นคนด'ี นัน้ 

กคื็อ 'ดา' เพือ่นท่ีสนทิสนมกนัมาหลายปี ท้ังยงัรูด้ว่ีาเธอเป็นอะไรกบัธติธิร!

ทรยศซ้อนทรยศ หักหลังซ้อนหักหลังแบบนี้...นี่น่ะหรือพฤติกรรม

ของคนดี

หึ! บางทีธิติธรก็ช่างเลือกคู่ได้ 'เสมอกัน' กับเขาจริงๆ

แม้ในใจจะบริภาษเหยียดหยาม หากเบื้องหน้าหญิงสาวยังคงไว้ด้วย

ความปกติ ซ่อนแววตาเจ็บร้าวไว้ใต้รอยย้ิมบาง ผิดกับอีกสี่สาวในโต๊ะ  

จากหัวเราะกันอยู่ดีๆ ราชิกาก็ตีสีหน้าเย็นชา ปรนิมมิตาเองก็หัวร้อน 

จนแทบจะลกุขึน้ไปไฟต์หากไม่โดนนมิมานรดผีูม้ีใบหน้าบูดบ้ึงรัง้ไว้ ขณะท่ี

น้องสาวแท้ๆ ของเธอโกรธจนหน้าแดงก�า่ และถ้าพันธติราอุดปากไว้ไม่ทัน 

พัทธมนคงตะโกนด่า 'หญิงร้ายชายโฉด' คู่นั้นจนลั่นร้าน

ส่วนเธอ...เจ้าของเรื่องราว ผู้หญิงที่เห็นต�าตาเป็นครั้งแรกว่าใครคือ 

'นางเอกคนใหม่' ของผูช้ายท่ีเธอตัง้ใจเลอืกให้เป็นพระเอกในชีวติ หญิงสาว 

ก็หลุบตาลงต�่า สะกดกลั้นความรู้สึกท้ังหมด ก่อนเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้า 

เจือรอยยิ้ม

"กินต่อเถอะ"

ท้ังท่ีพันธติรามัน่ใจว่าเธอใช้น�า้เสยีงระดบัปกตท่ัิวไป ไม่ได้จงใจเสยีงดงั

เกนิเบอร์เพือ่เรยีกร้องความสนใจจากคนท่ีเธอหมดใจให้แล้วท้ังสองคน แต่

ไม่รูว่้าเพราะธติิธรคุ้นชนิกบัน�า้เสยีงของอดตีคูห่ม้ันมากเกนิไปหรอือย่างไร 

ใบหน้าหล่อเหลาจงึหันกลบัมา เผลอประสานตาเข้ากบัหญิงสาวอย่างรวดเรว็

"...น้องไพรม์" คนท่ีขอเปลี่ยนสถานะจากคู่หมั้นกลับไปเป็นพี่ชาย 

โดยไม่ได้ถามความสมัครใจของผู้ต้องรับบทใหม่เป็น 'น้องสาว' พึมพ�า  

นั่นท�าให้กวินธิดาหันไปมองตาม มือเล็กเกาะท่อนแขนคนรักไว้ รอยย้ิม

เลือนหายจากใบหน้า แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจ

Page Magic Moment... ��������������.indd   42 26/8/2563 BE   14:40



43

ปราณปริยา

ใช่ หล่อนควรต้องละอายใจส ิกบัการเจอกนัครัง้แรกหลงัจากท่ีหล่อน

แย่งชิง 'คู่หมั้นเพื่อน' มา

กวินธิดาเม้มปาก แววตาสับสน ตัดสินใจเงยหน้าถามคนรัก

"เรา...เข้าไปทักไพรม์กันมั้ย"

ธิติธรประเมินสถานการณ์รวมถึงแรงอารมณ์จากหญิงสาวท้ังห้า  

กลบักลายเป็นว่าคนท่ีสงบนิง่ท่ีสดุ ซ�า้ยงัตกัปูผดัผงกะหรีเ่ข้าปากโดยไม่ยีห่ระ

คืออดตีคูห่ม้ันของเขา ผูท้�าตวัราวกบัว่าไม่ได้เกีย่วข้องใดๆ กบัสถานการณ์

ชวนอึดอัดนี้

"ถ้าเข้าไป...หนูดาจะได้...ขอโทษไพรม์ด้วย" น�้าเสียงอ่อนอ่อย 

เอ่ยแผ่วเบาด้วยความรู้สึกผิด เป็นการช่วยเร่งให้ชายหนุ่มตัดสินใจได้

ธิติธรถอนหายใจ

อย่างไรเสียวันหนึ่งกวินธิดาก็ต้องได้พบกับเครือญาติของเขา... 

รวมท้ังพันธิตราด้วย จะวันนี้หรือวันไหนชายหนุ่มก็ม่ันใจว่าอารมณ์คุกรุ่น

ของลูกพี่ลูกน้องกลุ่มนี้คงไม่คลายลงง่ายๆ โดยเฉพาะเม่ือเห็นกันขนาดนี้ 

และปรนิมมิตาเองก็ฉีกปากยิ้ม เอ่ยทักเสียงดังจนลั่นร้านว่า

"อ้าว! นั่นพี่ตรีกับ 'แฟนใหม่' นี่นา"

"อ้อ! คนนี้เองเหรอคะ ที่แย่งพี่ตรีไปจากพี่ไพรม์อ่ะ" พัทธมนแกล้ง

ท�าหน้าสงสยั ดวงตาโตกวาดมองข้ึนลง เบะปาก ยักไหล่ เน้นคย์ีเวร์ิดชัดขึน้ 

"ก็ดูสวยดีนะ หน้าคุ้นๆ ด้วย เหมือนพี่ดา 'เพื่อนพี่ไพรม์' เลยอ่ะ แต่คง 

ไม่ใช่ม้ัง...เพือ่นกนั สนทิกนัคงไม่มาแย่งคูห่ม้ันกนัหรอก สงสยัไพรซ์จ�าผดิ

แน่ๆ"

ลกูสาวคนเลก็ของคณุเควนิว่าอย่างนัน้ ท้ังท่ีเจ้าตวัมัน่ใจว่าไม่มีทางจ�าผดิ

"ไม่ผิดหรอกไพรซ์ พ่ียืนยันได้ว่าคนนี้น่ะ...คุณดา กวินธิดา เพื่อน

ของไพรม์จรงิๆ คนท่ีเป็นท้ังเพือ่นร่วมคณะ เชียร์ลดีเดอร์รุน่เดยีวกนั แถมยงั

สนทิกนัตอนสมยัไพรม์ท�างานอยู ่MIconic ด้วย" ราชิกาซ่ึงเคยคดิจะวางตวัเฉย
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ยังอดปากไม่อยู่เมื่อพบว่าผู้หญิงที่แย่งคู่หมั้นพันธิตราไปคือใคร หญิงสาว

เชิดหน้าขึ้น ปรายตามองญาติผู้พี่ของตัวเองซึ่งยืนหน้าเสียอยู่ "น่าจะเลอืก

ให้ไกลตัวหน่อยนะพี่ตรี บอกตามตรงว่าเฟรย์โคตรผิดหวังในตัวพี่เลย"

ขนาดราชิกายังออกปากอย่างนัน้ มีหรอืท่ีคนอ่ืนจะอยู่เฉย น้องสาว

โดยตรงของผู้เสียหายรีบแผดเสียงลั่น

"เป็นพี่ดาจริงๆ เหรอคะท่ีแย่งพี่ตรีไป?! หูยยย ไพรซ์จ�าได้ว่า 

ตอนเคยเจอกนั พีด่าดเูป็นคนด ีสดใส มัน่ใจในตวัเองเหมือนพวกนางเอกละคร

สมัยใหม่เลยนะ แต่...นางเอกเขาแย่งผู้ชายของเพื่อนกันด้วยเหรอเนี่ย"  

หญิงสาวแกล้งท�าสหีน้าแปลกใจ จงึได้รบัการสนบัสนนุต่อจากลกูพ่ีลกูน้อง 

ที่เกิดห่างกันไม่กี่เดือน

"นีไ่พรซ์ไม่ได้ดลูะครจริงๆ ใช่ป้ะ เค้าบอกเลยนะว่าพวกนางเอกละครเนีย่

ตัวดี แย่งชิงพระเอกมาจากแฟนเก่า คู่หม้ันเก่า คนรักเก่า ยันเมียเก่า 

มาเยอะแยะ ใช้พวกท่าทีใสซ่ือบ้าง อ่อนโยนบ้าง ท�าตวัดนู่าสงสารจนผูช้าย

ใจอ่อนยวบยาบ หรอืไม่กท็�าเป็นแก่นๆ เชิดๆ ฉันไม่สนใจนายหรอก หาเรือ่ง 

'กัด' กับเขาตลอด แต่จริงๆ คืออ่อยแรงจนสุดท้ายก็งับพระเอกไปกิน 

โดยทิ้งคนรักเก่าไปดื้อๆ"

นมิมานรดซ่ึีงดนูุม่นิม่สดุกล่าวถงึ 'สตูรนางเอกละครไทย' ออกมาด้วย

น�้าเสียงหวานๆ นุ่มๆ แต่เผอิญ...เจ้าหล่อนมีน�้าเสียงที่ดังกว่าปกติอยู่แล้ว 

จึงท�าให้บทสนทนาดังกล่าวยิ่งเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง

แม้จะหน้าเสียไปกับค�าพูดของบรรดาลูกพี่ลูกน้องของธิติธร แต่  

'คนผดิ' อย่างกวนิธดิากพ็ยายามฉีกย้ิมสู ้ เงยหน้าขึน้สบตาคนรกั พยักหน้า

น้อยๆ แทนการยืนยันว่าหล่อนพร้อมท่ีจะโดนสับแหลกกลางสาธารณชน

เพื่อเขา

ธติิธรก�าหมดัแน่น นกึหงดุหงดิและโมโหบรรดาลกูพีล่กูน้องท้ังหลาย 

แต่เพราะสิ่งท่ีฝ่ายนั้นพูดมาไม่เชิงผิดเสียทีเดียว เขาจึงได้แต่ถอนหายใจ 
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ปราณปริยา

ระบายรอยยิ้มอ่อนโยนลงบนใบหน้าและยอมจูงมือคนรักเข้าไปทักทาย

"อือ ไหนๆ ก็บังเอิญเจอกันท้ังที พี่แนะน�าเลยเนอะ คนนี้...หนูดา  

คนรักของพี่"

"ออื รูแ้ล้วว่าผูห้ญิงคนนีค้อืคนรกัท่ีแย่งพีต่รไีปจากพีไ่พรม์" ปรนมิมติา

พยักหน้ารับ เบะปาก "แต่น่าเกลียดไปนิดนึงมั้งท่ีคนแย่งดันเป็นเพ่ือน 

พี่ไพรม์เอง อ๊ะ!" สถาปนกิสาวแกล้งท�าหน้าสงสยั "ว่าแต่...ตอนไหนกนันะ 

ที่คู่กัดประจ�าออฟฟิศเราแอบไปเลื่อนสถานะมาเป็นคู่รักลับๆ ขึ้นมา"

สหีน้าเหยียดหยันพอๆ กบัน�า้เสยีงท�าให้คนเฝ้ามองสถานการณ์อยู่นาน

อย่างพนัธติราต้องเอ่ยปราม

"แฟร์ พอแล้ว ทุกคนด้วย" ประโยคหลงัหญิงสาวกล่าวพลางกวาดตามอง

บรรดาลกูพีล่กูน้องทุกคนซ่ึงได้ออกปากกนัจนครบวง พันธติราค่อยๆ วาง

ช้อนส้อม ใช้สองมือประสานใต้คางเรียวเล็ก เชิดหน้าข้ึนจนความงดงาม

เหมือนตุก๊ตากระเบ้ืองเคลอืบปรากฏชัด

สาวสวยกวาดตามองดวงหน้ารปูหัวใจ รมิฝีปากกระตกุย้ิมให้ เอ่ยทัก

ด้วยน�้าเสียงเรียบเรื่อย

"ดีใจที่ได้เจอนะคะ คนรักของคุณธิติธร"

'คนรักของคุณธิติธร' ไม่ใช่ 'เพื่อน' ของเธอ

"ไพรม์...ดาขอ..." กวินธดิาอึกอัก มองใบหน้าของอดตีคูห่ม้ันคนรกั...

ซ่ึงครัง้หนึง่หล่อนเคยเป็น 'เพือ่น' กบัอกีฝ่าย

และใช่ ท้ายท่ีสุดหล่อนก็ท�าร้ายเพ่ือนคนนี้ด้วยการแย่งคู่หม้ันของ

พันธิตรามา

"ถ้าจะขอคุณธิติธรล่ะก็...ฉันคงไม่ต้องอนุญาตแล้วม้ัง" พันธิตรา 

เอ่ยปนหัวเราะ เหลอืบมองสองหนุม่สาวท่ียืนคู่กนัแล้วช่างเหมาะสมเหมอืน

พระ-นางในละครโทรทัศน์ มือเรยีวสอดประสานแน่นข้ึนขณะข่มความรูส้กึ  

ริมฝีปากระบายรอยยิ้มอ่อนหวานผิดกับแววตา "เพราะพวกเธอไม่ได้ตั้งใจ 
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Magic Moment... ห้วงปาฏิหาริย์

จะรอค�าอนุญาตจากฉันอยู่แล้วนี่"

"ไพรม์..." แก้วตาสนี�า้ตาลอ่อนคูส่วยของสถาปนกิสาววาวรืน้ พยายาม

กระตุกมือจากคนรกั อยากจะเข้าไปขอโทษใกล้ๆ ตดิท่ีธติธิรดงึรัง้ไว้และเป็น

ฝ่ายออกรบั

"ยงัไงเรือ่งนีค้นผดิกคื็อพี ่ถ้าน้องไพรม์จะโทษใคร ก็โทษพีค่นเดยีวเถอะ"

พันธิตราเอียงคอ เลิกคิ้วถามสีหน้าสงสัย

"แล้วฉันโทษใครตอนไหนเหรอคะ เปล่านี่ ฉันว่าฉันไม่ได้พูดนะ"  

หญิงสาวท่ีเปลี่ยนการแทนตัวและการเรียกช่ืออีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์ส่ายหัว 

เส้นผมซ่ึงวันนี้ดัดลอนมาพลิ้วไหว ก่อนจะตบท้ายอีกครั้งด้วยท่าทางย้ิมๆ 

"แต่ว่ากว่็า...ถ้าจะโทษใครจรงิๆ ของแบบนีมั้นกพ็ดูล�าบาก ตบมือข้างเดยีว 

ก็ไม่ดัง แล้วถ้าสองมือจบักนัแน่นพอ..." เธอหันไปสบตาผูห้ญิงคนใหม่ของ

อดีตคนรัก ริมฝีปากคลี่ยิ้มละมุน "...'มือที่สาม' ก็คงแทรกเข้ามาไม่ได้"

"พี่ไพรม์แม่งสุดยอด!"

ปรนมิมติาเอ่ยชมทันทีท่ีห้าสาวขึน้มาอยู่บนรถ โดยม ี'คนท่ีสดุยอด' 

นัง่อมย้ิมเคาะนิว้เล่นกบัขอบหน้าต่างอยู่ด้านข้างคนขับ วงหน้าสวยผนิกลบัมามอง

น้องๆ ด้านหลงั ถามเสยีงปนหัวเราะ

"อะไร พี่สุดยอดตรงไหน"

"ก็ตรงทุกค�าพูดท่ีออกจากปากไปนั่นแหละ" พี่ใหญ่สุดเอ่ยปากสั้นๆ 

ดวงตาฉายแววย้ิมเม่ือนึกถึงสีหน้าท่าทางของหนุ ่มสาวท้ังคู ่ ราชิกา 

อดออกปากเพิม่ไม่ได้ว่า "เฟรย์ไม่คดิเหมอืนกนันะว่าไพรม์จะฟาดแสกหน้า

พวกนั้นได้ด้วยท่าทางนิ่งๆ นิ่มๆ แบบนี้"

"อ้าว แล้วจะให้ไพรม์ท�าไงได้ล่ะ" พันธิตรายักไหล่ "เขามาแบบ 

นางเอ๊กนางเอก ขนืไพรม์ตหีน้าขึงบ้ึงตงึหรอืตะโกนด่า คนได้เทคะแนนสงสาร

ให้นางแล้วไพรม์กก็ลายเป็นนางร้าย 'ผแีฟนเก่า' กนัพอด ีแต่จะให้ร้องเพลง

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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