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1

การเดินทางมายังสวนชวนชมนั้นไม่ได้ลำาบากยากเข็ญ 

อย่างที่เพญ็พชิชาคดิ เธอหอบกระเป๋าใบไม่ใหญ่นกัมาขึ้นรถที่หมอชติ

ตั้งแต่เช้ามดื ตั๋วเดนิทางไปจงัหวดัทางภาคเหนอืซึ่งเป็นที่ตั้งของสวน

ชวนชมนั้นหาได้ไม่ยาก รถทวัร์ซึ่งมาตรงเวลากเ็ปิดแอร์เยน็ฉำ่า แม้จะ

มอีาการตื่นเต้นพอสมควรเธอกย็งัหลบัๆ ตื่นๆ มาได้ตลอดทาง

นี่เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของเธอ อีกทั้งยังเป็นการ 

เดินทางมาทำางานโดยได้รับมอบหมายให้ทำางานเองคนเดียว มีสิทธิ์ 

ตดัสนิใจทกุอย่าง จงึอาจเรยีกได้ว่าครั้งนี้เป็นการจากบ้านมาเพื่อชี้ชะตา 

ชวีติได้เลย จะรุง่หรอืจะร่วงกต้็องพึ่งความสามารถของตวัเองละคราวนี้

พอลงจากรถทัวร์ได้หญิงสาวก็เข้าไปถามทางกับแม่ค้าขาย

ข้าวแกงซึ่งตั้งแผงอยู่ใกล้ๆ สถานขีนส่ง ผู้คนที่ต่างจงัหวดันี่ดใีจหาย 

นำ้าใจผิดกับคนเมืองนัก แม่ค้าร่างอ้วนหน้าตาใจดีคนนั้นนอกจากจะ

บอกทางให้แล้ว เมื่อเห็นเธอทำาหน้างงๆ หลังได้ยินคำาบอก แม่ค้า 

คนนั้นยังทิ้งแผงของตนให้ลูกสาวดูแล้วพาเธอมายังรถสองแถวที่วิ่ง

ผ่านสวนชวนชม

แม้อากาศยามเที่ยงจะค่อนข้างร้อน แต่จิตใจเพ็ญพิชชากลับ

เป็นสขุนกั เมื่อมายนือยู่หน้าป้ายสวนชวนชมที่ใหญ่เกอืบสองเมตร
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เธอชะเง้อมองผ่านแนวไม้ดดัสงูแค่เอวยาวสดุลูกหลูกูตาซึ่งเป็น

รั้วของรสีอร์ตใหญ่แห่งนี้

สวนชวนชมจดัว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจงัหวดัเลก็ๆ นี้  

เพ็ญพิชชาเคยดูรูปสวนในเว็บไซต์แล้วก็ร้องอุทาน เนื่องจากสวนนั้น

สวยราวกบัสวนในต่างประเทศเลยทเีดยีว

หญิงสาวยิ้มให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าตาดุซึ่งยืน

ตะเบ๊ะให้เธอ ก่อนบอกเหตผุลในการมาสวนชวนชมให้ทราบ

ชายหน้าดคุนนั้นมองเธอตั้งแต่ศรีษะจดเท้า หวัคิ้วขมวดมุน่นดิๆ  

ก่อนเดินเข้าไปในป้อมแล้วกดโทรศัพท์...สงสัยจะรายงานให้เจ้านาย

ทราบกระมงั

เพญ็พชิชาวางกระเป๋าถอืกบัเป้ที่หนกัอึ้งขึ้นทกุทลีงบนพื้นข้างๆ 

ป้อมยามนั่นเอง

ความร้อนยามเที่ยงและการไม่ได้รบัประทานอะไรเลยนอกจาก

ขนมปังก้อนเล็กๆ ซึ่งได้รับแจกบนรถทัวร์ทำาให้เธอเริ่มอ่อนเพลีย 

เลก็น้อย

หญงิสาวรบีเปิดกระเป๋าเป้ซึ่งภายในมขีวดนำ้าเปล่า...บนรถทวัร์ 

แจกให้เหมอืนกนั เพื่อดื่มให้ร่างกายสดชื่นขึ้น

เพิ่งเก็บขวดนำ้าลงกระเป๋าเรียบร้อย ชายหน้าดุก็เดินออกมา

จากป้อมแล้วบอกเธออย่างสภุาพว่าให้รอที่นี่ก่อน คนจากข้างในกำาลงั 

มารบั

เพญ็พชิชายิ้มให้พร้อมขอบคณุคนที่ผายมอืไปยงัม้าหนิอ่อนซึ่ง

อยูต่รงข้ามกบัป้อม เธอเดนิเข้าไปนั่งพกั ไม่นานนกักเ็หน็รถกอล์ฟสขีาว 

วิ่งอ้อมมาตามทางโรยกรวด

รถคนัไม่ใหญ่ไม่โตนั้นแทบจะมาจอดเทยีบเท้าเธอ ผูช้ายผวิขาว

หน้าตาดกี้าวลงมาจากรถ และยิ้มให้หญงิสาวก่อนพูดว่า “สวสัดคีรบั 

ยนิดตี้อนรบัสู่สวนชวนชมครบั”
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หญงิสาวที่มาทำางาน ไม่ได้มาเพื่อท่องเที่ยวหวัเราะเบาๆ อย่าง

อดไม่ได้ เสียงหัวเราะนั้นทำาให้ผู้ชายคนนั้นหัวเราะตอบ นัยน์ตาเขา

ระยบิระยบั มองกพ็อรู้ว่าคงเป็นคนรกัสนกุพอสมควร

“แหะๆ ปกตผิมพดูแบบนี้กบัลกูค้าทกุคนน่ะครบั มนัเลยเคยปาก  

เชญิเลยครบั เชญิเลย เดี๋ยวผมจะพาคณุไปที่สำานกังาน”

เพราะคนเชญิไม่เชญิปากเปล่า แต่ตรงรี่เข้ามาช่วยหิ้วทั้งกระเป๋า 

เสื้อผ้าและเป้ขึ้นรถให้ด้วย เพ็ญพิชชาจึงขอบอกขอบใจเขาใหญ่โต 

ก่อนนั่งเคยีงข้างเข้าไปภายในสวนแสนสวย

สวนชวนชมสวยกว่าที่เธอเคยเห็นในรูปจริงๆ

บางมมุถูกปรบัเปลี่ยนให้ดูดยีิ่งขึ้น บางมมุมศีาลาพกัผ่อนหรอื 

ที่พกัสำาหรบันกัท่องเที่ยวผดุขึ้น โดยศาลาเหล่านั้นสร้างแอบองิไปกบั 

ธรรมชาตจินงดงาม ไม่ขดัตา เหน็แล้วเพญ็พชิชากท็ึ่งในภูมสิถาปัตย- 

กรรมของที่นี่เหลือเกิน เพราะตกแต่งสวนได้งดงามโดยไม่ทำาลาย

ธรรมชาตไิปด้วยแบบนี้

สวนผ่านสายตาเพ็ญพิชชาไปแล้ว แต่งานที่รอเธออยู่นั้นจะ 

ยากเย็นเพียงใดก็สุดรู้ ข่าวว่าบ้านพักที่นี่มีสไตล์แตกต่างกันออกไป  

มทีั้งที่เป็นบ้านขอนไม้แบบต่างประเทศ เรอืนกาแลแบบภาคเหนอื และ

สไตล์ลอฟต์ซึ่งกำาลงัเป็นที่นยิม

แม้ว่าบ้านแต่ละหลงัจะต่างสไตล์กนัออกไป ดูสดุขั้ว และไม่น่า 

เข้ากนัได้ แต่รุน่พี่ของเธอซึ่งเคยเป็นผูม้าตกแต่งภายในให้รสีอร์ตตั้งแต่

ก่อนเปิดตวับอกว่า เจ้าของรสีอร์ตเก่ง หามมุสร้างบ้านทกุหลงัได้แบบ

ไม่ขดัตาขดัใจคนมอง เลยถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาตทิี่มาเที่ยว 

เพราะมารีสอร์ตเดียวก็ได้เห็นความงดงามของบ้านต่างสไตล์กันใน 

ที่เดยีว

คิดถึงรุ ่นพี่ที่คราวนี้ไม่ได้มาสานต่องานของตนเองเพราะมี
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ภารกิจลาคลอดแล้ว เพ็ญพิชชาก็ค่อนข้างหวั่นใจ ด้วยเธอไม่ใช่

มัณฑนากรอันดับต้นๆ ของบริษัท ฝีมืออยู่ในระดับธรรมดา ยิ่งต้อง

มาทำางานต่อจากรุ่นพี่ที่เก่งมาก ย่อมต้องถูกเปรยีบเทยีบ

เธอจะทำาได้ดเีท่ารุน่พี่ไหมหนอ นี่คอืสิ่งที่หญงิสาวกงัวลมาตลอด 

นบัตั้งแต่ได้รบัเลอืกให้ทำางานนี้

เมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งกังวล เพ็ญพิชชาจึงรีบสลัดศีรษะไล่ความกลัว

ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือทำาทิ้งไป คนแบบเธอสู้ตายอยู่แล้ว แม้จะถูก 

เปรยีบเทยีบ ถูกสั่งแก้งานกี่ครั้ง เธอกจ็ะไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ เพราะหาก

ทำางานนี้ได้สำาเรจ็กจ็ะมแีต่เรื่องดีๆ  ตามมาทั้งนั้น

ทั้งยังได้พิสูจน์ต่อทุกคนในที่ทำางานว่าเธอปีกกล้าขาแข็งแล้ว  

รบัผดิชอบงานใหญ่ได้คนเดยีว และยงัพสูิจน์ให้แม่เหน็ด้วยว่าเธอไม่ได้ 

เป็นเดก็อกีต่อไป ท่านจะได้ยอมให้เธอย้ายออกมาอยู่คนเดยีวเสยีที

“เอาละครบั ถงึแล้วครบั สำานกังานแสนสขุของเรา”

ชายหนุ่มหน้าตาดทีี่แนะนำาตวัหลงัจากร่วมทางกนัมาว่าเขาชื่อ

ทชาโดดลงจากรถกอล์ฟแล้วผายมือไปยังเรือนไม้สีเข้มสไตล์ล้านนา

หลงัโตด้านหน้า เรอืนไม้หลงันั้นถกูล้อมด้วยสเีหลอืงของดอกดาวเรอืง

ซึ่งกำาลงัออกดอกพราวอยูใ่นกระถางที่วางไว้บนระเบยีงรอบชานเรอืน

สีเข้มของไม้และสีเหลืองสดใสของดอกดาวเรืองตัดกัน ทว่า

เป็นการตดักนัอย่างน่าดนู่าชม นี่เป็นอกีครั้งแล้วที่เพญ็พชิชาอดชื่นชม

ภูมสิถาปัตยกรรมของที่นี่ไม่ได้

“ที่นี่เราเรยีกกนัว่าเรอืนดาวเรอืงครบั เป็นสำานกังานที่ประกอบ

ไปด้วยฝ่ายบญัช ีการตลาด แล้วก.็..เป็นที่ทำางานชั่วคราวของคณุด้วย”

เพญ็พชิชาก้าวลงจากรถกอล์ฟ กวาดตามองไปรอบๆ ที่ทำางาน

ชั่วคราวของเธออย่างพงึพอใจ ดวงตากลมโตสกุสกาว

หญงิสาวไม่รูว่้าการมาทำางานที่นี่จะต้องเผชญิกบัปัญหาอะไรบ้าง  

แต่ที่แน่ๆ คอืเธอต้องมคีวามสขุกบัการทำางานในบรรยากาศแบบนี้
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“เดี๋ยวไปรู้จักกับเพื่อนร่วมงานน่ารักๆ แล้วก็โต๊ะของคุณก่อน

ดีกว่านะครับ ผมพาคุณมาที่นี่ก่อนพาไปที่พักก็เพราะอยากให้มาดู

เครื่องไม้เครื่องมอืในการทำางานของคณุน่ะครบั คอืทางเราจดัให้แล้ว 

แต่ไม่ทราบว่าถูกต้อง ตรงความต้องการของคุณรึเปล่า แหะๆ ก็คน

บ้านนอกด้อยพัฒนานี่ครับ ไม่รู้หรอกว่าไอ้การออกแบบภายในบ้าน

นี่มนัต้องใช้อะไรบ้าง”

ทชาพูดแจ้วๆ ไปเรื่อยพร้อมเดินนำาเพ็ญพิชชาขึ้นบันไดที่มีอยู่ 

ห้าขั้นไปยังประตูบานเฟี้ยม ซึ่งบัดนี้เปิดกว้างตลอดความยาวของ 

ตวัเรอืน

เพราะประตูสำานักงานเปิดออกกว้างนี่เอง เพ็ญพิชชาจึงเห็น

สภาพของสำานกังานได้ทนัททีี่ก้าวขึ้นไปบนเรอืน

เรอืนดาวเรอืงมขีนาดราวๆ แปดคณูสบิเมตร ส่วนหน้าที่พอมอง

เข้าไปแล้วเห็นทันทีก็คือโต๊ะรับแขกหกที่นั่งซึ่งทำาจากไม้มะค่าเงาวับ 

เบาะรองนั่งสเีขยีวทำาให้โต๊ะไม้แขง็ๆ ดูละมนุตาขึ้น หมอนองิสเีหลอืง

มะนาวช่วยเสรมิให้มมุดูนี้ผ่อนคลาย น่าสบาย

ด้านหลังของมุมรับแขกกั้นด้วยฉากกั้นที่ทำาจากไม้ฉลุลาย

ละเอียดยิบ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ เพ็ญพิชชาจึงเห็นว่าหลังฉากไม้คือ

โต๊ะทำางานของพนกังานซึ่งทำาจากไม้สเีข้มเช่นเดยีวกบัชดุรบัแขก

“ฝั่งซ้ายเป็นฝ่ายบัญชี ฝั่งขวาเป็นการตลาด ตรงกลางไอ้โต๊ะ

ยาวๆ นั่นเป็นห้องประชุมครับ ห้องด้านซ้ายที่มีกระจกกั้นเป็นห้อง

ทำางานของผู้จดัการใหญ่ ส่วนโต๊ะของคณุอยู่ที่มมุขวาสดุนั่นน่ะฮะ”

พนักงานชั่วคราวมองตามมือทชาไปยังโต๊ะของตน ซึ่งดูเผินๆ  

กไ็ม่แตกต่างกบัโต๊ะของพนกังานคนอื่นเท่าใดนกั

ประมาณจากสายตา แผนกบัญชีของที่นี่ดูจะใหญ่และมีคน

มากกว่าแผนกการตลาด

เธอเหน็ผนงัฝ่ังซ้ายมอืมชีั้นที่ทำาจากไม้วางอยูต่ลอดแนว บนชั้น 
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ทั้งที่ไม่ได้รบัอะไรตอบกลบัมาเลย หญงิแปลกหน้าคนนั้นเดนิต่อไปยงั

ห้องนำ้ารวม ราวกบัไม่ได้ยนิคำาขอบคณุของเธอ

แต่กช่็างเถอะ ตอนนี้สายมากแล้ว เพญ็พชิชารบีกลบัเข้าไปในห้อง  

ผดัหน้าหวผีมใหม่ให้เรยีบร้อย ก่อนวิ่งลงไปยงัลานจอดรถด้านล่าง

ทชาส่งยิ้มให้เมื่อเห็นเพ็ญพิชชาวิ่งตรงเข้ามาหา เขามอง

เธอด้วยแววตาชื่นชม จนหญงิสาวเอะใจ

ผูช้ายที่เพิ่งรูจ้กัวนันี้แสดงออกเหมอืน...หลงรกัเธอ น่าขำา คนเรา 

หลงรกักนัทั้งที่เพิ่งเจอกนัแค่วนัเดยีว ไม่ถงึสบิสองชั่วโมง และคยุกนั

ไม่ถงึสองชั่วโมงนี่นะ

อะไรจะไวไฟปานนี้!

หญิงสาวนึกขำาในใจ ก่อนเตือนตัวเองให้ปฏิบัติต่อทชาอย่าง

รอบคอบและระมดัระวงัยิ่งขึ้น เธอไม่ได้คดิอะไรกบัเขา ไม่ควรใกล้ชดิ

เกนิไปนกั ไม่ควรทำาให้เขาเข้าใจผดิเดด็ขาด

“ขอโทษนะคะที่ช้า เผอญิฉนัเผลอหลบัไปน่ะค่ะ”

“ไม่เป็นไรครบั คณุเพลงคงเหนื่อยมาก วนันี้ผมกล็มืไปว่าคณุ

เพิ่งมาถงึ ไม่น่าพาคณุไปดูรอบสวนเลย”

หางม้าแกว่งไกวเมื่อเพญ็พชิชาส่ายหน้าแรงๆ 

“ไม่หรอกค่ะ ฉันเองก็อยากเห็นสวนชวนชมในภาพรวมด้วย  

นี่ได้ไอเดยีในการตกแต่งมาเยอะเลยนะคะ ทั้งหมดเพราะคณุทชาแท้ๆ 

ขอบคณุมากค่ะ”

หนุ่มต่างจงัหวดัยิ้มจนปากแทบฉกีถงึใบหู เหน็แล้วเพญ็พชิชา 

ก็รู้สึก...เอ็นดู ที่หญิงสาวรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะรู้แล้วว่าทชาเด็กกว่าเธอ

หลายปี เขาอายยุี่สบิเอง ตามที่บอกเธอตอนไปชมสวนด้วยกนั ดงันั้น 

...เพ็ญพิชชาจึงเห็นเขาเป็นน้องชายคนหนึ่งเท่านั้น ไม่มีวันเป็นอะไร

มากไปกว่านี้
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บ้านหลงัใหญ่ตรงหน้าดคูุน้ตา ทำาให้คิว้เรยีวของเพญ็พชิชา 

ขมวดเข้าหากนัเลก็น้อยด้วยความสงสยั

ตวับ้านแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ซ้ายกบัขวา ขาวและดำา เธอคุ้นๆ 

เหมอืนเคยเหน็ที่ไหนมาก่อน แต่คดิไม่ออก บางทอีาจเคยเหน็ในหนงัสอื 

หรอืเวบ็ไซต์ใดเวบ็ไซต์หนึ่งกระมงั

บ้านฝ่ังซ้ายมอืทาด้วยสขีาว ด้านหน้าตดิประตกูระจกบานใหญ่ 

เพญ็พชิชาจงึเหน็ใครคนหนึ่งเดนิไปเดนิมาอยู่ภายในห้องครวั

เขาคนนั้นสงูโปร่ง ยิ่งสวมเสื้อยดืสขีาวกระชบัตวัแบบนั้นรปูร่าง

กย็ิ่งดดู ีเหน็เพยีงแค่ด้านหลงัแบบนี้เพญ็พชิชายงัแน่ใจว่า ผูช้ายคนนั้น

นอกจากรูปร่างดแีล้ว ยงัต้องหล่อมากด้วย...เขาเป็นใครกนั

“แขกของเรามาแล้วครบัพี่”

สิ้นเสียงทชาที่เลื่อนประตูกระจกด้านหน้าออกกว้างเพื่อให้ 

เพญ็พชิชาก้าวเข้าไป ชายร่างสูงโปร่งซึ่งวุ่นอยู่หน้าเตากห็นัมา

หัวใจเพ็ญพิชชาเหมือนหล่นจากอกลงไปกลิ้งอยู่บนพื้น เธอ

เผยอรมิฝีปากขึ้น เกอืบจะเรยีกขานด้วยสรรพนามที่เคยเรยีก ‘พี่หรั่ง’ 

ทว่ารมิฝีปากแขง็ พูดอะไรไม่ออกแม้แต่คำาเดยีว ได้แต่ยนืตะลงึ มอง

คนที่เธอไม่ได้พบมาหลายปีอย่างตกใจ

2
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“ยนิดตี้อนรบั...เพลง ไม่เจอกนันานนะ”

ทนัททีี่อารณัย์เอ่ยปากทกัทายก่อนด้วยประโยคที่บอกว่าเขาจำา

หญิงสาวได้เหมือนที่เธอจำาเขาได้ เพ็ญพิชชาก็พยายามปั้นยิ้มส่งให้ 

เขาทนัที

ทว่ารอยยิ้มของเธอคงดนู่าตลกสิ้นด ีตรงข้ามกบัอารณัย์...ที่ดดู ี 

ดดูมีากจนเพญ็พชิชาคาดไม่ถงึ ภาพเขาในวนันี้แตกต่างกบัวนัสดุท้าย 

ที่เธอได้เหน็มาก

ในวนันั้น...วนัแต่งงานของ ‘พี่พณิ’ ผูช้ายรปูงามคนนี้เคยมสีารรปู 

ไม่ต่างอะไรกบัคนบ้า

แม้ในวัยเกือบยี่สิบห้าปี เพ็ญพิชชาจะเคยผ่านเรื่องดีและเรื่อง

ร้ายมาพอสมควร ทว่า...หญิงสาวจัดให้วันแต่งงานของพี่สาวเป็นวัน

ที่เลวร้ายอนัดบัต้นๆ ซึ่งเธอไม่เคยลมืเลอืนได้

พชิญา พี่สาวเธอเป็นคนสวยเด่นมาตั้งแต่ไหนแต่ไร จงึไม่แปลก

ที่พี่จะมีผู้ชายมากหน้าหลายตาตามจีบมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมัธยม 

ทว่าคนที่พี่สาวเธอเรยีกว่าแฟนนั้นมอียูเ่พยีงแค่สองคน หนึ่งคอือารณัย์ 

และสองคอืพี่เขยของเธอ...นธิิ

ความรกัของพี่สาวเธอกบัอารณัย์เริ่มต้นตั้งแต่สมยัมธัยมปลาย 

ประมาณ ม. 6 กระมังที่พี่พาเขาเข้าบ้านเพื่อแนะนำาให้คนทางบ้าน 

ได้รู้จกัในฐานะแฟน

พ่อแม่เธอไม่ใช่คนหวัโบราณ ตรงข้ามกลบัเป็นคนหวัสมยัใหม่

ด้วยซำ้า จงึต้อนรบัขบัสู้แฟนหนุ่มรูปหล่อของลูกอย่างไม่รงัเกยีจ

อารัณย์กับพี่สาวเธอคบหากันอย่างเปิดเผย กระทั่งเข้าสู่รั้ว

มหาวทิยาลยัความสมัพนัธ์ที่น่าอจิฉานี้กย็งัไม่เปลี่ยนแปลง

ตรงข้าม ยิ่งอยู่กนัคนละมหาวทิยาลยั เรยีนคนละคณะ พี่เธอ

เรยีนบรหิารธรุกจิ ส่วนอารณัย์เรยีนสถาปัตย์ แต่ไม่มคีวามต่างใดๆ มา

ทำาให้คนคู่นี้ยตุคิวามสมัพนัธ์ลงได้ ที่จรงิเหมอืนว่าจะมากขึ้นๆ ทกุท ี
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จนบางครั้งเพญ็พชิชากแ็อบเหน็บทรกัของพี่กบัเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ

บทรักที่ว่าไม่ใช่อะไรที่ดุเด็ดเผ็ดมันจนทำาให้เธอตาเป็นกุ้งยิง 

ทว่าเป็นบทรกัที่อ่อนหวานนุ่มนวล แบบ...จบัมอื โอบกอด หอมแก้ม 

ป้อนอาหาร ซึ่งน่ารกัเสยีจนคนมองอย่างเพญ็พชิชาเขนิอาย แต่คู่รกั 

ที่เปิดเผยคู่นี้กลบัยิ้มให้เธอแล้วมองอย่างเอน็ดู

ตอนนั้นเธอไม่เคยคดิว่าพี่กบัอารณัย์จะมเีหตใุห้คลาดแคล้วกนั 

เพราะทั้งคู่ดูรักกันมาก และพ่อแม่ก็ไม่ได้รังเกียจเขาแต่อย่างใด แต่

ไม่ใช่คู่กนัแล้วกต็้องมเีหตใุห้พรากจากกนัจนได้

เหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวเธอ พ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต

กะทนัหนั ทกุคนในบ้านตั้งตวักนัไม่ตดิ อารณัย์ในฐานะแฟนของพชิญา 

พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้ว แต่ด้วยความที่เป็นเพียงนิสิต  

บ้านช่องกไ็ม่ได้รำ่ารวยอะไร เขาจงึช่วยได้เพยีงแค่แรงกาย ส่วนแรงเงนิ

นั้น...นธิ ิเจ้านายของพ่อเป็นผู้ช่วยเหลอืพวกเธอเตม็ที่

นิธิก้าวเข้ามาในครอบครัวของเธอแบบเงียบๆ เพราะตอนนั้น

ทกุคนกำาลงัเศร้า เสยีใจ ไม่มกีะจติกะใจจะทำาอะไร กว่าจะรู้ตวัอกีท ี

เจ้านายของพ่อคนนั้นกเ็ข้ามาครอบงำาครอบครวัเธออย่างเตม็ตวัแล้ว

ตอนนั้นนิธิอายุสามสิบกว่า ด้านรูปร่างหน้าตานั้น แม้ว่าเขา

จะสู้อารณัย์ไม่ได้ แต่กไ็ม่ใช่คนขี้เหร่ หน้าตาตี๋ๆ  ดูดทีเีดยีวละ เสยีแต่

ว่ารูปร่างเขาไม่สูงนัก แม้จะมีผิวขาวอมชมพูด้วยความที่เป็นลูกครึ่ง

ไทย-จนี แต่กม็พีงุด้วย

ทว่าแม้รูปร่างหน้าตาเขาจะแพ้อารัณย์ซึ่งหล่อเหลาราวกับ 

รปูสลกัเทพเจ้ากรกี แต่สิ่งที่อารณัย์สูน้ธิไิม่ได้เลยกค็อื...ความมั่งมแีละ

อำานาจในการพูดหว่านล้อมให้ทกุคนเชื่อถอื

แม่เธอยึดเจ้านายพ่อเป็นหลัก เมื่อนิธิเอ่ยปากขอพิชญาไป

ทำางานด้วย โดยอนญุาตให้พี่สาวเธอไปทำางานเฉพาะวนัที่ว่าง ไม่ต้อง 

เรยีน แต่ยงัได้เงนิเดอืนเตม็เมด็เตม็หน่วย แม่กร็บีสนบัสนนุให้พชิญา 
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