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การเดินทางมายังสวนชวนชมนั้นไม่ได้ล�ำบากยากเข็ญ
อย่างทีเ่ พ็ญพิชชาคิด เธอหอบกระเป๋าใบไม่ใหญ่นกั มาขึน้ รถทีห่ มอชิต
ตั้งแต่เช้ามืด ตั๋วเดินทางไปจังหวัดทางภาคเหนือซึ่งเป็นที่ตั้งของสวน
ชวนชมนั้นหาได้ไม่ยาก รถทัวร์ซึ่งมาตรงเวลาก็เปิดแอร์เย็นฉ�่ำ แม้จะ
มีอาการตื่นเต้นพอสมควรเธอก็ยังหลับๆ ตื่นๆ มาได้ตลอดทาง
นี่เป็นการเดินทางคนเดียวครั้งแรกของเธอ อีกทั้งยังเป็นการ
เดินทางมาท�ำงานโดยได้รับมอบหมายให้ท�ำงานเองคนเดียว มีสิทธิ์
ตัดสินใจทุกอย่าง จึงอาจเรียกได้วา่ ครัง้ นีเ้ ป็นการจากบ้านมาเพือ่ ชีช้ ะตา
ชีวติ ได้เลย จะรุง่ หรือจะร่วงก็ตอ้ งพึง่ ความสามารถของตัวเองละคราวนี้
พอลงจากรถทัวร์ได้หญิงสาวก็เข้าไปถามทางกับแม่ค้าขาย
ข้าวแกงซึ่งตั้งแผงอยู่ใกล้ๆ สถานีขนส่ง ผู้คนที่ต่างจังหวัดนี่ดีใจหาย
น�้ำใจผิดกับคนเมืองนัก แม่ค้าร่างอ้วนหน้าตาใจดีคนนั้นนอกจากจะ
บอกทางให้แล้ว เมื่อเห็นเธอท�ำหน้างงๆ หลังได้ยินค�ำบอก แม่ค้า
คนนั้นยังทิ้งแผงของตนให้ลูกสาวดูแล้วพาเธอมายังรถสองแถวที่วิ่ง
ผ่านสวนชวนชม
แม้อากาศยามเที่ยงจะค่อนข้างร้อน แต่จิตใจเพ็ญพิชชากลับ
เป็นสุขนัก เมื่อมายืนอยู่หน้าป้ายสวนชวนชมที่ใหญ่เกือบสองเมตร
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เธอชะเง้อมองผ่านแนวไม้ดดั สูงแค่เอวยาวสุดลูกหูลกู ตาซึง่ เป็น
รั้วของรีสอร์ตใหญ่แห่งนี้
สวนชวนชมจัดว่าเป็นแหล่งท่องเทีย่ วแห่งใหม่ของจังหวัดเล็กๆ นี้
เพ็ญพิชชาเคยดูรูปสวนในเว็บไซต์แล้วก็ร้องอุทาน เนื่องจากสวนนั้น
สวยราวกับสวนในต่างประเทศเลยทีเดียว
หญิงสาวยิ้มให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าตาดุซึ่งยืน
ตะเบ๊ะให้เธอ ก่อนบอกเหตุผลในการมาสวนชวนชมให้ทราบ
ชายหน้าดุคนนัน้ มองเธอตัง้ แต่ศรี ษะจดเท้า หัวคิว้ ขมวดมุน่ นิดๆ
ก่อนเดินเข้าไปในป้อมแล้วกดโทรศัพท์...สงสัยจะรายงานให้เจ้านาย
ทราบกระมัง
เพ็ญพิชชาวางกระเป๋าถือกับเป้ทหี่ นักอึง้ ขึน้ ทุกทีลงบนพืน้ ข้างๆ
ป้อมยามนั่นเอง
ความร้อนยามเทีย่ งและการไม่ได้รบั ประทานอะไรเลยนอกจาก
ขนมปังก้อนเล็กๆ ซึ่งได้รับแจกบนรถทัวร์ท�ำให้เธอเริ่มอ่อนเพลีย
เล็กน้อย
หญิงสาวรีบเปิดกระเป๋าเป้ซงึ่ ภายในมีขวดน�ำ้ เปล่า...บนรถทัวร์
แจกให้เหมือนกัน เพื่อดื่มให้ร่างกายสดชื่นขึ้น
เพิ่งเก็บขวดน�้ำลงกระเป๋าเรียบร้อย ชายหน้าดุก็เดินออกมา
จากป้อมแล้วบอกเธออย่างสุภาพว่าให้รอทีน่ กี่ อ่ น คนจากข้างในก�ำลัง
มารับ
เพ็ญพิชชายิม้ ให้พร้อมขอบคุณคนทีผ่ ายมือไปยังม้าหินอ่อนซึง่
อยูต่ รงข้ามกับป้อม เธอเดินเข้าไปนัง่ พัก ไม่นานนักก็เห็นรถกอล์ฟสีขาว
วิ่งอ้อมมาตามทางโรยกรวด
รถคันไม่ใหญ่ไม่โตนัน้ แทบจะมาจอดเทียบเท้าเธอ ผูช้ ายผิวขาว
หน้าตาดีก้าวลงมาจากรถ และยิ้มให้หญิงสาวก่อนพูดว่า “สวัสดีครับ
ยินดีต้อนรับสู่สวนชวนชมครับ”
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หญิงสาวทีม่ าท�ำงาน ไม่ได้มาเพือ่ ท่องเทีย่ วหัวเราะเบาๆ อย่าง
อดไม่ได้ เสียงหัวเราะนั้นท�ำให้ผู้ชายคนนั้นหัวเราะตอบ นัยน์ตาเขา
ระยิบระยับ มองก็พอรู้ว่าคงเป็นคนรักสนุกพอสมควร
“แหะๆ ปกติผมพูดแบบนีก้ บั ลูกค้าทุกคนน่ะครับ มันเลยเคยปาก
เชิญเลยครับ เชิญเลย เดี๋ยวผมจะพาคุณไปที่ส�ำนักงาน”
เพราะคนเชิญไม่เชิญปากเปล่า แต่ตรงรีเ่ ข้ามาช่วยหิว้ ทัง้ กระเป๋า
เสื้อผ้าและเป้ขึ้นรถให้ด้วย เพ็ญพิชชาจึงขอบอกขอบใจเขาใหญ่โต
ก่อนนั่งเคียงข้างเข้าไปภายในสวนแสนสวย
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สวนชวนชมสวยกว่าที่เธอเคยเห็นในรูปจริงๆ
บางมุมถูกปรับเปลี่ยนให้ดูดียิ่งขึ้น บางมุมมีศาลาพักผ่อนหรือ
ที่พักส�ำหรับนักท่องเที่ยวผุดขึ้น โดยศาลาเหล่านั้นสร้างแอบอิงไปกับ
ธรรมชาติจนงดงาม ไม่ขัดตา เห็นแล้วเพ็ญพิชชาก็ทึ่งในภูมิสถาปัตยกรรมของที่นี่เหลือเกิน เพราะตกแต่งสวนได้งดงามโดยไม่ท�ำลาย
ธรรมชาติไปด้วยแบบนี้
สวนผ่านสายตาเพ็ญพิชชาไปแล้ว แต่งานที่รอเธออยู่นั้นจะ
ยากเย็นเพียงใดก็สุดรู้ ข่าวว่าบ้านพักที่นี่มีสไตล์แตกต่างกันออกไป
มีทงั้ ทีเ่ ป็นบ้านขอนไม้แบบต่างประเทศ เรือนกาแลแบบภาคเหนือ และ
สไตล์ลอฟต์ซึ่งก�ำลังเป็นที่นิยม
แม้ว่าบ้านแต่ละหลังจะต่างสไตล์กันออกไป ดูสุดขั้ว และไม่น่า
เข้ากันได้ แต่รนุ่ พีข่ องเธอซึง่ เคยเป็นผูม้ าตกแต่งภายในให้รสี อร์ตตัง้ แต่
ก่อนเปิดตัวบอกว่า เจ้าของรีสอร์ตเก่ง หามุมสร้างบ้านทุกหลังได้แบบ
ไม่ขัดตาขัดใจคนมอง เลยถูกใจทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยว
เพราะมารีสอร์ตเดียวก็ได้เห็นความงดงามของบ้านต่างสไตล์กันใน
ที่เดียว
คิดถึงรุ่นพี่ที่คราวนี้ไม่ได้มาสานต่องานของตนเองเพราะมี
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ภารกิจลาคลอดแล้ว เพ็ญพิชชาก็ค่อนข้างหวั่นใจ ด้วยเธอไม่ใช่
มัณฑนากรอันดับต้นๆ ของบริษัท ฝีมืออยู่ในระดับธรรมดา ยิ่งต้อง
มาท�ำงานต่อจากรุ่นพี่ที่เก่งมาก ย่อมต้องถูกเปรียบเทียบ
เธอจะท�ำได้ดเี ท่ารุน่ พีไ่ หมหนอ นีค่ อื สิง่ ทีห่ ญิงสาวกังวลมาตลอด
นับตั้งแต่ได้รับเลือกให้ท�ำงานนี้
เมื่อยิ่งคิดก็ยิ่งกังวล เพ็ญพิชชาจึงรีบสลัดศีรษะไล่ความกลัว
ตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือท�ำทิ้งไป คนแบบเธอสู้ตายอยู่แล้ว แม้จะถูก
เปรียบเทียบ ถูกสั่งแก้งานกี่ครั้ง เธอก็จะไม่ท้อ ไม่ยอมแพ้ เพราะหาก
ท�ำงานนี้ได้ส�ำเร็จก็จะมีแต่เรื่องดีๆ ตามมาทั้งนั้น
ทั้งยังได้พิสูจน์ต่อทุกคนในที่ท�ำงานว่าเธอปีกกล้าขาแข็งแล้ว
รับผิดชอบงานใหญ่ได้คนเดียว และยังพิสจู น์ให้แม่เห็นด้วยว่าเธอไม่ได้
เป็นเด็กอีกต่อไป ท่านจะได้ยอมให้เธอย้ายออกมาอยู่คนเดียวเสียที
“เอาละครับ ถึงแล้วครับ ส�ำนักงานแสนสุขของเรา”
ชายหนุ่มหน้าตาดีที่แนะน�ำตัวหลังจากร่วมทางกันมาว่าเขาชื่อ
ทชาโดดลงจากรถกอล์ฟแล้วผายมือไปยังเรือนไม้สีเข้มสไตล์ล้านนา
หลังโตด้านหน้า เรือนไม้หลังนัน้ ถูกล้อมด้วยสีเหลืองของดอกดาวเรือง
ซึง่ ก�ำลังออกดอกพราวอยู่ในกระถางทีว่ างไว้บนระเบียงรอบชานเรือน
สีเข้มของไม้และสีเหลืองสดใสของดอกดาวเรืองตัดกัน ทว่า
เป็นการตัดกันอย่างน่าดูนา่ ชม นีเ่ ป็นอีกครัง้ แล้วทีเ่ พ็ญพิชชาอดชืน่ ชม
ภูมิสถาปัตยกรรมของที่นี่ไม่ได้
“ที่นี่เราเรียกกันว่าเรือนดาวเรืองครับ เป็นส�ำนักงานที่ประกอบ
ไปด้วยฝ่ายบัญชี การตลาด แล้วก็...เป็นทีท่ �ำงานชัว่ คราวของคุณด้วย”
เพ็ญพิชชาก้าวลงจากรถกอล์ฟ กวาดตามองไปรอบๆ ทีท่ �ำงาน
ชั่วคราวของเธออย่างพึงพอใจ ดวงตากลมโตสุกสกาว
หญิงสาวไม่รวู้ า่ การมาท�ำงานทีน่ จี่ ะต้องเผชิญกับปัญหาอะไรบ้าง
แต่ที่แน่ๆ คือเธอต้องมีความสุขกับการท�ำงานในบรรยากาศแบบนี้
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“เดี๋ยวไปรู้จักกับเพื่อนร่วมงานน่ารักๆ แล้วก็โต๊ะของคุณก่อน
ดีกว่านะครับ ผมพาคุณมาที่นี่ก่อนพาไปที่พักก็เพราะอยากให้มาดู
เครื่องไม้เครื่องมือในการท�ำงานของคุณน่ะครับ คือทางเราจัดให้แล้ว
แต่ไม่ทราบว่าถูกต้อง ตรงความต้องการของคุณรึเปล่า แหะๆ ก็คน
บ้านนอกด้อยพัฒนานี่ครับ ไม่รู้หรอกว่าไอ้การออกแบบภายในบ้าน
นี่มันต้องใช้อะไรบ้าง”
ทชาพูดแจ้วๆ ไปเรื่อยพร้อมเดินน�ำเพ็ญพิชชาขึ้นบันไดที่มีอยู่
ห้าขั้นไปยังประตูบานเฟี้ยม ซึ่งบัดนี้เปิดกว้างตลอดความยาวของ
ตัวเรือน
เพราะประตูส�ำนักงานเปิดออกกว้างนี่เอง เพ็ญพิชชาจึงเห็น
สภาพของส�ำนักงานได้ทันทีที่ก้าวขึ้นไปบนเรือน
เรือนดาวเรืองมีขนาดราวๆ แปดคูณสิบเมตร ส่วนหน้าทีพ่ อมอง
เข้าไปแล้วเห็นทันทีก็คือโต๊ะรับแขกหกที่นั่งซึ่งท�ำจากไม้มะค่าเงาวับ
เบาะรองนั่งสีเขียวท�ำให้โต๊ะไม้แข็งๆ ดูละมุนตาขึ้น หมอนอิงสีเหลือง
มะนาวช่วยเสริมให้มุมดูนี้ผ่อนคลาย น่าสบาย
ด้ า นหลั ง ของมุ ม รั บ แขกกั้ น ด้ ว ยฉากกั้ น ที่ ท�ำจากไม้ ฉ ลุ ล าย
ละเอียดยิบ เมื่อเดินเข้าไปใกล้ๆ เพ็ญพิชชาจึงเห็นว่าหลังฉากไม้คือ
โต๊ะท�ำงานของพนักงานซึ่งท�ำจากไม้สีเข้มเช่นเดียวกับชุดรับแขก
“ฝั่งซ้ายเป็นฝ่ายบัญชี ฝั่งขวาเป็นการตลาด ตรงกลางไอ้โต๊ะ
ยาวๆ นั่นเป็นห้องประชุมครับ ห้องด้านซ้ายที่มีกระจกกั้นเป็นห้อง
ท�ำงานของผู้จัดการใหญ่ ส่วนโต๊ะของคุณอยู่ที่มุมขวาสุดนั่นน่ะฮะ”
พนักงานชั่วคราวมองตามมือทชาไปยังโต๊ะของตน ซึ่งดูเผินๆ
ก็ไม่แตกต่างกับโต๊ะของพนักงานคนอื่นเท่าใดนัก
ประมาณจากสายตา แผนกบัญชีของที่นี่ดูจะใหญ่และมีคน
มากกว่าแผนกการตลาด
เธอเห็นผนังฝัง่ ซ้ายมือมีชนั้ ทีท่ �ำจากไม้วางอยูต่ ลอดแนว บนชัน้
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ทัง้ ทีไ่ ม่ได้รบั อะไรตอบกลับมาเลย หญิงแปลกหน้าคนนัน้ เดินต่อไปยัง
ห้องน�้ำรวม ราวกับไม่ได้ยินค�ำขอบคุณของเธอ
แต่กช็ า่ งเถอะ ตอนนีส้ ายมากแล้ว เพ็ญพิชชารีบกลับเข้าไปในห้อง
ผัดหน้าหวีผมใหม่ให้เรียบร้อย ก่อนวิ่งลงไปยังลานจอดรถด้านล่าง
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ทชาส่งยิ้มให้เมื่อเห็นเพ็ญพิชชาวิ่งตรงเข้ามาหา เขามอง
เธอด้วยแววตาชื่นชม จนหญิงสาวเอะใจ
ผูช้ ายทีเ่ พิง่ รูจ้ กั วันนีแ้ สดงออกเหมือน...หลงรักเธอ น่าข�ำ คนเรา
หลงรักกันทั้งที่เพิ่งเจอกันแค่วันเดียว ไม่ถึงสิบสองชั่วโมง และคุยกัน
ไม่ถึงสองชั่วโมงนี่นะ
อะไรจะไวไฟปานนี้!
หญิงสาวนึกข�ำในใจ ก่อนเตือนตัวเองให้ปฏิบัติต่อทชาอย่าง
รอบคอบและระมัดระวังยิ่งขึ้น เธอไม่ได้คิดอะไรกับเขา ไม่ควรใกล้ชิด
เกินไปนัก ไม่ควรท�ำให้เขาเข้าใจผิดเด็ดขาด
“ขอโทษนะคะที่ช้า เผอิญฉันเผลอหลับไปน่ะค่ะ”
“ไม่เป็นไรครับ คุณเพลงคงเหนื่อยมาก วันนี้ผมก็ลืมไปว่าคุณ
เพิ่งมาถึง ไม่น่าพาคุณไปดูรอบสวนเลย”
หางม้าแกว่งไกวเมื่อเพ็ญพิชชาส่ายหน้าแรงๆ
“ไม่หรอกค่ะ ฉันเองก็อยากเห็นสวนชวนชมในภาพรวมด้วย
นีไ่ ด้ไอเดียในการตกแต่งมาเยอะเลยนะคะ ทัง้ หมดเพราะคุณทชาแท้ๆ
ขอบคุณมากค่ะ”
หนุ่มต่างจังหวัดยิ้มจนปากแทบฉีกถึงใบหู เห็นแล้วเพ็ญพิชชา
ก็รู้สึก...เอ็นดู ที่หญิงสาวรู้สึกเช่นนั้นก็เพราะรู้แล้วว่าทชาเด็กกว่าเธอ
หลายปี เขาอายุยี่สิบเอง ตามที่บอกเธอตอนไปชมสวนด้วยกัน ดังนั้น
...เพ็ญพิชชาจึงเห็นเขาเป็นน้องชายคนหนึ่งเท่านั้น ไม่มีวันเป็นอะไร
มากไปกว่านี้
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บ้านหลังใหญ่ตรงหน้าดูคนุ้ ตา ท�ำให้ควิ้ เรียวของเพ็ญพิชชา
ขมวดเข้าหากันเล็กน้อยด้วยความสงสัย
ตัวบ้านแบ่งออกเป็นสองฝั่ง ซ้ายกับขวา ขาวและด�ำ เธอคุ้นๆ
เหมือนเคยเห็นทีไ่ หนมาก่อน แต่คดิ ไม่ออก บางทีอาจเคยเห็นในหนังสือ
หรือเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งกระมัง
บ้านฝัง่ ซ้ายมือทาด้วยสีขาว ด้านหน้าติดประตูกระจกบานใหญ่
เพ็ญพิชชาจึงเห็นใครคนหนึ่งเดินไปเดินมาอยู่ภายในห้องครัว
เขาคนนัน้ สูงโปร่ง ยิง่ สวมเสือ้ ยืดสีขาวกระชับตัวแบบนัน้ รูปร่าง
ก็ยงิ่ ดูดี เห็นเพียงแค่ดา้ นหลังแบบนีเ้ พ็ญพิชชายังแน่ใจว่า ผูช้ ายคนนัน้
นอกจากรูปร่างดีแล้ว ยังต้องหล่อมากด้วย...เขาเป็นใครกัน
“แขกของเรามาแล้วครับพี่”
สิ้นเสียงทชาที่เลื่อนประตูกระจกด้านหน้าออกกว้างเพื่อให้
เพ็ญพิชชาก้าวเข้าไป ชายร่างสูงโปร่งซึ่งวุ่นอยู่หน้าเตาก็หันมา
หัวใจเพ็ญพิชชาเหมือนหล่นจากอกลงไปกลิ้งอยู่บนพื้น เธอ
เผยอริมฝีปากขึ้น เกือบจะเรียกขานด้วยสรรพนามที่เคยเรียก ‘พี่หรั่ง’
ทว่าริมฝีปากแข็ง พูดอะไรไม่ออกแม้แต่ค�ำเดียว ได้แต่ยืนตะลึง มอง
คนที่เธอไม่ได้พบมาหลายปีอย่างตกใจ
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“ยินดีต้อนรับ...เพลง ไม่เจอกันนานนะ”
ทันทีทอี่ ารัณย์เอ่ยปากทักทายก่อนด้วยประโยคทีบ่ อกว่าเขาจ�ำ
หญิงสาวได้เหมือนที่เธอจ�ำเขาได้ เพ็ญพิชชาก็พยายามปั้นยิ้มส่งให้
เขาทันที
ทว่ารอยยิม้ ของเธอคงดูนา่ ตลกสิน้ ดี ตรงข้ามกับอารัณย์...ทีด่ ดู ี
ดูดมี ากจนเพ็ญพิชชาคาดไม่ถงึ ภาพเขาในวันนีแ้ ตกต่างกับวันสุดท้าย
ที่เธอได้เห็นมาก
ในวันนัน้ ...วันแต่งงานของ ‘พีพ่ ณ
ิ ’ ผูช้ ายรูปงามคนนีเ้ คยมีสารรูป
ไม่ต่างอะไรกับคนบ้า
แม้ในวัยเกือบยี่สิบห้าปี เพ็ญพิชชาจะเคยผ่านเรื่องดีและเรื่อง
ร้ายมาพอสมควร ทว่า...หญิงสาวจัดให้วันแต่งงานของพี่สาวเป็นวัน
ที่เลวร้ายอันดับต้นๆ ซึ่งเธอไม่เคยลืมเลือนได้
พิชญา พีส่ าวเธอเป็นคนสวยเด่นมาตัง้ แต่ไหนแต่ไร จึงไม่แปลก
ที่พี่จะมีผู้ชายมากหน้าหลายตาตามจีบมาตั้งแต่สมัยยังเรียนมัธยม
ทว่าคนทีพ่ สี่ าวเธอเรียกว่าแฟนนัน้ มีอยูเ่ พียงแค่สองคน หนึง่ คืออารัณย์
และสองคือพี่เขยของเธอ...นิธิ
ความรักของพีส่ าวเธอกับอารัณย์เริม่ ต้นตัง้ แต่สมัยมัธยมปลาย
ประมาณ ม. 6 กระมังที่พี่พาเขาเข้าบ้านเพื่อแนะน�ำให้คนทางบ้าน
ได้รู้จักในฐานะแฟน
พ่อแม่เธอไม่ใช่คนหัวโบราณ ตรงข้ามกลับเป็นคนหัวสมัยใหม่
ด้วยซ�้ำ จึงต้อนรับขับสู้แฟนหนุ่มรูปหล่อของลูกอย่างไม่รังเกียจ
อารัณย์กับพี่สาวเธอคบหากันอย่างเปิดเผย กระทั่งเข้าสู่รั้ว
มหาวิทยาลัยความสัมพันธ์ที่น่าอิจฉานี้ก็ยังไม่เปลี่ยนแปลง
ตรงข้าม ยิ่งอยู่กันคนละมหาวิทยาลัย เรียนคนละคณะ พี่เธอ
เรียนบริหารธุรกิจ ส่วนอารัณย์เรียนสถาปัตย์ แต่ไม่มคี วามต่างใดๆ มา
ท�ำให้คนคู่นี้ยุติความสัมพันธ์ลงได้ ที่จริงเหมือนว่าจะมากขึ้นๆ ทุกที
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จนบางครั้งเพ็ญพิชชาก็แอบเห็นบทรักของพี่กับเขาโดยไม่ได้ตั้งใจ
บทรักที่ว่าไม่ใช่อะไรที่ดุเด็ดเผ็ดมันจนท�ำให้เธอตาเป็นกุ้งยิง
ทว่าเป็นบทรักที่อ่อนหวานนุ่มนวล แบบ...จับมือ โอบกอด หอมแก้ม
ป้อนอาหาร ซึ่งน่ารักเสียจนคนมองอย่างเพ็ญพิชชาเขินอาย แต่คู่รัก
ที่เปิดเผยคู่นี้กลับยิ้มให้เธอแล้วมองอย่างเอ็นดู
ตอนนัน้ เธอไม่เคยคิดว่าพีก่ บั อารัณย์จะมีเหตุให้คลาดแคล้วกัน
เพราะทั้งคู่ดูรักกันมาก และพ่อแม่ก็ไม่ได้รังเกียจเขาแต่อย่างใด แต่
ไม่ใช่คู่กันแล้วก็ต้องมีเหตุให้พรากจากกันจนได้
เหตุร้ายเกิดขึ้นกับครอบครัวเธอ พ่อประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต
กะทันหัน ทุกคนในบ้านตัง้ ตัวกันไม่ตดิ อารัณย์ในฐานะแฟนของพิชญา
พยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้ว แต่ด้วยความที่เป็นเพียงนิสิต
บ้านช่องก็ไม่ได้รำ�่ รวยอะไร เขาจึงช่วยได้เพียงแค่แรงกาย ส่วนแรงเงิน
นั้น...นิธิ เจ้านายของพ่อเป็นผู้ช่วยเหลือพวกเธอเต็มที่
นิธิก้าวเข้ามาในครอบครัวของเธอแบบเงียบๆ เพราะตอนนั้น
ทุกคนก�ำลังเศร้า เสียใจ ไม่มีกะจิตกะใจจะท�ำอะไร กว่าจะรู้ตัวอีกที
เจ้านายของพ่อคนนั้นก็เข้ามาครอบง�ำครอบครัวเธออย่างเต็มตัวแล้ว
ตอนนั้นนิธิอายุสามสิบกว่า ด้านรูปร่างหน้าตานั้น แม้ว่าเขา
จะสู้อารัณย์ไม่ได้ แต่ก็ไม่ใช่คนขี้เหร่ หน้าตาตี๋ๆ ดูดีทีเดียวละ เสียแต่
ว่ารูปร่างเขาไม่สูงนัก แม้จะมีผิวขาวอมชมพูด้วยความที่เป็นลูกครึ่ง
ไทย-จีน แต่ก็มีพุงด้วย
ทว่าแม้รูปร่างหน้าตาเขาจะแพ้อารัณย์ซึ่งหล่อเหลาราวกับ
รูปสลักเทพเจ้ากรีก แต่สงิ่ ทีอ่ ารัณย์สนู้ ธิ ไิ ม่ได้เลยก็คอื ...ความมัง่ มีและ
อ�ำนาจในการพูดหว่านล้อมให้ทุกคนเชื่อถือ
แม่เธอยึดเจ้านายพ่อเป็นหลัก เมื่อนิธิเอ่ยปากขอพิชญาไป
ท�ำงานด้วย โดยอนุญาตให้พสี่ าวเธอไปท�ำงานเฉพาะวันทีว่ ่าง ไม่ต้อง
เรียน แต่ยังได้เงินเดือนเต็มเม็ดเต็มหน่วย แม่ก็รีบสนับสนุนให้พิชญา
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