อารัมภบท
เริ่มต้นบทบาทแรก

สิบปีก่อน

‘ความประทับใจแรกส�ำคัญที่สุด’ ปิ ยวรรู้จกั ประโยคนี้ดี แต่
ก็ยงั พลาดแลว้ พลาดอีก เธอหวังจะรับบทนางเอกในละคร จึงทุ่มเท
ศึกษาบทบาทจากนิยายทีด่ ดั แปลงมาเป็ นละครเรื่องนี้ เพราะผู้จดั การ
ไม่ขวนขวายหาเสน้ ทางลัดเอาบทมาใหเ้ ธอล่วงหน้า ผลก็คอื วันแคสติ้ง
เธอไม่ได้อ่านบทสักบรรทัด และถูกคัดทิ้งเพราะมาไม่ตรงเวลานัดหมาย
หน�ำซ�ำ้ ยังปรากฏตัวต่อหน้าผูจ้ ดั ละครและผู ้ก�ำกับในสภาพหัวหูยุ่งเหยิง
จนห่ า งไกลจากบทนางเอกลู ก คุ ณ หนู ร วยพัน ล า้ นเปี่ ย มรัศ มีน างฟ้ า
ไม่แปดเปื้ อนฝุ่นธุลบี นโลก ทีแ่ ย่กว่าฝุ่นผงบนตัวก็คือเสื้อผา้ ก่อนมา
ทีน่ ่ีเธอรับงานเป็ นเอ็มซี หรือพิธกี รด�ำเนินงาน ซึง่ แสดงสินค้าเกี่ยวกับ
ผู ้ชายเป็ นหลัก ชุดแซกเข ้ารูปจึงไม่รูจ้ ะเข ้ารูปอย่างไรอีก แถมยังเว ้าหน้า
เว ้าหลังลึกเสียจนเธอไม่กล ้าเคลือ่ นไหวเร็วๆ
ก็ใครใช้ให้เธอก้าวเข ้าสูว่ งการแบบไร้เส ้นสาย  หน�ำซ�ำ้ ยังไร้ทรัพย์
เมือ่ ผู้จดั การโทร.มาบอกในนาทีสุดทา้ ยว่าไม่ไปรับเธอจากอีกด้านของ
เมือง ปิ ยวรจึงต้องรีบฝ่ าการจราจรมาเอง เพือ่ ป้ องกันไม่ให ้พลาดเวลา
นัดหมายตอนห ้าโมงเย็น เธอยังเสีย่ งชีวติ ขึ้นมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง หวังว่า
ไปถึง ที่นั่ น ค่ อ ยเช็ด คราบเขม่า ควัน ด�ำ  หวีผ มแต่ ง หน้า ใหม่ก็ ย งั ทัน
ผลก็คือทัง้ ที่มาก่ อนเวลานัดกลับได้รบั ค�ำตอบว่าเธอสายแบบไม่น่า
ให ้อภัย
“พีบ่ อกแล ้วใช่ไหมว่าใหม้ าเร็วหน่อย เขาแคสต์กนั ตอนบ่ายสอง
เธอมาบ่ายสีโ่ มง นึกว่าตัวเองเป็ นซูเปอร์สตาร์เงินล ้านเหรอ”
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ไม่รอให้ปิยวรเอ่ยปาก ผูจ้ ดั การส่วนตัวก็ชงิ ใส่เป็ นชุด หญิงสาว
อึ้งตะลึงอ้าปากค้าง สบโอกาสให้นกั แสดงดาวรุ่งร่วมค่ายช่วยพูด หรือ
ในทีน่ ้ ีคอื ฝังเธอให ้จมดินตายสนิท
“อย่ าไปดุลูกปลาเลยค่ ะ ลู กปลาเขาอาจจะติดธุ ระก็ได้น่ีคะ”
แต่ แววตาสงสัยบอกทุกคนว่าไม่เห็นจะมีธุระใดส�ำคัญไปกว่าการมา
แคสต์หน้ากลอ้ งละครหลังข่าวที่การันตีจากบทประพันธ์ได้ว่าต้องมี
เรตติ้งถล่มทลาย
สองคนช่วยกันพูดเสียจนปิ ยวรหมดโอกาสแทรก แบบนี้ต่อให ้
เธอมีรอ้ ยปากก็แย้งไม่ได้หรอกว่าผูจ้ ดั การแจ้งเวลานัดหมายเธอเป็ นตอน
หา้ โมงเย็น หลอกใหเ้ ธอมาสายเพือ่ มอบบทนางเอกละครใหแ้ ก่เพือ่ น
นักแสดงที่ใช้ผู้จดั การส่วนตัวร่วมกัน ทว่าภูมหิ ลังอีกฝ่ ายเหนือกว่าเธอ
ราวฟ้ ากับเหว บริษทั โมเดลลิ่งมักจะใช้ผู้จดั การส่วนตัวหนึ่งคนต่ อ
นักแสดงหน้าใหม่หลายคน ดังนัน้ ชะตากรรมของพวกทีเ่ พิง่ จะเข ้าวงการ
ก็ข้นึ อยูก่ บั ความเมตตาของตัวแทน เห็นได้ชดั ว่าปิ ยวรดวงไม่ดี แค่เริม่
ก็หมดโอกาส
“ไม่เป็ นไร ไม่เป็ นไร ดูหน้าน้องเขาสิ จะร้องไห ้อยูแ่ ล ้ว” ผูจ้ ดั ละคร
ทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าชอบหลอกฟันนักแสดงออกมาไกล่เกลีย่ ก่อนจะเสนอบทบาท
ใหม่ให ้แก่เธอ
“ผมว่าน้องเขาเหมาะกับบทจันทร์แจ่มนะ ในเมือ่ น้องแพรไม่สบาย
พอดี ท�ำไมไม่ให ้น้องเขาลองแคสต์บทนัน้ ดูละ่ ”
ในฐานะคนทีอ่ า่ นนิยายเรือ่ งนี้มาหลายรอบ ปิ ยวรรูด้ วี า่ จันทร์แจ่ม
คือใคร ผู ห้ ญิงคนนี้เป็ นนางร้ายที่เซลล์สมองน้อยที่สุดเท่าที่เธอเคย
พบเจอมาเลย ขอ้ ดีมเี พียงอกเป็ นอก เอวเป็ นเอว ใช้หน้าตายั่วยวน
หลอกล่อผู ้ชายเกือบทัง้ เรือ่ ง แต่หลอกพระเอกทีแ่ สนดีไม่สำ� เร็จ สุดท ้าย
ก็ถูกลากไปข่มขืนแลว้ ฆ่ า ซึ่งเป็ นบทสรุปที่เหมาะสมกับนางร้ายโง่ๆ
เป็ นอย่างยิ่ง บทบาทในละครก็เล่นง่าย ออกมากรีด๊ ๆ ๆ เหมือนพวก
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สมองตาย กับกระโดดใส่พระเอก ส่วนเหตุผลทีผ่ ู้จดั ละครเสนอบทนี้
ใหเ้ ธอตัดสินได้จากสายตาโลมเลียที่มองเธอจากศีรษะจดปลายเทา้
หยุดเป็ นพักๆ ตรงอกกับสะโพก
พ่อที่ปิยวรไม่เคยเห็นหน้าเป็ นชาวอเมริกนั ทรวดทรงองค์เอว
ของเธอจึงอธิบายได้สนั้ ๆ ว่าเนื้อนมไข่ เธอพยายามแก้ไขโรคอ้วนง่าย
ด้วยการออกก�ำลังกายและรัดเอวจนคอด หน้าอกจึงยิง่ ล ้นทะลักล�ำ้ หน้า
ยังดีทเ่ี ธอมีสว่ นอืน่ พอจะดึงความสนใจไปได้บ ้าง อย่างเช่นใบหน้าทีผ่ สม
ระหว่างยุโรปกับเอเชียอย่างลงตัว ตาโตสีนำ�้ ตาลเข ้ม ผมสีนำ�้ ตาลไหม ้
ขนตาหนาเป็ นแพ ผิวขาวเหมือนน�ำ้ นม กับปากสีแดงสดโดยไม่ตอ้ ง
พึง่ ลิปสติก แค่ยกยิ้มก็สวยหยาดเยิ้มเหมือนจะยั่วเย้าคน สรุปได้ว่า
เธอเกิดมาด้วยภาพลักษณ์นางร้ายนมโตไร้สมองโดยไม่ตอ้ งพยายาม
ปัญหาก็คอื นาทีน้ ีปิยวรไม่ได้เกลียดหน้าตาของตน แต่เกลียด
บทบาททีจ่ ะได้รบั
ปิ ยวรเคยได้ยนิ มาว่าบทบาทแรกมักจะก�ำหนดบทบาทตลอดชีวติ
ของนักแสดง แม ้จะเคยเห็นพระรองได้ข้นึ แท่นเป็ นพระเอก แต่นอ้ ยมาก
ทีน่ างร้ายจะก้าวขึ้นเป็ นนางเอก
ช่วงเวลาไม่กว่ี นิ าที สมองของปิ ยวรคิดหาค�ำพูดเหมาะๆ ทัง้ หลาย
อย่างเช่น เธอคิดว่าตนไม่เหมาะสมกับบทนี้ ไปจนถึงเธอไม่อาจรับเล่น
ละครเรื่องนี้ได้ แต่คำ� ปฏิเสธทุกค�ำลว้ นไม่เหมาะสมต่อบัญชีธนาคาร
ทีร่ ่อยหรอลงทุกวันของเธอ ไม่แค่พลาดละครเรื่องนี้ เธออาจจะพลาด
ทุกบทในอนาคตก็เป็ นได้
“ขอโทษทีม่ าสายนะครับ” อยู่ๆ ก็มพี ระเอกขีม่ ้าขาวเข ้ามาแทรก
โดยไม่เจตนา ปิ ยวรหันไปมองแล ้วก็เชือ่ ว่าพระเอกนักธุรกิจมีอยู่ในโลก
แห่งความเป็ นจริงทันที
ตัวสูง  ขายาว  ใส่ชดุ สูทแล ้วเหมือนเดินออกมาจากหน้าปกนิตยสาร
ประโยคบรรยายคุณลักษณะของพระเอกนิยาย ไม่วา่ จะเป็ นผมรองทรง
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สีดำ� สนิทเหมือนหมึก ใบหน้าหล่อเหลา ดวงตาแพรวพราว คิ้วเขม้
รูปคันศร จมูกโด่งเป็ นสัน ริมฝี ปากหยักคมยกยิ้มทีใจละลาย ทุกค�ำ
สร้างมาเพือ่ ชายคนนี้เท่านัน้ ไม่นบั ออร่าทีบ่ อกว่าเขาคือสุดยอดคุณชาย
ร�ำ่ รวยคาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิด ความสง่างามของสู ทนักธุ รกิจ
เจิดจรัสขับเน้นใหเ้ ขาดึงดูดสายตาของสิง่ มีชวี ติ เพศหญิงอายุสองเดือน
ถึงร้อยยีส่ บิ ปี ได้โดยไม่ตอ้ งพยายาม
“คุณกอล์ฟมาพอดีเลยครับ นี่พริบพราวนางเอกคนใหม่ของเรา”
ผูจ้ ดั ผายมือไปทางนักแสดงหน้าใหม่ทย่ี ่อไหว ้สวยสมกับบทบาทที่ได้รบั
ยกเว ้นประกายให ้ท่าในดวงตาทีท่ ำ� ให ้คะแนนนางเอกติดลบ
“สวัสดีครับ” น�ำ้ เสียงลากยาวของเขาเป็ นเอกลักษณ์ท่ฟี งั แลว้
อยากฟังซ�ำ ้ โดยเฉพาะดวงตาทีก่ วาดมองแบบไม่เจาะจง แต่ทำ� ใหเ้ ธอ
รูส้ กึ เหมือนเขาให ้ความสนใจเพียงเธอคนเดียว
กอล์ฟ สกลกร ไม่ใช่ช่อื แปลกใหม่เกินความสามารถในการรูจ้ กั
คนในวงการของปิ ยวร แมเ้ ขาจะไม่ใช่คนในวงการก็ตาม แต่เขาเป็ น
ผู ้บริหาร SLD Foods หนึ่งในชื่อบริษทั มหาชนทีเ่ ธอจ�ำแม่นเพราะเป็ น
ผูส้ นับสนุนหลักใหแ้ ก่ละครเรื่องนี้ เนื่องจากบทบาทนางเอกในเรื่องคือ
คุณหนู ผูน้ ำ� ธุ รกิจอาหารกระป๋ องไปสู่ระดับโลก โดยใช้ความสามารถ
ทางการเข ้าครัวเอาชนะผู ้เข ้าแข่งขันท�ำอาหารระดับนานาชาติ
ถึง ปิ ย วรจะไม่ เ ข า้ ใจว่ า นัก ธุ ร กิจ หญิง เก่ ง กาจระดับ แถวหน้า
คุณหนู นุ่มนิ่มอ่อนหวาน และแม่ครัวหัวป่ าผู เ้ ชี่ยวชาญการดัดแปลง
อาหาร มารวมตัวอยู่ในคนคนเดียวได้อย่างไร แต่ เพราะด้วยความ
สามารถส่ ว นตัว นอกเหนื อ จากงานแสดงของเธอคื อ การท�ำ อาหาร
จึงมั่นใจว่าเธอสามารถควา้ บทนี้ได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถา้ ได้เขา้ ร่วม
แคสติ้ง เนื่องจากในนิยาย นางเอกท�ำอาหารมัดใจพระเอกเป็ นหลัก
น่าเสียดายเธอตกม ้าตายอนาถตัง้ แต่จดุ สตาร์ต
“แลว้ นี่ก็นอ้ ง...” ผู้จดั ละครลังเลที่จะแนะน�ำปิ ยวร เพราะเขา
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ยังไม่ได้รบั ค�ำตอบตกลง ที่สำ� คัญเขามัวแต่ มองหน้าอกคัปดีจนลืม
มองหน้า หน�ำซ�ำ้ ลืมเจียดเวลามาจ�ำชื่อด้วย
“ลูกปลาค่ ะ มารับบทจันทร์แจ่ม” ปิ ยวรแนะน�ำตัวเองเสียงใส
พร้อมส่ งรอยยิ้มที่คดั มาแลว้ ว่าดีท่ีสุดมอบให้กบั สกลกร และก็ได้
รอยยิ้มตอบกลับทีเ่ ธอแน่ใจว่าไม่ได้คดิ ไปเองว่าเขาสนใจเธอ
ช่ างปะไรกับทฤษฎีท่ีว่าเริ่มบทเป็ นนางร้ายและจะเป็ นนางร้าย
ตลอดไป อย่างน้อยเวลานี้ปิยวรก็ได้ทำ� ความรู้จกั กับสกลกร ผูช้ าย
ทีเ่ ธอหวังว่าจะเป็ นพระเอกในชีวติ จริง

วาณี 9

		 1
		

ห้าปีต่อมา

ไม่รู้จัก ไม่รักกัน

ทฤษฎี ท่ี ว่ า รับ บทบาทไหนก็ จ ะติ ด อยู่ ก ับ บทบาทนั้น ยัง คง
เชื่อถือได้ ละครเรื่องแรกปิ ยวรสามารถท�ำให้ช่ือของคุณจันทร์แจ่ ม
ขาวีนวี้ดบึ้มเบียดชื่อของคุณหนู ประดุจดาวผูข้ าวใสตกขอบหน้าจอไป
แบบไม่เห็นฝุ่น ดังนัน้ ตลอดหลายปี ทโ่ี ลดแล่นในวงการบันเทิง ต่อให ้
นางเอกเกิดและดับไปกี่คน เธอก็ยงั รับบทบาทนางร้ายหน้าสวยชนิด
สลัดไม่หลุด แต่ภายใต้โชคร้ายยังมีโชคดี เพราะแม ้จะไม่ได้เป็ นนางเอก
ในละคร เธอก็ยงั ได้เป็ นนางเอกในชีวติ จริง โดยมีสกลกรเป็ นพระเอก
วันนี้ก็เป็ นเหมือนอีกหลายๆ วันทีป่ ิ ยวรขับรถออกจากกองถ่าย
ละครแล ้วแวะเขา้ ซูเปอร์มาร์เก็ตชัน้ น�ำหาซื้ออาหารสดเพือ่ เขา้ ครัวปรุง
มื้อเย็นใหแ้ ก่ สกลกร ถึงวันนี้จะมีเรื่องชวนให้ไม่สบายใจระหว่างวัน
เธอก็เก็บเอาไว้ในใจ ทัง้ ยังปฏิเสธค�ำแนะน�ำของผู้จดั การส่วนตัวทีบ่ อก
ให ้เธอเล่าเรื่องวันนี้ให ้คนรักฟัง
“เรื่องไม่เป็ นเรื่องน่าพีห่ วาย พูดไปก็ทำ� คุณกอล์ฟไม่สบายใจไป
เปล่าๆ ลูกปลาเจอพวกหน้าหม ้อมาเยอะ แค่เราไม่สนใจค�ำชวนของเขา
เขาก็ไม่มาเสียเวลากับเราหรอกค่ะ” ปิ ยวรมั่นใจในความคิดของตน
นับจากวันที่ปิยวรสลัดผู้จดั การคนเก่ าที่ชอบแทงขา้ งหลังทิ้ง
เธอก็ได้พริ ุณ ผู้จดั การส่วนตัวคนใหม่ ซึ่งช่ วยดู แลทัง้ เรื่องงานและ
เรื่องส่วนตัวอย่างเอาใจใส่ แต่วนั นี้ดาราสาวกลับไม่ยอมเชื่อผู้จดั การ
ทีด่ ูแลเธอมาเป็ นอย่างดีตลอดห ้าปี เพราะไม่อยากสร้างความไม่สบายใจ
ให ้แก่สกลกร แม้อกี ฝ่ ายจะพยายามหว่านล ้อมให ้เธอบอกคนรักเรื่องที่
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มีผู ้สนับสนุนละครคิดจะใช้อำ� นาจเงินซื้อเธอไปค้างคืนเพราะความหวังดี
ก็ตาม
“แค่น้ ีก่อนนะคะพีห่ วาย ลูกปลากลับถึงบ ้านแล ้ว”
เธอตัดบทแล ้วกล่าวลา โดยทีอ่ กี ฝ่ ายไม่โต้แย้ง เพราะรูว้ า่ ‘บ ้าน’
ในที่น้ ีของปิ ยวรคือบา้ นของสกลกร และเธอไม่อยากปรากฏตัวต่ อ
คนในบ า้ นของเขาด้ว ยภาพลัก ษณ์อ ะไรก็ ต ามที่ไ ม่ ใ ช่ ส มบู ร ณ์แ บบ
เนื่องจากทุกการกระท�ำของเธอพร้อมจะตกสูค่ ำ� ต�ำหนิของบรรดาคนเก่า
คนแก่ของเขา
ระหว่างรับแสดงละครเรือ่ งแรก  ปิ ยวรก็รสู้ กึ เหมือนฝันไป  ไม่เพียง
จะได้ร บั โอกาสเซ็น สัญ ญาเป็ น แบรนด์แ อมบาสเดอร์ใ ห ผ้ ลิต ภัณ ฑ์
ในเครือ SLD Foods เป็ นระยะเวลาหา้ ปี ดว้ ยยอดเงินเทียบชัน้ กับ
นางเอกแถวหน้าทีม่ คี ่าจ้างแปดหลัก  เธอยังมีชายหนุ่มสุดแสนเพอร์เฟ็ กต์
อย่างสกลกรใหค้ วามสนใจ มันช่างเหมือนความฝัน ยกเวน้ ว่าทัง้ สอง
ไม่อาจแสดงความสัมพันธ์ออกนอกหน้าได้ เพราะเขาเกรงว่าจะกระทบ
กับชื่อเสียงของเธอ
ถึงภายนอกปิ ยวรจะเหมือนนางร้ายดาวยั่ว แต่เนื้อในเธอเป็ น
สาวน้อยทีเ่ รียนจบเอกดนตรีไทยทีแ่ ทบไม่คบหากับเพือ่ นต่างเพศเลย
ด้วยซ�ำ ้ ทว่าเพราะความเอาใจใส่ของเขา รวมถึงภาพลักษณ์แข็งแกร่ง
ทีย่ อมออกหน้าจัดการผูจ้ ดั ละครทีห่ วังจะหาเศษหาเลยกับเธอ หลังจาก
คบหากันได้หนึ่งปี ปิ ยวรจึงยอมมอบสิ่งที่หวงแหนที่สุดในชีวติ ของ
ผูห้ ญิงใหส้ กลกรไปด้วยความเต็มใจ เขาประหลาดใจแต่ก็รบั ไวด้ ว้ ย
ความยินดี
เพือ่ ไม่ใหส้ กลกรถูกดูหมิน่ ลับหลังว่าควงผูห้ ญิงที่มาจากคนละ
ระดับสังคม ปิ ยวรจึงยอมเจียดเวลาเขา้ รับการอบรมไร้สาระต่ างๆ
หวังให้ตวั เองมีความรูค้ วามสามารถ รูจ้ กั วางตัวเหมือนคุณหนู ทเ่ี กิดมา
ในสังคมไฮโซ รวมถึงชัน้ เรียนธุรกิจหลักสูตรนานาชาติเพือ่ ใหส้ ามารถ
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คุยกับเขารูเ้ รื่อง
ความพยายามของเธอไม่สูญเปล่า เธอเอาความจริงใจไปแลก
สามปี ต่อมาเขาจึงพาเธอเขา้ มาอยู่ในบา้ น แมจ้ ะไม่พาไปแนะน�ำกับ
ญาติสนิทเธอก็เข ้าใจ  เพราะดูจากปฏิกริ ยิ าของคนใกล้ชดิ   เธอยังพยายาม
ไม่มากพอ เพราะกระทั่งคนรับใช้ทท่ี ำ� งานให ้เขายังไม่ยอมรับว่าเธอเป็ น
นายหญิงของบ ้าน
กลัวอย่างไหนเจออย่างนัน้ ปิ ยวรจอดรถตรงเทอร์เรซคฤหาสน์
เพราะคิด จะขนบรรดาของสดเข า้ บ า้ นก่ อ น ก็ พ บใบหน้า บึ้ง ตึง ของ
หญิงวัยกลางคนในชุดรับใช้ทม่ี ปี ้ ายล่องหนแปะหน้าผากบอกว่า ‘ไม่ยนิ ดี
ต้อนรับ’
“สวัสดีค่ะป้ าแช่ม” ถึงอีกฝ่ ายจะเป็ นคนรับใช้ ที่สำ� คัญไม่เคย
เป็ นมิตรกับเธอ ปิ ยวรก็ยงั คงมอบความสุภาพให ้อย่างสม�ำเสมอ
่
เพราะ
แช่มช้อยเคยเป็ นกึ่งแม่นมของสกลกร
นอกจากไม่รบั ค�ำทักทายแช่มช้อยยังแบะปากใส่แล ้วส่งสายตาให ้
บรรดาลูกสมุนทีเ่ ขา้ ต�ำรานายว่าขี้ขา้ พลอย หรือในทีน่ ้ ีคือท�ำตัวเป็ นอริ
กับปิ ยวรตามหัวหน้า ใหต้ รงเขา้ มาดึงบรรดาถุงใส่ของสดออกจากมือ
ของเธอ ด้วยกิริยาห่างไกลจากค�ำว่านอบน้อม แต่ใกลเ้ คียงกับค�ำว่า
กระวีกระวาด เกือบจะหยาบคาย
“เอ่อ...ไม่เป็ นไร ฉันเอาเข ้าไปในครัวเองก็ได้”
ปิ ยวรงุนงงไปหมด เพราะตลอดมาถ ้าไม่อยูต่ ่อหน้าสกลกรก็ไม่มี
คนรับใช้คนไหนยินดีใหค้ วามช่วยเหลือเธอ กระทั่งเสื้อผา้ เธอยังต้อง
ส่งไปซักรีดนอกบ ้าน ท�ำอาหารเสร็จก็ตอ้ งล ้างหม ้อล ้างจานเอง มีก็แค่
ตอนกินเสร็จที่คนรับใช้มาเก็บกวาดไม่ตอ้ งใหเ้ ธอเขา้ ไปลา้ งจานชาม
ในครัว
“เดีย๋ ว! ท�ำไมไปใส่ในรถคันนัน้ ”
รถคันทีว่ ่าเป็ นรถกระบะมือสองขับเคลือ่ นสองล ้อสัญชาติญ่ปี ่ นุ
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ที่ปิยวรซื้อมาด้วยเงินของตนเอง เธอขับด้วยความภูมใิ จอยู่เกือบปี
จนสกลกรเสนอกึ่งบังคับใหเ้ ธอเปลีย่ นมาขับรถสปอร์ตสัญชาติยุโรป
ของเขา ปิ ยวรเพิ่งจะสังเกตเห็นว่ามีคนเอามันมาจอดรอเอาไว้โดย
หันหน้าไปทางประตูรวั้ บา้ น หน�ำซ�ำ้ ในรถยังมีกระเป๋ าเดินทางหลายใบ
ที่เธอคาดว่าน่ าจะบรรจุขา้ วของของเธอ ดู จากกระเป๋ าใส่สุนขั ที่เห่า
เสียงแหลมฟ้ องเธอแต่ไกล
“ซู ซ่!ี ” ปิ ยวรถลาไปหาพุดเดิลทอยสุดที่รกั ของขวัญวันคลา้ ย
วันเกิดที่สกลกรมอบใหเ้ ธอเมื่อสองปี ก่อน คนรับใช้ท่โี ยนของสดไป
บนเบาะหลังเธอเรียบร้อยจึงถือโอกาสจับเธอยัดใส่ประตูคนขับ
“ของของคุณอยู่บนรถหมดแล ้วนะคะ ไปคอนโดฯ ทีค่ ุณกอล์ฟ
ซื้อให้ได้เลยค่ะ”
คนรับใช้บอกรัวเร็ว  โดยไม่รูเ้ ลยว่าคอนโดมิเนียมทีแ่ อบปรามาส
ว่าปิ ยวรได้รบั จากสกลกร แทจ้ ริงมาจากน�ำ้ พักน�ำ้ แรงของนักแสดงสาว
เอง ตลอดมานอกจากค่าจ้างทีไ่ ด้รบั จากบริษทั เขา กับรถสปอร์ตทีเ่ ธอ
ถือว่ายืมใช้ เธอไม่เคยได้และไม่เคยคิดจะรับอะไรจากคนรักเลย
“นี่มนั อะไรกัน” ปิ ยวรทัง้ งงทัง้ โกรธ แต่ ถึงจะเป็ นนางร้ายมา
หลายปี ตัวจริงของเธอก็ยงั ไม่สู ้คนเหมือนในจอ แค่โดนตวาดใส่กช็ ะงัก
“หุบปาก!” แช่มช้อยเดินมาประจันหน้าไม่ให้ปิยวรออกมาจากรถ
ตามด้วยบอกประโยคทีเ่ หลือเชื่อทีส่ ุดเท่าทีเ่ ธอเคยได้ยนิ
“คุณกอล์ฟสัง่ ให้ไล่คณ
ุ ออกไปจากทีน่ ่ี ถ ้าไม่ไปดีๆ ให ้แจ้งต�ำรวจ
ข ้อหาบุกรุก”
คนรักของเธอใหค้ นรับใช้ไล่เธอออกจากบา้ นของเขา ถา้ อยู่ๆ
ฟ้ าผ่าลงมาใส่หน้า ปิ ยวรยังไม่แปลกใจเท่านี้เลย ในสมองผุดเพียง
ค�ำว่า เป็ นไปไม่ได้ แต่ในฐานะนักแสดงทีม่ แี ฟนคลับติดตามในโซเชียล
นับแสน เธอไม่สะดวกจะพิสูจน์ว่าแช่มช้อยจะเรียกต�ำรวจมาจับเธอ
หรือ เปล่า ต่ อ ให้ส บั สนงุน งงเธอก็ ย งั คงต้อ งขับ รถออกไปจากบ า้ น
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ของสกลกร
แต่ปิยวรไม่ไปไหนไกลเพราะหวังจะดักรอขอค�ำตอบจากสกลกร
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับความสัมพันธ์ของทัง้ คู่  แม ้เธอจะกลัวค�ำตอบก็ตาม

มันเกิดอะไรขึ้น พวกคนรับใช้เขา้ ใจอะไรผิด หรือแช่มช้อย

เอาความกลา้ จากไหนมาแอบอ้างค�ำสั่งของเจ้านาย สารพัดขอ้ สงสัย
ผุดขึ้นมาในสมองของปิ ยวรระหว่างนัง่ รอสกลกรอยู่ในรถทีจ่ อดห่างจาก
บ ้านของเขาไม่ไกล เนื่องจากพนักงานรักษาความปลอดภัยของเขาขูว่ า่
จะแจ้งต�ำรวจถ ้าเธอจอดรถกีดขวางทาง
ท อ้ งฟ้ ามืดลงเรื่อยๆ ซู ซ่ีท งั้ เห่ าทัง้ ครางจนเหนื่ อยหลับไปใน
อ้อมแขนของปิ ยวร การกอดร่างอุน่ ๆ นุ่มๆ ของมันช่วยให ้เธอไม่สติหลุด
ทัง้ ทีน่ ั่งรอเป็ นชั่วโมงพร้อมเสียงแจ้งเตือนว่าไม่อาจติดต่อปลายสายได้
จากโทรศัพท์มอื ถือ ตัง้ แต่รู้จกั กัน เธอไม่เคยโทร.หาสกลกรไม่ได้
เสียงจากระบบอัตโนมัตจิ งึ เหมือนลางร้ายส�ำหรับเธอ
แต่ ไม่ว่าอย่ างไร ปิ ยวรไม่เคยคิดว่าสกลกรจะขอเลิกกับเธอ
ขอ้ สงสัยจึงวนกลับไปยังขอ้ ที่ว่าทัง้ หมดเป็ นเรื่องเขา้ ใจผิด เมื่อเห็น
รถของเขาเลี้ยวเข ้ามาในซอย  เธอจึงรีบวางซูซล่ี งบนเบาะรถแล ้วถลันไป
ขวางหน้ารถโดยไม่กลัวถูกชน ก่ อนจะเปลี่ยนไปเกาะขอบหน้าต่ าง
ประตูหลังตอนทีก่ ระจกเลือ่ นลงมาเผยให ้เห็นใบหน้าคนทีเ่ ธอรอคอย
“คุณกอล์ฟคะ...” ปิ ยวรมีหลายค�ำอยากพูด แต่ถกู มือหนึ่งของ
สกลกรยกขึ้นห ้าม
“เราเลิกกันเถอะ คุณไม่เหมาะกับผม”
สองประโยคที่ไม่ยืดยาวดึงเอาเรี่ยวแรงจากปิ ยวรไปจนหมด
มือของเธอตกลงจากขอบหน้าต่างรถ ก่อนจะเผลอถอยหลังตอนสกลกร
ท�ำท่าจะเปิ ดประตู แล ้วพบว่าเขาแค่แสร้งท�ำเพือ่ ใหเ้ ธอถอยห่างออกไป
จากตัวรถ เปิ ดโอกาสให ้คนขับรถพุง่ จากไป ทิ้งเธอเอาไว ้เบื้องหลัง
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“คุณกอล์ฟ! เดีย๋ วก่อน!”
ปิ ยวรทิ้งศักดิ์ศรีเอาไว ้ตรงนัน้ ระหว่างวิง่ ตามหลังรถยนต์ไปอย่าง
ทุลกั ทุเล แต่โดนพนักงานรักษาความปลอดภัยจับตัวเอาไว้ไม่ให้วง่ิ ตาม
เข ้าไป ตามด้วยบอกแกมขูไ่ ม่ใหเ้ ธอดึงดันเข ้าไปทางประตูเล็กหลังจาก
ประตูรวั้ บา้ นสู งสองเมตรปิ ดใส่หน้าเธอ บดขยี้ความหวังลมๆ แล ้งๆ
ให ้สลายไปกับอากาศ
หญิงสาวเดินงุนงงกลับมาทีร่ ถของตัวเอง อุมซู
้ ซท่ี เ่ี ห่าเสียงแหลม
กลับเขา้ ไปในกรง จากนัน้ ก็ขบั ไปเรื่อยๆ อย่างไร้จุดหมาย ในสมอง
เต็มไปด้วยค�ำถามทีข่ ้นึ ต้นว่า ‘ท�ำไม’

“ช่ วยรับเงินค่าเสียเวลา แลว้ ท�ำให้มนั จบๆ ไปเถอะครับ”

ถ อ้ ยค�ำ แสดงความหวัง ดีข องทนายอาวุ โ สประจ�ำ ตัว สกลกรดัง ซ�ำ้ ๆ
อยู่ในหูของปิ ยวร
‘จบเหรอ’ ‘ท�ำไมจบ’ ‘ท�ำไมเขาถึงใหท้ นายโทร.หาเธอ’ ‘ท�ำไม
เขาไม่โทร.มาเอง’ ‘ท�ำไมติดต่อไม่ได้’ ‘ท�ำไมบอกว่าเลิกกัน’ ‘ท�ำไมเขา
ไม่รกั เธอแล ้ว’  
ไม่รูว้ า่ แช่มช้อยไม่ใส่ใจ หรือเจตนากลั่นแกล ้งเธอกันแน่ กุญแจ
กับคียก์ าร์ดส�ำหรับเขา้ คอนโดมิเนียมจึงไม่ได้รวมอยู่กบั ขา้ วของที่ยดั
เข ้ามาในรถของปิ ยวร เธอเดาว่าเป็ นอย่างหลัง เพราะกระทั่งอาหารเม็ด
ของซูซย่ี งั ไม่มตี ดิ มาเลยสักห่อ ทัง้ ทีม่ นั วางส�ำรองอยูใ่ กล ้ๆ กับกรงสุนขั
ทว่าปิ ยวรก็ไม่อาจย้อนกลับไปขออาหารหมา ที่สำ� คัญคือเธอไม่อาจ
ขอพักในบ ้านทีเ่ พิง่ ไล่เธอออกมา ได้แต่เซซังหาทีพ่ กั ชั่วคราวไปก่อนจะ
หาทางแก้ปัญหาได้  ยังดีทโ่ี รงแรมหลายแห่งเปิ ดให ้เข ้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยง
เวลาหนึ่งคืนกับการอยู่ตามล�ำพังและซู ซ่ที ่ไี ม่เขา้ ใจเลยว่าท�ำไม
มันกับเจ้านายถึงต้องออกจากบ ้านมาอยูใ่ นโรงแรม ไม่ช่วยให้ปิยวรตอบ
ค�ำถามข ้อไหนของตนเองได้เลย  มีแต่จะเพิม่ ค�ำถามมากยิง่ ขึ้น  โดยเฉพาะ
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เมือ่ สกลกรใหท้ นายติดต่อมาเจรจาจ่ายค่าเสียเวลาสิบล ้านบาทใหเ้ ธอ
แลกกับการไม่ติดต่ อหาเขาเป็ นการส่วนตัวอีก แมช้ ายวัยกลางคน
เปี่ ยมความรู จ้ ะใช้คำ� พูดสวยหรู แบบทนาย แต่ มนั ก็มคี วามหมายว่า
เขาห ้ามไม่ให ้เธอรบกวน
เรารักกันขนาดนี้ อยู่ๆ จะเลิกกันได้อย่างไร ปิ ยวรไม่เข ้าใจและ
ไม่พยายามท�ำความเข ้าใจด้วย เธออยู่กบั สกลกรมาหา้ ปี แม ้ระยะหลัง
จะห่างเหินกันบา้ งเพราะงานของเขา ถึงขัน้ แยกหอ้ งนอนกันเพราะเขา
ไม่อยากให ้การตืน่ ตอนเช้ารบกวนเธอ  และเธอก็ไม่อยากให ้การกลับดึก
กวนใจเขา แต่มนั ไม่ควรเป็ นสาเหตุให ้เขาท�ำทุกวิถที างเพือ่ ไล่เธอออกไป
จากชีวติ เช่นนี้
เพราะเขาบอกว่าไม่อยากใหเ้ ธอเสียชื่อ จึงไม่ใหเ้ ปิ ดเผยความ
สัมพันธ์ของทัง้ คู่
เพราะเขาไม่อยากรบกวนเวลานอนเธอ จึงให ้แยกห ้องนอนกัน
เพราะเขา เธอจึงต้องออกมาอยู่โรงแรมด้วยความสับสน
หญิงสาวพยายามระงับความคิดในทางร้ายที่ประกาศให เ้ ธอ
สะกิดใจกับร่องรอยทัง้ หมดที่เธอแสร้งท�ำเป็ นมองไม่เห็น แล ้วหาทาง
ติดต่อคนรัก หลังจากพยายามติดต่อทุกช่องทางจนเกือบจะหมดหวัง
ปิ ยวรก็โทร.เข ้ามือถือของสกลกรส�ำเร็จ จึงรีบถามค�ำถามทีอ่ ยากรูท้ ส่ี ุด
“มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ”
“ผมบอกแล ้วว่าคุณไม่เหมาะกับผม ระหว่างเราไม่มที างมีอนาคต
ร่วมกันได้ แยกกันไปทางใครทางมันเสียตัง้ แต่วนั นี้ดกี ว่า”
มันเป็ นการตบหน้าซ�ำ้ ๆ ด้วยการย�ำ้ ว่าเธอไม่ดีพอส�ำหรับเขา
ปิ ยวรควรวางสายแล ้วรักษาศักดิ์ศรีท่พี งั พินาศแล ้วของเธอเอาไว ้ แต่
เธอท�ำไม่ได้
“ลูกปลารักคุณนะคะ” เธอบอกเหมือนทีเ่ คยนับสิบนับร้อยครัง้
ทว่าเขาไม่เคยตอบรับ เธอจึงใช้โอกาสสุดท ้ายบอกเขาอีกครัง้ หนึ่ง
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“พอเถอะ ผมไม่อยากฟัง คุณก็แค่...”
เขาไม่ยอมพูดต่อ เธอรอแลว้ รออีก อยากจะถามแต่ก็ไม่กลา้
เพราะการปฏิเสธค�ำว่ารักของเธอจากสกลกร ท�ำใหส้ มองของปิ ยวร
เต็มไปด้วยความหวาดกลัวว่ามีบางอย่างเลวร้ายซ่อนอยู่ แต่การไม่พดู
ก็ไม่ช่วยอะไรเธอเช่ นกัน เพราะเขาคงวางสายแลว้ จบกันแค่ น้ ี เธอ
จึงรวบรวมความกล ้าเอ่ยปาก
“ลูกปลารักคุณ ลูกปลาจะไม่มวี นั ไปจากคุณ คุณกอล์ฟอย่า...”
ปิ ยวรมีหลายประโยคจะอ้อนวอน แต่โดนสกลกรตัดบท
“พอเถอะ อย่าท�ำตัวแบบนี้” เสียงของเขาเต็มไปด้วยความร�ำคาญ
ถึงสกลกรจะไม่เอ่ยเป็ นค�ำพูด แต่ปิยวรรูว้ ่าเขาเตือนเธอใหเ้ ลิก
ท�ำตัวน่ าสมเพชเสียที ก่ อนเธอจะหาค�ำพูดเอ่ ยออกมายื้อเขาเอาไว ้
เขาก็กดตัดสายโดยไม่เอ่ยลา และท�ำบางอย่างเช่นการบล็อกเบอร์โทร.
ซึง่ ส่งผลให ้เธอไม่สามารถติดต่อเขาได้อกี
ปิ ยวรสงสัยมาตลอดว่าเธอกับสกลกรไม่รกั กันแลว้ หรือเขา
หมดรัก เธอกัน แน่ ตอนนี้ เ ธอได้คำ� ตอบชัด เจนว่า เขาไม่เ คยรัก เธอ
เพราะหากมีเยื่อใยสักนิด เขาควรตอบหนึ่งค�ำถามของเธอว่า ‘ท�ำไม
ถึงได้ใจร้ายอย่างนี้’

“ท�ำไมเธอยังไม่เซ็นเอกสารอีก” สกลกรไม่ชอบใช้คำ� ถาม

ทีข่ ้นึ ต้นด้วยว่าท�ำไม หรือตอบค�ำถามด้วยค�ำเดียวกันนี้ เพราะมันเป็ น
ค�ำถามเชิงความคิดเห็นส่วนตัว และเขาเกลียดอะไรก็ตามทีจ่ บั ต้องไม่ได้
“ลองถามเธอดูแลว้ กัน ว่าถา้ เงินสิบลา้ นไม่พอ เท่าไรถึงจะพอ
แต่ถา้ มากไป ก็ไม่ตอ้ งใหอ้ ะไรเธอเลย” สกลกรไม่เคยยอมเสียเปรียบ
โดยเฉพาะกับคนที่ทรยศเขา การใจอ่อนมอบเงินก้อนสุดทา้ ยใหแ้ ก่
ปิ ยวรคือสิง่ ทีเ่ ขาต้องต�ำหนิตวั เองภายหลังแน่
หลังจบค�ำพูด สกลกรก็จมอยู่ในกลุ่มควันและเหลา้ ตามล�ำพัง
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ในโรงแรม ซึ่ง เขาใช้เ วลาอยู่ ก บั มัน มาสามวัน แล ว้ ทัง้ ที่เ ขาเกลีย ด
คนทีต่ อ้ งพึง่ พาสารเสพติดในการด�ำเนินชีวติ ทีส่ ุด ไม่ว่าเหล ้าหรือบุหรี่
ต่างก็เป็ นสัญลักษณ์แสดงความอ่อนแอของมนุ ษย์ อาจจะมีข ้อยกเว ้น
บ ้างในการเข ้าสังคมทีเ่ ขาจ�ำเป็ นต้องดืม่ แต่บหุ รีไ่ ม่มขี ้อแก้ตวั ใดๆ ทัง้ นัน้
ทว่าหลังจากเดินเข ้าไปในบ ้านทีไ่ ม่มปี ิ ยวร เขาก็อดึ อัดจนต้องออกมาหา
ทีพ่ กั ข ้างนอก แล ้วก็เริ่มเพาะนิสยั แย่ๆ ด้วยการเสพสิง่ ทีเ่ ขาเคยมองว่า
ท�ำลายร่างกาย
แจ้งเตือนขอ้ ความมือถือดังขึ้นท่ามกลางความเงียบ สกลกร
รีบหยิบมาตรวจดูเพราะคิดว่าเป็ นขอ้ ความจากปิ ยวร ก่อนจะผิดหวัง
ที่ม นั ไม่ ใ ช่ มัน เป็ น ความย้อ นแย้ง ที่เ ขานึ ก อยากด่ า ตัว เองว่ า ก�ำ ลัง
คิดอะไรอยู่ เขาบล็อกเบอร์มอื ถือของเธอ แต่อยากใหเ้ ธอส่งเหตุผล
ในการไม่รบั เงินจากเขา
‘เอากุญแจกับคียก์ าร์ดไปส่งให ้ส่วนกลางแล ้วครับ’ เป็ นข ้อความ
จากเลขาฯ ของสกลกร ซึง่ เขาอดไม่ไหวส่งข ้อความกลับไปถาม
‘เจอลูกปลาไหม’
‘ไม่เจอครับ ส่วนกลางบอกว่าคุณลูกปลาไม่เข ้ามาเลย คงเพราะ
ไม่มกี ญ
ุ แจ แต่ผมส่งข ้อความไปแล ้วว่าฝากกุญแจเอาไว้ทสี ่ ่วนกลาง’
ความเคยชินทีเ่ พาะมาหลายปี ทำ� ใหส้ กลกรอยากถามว่าหลายวัน
มานี้ ปิ ย วรไปพัก ที่ไ หน แต่ นั่ น ไม่ใ ช่ สิท ธิ์ท่ีเ ขาต้อ งรู ้ เพราะกระทั่ ง
ความรู้สกึ ผิด เขายังกดลงไปจนตัวเองยังมองแทบไม่เห็น เรื่องกุญแจ
กับคียก์ าร์ด เขายังโทษเลขาฯ ทีไ่ ม่เตือนว่ามีกญ
ุ แจกับคียก์ าร์ดส�ำรอง
ใหเ้ ร็วกว่านี้ เมือ่ เขาใหแ้ ช่มช้อยตรวจเช็กในบา้ นว่าปิ ยวรได้เอากุญแจ
กับคียก์ าร์ดของเธอไปหรือไม่ ทางนัน้ ก็อำ�้ อึ้งตอบกลับมาว่าลืมใส่ไว ้
ในสัมภาระทีข่ นไปให้ปิยวร เขาไม่ตำ� หนิแม่บ ้านเก่าแก่สกั ค�ำ  แต่ไล่ออก
ทันที
สกลกรก็เป็ นคนอย่างนี้ เขาไม่เชื่อเรื่องความผูกพัน และพร้อม
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จะจัดการใครก็ตามที่มแี นวโน้มจะท�ำร้ายเขา เมือ่ แช่มช้อยไม่ทำ� ตาม
ทีเ่ ขาสัง่ ก็ถอื ว่าทรยศเขา จะท�ำงานกับเขามากีป่ ี กเ็ ปล่าประโยชน์ ดังนัน้
ปิ ยวรทีอ่ ยู่กบั เขามาสามปี จงึ ไม่มคี ่าให ้เขารูส้ กึ อะไรเลย
เธอไม่มคี ่ าพอใหเ้ ขาคิดถึง สกลกรสรุปอย่างนัน้ และดื่มเหลา้
สู บบุหรี่ทำ� ร้ายตนเองต่อไป เพื่อหลีกเลีย่ งไม่ใหต้ วั เองสงสัยว่าท�ำไม
ถึงกลับไปอยู่บ ้านของตน ซึง่ เป็ นทีท่ ป่ี ิ ยวรเคยอยู่ไม่ได้

ไม่เคยมีการเซ็นเอกสารปึ กใหญ่ภายใต้ความเงียบสงบเช่นนี้

มาก่ อน อย่ างน้อยก็สำ� หรับทนายความอาวุโสที่เคยร่ างสัญญาการ
แยกทางแบบลับ ๆ ให ค้ ู่ ค วงของเจ้า นายปิ ด ปากด้ว ยเช็ค เงิน สดมา
หลายครัง้ โดยเฉพาะครัง้ นี้ท่เี จอกับหญิงสาวที่อยู่กบั เจ้านายได้เกิน
หนึ่งปี อันทีจ่ ริงสามปี เป็ นเวลานานจนเขาเกือบลืมไปแล ้วว่าต้องเจรจา
อย่างไร และท�ำเช่นไรระหว่างกล่าวเตือนอ้อมๆ ให ้ผู ้หญิงทีไ่ ด้ชอ่ื ว่าเป็ น
‘ทางผ่าน’ อีกคนจากไปด้วยความสงบ
เพราะไม่ตอ้ งพูดอะไรเลย ไม่ตอ้ งรับมือกับการโวยวายฟูมฟาย
ขอพบเจอหน้าเจ้านายเป็ นครัง้ สุดทา้ ย ทนายวัยกลางคนจึงเริ่มอึดอัด
รับมือไม่ถูก เขาแอบเหลือบมองกลอ้ งวงจรปิ ด สลับจ้องมองหน้า
นักแสดงสาวทีส่ วมแว่นตาสีชาซึง่ ปิ ดบังแววตาไม่มดิ ทว่าเธอไม่แสดง
อะไรออกมาทางนัน้ เลย
“นี่ค่ะ” ปิ ยวรไม่บอกว่าอะไร เพราะเช็คยอดเงินหนึ่งลา้ นบาท
บอกเองหมดแล ้ว แต่นั่นยิ่งท�ำใหท้ นายมากความสามารถท�ำตัวไม่ถูก
ไปกันใหญ่
เพราะนีเ่ ป็ นครัง้ แรกทีเ่ ขาได้รบั เช็คเงินคืนจากคู่สญั ญาของเจ้านาย
เช็คสัง่ จ่ายปิ ดปากตัดความสัมพันธ์  รวมกับเช็คอีกหนึ่งล ้านบาท
รวมแล ้วจะเท่ากับเงินค่าฉีกสัญญาการเป็ นแบรนด์แอมบาสเดอร์ทป่ี ิ ยวร
เซ็นต่ อจากสัญญารักษาความลับ หลังจากจัดการเอกสารเรียบร้อย
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เธอก็กล่าวลาอย่างสุภาพ ท�ำใหท้ นายความทีท่ นอึดอัดใจมาหลายนาที
หลุดปากถามโดยไม่คดิ ผิดวิสยั ของเขา
“คุณลูกปลาจะไปไหนต่อครับ”
“กลับไปพักค่ะ”
ปิ ย วรไม่ไ ด้บ อกว่า กลับ ไปพัก ที่ไ หน และนานเพีย งใด ตาม
ความเข ้าใจของทนาย เธอน่าจะไปพักบา้ นของเธอ ซึง่ เขาก็ไม่เคยรูว้ ่า
มันไม่ใช่ทอ่ี ยู่ตามบัตรประชาชน เพราะทีน่ ั่นเป็ นหอพักนักศึกษาทีถ่ ูก
รื้อทิ้งไปนานแลว้ ส่วนคอนโดมิเนียมเธอใหส้ ่วนกลางท�ำกุญแจใหม่
และประกาศขายไปแล ้ว ก่อนจากกันปิ ยวรทิ้งท ้ายว่าจะกลับไปพัก แต่
ไม่เพียงไม่ไปยังทีท่ ม่ี คี นเคยรู้จกั เธอยังจากไปพร้อมค�ำถามทีต่ ามมา
อีกหลายอย่าง

“อะไรนะ เธอฉีกสัญญาละครด้วยเหรอ” สกลกรไม่อยาก

จะเชื่อ ทัง้ ทีท่ นายความน�ำเอกสารมาแสดงให ้ดูกบั ตา
ตอนปิ ยวรยอมรับเช็คเงินสดสิบล า้ นบาท สกลกรทัง้ โล่งอก
ทัง้ โกรธเคืองทีพ่ บว่าเธอเป็ นอย่างทีเ่ ขาคิดไว ้  ผู ้หญิงหน้าเงินทีพ่ ร้อมจะ
ไปหาคนใหม่หลังจากหมดหวังทีจ่ ะได้ตำ� แหน่งภรรยาออกหน้าออกตา
จากเขา
แต่ทเ่ี กินความคาดหมายก็คือ เธอติดต่อทนายทีเ่ ขามอบหมาย
ใหเ้ จรจาการเลิกราให้ร่างสัญญายกเลิกการเป็ นเบรนด์แอมบาสเดอร์
ซึง่ เหลืออีกเพียงไม่กเ่ี ดือนจะหมดระยะเวลาการท�ำสัญญา ค่าฉีกสัญญา
ต้องช�ำระเงินทัง้ หมด พร้อมกับค่าปรับอีกสิบเปอร์เซ็นต์ เป็ นเงินรวม
สิบ เอ็ ด ล า้ นบาท โดยเธอไม่ อ าจเรี ย กเงิน คื น จากค่ า จ้า งที่จ่ า ยให้
ผู้จดั การส่วนตัวอีกสิบเปอร์เซ็นต์ดว้ ย และที่น่าตกใจยิ่งกว่านัน้ เธอ
ขอฉี กสัญญาละครที่บ ริ ษ ทั ของเขาออกทุน เพื่อ สนับ สนุ น ยอดขาย
ผลิตภัณฑ์ใหม่ กว่าทนายของเขาจะรู้ข่าวจากผู้จดั ละคร เธอก็จ่าย
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ค่าเสียหายไปเรียบร้อยแล ้ว
“เท่าที่ผมรู ้ คุณลูกปลายกเลิกงานภาพยนตร์เรื่องแรกของเธอ
ทัง้ ที่ถ่ายท�ำไปกว่าครึ่ง เธอต้องจ่ายค่ าปรับก้อนใหญ่แลว้ ก็ค่าสัญญา
ทีจ่ ะไปเดินสายโปรโมตภาพยนตร์รวมแล ้วกว่าห ้าล ้านเลยนะครับ”
ในฐานะอาจารย์ส่วนตัวทีเ่ คยสอนคร่าวๆ เกี่ยวการบริหารธุรกิจ
รวมถึงการขอ้ งแวะกับคนในวงการมาตัง้ แต่ สมัยวัยรุ่น สกลกรรู ม้ า
ตลอดว่าปิ ยวรมีเงินมากน้อยแค่ไหน การฉีกสัญญากับ SLD Foods
ก่อนครบก�ำหนดห ้าปี นอกจากท�ำให ้เธอต้องท�ำงานฟรีๆ ยังขาดทุนอีก
ไม่ตำ� ่ กว่าสองล ้านบาท
แม้ที่ผ่านมาแม้ปิยวรจะได้ช่อื ว่านางร้ายร้อยล ้าน  แต่รายได้หลัก
ของเธอมาจากการรับเล่นละครโทรทัศน์ งานโชว์ตวั หรืองานถ่ายแบบ
วาบหวิวถูกปฏิเสธไปหมด เพราะรู ปลักษณ์ภายนอกเธอเป็ นดาวยั่ว
ทว่าภายในยังเป็ นสาวไทยหัวโบราณสมกับต�ำแหน่งนักศึกษาเกียรตินยิ ม
ดนตรีไทยเดิม ส่วนงานอีเวนต์สารพัดเธอมักจะรับเป็ นบางงาน เพือ่
เอาเวลามาเรียนปริญญาตรีใบทีส่ องสาขาบริหารธุรกิจนานาชาติหลักสูตร
พิเศษที่ตอ้ งจ่ายค่าหน่ วยกิตแพงเป็ นพิเศษ แลว้ ยังการอบรมสารพัด
ทีไ่ ม่เอื้อประโยชน์ใดๆ ให ้เธอเลย อย่างเช่นภาษาทีส่ อง สาม สี่ อังกฤษ
จีน ญี่ป่ นุ ซึง่ เธอต้องจ้างอาจารย์มาสอนเป็ นการส่วนตัวเพราะไม่อาจ
เรียนตามตารางของทางโรงเรียนร่วมกับนักเรียนคนอื่นได้ การอบรม
บุ ค ลิก ภาพ การอบรมมารยาท ฯลฯ ทัง้ หมดผลาญเงิน เธอปี ล ะ
หลายแสน
ถ า้ ปิ ย วรยัง พอจะมีเ งิน เก็ บ จากการท�ำ งานก็ ค งหมดกับ การ
ยกเลิกงานถ่ายท�ำภาพยนตร์ท่ีตอ้ งเสียค่ าปรับรวมแลว้ หา้ ลา้ นบาท
และยังละครอีกเรื่องที่สกลกรรู ค้ ร่ าวๆ ว่าเธอต้องจ่ายค่ าผิดสัญญา
กว่าล ้านบาท
ท�ำ งานห า้ ปี ขาดทุน ไม่ตำ� ่ กว่า แปดล า้ นบาท เนื่ อ งจากปิ ย วร
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ไม่ใช่นางเอกซึง่ สามารถเรียกค่าตัวถ่ายละครได้ตอนละแสนบาท  ต่อให ้
รับละครปี ละสองสามเรือ่ ง รายได้ของเธอก็ไม่เกินปี ละหนึ่งล ้านหกแสน
บาท รวมแล ้วก็คอื แปดล ้านบาท แต่เธอต้องหักค่าจ้างผูจ้ ดั การส่วนตัว
อีกสิบเปอร์เซ็นต์ รวมถึงค่ าใช้จ่ายส่วนตัวตลอดหลายปี ท่เี ธอไม่เคย
ขอจากเขา แม ้กระทั่งค่าอาหารสดทีห่ อบมาท�ำกับข ้าวเลิศรสให ้เขากิน
เธอไม่มที างจ่ายค่าปรับทัง้ หมดได้แน่นอน
เธอเอามาจากไหน เพราะมีคำ� ถามนี้ สกลกรจึงยิ่งเชื่อว่าปิ ยวร
มีผู ้ชายคนใหม่ การบอกเลิกเธอก่อนจึงไม่ใช่การกระท�ำทีใ่ จร้าย แต่เป็ น
ความฉลาด
ถึงสกลกรจะไม่ออกไปพบหน้าปิ ยวร แต่วนั ทีเ่ ธอมาเซ็นเอกสาร
ยกเลิกสัญญา เขาก็แอบมองเธอผ่านวงจรปิ ด พบว่านอกจากแว่นตา
สีชากันแสง เธอไม่สวมแว่นตาด�ำหรือหน้ากากอนามัยปิ ดบังใบหน้า
ทีอ่ าจจะมีร่องรอยบวมช�ำ้ จากการร้องไห ้ด้วยซ�ำ้ ไป เขารูด้ วี า่ เธอไม่ค่อย
เล่น บทเจ้า น�ำ้ ตาก็ เ พราะใบหน้า ลู ก ครึ่ ง ของเธอจะขึ้น จ�ำ้ แดงเสมอ
ถ ้าร้องไห ้มากไป เขาไม่รูว้ า่ ควรดีใจหรือผิดหวัง ทีเ่ วลาเพียงหนึ่งสัปดาห์
เธอก็ไม่แสดงปฏิกริ ยิ าจะเป็ นจะตายเพราะถูกบอกเลิกอีก
เธอต้องมีคนใหม่แน่ๆ
สกลกรรอฟังข่าวปิ ยวรเปิ ดตัวคู่ควง ซึ่งเขาแอบหัวเราะเยาะว่า
นี่เป็ นคู่ ควงคนแรกหลังจากเขา้ วงการมานานปี ของเธอ มันคงจะเป็ น
ข่าวดังที่ทำ� ใหเ้ ธอสามารถสร้างกระแสในวงการได้อีกมากมาย และ
เรียกคืนชื่อเสียงทีเ่ สียหายจากการฉีกสัญญา รวมถึงชดเชยเงินรายได้
ทีส่ ูญไปกลับมาพร้อมก�ำไร
จากหนึ่งสัปดาห์ เป็ นหนึ่งเดือน เป็ นหกเดือน รอจนสกลกร
เกือบจะลืม เวลาก็ผา่ นไปห ้าปี ละครทีป่ ิ ยวรเคยเล่นกลับมารีรนั ฉายซ�ำ ้
ก่อนจะจบไปพร้อมกับค�ำถามว่าท�ำไมนางร้ายชื่อดังมากความสามารถ
ถึงไม่รบั เล่นละครอีก
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ราวกับเธอหายไปจากวงการบันเทิงพร้อมๆ กับหายไปจากโลกนี้
เหมือนเวลาหา้ ปี ทเ่ี ขาเคยรู้จกั เธอไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และเธอไม่เคย
พูดว่ารักเขาจนไม่ยอมจากไปไหน
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		เธอคนเดิมที่ไม่เหมือนเดิม

ห้าปีต่อมา

สิ่งที่วงการบันเทิงไม่เคยขาดแคลนก็คือดาราหน้าใหม่กบั ดารา
หน้าเก่ าที่กลายเป็ นอดีตรอวันลืมเลือน อย่าว่าแต่ หายหน้าไปเป็ นปี
บางคนแค่ ส ามสี่เ ดือ นยัง กลับ มายืน จุด เดิม แทบไม่ไ ด้ จึง ค่ อ นข า้ ง
น่าแปลกใจทีน่ างร้ายซึง่ หายหน้าไปจากวงการหลายปี ถงึ ได้เซ็นสัญญา
ละครย้อนยุคเรื่องใหม่ทนั ทีทห่ี วนกลับเข ้าวงการ
“เธอว่า ลู ก ปลาใช้เ ส น้ หรือ เปล่า หรือ ว่า ใช้เ ต้า ไต่ ” พนัก งาน
ท�ำความสะอาดแอบถามเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายประชาสัมพันธ์และต้อนรับ แต่
เสียงดังพอที่จะท�ำใหค้ นที่เพิ่งก้าวขาออกจากส่วนออฟฟิ ศค่ ายละคร
ได้ยนิ
เดินออกจากมุมตึกได้ยินคนนินทาตัวเอง ใครว่าเรื่องบังเอิญ
ประเภทนี้ มีแ ต่ ใ นละคร แต่ ปิ ย วรเคยชิน แล ว้ สมัย ก่ อ น ซึ่ง จริง ๆ
ก็ไ ม่ไ ด้น านเท่ า ไร คนนิ น ทาเธอได้ทุก เรื่อ ง ตัง้ แต่ ไ ปท�ำ หน้า ที่ไ หน
เสริมหน้าอกกี่ซีซี มีเสี่ยเลี้ยงกี่คน นอนกับผู้จดั ละครคนไหนบา้ ง
ได้กนิ ผูก้ ำ� กับหรือยัง ฯลฯ ดังนัน้ ไม่วา่ เธอจะเดินออกประตู เลี้ยวมุมตึก
หรืออยู่ในห ้องน�ำ ้ ต้องเคยได้ฟงั คนนินทาตัวเธออยู่พอดี  
ตอนนัน้ เธอได้แต่เก็บความไม่พอใจเอาไว ้ โทษตัวเองที่เกิดมา
มีหน้าตากับรู ปร่ างยั่วยวนเกินไป ผูกมิตรกับใครก็ไม่คล่อง ความรู้
ก็ ไ ม่มี ท�ำ ได้แ ค่ แ สดงความสามารถทางการเล่น ละครออกไป แต่
ยิ่งเล่นดีจนคนอินก็ย่งิ มีคนเกลียด เรียกได้ว่าถา้ แม่คา้ กล ้าเอาทุเรียน
มาตบหน้านางร้าย เธอคงเป็ นคนแรกทีโ่ ดน
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ที่สำ� คัญคนพวกนี้ถา้ ไม่ว่างจนเบื่อก็คือพวกที่ไม่ชอบหน้าเธอ
ไม่เหมือนแฟนคลับที่ตามติดผลงานเธออย่างเหนียวแน่ น แค่ มขี ่าว
หวนกลับสู่วงการก็มอบก�ำลังใจผ่านโซเชียลอย่างล ้นหลาม
แต่ให ้ออกปากสวนกลับพวกชอบนินทาน่ะเหรอ โนววววว ไม่ค่ะ
ท�ำไปแล ้วไม่ได้อะไร มีแต่จะเสียชือ่ ปิ ยวรไม่ชำ� เลืองมองด้วยซ�ำ ้ เพราะ
ไม่ว่าจะยิ้มใหห้ รือท�ำหน้าบึ้งใส่สำ� หรับคนที่ไม่ชอบหน้าเธอ อย่างไร
ก็คงไม่ชอบอยู่ดี หน�ำซ�ำ้ ยังเพิม่ หัวข ้อทีจ่ ะใช้กระจายข่าวแง่ลบได้อกี
นางร้ายไม่ได้ใช้ชวี ติ ง่าย ถึงจะไม่ตอ้ งรักษาภาพลักษณ์เหมือน
นางเอก แต่กง็ า่ ยต่อการเป็ นข่าวแง่ลบ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ปิ ยวรทีแ่ สดง
บทร้ายได้เขา้ ถึงบทบาทจนคนดู อินจนเกลียดชังเป็ นทุนเดิมอยู่แลว้
ถา้ ท�ำพฤติกรรมแย่ๆ ออกไป ไม่เพียงแฟนคลับจะหาย สังคมยังจะ
ประณามด้วย
ดังนัน้ ปิ ยวรจึงเดินเลีย่ งไปยืนรอให้พริ ณ
ุ ผูจ้ ดั การส่วนตัวคนเดิม
เข ้าไปแลกบัตรประชาชนกลับคืนมาจากเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์
“เอ่อ...พีล่ ูกปลาคะ ยายของหนู ชอบผลงานพีม่ ากเลย ขอลายเซ็น
หน่อยได้ไหมคะ”
เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายประชาสัมพันธ์ซง่ึ หน้าซีดตัง้ แต่เห็นปิ ยวรปรากฏตัว
อย่างไม่คาดหมายในจังหวะที่เธออยู่ในวงนินทา รวบรวมความกลา้
วิง่ ตามนักแสดงสาวไปถึงหน้าประตูลฟิ ต์
ปิ ย วรเลิก คิ้ ว ด้ว ยความประหลาดใจ เธอไม่ รู ว้ ่ า เจ้า หน้า ที่
ประชาสัมพันธ์มาขอลายเซ็นจากเธอเพราะอยากได้จริงหรือแค่ อา้ ง
เพื่อชดเชยความผิด แต่ ปญ
ั หาคือ ค�ำว่ายายชอบ คนตรงหน้าอายุ
ใกล เ้ คีย งกับ เธอหรือ ไม่ก็ ม ากกว่า เป็ น ไปได้ว่าผู เ้ ป็ น ยายก็ ค งอายุ
หกสิบปี ข้นึ ไป นี่เธอเป็ นขวัญใจคนวัยนัน้ แล ้วเหรอ แสดงว่าเธอแก่กว่า
ทีค่ ดิ สินะ โชคดีทเ่ี ธอยังได้เล่นบทนางร้าย ไม่ใช่แม่ของนางร้าย
ภายใต้ใบหน้ายิ้มแย้ม ปิ ยวรแอบสะอื้นในใจ และด้วยความเป็ น
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มือ อาชีพ เธอจึง สนทนาอย่ า งชิด เชื้อ โดยอัต โนมัติ ถึง ขัน้ ออกปาก
ถ่ า ยรู ป คู่ เ พื่อ ให พ้ นัก งานสาวเอาไปอวดผู เ้ ป็ น ยาย อย่ า งน้อ ยก่ อ น
กลับไปเธอก็แน่ใจว่าได้แฟนคลับเพิม่ อีกคน  แล ้วก็ลดแอนตี้แฟนลงไป
ด้วยอีกหนึ่งคน
“ลูกปลาเปลีย่ นไปเยอะเลยนะ” ระหว่างรอลิฟต์พริ ุณก็เอ่ยด้วย
สีห น้า ยิ้ม แย้ม ปิ ย วรก็ ม อบยิ้ม กลับ ไปเพราะรู้ว่าผู้จ ดั การส่ ว นตัว
หมายถึงเรื่องใด
“ไม่ เ ปลี่ย นได้ ย งั ไงล่ ะ คะ แต่ ย งั ดี น ะคะที่ พ่ี ห วายยัง เป็ น
เหมือนเดิม” รอยยิ้มที่ปิยวรส่งไปให้พริ ุณจริงใจอย่างยิ่งจนอีกฝ่ าย
ยิ้มตอบด้วยความจริงใจเช่นกัน
ในวงการไม่ถือ ว่า พิรุ ณ เป็ นผู้จ ดั การส่ ว นตัว มือ ทอง แต่ เ ธอ
ปฏิบตั ิต่อนักแสดงในความดู แลด้วยความเอาใจใส่ ไม่หลอกใช้เพื่อ
ผลประโยชน์ ไม่สง่ ใครไปรับงานนัง่ ดืม่ ไม่ตดิ ต่องานขายเรือนร่าง และ
ถึงช่วงทีน่ กั แสดงตกต�ำ่ ก็ไม่ทอดทิ้ง ตอนทีป่ ิ ยวรออกจากวงการบันเทิง
กะทันหัน เธอรูว้ ่าตนเองสร้างความเสียหายให้กบั บริษทั โมเดลลิง่ ของ
พิรุณไม่นอ้ ย แม้ว่าเธอจะไม่ขอค่านายหน้าผูจ้ ดั การส่วนตัวคืน แต่ก็
ท�ำให้พริ ุณเสียชื่อทีไ่ ม่อาจควบคุมนักแสดงของตนได้ ท�ำให้ผู้จดั ละคร
กับผู ้ก�ำกับภาพยนตร์ไม่พอใจ แล ้วยังจะรายรับทีค่ วรจะเข ้ามาในตลอด
ห ้าปี น้ ีอกี
“ถา้ ไม่ได้พห่ี วาย ลูกปลาคงกลับมาเล่นละครไม่ได้” นอกจาก
ไม่แบนปิ ยวรออกจากวงการบันเทิง ยังใช้คอนเนกชั่นติดต่องานใหเ้ ธอ
ด้วย
“เขาเรียกว่าพึง่ พากันต่างหากล่ะ เมือ่ ตะกี้พเ่ี กือบจะบอกแม่บ ้าน
คนนัน้ ไปแล ้ว ว่าลูกปลาไม่ได้ใช้เส ้น ไม่ได้ใช้เต้าไต่ ไม่ได้พง่ึ ใครด้วย...”
พิรุ ณ ชะงัก ค�ำ พู ด เพราะประตู ล ิฟ ต์เ ปิ ด ออกในเวลาเดีย วกัน
และไม่รูว้ า่ พรหมลิขติ มีจริงหรือไม่ คนทีก่ ำ� ลังจะก้าวออกมาจึงเป็ นใคร
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ทีค่ รัง้ หนึ่งเคยเป็ นข่าวว่าเป็ นทีพ่ ง่ึ ให้ปิยวรไต่เต้า
“ลูกปลา!”
“คุณกอล์ฟ!”
เสียงแรกเป็ นของสกลกร แต่เสียงทีส่ องไม่ใช่ของปิ ยวร เพราะ
เธอไม่แสดงความประหลาดใจเท่าพิรุณที่จู่ๆ ได้พบหน้าคนที่เคยมี
ความสัมพันธ์กบั นักแสดงท�ำเงินในสังกัดของตน แต่การไม่หลุดปาก
เรียกเขาออกไป ไม่ได้หมายความว่าเธอไร้ความรู้สกึ ต่อเขาแล ้ว
หนึ่งวินาทีมคี ำ� พูดนับหมื่น ความขมขื่นนับแสน รสชาติแห่ง
การสิ้นไร้หนทางยังติดอยู่ทป่ี ลายลิ้น แต่มนั คือรสชาติทค่ี ุน้ ชินจนเธอ
ไม่แสดงออกใดๆ ออกไป
ปิ ยวรรู อ้ ยู่แลว้ ว่าไม่ชา้ ก็เร็วเธอต้องพบหน้าสกลกร เพียงแต่
ไม่นกึ ว่าจะเร็วเช่นนี้ ละครเรือ่ งแรกหลังหวนคืนวงการเพิง่ จะเซ็นสัญญา
ก็พบหน้าอดีตคนคุน้ เคย แต่ก็ไม่น่าแปลกเท่าไร กรุงเทพฯ อาจจะ
กวา้ ง ทว่าวัดกันจริงๆ ก็แค่ประมาณพันหา้ ร้อยตารางกิโลเมตร โลก
มีพ้ ืนที่หา้ ร้อยลา้ นตารางกิโลเมตร ค�ำนวณแลว้ กวา้ งกว่ากรุงเทพฯ
เป็ นล ้านเท่า คนยังพูดเสมอเลยว่า โลกมันแคบ
บริษทั ผลิตละครหรือค่ายละครแห่งนี้ใช้พ้นื ทีใ่ นตึกสถานีโทรทัศน์
มีหลายบริษทั อยู่รวมกันนับร้อยบริษทั คนเขา้ ออกไม่นอ้ ยกว่าพันคน
ต่ อ วัน จะมีค นรวยสัก คนแวะเข า้ มาใช้เงินเป็นใบเบิกทางให้สิน ค้า
ในมือตนก็ไม่แปลกอะไร
ยังดีท่ีปิยวรสร้างภูมติ า้ นทานใหต้ นเองแลว้ อย่างไรน่ ะเหรอ
ก็เอารู ปของสกลกรมาดูซำ�้ ๆ พร้อมระลึกว่าจบกันไปแลว้ น่ ะสิ ถา้ ยัง
สร้างภูมคิ ุม้ กันไม่ได้ ก็เปลี่ยนไปหาคลิปวิดีโอ หาจากไหนน่ ะเหรอ
ก็จากโปรแกรมฝากไฟล์ออนไลน์ทเ่ี ธอไม่รู้จกั ลบทิ้งสักที วิธงี า่ ยๆ แต่
ท�ำซ�ำ้ มาหลายปี ช่วยใหเ้ ธอไม่แสดงความตกใจออกไปทางสีหน้า ส่วน
ในอกจะเต้นรัวแค่ไหนก็ช่างเถอะ ตราบเท่าทีไ่ ม่มใี ครรูว้ ่าเธอตระหนก
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จนหัวใจแทบวาย อย่างไรเธอก็ไม่เสียหน้า
ระหว่างปัน้ หน้านิ่งปิ ยวรก็อาศัยจังหวะนี้สงั เกตความเปลีย่ นแปลง
ของสกลกรไปด้วย เวลาหา้ ปี สร้างริ้วรอยบนใบหน้าเขาน้อยมาก ทว่า
กาลเวลาสร้างเสริมค�ำว่าบารมี ไหล่กวา้ งของเขาจึงยิ่งผึ่งผายกว่าเก่า
มีอย่างเดียวทีเ่ ธอไม่เคยเห็นก็คอื สีหน้าประหลาดใจจนเก็บอาการไม่อยู่
ของเขา จะว่ า ไปเธอก็ เ คยเห็น ครัง้ หนึ่ ง ตอนที่บ อกว่ า เธอยัง เป็ น
สาวพรหมจรรย์ แต่ตอนนัน้ เขาประหลาดใจตามด้วยยินดี ส่วนตอนนี้
เขาประหลาดใจเหมือนคราวนัน้ ทว่าเธอไม่เห็นร่องรอยแสดงความยินดี
สักนิดเลย
“คุณกอล์ฟครับ” เลขาฯ ของสกลกรเอ่ยเตือนเสียงเบา เขาท�ำงาน
กับเจ้านายมาเจ็ดแปดปี ย่อมรูเ้ บื้องลึกเบื้องหลังความสัมพันธ์ระหว่าง
สกลกรกับปิ ยวร แต่ การมายืนจ้องหน้าตะลึงงันกันตรงประตู ลฟิ ต์
ไม่ใช่เรื่องเหมาะสมสักเท่าไร ไม่นบั การมีคนรอออกจากลิฟต์แต่โดน
ร่างสูงใหญ่ขวางทาง    
เธอเดินเข ้าไปตบเขาเท่าทีแ่ ขนของเธอสามารถออกแรงได้ แล ้ว
อาศัยจังหวะที่เขาตะลึงงันกุมแก้มที่ข้ นึ รอยแดงหา้ นิ้ว เตะผ่าหมาก
สุดแรงเกิดเขา้ เป้ า เสียงร้องเพราะความเจ็บปวดของสกลกรโหยหวน
พอๆ กับสุกรโดนเชือด และน่ าจะดังลั่นตึกสถานีโทรทัศน์ มันสร้าง
ความสะใจให้ปิยวรยิ่งนัก เห็นเขาลม้ ตะแคงนอนกุมเป้ าแบบนี้ เธอ
อยากจะเอารองเทา้ สน้ แหลมใต้ฝ่าเทา้ ขยี้เป้ าของเขาใหก้ ระจุย อย่างไร
ผู ้ชายคนนี้กไ็ ม่เหมาะจะเป็ นคนรักของใคร ก�ำจัดเหล่าลูกอ๊อดเสียวันนี้
ก็เพือ่ มวลมนุษยชาติในวันข ้างหน้า  ทีส่ ำ� คัญเขาจะได้ไม่เอามันไปท�ำร้าย
จิตใจผู ้หญิงคนไหนอีก
แต่ทงั้ หมดทีว่ า่ มา คือจินตนาการของเธอเพียงอย่างเดียว
ความจริงปิ ยวรยังยืนสบตาตะลึงงันของสกลกรอยู่ หน้าลิฟต์
แลว้ พยายามพูดอย่างสุภาพ แบบที่อารยชนควรท�ำ  แม้ในใจเธอจะ
28 รีเทิร์นรักคุณภรรยาลับ

มีวญ
ิ ญาณอาฆาตตะโกนสั่งใหก้ ระทืบเขาใหค้ ลานเหมือนหนอนจาก
กองขยะสด ซึ่งนั่นคือตัวตนจริงภายใต้รูปลักษณ์หล่อเหลาสง่างาม
ของเขา
“ช่วยหลบหน่อยค่ะ”
ปิ ยวรเอ่ยค�ำแรกหลังจากไม่ได้พูดกับสกลกรมาหลายปี จนเธอ
จ�ำไม่ได้แล ้วว่าก่อนเขาจะตัดสายโทรศัพท์ของเธอไปเธอพูดอะไรกับเขา
เอาไว ้ แต่มนั ก็คล ้ายกับคราวนัน้ ค�ำพูดของเธอไม่ได้เข ้าไปในการรับรู ้
ของเขาเลย หญิงสาวคาดหวังว่าประตูจะหนีบศีรษะผู ช้ ายคนนี้สกั ที
ต่อให้ไม่เจ็บเท่าไร แต่เขาก็จะได้เสียหน้าบ ้าง แต่เลขาฯ ของเขามือไว
เกินไปเอื้อมไปกันเอาไว ้เสียก่อน
ช่ างเถอะ คนเราไม่ได้ทุกอย่างที่ตอ้ งการเสมอไป ปิ ยวรบอก
ตัวเอง แล ้วรักษารอยยิ้มสุภาพเอาไว ้ เพราะนอกจากเธอและสกลกร
ยังมีพยานอีกหลายคน พร้อมกับหลานของแฟนคลับเธอด้วย
เธอมองเขา เขามองเธอ สายตาทุกคู่ อยู่ๆ ก็หนั มามองทางนี้
พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานท�ำความสะอาด ไปจนถึง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เหมือนมีฉากเด็ดละครดังก�ำลังจะออกฉาย
ซึง่ ปิ ยวรจะไม่ยอมให ้เธอเป็ นตัวเอกคู่กบั สกลกร
“ไม่เป็ นไรค่ะ ฉันไปทางอืน่ ก็ได้”
เสียงลิฟต์ตวั ข ้างๆ ดังขึ้นมาในจังหวะเดียวกันเหมือนนัดหมาย
ล่วงหน้า ปิ ยวรเดินเข ้าไปด้วยมาดนางพญา ทิ้งคนทีจ่ อ้ งมองเธอตาค้าง
ใหจ้ อ้ งต่อไป เมือ่ เห็นเขาลืมตัวขยับจะเดินตามมา ด้วยมารยาทสังคม
มือเธอจึงเอื้อมไปหาปุ่มเปิ ดโดยอัตโนมัติ
จู่ๆ ให้ปิยวรนึกถึงวันที่สกลกรปล่อยใหเ้ ธอวิง่ ตามรถในสภาพ
น่าสังเวช การมีอดีตแบบนัน้ เตือนเธอให้รจู้ กั รักษาคุณค่าของตนเอาไว ้
การเอาอารมณ์อยู่เหนือเหตุผล ไม่ได้ช่วยอะไรนอกจากลดค่าของเธอ
ให ้อยู่ระดับเดียวกับขยะสดควรก�ำจัด
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เธอมีค่าเกินกว่าจะลดตัวไปรื้อฟื้ นอดีต เพราะการคร�ำ่ ครวญ
ตัดพ ้อต่อว่าถามหาเรื่องในวันเก่า แสดงว่าเขายังมีค่าส�ำหรับเธอ
มือของปิ ยวรจึงไม่ได้กดปุ่มอะไรทัง้ นัน้ แมก้ ระทั่งปุ่มปิ ด และ
ไม่ชูน้ ิวกลางใหเ้ หมือนที่ใจอยาก หากเธอไม่อดั เขาใหจ้ มกองเลือด
ก็ไม่ควรแสดงความเกรี้ยวกราดใส่เขา ทัง้ หมดนัน่ อาจจะมอบความสะใจ
ให แ้ ก่ เ ธอ แต่ ไ ม่ไ ด้ช่ ว ยให้ชีวิต เธอดีข้ ึน ที่ส ำ� คัญ เธอยัง ต้อ งรัก ษา
ภาพลักษณ์ท่มี ตี ่อหลานของแฟนคลับรุ่นยายของเธอที่ยงั ยืนมองการ
เผชิญหน้าด้วยตาปริบๆ คาดว่าอีกไม่ถงึ นาทีตอ้ งโทร.หาญาติผู้ใหญ่
รายงานเรือ่ งนี้ เธออยากให ้แฟนคลับได้ข่าวว่าเธอกลับมาสวยๆ มากกว่า
กลับมามีเรื่องฉาว
ปิ ยวรอาจจ�ำได้ว่าสกลกรเคยท�ำอะไรเอาไว้กบั เธอบา้ ง แต่เธอ
ไม่ใช่ คนเก่ าที่ตอ้ งแคร์เขาอีกต่ อไป เรื่องระหว่างทัง้ คู่ มนั จบไปแลว้
ความหมายของค�ำว่าจบคือ ไม่ร้ อื ฟื้ น
ช่ องว่างระหว่างบานประตูลฟิ ต์ทงั้ สองแคบลงเมื่อไม่มใี ครกด
ปุ่มเปิ ด  ปิ ยวรยกยิ้มในองศาทีท่ ำ� ให้ใบหน้าสวยของเธอสมบูรณ์แบบทีส่ ดุ
เพราะเธอชอบมากเวลาเห็นใบหน้าหล่อเหลาของสกลกรบิดเบี้ยวด้วย
ความขัดใจตอนประตูลฟิ ต์ปิดใส่หน้า

สกลกรไม่รูว้ ่าหลังจากประตูลฟิ ต์โดยสารอีกตัวปิ ดลงบดบัง

ใบหน้าของปิ ยวร เขาเดินเขา้ ไปในประตู ค่ายผลิตละครได้อย่ างไร
อันทีจ่ ริงเขาไม่รูด้ ว้ ยซ�ำ้ ว่าพุง่ ออกจากลิฟต์ตวั หนึ่งท�ำท่าจะตามเธอไปยัง
ลิฟต์อกี ตัวได้อย่างไร ถา้ ไม่ได้เลขาฯ กระตุกชายเสื้อสู ทแสร้งท�ำเป็ น
จะถามงานของเขา ไม่แน่ ว่าอาจมีข่าวผูบ้ ริหารบริษทั ใหญ่ฉุดกระชาก
นักแสดงสาวในตึกสถานีโทรทัศน์กเ็ ป็ นได้
“เธอกลับมาแล ้วเหรอ” สกลกรถามขึ้นมาลอยๆ ในจังหวะทีเ่ ขา
กับอรุณ เลขาฯ ซึ่งเป็ นผูช้ ่วยคนสนิทเดินออกพน้ ตึกสถานีโทรทัศน์
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ไปยังตึกจอดรถ
อรุณไม่จำ� เป็ นต้องย้อนถามว่าสกลกรหมายถึงเธอคนไหน  ก็รูว้ า่
อีกฝ่ ายหมายถึงปิ ยวร เพราะนับจากช่ วงเวลาพบหน้ากันสัน้ ๆ ตรง
หน้าลิฟต์ เจ้านายของเขาก็โดนดึงสติไปพน้ ตัว เขาแน่ ใจว่าถา้ ถาม
เนื้อหาในสัญญาว่าวันนี้ท่จี ะร่วมทุนสร้างละครเรื่องใหม่ เจ้านายต้อง
จ�ำรายละเอียดทีป่ กติจำ� ได้ทกุ ตัวอักษรไม่ได้เป็ นแน่
“ผมจะให ้คนไปสอบถามครับ”
อันทีจ่ ริงอรุณแอบส่งข ้อความไปถามคนรูจ้ กั ในวงการบันเทิงแล ้ว
แต่ ผ่ า นไปเกือ บชั่ ว โมงก็ ไ ม่ ไ ด้ค �ำ ตอบใดๆ กลับ มา มีแ ต่ จ ะแสดง
ความแปลกใจทีน่ างร้ายซึง่ อยู่ๆ หายไปจากสือ่ บันเทิงกลับมากะทันหัน
หลังตกเป็ นข่าวครึกโครมเรื่องฉี กสัญญาละครและภาพยนตร์จนทาง
ผู้จัดละครกับผู้กำ� กับแอบบ่นผ่านสือ่
“ถ ้าผมไม่มาทีน่ ่ีคงไม่ได้เจอเธอ”
ด้วยฐานะของสกลกรไม่จำ� เป็ นต้องเดินทางมาเซ็นสัญญาด้วย
ตนเอง เพียงแต่ครัง้ นี้เขามีธุระต้องออกไปพบคู่คา้ ในละแวกเดียวกัน
จึงเกิดความคิดชั่ววูบเข ้ามาถึงตึกสถานีโทรทัศน์
ความคิด ชั่ ว วู บ กับ เวลาไม่เ ท่ า ไร ท�ำ เอาคนที่เ คยมีร ะเบีย บ
แบบแผนทัง้ ชีวติ และความคิดเรรวนไปหมด แค่เฉพาะเรื่องนี้สกลกร
ก็โกรธปิ ยวรได้แล ้ว
ประกายตาวาววับแสดงถึงโทสะของสกลกรไม่ได้ช่วยใหอ้ รุณ
เข ้าใจเลยว่าเจ้านายก�ำลังคิดอะไรอยู่ โกรธทีจ่ ู่ๆ พบหน้าปิ ยวร ผู ้หญิง
ทีต่ นทิ้งไปแล ้ว หรือว่า...
ในฐานะเลขาฯ ที่จดั การเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวใหเ้ จ้านาย
อรุณต้องรูว้ ธิ ที ส่ี กลกรใช้ตดั ความสัมพันธ์กบั ปิ ยวร ตอนนัน้ เขายังข ้องใจ
ว่าเหตุใดเจ้านายทีส่ ุภาพอ่อนโยนถึงลงมือเด็ดขาดชนิดไม่เหลือเยื่อใย
เช่ นนัน้ แต่ นั่นไม่ใช่ เรื่องที่เขามีหน้าที่ตอ้ งรู ้ แค่ สงสัยว่าเลิกไปแลว้
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ท�ำไมถึงมีปฏิกริ ยิ ารุนแรงเช่นนี้เมือ่ เจอหน้ากัน
“จะใหผ้ มจ้างนักสืบไปตามหาขอ้ มูลตลอดหลายปี ทผ่ี ่านมาของ
คุณลูกปลาไหมครับ”
“ไม่ตอ้ ง ผมไม่อยากรู”้ สกลกรห ้ามเสียงแข็ง แม ้อรุณจะรูส้ กึ ว่า
เจ้านายปากไม่ตรงกับใจ แต่กไ็ ม่มอี ะไรให ้เขาต้องพูดมาก
หลัง จากนัน้ ก็ ถือ ว่า เป็ น การปิ ด ประเด็น เกี่ย วกับ ปิ ย วร อรุ ณ
ไม่พดู ถึง สกลกรก็ไม่ออกค�ำสั่ง แต่ข้นึ ไปนั่งบนเบาะหลังรถได้ครู่หนึ่ง
เจ้านายทีป่ ิ ดปากเงียบมานานก็เอ่ยออกมา
“เธอ...” สกลกรพูดมาค�ำเดียวแล ้วก็ไม่มคี ำ� อื่น อรุณรับหน้าที่
คนขับช�ำเลืองมองผ่านกระจกมองหลัง รอว่าเจ้านายจะพูดอะไรต่ อ
แต่กไ็ ม่มี เลยได้แต่ขบั รถภายใต้ความกดดันไปตลอดทาง
เขาไม่มอี ะไรจะพูด สกลกรรูส้ กึ เหมือนมีบางอย่างค้างคาในล�ำคอ
ในสมอง ในหัวใจ แต่เขาระบุไม่ได้วา่ มันคืออะไร เจ้าสิง่ นี้ตดิ ค้างมานาน
เดิมมันก็ไม่แสดงตัวตนใหเ้ ขารู้สึกว่ามันมีอยู่ แต่ พอเห็นหน้าปิ ยวร
เขาก็รูว้ า่ มันอยู่ตรงนัน้ ตลอดมานับจากวันทีเ่ ขาบังคับใหเ้ ธอออกไปจาก
ชีวติ
ช่ วงเวลาไม่ก่ีวนิ าทีหน้าลิฟต์ สกลกรพบคนแปลกหน้าที่แสน
คุน้ เคย ปิ ยวรเป็ นทัง้ คนรู้จักและไม่รู้จกั ในเวลาเดียวกัน ใบหน้านัน้
ดวงตานัน้ เขายังจ�ำไม่ลมื แล ้วยังทรวดทรงองค์เอวนัน้ อีก คิดถึงตรงนี้
มือของเขาก็กำ� แน่นจนข ้อนิ้วส่งเสียง  ชายหนุ่มแน่ใจว่าห ้าปี ก่อนเขาเป็ น
ผูช้ ายคนเดียวที่รู้จกั เธอดีจากภายนอกถึงภายใน ดังนัน้ เขาย่อมรู ว้ ่า
รูปร่างของเธอเปลีย่ นแปลงไปตรงไหนบ ้าง แล ้วยังการแต่งตัวอีก
“หน้าไม่อาย” ค�ำพูดนี้แทบจะเรียกได้วา่ เค้นลอดไรฟัน
“คุณกอล์ฟว่าอะไรนะครับ” อรุณที่มั่นใจว่าตนเองท�ำงานคุม้
ค่าจ้าง คาดการณ์ความคิดของเจ้านายได้เสมอถึงกับต้องถามอย่างงงๆ
“ไม่มอี ะไร” ค�ำตอบหว้ นสัน้ ไม่เปิ ดช่องใหถ้ ามต่อ และคนฟัง
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ก็ไม่คดิ จะถามด้วย เพราะครัง้ นี้พอจะเดาได้รางๆ
ในฐานะผูช้ ายเหมือนกัน อรุณไม่พลาดการแต่งกายของปิ ยวร
ก่ อนหน้านี้ดว้ ยฐานะคู่ รกั ลับๆ ของสกลกร เธอมักจะระมัดระวังตัว
โดยไม่จำ� เป็ น การแต่ งกายนอกกองถ่ายละครเฉี ยดใกลค้ �ำว่านางชี
แต่วนั นี้เธอมีความมั่นใจเต็มเปี่ ยมฉายชัดผ่านเครื่องแต่งกาย สูทแบบ
นักธุ รกิจหญิงเขา้ รู ป สวมทับเสื้อลู กไม้ตวั ใน และเพราะเป็ นผู ช้ าย
เขาถึงสังเกตโดยไม่ตงั้ ใจว่ามันเวา้ ลึกลงอวดผิวเหนือเนินอกที่ไม่ได้
โป๊ เปลือย แต่ ทำ� เอาฮอร์โมนเพศชายโห่รอ้ งอยากใหม้ นั ลึกลงไปอีก
ไม่นบั รองเทา้ สน้ สูงทีท่ ำ� ใหห้ ุ่นของเธอระเหิดระหงยิง่ ขึ้น ยามเยื้องย่าง
สะโพกก็ไหวน้อยๆ เหมือนลูกตุม้ นาฬกิ า เข ้ากับหุน่ เหมือนนาฬกิ าทราย
ท�ำเอาคนมองใจสั่น
“คิดอะไรอยู”่ น�ำ้ เสียงเหี้ยมเกรียมจากเบาะหลังท�ำอรุณสะดุงเฮื
้ อก
เพิง่ รูต้ วั ว่าสกลกรมองผ่านกระจกหลังมาจ้องหน้าเขาอยู่ เลขาฯ มือโปร
จึงรีบเก็บอาการโดยเร็ว
“ไม่มีอ ะไรครับ ” ตอบไปแล ว้ เขาก็ นึ ก ได้ว่า เจ้า นายเพิ่ง จะใช้
ค�ำพูดนี้ตดั บทเขาเมือ่ ครู่ อรุณจึงรีบคิดอย่างว่องไวว่าจะแก้ตวั เช่นไร
โชคดีทม่ี สี ายจากผู ้ช่วยเลขาฯ เข ้ามาช่วยชีวติ พร้อมค�ำตอบทีท่ ำ� ให ้เขา
อยากจะส่งของขวัญไปให้ผชู้ ่วยของตน
“รู แ้ ล ้วครับว่าคุณลูกปลาเขา้ ไปเซ็นสัญญาเรื่องอะไร” หลังจาก
อรุณรูว้ า่ ผู ้ช่วยติดต่อมาเรือ่ งอะไร ก็เปิ ดระบบสปี กเกอร์โฟนในโทรศัพท์
มือถือของตนให ้สกลกรรับฟังไปพร้อมๆ กัน
“เซ็นสัญญา เธอรับเล่นละครเหรอ”
สกลกรไม่คิดจะปิ ดบังความร้อนใจในน�ำ้ เสียง ผู ช้ ่ วยที่หวั ไว
จึงรายงานรวดเดียวเกีย่ วกับชือ่ เนื้อหาละคร และบทบาททีป่ ิ ยวรรับเล่น
“ติดต่อทางค่ายว่าผมต้องการซื้อเวลาโฆษณา และอยากให ้แทรก
สินค้าเข ้าไปในละครด้วย”
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“แต่นั่นมันละครย้อนยุคนะครับ” อรุณจ�ำเป็ นต้องทักทว้ ง SLD
Foods มีผลิตภัณฑ์หลากหลายก็จริง แต่จำ� กัดอยู่ท่อี าหารส�ำเร็จรู ป
ภาพลักษณ์เน้นไปทีค่ วามทันสมัย
“ก่อนนางเอกทะลุมติ ิไป ก็อยู่ในยุคปัจจุบนั ไม่ใช่รึไง ถึงจะแค่
ตอนเดียวก็แทรกได้” น�ำ้ เสียงสกลกรหงุดหงิดแทนค�ำต�ำหนิวา่ เรือ่ งง่ายๆ
แค่น้ ียงั ใหเ้ ขาต้องสอน แต่อรุณยังไม่ทนั ขบคิดว่าจะแทรกได้อย่างไร
ทางผู ้ช่วยก็รบี บอกก่อน
“คงไม่ได้ครับ ผมเพิง่ ได้ข ้อมูลมาเดีย๋ วนี้เองว่าสปอนเซอร์หลัก
ท�ำ เกี่ ย วกับ อาหารส่ ง ออก” มัน เป็ น กฎของทุ ก วงการ ว่ า จะไม่ ร บั
สปอนเซอร์ทม่ี สี นิ ค้าแบบเดียวกัน
“เจ้าไหน” สกลกรคันมืออยากเล่นงานเพือ่ นร่วมธุรกิจขึ้นมาทันใด
“เป็ นขนมไทยทีก่ ำ� ลังจะสร้างแบรนด์ไปตีตลาดต่างประเทศครับ
แล ้ว...” อยู่ๆ ผูช้ ่วยทีอ่ ่านรายงานขอ้ มูลไปแจ้งผ่านโทรศัพท์ไปก็เกิด
อาการลังเล
“แล ้วอะไร” เจ้านายทีเ่ คยมีเหตุผลเริ่มใช้อารมณ์
“แล ้วขนมทีว่ า่ จดทะเบียนการค้าในชือ่ ของคุณลูกปลาครับ เห็นว่า
มีนกั ลงทุนต่างชาติร่วมหุนด้
้ วย”
“ไปสืบมาให ้ละเอียดว่านักลงทุนเป็ นใคร และตลอดห ้าปี ลูกปลา
ท�ำอะไรมาบ ้าง หามาให้ได้วา่ เธอไปอยู่ทไ่ี หน แล ้วต่อจากนี้จะท�ำอะไร”
สกลกรออกค�ำสัง่ ระบุรายละเอียดชัดเจน ลืมไปเลยว่าก่อนหน้านี้
เขาเป็ นคนออกปากว่าไม่คิดจะสืบขอ้ มูลเกี่ยวกับปิ ยวร เขาอยากรู ้
มากกว่าว่าท�ำไม เธอคนเดิมทีเ่ ขาเคยรูจ้ กั ถึงเปลีย่ นไปไม่เหมือนเดิม
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3

เหตุผลที่เราเลิกกัน

มี คนคิดจะสืบเรื่องของเธอ แต่ปิยวรไม่เดือดร้อนสักนิด

ถึงเธอจะมีความลับหลายอย่างอยู่กบั ตัว แต่ในฐานะนักแสดงคนหนึ่ง
เธอไม่คดิ ว่าจะปิ ดบังได้ตลอดไป  ค�ำว่าบุคคลสาธารณะมีความหมายว่า
ต้องพร้อมจะถูกขุดคุย้ อย่างไรเธอก็ไม่ใช่นางเอกทีต่ ้องรักษาภาพลักษณ์
ทีส่ ำ� คัญเธอกลับมาคราวนี้ไม่ใช่แค่เพือ่ อาชีพนักแสดง แต่เป็ นการลงทุน
ส�ำ หรับ สิน ค้า ที่เ ธออยากโฆษณาให้ด งั ไปไกลทั่ ว ไทยกระจายไปยัง
ระดับโลก
ถ า้ ข่ า วของเธอไม่ ส่ ง ผลต่ อ คนใกล้ ต วั ปิ ย วรก็ พ ร้อ มจะให ้
สปอตไลต์ฉายแสงใส่หน้า ตอนนัน้ เธอจะยิ้มหวานๆ ย่อไหวง้ ามๆ
แล ้วแอบใส่โฆษณาแฝงเข ้าไปในบทสัมภาษณ์ด ้วย เพียงแต่ตอ้ งแน่ใจว่า
มันไม่ส่งผลกระทบต่อคนทีเ่ ธอแคร์ ส่วนสกลกรน่ะหรือ...
“ลูกปลาไม่คิดจะกลับไปคบคุณกอล์ฟอีกแลว้ ใช่ไหม” ค�ำถาม
ของพิรุ ณ เรีย กสายตาของปิ ย วรที่ก ำ� ลัง มองผ่ า นกระจกหน้า ต่ า งรถ
คิดเรื่อยเปื่ อยให้หนั กลับมามองด้านคนขับ แล ้วเห็นเพียงห่วงใย ทว่า
ลึกๆ แฝงความกังวลเอาไว ้ด้วย
“ไม่มที างค่ ะ เขาเองก็คงไม่อยากเหมือนกัน” ปิ ยวรมั่นใจใน
เรื่องนี้
ตอนปิ ยวรคบกับสกลกร เธอเคยเจอเหตุการณ์ผูห้ ญิงคนเก่ า
มาราวีขอคืนดีกบั เขา แรกๆ เธอก็หวัน่ ไหว ต่อมาเมือ่ เห็นท่าทีหนักแน่น
ไม่พร้อมจะหวนกลับของเขาเธอก็เริ่มมั่นใจผิดๆ ว่าเขาจริงจังกับเธอ
จนวันทีเ่ ขามอบสถานะคนเคยคบให ้เธอบ ้าง ปิ ยวรถึงได้รูว้ า่ สิง่ ทีแ่ น่นอน
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ทีส่ ุดในโลกไม่ใช่ความรู้สกึ ของผู ้ชายทีช่ ่อื สกลกร
ผู ห้ ญิงคบหากับผู ช้ ายที่มฐี านะเหนือกว่า อย่างไรก็หลีกเลี่ยง
ความรู้สึกพึ่งพาที่มอบให้อกี ฝ่ ายไม่ได้ วันหนึ่งเมือ่ สู ญเสียไปก็ไม่ต่าง
จากฟ้ าถล่มใส่หน้า ปิ ยวรเคยประสบกับความสภาวะเสียศู นย์เช่นนัน้
มาแล ้วครัง้ หนึ่ง ต่อจากนี้ย่อมไม่คดิ อยากเผชิญมันอีกรอบ
ปิ ยวรเปลี่ยนความสนใจจากอดีตไปยังปัจจุบนั ด้วยการมอง
ถุงขนมยีห่ อ้ ดังจากฝั่งยุโรปในมือ คนมักเข ้าใจผิดว่าแม่คา้ ขายของกิน
จะไม่ซ้ อื ของกินจากแม่คา้ คนอื่นเขา้ บา้ นโดยเฉพาะแม่คา้ ขนม ซึง่ เป็ น
ความเข ้าใจทีไ่ ม่ถกู ต้อง หากอยากพัฒนาฝี มอื ก็ตอ้ งลองชิมอาหารจาก
คู่แข่งบ ้าง แต่ในกรณีน้ ี เธอไม่เพียงซื้อเพราะอยากรูร้ สชาติของเจ้าอืน่
เธอยังซื้อไปฝากคนทีบ่ ้านด้วย
ตอนยังเด็กปิ ยวรชอบความรู้สกึ ทีม่ คี นคิดถึงเธอ แมจ้ ะมีเพียง
ยายคนเดียวก็ตาม ทว่าหญิงชราไม่ได้มีเงินมากมายนัก นานครัง้
แทบจะนับนิ้วได้ถงึ จะมีของแปลกๆ ใหม่ๆ มาฝากหลาน แต่นั่นก็เป็ น
ความทรงจ�ำทีด่ ี ซึง่ เธออยากให ้คนทีเ่ ธอรักจ�ำเอาไว ้ ว่าต่อให ้เธอไปไหน
ก็จะคิดถึงพวกเขาเสมอ หญิงสาวเพิ่งละความสนใจไปยังห่อขนมได้
ไม่นาน คนข ้างตัวก็ดงึ เธอกลับมา
“แต่พว่ี า่ เรือ่ งระหว่างลูกปลากับเขาคงไม่จบแค่น้ หี รอก” พิรณ
ุ บอก
ระหว่างเลี้ยวเขา้ ไปยังซอยบา้ นปิ ยวร ซึ่งเรื่องนี้นางร้ายสาวไม่มอี ะไร
จะเถียง
“ถ ้าแค่เรื่องระหว่างลูกปลากับเขาคงจบไปแล ้วค่ะ”
ประตูบ ้านเลือ่ นเปิ ดด้วยรีโมตคอนโทรล แต่รถยังไม่ทนั จอดสนิท
ปิ ย วรก็ได้ยิน สามเสีย งประสานกัน หนึ่ ง เสีย งเป็ น เสีย งเห่ า ของซู ซ่ี
อีกสองเสียงเป็ นเสียงของเด็กน้อยคู่หนึง่   พิรณ
ุ ไม่แสดงความประหลาดใจ
อะไร  เพราะในฐานะผูจ้ ดั การส่วนตัวย่อมรู ้ความลับหลายอย่างทีน่ กั แสดง
ไม่อาจบอกคนนอก จึงหันไปย�ำ้ เตือนด้วยความหวังดี
36 รีเทิร์นรักคุณภรรยาลับ

“เชื่อสิ อีกไม่ก่วี นั คุณกอล์ฟต้องติดต่อหาลูกปลาแน่”
“ให้ถงึ วันนัน้ ก่อนแล ้วกันค่ะ”
ปิ ยวรตอบพร้อมกับส่งยิ้มให ้เทวดานางฟ้ าตัวน้อยทีว่ ง่ิ น�ำหน้าซูซ่ี
มาหาเธอ พร้อมกับคิดวิธรี บั มือกับสกลกรเอาไว ้ด้วย ซึง่ วิธที ด่ี ที ส่ี ุดคือ
ดึงความลับเกี่ยวกับหา้ ปี ท่ีเธอจ�ำเป็ นต้องหายหน้าไปใหเ้ ขารู ช้ า้ ที่สุด
เท่าที่จะท�ำได้ เธอไม่ได้กลัวเขารู ้ เพราะอย่างที่เธอกล่าวเสมอ คนที่
เธอแคร์ไม่ใช่เขา อยากจะบวกก็เข ้ามา

ค�ำพูดของพิรุณแม่นย�ำราวกับตาเห็น ไม่ก่ีวนั ต่อมาสกลกร

ก็ติดต่อมาหาปิ ยวรด้วยเบอร์โทรศัพท์เดิมของเขาซึ่งหลายปี ก่อนเธอ
ท�ำอย่างไรก็ตดิ ต่อเขาไม่ได้ ทว่าตอนนี้เธอเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท์ใหม่
แทบไม่มใี ครรูเ้ บอร์น้ ี เขากลับติดต่อมาหาเธอจนได้
“ผมว่าเรามีเรื่องต้องคุยกัน”
น�ำ้ เสียงทุม้ ต�ำ่ ลากยาวแต่ไม่เปิ ดโอกาสให้โต้แย้งแบบเดียวกับ
ตอนทีส่ กลกรใช้บอกเลิกปิ ยวร ท�ำเอามุมปากคนฟังกระตุก แล ้วปล่อย
ความเงียบผ่านปลายสาย ใหเ้ ขาระลึกได้ว่าเธอไม่ใช่ คนเก่ าที่เขาจะ
โทร.มาออร์เดอร์อาหารเย็นได้อกี แล ้ว
เว น้ ก็ แ ต่ เ ขาไม่เ คยออร์เ ดอร์อ าหารเย็น มีบ างอย่ า งแปลกๆ
เกี่ยวกับน�ำ้ เสียงของเขา ปิ ยวรก�ำลังส�ำรวจผ่านความทรงจ�ำว่าคืออะไร
ตอนเขาเอ่ยด้วยน�ำ้ เสียงแฝงความเครียด
“คุณจ�ำผมไม่ได้เหรอ ผมเอง” เขาเอ่ยชื่อตนอย่างล่าช้า “ผม
สกลกรไง” ปิ ยวรอยากจะบอกว่าต้องผ่าตัดหูเธอถึงจะลืมเสียงเขาได้
แต่นั่นเป็ นการให ้ค่าเขาเกินไป
แล ้วเธอก็นึกได้ว่าอะไรทีแ่ ปลก สกลกรเป็ นพวกมีจดุ ยืน หรือ
พูดใหต้ รงก็คือยึดมั่นในความคิดของตน แต่เขาจะไม่ใช้วธิ ีเผด็จการ
เขาจะตะล่อมให ้คนยอมท�ำตามแต่โดยดีหรือไม่กใ็ ห ้ทนายช่วย ครัง้ เดียว
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ทีป่ ิ ยวรเจอกลยุทธ์แข็งกร้าว คือตอนโดนโยนออกจากบ ้านของเขา
นึ ก ถึง ตรงนี้ ทีไ ร มัน เจ็ บ จีด๊ ทุ ก ที ปิ ย วรสู ด หายใจเข า้ ลึก ๆ
มั่ น ใจว่ า ตนเองเป็ น คนใช้เ หตุผ ลมากกว่ า อารมณ์ ครัง้ เดีย วที่เ ธอ
ใช้หวั ใจแทนสมองก็คือตอนพลีกายถวายความรักใหส้ กลกร ผลก็คือ
เธอช�ำ้ ใจอย่างหนัก ดังนัน้ ต่อใหอ้ ยากเขวี้ยงโทรศัพท์ท้ งิ เธอก็ยงั ต้อง
นิ่งตรึกตรองขอ้ ดีขอ้ เสียทัง้ หมดก่อนตัดสินใจ อย่างแรกก็คือเธอไม่รู ้
ว่าเขาไปรูอ้ ะไรมา อย่างทีส่ อง ในฐานะนักธุรกิจทีค่ ดิ จะน�ำเสนอสินค้า
ของตนไปยังต่างแดน การมีสหายร่วมธุ รกิจเดียวกันมีประโยชน์กว่า
สร้างศัตรู แต่เธอยังไม่ทนั ได้เอ่ยปากถาม เขาก็บอกแกมสั่งมาเป็ นชุด
“เรามีเรื่องต้องคุยกัน มันเป็ นเรื่องส่วนตัว พรุ่ งนี้มาเจอกัน
ทีบ่ ้านของผม” น�ำ้ เสียงของเขายังมีความเครียด แต่ทเ่ี ธอไม่ทนั สังเกต
คือความประหม่า เพราะโมโหปรีด๊ ขึ้นมาก่อน
บา้ นของเขา สถานที่ท่เี ขาใหค้ นไล่เธอออกจากบา้ นไม่ต่างจาก
ไล่สุนขั จรจัดตัวหนึ่ง  คิดถึงเหตุการณ์ครัง้ นัน้ ทีเ่ ป็ นความทรงจ�ำเลวร้าย
ฝังลึกไปถึงจิตใจ ยิง่ พบปะพูดคุยกับเขามากเท่าไร เธอก็ยง่ิ ใช้ความสงบ
สยบความเคลือ่ นไหวเอาไว้ไม่ได้ ที่สำ� คัญตอนนี้ไม่มคี นนอกใหเ้ ธอ
ต้องรักษาภาพ
ปิ ยวรคนมีเหตุผลก็ย่นื ใบลาพักร้อนใหส้ มอง เหลือเพียงปิ ยวร
คนอาฆาตมาดร้ายทีพ่ ร้อมจะใช้อารมณ์
“เราไม่มอี ะไรต้องคุยกันแล ้วค่ะ”
ปฏิเสธการนัดหมายจบเธอก็กดตัดสายอย่างไม่ลงั เล และเพราะ
ครัง้ ล่าสุดทีค่ ยุ กันผ่านทางโทรศัพท์  ปิ ยวรจ�ำได้วา่ สกลกรตัดสายใส่เธอ
และเพือ่ ความเท่าเทียม เธอจึงจัดการบล็อกเบอร์เขาด้วยเลย

เธอตัดสายและบล็อกเบอร์เขา สกลกรรู ้ เพราะเคยท�ำแบบนี้

กับปิ ยวรมาก่ อน ได้ยินเสียงจากระบบอัตโนมัติท่ีแจ้งว่าไม่สามารถ
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ติดต่อเลขหมายปลายทางได้ เขาก็รูว้ ่ามันหมายความว่าอย่างไร แต่
แค่ น้ ีขดั ขวางความต้องการจะคุยกับปิ ยวรของเขาไม่ได้ สกลกรใช้
โทรศัพ ท์ต งั้ โต๊ะ กดหาเธอ แต่ ห ลัง จากเสีย งรอสายดัง ขึ้น ไม่ท นั ถึง
ครัง้ ทีส่ าม เสียงระบบอัตโนมัตกิ แ็ จ้งข ้อความเดิมอีกที
สกลกรเกือบเอาหูโทรศัพท์ไร้สายเคาะหัวตัวเองทีล่ มื ไปว่าปิ ยวร
เคยมีเบอร์โทร.บริษทั ของเขาเก็บเอาไว้ติดต่ อเรื่องงาน เขาเกือบจะ
กดโทรศัพท์สายในเรียกตัวอรุณ หวังจะใช้โทรศัพท์มอื ถือของเลขาฯ
โทร.หาเธอ ก่อนจะนึกได้ว่าปิ ยวรมีหมายเลขคนสนิทของเขาทุกคน
ทะเลาะกับเมียน่ าปวดหัวที่สุด อยู่ๆ ค�ำบ่นในกลุ่มเพือ่ นก็ผุด
ขึ้นมาในสมอง ก่ อนสกลกรจะถีบมันออกไป เพราะเขาแค่ พยายาม
พูดด้วยเหตุผลกับคนทีเ่ คยคบเท่านัน้ เอง
ระหว่างใหอ้ รุณไปตามหาโทรศัพท์มอื ถือเครื่องใหม่ท่มี ั่นใจว่า
ปิ ย วรไม่ รู ห้ มายเลขนี้ พร้อ มกับ ทิ้ง เวลาให เ้ ธอชะล่า ใจว่ า ไม่ ใ ช่ เ ขา
ใช้เบอร์อน่ื โทร.หาเธอ สกลกรก็พยายามสะกดอารมณ์พลุง่ พล่านทีเ่ กิด
จากการรับฟังข ้อมูลตลอดหลายวันออกไปจากสมอง
ปิ ยวรอดีตนางร้ายเบอร์หนึ่งไม่ได้กลับมาทวงบัลลังก์ แต่กลับมา
เพื่อโปรโมตบริษทั ผลิตขนมของเธอ ซึ่งเบื้องหลังมีเศรษฐีอเมริกนั
ให ้การสนับสนุน
ถ ้าเธออยากได้ผู ้สนับสนุนสินค้าส่งออกเมืองนอก ท�ำไมไม่เลือก
เจ้าของบริษทั ผลิตอาหารกระป๋ อง หรือท�ำไมเธอไม่เลือกเขา สกลกร
ถูกอารมณ์พาลเข ้าสิงจนลืมไปว่าครัง้ หนึ่งเขาเคยเป็ นคนบอกเลิกปิ ยวร
แต่ต่อใหเ้ ขาจ�ำได้ เขาก็ไม่คิดว่าตนเองผิด เพราะเธอเป็ นคนที่ทรยศ
ความสัมพันธ์ก่อน
ตอนคบกันเขาเพิ่งจะอายุ ย่ีสิบสาม สกลกรมองว่าตนเองยัง
อายุนอ้ ยเกินกว่าจะมีสมั พันธ์ยนื ยาวกับผูห้ ญิงคนไหน ก่ อนหน้านัน้
เขาใช้สทิ ธิ์หนุ่ มโสดเนื้อหอม คบกับผูห้ ญิงหลายคนโดยมีระยะเวลา
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ไม่เกินสองถึงสามเดือน เพือ่ นฝูงยังพูดเลยว่าเขาจบโปรเจ็กต์รกั ไวกว่า
จบโปรเจ็กต์งานในแต่ละไตรมาสเสียอีก การคบกับปิ ยวรเหมือนการ
เดินทางเขา้ สู่โปรเจ็กต์ท่ีเขารู อ้ ยู่ แลว้ ว่าจะด�ำเนินอย่ างไรและสิ้นสุ ด
อย่างไร
เขาท�ำความรู้จกั เธอ จีบเธอ คบหาเธอ ค้นพบว่าจุดไหนทีไ่ ปกัน
ไม่ได้ จะได้ใช้เป็ นขอ้ อ้างในการบอกลา ซึ่งก็คือเขายังไม่พร้อมจะมี
อนาคตกับผู ้หญิงคนไหน แล ้วก็ได้บทสรุปว่า เราเลิกกันเถอะ
ไทม์ไลน์แบบนี้ใช้กบั ผูห้ ญิงมาหลายคนจนสกลกรลืมนับ และ
จนเขามาพบกับปิ ยวร ความประทับใจแรกของเขาไม่ได้อยูท่ น่ี สิ ยั ของเธอ
เขาก็เหมือนผูช้ ายวัยฮอร์โมนพลุ่งพล่านที่เน้นตรงส่วนอื่นของผูห้ ญิง
มากกว่าสมอง แต่เธอท�ำให ้เขาประหลาดใจตรงทีเ่ ธอคิดว่าความสัมพันธ์
ฉาบฉวยในวงการบันเทิงจะน�ำไปสู่รกั แท ้  ซึง่ เขาก็ตอ้ งยอมรับเช่นกันว่า
เมือ่ รู ว้ ่าเธอเป็ นสาวพรหมจรรย์เขาเกือบจะนึกถึงความเป็ นไปได้ท่จี ะ
คบกันให้ยดื ยาว หลังจากอยูด่ ้วยกัน พบกันหลังเลิกงานนัง่ กินอาหารเย็น
ร่ วมกันทุกวัน เขาเกือบจะเชื่อว่าเขาเป็ นผู ช้ ายทั่วไปที่ออกไปท�ำงาน
หาเลี้ยงครอบครัวแล ้วกลับมาบ ้านกินอาหารฝี มอื ภรรยา
ความแปลกใหม่ท างด้า นหน้า ตาย่ อ มมีว นั หมดไป แต่ เ สน่ ห ์
ปลายจวักกลับท�ำใหเ้ ขาหลงเธออีกรอบได้งา่ ยๆ เพราะนั่นมันผูกรวม
เขา้ มากับการเอาใจใส่ เธอไม่เคยถามว่าเขาไปไหนมา แต่ จะถามว่า
หิวไหม สกลกรถึงกับหลุดปากชวนปิ ยวรย้ายมาอยู่ดว้ ยกัน เธอจึงเป็ น
ผู ้หญิงคนแรกทีก่ า้ วเข ้ามาอยู่ร่วมกับเขา  
แต่แล ้วความเคยชินทีจ่ ะไม่ปล่อยให้ใครเข ้ามาวุน่ วายกับความรูส้ กึ
ก็กลับมาอีก สกลกรเริม่ อึดอัดกับความคาดหวังของปิ ยวร ขณะเดียวกัน
ก็ไม่แน่ ใจว่าตนควรจะบอกเธอดีหรือไม่ ว่าเธอดีเกินไปส�ำหรับผูช้ าย
ที่ยงั ไม่พร้อมมีครอบครัว ทว่าภายใต้ความรู้สึกผิด ก็มกี ารจับผิด
เขา้ มาร่วมด้วย สกลกรจับตาปิ ยวรหาจุดที่จะเป็ นค�ำตอบว่าท�ำไมเขา
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ไม่ควรจะจริงจังกับเธอ ยิ่งค้นก็ย่งิ หาไม่เจอ เพราะถา้ ทัง้ สองเขา้ กัน
ไม่ได้ ก็คงไม่อยู่ ดว้ ยกันหลายปี แต่ แลว้ เมื่อใกล้วนั ครบรอบปี ท่ีส่ี
เขาก็เจอจุดผิดจุดหนึ่ง นั่นคือเธอไม่ได้คบเขาเพียงคนเดียว
ไม่รูว้ า่ เมือ่ ไรทีส่ กลกรเริ่มระแวงปิ ยวรว่ามีคนอืน่ อาจเพราะเขา
ไม่เคยคบหาใครยาวนานเท่าเธอ เขาจึงเปลีย่ นจากคนที่ไม่เคยสนใจ
รายละเอียดของคนข ้างกาย มาเป็ นใส่ใจเรื่องเล็กๆ น้อยๆ จดจ่อกับ
ทุกข ้อมูลทีไ่ ด้ยินได้ฟงั มาจากคนอืน่
แรกๆ เขายังฟังหูไวห้ ู ต่อมาก็เก็บกลับมาคิด โดยเฉพาะจาก
ค�ำพูดของญาติผู้พท่ี ่ที ำ� ตัวเป็ นพีส่ าวแทๆ้ คอยจู้จ้ เี รื่องผูห้ ญิงของเขา
ไม่แค่โทร.มาคอยฟ้ องเรื่องปิ ยวรไปพบปะคนนอกวงการ ยังแอบเอา
หลักฐานว่าเธอรับของขวัญราคาแพง อันได้แก่ ท่ีดินผืนงามจ�ำนวน
หลายไร่จากเสีย่ ใหญ่ทม่ี ปี ระวัติชอบเลี้ยงดูนกั แสดงสาวมาใหเ้ ขาด้วย
เป็ นเอกสารทีแ่ อบท�ำส�ำเนาอย่างมิชอบ แต่มคี วามน่าเชื่อถือ
โฉนดที่ดิน พร้อ มสวนและบ่ อ กุ ง้ ในจัง หวัด ฉะเชิง เทราราคา
หลักล ้าน เจ้าของเดิมระบุชอ่ื นายชูวงศ์ ส่วนเจ้าของใหม่ปรากฏชือ่ ปิ ยวร
สกลกรอ่านข ้อมูลลับเหล่านี้แล ้วทนความสงสัยไม่ได้ แต่แทนทีจ่ ะถาม
ตรงๆ เขากลับอ้อมค้อมไปเกริ่นถามเธอว่าสนใจคอนโดมิเนียมหลังไหน
ของเขาบ ้าง
“ของขวัญราคาแพงลูกปลาไม่กล ้ารับหรอกค่ะ อย่าว่าแต่หลักล ้าน
เลย แค่หลักพัน ถ ้าไม่ใช่ผจู้ ดั มอบให ้ลูกปลาจะปฏิเสธหมด โดยเฉพาะ
ของขวัญจากแฟนคลับ เพราะถ ้าเรารับ เขาก็ตอ้ งคาดหวังว่าเราจะต้อง
ตอบแทนบางอย่างให ้เขา ซึง่ ลูกปลาไม่สะดวกใจ”
ค�ำตอบของเธอมีเหตุมผี ล แต่สำ� หรับเขามันคือการโกหกตาใส
ต่อจากนัน้ ก็ยงั มีหลักฐานภาพถ่ายว่าชูวงศ์แอบไปพบปิ ยวรที่กองถ่าย
บ่อยครัง้ สุ ดทา้ ยความอดทนของเขาก็หมดลงเมื่อพี่สาวคนเดิมส่ง
คลิปเสียงมาให ้
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‘เรือ่ งทีผ่ มเสนอให ้เราแอบคบกันลับๆ คุณคิดว่ายังไง มันไม่จำ� เป็ น
ทีค่ ณ
ุ ต้องเลิกกับคุณกอล์ฟ ผมไม่ถอื ถา้ คุณจะแบ่งเวลามาใหผ้ มบา้ ง’
เสียงของชูวงศ์ท่เี คยพบปะทางธุ รกิจกับสกลกรไม่ก่ีครัง้ ไม่ค่อยคุน้ หู
สักเท่าไร แต่เสียงตอบของปิ ยวรคุน้ หูเขามาก
‘ของแบบนี้ ฉนั คุน้ เคยดี ขอแค่ เขาไม่รู ้ ไม่ว่าเรื ่องอะไรฉันก็
ยินดีค่ะ’
เธอยิน ดีท่ีจ ะตอบรับ การลัก ลอบมีค วามสัม พัน ธ์ก บั ชายอื่น
ลับ หลัง เขา ค�ำ พูด ที่เ อ่ ย ออกมายัง บอกด้ว ยว่า เธอไม่เ คยท�ำ แบบนี้
ครัง้ แรก สกลกรไม่นึกเลยว่าผู ห้ ญิงคนแรกที่เขาพาเขา้ บา้ น เพราะ
ปลาบปลื้มทีไ่ ด้ครอบครองเธอเป็ นคนแรก  จะเป็ นผู ้หญิงคนแรกเช่นกัน
ทีส่ วมเขาให ้เขาซ�ำ้
ความโกรธและค�ำยุยงท�ำใหเ้ ขาออกค�ำสั่งไล่เธอออกจากบา้ น
ของเขาทันที มีหลายครัง้ ทีส่ กลกรอยากถามปิ ยวรว่าท�ำไมถึงท�ำกับเขา
เช่ นนี้ แต่ ศกั ดิ์ศรีลูกผู ช้ ายหา้ มเขาเอาไว ้ เขาเชื่อว่าหลังจากผ่านไป
สักพักก็จะลืมเธอได้ ผลก็คือผ่านไปหา้ ปี แค่ เธอปรากฏตัวตรงหน้า
เขาก็อยากจะเค้นคอเธอเพือ่ ถามว่าเหตุใดไม่เลือกรับเงินจากเขา  แทนที่
จะเอาตัวเข ้าแลกกับชายคนอืน่
โทรศัพท์หมายเลขใหม่รอพร้อมอยู่สองชั่วโมงแลว้ หลังจาก
ไตร่ตรองว่าจะเอ่ยปากอย่างไรไม่ให้ปิยวรปฏิเสธการนัดพบอีก  สกลกร
ก็กดโทร.ออก แล ้วพูดทันทีทเ่ี ธอรับสาย
“พรุ่ ง นี้ ไ ปพบกัน ที่ร า้ นเรดดราก้อ นตอนมื้อ เที่ย ง” และก่ อ น
ปลายสายจะปฏิเสธ สกลกรก็เอ่ยประโยคทีค่ ดิ เอาไว ้แล ้วว่าปิ ยวรต้อง
สนใจ  
“คุณไม่อยากรูเ้ หรอว่าท�ำไมเราถึงเลิกกัน”
เขาไม่ รู ห้ รอกว่ า เธออยากรู ้ ไ หม แต่ เ ขาอยากรู ม้ าก แม ว้ ่ า
สัญชาตญาณจะร้องเตือนว่าถา้ รู แ้ ลว้ เขาอาจจะอยากเอาสายเคเบิล
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โทรศัพท์รดั คอตัวเองตายก็เป็ นได้

ท�ำไมปิ ยวรจะไม่อยากรูเ้ หตุผลทีเ่ ธอกับสกลกรเลิกกัน หรือ

ก็คือเหตุผลที่เขาทิ้งเธอไปอย่างไม่ไยดี และยังสงสัยมาตลอดว่าเธอ
ท�ำอะไรผิด เอาจริงๆ คือเธอวาดภาพการมาเจอหลายอย่างที่ไม่ใช่
การเจอหน้าลิฟต์ หน�ำซ�ำ้ เธอยังรีบเผ่นหนีเขาเพราะตัง้ ตัวไม่ติดด้วย
หากตอนนัน้ ไม่บงั เอิญมีลฟิ ต์อกี ตัวลงมาหาพอดี เธออาจจะรักษาสีหน้า
สงบนิ่งเอาไว้ไม่ได้ ไม่แน่ เธออาจพุ่งไปกระชากเนกไทแลว้ ถามเขาว่า
รูไ้ หมว่าทีผ่ ่านมาเธอเป็ นอย่างไรบ ้าง
“แม่ ค ะ” เสีย งเรีย กเป็ น เชิง ถามดึง สายตาปิ ย วรให ม้ องผ่ า น
กระจกหลัง รถไปหาดวงตากลมโตสองคู่ โดยเฉพาะดวงตาสีด ำ�
ทีถ่ อดแบบมาจากพ่อของเด็กหญิงเป๊ ะๆ
“ใครโทร.มาเหรอคะ” โทนเสีย งลากยาวในการออกค�ำ ถาม
ก็เหมือนกับคนทีเ่ พิง่ วางสายไปจากเธอเมือ่ ครู่
สีตา วิธีพูดเหมือนกันไม่พอ แถมยังชอบมองจ้องหน้าจนกว่า
จะได้รบั ค�ำตอบเหมือนกัน ส่วนดวงตาอีกคู่ มสี นี ำ�้ ตาลเขม้ แบบเดียว
กับปิ ยวร  แต่มองหน้าแม่แค่แว่บเดียวแล ้วหันไปสนใจของว่างในมือต่อ
ระหว่างทีน่ อ้ งสาวยังคงมองหน้าแม่วา่ ท�ำไมยังไม่ออกรถเสียที
โรงเรียนอนุ บาลเปิ ดเทอมมาได้หลายวันแลว้ ดังนัน้ นอกจาก
วางแผนงานกับท่องบทละครรอกองถ่ายเปิ ดกลอ้ ง ปิ ยวรก็รบั หน้าที่
ขับ รถรับ ส่ ง หนู น อ้ ยอนุ บ าลหนึ่ ง ด้ว ย เลิก เรีย นเด็ก ๆ มัก จะหิว น�ำ้
กับขนม เธอจึงมีของว่างติดรถยนต์ป้องกันความหิว แต่ไม่ช่วยแก้นสิ ยั
ชอบจับผิดของหนู นอ้ ยบางคน
“วันนี้ลูกชิดกับลูกตาลกินอะไรเป็ นมื้อเย็นดีจะ๊ ”
ปิ ยวรเปลีย่ นเรื่อง เจตนาท�ำเป็ นเมินเฉยต่อค�ำถามของลูกสาว
ซึง่ เป็ นกิรยิ าไม่เหมาะสมส�ำหรับผูท้ อ่ี ยู่ในฐานะแม่ แต่เธอจ�ำเป็ นต้องท�ำ 
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ทว่าไม่เคยส�ำเร็จ เพราะเช่ นเคยที่ปุณพรจะไม่ปล่อยใหค้ วามสงสัย
ผ่านไป ก็เหมือนพ่อของหนู นอ้ ยนั่นแหละ ถา้ ลงได้สงสัยอะไรแลว้
ก็จะตามติดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะได้คำ� ตอบ ระหว่างทีป่ ณ
ุ ภพเสนอเมนู
หลากหลาย ยายเด็กแก่แดดก็กลอกตาใส่พช่ี ายด้วยท่าทางระอาว่าพีช่ าย
อายุห่างกันสามสิบนาทีช่างเด็กเหลือเกิน รอใหเ้ มนู สารพัดจบลงค่อย
ถามใหม่อกี รอบ
“แม่ยงั ไม่บอกหนู เลยว่าใครโทร.มา” เด็กหญิงแก่ แดด และ
ยังไม่สนใจการรักษามารยาท  ทีว่ า่ ไม่ควรวุน่ วายเรื่องส่วนตัวของผูใ้ หญ่
ด้วย ปิ ยวรจดเรื่องนี้เอาไว ้เป็ นหนึ่งในเรื่องทีต่ อ้ งสอนลูก แต่กฎประจ�ำ
การสอนของเธอคือห ้ามดุเรื่องทีไ่ ม่เคยสอนมาก่อน
“คนเคยรูจ้ กั ของแม่น่ะ” เคยรูจ้ กั และร่วมกันแบ่งปันดีเอ็นเอสร้าง
เทวดาน้อยตัวแสบกับนางฟ้ าทีแ่ สนร้ายกาจขึ้นมา
“อ้อ...” การลากเสียงตอบรับยาวแบบนี้กไ็ ม่ใช่นสิ ยั ของเธอเช่นกัน
ปิ ยวรสังเกตเห็นพร้อมอยากจะทอดถอนใจกับพลังแห่งพันธุกรรม
แฝดชายหญิงเกิดจากไข่คนละใบ แต่ปณ
ุ ภพกับปุณพรแตกต่าง
กัน ชนิ ด ที่ถ า้ ไม่ จ บั มายืน คู่ ก นั แล ว้ ส�ำ รวจตรวจตราอย่ า งละเอีย ด
ก็ไม่มที างรูว้ ่าเป็ นคู่แฝด เพราะมีเพียงผิวขาวนุ่มนวลดุจน�ำ้ นมเท่านัน้
ที่เหมือนกัน ต่อให้ปิยวรตัดผมหน้ามา้ ให้ทงั้ สองคน แต่ผมหยักศก
สีตาลเข ้มก็ยงั ต่างจากผมสีดำ� ตรงอยู่ดี
ปุณภพแฝดผู้พ่คี ่ อนขา้ งจ�ำ้ ม�ำ่ กว่าเด็กวัยเดียวกัน ภายใต้เนื้อ
แน่ นๆ เป็ นกระดู กแข็งแรงบ่งบอกว่าภายหน้าเขาจะเป็ นชายหนุ่ มที่มี
โครงร่างใหญ่แบบพ่อ แต่เขาได้สผี มสีตาน�ำ้ ตาลเข ้มจากแม่ไป รวมถึง
โครงหน้าแบบชาวยุโรป เป็ นภาพย่อส่วนของปิ ยวรในวัยเด็ก แต่ผสม
กับความแข็งแกร่งแบบผู ้ชาย
ปุณพรแฝดผู น้ อ้ งมีรูปร่ างเล็กบอบบาง รู ปร่ างของเด็กหญิง
เหมือนผู เ้ ป็ นแม่ในวัยเท่ าๆ กัน เพียงแต่ แข็งแรงปราดเปรียวกว่า
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ผสมกับท่าทีแก่แดดชอบวางมาดเป็ นผู้ใหญ่ จึงชวนใหเ้ ธอมองหน้าลูก
แล ้วคิดถึงใครบางคน โดยไม่ตอ้ งอาศัยดวงตาสีดำ� จัดกับผมยาวตรง
ซึ่งไม่ใช่ พนั ธุ กรรมของเธอแน่ ๆ แลว้ ยังนิสยั ชอบลากเสียงเวลาถาม
กดดันให ้คนตอบ
สวรรค์รดู้ วี า่ ปิยวรพยายามแก้ไขนิสยั ชอบจับผิดกับวิธพี ดู ทีท่ ำ� ให ้
คนฟังตัวเกร็งของลูกสาว แต่ก็เหมือนสีตา สีผม ริมฝี ปาก โครงหน้า
เอาเป็ นว่าเธอดึงเอาความเป็ นสกลกรออกมาจากตัวปุณพรไม่สำ� เร็จ
“หนู ขอใช้โทรศัพท์ของแม่ได้ไหมคะ” ไม่รอให ้แม่จดั ระเบียบสมอง
หรือหาวิธีปรับเปลีย่ นนิสยั ของเธอเสร็จ ปุณพรก็เปลีย่ นเรื่องร้องขอ
โทรศัพท์มอื ถือจากปิ ยวร
ถึงจะเป็ นคุณแม่เลี้ยงเดีย่ ว แต่ปิยวรก็มมี าตรฐานในการเลี้ยงลูก
แบบของเธอเอง นัน่ คือให ้เวลากับลูกมากๆ อย่าให ้ลูกยึดติดกับอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ดังนัน้ สองพีน่ อ้ งจึงไม่มโี ทรศัพท์มอื ถือ แล ้วก็ไม่ได้ใช้
พร�ำ่ เพรื่อ ยกเวน้ จะได้รบั อนุ ญาตจากมารดาก่อน ผิดกับเด็กบางคน
ในชัน้ เรียนนานาชาติของพวกเขา ที่มโี ทรศัพท์หรือแท็บเล็ตเอาไวด้ ู
คลิปวิดโี อออนไลน์ หรือเล่นเกมบั่นทอนสายตา  
“ลูกตาลจะโทร.หาใครเหรอ” ระหว่างถามเธอก็เริ่มชัง่ ใจว่าควรซื้อ
นาฬกิ าโทรศัพท์ให้ลูกๆ ดีไหม ส�ำหรับโทร.ออกเผือ่ กรณีฉุกเฉิน แต่
คนตอบคือปุณภพ ผูจ้ ะรับหน้าทีจ่ ดั การเรื่องส�ำคัญๆ เสมอ ในฐานะ
ทีเ่ ธอเคยสอนว่าเขาเป็ นพีช่ ายคนโต ผูท้ จ่ี ะปกป้ องน้องสาว
“โทร.หาลุงพีทครับ ลุงบอกว่าถา้ วันไหนมีคนโทร.มาแลว้ แม่
ไม่บอกชื่อ บอกว่าเป็ นคนรู้จกั ให้โทร.หาลุง เพราะอาจมีคนนิสยั ไม่ดี
โทร.มาหลอกลวงแม่อกี ”
เด็กสี่ขวบพูดจาฉาดฉาน แถมยังใช้ประโยคยาวๆ ได้ขนาดนี้
มันยิ่งกว่าน่ าทึ่งเสียอีก แต่ ปิยวรไม่มเี วลาชื่นชม เพราะจับใจความ
หลายอย่ า งได้จ ากค�ำ ตอบนี้ ที่เ หนื อ กว่า นัน้ เธอยัง มีอ าการร้อ นตัว
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จนไม่ทนั คิดหาค�ำพูดมาแก้ต่างข ้อกล่าวหาของปุณภพ
เป็ นอีกครัง้ ที่ปิยวรมองผ่านกระจกมองหลังไปยังดวงตาสองคู่
ทีจ่ บั จ้องเธออยู  ่ ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข ้มยังไม่เท่าไร  แต่ดวงตาสีดำ� ทีจ่ ้องเขม็ง
นัน่ น่าขนลุกมาก ราวกับมันจะเตือนให ้เธอนึกถึงดวงตาสกลกรทีจ่ ะต้อง
กล่าวหาแน่นอนว่าเธอมีเรื่องปิ ดบัง
“แม่ไม่โดนหลอกลวงง่ายๆ หรอก”
ปิ ยวรมัน่ ใจในเรือ่ งนี้แบบไม่มคี วามสงสัยในตัวเองสักนิด เธอแค่
อยากได้คำ� ตอบ ไม่ใช่ไปสานต่อเรื่องทีจ่ บไปแล ้ว เพราะเธอไม่มเี ยือ่ ใย
ให ้คนใจร้ายทีช่ ่อื สกลกร
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