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เสียงการขนย้าย เฟอร์นิเจอร์ดังขึ้นตลอดหลายวันที่ผ่านมา 
ในบ้านเดี่ยวหลังใหญ่บนถนนสาทร วันสุดท้ายของการเตรียมงานใหญ่ยิ่งวุ่นวาย  

ผู้คนช่วยกันยกข้าวของภายในบ้านไปยังมุมต่าง  ๆ  ตามที่เจ้าของบ้านออกคำสั่ง 

อย่างแข็งขัน ชนกนันท์ผู้เป็นแม่งานคอยกำกับให้ได้ดั่งใจ ทั้งเสียงคนและเสียง 

ลากของจึงอื้ออึงไปหมด

“ตัวนั้นขยับไปทางซ้ายอีกหน่อย มากไปแล้ว...ฉันบอกหน่อยเดียว เอาละ 

ตรงแล้ว ตัวขวาก็ยกตามขึ้นมาให้เสมอกันสิ โอเค...พอ”

ตั่งสองตัวสำหรับใช้เป็นที่นั่งของบ่าวสาวเป็นจุดสุดท้ายที่ตรวจความ 

เรียบร้อยกว่าจะออกมาถูกใจ บรรดาลูกจ้างทั้งในบ้านและลูกจ้างพิเศษลอบ 

ถอนใจยาวกันเป็นแถว ช่างเป็นงานใหญ่วุ่นวายซึ่งต้องเตรียมการมากที่สุดเท่าที่ 

บ้านหลังนี้เคยจัดมา

งานมงคลสมรสที่จะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ เจ้าสาวไม่ได้ยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่ง 

ในพิธีเท่าไรนัก เพราะเหตุจำเป็นชมบงกชจึงยอมตอบตกลง ทั้งที่ไม่เคยทำอะไร 

ฝืนใจตัวเอง  ออกจะมีนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจ  เพราะผู้ เป็นแม่เลี้ยงดูมาแบบ 

ประคบประหงมและตามใจ ไม่เคยให้ลูกสาวคนเดียวต้องลำบากทำอะไรด้วย 

ตัวเอง ชีวิตของชมบงกชจึงสุขสบายมีพร้อมตั้งแต่เกิด

กระนั้นชมบงกชก็ได้ใช้ชีวิตอิสระไม่มีมารดาคอยดูแลช่วงที่ศึกษาอยู่ 

ต่างประเทศ หญิงสาวสนใจเรื่องแฟชั่นความสวยความงาม ไม่ชอบทำงานใน 

ออฟฟิศ โดยเฉพาะการทำงานใน  ‘วัฒนาพร็อปเพอร์ตี้’ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

๑
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ของครอบครัวที่เห็นมาตั้งแต่เด็ก ท้ายสุดแล้ว หญิงสาวจึงไม่ฟังคำโน้มน้าวจาก 

มารดาที่อยากให้เธอเรียนบริหารธุรกิจ กลับเลือกทำตามใจตัวเอง

ชมบงกชมีรสนิยมในการแต่งตัวดี  ตามกระแสแฟชั่นไม่ เคยตกยุค  

หลังจากกลับมาอยู่เมืองไทยได้ไม่นาน หญิงสาวก็รบเร้ามารดาให้เปิดห้องเสื้อ  

สร้างแบรนด์  ‘CHOMBONGKOCH’  เป็นของตัวเอง  จนมีชื่อเสียงโด่งดัง  

ได้รับการขนานนามให้เป็นเซเลบริตี้ผู้นำแฟชั่น

แต่ชีวิตสุขสบายและชื่อเสียงของเซเลบสาวอาจจะจบลงเร็ว ๆ  นี้หากหล่อน 

ปฏิเสธการแต่งงาน สองเดือนที่แล้วแทบจะล้มทั้งยืนเมื่อพ่อกับแม่มาบอกว่า

“พ่ออยากให้ลูกแต่งงาน”

ชมบงกชอึ้งไปชั่วขณะ ถามกลับไปแบบไม่ค่อยแน่ใจนัก

“พ่อพูดว่าอะไรนะคะ หนูชมได้ยินไม่ถนัด” หรือพ่ออาจจะพูดว่า อยากให ้

หล่อนไปงานแต่งเป็นเพื่อนก็ได้

“พ่อบอกว่า อยากให้หนูชมแต่งงาน” วัฒนาเน้นคำช้า  ๆ ชัดเจน และ 

คำร้องขอนั้นทำให้หญิงสาวมีอาการฉุนเฉียวขึ้นมาทันใด

“แต่งงาน! นี่มันเรื่องอะไรกันคะ อยู่ดี ๆ พ่อจะจับหนูชมไปแต่งงานกับใคร 

ที่ไหน” หญิงสาวปรายตาไปทางมารดาเพื่อขอความกระจ่าง ชนกนันท์ยังไม่ทัน 

อ้าปากจะพูด วัฒนาก็สวนขึ้นมาก่อน

“ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอก ลูกชายลุงอรรถไง หนูชมเคยเจอพี่เขาตอนเด็ก ๆ  

จำได้มั้ย”

“จำไม่ได้ค่ะ แต่ถึงจะจำได้ หนูชมก็ไม่มีวันแต่ง นี่มันไม่ใช่เรื่องล้อเล่น 

นะคะพ่อ”

“ใจเย็นก่อนนะลูก ฟังพ่อเขาพูดก่อน” ชนกนันท์พูดแทรก ใช้น้ำเย็น 

ดับอารมณ์ร้อนของชมบงกชที่ทำท่าจะปะทุขึ้น หวังว่าจะได้ผลกับลูกสาวที่เชื่อฟัง 

หล่อน

“ไม่ค่ะ ยังไงหนูชมก็ไม่มีวันแต่ง แม่จะยอมให้พ่อบังคับหนูชมไม่ได้นะ”  

คุณหนูเอาแต่ใจยืนกรานเสียงแข็ง

“ฟังพ่อนะหนูชม บ้านเรากำลังจะถูกยึด”
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ประโยคของวัฒนาสร้างความตกตะลึงให้กับหญิงสาว เสมือนถูกผลักให้ 

ตกลงมาจากที่สูงโดยไม่ทันตั้งตัว  ระยะความสูงที่ตกลงมานั้นคงจะมากกว่า 

ตึกห้าสิบชั้น เพราะตอนนี้ความรู้สึกวูบหวิวกินเวลายาวนานเหลือเกิน

“อะ...ไรนะคะพ่อ”

วัฒนาพยักหน้าแทนคำพูดที่เสียดใจ ชมบงกชจึงหันมาเค้นเอาความจริง 

กับผู้เป็นแม่แทน

“ไม่จริงใช่มั้ยคะแม่ บ้านเราไม่ได้จะถูกยึด เรา...ไม่ได้กำลังจะล้มละลาย 

ใช่ไหม”

“พ่อพูดถูกแล้วลูก เราอาจจะล้มละลาย หนูชมเป็นคนเดียวที่ช่วยได้”

หญิงสาวขยับตัวต่อต้านมารดาทันที ไม่มีเหตุผลในถ้อยคำนั้นสักนิดเดียว

“พ่อกับแม่จะให้หนูชมแต่งงานล้างหนี้ นี่มันยุคไหนกันแล้วคะ”

“ไม่ใช่ล้างหนี้หรอกหนูชม  ฟังแม่นะลูก  ธุรกิจเรากำลังแย่  เงินทุน 

หมุนเวียนติดลบ แบงก์ไม่การันตีให้เราแล้ว อีกไม่นานบ้านเราจะถูกยึด พ่อก็จะ 

ถูกฟ้องร้องกลายเป็นบุคคลล้มละลาย ห้องเสื้อของลูกก็คงต้องปิด ร้านกาแฟ 

ที่กำลังจะเปิดคงจะไม่มีโอกาสแล้ว”

ชนกนันท์พยายามพูดให้ลูกสาวเห็นภาพร้าย  ๆ  ให้ชัดเจนก่อน เมื่อเห็น 

หญิงสาวทำท่าคิดหนัก จึงอธิบายต่อไปว่า “แม่ไปขอร้องป้าชุ ขอยืมเงินมาเคลียร ์

หนี้สินก้อนนี้ให้ผ่านไปได้ก่อน แล้วป้าชุก็รับปากว่าจะช่วยเรา”

ชมบงกชที่อดทนตั้งใจฟังมานานพูดสวนขึ้นมาทันใด

“ป้าชุช่วยเราก็ดีแล้วนี่คะ ทำไมหนูชมจะต้องแต่งงานด้วย”

“ก็เพราะไม่ใช่เงินของป้าชุ แต่เป็นเงินของลุงอรรถไงลูก” ชนกนันท์ค่อย ๆ  

เอื้อมมือไปสัมผัสต้นแขนของบุตรสาว ตรองอยู่ว่าอารมณ์เย็นลงหรือยัง

“เพราะเป็นเงินของลุงอรรถ พ่อกับแม่ก็เลยจะยกหนูชมให้กับลูกชายเขา” 

ส่ายหน้าแรง  ๆ  ไม่พอใจ หล่อนพอจะโยงเรื่องราวได้แล้ว

“ลูกเข้าใจถูกแล้ว” วัฒนาพูดสรุปให้หญิงสาวเข้าใจต่อว่า “ลุงอรรถยินดี 

ที่จะให้เงินเราก้อนหนึ่ง แต่ขอให้เงินก้อนนั้นเป็นสินสอดแทน ถ้าผู้ชายคนที่จะ 

แต่งงานกับหนูชมไม่ใช่ลูกชายของคุณอรรถ พ่อจะไม่ยินดีเท่านี้เลย...”
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เหตุผลที่ผู้เป็นพ่อยกมาหว่านล้อมให้เห็นใจทำให้หล่อนต้องเครียดหนัก  ภาระ 

อันหนักอึ้งตกมาอยู่ที่หล่อน หากตอบปฏิเสธก็เท่ากับว่าหล่อนเลือกทิ้งชีวิต 

สุขสบาย ความลำบากที่รออยู่ในวันข้างหน้า แค่นึกถึงก็รับสภาพตัวเองไม่ได้แล้ว

นอกจากตกอับ  ยังต้องรอรับคำสมน้ำหน้าจากผู้คนในแวดวงสังคม  

ชมบงกชรู้ดีว่าพอลับหลัง เพื่อนฝูงไฮโซเหล่านั้นไม่เคยมีความจริงใจอย่างที่ 

เสแสร้งปั้นหน้าเลย หลายครั้งที่มีปากเสียงกันตามงานเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกัน  

เพราะสำหรับคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัว เซเลบสาวมักจะไม่เกรงใจ ถ้าเห็นว่า 

เรื่องไหนผิด เรื่องไหนไม่สมควรก็ตำหนิตรง  ๆ ไม่สนว่าใครจะแอนตี้หล่อนยังไง

ยังมีนักข่าวที่ไม่ค่อยชอบหน้าหล่อนอีกกลุ่มหนึ่ง เพราะเวลาให้สัมภาษณ์ 

ชมบงกชมักจะไม่ชอบพูดจาอ้อมค้อมหรือเอาใจใคร จนหลายคนกล่าวเป็น 

เสียงเดียวกันว่าหล่อนเป็นเซเลบขาวีน หากต้องสิ้นเนื้อประดาตัว นักข่าว 

คงพร้อมที่จะเล่นงานหล่อน ออกข่าวใหญ่ให้ได้อับอายไปอีกนาน

หลังจากทบทวนดูแล้ว การแต่งงานจะช่วยให้ฐานะการเงินและหน้าตา 

ทางสังคมยังคงอยู่ ทว่ายังมีอีกเหตุผลหนึ่งซึ่งไม่ได้เปิดเผยให้ใครรู้ ชมบงกช 

จึงตัดสินใจตอบตกลงแต่งงานในที่สุด

คำว่า  ‘แต่งงาน’  เปรียบเสมือนเสี้ยนที่เผลอไปโดนเข้าก็จะสะกิดเป็นแผล 

ให้เจ็บแปลบ ครั้งหนึ่งชมบงกชก็เคยเกือบจะได้เป็นเจ้าสาว ทว่ายังไม่ทันได้ฤกษ ์ 

มีอันต้องเลิกรากับคนรักไปเสียก่อน ทำเอา  ‘ว่าที่เจ้าสาว’  เสียหน้าอยู่เป็นเดือน  

เพราะว่าที่เจ้าบ่าวที่เหมาะสมกับหล่อนทุกประการมาบอกเลิกด้วยประโยคที่ว่า

‘เราคงไปด้วยกันไม่ได้’

ทั้งที่คบหาดูใจกันได้เกือบปีจนตัดสินใจจะแต่งงาน อยู่  ๆ  มาบอกว่า  

‘ไปด้วยกันไม่ได้’  อย่างนั้นหรือ

ชมบงกชยิ่งแค้นใจเมื่อมารู้ภายหลังว่า ผู้ชายถูกบังคับให้มาตีสนิทจีบ 

หล่อนเป็นแฟน เพราะต้องการเกาะกระแสเป็นแฟนคนดัง พอมารู้ภายหลังว่า 

ธุรกิจของตระกูลหล่อนกำลังทรุดหนักเท่านั้นแหละ พ่อก็เผ่นกระเจิงกลับไป 

ซุกอกแม่เป็นลูกแหง่เหมือนเดิม

แค้นใจอยู่นานกว่าจะกลับมาเชิดหน้าในสังคมได้อีกครั้ง คนอย่างชมบงกช  
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ลองบอกว่าตัดเรื่องแย่  ๆ  ออกไปจากชีวิตได้แล้วละก็ อย่าหวังว่าหล่อนจะมา 

คร่ำครวญเสียใจให้ใครได้เห็น

รักแท้ไม่มีอยู่จริงบนโลกใบนี้หรอก เห็นตัวอย่างดารามาก็เยอะ คบกันมา 

เจ็ดแปดปี พอแต่งไม่นานก็เลิกเหมือนกันทุกราย ยุคสมัยนี้ผู้หญิงอยู่ตัวคนเดียว 

ได้สบาย ไม่เห็นต้องง้อผู้ชายไร้ความจริงใจที่ไหน

มุ่งมั่นอย่างนั้นได้ไม่ถึงปี แต่พรุ่งนี้หล่อนจะต้องเข้าพิธีแต่งงาน!

คืนนี้ว่าที่เจ้าสาวยังข่มตาให้หลับไม่ลง กระสับกระส่ายคิดไปต่าง  ๆ  นานา 

ถึงว่าที่เจ้าบ่าว อิศวัชร์เป็นลูกติดพ่อก่อนที่อรรถชัยจะมาแต่งงานใช้ชีวิตอยู่กับ 

ชุติมา พี่สาวแท้ ๆ ของแม่หล่อน ทั้งสองไม่มีลูกด้วยกัน ชุติมาจึงรักลูกเลี้ยงมาก  

ทว่าเท่าที่จำได้ นายนั่นไม่เคยแยแสความรักที่ป้าหล่อนมีให้สักนิด  และพาล 

ไม่แยแสกระทั่งความรักจากพ่อแท้  ๆ  ของตัวเอง

ชมบงกชเคยเจอกับว่าที่เจ้าบ่าวแล้วครั้งหนึ่งตอนอายุแปดขวบ เด็กผู้ชาย 

ที่หล่อนเคยช่วยชีวิตไว้จากการจมน้ำ พอรู้ว่าหล่อนคือใคร ท่าทีเด็กดีก่อนหน้า 

กลับเปลี่ยนเป็นชิงชังได้อย่างรวดเร็ว คงเป็นเพราะว่าหล่อนคือเลือดเนื้อส่วนหนึ่ง 

ของผู้หญิงที่เด็กชายคิดเสมอว่าเป็นผู้แย่งความรักของพ่อจากแม่เขาไป

ใครจะนึกว่าเด็กชายเย็นชาคนนั้นจะกลายมาเป็นว่าที่เจ้าบ่าวหล่อนในวัน 

พรุ่งนี้ อารมณ์ที่ว่าหงุดหงิดมีความตื่นเต้นเผลอแวบเข้ามาเป็นช่วง  ๆ หญิงสาว 

พยายามปัดความรู้สึกนั้นออกไปจากหัว ก็แค่การแต่งงานในนาม สร้างภาพ 

ความเชื่อถือให้ฐานะ เพื่อที่จะกลับมายืนหยัดได้เหมือนเดิม ก็เท่านั้น...

ตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ต้องเตรียมงาน ไม่เคยแม้แต่จะเห็นเงา 

ของอิศวัชร์เลยสักครั้ง และแน่นอนว่าเมื่อเจ้าบ่าวไม่ให้ความร่วมมือ จึงไม่มี 

พรีเวดดิ้ง ไม่มีพรีเซ็นเทชั่น มีเพียงชื่อของอิศวัชร์ที่ปรากฏอยู่บนการ์ดเชิญ 

สีทองสวยหรูเท่านั้นเอง

ร้อนถึงพ่อเจ้าบ่าวต้องออกหน้าขอโทษแทนลูกชาย

“ลุงขอโทษแทนเจ้าอิศด้วยนะหนูชม ไม่ต้องห่วงนะ ยังไงวันงานเจ้าบ่าว 

ของหนูจะต้องมาแน่นอน”

ชมบงกชก็หวังให้เป็นอย่างนั้น ลำพังที่ต้องมาแก้ตัวกับบรรดาเพื่อนฝูง 
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ในแวดวงที่ไม่ค่อยนับญาติกันเท่าไหร่ว่าแย่แล้ว ยังต้องให้สัมภาษณ์นักข่าว 

เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเขาและเธอไปอย่างหน้าไม่อายว่า

“เรารู้จักกันมานาน พอได้เจอกันอีกครั้งก็เลยคลิกกันเร็ว สองเดือนเร็วไป 

หรือเปล่า...หนูชมว่าไม่เร็วเกินไปหรอกค่ะ อยู่ที่คนสองคนว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกัน 

มากกว่า”

อันที่จริงหล่อนไม่ควรตอบยืดยาวให้เข้าตัว  แต่พอเห็นสีหน้านักข่าว 

กระหายใคร่รู้แล้วอดไม่ได้ ชอบตามขุดคุ้ยชีวิตคนอื่นนัก หญิงสาวจึงตีไข่ใส่สี 

พอให้ข่าวของตัวเองดูดี

ยิ่งใกล้ถึงวันแต่งงาน เธอก็ยิ่งรู้สึกเป็นกังวลมากขึ้นทุกที เพราะชายหนุ่ม 

ไม่แม้จะปรากฏตัว ไม่เคยได้ยินเสียง ไม่เคยได้ตกลงกันว่าจะจัดงานแบบไหน  

มีแต่ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายจัดการกันเองทั้งนั้น

แต่ยังไงพรุ่งนี้ เขาจะต้องมา เมื่อคิดอะไรออก เซเลบสาวก็ลุกพรวด 

จากเตียงไปหยิบโทรศัพท์มือถือที่เสียบชาร์จอยู่ กดหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต 

ไม่นานก็กดเบอร์โทร.ออก

เสียงสัญญาณว่างดังอยู่นานจนตัดไป ชมบงกชไม่ยอมแพ้อะไรง่าย  ๆ  

กดต่อสายอีกครั้ง ไม่สนว่าเวลานี้เกือบเที่ยงคืนแล้ว

“ไร่อิศวัชร์สวัสดีครับ”

เสียงผู้ชายที่รับสายทำให้หญิงสาวตื่นตัว เป็นกังวลว่าชายคนนั้นจะใช่ 

ว่าที่เจ้าบ่าวหรือไม่ เพราะถ้าใช่นั่นหมายความว่า...

“ถ้าไม่พูด ขอวางสายนะครับ”

“ฮัลโหล เดี๋ยวก่อน” หญิงสาวกลัวว่าเขาจะวาง รีบพูดสวนกลับไป

“ติดต่อเรื่องอะไร กรุณาดูเวลาด้วย ไร่อิศวัชร์ไม่ได้เปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง”

เสียงที่ตอบกลับมาครั้งนี้ห้วนกว่าประโยครับสายเหมือนเป็นคนละคน  

ชมบงกชกลัวว่าจะเสียเรื่อง ปรับน้ำเสียงให้จริงจังและสุภาพตอบไปว่า

“ฉันขอพูดสายกับคุณอิศวัชร์หน่อยค่ะ”

“ไม่ทราบว่าต้องการติดต่อเรื่องอะไรครับ” น้ำเสียงปลายสายตั้งใจดัดให้ 

ไพเราะและสุภาพยิ่งกว่า
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“ฉันจะคุยเรื่องสั่งซื้อเมล็ดกาแฟไปลงที่ร้าน” เกรงว่าจุดประสงค์ที่พูดอาจ 

จะไม่แนบเนียนพอ จึงต่อประโยคไปว่า “ต้องขอโทษด้วยนะคะที่โทร.มาเวลานี้  

พอดีฉันอยู่ต่างประเทศ ลืมนึกไปว่าเวลาที่ไทยคงจะดึกแล้ว”

ได้ยินเสียงพ่นลมหายใจกระทบปากกระบอกโทรศัพท์ คล้ายว่าเป็นเสียง 

หัวเราะ หญิงสาวเม้มปากเจ็บใจที่ปลายสายแสดงอาการนั้น

“ใช่ ดึกมากแล้วด้วย ทำธุรกิจเรื่องเวลานี่สำคัญมากนะ”

‘ออกตัวไปแล้วยังจะให้พูดขอโทษอีกครั้งหรือไง’ 

ชมบงกชพยายามข่มอารมณ์ไม่พอใจไว้ หล่อนแค่อยากรู้ว่าผู้ชายคนที่จะ 

มาเข้าพิธีพรุ่งนี้มาถึงกรุงเทพฯหรือยัง

“ถ้าอย่างนั้นฉันจะโทร.มาใหม่พรุ่งนี้เช้า ฝากบอกคุณอิศวัชร์ให้รอรับสาย 

ด้วยแล้วกัน”

“พรุ่งนี้วันอาทิตย์ไร่ปิด ไม่ได้ศึกษาข้อมูลก่อนที่จะติดต่อมาแบบนี้ เห็นท ี

คุณคงต้องไปติดต่อไร่อื่นแล้วละ”

เสียงกระแทกโทรศัพท์ลงบนเครื่องรับสัญญาณเป็นเสียงสุดท้ายที่ได้ยิน  

ชมบงกชสูดลมหายใจเข้าลึกดับอารมณ์ร้อน เป็นอันไม่รู้ว่าเจ้าของไร่กาแฟ 

ผู้แสนเย็นชาคนนั้นมากรุงเทพฯหรือยัง เมื่อเย็นให้มารดาไปตะล่อมถามป้าชุ 

ก็รู้แต่ว่า นายอิศวัชร์จะเดินทางมากรุงเทพฯช่วงเย็น เข้าพักโรงแรมที่ไหนสักแห่ง  

รู้อย่างนี้จะตั้งใจฟังตั้งแต่แรก โทร.ไปเช็กที่โรงแรมเสียก็สิ้นเรื่อง

จะให้นอนทั้งที่ยังคิดไม่ตกเธอทำไม่ได้แน่  ๆ  ว่าแล้วก็หยิบโทรศัพท์ 

เครื่องเดิม โทร.หาคนที่จะช่วยทำให้สบายใจขึ้นเหมือนเช่นทุกครั้ง

“นี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วคุณหนูชมบงกช ตื่นเต้นจนนอนไม่หลับหรือไง”  

เสียงสดชื่นของภูมิบอกชัดว่าหญิงสาวไม่ได้โทร.ไปรบกวนแต่อย่างใด ทำให้อารมณ ์

ของชมบงกชเริ่มดีขึ้น

“บ้าเหรอ ตื่นเต้นอะไร ฉันเครียดต่างหากล่ะ”

“นี่ฉันหูฝาดไปหรือเปล่า คนอย่างคุณหนูชมบงกชเนี่ยนะเครียด”

“ก็ใช่น่ะสิ ภูมิ...ถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้...” อยู่ดี  ๆ  ก็พูดไม่ออกขึ้นมา

“พรุ่งนี้ทำไม”
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“ถ้าเกิดพรุ่งนี้เจ้าบ่าวฉันไม่มา ฉันจะทำยังไง” หญิงสาวบอกสิ่งกังวลใจ 

ออกมาปรับทุกข์ให้ชายหนุ่มฟัง

“เฮย้! นีก่ลวัจะไมไ่ดแ้ตง่งานจรงิ ๆ เหรอ” ภมูยิงัมแีกใ่จพดูตลกใหห้ญงิสาว 

ได้ผ่อนคลาย

“ฉันเครียดจริง  ๆ นะภูมิ ลองคิดดูสิ ถ้าเกิดฉันต้องเป็นหม้ายขันหมาก...”  

คำนี้ฟังดูรุนแรงเกินไป เปลี่ยนให้นุ่มนวลขึ้นว่า “โน  ๆ ฉันไม่มีวันเป็นหม้าย  

ถ้าเกิดว่านายนั่นใจเสาะไม่มาทำหน้าที่เจ้าบ่าว ฉันจะตอบคำถามนักข่าวยังไง  

ไหนจะพวกไฮโซที่คอยจ้องจับผิดอีก”

ชายหนุ่มได้ยินอย่างนั้นก็ส่งเสียงหัวเราะให้กับความคิดของหญิงสาว  

ก่อนพูดด้วยน้ำเสียงจริงจังปลอบใจไปว่า

“ถ้าอย่างนั้น...ให้ฉันเป็นเจ้าบ่าวแทนดีมั้ยล่ะ”

ชมบงกชฟังข้อเสนอนั้นผ่านหูไป เข้าใจว่าเพื่อนรักพูดล้อเล่นเพื่อให้หล่อน 

หายเครียด

“อืม...ก็ดีสิ ถ้าพรุ่งนี้ฉันไม่ได้แต่งขึ้นมาจริง  ๆ ฉันจะชวนนายมาเป็น 

เจ้าบ่าวคนต่อไปของฉันเลยละกัน”  หญิงสาวรับมุกกลับไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่า  

เป็นการให้ความหวังเพื่อนสนิทที่คิดมากเกินเพื่อนเสียแล้ว

“ฉันถือว่าเธอรับปากแล้วนะหนูชม” เขาเชื่อว่าชมบงกชไม่ผิดคำพูดแน่

“ชมบงกชพูดคำไหนคำนั้น นายก็รู้” หล่อนยืนยันหนักแน่น เชื่อว่ายังไง 

พรุ่งนี้เจ้าบ่าวของหล่อนก็จะต้องมา

“งั้นคืนนี้ฉันจะนั่งสวดมนต์ภาวนา ขอให้พรุ่งนี้เธอรอเก้อ”

“ภูมิ! พูดเป็นเล่นไปได้ ฉันไม่ตลกนะ”

“โธ่ หนูชม จะมานั่งวิตกอะไรเอาป่านนี ้ จริง ๆ เธอไม่ควรเออออตั้งแต่แรก  

มีอย่างที่ไหน ยอมแต่งงานทั้งที่ไม่เคยเห็นหน้าเจ้าบ่าว ไม่เคยคุยกัน และ 

ที่สำคัญ...ไม่ได้รักกัน”

เกิดอาการหายใจไม่ทั่วท้องในทันใด ภูมิพูดถูกทุกอย่าง หล่อนไม่ควร 

ตอบตกลงทำตามความต้องการของพ่อแม่เลย ชีวิตทั้งชีวิตของผู้หญิงที่มีชื่อเสียง 

เทียบดารา ควรจะใช้ความโสดและสวยตักตวงความสุขให้สุดเหวี่ยง กระนั้น 
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ทุกอย่างกำลังจะจบลงในวันพรุ่งนี้

แต่ถ้าให้เลือก หากจะต้องสิ้นเนื้อประดาตัว อีกทั้งชื่อเสียงที่ได้มาอย่าง 

ไม่ลำบากนักจะพลอยดับลงไปด้วยละก็ ยอมเข้าพิธีเป็นเจ้าสาวแสนสวยสักครั้ง 

คงไม่อนาทรสักเท่าไร แม้ว่าอนาคตจะต้องหย่าร้างหล่อนก็ไม่แคร ์ เผลอ ๆ วันนั้น 

มาถึงเมื่อไหร่ อาจจะกลับมาดังเปรี้ยงกว่าวันนี้ก็เป็นได้

“ที่โทร.หาเนี่ย ไม่ได้ต้องการให้ดราม่าใส่นะ ไม่รู้ละ พรุ่งนี้นายต้องทำ 

หน้าที่เพื่อนเจ้าสาวให้ดีที่สุด” หล่อนเรียกความมั่นใจกลับมาอีกหน เปลี่ยน 

อิริยาบถกรีดกรายดูเล็บสวยที่ไปทำมาตั้งแต่บ่าย ยังไงพรุ่งนี้หล่อนก็จะต้องเป็น 

เจ้าสาวผู้สมบูรณ์แบบที่สุดคนหนึ่งบนข่าวหน้าสังคมหรือข่าวบันเทิง

“ทำไมอารมณ์แปรปรวนเปลี่ยนได้ปุบปับอย่างนี้ เฮ้อ คนที่เครียดควรจะ 

เป็นฉันสินะ ที่ต้องกลายมาเป็นเพื่อนเจ้าสาว”

ชมบงกชชอบใจที่เพื่อนชายคนสนิททอดถอนใจรับชะตากรรม

“ขอบใจมากนะภูมิ สมแล้วที่เป็นเพื่อนรักของฉัน”

“จ้า แม่เซเลบคนดัง หวังว่าพรุ่งนี้จะดังเปรี้ยงอย่างที่หวังนะ”

“ตายแล้วภูมิ!” กวาดตาไปมองนาฬิกาบนผนังแล้วร้องอุทานออกมา  

ทำเอาปลายสายสะดุ้งไปด้วย

“มีอะไรหนูชม”

“นี่มันเที่ยงคืนกว่าแล้ว ฉันจะได้นอนแค่สามชั่วโมงครึ่งเอง ภูมินะภูมิ  

ชวนฉันคุยอยู่ได้ ถ้าพรุ่งนี้ถุงใต้ตาฉันโปนออกมานะ นายต้องรับผิดชอบด้วย  

แค่นี้นะ อ้อ เดี๋ยวก่อน มาให้ทันฤกษ์แห่ขันหมากล่ะ กู๊ดไนต์ บาย”

กดวางสายแล้วรีบหันไปปิดสวิตช์โคมไฟข้างเตียง เรื่องกังวลใจก่อนหน้านี้ 

ลืมไปหมดแล้ว นึกถึงอยู่เรื่องเดียวคือ

‘พรุ่งนี้ฉันจะต้องสวยที่สุด ชมบงกชคือเจ้าสาวที่ทุกคนจะต้องจดจำ ’
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ปิ่นมุกเลื่อมทอง  เสียบลงบนเรือนผมเกล้าเรียบตึงถักเป็น 

เปียไขว้ยกสูงไว้กลางศีรษะ ผมด้านหน้าแสกกลางเปิดหน้าผากนูนให้เห็นรูปหน้า 

เรียวงามหมดจดของเจ้าสาว การแต่งหน้าและทรงผมรับกับชุดไทยจักรีสีทอง 

อร่าม สไบลูกไม้ฝรั่งเศสฉลุลายคลุมทับบนผ้าไหมไทย งามวิจิตรด้วยผ้านุ่ง 

ไหมอินเดียโบราณจับจีบหน้า ส่งให้เจ้าสาวผุดผ่องราวกับนางในวรรณคดี

แม้จะมีเวลาเตรียมตัวแค่สองเดือน แต่ชมบงกชไม่ปล่อยให้ตัวเองงดงาม 

น้อยกว่าที่ควร ระดับคนดังเข้าพิธีสำคัญ จะต้องสวยจนไม่มีที่ติให้นักข่าวถ่ายรูป 

จุดบกพร่องเผยแพร่ไปทั่วประเทศได้

“คุณหนูชมกับชุดไทยนี่ดูเข้ากั๊นเข้ากันนะคะ นึกว่าบุษบาออกมาตามหา 

อิเหนาแถวนี้เสียอีก” ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองฉอเลาะเอาใจเจ้าสาว ระหว่าง 

ที่ปัดบลัชออนสีนู้ดบนโหนกแก้ม

“ฉันนึกภาพบุษบาไม่ออกหรอก ลืมไปแล้วด้วยว่าตามหาอิเหนาทำไม”

“นี่ยายตุ่ม คุณหนูชมน่ะเป็นผู้หญิงสมัยใหม่ จะมาจำนางในวรรณคดี 

ไทยโบราณได้ยังไงยะ” ช่างทำผมเพศเดียวกันอยากเอาหน้าบ้าง  แล้วจึงหัน 

กลับมาออกความเห็นต่อ “ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพ บุษบาสวยประมาณ 

จูเลียตค่ะคุณหนูชม บุษบาออกตามหาอิเหนาเพราะพลัดพรากจากกันหลายปี 

กว่าจะได้วิวาห์ หน้าตาสวยหมดจด แต่ก็เป็นเมียรองของนางจินตะหราที่มาก่อน”

ชมบงกชหันขวับมามองหน้าคนบรรยาย ท่าทางเอาเรื่องจนช่างทำผมรีบ 

ขยับมือออกจากปิ่น

๒
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“ฉันไม่มีทางเป็นเหมือนบุษบา และฉันก็ไม่มีวันตายตอนจบเพราะบูชา 

ความรักเหมือนจูเลียตด้วย” 

เธอไม่ชอบให้เอาใครมาเปรียบเทียบ โดยเฉพาะเอาไปเปรียบกับผู้หญิงที่ 

ออกตามล่าผู้ชายเพื่อให้ได้แต่งงาน แถมยังยอมเป็นแค่เมียรอง ฝันไปเถอะว่า 

ชีวิตหล่อนจะเป็นอย่างนั้น

“ค่ะ มินนี่แค่เปรียบเปรย อย่าย่นคิ้วเข้าหากันนะคะ เดี๋ยวไม่ เอ่อ...เดี๋ยว 

สวยไมเ่ตม็ทีค่ะ่” ชา่งทัง้สองคนหนัมามองหนา้ ขยบัปากขยบิตาใสก่นัเปน็ทำนองวา่  

พูดอะไรไม่คิด เดี๋ยวก็ได้ตกงานกันพอดี

ชมบงกชพยายามควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ให้หงุดหงิด ผ่อนคลายอารมณ ์

ด้วยการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเช็กเรตติ้ง รูปที่ตั้งใจเซตฉากให้ช่างภาพถ่ายจากมุม 

ด้านหลังขณะที่กำลังแต่งหน้าทำผม ใส่ฟิลเตอร์ซีเปียเข้าไปยิ่งดูสวยและทรงพลัง  

โพสต์ลงในอินสตาแกรมไปเมื่อยี่สิบนาทีที่แล้ว  มีคนส่งข้อความมาชื่นชมจน 

ตามอ่านไม่ทัน ยอดไลค์นั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ แค่นั้นก็ทำเอาเจ้าสาวยิ้มกริ่มภูมิใจ 

ในความฮ็อตของตัวเอง

เวลาเดียวกันนั้นมีเสียงเคาะประตูดังขึ้น  ชมบงกชเหลือบตาไปมอง  

เห็นมารดาที่แต่งตัวเต็มไม่แพ้ใครเดินยิ้มแย้มเข้ามา ชนกนันท์กวาดตาสำรวจ 

บุตรสาวที่กำลังจะเป็นเจ้าสาวในอีกไม่กี่นาทีแล้วภูมิใจเป็นอย่างมาก

“ไหนดูซิ  โอ้โห  วันนี้หนูชมลูกแม่สวยที่สุดเลยลูก  อย่างกับนางใน 

วรรณคดีหลุดออกมา...”

“ชมว่าสวยอย่างเดียวพอค่ะ หนูชมไม่อยากเหมือนใคร” 

‘โดยเฉพาะกับนางบุษบาเร่หารักคนนั้น’ เธอคิดต่อในใจ

“หนูชมของแม่สวยที่สุดจ้ะ พร้อมหรือยังลูก อีกสิบห้านาทีจะได้ฤกษ์แล้ว  

หนูชมจะต้องเก็บตัวอยู่แต่ในห้อง รอให้เจ้าบ่าวผ่านประตูเงินประตูทองเข้ามา 

รับตัวนะจ๊ะ”

เจ้าสาวยังไม่ตอบ ลุกขึ้นสำรวจตัวเองจากกระจกเต็มตัวบานใหญ่อีกครั้ง

“หนูชมว่าต่างหูที่แม่เตรียมให้ เพชรเม็ดเล็กไปนะคะ”

“แม่ว่าไม่หรอกลูก เครื่องประดับบนชุดเยอะพอแล้ว ถ้าเพชรที่ต่างหู 
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ใหญ่ไปจะยิ่งดูเต็ม หน้าสวย  ๆ  ของลูกก็จะไม่เด่นนะ” ชนกนันท์ยกเหตุผลนั้น 

ให้ลูกสาวสบายใจ ที่จริงเครื่องเพชรหลายชุดนำไปฝากขายตั้งนานแล้ว แต่หล่อน 

ไม่เคยบอกให้ลูกสาวรู้

“แล้วภูมิมาหรือยังคะแม่ ให้ภูมิมาอยู่เป็นเพื่อนหนูชมหน่อย”

“ภูมิเป็นผู้ชาย เข้ามาอยู่ในห้องนี้ไม่ได้หรอก เป็นเพื่อนเจ้าสาวแค่กั้น 

ประตูอยู่หน้าห้องก็พอ” เรื่องขนบธรรมเนียมชนกนันท์ท่องจำจนขึ้นใจ แม้ว่า 

เพื่อนเจ้าสาวจะเป็นผู้ชายอย่างผิดธรรมเนียม แต่เรื่องนี้ไม่อาจขัดใจบุตรสาวได้

เมื่อทุกอย่างเรียบร้อย บรรดาช่างทั้งหลายก็รีบเก็บข้าวของ ชนกนันท์ 

เอ่ยเร่งให้ทำเวลา จากนั้นก็เข้าไปสวมกอดชมบงกชส่งท้าย ก่อนจะปล่อยให้ 

หญิงสาวอยู่คนเดียว

ใกล้ถึงเวลาสำคัญ ความตื่นเต้นหลั่งไหลมาจากไหนไม่รู้ ทำให้หญิงสาว 

นั่งไม่เป็นสุข เดินวนรอบห้อง กระสับกระส่ายผิดนิสัย ปกติแล้วไม่เคยมีเรื่อง 

อะไรทำให้หล่อนตื่นเต้นและตั้งตารอได้ เพราะทุกเรื่องมักจะเกิดขึ้นตามความ 

ต้องการเสมอ

แต่ตอนนี้หล่อนกำลังตื่นเต้น!

ปล่อยให้มากไปกว่านี้ชักจะไม่ได้การ เมื่อรู้สึกตัวจึงหยิบโทรศัพท์มากด 

วิดีโอคอลหาเพื่อนรัก อย่างน้อยที่สุดขอให้ได้ยินเสียง ได้เห็นหน้าคนที่คอย 

ให้คำปรึกษากับหล่อนเสมอ

“ใจคอจะไม่ให้ฉันได้ตะลึงความสวยของเธอไปพร้อมกับคนอื่นหน่อยเหรอ 

หนชูม ไมต่ืน่เตน้เลย” ภาพทีเ่หน็หญงิสาวสวยโดดเดน่ทกุองศา สะกดใหช้ายหนุม่ 

ไม่อาจละสายตาไปจากหน้าจอ

“ให้ฉันนั่งรออยู่ในห้องคนเดียวตั้งสิบนาทีได้อกแตกตายกันพอดี อยู่เป็น 

เพื่อนคุยกับฉันหน่อย นายเองก็หล่อไม่เบาเลยนะภูมิ เห็นมั้ยล่ะว่าสูทสีทองตัวนี ้

เหมาะกับนายที่สุด”

ภูมิก้มมองตัวเอง เสื้อผ้าที่หญิงสาวจัดการให้จะขัดใจอะไรได้

“ธีมสีทองอลังการ ยังดีนะที่ชุดตอนเย็นไม่ได้ทองขนาดนี้”

“ก็ฉันไม่ชอบสีพื้น  ๆ  เชย  ๆ งานแต่งที่ไหนก็มีแต่สีชมพู  เลี่ยนชะมัด  
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สู้สีน้ำตาลทองหรือเบอร์กันดีก็ไม่ได้ ให้ความรู้สึกคนละคลาส” 

และนั่นเป็นเหตุให้หญิงสาวออกคำสั่งเนรมิตงานแต่งงานเป็นโทนนั้นทั้งหมด

“แล้วเจ้าบ่าวเธอรู้หรือเปล่าว่าต้องใส่ชุดสีอะไร ธีมงานเป็นแบบไหน”

เมื่อพูดถึงเรื่องนี้ คิ้วสวยก็ย่นเข้าหากันทันที ก่อนที่จะรีบคลายลงเมื่อ 

นึกถึงผลเสียของการทำหน้าแบบนั้น ไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยถ้าต้องมีริ้วรอย

“แม่ฉันบอกความต้องการทุกอย่างกับลุงอรรถไปแล้ว ยังไงลูกชายเขาก็ 

ต้องทำตาม” 

‘ถ้าลองไม่ปฏิเสธที่จะเข้าพิธีวิวาห์ แสดงว่านายนั่นก็อยากแต่งงานกับฉัน 

จนตัวสั่นเหมือนกัน’ เธอคิดในใจ

“ไม่กลัวว่าพอเจอตัวจริง  เจ้าบ่าวจะขี้ริ้วขี้ เหร่  สิวเห่อเต็มหน้าเหรอ  

หน้าตาเป็นยังไงก็ไม่เคยเห็น หาข้อมูลจากกูเกิลก็ไม่มีภาพเจ้าของไร่กาแฟอิศวัชร์  

เก็บเนื้อเก็บตัวแบบนี้คงจะไม่ถึงขนาดดูไม่ได้หรอกนะ” ชายหนุ่มรู้ดีว่าหญิงสาว 

ไม่ปรารถนาบุคคลหน้าตาแบบนั้น ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าที่สามีก็ตาม

“ไม่หรอก...” น้ำเสียงของชมบงกชลดระดับความมั่นใจลง “ฉันเคยหา 

ข้อมูลเจอข่าวของไร่นี้ คอลัมนิสต์เขียนชัดเจนว่าเจ้าของไร่เป็นหนุ่มหล่อคมเข้ม”  

นั่นคือข่าวเดียวที่กว่าจะหาเจอ 

ว่าที่เจ้าบ่าวของชมบงกชเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างที่เพื่อนเธอว่า แม้จะร่ำรวย 

แต่ก็ไม่เคยออกสื่ออวดชื่อเสียงและฐานะ เป็นถึงลูกชายคนเดียวของเจ้าของ 

บริษัทส่งออกอาหารแช่แข็งติดอันดับประเทศ กลับไม่ใช้ความรวยสร้างชื่อเสียง 

ให้กับไร่เมื่อมีโอกาส

“โธ่เอ๊ย ที่แท้ก็แอบหาข้อมูลคัดกรองมาเป็นอย่างดีแล้วนี่เอง  ถึงยอม 

ตกลงแต่งง่าย ๆ ทีนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นคุณหนูตกอับแล้วส ิ เพราะอีกไม่กี่นาท ี 

เธอกำลังจะกลายเป็นคุณหนูตกถังข้าวสาร”

ยักไหล่ให้กับประโยคที่เพื่อนรักพูด หากจะเปรียบว่าหล่อนตกถังข้าวสาร 

ก็ดีกว่าตกอับ วัฒนาพร็อปเพอร์ตี้จะได้ผ่านวิกฤตร้ายนี้ไปด้วยดี

“เอาเป็นว่าวินวินทั้งคู่ นายอิศวัชร์ได้ชื่อของฉันเป็นคู่ชีวิตมีแต่ผลดีกับไร่  

เผลอ  ๆ  ตัวเลขส่งออกเมล็ดกาแฟจะพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์  เพราะได้ฉัน 
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มาโปรโมตผลิตภัณฑ์จากไร่ด้วยการโฆษณาผ่านทางชมคอฟฟี่” 

เจ้าสาวจินตนาการถึงร้านกาแฟสุดหรูที่กำลังก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์  

เธอเชื่อว่าการเปิดธุรกิจหลาย  ๆ  อย่างดูเป็นเวิร์คกิ้งวูแมนตัวจริง

“สรุปว่างานแต่งงานของเธอคือธุรกิจล้วน ๆ ถึงเจ้าบ่าวจะตัวดำคล้ำก็ไม่สน”

“เอ๊ะ นายรู้ได้ไงว่านายนั่นดำคล้ำ”

“ก็พูดเองว่าหล่อคมเข้ม” ชายหนุ่มรู้สึกไม่พอใจเล็ก ๆ ที่เพื่อนสาวไม่ได้กลัว 

การเข้าพิธีแต่งงานเหมือนท่าทีก่อนหน้านี้ น้ำเสียงจึงติดจะประชดประชัน

“หล่อคมเข้มไม่ได้แปลว่าตัวดำผิวคล้ำนะภูมิ เขาเป็นถึงเจ้าของไร่ คง 

ไม่ลงมือทำไร่เองให้เหนื่อยหรอก นั่งสั่งการหน้าคอมพ์ คอยรับคำสั่งซื้อขาย 

สบายกว่าเยอะ อีกอย่าง บนดอยนั่นคงจะอากาศดี แดดไม่ได้ร้อนเปรี้ยงเหมือน 

กรุงเทพฯ ที่ว่าคมเข้มคงจะหมายถึงคิ้วหนา  ๆ เข้ม  ๆ จมูกโด่งเป็นสัน...”

ที่พูดมาทั้งหมดเป็นการมโนว่าที่เจ้าบ่าวของหล่อนทั้งนั้น ถ้าหากคอลัมนิสต ์

ของนิตยสารฉบับนั้นเขียนเกินจริงละก็ เธอจะตามไปเล่นงานถึงสำนักพิมพ์เลย 

คอยดู

“เฮ้อ ในเมื่อคิดเองเออเองได้ทุกเรื่อง จะมาชวนคุยให้ออกความเห็น 

ทำไมอีก จวนได้เวลาแล้ว นั่งปั้นยิ้มหวาน  ๆ  รอเจ้าบ่าวของเธอไปเถอะ ขบวน 

ขันหมากเตรียมพร้อมแล้ว รอแค่เจ้าบ่าวคิ้วหนาจมูกโด่งของเธอปรากฏตัว 

เท่านั้นละ”

“อะไรนะ นี่เขายังมาไม่ถึงอีกเหรอ” ชมบงกชนั่งไม่ติด กระเด้งตัวจาก 

เตียงจนภาพในโทรศัพท์สั่นไหวตาม

“คงจะเป็นคนตรงต่อเวลามั้ง นี่เพิ่งเก้าโมงสี่นาทีเอง เหลืออีกตั้งห้านาที”  

ชายหนุ่มขอเหน็บแม่คนที่เห็นเขาเป็นเพียงเพื่อนรักสักหน่อย

“งั้นนายรีบไปเตรียมตัวเลย ถ้าเกิดว่า...” ฝืนตัวเองไม่ให้เม้มริมฝีปาก  

ด้วยเกรงว่าลิปสติกจะเปื้อน “ถ้าเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล รีบส่งข่าวมาบอกฉัน 

เลยนะภูมิ”

“รับทราบครับคุณหนูชมบงกช กระผมขอตัวไปทำหน้าที่เพื่อนเจ้าสาวก่อน  

ส่วนคุณหนู. . .”  กลับมาพูดเป็นจริงเป็นจังต่อว่า  “หายใจเข้าลึก  ๆ  ค่อย  ๆ  
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ผ่อนออก นั่งรออยู่ในห้อง ไม่ต้องเสียขวัญไป ดีเสียอีกที่มีเรื่องให้ตื่นเต้นจนนาท ี

สุดท้าย”

ชมบงกชถลึงตาใส่ก่อนกดวางสาย รีบเดินไปที่หน้าต่างเพื่อแง้มผ้าม่านดู 

เหตุการณ์ด้านล่าง จากห้องนอนริมตัวบ้าน มองออกไปที่ประตูรั้วหน้าบ้านไม่ชัด 

นัก แต่ก็พอจะเห็นขบวนขันหมากที่เตรียมตัวพร้อมแล้ว เห็นต้นกล้วย ต้นอ้อย 

โผล่พ้นประตูรั้ว ฝั่งเจ้าบ่าวนั้นเตรียมคนมาร่วมพิธีหนาตาสมฐานะ

แล้วเจ้าบ่าวของหล่อนล่ะ...

ขบวนแห่ขันหมากประจำที่เรียบร้อยก่อนเวลาฤกษ์  ขันหมากเอกประกอบด้วย 

พานขันหมาก  พานสินสอดวางเงิน  พานสินสอดวางทอง  พานแหวนหมั้น  

และพานไหว้ผู้ใหญ่ แบ่งหน้าที่ให้บุคคลสำคัญในครอบครัวถือกันคนละพาน  

ขณะที่พานธูปเทียนแพสำหรับเจ้าบ่าวถือนั้น ตอนนี้  ‘ฝาก’  อยู่กับผู้ใหญ่คนหนึ่ง 

ให้ถือแทน

คู่ต้นกล้วยต้นอ้อยที่อยู่หลังพาน รับหน้าที่โดยพนักงานในบริษัทของ 

อรรถชัย คอยชะเง้อมองหาเจ้าบ่าวไม่ต่างจากคนอื่น  ๆ  ที่ยืนรอในขบวนอยู่นาน 

แล้ว หากเจ้าบ่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะปรากฏตัวแต่อย่างใด ทำให้พ่อและแม่เลี้ยง 

เจ้าบ่าวร้อนใจยิ่งนัก

“ยังไงนายอิศก็ต้องมา เมื่อคืนผมโทร.ไปที่ไร่ เด็กบอกว่าอิศออกไปตั้งแต ่

เย็นแล้ว โทร.เช็กที่โรงแรมก็ยืนยันว่านายอิศมาเข้าพักตั้งแต่หัวค่ำ ใจเย็น  ๆ  

นะคุณ รถอาจจะติด” อรรถชัยพูดให้กำลังใจชุติมา ภรรยาคนปัจจุบันที่อยู่กิน 

กันมากว่าสิบปี

“ชุก็หวังให้เป็นอย่างนั้นค่ะ”

วงกลองยาวท้ายขบวนแห่เตรียมพร้อมที่จะโห่ตามฤกษ์แล้ว อีกเพียง 

สองนาทีเท่านั้น เวลานี้ชุติมาเริ่มหายใจไม่ทั่วท้อง นึกกังวลไปต่าง  ๆ  นานา หาก 

ลูกเลี้ยงของหล่อนไม่มาจะเกิดอะไรขึ้น

ทันใดนั้น เสียงรถเคลื่อนตัวมาก็เรียกให้ทุกคนหันไปมอง ไม่ใช่รถลิมูซีน 

คันหรูอย่างที่ใครต่อใครนึกไว้ กลายเป็นรถแท็กซี่สีชมพูขับเข้ามาจอดเทียบ 
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ขบวนขันหมาก ผู้โดยสารก้าวลงจากรถด้วยมาดเท่

ชายที่ใส่สูทสีดำคลุมทับเชิ้ตสีขาว กางเกงสแล็คพอดีตัวเข้ากับรองเท้าหนัง 

หัวแหลมมันวาว ขยับเสื้อสูทหนึ่งครั้งให้เข้าที่ ก่อนสูดลมหายใจเข้าลึกเรียก 

ความมั่นใจ แล้วเดินตรงมายังหน้าขบวน

ผู้คนที่ยืนอยู่ในขบวนขันหมากขยับตัวมองตามกันเป็นตาเดียว ไม่เคย 

มีใครเห็นหน้าค่าตาลูกชายคนเดียวของอรรถชัย จึงส่งเสียงวิจารณ์กันแบบเงียบ  ๆ  

ชายในชุดสูทนั้นหน้าตาดีประมาณหนึ่ง ออกไปทางขาวตี๋เหมือนลูกคนจีน หาก 

ไม่ได้แต่งตัวเต็มยศด้วยสูทชุดนี้ กับทรงผมที่ใส่เยลหวีเสยให้เรียบแปล้ดูเนี้ยบ  

ความหล่ออาจจะไม่โดดเด่นสักเท่าไร

เสียงโห่ครั้งที่หนึ่งดังขึ้นทันทีเมื่อเห็นเจ้าบ่าวปรากฏตัวตรงเวลาตามฤกษ์ 

พอดี อรรถชัยหันกลับไปโบกมือส่งสัญญาณทำนองว่าให้หยุด ผู้คนในขบวนที่ 

เตรียมจะขานรับต่างก็แปลกใจไม่น้อย

อรรถชัยหันกลับมาด้วยสีหน้าไม่สู้ดี แต่บอกชัดว่าไม่พอใจเป็นอย่างมาก  

พูดกับชายหนุ่มที่เพิ่งปรากฏตัวไปว่า

“นายอิศอยู่ไหน!”

แม้จะพยายามแค่นเสียงให้ได้ยินเพียงสองคน แต่ความเงียบที่ทุกคน 

พร้อมใจกันหยุดเซ็งแซ่ทำให้ได้ยินประโยคนั้นชัดเจน ชุติมาหน้าเสีย รู้ว่าคงจะ 

เกิดเรื่องอย่างที่นึกกลัว จึงเข้าไปเกาะแขนสามีรอฟังคำตอบไปพร้อมกัน

“เอ่อ...คือ พอดีเกิดเรื่องที่ไร่นิดหน่อย นายอิศเลยมาไม่ได้ครับคุณลุง”  

เจก หรือผู้จัดการไร่อิศวัชร์ เพื่อนเจ้าของไร่อึกอักไม่กล้าสบตาอรรถชัยพลาง 

เอ่ยให้ความกระจ่างไป เขาเห็นชุติมาตัวเซเล็กน้อยโดยมีอรรถชัยคอยประคองไว้

“เกิดเรื่องอะไรใหญ่โตถึงขนาดมาแต่งงานไม่ได้”

เจกหันหน้าหันหลัง คงไม่เหมาะที่จะบอกเหตุผลให้ฟังตอนนี้  จึงพูด 

ขอร้องไปว่า

“ไว้ผมจะเล่าให้คุณลุงฟังครับ”

“อย่าบอกนะว่าอิศจะให้เธอมาเป็นเจ้าบ่าวแทน!” อรรถชัยต้องรั้งแขน 

ของชุติมาให้แน่นขึ้นอีกเมื่อภรรยาทำท่าจะเป็นลม
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“ปะ...เปล่าครับ อิศแค่ให้ผมมาส่งข่าว” อันที่จริงนั่นคือทางเลือกหนึ่งที่ 

อิศวัชร์บอกไว้ แต่เขายืนกรานปฏิเสธ ทำหน้าที่ในฐานะเพื่อนได้ดีที่สุดก็แค่มา 

ส่งข่าวเป็นหนังหน้าไฟแทน

“เอาไงดีคะคุณ นักข่าวในงานเต็มเลย” ชุติมากังวลใจกับเรื่องนี้ไม่น้อย  

ชื่อเสียงของหลานสาวจะต้องด่างพร้อยเพราะเรื่องแต่งงานเป็นครั้งที่สอง แม้ 

ครั้งแรกจะยังไม่ถึงขั้นหมั้นหมาย แต่วันนี้จะยิ่งตอกย้ำให้ข่าวเก่ากลับมาปะทุขึ้น 

อีกครั้งแน่

“เราต้องบอกความจริงกับน้องสาวคุณว่าเกิดอะไรขึ้น ต้องช่วยกันหาวิธี 

แก้ไขสถานการณ์ให้ผ่านไปได้ก่อน”

ชุติมาพยักหน้ารับแล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทร.ส่งข่าวร้ายนี้ให้น้องสาว 

ทราบทันใด จากนั้นรีบเดินนำขบวนขันหมากเข้าไปในบ้านโดยไม่ต้องเสียซอง 

ค่าผ่านประตู จึงเป็นที่สนใจต่อบรรดานักข่าวที่ปักหลักรอทำข่าวอยู่ตรงบริเวณ 

สนามหญ้า

สีหน้าของแต่ละคนในขบวนขันหมากฝ่ายเจ้าบ่าวบอกบุญไม่รับกันทั้งนั้น  

เจกกลายเป็นบุคคลที่นักข่าวให้ความสนใจมากที่สุด เพราะยังคิดว่าชายหนุ่มคือ 

เจ้าบ่าว ต่างกรูเข้ามาถ่ายรูปขอสัมภาษณ์กันยกใหญ่ ชายหนุ่มที่ไม่เคยเจอความ 

วุ่นวายได้แต่ยกมือขึ้นมาป้องหน้าไม่ตอบคำถามใด  ๆ 

พอเข้ามาในตัวบ้านได้ และนักข่าวถูกกันไว้ให้อยู่แต่ภายนอก พ่อเจ้าบ่าว 

ก็ถอนหายใจทิ้งเฮือกใหญ่อย่างหนักใจ เมื่องานหมั้นกำลังจะกลายเป็นข่าวใหญ่ 

พาดหัวในวันพรุ่งนี้

ขณะที่เจ้าสาวรู้สึกได้ถึงความผิดปกติเพราะแอบมองอยู่นานแล้ว พอเห็น 

ขบวนขันหมากเดินผ่านประตูเงินประตูทองมาอย่างง่ายดายโดยไม่เสียสักซอง 

ก็เอะใจ

‘ให้นั่งรอเงกอยู่ในห้องนี้คนเดียว ไม่มีใครคิดจะส่งข่าวฉันเลย!’

ตั้งท่าจะลงไปข้างล่างให้เห็นกับตาว่าเกิดอะไรขึ้น เวลานั้นโทรศัพท์มือถือ 

ก็ดังขึ้นพอดี

“เกิดอะไรขึ้นภูมิ ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ จะลงไปข้างล่างเดี๋ยวนี้” ชมบงกช 
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หันไปสำรวจตัวเองหน้ากระจกบานใหญ่อีกครั้งให้แน่ใจว่าหล่อนสวยสะกดสายตา 

ทุกคน

“หนูชม...ฉันเสียใจด้วย เจ้าบ่าวเธอไม่มา”

น้ำเสียงของภูมิไม่ได้แสดงออกเต็มที่ว่าเสียใจอย่างที่พูด หญิงสาวยังนึกว่า 

เพื่อนชายล้อเล่นเสียมากกว่า จึงย้อนถามให้ได้ความกระจ่าง

“แต่ฉันเห็นผู้ชายใส่สูทคนนั้นเดินเข้ามาพร้อมลุงอรรถ” แม้ระยะไกล 

แต่ก็มั่นใจว่าหน้าตาของผู้ชายคนนั้นไม่ได้ขี้ริ้วขี้เหร่อย่างที่นึกกังวล

“ลงมาดูด้วยตาตัวเองเถอะ ขออย่างเดียวอย่ากรี๊ดนะ”

หญิงสาวในชุดไทยจักรีก้าวลงบันไดด้วยท่วงท่าสง่างาม  ใบหน้าไม่ได้ยิ้มแย้ม 

เพราะมีความกังวลที่พยายามข่มไว้อย่างยากเย็น 

‘ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ตั้งสติไว้ชมบงกช วันนี้เธอสวยท่องเอาไว้ ความสวย 

จะทำให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี’

วิธีคิดของชมบงกชอาจจะแปลกไปสักหน่อย แต่ก็ช่วยระงับอาการอยาก 

กรีดร้องระบายความโกรธได้

‘การโวยวายไม่ดูสถานการณ์แบบนั้นมีแต่คุณหนูในละครเท่านั้นที่ทำ แต่ 

ฉันคือคุณหนูชมบงกช ฉันต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองได้’

ชนกนันท์ปรี่เข้าไปรับบุตรสาวอย่างรู้งาน ขณะที่ภูมิตั้งท่าพร้อมที่จะเข้าไป 

ปลอบใจเพื่อนรักเช่นเดียวกัน ชมบงกชกวาดตามองผู้คนมากมายที่อยู่ข้างล่าง  

ในสายตาของคนทั้งหมดนั้นแสดงออกทั้งสงสารและเห็นใจ

“หนูชมลงมาทำไมลูก นักข่าวเต็มเลย เดี๋ยวทางนี้แม่จัดการเอง”

“เกิดอะไรขึ้นคะแม่ เจ้าบ่าวหนูชมล่ะคะ” หญิงสาวพอจะรู้แล้วว่าที่ภูมิ 

โทร.ส่งข่าวเมื่อสักครู่คือเรื่องจริง พลางกวาดตาไปมองผู้ชายใส่สูทคนนั้น

เจกรับรู้ได้ถึงพลังบางอย่างของหญิงสาวที่ส่งผ่านมาทางสายตาพิฆาต  

ดวงตาเรียวเล็กแต่ดุคมดั่งพญาเหยี่ยว น่าหวาดเสียวแทนเจ้าบ่าวตัวจริงหากยืน 

อยู่ตรงนี้ เขารีบหลบสายตาคู่นั้น เกรงว่าจะกลายเป็นเหยื่อที่ถูกหันมาเล่นงาน

“เกิดปัญหานิดหน่อยนะลูก คือ...” ชนกนันท์หันมาพยักพเยิดขอตัวช่วย  



เจ้าสาวสายบัว

19

ชุติมา ผู้ที่ชมบงกชให้ความเคารพลุกขึ้นมารับหน้าแทน

“พอดีว่าที่ไร่มีปัญหา ตาอิศก็เลยมาไม่ทันงานหมั้นน่ะหนูชม”

“ปัญหาคืออะไรคะป้าชุ ใหญ่พอที่จะทิ้งงานหมั้นไปดื้อ  ๆ งั้นเหรอ” หล่อน 

พยายามเปล่งเสียงให้สั่นน้อยที่สุด อุณหภูมิในร่างกายนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อย  ๆ  รอ 

จุดระเบิด

ชุติมาหันไปหาอรรถชัย ก่อนที่ทุกสายตาจะจับจ้องไปยังชายหนุ่มผู้คาบข่าว 

มาบอก ถึงเวลาที่เจกจะต้องอธิบายให้ทุกคนในที่นี้กระจ่างเสียที

“คือว่า...คนงานในไร่ที่เป็นลูกสาวแม่ครัวใหญ่ ทำงานกับทางไร่มาตั้งแต่ 

สมัยคุณท่าน” ชายหนุ่มหยุดพูดความยาว เพราะเห็นสายตาอรรถชัยส่งมา 

เป็นนัยว่าหยุดพล่ามและเข้าเรื่องได้แล้ว “คือคนงานคนนั้นเจ็บท้องจะคลอด  

อิศก็เลยต้องรีบพาไปส่งโรงพยาบาลครับ เพราะเวลานั้นเธอเสียเลือดมากและ 

ยังไม่ถึงกำหนดคลอดด้วย”

ชมบงกชได้ยินแล้วอ้าปากค้าง อยากจะร้องกรี๊ดออกมาเหมือนอย่างคุณหน ู

ในละครจริง  ๆ  สักครั้ง

“นายอิศ!” อรรถชัยคำรามเสียงอยู่ในลำคอ ไม่คิดเลยว่าอิศวัชร์จะใช้ 

เหตุผลนั้นเป็นข้ออ้างหนีการแต่งงาน เขาไม่ควรเชื่อใจลูกชายที่ชังเขากับภรรยา 

ตั้งแต่แรก

“คงเป็นเหตุสุดวิสัยจริง  ๆ  นะคะคุณ เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะบอก 

นักข่าวยังไงดี” ชุติมาทำใจยอมรับเรื่องนี้ได้ก่อนใคร พร้อมที่จะทำให้เรื่อง 

ทุกอย่างไม่แย่ไปกว่านี้

“จะให้หนูชมปั้นหน้ายิ้มแย้มไปบอกนักข่าวว่ายังไงดีคะ ขอที่สมเหตุ- 

สมผลกว่าเรื่องเมื่อสักครู่”

“หนูชม ลุงต้องขอโทษหนูจริง  ๆ  ที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น อย่าหาว่าลุงดูถูก 

หรืออะไรเลยนะ สินสอดทั้งหมด ลุงขอยกให้เป็นการขอโทษครอบครัวหนู 

ด้วยใจจริง”

ได้ยินอรรถชัยพูดแสดงความรับผิดชอบอย่างนั้น วัฒนาจึงรีบพูดออกตัว

“ผมว่ามันมากเกินไปหรือเปล่าคุณอรรถ อันที่จริงงานนี้ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้น  
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ผมคงรับไว้ฟรี  ๆ  ไม่ได้หรอก อย่างน้อยถ้าจะให้ ผมขอรับไว้เป็นการกู้ยืมแทน 

ก็แล้วกัน”

ชมบงกชไม่มีอารมณ์จะมาสนใจกองเงินกองทองตรงหน้า พูดแทรกขึ้น 

อย่างสุดทนว่า

“หนูชมอยากรู้ค่ะว่า ชื่อเสียงของหนูชมใครจะรับผิดชอบ”

ทันทีที่ประตูบ้านเปิดออก  นักข่าวที่รอสัมภาษณ์ต่างกรูเข้ามาเก็บภาพ  เจ้าสาว  

ปรากฏตัวด้วยชุดไทยสีทองงามสง่า ท่วงท่าที่ตั้งใจโพสให้นักข่าวถ่ายภาพดูดี 

ไม่มีที่ติ

“เกิดอะไรขึ้นคะ ทำไมขบวนขันหมากถึงไม่ได้แห่เข้ามา”

“เจ้าบ่าวไม่ใช่ผู้ชายใส่สูทคนเมื่อกี้เหรอคะ”

“ถ้าไม่ใช่ แล้วผู้ชายคนนั้นเป็นใครครับ เจ้าบ่าวตัวจริงอยู่ที่ไหน”

คำถามสาดเข้ามาพร้อมเสียงชัตเตอร์ที่ดังระงม  ชมบงกชนึกค่อนขอด 

อยูใ่นใจ แทนทีป่ระโยคแรกจะไดย้นิคำชมจากปากนกัขา่วถงึความสวยและโดดเดน่ 

ไม่แพ้คนดังที่ได้แต่งงาน กลายเป็นว่าหล่อนจะต้องอดทนนิ่งฟัง และต้อง 

ตอบคำถามที่คนต้นเหตุก่อไว้แต่ไม่เห็นเงา!

“ขอโทษนะคะน้อง ๆ นักข่าว พอดีว่าเกิดปัญหานิดหน่อยน่ะค่ะ” ชนกนันท ์

ออกโรงพูดแทน นักข่าวจึงเบนความสนใจมาทางแม่เจ้าสาว

“ปัญหาอะไรครับ”

“นั่นสิคะ งานเลี้ยงเย็นนี้ต้องล้มเลิกด้วยหรือเปล่าคะ”

“เสียฤกษ์แบบนี้ คงไม่มีงานแต่งแล้วใช่มั้ยคะ”

‘นับหนึ่งถึงสิบไว้ชมบงกช ความเครียดจะทำให้แก่เร็ว หนึ่ง...สอง...สาม...’

“ไม่ได้ล้มเลิก แค่เลื่อนไปก่อนครับ ผมในฐานะพ่อเจ้าบ่าว ต้องขออภัย 

น้อง  ๆ  นักข่าวทุกคนที่อุตส่าห์ตั้งใจมาทำข่าววันนี้ แต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยจริง  ๆ”  

อรรถชัยยิ้มใจเย็นตอบคำถามแทน

“เหตุสุดวิสัยอะไรพอจะบอกได้หรือเปล่าคะ หรือว่าเจ้าบ่าวไม่เต็มใจที่จะ 

แต่งเหมือนครั้งที่แล้วคะ”
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นักข่าวสาวคนหนึ่งถามจี้ถูกจุดระเบิดของชมบงกช เซเลบสาวสะบัดหน้า 

ไปทางคนตั้งคำถามอย่างเอาเรื่อง ตอบนักข่าวคนนั้นไปว่า

“ทำความเข้าใจเสียใหม่นะคะน้อง ชมบงกชไม่เคยแต่งงานครั้งแรกค่ะ”

ตอบคำถามแบบนิ่ง  ๆ แต่น้ำเสียงเชือดเฉือนยิ่งนัก ทำให้นักข่าวแต่ละ 

สำนักเงียบไปทันใด ชมบงกชไม่รอช้า พูดเคลียร์ตัวเองต่อไป

“เจ้าบ่าวของหนูชมประสบอุบัติเหตุขาหักค่ะ”  เหตุผลที่เพิ่งคิดขึ้นมา 

สด  ๆ  ร้อน  ๆ เพราะคิดดูแล้วนายอิศวัชร์ควรจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้าง แค่แช่ง 

ให้แข้งขาหักยังน้อยไป “แค่นี้พอจะสุดวิสัยมั้ยคะ และก็อย่างที่ลุงอรรถบอก 

ไปแล้วว่าแค่เลื่อน ไม่ใช่ล้มเลิก กรุณาทำข่าวที่สร้างสรรค์ ให้เกียรติหนูชม 

ด้วยค่ะ”

ไม่มีเสียงของนักข่าวถามแทรกอีกต่อไป ชนกนันท์อาศัยจังหวะนี้ร่ำลา 

นักข่าว รีบดันตัวบุตรสาวเข้าไปในบ้าน สั่งให้คนปิดประตูและเชิญนักข่าวไปส่งถึง 

รถ กว่าเหตุการณ์จะสงบกลับมาเป็นปกติได ้ เล่นเอาทุกฝ่ายหมดแรงไปตาม ๆ กัน

“หนูชมขออยู่คนเดียว”

หญิงสาวเอ่ยพร้อมเดินขึ้นบันไดจากไป ไม่มีใครกล้าขัดความตั้งใจของ 

ชมบงกช ภูมิรู้ดีว่าเวลานี้ชมบงกชกำลังเจอเรื่องราวกระทบใจหนักพอสมควร  

แต่หญิงสาวไม่เรียกสิ่งนั้นว่าทุกข์ พูดอยู่เสมอว่าชีวิตของชมบงกชไม่รู้จักคำนั้น  

สิ่งเดียวที่จะทำให้ความสุขน้อยลงคือความเหน็ดเหนื่อยใจ

เชื่อมั่นว่าความเหน็ดเหนื่อยใจที่เจอวันนี้หล่อนจะผ่านมันไปได้ เงินทอง 

ของหมั้นที่อรรถชัยยกให้ แม้วัฒนาจะรับไว้เป็นการกู้ยืม อย่างน้อยก็ทำให้ฐานะ 

ทางการเงินและหน้าตาในสังคมของหญิงสาวยืนหยัดได้ต่อไป หล่อนจะไม่เก็บ 

เอาเรื่องของผู้ชายใจเสาะคนนั้นมาคิดแค้นอีก

‘ตอนนี้ฉันยังเป็นนางสาว ใช่...ไม่มีงานหมั้น และฉันก็ยังเป็นโสด’

คิดได้ดังนั้นก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา ตั้งใจจะเข้าไปลบรูปก่อนหน้านี้ที่โพสต ์

ไป แต่คิดดูแล้ว ถ้าทำอย่างนั้นคนจะต้องนึกว่าหล่อนเสียใจที่โดนผู้ชายสลัดทิ้ง 

อีกครั้ง แค่พิมพ์เป็นข้อความแก้ต่างให้ตัวเองอย่างที่ให้สัมภาษณ์นักข่าวก็พอ

ทว่าความรู้สึกเปลี่ยนไปทันใด กลายเป็นถูกจุดชนวนระเบิดขึ้นมาอีกครั้ง  
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เมื่อ เห็นแหล่งข่ าวจากสำนักพิมพ์หนึ่ งที่หล่อนฟอลโล่ติดตามข่าวสารอยู่   

ลงรูปไปเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมา เป็นรูปของหล่อนในชุดไทยสวยสง่า ใต้รูปนั้น 

ตั้งข้อความไว้อย่างเจ็บแสบว่า

‘งานหมั้นไร้เจ้าบ่าวของเจ้าสาวสายบัว’
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รถกระบะฟอร์ด  คลาสสิกสีฟ้าคันเก่าขับลัดเลาะมาตาม 

ทางลัด  แต่ละเนินที่ขับผ่านขรุขระจนตัวรถคลอนไปตามแรงกระแทก  แม้ 

เส้นทางนี้จะลำบากกว่าทางหลัก แต่ย่นระยะเวลาในการเดินทางได้หลายสิบนาที

พื้นที่บริเวณนี้เดิมทีเป็นป่ารกอยู่ในอาณาเขตของไร่อิศวัชร์ ท้ายสุดของไร่ 

ติดกับภูเขา ดินบริเวณนี้ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงปล่อยให้ต้นไม้ขึ้นรก ทว่า 

เจ้าของไร่เสียดายที่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่าไม่ได้ใช้ประโยชน ์ จึงสั่งการให้ถางต้นไม ้ 

ตัดเป็นทางใช้สำหรับสัญจรในการเข้าออกไร่เฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

หากขับอ้อมเขาลูกนี้ขึ้นไปจะเจอกับลำธารสายเล็ก  ๆ  ที่ต้นน้ำไหลลงมา 

จากเทือกเขาตลอดทั้งปี คนนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับไร่ไม่มีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสถึง 

ธรรมชาติที่ไร่กาแฟแห่งนี้มีอยู่ เนื่องจากไร่อิศวัชร์เป็นไร่ปิด ไม่อนุญาตให้ใคร 

เข้าออกเยี่ยมชมไร่ได้ตามใจชอบ หรือเปิดเป็นทัวร์ชมไร่เหมือนกับที่อื่น ๆ เพราะ 

เจ้าของนั้นรักความสงบเป็นอย่างยิ่ง

ในการติดต่อซื้อเมล็ดกาแฟจากไร่นี้ ต้องทำเรื่องแจ้งความประสงค์เข้ามา 

เป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อเจ้าของไร่พิจารณาเห็นชอบ จึงจะเชิญเข้ามาสำรวจและ 

ตกลงซื้อขายกันในที่สุด

เมื่อเข้าเขตไร่บนทางปกติที่เรียบกว่า คนขับก็เร่งความเร็วมุ่งหน้าไปยัง 

สำนักงาน คนงานที่กำลังสาละวนอยู่กับต้นกาแฟหันมามองรถเจ้าของไร่ผู้เคร่งขรึม  

แต่ภายใต้ความเคร่งขรึมนั้น คนงานในไร่รู้ดีว่ามีแต่ความใจดีเอื้อเฟื้อแก่ลูกน้อง

อิศวัชร์ลงจากรถแล้วถอดแว่นกันแดดมาถือไว้ในมือ  เดินขึ้นไปบน 
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สำนักงานที่สร้างจากไม้สักทั้งหลังอย่างเร่งรีบ ชายหนุ่มระบายความเหน็ดเหนื่อย 

ตั้งแต่เช้ามืดจนถึงตอนนี้ออกมาด้วยการเป่าปากผ่อนลมหายใจทิ้ง

วันอาทิตย์เป็นวันหยุดของผู้ช่วยที่ดูแลเรื่องการเงิน จิณนาจึงไม่อยู่ที่นี่  

ไม่อย่างนั้นคงกระวีกระวาดสั่งให้เด็กรับใช้คนสนิทหาน้ำเย็นมาให้เขาทันทีที่มาถึง  

แต่เด็กรับใช้ที่ว่าก็ไม่ได้ทำหน้าที่บกพร่องแต่อย่างใด น้ำเย็นจึงมาส่งถึงตรงหน้า 

อย่างรวดเร็ว

“น้ำเจ้าคุณอิศ คุณจิณโทร.มาบอกสายเมื่อตะกี้ว่าคุณอิศกำลังปิ๊ก คุณอิศ 

รับของว่างเลยก่อเจ้า วันนี้มี...”

“ไม่ละ ฉันไม่หิว” อิศวัชร์ตัดบทพลางดื่มน้ำรวดเดียวหมดแก้ว “เจก 

กลับมาหรือยัง”

สายพิณที่เพิ่งหุบปากรีบอ้าปากตอบคำถามอย่างกระตือรือร้น

“ยังบ่มานะเจ้า แต่เอ๊...ปกติวันนี้คุณเจกบ่เข้าไร่นี่คะ หรือว่าคุณอิศ 

มีธุระสำคัญถึงต้องตามตัวคุณเจก”

อิศวัชร์เพียงเหลือบตามอง สาวใช้เจ้าปัญหาก็ยิ้มเจื่อน คิดได้ว่าไม่ใช่ธุระ 

อะไรของตัว

“ถ้านายเจกมาถึง บอกให้มาพบฉันด่วน”

สาวใช้รับคำสั่งออกจากห้องไปแล้ว อิศวัชร์จึงหยิบแฟ้มบนโต๊ะมาดูตัวเลข 

ที่จิณนาทำสรุปไว้ให้ตั้งแต่เมื่อวาน แต่ดูเหมือนตัวเลขจะเยอะเกินจนลายตา  

อ่านยังไงก็ไม่เข้าหัวเอาเสียเลย หรือเป็นเพราะตอนนี้อารมณ์ของเขาไม่ปกติ รู้สึก 

หงุดหงิด อะไร  ๆ  ก็ไม่เข้าหูเข้าตาไปหมด ชายหนุ่มจึงลุกจากเก้าอี้ตรงไปห้องน้ำ 

เพื่อล้างหน้าล้างตา

ถกแขนเสื้อแจ็กเก็ตยีนขึ้น วักน้ำล้างหน้าอยู่หลายทีจนผมที่ยาวระใบหน้า 

เปยีกและตอ้งเสยขึน้ เคราครึม้ทีน่าน ๆ จะเลม็ออกสกัทลีูไ่ปกบัคางปา้น หวัคิว้หนา 

จรดกับสันจมูกโด่งเป็นสัน นัยน์ตาดำสนิทดุดันส่งให้ใบหน้าของชายหนุ่มคมเข้ม  

หากลองได้ยิ้ม ใบหน้าดุนั้นจะสว่างขึ้นทันที

แต่น้อยครั้งนักที่จะได้เห็นรอยยิ้มที่ว่า

น้ำสะอาดช่วยชำระความเหนื่อยล้าได้บ้าง แต่พอกลับเข้ามาที่ห้องทำงาน  
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ความหงุดหงิดที่รู้สึกตลอดทั้งวันก็หายไปทันทีเมื่อเห็นผู้จัดการไร่นั่งแผ่หลาอยู่บน 

โซฟา เขารอฟังข่าวที่วานให้ไปทำ 

สีหน้าของเจกไม่ต่างจากอิศวัชร์เท่าไรนัก หรืออาจจะมากกว่าเสียด้วยซ้ำ

“โอ๊ย นึกว่ากรุงเทพฯจะเป็นเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ ตั้งใจส่งไปให้ถูกเชือด 

แท้ ๆ เลยไอ้อิศ!” เจกครวญคราง ทำท่าสยดสยองให้เพื่อนเห็นใจ แต่คนที่ส่งตัว 

เขาไปรู้ทันจึงตอบกลับไปว่า

“เมื่อคืนที่ไปตระเวนราตรีกับบรรดานางฟ้าโคโยตี้ จะบอกว่าแกไม่ได้ขึ้น 

สวรรค์งั้นสิ”

“โธ่ ไอ้บ้า แค่ไปนั่งกินเหล้าเอาบรรยากาศเท่านั้นแหละ”

เมื่อวานเขาส่งเพื่อนรักไปกรุงเทพฯ ให้เข้าพักที่โรงแรมย่านชานเมืองใน 

นามของอิศวัชร์แทนเขา เพราะตัวเขานั้นติดภารกิจ  ‘สำคัญ’ ทำให้เดินทางไป 

เป็น ‘เจ้าบ่าว’ อย่างที่พ่อต้องการไม่ได้ และรู้ดีว่า หากตัวเขาไม่ไปปรากฏที่โรงแรม  

พ่อจะต้องบุกมาถึงไร่เพื่อลากตัวไปเข้าพิธีหมั้นจนได้ จึงคิดหาทางรอดด้วยวิธีนี้

“ฉันก็นึกว่าแน่ อยากจะทำตัวเป็นหนุ่มเพลย์บอยเมืองกรุง แต่เอาเข้าจริง 

กลับหงอซะงั้น” ได้แขวะใส่ผู้จัดการไร่พอจะทำให้อารมณ์ดีขึ้นมาบ้าง จากนั้น 

จึงเลียบเคียงถามด้วยสีหน้าที่พยายามทำเป็นปกติ “ทำไมเพิ่งกลับมา งานล่มไป 

ตั้งแต่เช้าแล้วไม่ใช่เหรอ”

“โห...แกลองเป็นฉันดูมั้ย จะได้รู้รสชาติของการถูกเชือดว่าเป็นยังไง กว่า 

พ่อแกจะปล่อยตัวฉันมาได้ เค้นแล้วเค้นอีก นี่ลุงอรรถยังไม่โทร.มาเล่นงานแก 

อีกเหรอ”

“ไม่รู้ว่ะ ปิดเครื่อง” นึกได้ดังนั้นจึงหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเปิดเครื่อง  

ยังไงเขาคงหนีไปได้ไม่นาน

“สบายตัวนะ มีอย่างที่ไหนวะ ไม่อยากแต่งงานแล้วไปรับปากพ่อแกทำไม  

แลว้แคค่นงานในไรเ่จบ็ทอ้งจะคลอด ใหค้นอืน่ไปดแูลแทนกไ็ด้ นีอ่ะไร.้..หาทางชิง่ 

สิไม่ว่า คอยดูเถอะพรุ่งนี้ได้เป็นข่าวดังกันหมด โดยเฉพาะคุณหนูนางพญาเหยี่ยว”

ได้ยินสรรพนามนั้นพลันคิดภาพตาม ดวงตาเรียวเล็กหางตาเชิดของ  

‘อดตีเจา้สาว’ เขาจำไดด้ ี เซเลบสาวชือ่ดงัเคยขึน้ปกและลงบทสมัภาษณใ์นนติยสาร 
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ที่จิณนาซื้อเก็บไว้หลายฉบับ จึงเคยเห็นผ่าน ๆ ตามาบ้าง

“ยายนั่นเป็นไงบ้าง ฉันหมายถึง...อาละวาดงานพังเลยหรือเปล่า”

เจกพยายามจับพิรุธคนถามด้วยการเงียบ อิศวัชร์จึงปรับเสียงให้ดุขึ้น 

“ว่าไงล่ะ ฉันจะได้เตรียมรับมือกับพ่อ”

“เจ้าสาวแกก็ยิ้มไม่ออกน่ะส ิ แต่สวยชะมัดเลยว่ะอิศ น่าเสียดายแทนแกนะ  

ไม่ได้สวยหวานเหมือนนางงาม แต่สวยเฉี่ยว ปลายจมูกงี้เชิด น่าจะของแท ้ ไม่ใช ่

ซลิโิคนหรอก ทีเ่ดน่สดุคอืสายตาพฆิาตผูช้าย เสยีดายทีต่อ้งกลายมาเปน็แมส่ายบวั 

แต่งตัวรอเก้อ” ผู้จัดการไร่มัวแต่ทำตาเยิ้มนึกภาพแม่สาวชุดไทยคนเมื่อเช้า ไม่ทัน 

เห็นอิศวัชร์ถลึงตาใส่

“ถ้าสวยนักทำไมแกไม่เป็นเจ้าบ่าวไปเลยวะ พ่อฉันคงเออออให้งานเดินหน้า 

ต่อไป” ทำเสียงแข็งเพราะหมั่นไส้เพื่อนซี้ที่ชื่นชมผู้หญิงคนนั้นเสียออกนอกหน้า

“ไม่กล้าว่ะ กลัวโดนฉีกอกกลางงานเสียก่อน น่ีขนาดว่าคุณเธอควบคุม 

อารมณ์ได้ดี ไม่ร้องกรี๊ดสักแอะ แต่ฉันยังรู้สึกได้ว่าข้างในคุณหนูนั่นคงร้อนเป็นไฟ 

เลยละ เสียหน้าขนาดนั้น”

“เสียหน้าหรือเสียดายเงินกันแน่!” พูดถึงเรื่องนี้แล้วพานโมโห เรื่องหนี้สิน 

ของวฒันาพรอ็ปเพอรต์ีเ้ขาพอจะรู ้ ยิง่พอ่มาขอรอ้งใหเ้ขาเขา้พธิแีตง่งานเพือ่ชว่ยเหลอื 

น้องเมียก็ยิ่งแค้นใจ ผู้หญิงสองคนนี้เห็นแก่เงินไม่ต่างกัน

“อันนั้นฉันก็ไม่รู้หรอกนะ แต่ที่แน่ ๆ พ่อแกจะยกสินสอดทั้งหมดให้ฟรี ๆ  

เพื่อเป็นการขอโทษที่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน หัวแข็งดั่งเพชรพ่นพิษวันนี้ แต่พ่อ 

เจ้าสาวไม่ยอม เห็นว่าจะขอยืมหรือกู้แทน”

“ขอยืม ลูกไม้ตื้น  ๆ!” อิศวัชร์ส่ายหน้าหงุดหงิด สินสอดอาจจะไม่ได้ 

มากมายพอกลบหนี้ที่ธุรกิจจะล้มครืนลงเมื่อไหร่ไม่รู้ คงจะมีการกู้ยืมเงินก้อนใหญ่ 

ต่อจากนั้นอีกแน่นอน

“แกจะรับมือกับเรื่องวันนี้ยังไงอิศ ลุงอรรถคงไม่ปล่อยให้แกไปถอนหงอก 

พอ่แมค่ณุหนเูซเลบนัน่แลว้กจ็บไปงา่ย ๆ หรอก และทีส่ำคญักค็อื...งานวนันีแ้คเ่ลือ่น  

ไม่ได้ล้มเลิก”

“ว่าไงนะ”
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“ลุงอรรถบอกนักข่าวไปเสียงดังฟังชัดเลยว่างานเลื่อน ไม่ใช่ล้มเลิก ได้ยิน 

ชัดมะ”

ได้ยินอย่างนั้นแทบจะเอามือขึ้นมาก่ายหน้าผาก เขาประเมินผิดคิดว่าพ่อ 

คงเข็ด เลิกคิดเรื่องแต่งงานบ้า ๆ นี้แล้ว แสดงว่าญาติผู้น้องของแม่เลี้ยงเขาคงหวัง 

จะสูบเลือดสูบเนื้อเอาสมบัติของพ่อเขาไปจนหมดตัวเช่นเดียวกัน

เดิมทีที่ตกลงรับปากว่าจะแต่งงาน เขาแค่อยากทำให้ฝ่าย ‘เมียพ่อ’ เสียหน้า 

เสียชื่อเสียง จะได้เข็ดกับการหวังจะมาเกาะพ่อเขา เพราะพอแม่ตาย พ่อก็ควง 

ผูห้ญงิคนใหมม่าแทนทีแ่มใ่นเวลาไมถ่งึสองเดอืน หนำซำ้ยงัตบแตง่ออกหนา้ออกตา 

จนเขารบัไมไ่ด ้ จงึขอกลบัไปใชช้วีติอยูก่บัยายทีไ่รก่าแฟแหง่นีน้บัตัง้แตน่ัน้เปน็ตน้มา

ไม่คิดเลยว่าสิบกว่าปีผ่านไปชีวิตเขาจะต้องซ้ำรอยเดิม!

ระหว่างที่คิดทบทวนเรื่องราวในอดีตและเตรียมรับมือกับเรื่องในอนาคต 

ทีจ่ะเกดิขึน้ พอ่เขากต็อ่สายมาอยา่งทีค่ดิไว้ ผูจ้ดัการไรช่ะโงกมามองหนา้จอโทรศพัท์ 

แล้วต้องถอยกรูด โบกมือลาเป็นสัญญาณว่าเขาได้ทำหน้าที่ครบถ้วนแล้ว

อิศวัชร์สูดหายใจลึกเตรียมพร้อมรับมือเช่นเดียวกัน

“มอีะไรจะแกต้วัมัย้อศิ” ประโยคแรกของอรรถชยัฟงัดใูจเยน็แตไ่มอ่อ้มคอ้ม

“เจกบอกพ่อไปหมดแล้ว ผมคงไม่พูดซ้ำให้พ่อต้องรำคาญ”

ความเย็นชาระหว่างพ่อลูกเกิดขึ้นทันใด อิศวัชร์ที่ห่างเหินพ่อไปหลายสิบปี  

ก่อกำแพงหนาขึ้นมากั้นกลาง ตั้งแต่ไม่มีแม่...ชีวิตเขามีแต่ยายที่ดูแลให้ความรัก 

ทดแทนส่วนที่ขาดหายเพียงผู้เดียว ส่วนพ่อที่เป็นนักธุรกิจส่งออกสมัยนั้น สนใจ 

แต่เรื่องของตัวเลขกับภรรยาใหม่ที่เข้ามาพร้อม ๆ กัน

อรรถชัยต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการชวนสนทนาให้เหมือนพ่อลูก 

คู่อื่น ทว่าเขาอาจแสดงออกทางความรู้สึกได้ไม่ดีพอ

“ฉันอยากฟังจากปากแกมากกว่า”

“ผมติดธุระด่วน ก็เลยไปไม่ได้” อิศวัชร์สรุปใจความสำคัญให้เพียงเท่านั้น  

เขาเสียใจที่พ่อไม่แทนตัวเองว่า ‘พ่อ’ อย่างที่เขาอยากได้ยิน

“คนงานในไร่สำคัญกว่าชื่อเสียงของใครต่อใครที่เกี่ยวข้องในงานนี้งั้นเหรอ”  

น้ำเสียงของอรรถชัยเริ่มใส่อารมณ์มากขึ้น
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“ชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังจะให้กำเนิดลูก โดยที่ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ 

ให้ชีวิตหรือเสี่ยงเอาชีวิตตัวเองจากไปด้วย พ่อคิดว่าสำคัญพอหรือเปล่า”

เหตุการณ์ชุลมุนที่เกิดขึ้นเมื่อวานเย็น สุดา คนงานหญิงที่ตั้งครรภ์เจ็ด 

เดือนเศษเกิดเจ็บท้องกะทันหัน อีกทั้งยังตกเลือด คนงานในไร่ต่างตกใจทำอะไร 

ไม่ถูก จึงตามตัวอิศวัชร์ให้มาดูอาการ ชายหนุ่มไม่รอช้า รีบสั่งให้เอารถออก และ 

เขากเ็ปน็คนพาไปสง่ทีโ่รงพยาบาลดว้ยตวัเอง เมือ่เชา้แวะไปเยีย่ม เพิง่จะไดก้ลบัมา 

ถึงไร่ นั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงที่เขาคิดว่ามีเหตุผลเพียงพอ

“แต่แกก็สั่งให้คนอื่นทำได้ นี่อยากจะหาข้ออ้างมากกว่า แล้วการที่ส่งเจก 

ไปพักที่โรงแรมแทน เพื่อให้ฉันแน่ใจว่าแกมากรุงเทพฯแล้ว คิดว่าไม่ได้ตั้งใจงั้นสิ  

นิสัยเหมือนเด็กไม่เคยเปลี่ยน!”

อรรถชัยอดไม่ได้ที่จะต่อว่าบุตรชายคนเดียว แม้เขาจะไม่มีโอกาสได้อบรม 

บ่มนิสัย แต่การที่อิศวัชร์แข็งขืนต่อเขาตั้งแต่เด็กยันโต นั่นแสดงให้เห็นว่าการ 

เลี้ยงดูแบบตามใจของผู้เป็นยายทำให้ชายหนุ่มเคารพตัวเขาน้อยกว่าที่ควร

อิศวัชร์เก็บเอาคำพูดของพ่อมาคิดน้อยใจเหมือนตอนที่เขาเป็นเด็ก หาก 

ไม่ได้ความรักจากยายที่มาด่วนจากไปอีกคนเฝ้าอบรมสั่งสอน ตอนนี้เขาก็เหมือน 

อยู่ตัวคนเดียว ไม่ต่างอะไรจากเด็กกำพร้า

“ผมคงทำได้ดีที่สุดเท่านี้ ถ้ามันจะทำให้ใครต่อใครที่พ่อว่าเสียหน้า ต่อไป 

ก็อย่าให้ผมไปมีส่วนทำให้ชีวิตพ่อตกต่ำอีกเลย”

“อิศ!”

อรรถชัยสูดลมหายใจลึกเพื่อผ่อนคลายความเครียด เขาเองก็เจ็บพอกันที่ 

ไดร้บัเพยีงความเฉยชาจากลกูชาย ชอ่งวา่งของสายสมัพนัธค์ลา้ยจะหา่งออกไปทกุที

“ฉันคิดว่าแกเป็นคนรักษาคำพูด รับผิดชอบต่อสิ่งที่เคยรับปากว่าจะทำ  

ฉันไม่เข้าใจ ถ้าสิ่งที่ฉันขอร้องมันมากเกินกว่าที่แกจะรับได้ แล้วทำไมแกถึง 

ไม่ปฏิเสธตั้งแต่แรก”

อิศวัชร์โกรธตัวเองเหมือนกันที่ตอบตกลงไปวันนั้น เขาเดินไปที่หน้าต่าง 

ห้องทำงาน ระบายอารมณ์ด้วยการทุบกำปั้นไปที่ขอบหน้าต่าง

ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการรักษาคำพูด คำสอนของแม่ยังคงดังก้องอยู่ในหู
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“รูไ้หมอศิ ไมว่า่เราจะยากดมีจีน ถา้เราขยนั อดทน พยายาม ทัง้สามสิง่นี ้

จะทำให้เราประสบความสำเร็จในสักวัน ที่สำคัญก็คือ...เราต้องซื่อสัตย์ ทั้งต่อ 

ตัวเองและคนอื่น คำพูดของเราถือเป็นนายคนนะ จงรักษาคำพูดตัวเองให้ดี  

อย่าให้ย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเอง”

เมื่อเขาตอบรับ มารดาก็ลูบหัวด้วยความชื่นใจ มีความสุขเหลือเกินที่ได้ 

กอดแม่ นั่งมองสายน้ำไหลรินอยู่เบื้องล่าง 

ทว่าความสุขนั้นหายจากเขาไปนานแสนนานแล้ว

“อิศ ฟังฉันอยู่หรือเปล่า” ดึงสติตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อผู้เป็นพ่อ 

เรียกชื่อเขาด้วยน้ำเสียงจริงจัง

เมื่อชายหนุ่มตั้งสติได้แล้ว จึงตอบกลับไปด้วยน้ำเสียงหนักแน่น

“ถา้ผูห้ญงิคนนัน้ยงัไมใ่จฝอ่เลกิคดิเรือ่งแตง่งานไปเสยีกอ่น ชว่ยพสิจูนใ์หผ้ม 

เห็นทีว่าทั้งสองคนแม่ลูกไม่ใช่คนเห็นแก่เงิน!”

มื้อเช้าขาดสมาชิกคนสำคัญมาร่วมโต๊ะ  แต่พ่อแม่รู้จักนิสัยของชมบงกชดีว่า 

หากลองไม่สบอารมณ์จะไม่มีทางได้เห็นหน้าบนโต๊ะอาหาร เพราะหญิงสาวไม่ชอบ 

ให้ใครเอ่ยทักใบหน้าที่มีความสุขน้อยกว่าที่ควร คนรับใช้จึงต้องกระวีกระวาด 

จัดเตรียมสำรับขึ้นไปส่งถึงห้องนอน ซึ่งคุณหนูเคยระบุชัดเจนว่าอาหารเช้าต้องเป็น 

ซุปครีมเห็ดแชมปิญองกับน้ำส้มคั้นสดเท่านั้น 

ทว่าสาวใช้กลับเดินลิ่วลงมาด้วยสีหน้างุนงงหลังจากที่ยกไปเสิร์ฟได้ไม่ถึง 

ห้านาที ร้อนใจชนกนันท์ที่เห็นอาหารไม่พร่องเลยแม้แต่น้อย

“อะไรกัน เพิ่งจะยกขึ้นไป นี่หนูชมยังไม่ได้กินสักคำ หรือเธอทำไม่ถูกใจ 

ฮะแตง”

“เปล่านะคะคุณผู้หญิง สูตรอร่อยสูตรเดิม ไม่ได้ดัดแปลงเลยค่ะ” 

“เกิดอะไรขึ้น ทำไมหนูชมถึงไม่กิน แล้วหนังสือพิมพ์เช้านี้อยู่ไหน หรือว่า 

ไม่ได้มาส่ง”

“อยู่บนห้องคุณหนูค่ะคุณผู้ชาย”

“ว่าไงนะ! นี่เธอเอาหนังสือพิมพ์ไปให้หนูชมดูทำไม ถ้าเกิดหนูชมเห็นข่าว 
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แล้วเครียดขึ้นมา...” ชนกนันท์ทำตาโต คิดไปไกลว่าลูกสาวหล่อนอาจจะเครียด 

ถึงขั้นคิดทำเรื่องไม่ดี

“ไม่นะ!”

ชนกนันท์ร้องตกใจเสียงสูง ผุดลุกจะขึ้นไปดูให้เห็นกับตา แต่แล้วก็ต้อง 

แปลกใจเมื่อเห็นชมบงกชกำลังเดินลงมาด้วยสีหน้าปกติ

“มื้อเช้าเป็นมื้อสำคัญ ถ้าร่างกายไม่ได้รับอาหาร ระบบเผาผลาญก็จะทำงาน 

ผิดปกติ มีผลไปถึงสุขภาพ ก่อให้เกิดความเครียด แตงมาเอาซุปไปอุ่นให้ฉัน 

เดี๋ยวนี้” ชมบงกชเดินไปนั่งประจำที่ตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น

พอชามซุปเห็ดคล้อยหลังไป ชนกนันท์ก็รีบเข้าไปเอาอกเอาใจลูกสาวทันที

“หนชูม ปวดหวัหรอืไมส่บายตวัหรอืเปลา่ลกู” ไมพ่ดูเปลา่ ใชห้ลงัมอืองัไปที ่

หน้าผากด้วยความเป็นห่วง

“ทำไมคะ แค่กลายเป็นเจ้าสาวสายบัวเพียงข้ามวัน หนูชมถึงกับต้อง 

ล้มหมอนนอนเสื่อเลยหรือคะแม่” ฉายาที่สื่อสำนักหนึ่งตั้งให้หล่อนยังวนเวียน 

อยู่ในหัวและคอยทิ่มแทงใจอยู่ไม่หาย

“อย่าไปสนใจนักข่าวสั่ว  ๆ  พวกนั้นเลย สักแต่ว่าเขียนข่าวให้เว่อร์ไว้ก่อน  

คอยดูเถอะ แม่จะเอาเรื่องสำนักพิมพ์นั้นให้ถึงที่สุด”

“คณุจะไปยนืดา่ทีห่นา้สำนกัพมิพ ์ หรอืตอ้งจา่ยเงนิใหเ้ขาเขยีนขา่วขอโทษล่ะ”  

วัฒนารู้จักนิสัยภรรยาดีจึงพูดแหย่

“เอ๊ะ! คุณวัฒ”

ชมบงกชไม่อยากได้ยินเสียงพ่อแม่เถียงกัน จึงพูดแทรกตัดบททันใด

“พอเถอะค่ะ หนูชมเบื่อที่จะฟังเรื่องนี้เต็มทีแล้ว หนูชมจะไม่อยู่ที่นี่แล้ว”

“หมายความว่ายังไง นี่ลูกคิดจะไปไหน” วัฒนาหันมาสอบถามด้วยสีหน้า 

เคร่งเครียด

“แค่หนูชมอดทนจนถึงวินาทีนี้ มันก็มากเกินพอแล้วค่ะพ่อ”

คอตั้งตรง เชิดหน้าไม่ยอมแพ้ หากข้างในลึก  ๆ  นั้นทั้งเจ็บและเสียหน้า  

แต่เธอจะไม่แสดงออกให้ใครได้เห็นเด็ดขาด แล้วพูดต่อด้วยความเด็ดเดี่ยวว่า

“หนูชมจะไปอิตาลีพรุ่งนี้”
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ชนกนันท์พูดเกลี้ยกล่อมไปตลอดทาง  ยกเรื่องห้องเสื้อขึ้นมาให้ลองทบทวน  

กลัวว่าจะไม่มีใครดูแลได้ดีเท่า แต่ชมบงกชตั้งใจเด็ดเดี่ยวแล้ว หนนี้ขอขัดใจแม่ 

ให้สำเร็จสักครั้ง ห้องเสื้อที่เปิดอยู่ก็ใช่ว่าจะทำกำไรได้สักเท่าไร พอจ่ายค่าเช่า 

หลักแสนทุกเดือนได้ก็ถือว่าดีแล้ว ที่ยังไม่ปิดกิจการไปก็เพราะว่ากลัวเสียหน้า

แม้จะยกเรื่องร้านกาแฟที่กำลังตกแต่งอยู่มาหว่านล้อมว่า หากขาด 

หญิงสาวไปสักคน ร้านคงไม่เสร็จสมบูรณ์ดั่งใจผู้ออกแบบ แต่ข้อนั้นชมบงกช 

ก็ไม่สนใจอีกเช่นกัน ในเมื่อเจ้าของร้านที่ไม่พิสมัยให้กาเฟอีนเข้าไปอยู่ในร่างกาย  

แค่ต้องการเปิดร้านโก้  ๆ  ขึ้นมาตามแบบคนดังที่จับธุรกิจหลายอย่างก็เพียงเท่านั้น  

อยู่ที่โรมก็ใช่ว่าจะสั่งการแก้ไขไม่ได้เสียเมื่อไหร่

แต่ที่พอจะทำให้ความตั้งใจเขวไปได้บ้าง คือเรื่องเงินทองที่ต้องใช้จ่าย 

ยามอยู่ต่างประเทศ วัฒนาเอ่ยปากกับลูกสาวตรง ๆ ว่า เงินที่ขอยืมมาจากสินสอด 

จำนวนสิบล้านนั้น เขาต้องแบ่งไปชำระหนี้และลงทุนส่งเสริมการตลาดให้กับ 

คอนโดมิเนียมที่กำลังจะเปิดตัวอีกสองแห่ง ดังนั้นเงินที่จะให้ติดตัวไปใช้จ่าย 

คงมีไม่เท่าไหร่

เมื่อรถจอดเทียบบนอาคารผู้โดยสารขาออกของสนามบิน  เพื่อนชายคนสนิท 

ที่ยืนดักรออยู่ก็ปรี่มาขึ้นรถข้างคนขับ ท่าทางนั้นเป็นที่สงสัยกับสมาชิกทุกคน

“มีเรื่องอะไรหรือเปล่าภูมิ” ชมบงกชเอ่ยถามเมื่อสังเกตเห็นถึงความ 

ผิดปกติ

“นักข่าวน่ะสิ มารอทำข่าวเธอกันเต็มเลย ตรงนี้แค่สาม แต่ตรงเคาน์เตอร ์

เช็กอินอีกเป็นสิบ”

“นักข่าวพวกนี้จะตามจองเวรฉันไปถึงไหนเนี่ย นายจองตั๋วเครื่องบินยังไง  

ฉันอุตส่าห์กำชับแล้วว่าอย่าให้ข่าวรั่ว” หญิงสาวหัวเสียเป็นอย่างมาก คว้าแว่น 

กันแดดมาใส่พร้อมขยับปีกหมวกลงทันที 

“ใครจะคิดว่าเธอจะเป็นที่สนใจขนาดนี้ล่ะ สงสัยจะมีคนในหลุดปากมั้ง  

พอรู้ถึงหูนักข่าวก็เลยพากันยกขบวนมารอส่งขึ้นเครื่อง แสดงว่าเธอยังดังอยู่นะ 

หนูชม” ชายหนุ่มยังมีแก่ใจพูดติดตลก หวังว่าจะทำให้เพื่อนรักเลิกเครียดได้
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“หยุดเลยภูมิ เลิกรื้อฟื้นเรื่องนั้นซะที ฉันไม่อยากให้สัมภาษณ์แก้ตัวอะไร 

กับนักข่าวอีกแล้ว”

คิดแล้วก็แค้น เจ้าบ่าวไร้สำนึกลอยตัวสบายใจ  แต่หล่อนยังต้องเจอ 

เรื่องราวไม่จบไม่สิ้น คิดว่าจะหนีข่าวไปอยู่อิตาลีสักระยะหนึ่ง รอข่าวซาแล้วค่อย 

กลับมา แต่ตอนนี้รู้สึกจะไม่ง่ายอย่างที่หวังเสียแล้ว

ชนกนันท์ได้แต่โอบบ่าเขย่าตัวปลอบใจ หล่อนเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะช่วย 

ยังไงดี ขณะที่วัฒนาพอจะรู้แล้วว่าทางออกของสถานการณ์นี้คืออะไร

“เป็นเพราะลูกชายคุณอรรถคนเดียวแท้  ๆ  ที่ทำให้ลูกสาวพ่อต้องหนีปัญหา 

ไปอติาล ี นีถ่า้พอ่เปน็หนชูม พอ่จะตามไปเลน่งานถงึไรเ่ลย มอียา่งทีไ่หน กอ่เรือ่งไว ้

แต่ปล่อยให้เราเผชิญหน้าอยู่คนเดียว”

ประโยคยาว  ๆ  ของวัฒนาทำให้ชมบงกชฉุกใจคิดตาม หล่อนไม่เคยคิดถึง 

เรื่องนี้มาก่อน นายนั่นควรจะต้องได้รับบทเรียนอะไรบ้าง อย่างน้อยก็ขอให้ได้ 

เจอตัว จะได้ฉะกันซึ่ง ๆ หน้าไปเลย

“แต่ผมว่าหนูชมคงไม่ทำอย่างนั้นหรอกครับอาวัฒ ที่ไร่นั่นอยู่บนดอย 

หา่งไกลความเจรญิ ไมไ่ดเ้ดนิทางงา่ย ๆ เหมอืนนัง่เครือ่งไปลงทีโ่รม หนชูมไมล่งทนุ 

ไปอาละวาดถึงที่นั่นแน่ ๆ” ภูมิหวังดี และคาดหวังว่าชมบงกชจะไม่ไปข้องแวะกับ 

อดีตเจ้าบ่าวคนนั้นอีก

‘บนดอย...ห่างไกลความเจริญ’ หญิงสาวคิดภาพตามแล้วขนลุกชัน

“นั่นสินะ หนูชมคงไม่มีวันไปอยู่ที่แบบนั้นได้ ตั้งแต่โตมา หนูชมไม่เคย 

ต้องลำบากแม้แต่น้อย ไม่มีทางที่จะไปเหยียบที่นั่นแน่ ๆ”

“พ่อจะดูถูกหนูชมมากเกินไปแล้วนะคะ”

วัฒนาเผลอขยับมุมปาก ดูท่าปลาจะกินเหยื่อเสียแล้ว

“พ่อเปล่าดูถูกนะ หรือหนูชมจะเถียงว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้น”

“เมื่อก่อนอาจจะใช่ค่ะ แต่หนูชมจะพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่า ไม่มีอะไรที่ 

ชมบงกชคนนี้ทำไม่ได้!”


