
บทน�ำของพระนำง
ที่สมควรสลับแครักเตอร์กัน

‘หยกมณ’ี ถูกลกัพาตวั...
ขณะก�าลงัเดนิเตร่อยูข้่างถนนพร้อมไอศกรมีโคนในมอืขวา หญงิสาว

ก็ถูกฉุดขึ้นรถตู้สีด�าพร้อมโดนโปะยาสลบอย่างรวดเร็ว รู้สึกตัวอีกทีก็มา

นอนอยู่บนเตียงนอนสีเข้มขนาดคิงไซซ์ในห้องที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์นเสีย

แล้ว หน้าต่างสงูตั้งแต่พื้นจดเพดานที่ไม่ได้รดูม่านปิดไว้ เผยให้เหน็ทวิทศัน์

ของท้องฟ้าและยอดตกึ บ่งบอกว่าเธอคงอยู่บนคอนโดฯ ที่สูงชนัเอาเรื่อง

หยกมณกี้มลงส�ารวจตนเองเป็นอย่างแรก เสื้อผ้ายงัอยู่ด ี ร่างกาย

ไม่มรีอยฟกช�้า ไม่มแีผลถกูกรดีเอาตบัไตไปขายอย่างที่เรื่องเล่าในอนิเทอร์เนต็ 

เคยว่าไว้ เรียกได้ว่าสภาพเธอยังเหมือนเดิมเกือบทุกอย่าง ยกเว้นก็แต ่

โซ่เส้นยาวที่ข้อเท้าซึ่งล่ามเธอไว้กบัขาเตยีง

“โห...วติถารใช้ได้เลยแฮะ” 

หยกมณีเปรยอย่างไม่ทุกข์ร้อน แม้ว่าสถานการณ์ที่ก�าลังเผชิญอยู่

จะพลิกึพลิั่นขนาดไหนกต็าม มอืบางตบไปตามกระเป๋ากางเกงยนีสซีดีจางที่

ขาดเป็นริ้วๆ ก่อนจะพบว่าทุกช่องว่างเปล่า คนที่จับตัวเธอมาคงริบทั้ง 
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มอืถอืและกระเป๋าเงนิไปแน่ๆ ดนีะที่วนันี้เธอพกเงนิมาน้อย ไม่งั้นฟรแีลนซ์

ผู้ก�าลังกินแกลบอย่างเธอคงต้องหลั่งน�้าตาเป็นสายเลือดด้วยความเสียใจ

แน่ๆ ที่เงนิซึ่งหามาด้วยความยากล�าบากมาถูกฉกไปแบบนี้

หญงิสาวดงึกิ๊บตดิผมออกมาจากศรีษะ ผมสดี�าขลบัที่มดัไว้เป็นมวย

ร่วงลงมาปอยหนึ่งซึ่งเธอเพียงทัดมันเข้ากับใบหูอย่างลวกๆ แล้วตั้งหน้า 

ตั้งตาดดักิ๊บให้เป็นรูปร่างเพื่อไขลอ็กโซ่ที่ข้อเท้า

แกร๊ก!...

เสียงปลดล็อกที่ดังขึ้นไม่ได้มาจากโซ่ที่ล่ามเธอไว้หากแต่มาจาก 

บานประตูไม้สีเข้ม หญิงสาวซ่อนกุญแจดัดแปลงไว้บนมวยผมเหมือนเดิม

ก่อนจะท�าหน้าไม่รู้ไม่ชี้เมื่อประตูห้องถูกเปิดโดยใครบางคน...

ชายหนุม่รปูร่างสงูใหญ่ก้าวเข้ามาในห้องคมุขงัก่อนจะงบัประตปิูดไว้

ตามเดิม เขาเดินมานั่งยังเก้าอี้นวมซึ่งหันหน้ามาทางเตียง ดวงตาสีน�้าตาล

คมกริบที่มีคิ้วดกหนาพาดเฉียงอยู่จ้องเขม็งจนน่าอึดอัด ผมของเขาเป็น 

สนี�้าตาลซึ่งถูกเซตเป็นทรงตามสมยันยิม ผวิสอีอกแทนแต่ดูสะอาดสะอ้าน

รวมถึงรูปหน้าที่คมคายน่าจะท�าให้ชายหนุ่มเป็นดาราได้อย่างสบายๆ ถ้า

ไม่ใช่เพราะสีหน้าบูดบึ้งเหมือนโกรธใครมาสักสิบชาติเช่นนี้ แต่ดูๆ ไปเขา 

กค็ุ้นๆ ตาหยกมณอียู่เหมอืนกนั

หญิงสาวเดาว่าเขาน่าจะอายุพอๆ กับเธอ ไม่ก็มากกว่านิดหน่อย  

แม้รูปร่างของเขาค่อนข้างผอมก็จริง แต่หญิงสาวบอกได้เลยว่าใต้เสื้อยืด 

คอวแีละกางเกงยนีแบรนด์ดงัที่เขาสวมใส่อยูซ่่อนกล้ามเนื้อสวยชวนมองไว้

แน่ๆ ยิ่งถ้าเจอกนัในสถานการณ์อื่นหยกมณคีงไม่รอช้า รบีฉุดลากอกีฝ่าย

มาเป็นนายแบบให้งานสเกตช์ภาพของเธอแล้วแน่ๆ

แต่จากสถานการณ์นี้ ดูเหมอืนเขาจะลกัพาตวัเธอมา...

“รู้รเึปล่าว่าฉนัเป็นใคร”

ชายหนุ่มถาม หญิงสาวส่ายหน้า คิ้วเข้มจึงขมวดเข้าหากันด้วย 

ความไม่พอใจยิ่งกว่าเก่า หยกมณเีหน็แนวกรามของเขาขบแน่นราวกบัก�าลงั 
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ข่มกลั้นอารมณ์ หลงัผ่านไปหลายวนิาทเีสยีงห้าวกเ็ปล่งออกมาอกีค�าถาม

“รู้จกัคนชื่อ ‘รวภิาร์’ ไหม”

หยกมณนีิ่งคดิอย่างหนกัหน่วง พยายามเขี่ยตารางสนิค้าลดราคากบั

งานออกแบบที่ค้างอยู่ให้ออกไปจากสมองเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการพิจารณา 

ให้มากขึ้น ก่อนจะนกึขึ้นมาได้ว่า

“ชื่อเหมอืนแฟนใหม่พี่เพชรเลย”

‘เพชรน�้าหนึ่ง’ คอืชื่อของลูกพี่ลูกน้องของหยกมณ ีเพราะถูกเลี้ยงดู

ด้วยกนัมาตั้งแต่ยงัเลก็ ทั้งคู่จงึรกัใคร่และสนทิสนมกนัยิ่ง จนแทบจะถูก

เข้าใจผดิว่าเป็นพี่น้องกนับ่อยครั้ง พอถูกย�้านานวนัเข้า เพชรน�้าหนึ่งกเ็ริ่ม

ท�าตัวในแบบที่เจ้าตัวเรียกว่า ‘พี่ชายผู้แสนดี’ ไปแล้วจริงๆ ทั้งรักทั้งห่วง

และหวงน้องสาวอย่างเธอจนโอเวอร์และออกนอกหน้า 

และในขณะที่สเตตัสความเป็นพี่จ๋าพุ่งปรี๊ดจนทะลุมิเตอร์ไปได้ถึง 

ดาวองัคาร ความเป็นสภุาพบรุษุรกัจรงิหวงัแต่งกลบัต�่าเตี้ยเรี่ยดนิจนแม้แต่

ไส้เดอืนที่พยายามชูคอขึ้นจากพื้นยงัจะสูงเสยีกว่า

พี่เพชรเป็นเพลย์บอยตวัพ่อที่ควงสาวๆ แบบคบแล้วทิ้ง ฟันแล้วเลกิ

เป็นว่าเล่น จนถงึกบัต้องจ้างเลขาฯ คนที่สองมาช่วยสบัรางและจดัการกบั

สาวๆ ในสตอ็กโดยเฉพาะ ซึ่งนานๆ ทถีงึจะเจอคนที่ถูกใจมากพอจะพามา

แนะน�าให้หยกมณีได้รู้จัก...แต่ก็อีกนั่นแหละ ค�าว่า ‘ถูกใจ’ ของพี่เพชรมี

เครื่องหมายวงเลบ็ตามหลงั มนัแปลว่า สาวน้อยคนนี้เล่นตวั...และพี่เพชร

ต้องการตวัช่วย

การพาแฟนมาแนะน�าตวัให้น้องสาวสุดที่รกัได้รูจ้กัคอืหนึ่งในกลยทุธ์

ชั้นเลิศของพี่ชายเธอ เพราะในขณะที่สาวๆ ตีความไปว่าฝ่ายชายจริงจัง 

ถึงได้พามาท�าความรู้จักกับครอบครัว พี่เพชรก็เตรียมโทร. สั่งเลขาฯ ให้

จองห้องในโรงแรมและซื้อถุงยางไว้ได้เลย

และถ้าจ�าไม่ผดิ ดูเหมอืนว่า ‘เป้าหมาย’ คนล่าสุดของเพชรน�้าหนึ่ง

จะชื่อเดยีวกบัคนที่ลกัพาตวัเธอพูดมา
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รวภิาร์...นกัศกึษาสาวสวยผูม้าฝึกงานกบับรษิทัอคัรจนิดาซึ่งพี่เพชร

ด�ารงต�าแหน่งรองประธานอยู่ในขณะนี้นั่นเอง 

อ้า...นกึออกแล้วว่าท�าไมผู้ชายคนนี้หน้าคุ้นๆ

“นายเป็นญาติน้องภาร์เหรอ” หยกมณีเอียงคอถาม พอคิดได้แล้ว 

อกีฝ่ายหน้าเหมอืนจรงิๆ ด้วย 

“ฉนัเป็นพี่ชายของภาร์ ชื่อรวพิล”

“อ้อ ออื...” หยกมณสี่งเสยีงรบัรู้ในล�าคอ 

หญงิสาวพอจะเดาได้รางๆ แล้วว่าเธอมาที่นี่ท�าไม แต่เพื่อความมั่นใจ

และไม่ตตีนไปก่อนไข้ เธอจงึตดัสนิใจเอ่ยถามไปตามตรง “แล้ว...ฉนัมาท�า

อะไรที่นี่อะ”

“เธอมาในฐานะเครื่องมอืแก้แค้นของฉนั” 

ชายหนุ่มเหยียดยิ้มน่าขนลุก ก่อนจะเดินตรงเข้ามาหาเธอด้วยท่าที

คุกคาม เขาวางมือลงบนเตียง คร่อมตักร่างเล็กบางของหยกมณีซึ่งนั่ง 

ขดัสมาธอิยูไ่ว ้ใบหน้าคมคายโน้มลงมาบอกเล่าความคบัแคน้ที่สมุอยูใ่นอก

ให้หญงิสาวได้รบัฟัง

“พี่ชายเธอข่มขืนน้องสาวฉัน ภาร์ไม่ยอมกินไม่ยอมนอน เอาแต่

ร้องไห้เสียใจแล้วก็พยายามจะฆ่าตัวตายถึงสองครั้ง ฉันแจ้งต�ารวจ 

หวังลากคอมันมาชดใช้ให้ได้ แต่มันอ้างว่าภาร์สมยอมเองแล้วก็ยัดเงิน 

กบัเล่นเส้นจนสุดท้ายกห็ลุดคด”ี

...โอ้โห เลวบดัซบสมกบัเป็นพี่ชายที่เธอรู้จกัจรงิๆ...

หยกมณีครางงึมง�าในห้วงความคิดพร้อมก่นด่าพี่เพชรไปด้วย แม้ 

ใจจริงจะรู้สึกทะแม่งๆ กบัข้อกล่าวหาที่รวิพลยดัเยียดมาให้พี่ชายของเธอ

กต็ามท ีเพราะต่อให้เจ้าชูแ้คซาโนวาเรยีกท่านอาจารย์ขนาดไหน แต่พี่เพชร

ก็มีศักดิ์ศรีในฐานะเพลย์บอยมากพอที่จะไม่ท�าตัวต�่าทรามอย่างการข่มขืน

ผู้หญงิเดด็ขาด 

หยกมณแีน่ใจว่าความจรงิแล้ว คงเป็นรวภิาร์ถูกพี่เพชรฟันแล้วทิ้ง
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เหมอืนผู้หญงิรายอื่นๆ นั่นแหละ แต่แทนที่จะมาร้องไห้คร�่าครวญหรอืด่า

กราดใส่พี่ชายเธอที่บรษิทัเพื่อระบายความแค้นเช่นที่คนอื่นเขาท�ากนั รวภิาร์

กลบัมพีี่ชายผู้เตม็ใจจะแก้แค้นแทนให้ด้วยการ... 

“เพราะฉะนั้น...ตาต่อตา ฟันต่อฟัน...หยกมณ”ี

มือแกร่งยกขึ้นมาเชยคางหญิงสาวแล้วออกแรงบีบอย่างไม่ปราน ี

ดวงตาสนี�้าตาลวาวโรจน์ราวกบัมเีพลงิแค้นลุกไหม้อยู่ในนั้น 

“ฉนัจะย�่ายเีธอบ้าง ไอ้เลวนั่นจะได้รู้ว่าฉนัรู้สกึยงัไง”

รวิพลหัวเราะในล�าคอ ดวงตากวาดมองร่างกายของหญิงสาวอย่าง

จาบจ้วงและโลมเลยีม ก่อนจะพบว่า...

“เฮ้ยเดี๋ยว! นี่เธอถอดเสื้อท�าไม”

มอืเลก็บางก�าลงัแกะกระดุมเสื้อเชิ้ตของตนเองอยู่ ซึ่งปลดไปถงึเมด็

ที่สามแล้วด้วย เนินอกขาวๆ และขอบบราลายลูกไม้จึงโผล่ขึ้นมาให้เห็น  

คนตัวสูงเป็นฝ่ายหน้าแดงแปร๊ดเสียเองแล้วผงะถอย ขณะที่หญิงสาวถาม

กลบัหน้าตาเฉย

“อ้าว? กเ็ราจะมเีซก็ซ์กนัไม่ใช่เหรอ” 

“หา!” ชายหนุม่อทุานอย่างคนตั้งตวัไม่ทนัเมื่อเกมพลกิลอ็กกะทนัหนั

“จะมอีะไรกนักต็้องถอดเสื้อผ้าก่อนส ิหรอืนายอยากจะเป็นคนถอด

ให้ฉนัเอง”

“ไม่ใช่โว้ย!” 

รวิพลตะโกนลั่น มาดเคร่งขรึมที่เก๊กมาตั้งแต่แรกหายไปสิ้น หน้า

แดงก�่าไปถึงใบหูและล�าคอจนแทบจะเหมือนถูกสาดสีเข้าใส่ “ฉันจะข่มขืน

เธอนะยายบ้า! ฉนัจะแก้แค้นที่พี่ชายเธอท�ากบัน้องฉนั ตอนนี้เธอควรต้อง

นอนร้องไห้กระซกิๆ แล้วพูดว่า ‘อย่าท�าฉนั...ได้โปรด’ ไม่ก ็ ‘คนสารเลว 

คนใจร้าย’ แล้วไม่ใช่เหรอ!”

หยกมณมีองดอูกีฝ่ายที่ดดัเสยีง และท�าท่าทางให้ดเูหมอืนนางเอกสาว

ผูน่้าสงสารที่ถกูกระท�าย�่ายจีากพระเอกในละครหลงัข่าว เธอเกาแก้มตนเอง
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พลางเสมองไปทางอื่นอย่างครุ่นคดิก่อนจะสรุปกบัตนเองใหม่ว่า...

“อ้อ นายอยากเล่นแบบบทบาทสมมุติสินะ จ�าพวกนางพยาบาล 

หรอืเลขาฯ อะไรเทอืกนี้” 

หญงิสาวตดิกระดุมเสื้อคนืตามเดมิเพื่อความสมจรงิสมจงั ที่จรงิแล้ว

เธอค่อนข้างชอบแบบธรรมดาๆ มากกว่า แต่นานๆ ทลีองเปลี่ยนแนวดบู้าง

ก็น่าสนุกดีเหมือนกัน “นายจะกระชากเสื้อฉันแบบละครเรื่อง ทาสรัก 

คนเถื่อน กไ็ด้นะ แต่ต้องซื้อใช้คนืทหีลงัด้วย”

“ฉนัจะข่มขนืเธอนะเว้ย” 

ชายหนุ่มขู่ฟ่อ แต่ด้วยใบหน้าแดงเถือกและท่าทางลนลาน ความ 

น่ากลวัจงึแทบจะตดิลบ

“ไม่เป็นไร ฉนัสมยอม” 

หยกมณีเอ่ยตรงไปตรงมาด้วยใบหน้าไม่เปลี่ยนสี ท�าเอาคนตัวสูง 

ถึงกับสะอึกและหน้าแดงขึ้นเรื่อยๆ ตามความยาวของประโยคที่ผ่านออก

มาจากรมิฝีปากสสีดเสยีเอง

“โตๆ กนัแล้ว มอีะไรกพ็ูดมาตามตรงดกีว่า ฉนัว่านายกห็ล่อดนีะ 

ถึงจะไม่ใช่สเปกฉันเท่าไหร่ แต่ก็พอแก้ขัดไปได้ แบบวันไนต์สแตนด์ไง  

ฉนัอนุญาตให้นายเอาไปเยาะเย้ยพี่เพชรได้ว่าเคยได้ฉนัแล้ว แค่นั้นพี่เพชร

ก็คงใกล้อกแตกตายแล้วแหละ แต่อย่าพูดว่าฟันแล้วทิ้งนะ เพราะเราต่าง

คนต่างแยกย้ายกนัต่างหาก ทนีี้นายกไ็ด้แก้แค้น ส่วนฉนัได้มเีซก็ซ์กบัหนุ่ม

หล่อ วนิ-วนิกนัทั้งคู่ โอเคไหม”

มอืเลก็บางยื่นมาข้างหน้าพร้อมรอยยิ้มสว่างไสว คาดหวงัให้เขายื่น

มอืมาเช่นกนัเพื่อปิดดลี

แต่ว่า...

“มนัไม่โอโว้ย!”



รวพิลตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สกึขุ่นมวั
ใต้ตาด�าคล�้ามากเสียจนท�าให้เขาดูคล้ายตัวแรกคูนมากกว่าจะเป็น 

นักธุรกิจหนุ่มไฟแรงมาดขรึมอย่างที่คอลัมน์ซุบซิบเคยว่าไว้ ชายหนุ่มบิด 

ขี้เกียจไปมาบนโซฟาสีกรมท่าที่ถูกใช้เป็นที่หลับนอนเมื่อคืนเนื่องจากจ�าใจ

ต้องสละห้องนอนให้เป็นที่คุมขงัหยกมณี

คอนโดฯ ของรวิพลตกแต่งในสไตล์โมเดิร์นโดยเน้นความเรียบหรู

และโล่งโปร่ง ท�าให้เขาค่อนข้างพอใจกับที่นี่มาก แม้ว่าความจริงแล้วเขา 

มเีงนิมากพอที่จะซื้อห้องขนาดใหญ่กว่านี้สกัสบิเท่าได้กต็ามท ี

ทนัททีี่เปิดประตเูข้ามากเ็จอเข้ากบัห้องนั่งเล่นและห้องครวัที่เชื่อมตดิ

กนั โดยมโีต๊ะอาหารขนาดสี่ที่นั่งท�าหน้าที่แบ่งโซนให้ อกีหนึ่งห้องเป็นห้อง

ท�างานของเขา และห้องที่เหลือคือห้องนอนที่มีห้องน�้าในตัวซึ่งตอนนี้ 

ใช้เป็นที่ขงันกัโทษกติตมิศกัดิ์อยู่ 

แถมยงัเป็นนกัโทษที่ไม่เกรงกลวัผู้คุมแม้แต่น้อย

รวพิลอยากจะตบหน้าตวัเองแรงๆ สกัท ีเผื่อว่านี่อาจจะเป็นความฝัน 

ทัณฑ์ที่ ๑ 
ข้อตกลงระหว่ำงคนที่อยำกแก้แค้น

กับคนที่อยำกดัดนิสัยพี่ชำย
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แผนการแก้แค้นของเขาล้มครืนไม่เป็นท่า ถึงแม้ความจริงเขาไม่ได้คิดจะ

ข่มขนืหยกมณเีลยกต็าม เพราะหากท�าแบบนั้น สุดท้ายเขากไ็ม่ได้ต่างจาก

เจ้าสารเลวที่ย�่ายจีติใจและร่างกายของรวภิาร์เลยสกันดิ

ชายหนุ่มแค่อยากจะท�าให้หยกมณีกลัวเพื่อเป็นการแก้แค้นเพชร- 

น�้าหนึ่งเท่านั้น มนัจะได้รูบ้้างว่าเขารูส้กึยงัไงที่น้องสาวผู้เป็นดั่งแก้วตาดวงใจ

ถูกผู้ชายใจโฉดที่ไหนไม่รู้มาท�าร้าย 

แต่กลายเป็นว่านอกจากจะไม่กลวัเขาแล้ว เขายงัเป็นฝ่ายต้องกลวัเธอ

แทนอกีต่างหาก

พงั! พงั! พงั! ทุกอย่างพงัเละไม่เป็นท่า แผนที่วางมาป่นปี้ไม่มเีหลอื 

แม่เจ้าประคุณรุนช่องช่างเป็นผู้หญิงสมัยใหม่มากเสียจนคนที่โตมาจาก 

เมืองนอกเมืองนาอย่างเขายังนึกอายแทน มีอย่างที่ไหน...เสนอตัวให้ผู้ชาย

แปลกหน้าเสยีเอง แถมยงับอกว่าเป็นวนัไนต์สแตนด์แบบวนิ-วนิกนัทั้งคูอ่กี  

มือใหญ่ลูบใบหน้าอย่างเหนื่อยล้าขณะในหัวเอาแต่ครุ่นคิดว่าจะ 

เอายงัไงกบัร่างบางที่ถูกขงัอยู่ภายในนั้นต่อไปด ีจนกระทั่งกลิ่นหอมๆ ของ

เนยและเบคอนเริ่มโชยมาเตะจมูก แปลกแฮะ...นี่มันวันอาทิตย์ไม่ใช่เหรอ 

ปกตปิ้ามะลจิะแวะมาท�าอาหารให้เขากนิวนัเสาร์นี่นา

รวพิลหนัมองไปยงัห้องครวัก่อนจะได้พบกบัอกีหนึ่งความพงัพนิาศ

ของแผนการแก้แค้น

“อรุณสวสัดิ์!” 

หยกมณีผู้ยังอยู่ในชุดเดิมชุดเดียวกับเมื่อวานแต่เพิ่มเติมมาด้วย 

ผ้ากนัเปื้อนสหีวานหนัมายิ้มให้อย่างสดใสพร้อมตะหลวิในมอืขวา 

“หวังว่านายจะชอบแพนเค้กนะ เพราะว่าในตู้เย็นนายมีของสดอยู่ 

แค่ไม่กี่อย่าง ฉนัเลยท�าได้แค่นี้”

“เฮ้ย!” 

รวพิลอุทานลั่น ตะกายลุกจากโซฟาโดยสะดุดไปถงึสองรอบกว่าจะ

พาตัวเองมาเกาะขอบเคาน์เตอร์กลางที่ใช้เตรียมอาหารได้ แล้วชี้หน้าถาม
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หญงิสาวที่ยนือยู่อกีฝั่ง “เธอมาท�าบ้าอะไรตรงนี้!”

“ท�าอาหารเช้าไง” 

หยกมณีตอบง่ายๆ แล้วหันกลับไปพลิกแป้งในกระทะต่อ บนโต๊ะ

กลางมเีบคอนที่ทอดจนเกรยีมนดิๆ อย่างน่ากนิและไข่ดาวสองจาน นี่ถ้ามี

น�้าสม้ไม่กก็าแฟด้วยมนัจะเป็นอเมรกินัเบรกฟาสต์ที่เข้ากนัไดด้กีบัยามสาย

วนัอาทติย์เป็นอย่างยิ่ง

แต่ว่านั่น...มนัเป็นการหลงประเดน็แล้วหรอืเปล่านะ

“ไม่ใช่! ฉันถามว่าเธอมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงต่างหาก แล้วโซ่ล่ะ เธอ 

หลุดจากโซ่มาได้ไง” 

ร่างสูงเอี้ยวตัวมองก่อนจะพบความโล่งว่างรอบข้อเท้าบาง รวิพล 

หันกลับมาถลึงตามองหยกมณีต่อ เป็นจังหวะเดียวกับที่มือบางวางจาน 

แพนเค้กที่กองสูงเกอืบสบิชั้นลงบนโต๊ะ

“ใช้กิ๊บตดิผมไขออกมา”

‘นี่เราลักพาตัวลูกคุณหนูแห่งอัครจินดา หรือว่านางโจรย่องเบามา 

กนัแน่วะ’

รวิพลนวดคลึงสันจมูกอย่างอ่อนใจ ก่อนจะนึกขึ้นมาได้ว่าตู้เย็น 

ของเขามแีค่เบคอน ผกัเหี่ยวๆ ไม่กี่อย่าง และนมแกลลอนหนึ่งเท่านั้นนี่หว่า 

ถ้างั้นแล้ว...

“เธอไปเอาไข่ไก่มาจากไหน”

“ไปขอพี่ชาญชยัมา”

พอเหน็เขาท�าหน้างง หยกมณกีพ็ูดต่อ

“พี่ยามที่เฝ้าหน้าคอนโดฯ นายไง ทแีรกฉนัว่าจะไปตลาดสดสกัหน่อย 

เลยเดนิเข้าไปถามทาง แต่ดนัคยุกนัถกูคอซะงั้น พี่เขาเลยให้ไข่ไก่มาสองสาม

ฟองเพราะว่าตลาดมนัอยูไ่กลเกนิไป เขากลวัฉนัจะเป็นโรคกระเพาะไปก่อน 

พี่เขาน่ารกัดนีะ ถ้ายงัไงนายอย่าลมืซื้อไข่ไก่ไปคนืด้วยล่ะ”

รวพิลไม่แน่ใจว่าจะอ้าปากค้างหรอืจะขมวดคิ้วให้การกระท�าที่ได้ยนิด ี
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เพราะอกีฝ่ายเล่นท�าตวัตามสบายประหนึ่งอยูบ้่านจนเขารบัมอืไม่ถกู ไม่ส.ิ..

ตั้งแต่เมื่อคนืแล้วด้วยซ�้าที่เขาไม่สามารถรบัมอืหยกมณไีด้เลย แต่ตอนนี้เขา

จะไม่ยอมให้เป็นเช่นนั้นอกีแล้ว

“มนัจะมากไปแล้ว!” 

ชายหนุม่ตบโต๊ะจนจานแทบจะกระดอนขึ้นมา แลว้เร่งเสยีงให้ทั้งดงั

และน่ากลวัขึ้นเพื่อเป็นการข่มขู่ 

“เป็นนักโทษก็หัดอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวซะบ้าง! มัวแต่ระริก- 

ระรี้เดินไปเดินมาแบบนี้ คิดว่าที่นี่เป็นสนามเด็กเล่นรึไงกัน ที่นี่เป็นคุก!  

เป็นที่ที่ฉนัจะท�าให้เธอชดใช้ความผดิที่พี่เธอท�ากบัน้องสาวฉนั!”

‘มนัต้องพูดประมาณนี้...รเึปล่าวะ’

รวพิลก�าลงัพยายามคดิถงึละครทั้งหลายที่เขาและป้ามะลเิคยดดูว้ย

กนับ่อยๆ เพื่อใช้ฝึกภาษา เพราะชายหนุม่ไปอาศยัอยูท่ี่อเมรกิาตั้งแต่สี่ขวบ 

การปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมท�าให้เขาพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและสเปน 

ในขณะที่ภาษาไทยกลบัไม่กระดกิแม้แต่น้อย แต่กแ็น่ละ...ในเมื่อพ่อยุ่งกบั

งานเกนิกว่าจะมาสนใจไยดเีขา ส่วนแม่กเ็อาแต่วุน่วายอยูก่บัการจบับ้านเลก็

ของพ่อ ใครล่ะจะมาแคร์ว่าเขาพูดภาษาบ้านเกดิได้หรอืไม่

จนกระทั่งเมื่อรวภิาร์เกดิมา แม่กต็ดัสนิใจจ้างป้ามะลมิาเป็นพี่เลี้ยง

รวพิลจ�าได้ดว่ีาป้ามะลดิมูท่ีาทตีกอกตกใจมากที่เขาพดูไทยไม่ได้สกัค�า  

เพราะฉะนั้นนอกเหนอืไปจากงานประจ�าซึ่งกค็อืการเลี้ยงรวภิาร์แล้ว ป้ามะลิ

จงึทั้งอาสาและเตม็ใจเป็นอย่างยิ่งที่จะสอนภาษาให้เขาเพิ่มเตมิอกีด้วย 

‘จะให้ขดีๆ เขยีนๆ เฉยๆ กอ็อกจะน่าเบื่อไปสกัหน่อย ป้าว่าเรามา 

ใช้วธิทีี่สนุกกว่านั้นกนัดกีว่า’

ป้ามะลชิอบดูละครมาก แม้จะต้องย้ายตามสามมีาอาศยัอยูท่ี่อเมรกิา

แต่ป้าแกกย็งัหาทางให้เพื่อนอดัวดิโีอและส่งมาให้ดูจนได้ รวพิลจงึได้เรยีน

ภาษามาจากบทละครเหล่านั้น ทั้งการฟัง จ�า หดัพูด หดัเขยีน ค�าไหนที่ 

ไม่ดหีรอืไม่ควรป้ามะลกิจ็ะรบีสั่งสอนทนัทว่ีามนัไม่ถกูต้องเพื่อไม่ให้ชายหนุม่ 



F o x x T r o t  l  19

น�าเอาไปใช้แบบผดิๆ

แต่ดูเหมอืนป้ามะลจิะลมืบอกสิ่งที่ส�าคญัที่สุดแก่รวพิลไป...

นั่นกค็อื...อะไรกต็ามที่ละครไทยเป็น ไม่ใช่สิ่งที่คนไทยเขาท�ากนั

“และอย่าหวงัร้องขอความเมตตาซะให้ยาก เพราะฉนัไม่มทีางใจอ่อน

กบัเธอแน่ๆ!”

ทว่าดูเหมือนจะไม่ใช่แค่รวิพลคนเดียวที่ท�าตัวแปลกประหลาด 

ในสถานการณ์เช่นนี้ เพราะนอกจากจะไม่ตกอกตกใจกับการถูกลักพาตัว

และการถูกข่มขู่แล้ว หยกมณียังตั้งหน้าตั้งตาปาดเนยลงไปกองบนยอด 

แพนเค้กก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาถาม

“นายไม่มีน�้าผึ้งเหรอ กินกับเนยอย่างเดียวมันไม่อร่อยเท่ากินกับ 

น�้าผึ้งหรอกนะ”

“ช่วยฟังที่คนอื่นเขาพูดบ้างสโิว้ย!” รวพิลตะคอก ซึ่งหยกมณเีพยีง

เบ้หน้ากบัเสยีงอนัดงัเกนิควรเท่านั้น

“กฟ็ังอยู่...” 

ปากว่าอย่างนั้นแต่การกระท�าคือการหันไปรื้อๆ ชั้นวางเครื่องปรุง 

ที่อยู่ใกล้ๆ กนั ก่อนจะได้แยมผลไม้ตดิมอืกลบัมาหนึ่งกระปุก รวพิลแทบ

ควันออกหูที่ถูกนักโทษกิตติมศักดิ์เมินเฉย ชายหนุ่มตะปบขวดแยมมาถือ

ไว้เอง หวงัดงึความสนใจของหญงิสาวกลบัมา

“อยากลองดกีบัฉนันกัรไึงถงึยั่วโมโหกนัแบบนี้!”

หยกมณถีอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่ายที่มื้อเช้าถูกขดัจงัหวะ ดวงตา

กลมโตช้อนมองคนตัวสูงกว่าแล้วกล่าวเสียงเรียบนิ่งไร้ความร่าเริงดังเช่น 

ที่ผ่านมา

“นายรูร้เึปล่า คดลีกัพาตวักบักกัขงัหน่วงเหนี่ยวนะ่ มนัต้องโทษกี่ปี” 

ไม่รอให้ชายหนุ่มได้เอ่ยค�าใดหยกมณกีว็่าต่อไปทนัท ี

“หน้าตานายกอ็อกจะดูฉลาดแท้ๆ แล้วไหงถงึได้ท�าเรื่องชุ่ยๆ อย่าง

การลกัพาตวัฉนัมาไว้ที่บ้าน แล้วยงัยอมให้ฉนัเหน็หน้านายอกีล่ะเนี่ย”
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หญิงสาวคว้าขวดแยมคืนมาจากคนที่ก�าลังยืนอึ้ง ก่อนจะจัดการ 

ใช้มดีตกัมาป้ายลงบนแพนเค้ก

“ฉันเองก็ไม่ได้รู้เรื่องกฎหมายดีนักหรอกนะ แต่หลักฐานคาหนัง 

คาเขาซะขนาดนี้ ฉนัว่านายหน ี‘คุกของจรงิ’ ไปไม่พ้นหรอก” 

หยกมณเีน้นย�้าค�าอย่างล้อเลยีน ก่อนจะส่งชิ้นแพนเคก้สนี�้าตาลทอง

หอมกรุ่นเข้าปากไปด้วย

รวิพลถึงกับเถียงไม่ออก เพราะสิ่งที่อีกฝ่ายว่ามานั้นถูกต้องเป็น  

อย่างยิ่ง และเขาก็ไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมรับผลที่ตามมาแม้แต่

น้อย ทุกอย่างมันเป็นแค่อารมณ์ชั่ววูบ เป็นแผนการที่ทั้งหยาบโลนและ 

ขาดเหตุผลจนน่าหวัร่อ เพราะหลงัจากต�ารวจไม่รบัท�าคดตี่อ รวพิลกจ็้าง

ให้คนคอยจบัตาดูเพชรน�้าหนึ่งทุกฝีก้าวเพื่อรอจงัหวะล้างแค้น

เขาค้นพบว่าผู้ชายสารเลวคนนั้นเองก็มีน้องสาวเช่นกัน แถมยังอยู ่

ในวัยไล่เลี่ยกับรวิภาร์อีกต่างหาก แม้จะเป็นแค่ลูกพี่ลูกน้อง แต่มันก็เห็น 

ได้ชัดว่าเพชรน�้าหนึ่งทั้งรักและเอ็นดูหยกมณีมากขนาดไหน พอได้เห็น 

เพชรน�้าหนึ่งพาน้องสาวไปเที่ยวเล่นอย่างสบายใจเฉบิ ในขณะที่น้องสาวเขา

ต้องนอนอยู่ในโรงพยาบาลเพราะพยายามฆ่าตัวตาย รวิพลก็สติหลุด  

โทร. สั่งให้ลูกน้องลกัพาตวัหยกมณมีาในทนัทโีดยไม่คดิหน้าคดิหลงั

กว่าจะรู้ตัวว่าท�าอะไรลงไป ร่างของหยกมณีก็มานอนอยู่บนเตียง 

ของเขาเสยีแล้ว แต่จะให้ท�าแบบเดยีวกบัที่เพชรน�้าหนึ่งเคยท�ากบัรวภิาร์ เขา

กท็�าไม่ลง สดุท้ายกเ็ลยกะแค่จะขูใ่ห้กลวัเพื่อเป็นเสมอืนการส่งสารท้ารบไป

ให้เพชรน�้าหนึ่งเท่านั้น แล้วค่อยปล่อยตวัไป

ไม่นึกเลยว่านอกจากจะไม่กลัวแล้ว แม่คุณยังย้อนขู่กลับมาได้ 

เจบ็แสบขนาดนี้

แต่ว่า...เขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆ หรอก

“อย่ามาพูดให้ข�าไปหน่อยเลย” ชายหนุ่มวางท่าหยิ่งผยองจนแม้แต่

เขายงันกึหมั่นไส้ตนเองอยู่ไม่น้อย 
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“จะไปแจ้งต�ารวจเนี่ยนะ ใช้อะไรคิดกันว่าจะปล่อยให้เธอหนีไปได้ 

อย่างเธอน่ะมนัต้องเน่าตายอยู่ที่นี่แหละ ถงึจะสาสมกบัความแค้นของฉนั!”

ดเูหมอืนว่าในละครเรื่อง หนี้รกัซาตาน ที่ดกูบัป้ามะลเิมื่องานขอบคุณ 

พระเจ้าปีที่แล้ว พระเอกจะขู่นางเอกไว้ประมาณนี้แหละ ใช่แล้ว...ไม่เห็น

ต้องกงัวลสกัหน่อย จะไปจากตกึนี้ได้ต้องใช้คยี์การ์ดเท่านั้น นอกเหนอืไป

จากนั้นแล้วเจ้าหน้าที่จะไม่ยนิยอมให้เข้าออกเดด็ขาด เขาที่เคยท�าคยี์การ์ด

ห้องหายมาครั้งหนึ่งถงึกบัปวดหวัอยู่หลายวนัเชยีวแหละกวา่จะท�าเรื่องเพื่อ

กลบัเข้ามาในคอนโดฯ ตวัเองได้ เพราะฉะนั้นโอกาสที่หญงิสาวจะหนไีปจาก

ตกึได้จงึเท่ากบัศูนย์

รวพิลมองท่าททีี่นิ่งไปเลก็น้อยของหยกมณอีย่างย่ามใจ ก่อนจะต้อง

เป็นฝ่ายหน้าซดีเผอืดเสยีเองเมื่อมอืบางวางคย์ีการ์ดสเีงนิด�าลงบนโต๊ะข้างๆ 

กับจานเบคอน เลขที่สลักอยู่บนนั้นบ่งบอกว่ามันคือคีย์การ์ดห้องของเขา

อย่างไม่ต้องสงสยั

“เฮ้ย!”

อุทานได้แต่แย่งไม่ทนั หยกมณฉีกคยี์การ์ดกลบัไปแล้วหย่อนลงใน

เสื้อเชิ้ตของตนเองหน้าตาเฉย ฟังไม่ผดิหรอก...หญงิสาวยดับตัรพลาสตกิ

ใบนั้นลงไปในร่องอกเลยด้วยซ�้า ซึ่งแปลว่าทางเดียวที่ได้คืนมาคือต้องจับ

อกีฝ่ายเปลื้องผ้าสถานเดยีว!

รวิพลหน้าแดงเถือกในขณะที่หยกมณีจิ้มเบคอนเข้าปากไปอย่าง

สบายใจ เพราะเป็นคนที่ถอืไพ่เหนอืกว่า

“ไม่มใีครเคยบอกรไึง ว่าไม่ควรตั้งรหสัตู้เซฟเป็นเลขวนัเกดิน่ะ” 

ตูเ้ซฟในห้องท�างาน นั่นคอืที่ที่เขาเกบ็ของมค่ีาทกุอย่างไว้ กระเป๋าเงนิ 

กุญแจรถ คยี์การ์ด พาสปอร์ต รวมทั้งโทรศพัท์มอืถอืและกระเป๋าเงนิของ

หยกมณีด้วย แปลว่าตอนนี้ยายลูกคุณหนูแมวขโมยตรงหน้าสามารถเข้า

ออกคอนโดฯ เขาได้ตามใจชอบ จะไปแจ้งต�ารวจตอนไหนกไ็ด้ และจะลาก

คอเขาเข้าซงัเตตอนไหนกไ็ด้เช่นกนั
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พงั! พงั! พงั! พงัพนิาศของแท้

รวพิลแทบจะโขกหน้าผากกระแทกเข้ากบัโต๊ะ เผื่อว่าจะสามารถตื่นจาก 

ฝันร้ายนี้ได้ ท�าไมชีวิตจริงมันถึงไม่ง่ายดายเหมือนในละครที่ดูกับป้ามะลิ

กันนะ เพราะในละครแค่จับตัวนางเอกแสนบอบบางไปล่ามโซ่ขังไว้ที่ไหน 

สกัแห่ง คอยพูดจาข่มขู่ และท�าตวัร้ายๆ ใส่ ผ่านไปสกัสี่ห้าตอนเดี๋ยวกร็กั

กนัเอง 

หลังจากนั้นพอพี่ชายของนางเอกที่พระเอกคิดแค้นตามมาเจอ 

พระเอกกจ็ะได้อดัคณุพี่ให้หน�าใจ ก่อนต้องจ�าใจปล่อยนางเอกไปเพราะ ได้

แกแ้ค้นแลว้ แม้วา่ความจรงิจะเผลอหลงรกันางเอกไปแลว้เช่นกนั และกวา่

พระเอกจะคิดได้นางเอกก็จะท้องโต ไม่ก็จะคลอดลูกของพระเอกออกมา 

เสยีแล้ว ให้ดรามาเพิ่มอกีหน่อยตอนตามมาเจอ พระเอกจะต้องคดิว่านั่น

เป็นลูกชู้ เอ๊ะ!...เดี๋ยวนะ นั่นมนัเรื่อง เกมรกัพศิวาส ที่ดูกนัไปตอนวนัชาติ

อเมรกิาเมื่อสามปีก่อนนี่หว่า ไม่ใช่เรื่อง เพลงิแค้นสหีวาน แบบที่เขาตั้งใจจะ

เลยีนแบบสกัหน่อย

ว่าแต่เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงต่อกันนะ รวิพลเริ่มจะจ�าไม่ได้แล้ว 

เหมอืนกนั 

แต่ช่างเถอะ...พระนางจะได้กันหรือไม่มันไม่ส�าคัญ ส�าหรับเขา 

ทุกอย่างอยู่ที่การได้แก้แค้นเท่านั้น แค่คิดว่าจะได้ท�าให้ผู้ชายคนนั้นตาย 

ทั้งเป็นเหมือนที่เขาเคยรู้สึก ความคุกรุ่นในใจรวิพลก็เหมือนจะบรรเทา 

ลงมาได้ส่วนหนึ่ง นั่นแหละคอืแฮปปีเอนดงิในอุดมคตขิองเขา 

แต่แล้วท�าไม ท�าม้ายยย เขาถงึต้องมาเจอกบัหยกมณดี้วย!

ภายนอกหญิงสาวดูเหมือนจะเป็นลูกคุณหนูผู้แสนบอบบางน่า

ทะนถุนอม ทว่าแม่คุณกลบัใช้แค่กิ๊บตดิผมตวัเดยีวปลดลอ็กโซ่มาท�าอาหาร

ในครัวของเขาได้หน้าตาเฉย แถมยังไล่ส�ารวจรื้อของของเขาจนไขตู้เซฟ 

แย่งชิงคีย์การ์ดมาเป็นของตัวเองได้ส�าเร็จอีกต่างหาก พลิกกลับมาเป็น 

ฝ่ายคมุเกมได้อย่างเหนอืชั้น จนท�าให้รวพิลรูส้กึสมเพชตนเองมากมายอย่าง
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ที่ไม่สามารถบรรยายมาเป็นค�าพูดได้เลยทเีดยีว

ดูเหมือนท่าทางหมดอาลัยตายอยากของเขาคงท�าให้หยกมณีรู้สึก

สงสารอยู่ไม่น้อย หญงิสาวจงึพูดขึ้นมาว่า

“ฉนัจะไม่แจ้งความจบันายกไ็ด้นะ ถ้านายยนิดที�าข้อตกลงกบัฉนั”

“ขะ...ข้อตกลงอะไร” 

คิ้วเข้มขมวดเข้าหากันขณะในใจนึกไปถึงข้อเสนอแบบคืนเดียวจบ 

ที่อีกฝ่ายพูดขึ้นมาเมื่อวาน ชายหนุ่มอดไม่ได้ที่จะหน้าขึ้นสีระเรื่ออย่าง 

ไร้เหตผุล แต่ดเูหมอืนหยกมณจีะไม่ได้ตดิใจอะไรกบัท่าทขีองเขา หญงิสาว

ยงัคงกล่าวต่อไป

“นายอยากท�าให้พี่เพชรรูส้กึเหมอืนกบัที่นายรู้สกึใช่ไหมล่ะ ฉนัท�าได้

นะ ของแบบนั้นง่ายนิดเดียว อยู่แค่ว่านายจะร่วมมือด้วยรึเปล่าเท่านั้น  

นายอยากแก้แค้น ส่วนฉันก็อยากดัดนิสัยพี่เพชร เพราะงั้นเรามาสามัคคี 

ร่วมมอืกนัไว้ดกีว่า” 

หยกมณียิ้ม แต่มันเป็นรอยยิ้มที่ท�าให้รวิพลรู้สึกว่าเธอไม่ได้ก�าลัง

สงสารเขาอย่างที่เขาเข้าใจในตอนแรกหรอก เธอก�าลังรออยู่ต่างหาก รอ

จงัหวะที่เขาถกูต้อนจนจนมมุและก�าลงัตะกายหาทางออกจนต้องยนิยอมพดู

ว่าตกลง แม้ว่าสิ่งที่ได้ยนิจะพลิกึพลิั่นและท�าให้เสยีเปรยีบขนาดไหนกต็ามท ี

หญงิสาวท�าให้เขารู้สกึราวกบัว่าเป็นเธอที่จดัฉากเรื่องทุกอย่างขึ้นมา 

ท�าให้เขาตกเป็นเครื่องมอืช่วยดดันสิยัเจ้าชู้ของญาตผิู้พี่ ทั้งที่ความจรงิแล้ว

แค่หยบิฉวยโอกาสที่บงัเอญิลอยผ่านมาให้ใช้งานได้อย่างขนลุกกต็ามที

“เธอ...จะท�ายงัไงบ้าง” รวพิลยงัคงถามต่อไป 

และค�าตอบกม็าพร้อมกบัรอยยิ้มอย่างขบขนัจนตดิจะเป็นกึ่งๆ การ

ล้อเลยีน

“ไม่โจ่งแจ้งแบบที่นายท�ากแ็ล้วกนั แล้วกไ็ม่ต้องก้าวขาเข้าไปในตะราง

ด้วย” มอืบางยื่นมาหาเขา ดวงตากลมโตจบัจ้องอย่างคาดคั้นพร้อมถามซ�้า

เป็นการกดดนั “จะตกลงหรอืเปล่าล่ะ ถ้าไม่...ฉนัท�าคนเดยีวกไ็ด้นะ ส่วน
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นายกไ็ปให้ก�าลงัใจฉนัเงยีบๆ จากในคุกกแ็ล้วกนั”

“อย่างกบัฉนัมทีางเลอืก”

พ่ายแพ้อย่างราบคาบ...ชายหนุ่มกระฟัดกระเฟียดแต่ก็ท�าได้แค่นั้น 

มือใหญ่ยื่นไปจับมือเล็กเพื่อยืนยันในข้อตกลงอย่างเสียไม่ได้ หยกมณี

กระชับมือพร้อมยิ้มให้อย่างไม่รู้สึกรู้สาถึงความหงุดหงิดของเขา รวิพล 

ค้นพบว่าฝ่ามือของหญิงสาวทั้งหยาบกร้านและสากกว่าที่คาดไว้มากนัก  

ถ้าไม่รูม้าก่อนว่าเป็นคณุหนตูระกูลอคัรจนิดา เขาคงนกึว่าหญงิสาวเป็นพวก

ใช้แรงงานแน่ๆ

“ทีนี้เราก็เป็นพวกเดียวกันแล้วนะ” หยกมณีเอ่ยเสียงใสและเป็น 

ฝ่ายปล่อยมอืเป็นคนแรก ร่างบางจดัแจงย้ายจานทั้งหลายไปยงัโต๊ะอาหาร  

ทั้งยงักวกัมอืเรยีกชวนให้เขามาร่วมรบัประทานด้วยอกีต่างหาก

แม้จะอารมณ์เสียขนาดไหนแต่รวิพลก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าตนนั้นหิวมาก 

อาหารที่หญิงสาวท�าแม้จะดูเรียบง่ายแต่ก็น่ากินมากเช่นกัน แถมเขายังม ี

อกีหลายเรื่องที่ต้องการถามด้วย

“นี่เธอหลดุมาจากดาวดวงไหนกนัแน่” เพราะอารมณ์เสยีที่ถกูไล่ต้อน

จนจนมุม ท�าให้แทนที่จะเอ่ยถามดีๆ  ชายหนุ่มกลบัเหนบ็แนมใส่

“พี่เพชรเคยบอกว่าน่าจะดาวนาเม็ก แต่ฉันว่าฉันน่าจะเป็นชาวไซย่า

มากกว่านะ”

ไม่โกรธแถมยังรับมุกอีกต่างหาก ท�าเอารวิพลถึงกับปั้นหน้าไม่ถูก

เลยทเีดยีว

“ถามจรงิเถอะ เคยกลวัอะไรกบัเขาบ้างไหมเนี่ย” เพราะในสถานการณ์

เช่นนี้ ผูห้ญงิทั่วไปคงได้แต่นอนร้องไห้อย่างน่าสงสาร ไม่กก็รดีร้องขอความ

ช่วยเหลอืไปแล้ว ทว่าหยกมณไีม่เป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อย...

“กลวัส ิไม่ว่าใครกต็้องกลวัอยู่แล้ว” หญงิสาวตอบพลางเหยาะซอส 

ลงไปบนไข่ดาว

“แล้วท�าไม...”
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“กเ็พราะมนัไม่มปีระโยชน์น่ะส”ิ 

หญงิสาวแทรกขึ้นกลางประโยคคล้ายคาดเดาความคดิของรวพิลได้ 

ดวงตากลมโตเงยขึ้นสบตาคู่สนทนา พร้อมบอกเล่าความในใจอันแข็ง

กระด้างที่ไม่สมกบัช่วงอายุแม้แต่น้อย “ถ้านายคดิจะข่มขนืฉนัจรงิๆ ถงึจะ

แหกปากโวยวายไปกไ็ม่มใีครมาช่วยทนัหรอก ต่อให้ฟมูฟายร้องไห้จนหมด

เสยีงกไ็ม่มใีครมาทั้งนั้น คนเราน่ะ ในท้ายที่สุดกม็แีค่ตวัเองเท่านั้นที่พึ่งได้ 

ฉนักแ็ค่ไม่คดิรออศัวนิม้าขาวที่ไม่มตีวัตน...กเ็ท่านั้นเอง”

รวพิลไม่รูจ้ะพดูเช่นไรดเีมื่อเหน็หยกมณหีลบุตาลงอย่างขื่นๆ เช่นนั้น 

เขารู้ตัวดีว่าสิ่งที่ท�าลงไปมันไม่ถูกต้อง แต่กลับไม่คิดเอ่ยค�าขอโทษให้เป็น

เรื่องเป็นราวแม้แต่น้อยเพราะเห็นว่าอีกฝ่ายยังมีท่าทีร่าเริงและสุขสบายดี

ยิ่งกว่าเขาเสยีอกี 

แต่ใครเล่าจะรู้ว่าหน้ากากของหญิงสาวแนบเนียนขนาดไหน เพราะ

ต่อให้ดเูหมอืนเข้มแขง็ แต่ผูห้ญงิกย็งัเป็นผูห้ญงิอยูว่นัยงัค�่า พวกเธอสมควร

ได้รับการดูแลและทะนุถนอม ไม่ใช่ถูกท�าร้ายด้วยอารมณ์หุนหันและ 

ความคดิชั่ววูบเช่นที่เขาท�า

ชายหนุ่มทั้งรู้สกึแย่และรู้สกึผดิจนเกอืบจะก้มหวัขอโทษไปเสยีแล้ว 

ถ้าไม่ใช่เพราะ...

“อีกอย่าง...ฉันกะไว้ว่าถ้านายเริ่มถอดกางเกงเมื่อไหร่ ค่อยคว้า 

กรอบรูปที่หวัเตยีงมาฟาดกย็งัทนั”

เฮ้ย!

“แล้วกซ็�้าอกีสกัสองสามทจีะได้เพิ่มเวลาหนขีึ้นมาอกีหน่อย แต่สงสยั

ฉนัคงแสดงไม่เนยีนเท่าไหร่ นายเลยตกใจวิ่งออกจากห้องไปซะงั้น แผนฉนั

เลยเป็นม่ายเลย”

เขาขอถอนค�าพดู แม่นี่เป็นมนษุย์ต่างดาวที่แค่ดเูหมอืนหญงิชาวโลก

เท่านั้น



แผนของหยกมณ ีคอืการแทนตวัเองในฐานะรวภิาร์
เป็นหญงิสาวที่ถูกล่อลวง ถูกให้ความหวงั ก่อนจะถูกทอดทิ้งอย่าง

ไม่ไยดโีดยผู้ชายเจ้าชู้ ซึ่งในกรณนีี้ บทบาทนั้นจะแสดงโดยรวพิล

“เธอจะให้ฉนัจบีเธอ” ชายหนุ่มชี้มาที่ตนเองพลางท�าสหีน้ายุ่งยาก

“ไม่ละ...ฉนัว่าเราข้ามสเตปนั้นไปเลยกแ็ล้วกนั มนัเสยีเวลา” 

พี่ชายของหยกมณีเป็นพวกหวงน้องสาวแบบสุดๆ ถ้ารู้ว่าเธอก�าลงั

คบหาหรือพูดคุยกับใครอยู่ละก็ เพชรน�้าหนึ่งจะจัดการจ้างคนสืบประวัต ิ

และส่องสกรีนความประพฤติผู้ชายคนนั้นอยู่นานทีเดียว กว่าจะยอมให ้

ผ่านมาได้

การให้รวิพลมาจีบอาจจะสร้างความทรมานให้เพชรน�้าหนึ่งได้ 

ในระดบัหนึ่งกจ็รงิ แต่ทนัททีี่รู้ว่าชายหนุ่มเป็นพี่ชายของรวภิาร์ ท่านรอง

ประธานแห่งอัครจินดาคงไม่รอช้าที่จะ ‘เขี่ย’ เขาออกไปให้พ้นทางเพื่อ 

เป็นการตดัปัญหาแน่ๆ เมื่อเป็นแบบนั้นทุกอย่างกจ็ะจบลงอย่างรวดเรว็จน

ไม่ทนัได้รบับทเรยีนใดๆ วฏัจกัรความเจ้าชูย้กัษ์ของพี่ชายกจ็ะวนลปูกลบัไป 

ทัณฑ์ที่ ๒ 
‘อย่ำบอกใครนะ’ มีควำมหมำยเท่ำกับ

จงป่ำวประกำศออกไปให้ทรำบโดยทั่วกัน!
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เป็นแบบเดมิอกีครั้ง 

ซึ่งหยกมณจีะไม่ยอมปล่อยให้มนัเป็นเช่นนั้นเดด็ขาด เธอรอจงัหวะ

ที่จะได้ดดันสิยัเพชรน�้าหนึ่งมาตั้งนานแล้ว เรื่องอะไรจะปล่อยให้โอกาสงามๆ 

เช่นนี้หลุดมอืไปง่ายๆ เพราะพ้นจากรวพิลไป หญงิสาวกไ็ม่รู้จะหาใครที่ทั้ง

โง่และบ้าพอจะมาชนกบัญาตผิู้พี่ของเธอได้อกีแล้ว

แม้ใจจรงิอยากจะใช้วธิจ้ีางผูห้ญงิสกัคนไปท�าให้เพชรน�้าหนึ่งหลงรกั

ก่อนจะทิ้งไปอย่างไม่ไยดีเพื่อให้รู้ส�านึก แต่หยกมณีกล้าพูดเลยว่าพี่เพชร

เป็นผู้ชายไร้หัวใจที่ไม่สามารถมอบความรักให้ผู้หญิงคนอื่นนอกเหนือไป

จากสมาชิกในครอบครัวได้ เพราะฉะนั้นวิธีที่ว่ามาคงไม่มีวันประสบผล

ส�าเรจ็ ท�าให้เหลอืแค่ทางเลอืกเดยีวเท่านั้น คอืให้คนใกล้ตวัของเพชรน�้าหนึ่ง

ประสบชะตากรรมเดยีวกบัสาวๆ ที่ถูกเจ้าตวัฟันแล้วทิ้งแทน

แต่แค่รูว่้ามคีนมาจบีน้องสาวสดุที่รกัน่ะมนัยงัไม่พอหรอก หยกมณี

ต้องการสิ่งที่ให้ผลกระทบรุนแรงได้มากกว่านี้ อะไรที่แบบ...พอได้มารู้เข้า

เพชรน�้าหนึ่งจะต้องกรดีร้องโหยหวนด้วยความรบัไม่ได้ ก่อนจะร้องไห้วิ่ง

ไปฟ้องคุณลุงเพทาย

“เรื่องไหนที่ท�าให้นายรู้สกึโกรธพี่ชายฉนัมากที่สุด” 

รวพิลนิ่งคดิเมื่อได้ยนิค�าถามนั้น มอียูห่ลายเรื่องเลยทเีดยีวที่รวภิาร์

เล่าระบายให้ฟังแล้วท�าให้เขารับไม่ได้ ทั้งผิดหวังที่น้องน้อยซึ่งเขาอุ้มช ู

เลี้ยงมากลายเป็นคนใจง่ายที่ยอมทอดกายให้ผูช้ายแค่เพราะลมปาก ทั้งโมโห

ตนเองที่เป็นพี่ชายที่ไม่ได้เรื่อง ท�าให้น้องสาวไม่กล้ามาปรึกษาด้วยจน 

ทุกอย่างสายเกินแก้ แต่เหนืออื่นใดคือความโกรธแค้นที่มีต่อเพชรน�้าหนึ่ง 

ที่ทอดทิ้งน้องสาวของเขาไปหลังจากที่ได้เชยชมแล้ว และเรื่องที่ท�าให้เขา 

รู้สกึแย่ที่สุดกค็งไม่พ้น...

“ตอนที่ภาร์เล่าให้ฟังว่าเคยย้ายเข้าไปอยู่กินในคอนโดฯ ของมันมา

แล้วช่วงหนึ่ง” ชายหนุ่มตอบค�าถามด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

“แบบนั้นคงใช้ได้ละมั้ง” หยกมณพีมึพ�ากบัตนเอง หญงิสาวกอดอก
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พลางแตะนิ้วเข้ากบัเรยีวปากอย่างครุน่คดิ อกีหลายวนิาทถีดัมารมิฝีปากอิ่ม

กค็ลี่ยิ้มหวานหยด แต่กลบัให้ความรูส้กึน่าขนลุกอยา่งนา่ประหลาด เพราะ

ท่าทางแบบนั้น มันเหมือนจะบอกว่า เรามาท�าให้เรื่องวุ่นวายมากไปกว่านี้ 

กนัเถอะ

ลางสังหรณ์ของชายหนุ่มแม่นยิ่งกว่าจับวาง เพราะทันทีที่หยกมณี

เอ่ยแผนขั้นแรกให้ฟัง เขาก็หลุดค�าหยาบที่ขึ้นต้นด้วยตัวเอฟออกไปทันที

อย่างห้ามไม่ทนั

“ฉนัว่า...เราย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกนัเลยดกีว่า”

ใช่แล้ว...ในเมื่อการจีบกันไม่ใช่ตัวเลือก และรวิพลก็ไม่ต้องการ 

คนืเดยีวจบกบัเธอ หยกมณกีจ็ะขอข้ามขั้นไปที่การย้ายมาอยูด้่วยกนัเหมอืน

ที่เพชรน�้าหนึ่งเคยท�ากบัรวภิาร์เลยแล้วกนั

“เธออาศยัอยู่ที่นี่?” 
รวิพลแหงนหน้าขึ้นมองหอพักสภาพโทรมเบื้องหน้า ก่อนจะเลื่อน

สายตากลับมามองหยกมณีใหม่อีกรอบเหมือนจะทักท้วงว่าพาเขามาผิดที่

หรอืเปล่า ชายหนุ่มยงัจะอุตส่าห์ถามย�้าอกีรอบ ทั้งที่หญงิสาวได้เดนิน�าขึ้น

ไปยงัชั้นสามและไขกุญแจเข้าไปในห้องแล้วแท้ๆ

“มนัถูกดนี่ะ แล้วกอ็ยู่ใกล้รถไฟฟ้าด้วย” 

ค�ากล่าวอย่างไม่ทุกข์ร้อนของหยกมณีสร้างความกังขาให้แก่รวิพล

เป็นอย่างมาก เพราะอคัรจนิดาได้ชื่อว่าเป็นตระกูลที่ร�่ารวยเป็นอนัดบัต้นๆ 

ของประเทศ นายนพรัตน์ซึ่งเป็นประมุขของตระกูลมีศักดิ์เป็นคุณตาของ

หญงิสาวไม่ใช่หรอืไง แถมเธอยงัเป็นน้องสาวสดุรกัสดุหวงของเพชรน�้าหนึ่ง

ผู้เป็นรองประธานบรษิทัอกีต่างหาก

แล้วเพราะอะไร หญงิสาวที่ควรจะเป็นดั่งแก้วตาดวงใจถงึถูกปล่อย

ให้มาเช่าห้องขนาดเท่าแมวดิ้นตายแบบนี้

รวิพลมองห้องขนาดเล็กที่มีแค่เตียง โต๊ะ และตู้ ก่อนจะขมวดคิ้ว
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หนักกว่าเก่า หยกมณีเดินน�าเข้าไปก่อนและเริ่มต้นยัดเสื้อผ้าใส่ลงไปใน

กระเป๋าเป้ขนาดค่อนข้างใหญ่ใบหนึ่ง ซึ่งแม้จะกวาดเสื้อผ้ามาจนหมดตู้ 

กระเป๋ากย็งัเหลอืเนื้อที่เยอะอยู่ด ี

ทว่านั่นไม่ใช่ปัญหา เพราะหญิงสาวได้หยิบสมุดวาดรูปจ�านวน 

หลายสบิเล่มยดัตามลงไปตดิๆ จนกระเป๋าแทบปรอิอกมา และไม่ใช่แค่นั้น 

ร่างบางหยบิกระเป๋าใบใหญ่หน้าตาคล้ายๆ กนัอกีสามใบขึ้นมาจากมุมห้อง

ก่อนจะเริ่มต้นจดัเรยีงอุปกรณ์วาดภาพจ�าพวกเฟรมผ้าใบเปล่าๆ สนี�้าและ

สีน�้ามันกล่องใหญ่ที่เลอะคราบเป็นหย่อมๆ ตามด้วยพู่กันมากมายหลาย

ขนาดและรูปร่างลงไปในกระเป๋าอย่างเป็นระเบยีบ

รวพิลที่ไม่รู้จะช่วยเกบ็ของยงัไงดเีริ่มฆ่าเวลาด้วยการมองส�ารวจไป

รอบๆ มันเป็นห้องขนาดเล็กที่มีสภาพเก่ามากจนชายหนุ่มไม่อยากเชื่อว่า 

จะมใีครอาศยัอยูไ่ด้ เครื่องเรอืนเป็นไม้ที่ดแูวบเดยีวกร็ูว่้าผ่านการใช้งานมา

อย่างโชกโชน ผนงัหลุดลอกเป็นแผ่นๆ และมรีอยแตกร้าวอย่างน่าหวาดเสยีว 

บนเพดานมเีพยีงพดัลมเก่าๆ ตวัเดยีวที่คอยไล่ความอบอ้าวให้

แต่ในความเก่าโทรมแห่งนี้ มสีิ่งที่สุดแสนจะขดัแย้งกนัเป็นอย่างยิ่ง

อยู่หนึ่งอย่าง... 

“แบ่งขนสักสองสามรอบน่าจะหมดนะ” หยกมณีว่าพลางสะพายเป้

ใบหนึ่งขึ้นบ่าและหอบหิ้วขาตั้งรูปขึ้นมาด้วย “ถ้ายังไงรบกวนนายช่วยขน 

‘นั่น’ ลงมาให้หน่อยส ิฉนัแบกเองคงจะไม่ไหว” 

‘นั่น’ ที่ว่าคอืเครื่อง iMac  ขนาดจอยี่สบิเจด็นิ้วรุ่นใหม่ล่าสุดพร้อม

ด้วยเมาส์ปากกาแผ่นยาวดไีซน์หรูหราที่วางประดบับารมอียู่เบื้องหน้า เขา

อาจจะไม่รู้เกี่ยวกับข้าวของพวกนี้มากนัก แต่ก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าสอง

อย่างที่ตั้งอยู่บนโต๊ะท�างานไม้ผุๆ ตัวนี้มีราคาแพงกว่าทุกอย่างในห้องนี้ 

รวมกนัเสยีอกี

‘มีปัญญาซื้อคอมพิวเตอร์ราคาแพงหูฉี่ แต่กลับไม่ยอมติดแอร์ 

ในห้องพกั แม่นี่เป็นลูกคุณหนูประเภทไหนกนัแน่เนี่ย’
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ตั้งใจจะหนัไปถาม แต่หยกมณกีลบัแบกของชุดแรกลงบนัไดไปเสยี

แล้ว ชายหนุ่มจงึต้องชกัปลั๊กคอมพ์แล้วหอบวตัถุแปลกปลอมแห่งห้องเช่า

สภาพโทรมขึ้นแนบอก ก่อนจะเดนิตามไปตดิๆ

“ท�าไมถงึมาอยู่ที่นี่ ไม่มบี้านให้อยู่รไึง” 

สาบานได้ว่าไม่ได้ตั้งใจจะปากเสยี แต่มนัพลั้งออกไปเองจรงิๆ

“บ้านน่ะม ีแต่คนในบ้านไม่ยอมให้อยู่”

“หมายความว่าไงกนั” 

รวพิลรู้ดวี่าตนก�าลงัเสยีมารยาทที่ไปละลาบละล้วงเรื่องส่วนตวัของ

คนอื่น แต่เมื่อนึกขึ้นได้ว่าความเป็นส่วนตัวของเขาก็ถูกรื้อค้นจนไม่เหลือ 

ชิ้นดไีปแล้ว ชายหนุม่กเ็ตะสามญัส�านกึของความมมีารยาทลงเหวไปได้อย่าง

ง่ายดาย

“ประมาณว่า...ฉนัถกูคณุตาตดัออกจากกองมรดกและถกูไล่ออกจาก

บ้านละมั้ง”

“เฮ้ย!” 

รวพิลอุทานเป็นครั้งที่เท่าไรของวนัแล้วกไ็ม่รู้ คอมพวิเตอร์ในอ้อม

แขนเกือบร่วงลงไปกองบนพื้นเพราะความตกใจ ชายหนุ่มนิ่งค้างอยู่ที่ขั้น

บันไดของชั้นสองอยู่พกัใหญ่เพื่อนึกทบทวนสิ่งที่ได้ยิน ก่อนจะซอยเท้าถี่ๆ 

ตามลงไป “ล้อเล่นใช่ไหมเนี่ย”

“หน้าฉนัเหมอืนคนชอบพูดโกหกเหรอ”

“กเ็ออน่ะส!ิ” รวพิลสวนทนัควนั ท�าให้หยกมณถีงึกบัท�าหน้ามุ่ยแล้ว

งมึง�าว่า ‘ใจร้าย’ พอเหน็ท่าทางเช่นนั้นชายหนุ่มกถ็ามไปอกีรอบ “ตกลงว่า

เธอพูดจรงิ?”

“กจ็รงิน่ะส”ิ 

“ท�าไมละ่” แม้จะยงัคงซอกแซกไม่เลกิ แต่ลกึๆ แลว้รวพิลตั้งใจไวว้า่

ถ้าหยกมณไีม่เล่ากจ็ะไม่ถามต่อ 

ทว่าซ�้าแล้วซ�้าเล่าที่หญงิสาวท�าในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ท�ากนั รมิฝีปากอิ่ม
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ขยบับอกเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆ ไม่เร่งร้อน ไม่ใส่อารมณ์ ไม่ใส่ความคดิเหน็ 

เหมอืนเป็นการอ่านข้อความที่เขยีนอยู่บนกระดาษรายงานกเ็ท่านั้น

“ปัญหาน�้าเน่าทั่วๆ ไปน่ะแหละ ตาอยากให้ฉันเรียนบริหารเพื่อมา

ช่วยงานของครอบครวั แต่ฉนัชอบวาดรูป พอทะเลาะกนัมากๆ เข้า ตากข็ู่

ว่า ‘อยากเรยีนกเ็รยีนไป ถ้าไม่ได้เงนิจากฉนั อย่างแกกไ็ปไหนไม่รอด’ แต่

เห็นไม่สู้คนอย่างงี้ฉันก็โมโหเป็นเหมือนกันนะ ก็เลยตอกกลับไปว่า ‘หยก 

ไม่ต้องการเงนิของตาหรอก’ พอมารู้ตวัอกีท ีฉนักเ็กบ็กระเป๋าออกจากบ้าน

แล้วกถ็ูกตดัตาหลานกนัซะแล้ว”

นี่ขนาดบอกว่าไม่สู้คน แม่คุณยงัเล่นงานเขาเสยีเกอืบแย่

“ตอนที่ออกจากบ้านมาเธออายุเท่าไหร่”

“สบิแปด”

แม่เจ้า...จบมอปลายปุ๊บกห็นอีอกจากบ้านปั๊บเลยวุ้ย

“แล้วตอนนี้ล่ะ”

“ยี่สบิห้า”

รวพิลเหล่มองลูกคณุหนใูจกล้าที่ออกมาใช้ชวีติด้วยตวัคนเดยีวนาน

ถงึเจด็ปี ชายหนุ่มเริ่มเข้าใจขึ้นมารางๆ แล้วว่าทศันคตอินัแขง็กระด้างของ

การมีเพียงตนเองให้พึ่งพานั้นมาจากไหน ดูจากสภาพห้องพักแล้วถ้าไม่ใช่

เพราะนพรัตน์สั่งห้ามไม่ให้คนในครอบครัวให้ความช่วยเหลือก็คงเพราะ

หญงิสาวปฏเิสธเงนิที่มรีากฐานมาจากเงนิของคุณตาเสยีเอง

นั่นแปลว่านอกจากเงนิที่ต้องใช้จ่ายในชวีติประจ�าแล้ว หยกมณยีงัต้อง 

หาเงนิเรยีนมหาวทิยาลยัเองอกีด้วย

ชายหนุ่มอดชื่นชมความเข้มแขง็ของอกีฝ่ายไม่ได้ เพราะหากต้องมา

ใช้ชีวิตอยู่เพียงล�าพังเช่นนี้ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทนได้สักกี่น�้า รวิพล 

มชีวีติที่ค่อนข้างสขุสบายมาโดยตลอด เงนิทองมใีช้โดยไม่เคยขาดและมผีูค้น

มากมายที่พร้อมให้ความช่วยเหลือ เขานึกไม่ออกเลยว่าหากเปลี่ยนที่กัน  

เขาจะมชีวีติรอดได้อย่างไร แต่หยกมณที�าได้ แล้วยงัท�าได้ค่อนข้างดเีสยีด้วย 
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เมื่อดูจากระดบัของการพึ่งพาตนเองที่หญงิสาวเป็นอยู่

“แล้วตอนนี้เธอท�าอาชพีอะไร” เขาถามอย่างตรงไปตรงมา ด้วยยงั 

ไม่สิ้นความสงสยั

“ฟรแีลนซ์...ฉนัท�าทุกอย่างที่เกี่ยวกบังานออกแบบและได้เงนิด”ี

“เช่น...”

“ปกนยิาย นามบตัร ตวัละครในเกม สื่อสิ่งพมิพ์ โฆษณา ว่ามาเถอะ

ขอแค่นายมตีงัค์ ฉนัท�าให้ได้หมดน่ะแหละ” 

หญงิสาวยิ้มแบบโอ้อวดและคล้ายจะเป็นการโฆษณาไปด้วยในตวั 

ต้องเดินขึ้นลงอีกถึงสองรอบกว่าจะแบกข้าวของของหยกมณีลงมา

ได้หมด หญงิสาวมขีองใช้ส่วนตวัเพยีงน้อยนดิเท่านั้น ส่วนที่เหลอืคอืผลงาน

ออกแบบที่ยังท�าค้างไว้และทิ้งไปไม่ลง ห้องเล็กๆ สภาพทรุดโทรมดูกว้าง

ขึ้นเลก็น้อยเมื่อไม่มเีศษกระดาษและเฟรมผ้าใบกองสุมให้เกะกะตา

และเนื่องจากอาคารแห่งนี้ไม่มีลิฟต์ กว่าจะย้ายของเสร็จ อากาศ 

อันร้อนระอุของประเทศไทยก็ท�าเอารวิพลแทบจะพุ่งตัวเข้าไปตากแอร์ใน

ร้านสะดวกซื้อที่อยู่ใกล้ๆ กันด้วยความเร็วแสง แต่กลับโดนหยกมณีดึง 

คอเสื้อไว้แล้วลากไปยงัเคาน์เตอร์ไม้ตรงปากทางขึ้นบนัไดเสยีก่อน

โทรทัศน์แบบตู้สุดวินเทจส่งเสียงซ่าสลับกับเสียงพิธีกรในรายการ

เกมโชว์อยูเ่นอืงๆ ชายชราผมหงอกหมดหวัที่นั่งอยูห่ลงัเคาน์เตอร์ละสายตา

จากจอโทรทศัน์มายงัคูห่นุม่สาว ตาตีๆ่  หรี่ลงจนเกอืบถกูคิ้วขาวโพลนบงัมดิ 

ยามหยกมณยีื่นกุญแจให้

“ลื้อจะย้ายออกแล้วเหรอ” ชายชราถามพร้อมยืดตัวขึ้นมาเพื่อรับ

กุญแจ แต่ด้วยส่วนสูงที่หดลงตามวยั ท�าให้หยกมณตี้องเอื้อมช่วยเพื่อส่ง 

ให้ถงึ

“ออื ได้ที่อยู่ใหม่แล้วน่ะจ้ะ” ว่าแล้วกด็งึแขนชายหนุ่มมาควงหน้าตา

เฉยคล้ายก�าลังป่าวประกาศสถานะอย่างไรอย่างนั้น รวิพลหน้าเหลอหลา

ท�าตัวไม่ถูก แต่พอคิดจะแก้ความเข้าใจผิดก็ถูกหญิงสาวหยิกเอวเข้าให้  
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พอจะร้องก็ถูกบิดเข้าไปอีกจนร้องไม่ออก สุดท้ายจึงได้แต่พยายามเก๊ก 

หน้านิ่งรอให้หยกมณ ี‘ท�าภารกจิ’ ให้เสรจ็

“จะไปอยู่กบัอาตี๋นี่อ่านะ เฮยีของลื้อเค้ารู้ไหม”

“หวา...อย่าส ิแปะกร็ูอ้ยูว่่าพี่เขาเป็นคนยงัไง ถ้ายงัไงถอืว่าหยกขอร้อง

ละนะ บอกพี่เพชรว่าหยกย้ายไปหาที่อยู่ใหม่กพ็อ ไม่ต้องบอกหรอกว่าไป

กับใคร...นะ” หลังจากแสร้งกลัวอย่างเป็นจริงเป็นจังแล้ว หยกมณีก็ลาก

เสยีงทิ้งท้ายอย่างออดอ้อน ท�าเอาชายชราถงึกบับ่นงมึง�าเป็นภาษาจนีกลาง

ที่ไม่มใีครเข้าใจ แล้วค่อยเปลี่ยนเป็นภาษาไทยอกีที

“ไอ้หยา บาปกรรมๆ จะให้อั๊วพูดโกหกเนี่ยนะ ไม่เอาด้วยหรอก”

“ไม่ได้โกหกสักหน่อย แค่บอกไม่หมดเอง” ปากก�าลังอ้อนวอน 

แต่มอืกลบัแอบส่งแบงก์เทาให้เถ้าแก่เจ้าของห้องเช่าเสยีอย่างนั้น 

ตอนแรกรวพิลกต็ั้งใจจะอยู่นิ่งๆ แล้วรอถามทเีดยีวหลงัจบเรื่องอยู่

หรอก แต่พอหนัไปเหน็ว่ากระเป๋าที่หยกมณเีพิ่งควกัเงนิออกมาคอืกระเป๋า

เงินของเขาเอง ชายหนุ่มก็ไม่สามารถอยู่เฉยได้จริงๆ เขาตั้งท่าจะแย่งคืน

กลับมา ทว่าหญิงสาวไวกว่ามาก เพราะแค่เริ่มขยับตัวเพียงเล็กน้อย เท้า

เลก็ๆ ในรองเท้าผ้าใบมอืสองกก็ระทบืใส่เท้าเขาเตม็แรงเพื่อบอกให้เงยีบๆ 

ไว้ก่อนจะซ�้าลงมาอกีทเีมื่อเขาท�าท่าจะร้องออกมา

“เหน็แก่ที่ลื้ออยูม่าหลายปีดดีกั อั๊วจะยอมช่วยกไ็ด้” ชายชรายอมรบั

สินบนที่จ่ายกันซึ่งๆ หน้าบนโต๊ะไปในที่สุด ตาตี่ๆ หันมองซ้ายขวาอย่าง 

ล่อกแล่ก ก่อนจะรบียดัธนบตัรเข้าเสื้อไปอย่างรวดเรว็คล้ายกลวัใครมาเหน็

เข้า “แต่บอกไว้ก่อนเลยนา ว่าพี่ลื้อน่ะมันหมาบ้า ถ้ามันตามเจอลื้อละก ็ 

ไม่ใช่ความผดิอั๊วนา”

“หยกรู้น่าแปะ แค่นี้ก็ช่วยถ่วงเวลาได้เยอะแล้ว ถ้ายังไง...ช่วยเก็บ

ห้องของหยกไว้อกีสกัอาทติย์ อย่าเพิ่งให้ใครมาเช่าต่อด้วยได้ไหม” ว่าแล้ว 

กย็ื่นแบงก์เทาให้ไปอกีใบ

“เรื่องเยอะจริง” ถึงปากว่าอย่างนั้น แต่สุดท้ายเถ้าแก่แห่งห้องเช่า 
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สุดโทรมกร็บัเงนิมาอยู่ดี

หยกมณียิ้มหวานตบท้ายเป็นการบอกลา ก่อนจะควงแขนคนตัวสูง

ที่เดินกะเผลกอย่างน่าสงสารกลับมาขึ้นรถสัญชาติยุโรปคันหรูสีด�าที่จอด

อยู่ไม่ไกลนกั และเมื่อประตูปิดลง เจ้าของรถกเ็ริ่ม ‘โวยวาย’ ใส่ผู้โดยสาร

ทนัที

“มันเจ็บนะเว้ยยายบ้า!” ชายหนุ่มลูบเอวตนเองไปมาพร้อมกับถอด

รองเท้าออกเพื่อให้เท้าบวมๆ ได้มพีื้นที่หายใจ “แล้วใครสั่งใครสอนให้ขโมย

เงินคนอื่นแบบนี้กัน” เขาคว้ากระเป๋าเงินคืนมาซึ่งหยกมณีก็ยอมแต่โดยด ี

หญงิสาวเอนตวัพงิเบาะหนงันุม่ๆ แล้วเร่งแอร์ให้แรงขึ้นอกีนดิเพื่อสูก้บัความ

อบอ้าวยามเที่ยงวนั

“อย่าขี้เหนยีวไปหน่อยเลยน่า จะแก้แค้นทั้งทมีนักต็้องลงทุนลงแรง

กนับ้างส”ิ

“เธอกพ็ูดง่ายส ินั่นมนัเงนิฉนั! แถมจ่ายไปตั้งหลายพนัเพื่อไม่ให้ลุง

แกเอาไปบอกใครอกี แล้วแบบนี้พี่เธอจะรูไ้ด้ยงัไงกนัว่าเธอไปอยูก่บัฉนัแล้ว”

“นายไม่ได้เข้าใจคอนเซปต์ของค�าว่า ‘อย่าเอาไปบอกใครนะ’ เลย 

ใช่ไหมเนี่ย” 

หยกมณีเหล่มองมาทางเขาและพูดด้วยน�้าเสียงเหมือนจะระอานิดๆ 

แต่การที่มมุปากอิ่มหยกัโค้งขึ้น ท�าให้โดยรวมแล้วดเูหมอืนการพดูเพื่อแซว็

มากกว่า 

พอได้ยนิอกีฝ่ายพดูแบบนั้นรวพิลจงึเพิ่งนกึขึ้นมาได้ ค�าว่า ‘อย่าบอก

ใครนะ’ มันมีความหมายเท่ากับ ‘จงน�าข้อความนี้ไปป่าวประกาศให้ทราบ 

โดยทั่วกนั’ ดีๆ  นี่เอง

“ตอนฉนัอยูปี่หนึ่ง มรีุน่พี่ในคณะคนหนึ่งมาจบี” อยู่ๆ  หยกมณกีเ็ล่า

ขึ้นมา ฟังดูไม่เข้ากบัสถานการณ์เลยสกันดิ 

“เทกแคร์ดีมาก เป็นสุภาพบุรุษแถมยังเอาใจใส่อีกต่างหาก เกือบ 

จะตกลงเป็นแฟนไปอยู่แล้ว แต่อยู่ดีๆ วันหนึ่งพี่เขาก็หายไป โทร. ไปก็ 
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ไม่รบั พอไปหากห็นหีน้าไม่ยอมเจอ ฉนัมารู้เอาทหีลงัจากเพื่อนๆ ว่ารุ่นพี่

คนนั้นมีประวัติไม่ค่อยดี ชอบหลอกจับแต่ผู้หญิงรวยๆ เพื่อปอกลอก  

ทีแรกพี่เขานึกว่าฉันยังเป็นลูกคุณหนูที่มีเงินเป็นถุงเป็นถังอยู่ พอมารู้ 

ความจริงเข้าก็เลยเผ่นหนี ตอนนั้นฉันเศร้ามากก็เลยโทร. ไประบายให้ 

พี่เพชรฟัง แต่อกีสามวนัต่อมา...”

คนเล่าหนัมามองคนฟัง มมุปากหยกัลกึกว่าเก่าจนเกอืบดคูล้ายการ 

แสยะยิ้ม 

“เรื่องของพี่เขาก็ถูกแฉในเพจกับเว็บบอร์ดของมหา’ลัย โดยม ี

หลกัฐานครบถ้วนทั้งภาพและเสยีง แถมยงัมเีรื่องเล่าจากปากสาวๆ ที่เคย

ถูกรุ่นพี่หลอกอกีด้วย พี่เขาทนเสยีงนนิทาจากคนทั้งมหา’ลยัไม่ไหว กเ็ลย

ลาออกไปกลางเทอม แล้วหลังจากนั้นพี่เพชรก็ลากคอพี่เขามาขอโทษฉัน 

ที่นี่แหละ”

หญงิสาวเลกิคิ้วขึ้นเหมอืนจะถามกลายๆ ว่ารูแ้บบนี้แล้วยงักล้าจะชน

กับลูกพี่ลูกน้องของเธออยู่อีกหรือเปล่า ในเมื่อแค่ท�าให้เธอเศร้ายังโดนไป

เสียขนาดนี้ รวิพลที่ก�าลังจะถูกยัดข้อหาฟันแล้วทิ้งคงไม่แคล้วได้รับโทษ

สูงสุดอย่างการประหารชวีติจากเพชรน�้าหนึ่งเป็นแน่

“คิดว่าฉันจะกลัวรึไง” ชายหนุ่มสวนทันควันก่อนจะเปลี่ยนเกียร์ 

แล้วขบัรถออกไปจากซอยสุดคบัแคบและโทรมเหลอืแสนแห่งนี้ “ยิ่งได้รู้ว่า

มนัแคร์เธอมากขนาดนี้ยิ่งเข้าทางฉนัไปใหญ่ จะแผนบ้าบอขนาดไหนฉนักท็�า 

ทั้งนั้น ขอแค่ให้มนัเป็นทุกข์ได้กพ็อ”

“กก็ะไว้แล้วว่านายต้องพูดแบบนี้” หยกมณลีอบยิ้มบางเบาให้ความบ้า

ของชายหนุ่มก่อนจะเล่าขั้นตอนต่อไป “แปะรู้วีรกรรมของพี่เพชรดีเพราะ

เคยเหน็อยูบ่่อยๆ ขนืฉนัท�าตวัดี๊ด๊าไปประกาศบอกโต้งๆ ว่าจะย้ายไปอยูก่บั

ผู้ชายมนัจะยิ่งผดิสงัเกต เพราะงั้นวธินีี้แหละเวริ์กสุดแล้ว”

“แล้วหมอนั่นจะรู้ได้ไงกนัว่าเธอไปกบัฉนั” 

เพราะหยกมณีไม่ได้เอ่ยแนะน�าตัวหรือแม้แต่จะเรียกชื่อของเขา 
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ด้วยซ�้า ดังนั้นต่อให้เถ้าแก่ห้องเช่าเปิดปากพูดไปก็ไร้ประโยชน์ ท้ายที่สุด

เพชรน�้าหนึ่งกร็ูแ้ค่น้องสาวสดุที่รกัได้ย้ายออกไปโดยมผีูช้ายคนหนึ่งมาช่วย

ขนของเท่านั้น แถมการควงแขนกเ็ป็นเรื่องสดุสามญัที่ต่อให้เป็นแค่เพื่อนกนั

กย็งัท�าได้

แล้วขั้นที่หนึ่งของการป่าวประกาศสญัญาณแห่งการถกูล่อลวงที่เคย

พูดไว้มนัจะไปส�าเรจ็ได้ยงัไง

“ถึงได้บอกไงว่าให้ใจเย็นๆ นี่มันเป็นแค่เศษขนมปังชิ้นแรกเท่านั้น 

ฉนัยงัมขีนมปังอกีเป็นแถวเตรยีมไว้ด้วยซ�้า นายเอนหลงัรอดูให้สบายแล้ว

ท�าตามที่ฉนับอกกพ็อ แล้วกไ็ม่ต้องกงัวล กลวัพี่เพชรไม่รู้ว่าฉนักบันายเป็น

อะไรกนัหรอกนะ เพราะฉนัทิ้ง ‘หลกัฐาน’ ยนืยนัไว้แล้ว” 

หญิงสาวเอ่ยคล้ายล่วงรู้ความคิดของเขา ริมฝีปากอิ่มคลี่รอยยิ้ม

อย่างเจ้าเล่ห์ รวพิลได้เหน็จากแค่หางตาเท่านั้นเพราะก�าลงัขบัรถอยู่ แต่ถงึ

กระนั้นมนักม็ากพอที่จะท�าให้ชายหนุ่มขนลุกซู่ขึ้นมาได้ ชั่ววูบหนึ่งเขาถาม

ตัวเองขึ้นมาว่า ระหว่างเรื่องเล่าของเพชรน�้าหนึ่งที่เพิ่งได้ฟังกับท่าทางของ

หยกมณทีี่ได้เหน็ อะไรน่ากลวัมากกว่ากนั

ซึ่งเขากก็ล้าพดูได้เตม็ปากเลยว่า นกัโทษกติตมิศกัดิ์ผู้ผนัตวัเป็นจอม

วางแผนการคนนี้นี่แหละ ที่น่ากลวักว่าใครทั้งปวง



‘เพชรน�้าหนึ่ง’ รู้สกึเหมอืนก�าลงัตกอยู่ในฝันร้าย 
ผิวขาวๆ ของท่านรองประธานแห่งอัครจินดาดูซีดจัดคล้ายกับจะ 

เป็นลมไปได้ทุกเมื่อ ริมฝีปากที่แดงอิ่มจนสาวๆ ต้องนึกอิจฉาเม้มแน่น  

ในขณะที่หางคิ้วเข้มกระตุกเป็นจังหวะบ่งบอกอารมณ์โกรธอย่างเต็มขั้น 

เมื่อได้เหน็สิ่งที่เลขาฯ ประจ�าตวัหมายเลขหนึ่งถอือยู่

“นี่มนั...อะไรกนั...”

กรามที่ขบกันแน่นส่งผลให้ค�าถามฟังดูเป็นเสียงลอดไรฟันอย่าง 

น่ากลวั 

“คะ...คือว่า...สุคิดว่ามัน...” ‘สุทัศน์’ หนุ่มใจสาวร่างผอมบางผู้ท�า

หน้าที่เป็นเลขาฯ ประจ�าตวัเพชรน�้าหนึ่งตั้งแต่เพิ่งรบัต�าแหน่งเป็นผู้บรหิาร

ใหม่ๆ ถงึกบัหน้าซดีไม่แพ้กนั ด้วยรู้ดวี่าท่าทางแบบนี้หมายถงึเจ้านายใกล้ 

จะระเบิดอารมณ์ออกมาอยู่รอมร่อ ในหัวพยายามคิดหาค�าพูดหลีกเลี่ยง

เหตุการณ์ที่เปรยีบเสมอืนภูเขาไฟปอมเปอปีะทุให้ได้

ทว่าคงเพราะเพิ่งมาอยู่ได้ไม่นานและยังไม่รู้ฤทธิ์ท่านรองประธาน 

ทัณฑ์ที่ ๓ 
ลูกพี่ลูกน้องเป็นซิสคอน

ที่น่ำกลัวกว่ำพี่ชำยแท้ๆ มำกมำยนัก
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ดนีกั... 

“กถ็ุงยางอนามยัไงคะ” ‘ดาราวด’ี หรอืเลขาฯ หมายเลขสองจงึได้ยงิ

ระเบดิปรมาณซู�้าลงไปในปากปล่องภเูขาไฟโดยการพดูชื่อสิ่งที่สทุศัน์ถอือยู่

ในมอืออกมา 

มนัจะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรแม้แต่น้อยถ้าอยู่ในสถานการณอ์ื่น เพราะ

เจ้านายของพวกเขากค็ุ้นเคยกบัสิ่งนี้เป็นอย่างด ี ทว่าวตัถุเลก็ๆ ที่ยงัไม่ถูก

ฉีกใช้งานนี้ได้ท�าให้ทุกอย่างกลายเป็นวันโลกาวินาศไปในบัดดล เมื่อท่าน 

รองประธานแห่งอัครจินดาพบมันตกอยู่ในซอกข้างเตียงในห้องเช่าของ 

น้องสาวสุดที่รกั

วันนี้เพชรน�้าหนึ่งตั้งใจจะมาเยี่ยมหยกมณีหลังกลับจากดูงานที่ดูไบ 

ทว่าทนัททีี่มาถงึ เถ้าแก่ห้องเช่ากต็ะโกนบอกว่าหญงิสาวย้ายออกไปได้หลาย

วนัแล้ว ตอนแรกเพชรน�้าหนึ่งคดิว่ามนัคงเป็นการเข้าใจผดิ เพราะน้องสาว

สดุที่รกัของเขาตดิใจราคาถกูแสนถกูของที่นี่ตั้งแต่เพิ่งขึ้นมหาวทิยาลยัใหม่ๆ 

แล้ว 

หยกมณีพูดอยู่เสมอว่าจะเปลี่ยนที่อยู่อีกทีตอนที่รวยแล้วเท่านั้น  

และถึงแม้แม่น้องน้อยจะบังเอิญถูกลอตเตอรี่กะทันหันในช่วงที่เขาไม่อยู่ 

กน็่าจะมกีารตดิต่อเข้ามาบอกที่อยู่ใหม่บ้าง ไม่ใช่หายไปเงยีบๆ เช่นนี้

ท่านรองประธานแห่งอัครจินดามั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่ามันเป็นแค่การ

เข้าใจผดิ แม้เถ้าแก่จะบอกให้เขาขึ้นมาดเูองกบัตา เขากย็งับอกกบัตวัเองอยู่

ว่ามนัเป็นการเข้าใจผดิ ต่อให้เหน็ห้องโล่งๆ ที่ไร้ข้าวของ เขากย็งัคดิอยู่ดวี่า

มนัต้องเป็นการเข้าใจผดิ และยิ่งเดนิเข้ามาแล้วพบว่ามถีงุยางอนามยัตกอยู่

ในห้อง...

“ไม่จรงิ!” 

เขากย็ิ่งต้องย�้ากบัตวัเองว่ามนัเป็นการเข้าใจผดิกนัไปใหญ่

ชายหนุ่มกรีดร้องโหยหวน แทบจะทึ้งผมตนเองไปด้วย หมดสิ้น 

มาดแมนแฮนด์ซมัที่สาวน้อยสาวใหญ่ต่างเคยหลงใหลไปจนสิ้น 
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อยู่ๆ  สทุศัน์กร็ูส้กึขึ้นมาว่า...เพราะรูถ้งึสิ่งที่ตามมาดต่ีางหาก ดาราวดี

ถงึได้พูดออกไป 

เลขาฯ หมายเลขหนึ่งหันขวับไปมองเลขาฯ หมายเลขสองผู้ก�าลัง 

ใช้มือดันแว่นกรอบบางขึ้นเล็กน้อยด้วยท่าทีเหมือนผู้ทรงภูมิ ผมสีน�้าตาล

อ่อนแสกกลางตัดสั้นเป็นทรงบ๊อบเท ดวงตาเรียวสวยสีน�้าตาลอ่อนยัง 

ไม่แสดงอารมณ์ดุจเดิมเช่นเดียวกับใบหน้าอ่อนหวานที่นิ่งเรียบจนติดจะ 

เป็นเย็นชา แต่หากสังเกตดูดีๆ แล้วจะพบว่ามุมปากบางก�าลังยกขึ้นนิดๆ 

บ่งบอกความสะใจ

เพชรน�้าหนึ่งยังคงเอาแต่พึมพ�าว่า “ไม่จริง เป็นไปไม่ได้” สลับกับ

ประโยคว่า “มันต้องมีอะไรสักอย่างผิดพลาด” อยู่นานสองนานกว่าสมอง 

จะสามารถกลบัมาใช้งานได้อกีครั้ง และเมื่อระบบป้องกนัความชอกช�้าของ

พี่ชายเปิดใช้งาน ชายหนุ่มจงึตะโกนขึ้นมาว่า...

“ผดิห้อง! ผดิห้องแน่ๆ นี่ไม่ใช่ห้องของน้องหยก!”

ใช่แล้ว...ห้องเช่าเก่าสภาพโทรมแบบนี้กเ็หมอืนๆ กนัไปหมดน่ะแหละ 

แถมบางห้องยังร้างคนเช่า ท�าให้ไม่ได้ลงกลอนไว้อีกต่างหาก เขาเลย 

เดินหลงเข้ามาได้ง่ายๆ เพชรน�้าหนึ่งปลอบใจตนเองด้วยความคิดเช่นนั้น 

พร้อมกับโทษภาวะเจ็ตแล็ก๑ ที่ท�าให้สมองเขาท�างานเพี้ยนไปจนเกิดเรื่อง

เช่นนี้ขึ้นมา

“ชะ...ใช่เลยค่ะคณุเพชร สเุหน็ด้วย เราคงมากนัผดิห้องแน่ๆ” สทุศัน์

กล่าวเสริมพลางขยับคอเสื้อเชิ้ตสีชมพูหวานไปมาเพื่อระบายความอึดอัด 

ทว่าเป็นรอบที่สองของวนัแล้วที่ดาราวดโียนเชื้อไฟเข้าใส่กองเพลงิ

“ป้ายหน้าห้องเขยีนว่า ๓๐๓ นี่เป็นห้องของคุณหยกไม่ผดิแน่ค่ะ” 

๑ Jet lag อาการง่วงนอนหรอืมนึเบลอที่เกดิจากการเดนิทางข้ามทวปีหรอืเปลี่ยนโซนเวลา

มากกว่าสามโซนขึ้นไป เกิดเนื่องจากนาฬิกาชีวภาพภายในร่างกายยังปรับตัวเข้ากับเวลา

ใหม่ไม่ได้
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“ว้ากกก” 

“จะ...ใจเยน็ๆ ก่อนนะคะคุณเพชร” สุทศัน์พยายามปลอบพร้อมกบั

หนัไปถลงึตาใส่ดาราวดด้ีวย “ห่อมนัยงัซลีอยูเ่ลย อาจจะเป็นของคนอื่นกไ็ด้ 

แบบ...เอ่อแบบ...ประมาณว่าเพื่อนคุณหยกมาเผลอท�าตกไว้ไงคะ สุว่ามัน

ไม่น่าจะใช่ของคุณหยกหรอก”

“อ๊ะ...จริงด้วย” ท่าทางทุรนทุรายหายไปเป็นปลิดทิ้ง “ฉันนี่แย่จริง  

ไม่น่าตีตนไปก่อนไข้เลย” เพชรน�้าหนึ่งกลับมายืนตัวตรงอีกครั้ง มือหนา

ขยับจัดเสื้อสูทเนื้อดีก่อนจะเสยรวบผมให้กลับมาเรียบร้อยตามเดิม และ

เมื่อทกุอย่างกลบัมาเข้าที่เข้าทางแล้ว ท่าทางสขุมุนุม่ลกึและรอยยิ้มทรงเสน่ห์

ซึ่งเคยท�าให้เจ้าตวัได้รบัการโหวตเป็นหนุม่น่า ‘จบี’ ประจ�าปีจงึกลบัมาอกีครั้ง

ทว่าในห้องนี้มหีญงิสาวอยูค่นหนึ่งที่มองว่าเพชรน�้าหนึ่งเหมาะสมกบั

ต�าแหน่งหนุ่มน่า ‘ถบี’ มากกว่า...

“แต่ตรงนี้มซีองเปล่าที่ถูกฉกีแล้วตกอยู่ด้วยนะคะ” 

“ว่าไงนะ!”

คราวนี้ทั้งท่านรองประทานและคุณเลขาฯ หมายเลขหนึ่งต่างเปล่ง

เสียงแสดงความตกอกตกใจออกมาอย่างพร้อมเพรียง ดวงตามองตาม 

ปลายนิ้วเรียวไปยังมุมหนึ่งของห้องเช่าอันแสนคับแคบ และจริงดังว่า  

ที่ตรงนั้นมซีองอะลูมเินยีมที่ถูกฉกีแล้วตกอยู่จรงิๆ 

เพชรน�้าหนึ่งนิ่งอึ้ง หน้าเผอืดสยีิ่งกว่าเก่า ก่อนจะกลายมาเป็นแดงก�่า 

และสิ่งแรกที่ชายหนุ่มท�าหลงัจากที่กลบัมาตั้งสตไิด้

“อาแปะ! น้องสาวผมหาย แถมมใีครที่ไหนไม่รูม้าใช้ห้องแล้วท�าของ

แปลกๆ ตกไว้ด้วย”

นั่นก็คือการวิ่งลงบันไดไปเกาะเคาน์เตอร์ของเถ้าแก่ห้องเช่า แล้ว 

เริ่มต้นคร�่าครวญด้วยท่าทีประหนึ่งก�าลังนั่งซดแอลกอฮอล์แล้วบ่นถึงชีวิต

อนัสุดแสนจะรนัทดให้บาร์เทนเดอร์ที่ก�าลงัเชด็แก้วน�้าฟัง

“ไม่ได้หายสกัหน่อย อเีกบ็ของแล้วหนตีามผู้ชายไปต่างหาก”
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ชายชราโพล่งประโยคนั้นออกมาอย่างลมืคดิ ดูเหมอืนธนบตัรสเีทา

จ�านวนสองใบจะไม่สามารถห้ามปากของคนอยากนนิทาได้จรงิๆ เพชรน�้าหนึ่ง

นิ่งค้างไปอีกรอบ สุทัศน์และดาราวดียกมือขึ้นอุดหูทันทีทันใด ทว่าคนที่

นานๆ เจอกนัทอีย่างเถ้าแก่ต้องตกเป็นเหยื่อเคราะห์ร้ายทนฟังเสยีงโหยหวน

ของคนเป็นพี่ไปเตม็ๆ

“ม่ายยย!”

สุทัศน์จ้องมองภาพวาดสุดกากชนิดให้เด็กตาบอดวาดยังจะเหมือน 
เสียกว่าด้วยสายตาเอือมระอา ก่อนจะเลื่อนกลับไปให้เจ้าของรูปที่ก�าลัง 

ดนัแว่นตากรอบบางขึ้น มนัเป็นรูปตวัคนแบบก้างปลาที่ยงัพอดูรู้อยู่บ้างว่า

เป็นผู้ชายกับผู้หญิง ฉากหลังเป็นรูปตึกและรถเก๋งสีด�าที่ต้องใช้ความ

พยายามเพิ่มอกีหน่อยจงึจะดูออก

“นี่หล่อนคดิจะช่วยกนัมั่งไหมยะ!” เลขาฯ หมายเลขหนึ่งฉกีรูปวาด 

เป็นชิ้นๆ ทนัทอีย่างเดอืดดาล

“ก็คุณเจ้าของห้องแกให้ข้อมูลมาแค่ว่าเป็นผู้ชายตัวสูงแต่งตัวดีและ

มรีถขบัแค่นี้เองนี่คะ พอถามอะไรเพิ่มกต็อบแต่ว่าจ�าไม่ได้ ฉนัวาดได้แค่นี้

กด็แีล้วนะคะ”

“แต่แบบนี้มันไม่ช่วยให้รู้เพิ่มขึ้นเลยสักนิดว่าคุณหยกหายไปกับ

ใคร!” 

ดูจากน�้าเสียงแล้ว ถ้ากระดาษยังพอเหลือเป็นชิ้นมากพอให้ฉีกได้

สุทัศน์ก็คงฉีกไปแล้ว ดาราวดีดันแว่นสายตาขึ้นอีกครั้งด้วยท่าทีที่สื่อ

อารมณ์ออกมาได้ว่า กม็นัช่วยไม่ได้นี่คะ!

ส่วนทางด้านเพชรน�้าหนึ่งนั้น...

“น้องหยกไม่รกัพี่เพชรแล้ว น้องหยกมแีฟนแล้วไม่บอกพี่ น้องหยก

มอีะไรกบัแฟนโดยไม่ปรกึษาพี่ น้องหยกหายตวัไป น้องหยกเกลยีดพี่เพชร

แล้วแน่ๆ”
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ถ้านี่เป็นการ์ตูน เพชรน�้าหนึ่งคงก�าลังนั่งกอดเข่าซุกตัวอยู่มุมห้อง 

แล้วปล่อยออร่าหดหู่ออกมาอยู่แน่ๆ

ขณะนี้ทั้งสามก็ยังคงยืนอยู่หน้าหอพักสภาพโทรมที่หยกมณีเคย 

เช่าอาศัย พยายามรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้เพื่อหาว่า 

น้องสาวของเจ้านายผู้ใกล้จะเป็นโรคซึมเศร้าจากการขาดน้องหายตัวไปกับ

ใครและที่ไหน จากที่เถ้าแก่ห้องเช่าบอกมา เมื่อสามวนัก่อน อยูด่ีๆ  หยกมณี

ก็เดินมาบอกว่าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นโดยมีผู้ชายคนหนึ่งมาช่วยเก็บของให้  

และเพราะยงัไม่มผีู้เช่ารายใหม่ ห้องของหยกมณจีงึยงัอยู่ในสภาพเดยีวกบั

วนัที่ย้ายออก

เพชรน�้าหนึ่งจิตตกยิ่งกว่าเดิม ด้วยจินตนาการไปแล้วว่านี่คงไม่ใช่

ครั้งแรกที่ผู้ชายคนนั้นมาห้องของน้องสาวเขา แถมเวลาที่มากค็งไม่ใช่เวลา

กลางวนัเสยีด้วย ถ้าดูจากถุงยางอนามยัที่ถูกฉกีใช้งานไป

สุทศัน์ตดัสนิใจลองเดนิไปคุยกบัเถ้าแก่อกีรอบ หลงัตดิสนิบนด้วย

ธนบัตรสีเทาไปอีกสองสามใบ เขาก็ได้ข้อมูลมากกว่าดาราวดีแค่ว่าผู้ชาย 

คนนั้นสวมเสื้อสเีทา

ทุกอย่างมาถงึทางตนัอกีครั้ง และสภาพจติใจของเพชรน�้าหนึ่งกด็ิ่ง

ลงเหวยิ่งกว่าเก่า

“กลบักนัเถอะค่ะ” เลขาฯ สาวพูดขึ้นพร้อมเดนิมาหยุดอยู่ตรงหน้า

รองประธานหนุม่ “นี่มนักเ็ที่ยงกว่าแล้ว ตั้งแต่เช้าคณุเพชรยงัไม่ไดท้านข้าว

เลยไม่ใช่เหรอคะ”

หญิงสาวกล่าวอย่างนุ่มนวลพลางช้อนตาขึ้นมอง ถ้อยค�าช่างฟังดู

ห่วงใยและเหมือนจะให้ก�าลังใจไปในตัวด้วยการบอกว่า ให้ไปเติมพลังพัก 

เอาแรงกนัก่อน แล้วค่อยกลบัมาตามหาหยกมณใีหม่ 

มันฟังดูเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแหละ จนกระทั่งประโยคอันยาวยืด

ถูกเอ่ยออกมา

“เพราะตอนบ่ายสองคุณมีนัดกับซัปพลายเออร์เพื่อเจรจาเรื่องราคา
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สินค้า ต่อด้วยประชุมเรื่องเครื่องเพชรชุดใหม่ที่จะออกจ�าหน่ายในปีหน้า  

ถ้าคุณเพชรไม่รีบกินข้าวตอนนี้คงกลับไปที่บริษัทไม่ทันประชุมแน่ พูดถึง

อาหาร ตอนห้าโมงเยน็คณุมนีดัทานข้าวกบัคณุเอมี่ คนที่เป็นนางแบบนะคะ

ไม่ใช่ดารา และท่านประธานส่งข้อความมาว่าอยากจะสไกป์คุยกบัคุณด้วย

ค่ะ ท่านบอกว่าท่านจะว่างช่วงสามทุ่มถงึสี่ทุ่ม ฉนัเลยโทร. ยกเลกิห้องพกั 

ในโรงแรมให้แล้ว เพราะคดิว่าคนืนี้คงไม่ได้ใช้”

งานของดาราวดีที่ถูกจ้างโดยเพชรน�้าหนึ่ง คือการช่วยเขาสับราง

สาวๆ แต่งานส่วนที่ถูกจ้างโดยเพทาย...ผู้เป็นทั้งประธานบริษัทอัครจินดา

และพ่อของเพชรน�้าหนึ่งนั้น คือลากชายหนุ่มกลับไปท�างานให้ได้ไม่ว่าจะ 

เกดิอะไรขึ้นกต็าม

“ถ้าไม่อยากให้ก�าหนดการทั้งหมดเสียละก็ กลับ-กัน-ได้-แล้ว-ค่ะ” 

ดาราวดเีน้นย�้าทลีะค�าอย่างจงใจ

“ตะ...แต่ว่าน้องหยก...” คนเป็นเจ้านายพยายามเถยีง 

ทว่าตั้งแต่แรกเคยแพ้ยงัไงจนบดันี้กย็งัเป็นแบบนั้น

“ไม่มแีต่ค่ะ” คนเป็นเลขาฯ สวนทนัควนัด้วยประโยคที่ท�าเอาคนฟัง

ต้องหลั่งน�้าตาเพราะไม่อาจทนรับความโหดร้ายได้ “คุณหยกโตแล้ว  

รบัผดิชอบตวัเองได้ ถ้าเขาอยากให้คุณเพชรรู้ว่าไปไหน เขากค็งบอกตั้งแต่

แรกแล้วค่ะ แต่ที่เขาไม่บอกก็แปลว่าเขาไม่อยากให้คุณเพชรรู้ คุณหยก 

ไม่ต้องการให้คุณเพชรมายุ่มย่ามกบัเรื่องส่วนตวัของเขา เข้า-ใจ-ไหม-คะ” 

“ไม!่ ฉนัไม่เข้าใจ” เพชรน�้าหนึ่งเริ่มกอ่กบฏ “มนัต้องมอีะไรสกัอย่าง

ผิดพลาด น้องหยกไม่มีทางหายตัวไปโดยไม่บอกฉันเด็ดขาด ไอ้หมอนั่น 

มันต้องข่มขู่ไม่ก็ล่อลวงน้องฉันไปแน่ๆ และฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่า 

จะรู้ว่าไอ้สารเลวตวันั้นมนัเป็นใคร!”

ดาราวดถีอนหายใจ เป็นครั้งแรกที่ใบหน้านิ่งเฉยแสดงความรูส้กึรูส้า

ออกมา และความรู้สกึนั้นคอืความเออืมระอา

“พี่สุคะ” หญงิสาวหนัไปทางเลขาฯ รุ่นพี่ ซึ่งกไ็ด้ค�าตอบกลบัมาว่า...
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“พี่โทร. บอกเฮยีกจิเรยีบร้อยแล้วจ้ะ” 

ไม่ทันขาดค�า รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ทรงลีมูซีนรุ่นเอส-คลาสสีด�า 

เป็นเงากแ็ล่นมาจอดหน้าหอพกั ชายวยักลางคนซึ่งมรีูปร่างหนาบกึบนึก้าว

ลงมาจากที่นั่งฝั่งคนขบั เสื้อเชิ้ตสขีาวตงึเปรี๊ยะเพราะตดิกล้ามอก เขาสวม

เนกไทด�าและหมวกซึ่งบ่งบอกต�าแหน่งคนขบัรถ

‘กิจจา’ หรือเฮียกิจแบบที่สุทัศน์ชอบเรียกเป็นทั้งคนขับรถและ 

บอดีการ์ดให้เพชรน�้าหนึ่ง คุณพ่อลูกสามวัยกลางคนแต่มีหุ่นยิ่งกว่านัก 

เพาะกายเอื้อมไปเปิดประตูรถพร้อมผายมือเชิญผู้โดยสารอย่างนอบน้อม  

แต่เพชรน�้าหนึ่งกลบักอดเสาไฟฟ้าไว้แน่นและส่ายหน้าท่าเดยีว

“ผมไม่กลบัเดด็ขาด! พี่กจิอย่ามาบงัคบักนัให้ยาก ยงัไงผมกไ็ม่กลบั

จนกว่าจะรู้ว่าน้องสาวผมถูกใครลกัพาตวัไปกนัแน่” 

ปากว่าอย่างนั้นแต่กลับมีเหงื่อเม็ดโตไหลซึมจากขมับเหมือนจะรู้ว่า 

ที่ตนก�าลงัท�าอยู่นี่ต่างหากที่เรยีกว่า ‘ยาก’ ดาราวดถีอนหายใจเบาๆ ส่วน

สุทศัน์เดนิขึ้นรถไปนั่งตากแอร์แล้วเรยีบร้อย

“อย่าท�าเสื้อคุณเพชรยบันะคะพี่กจิ” 

“จะพยายามแล้วกนันะครบั” 

โชเฟอร์ควบบอดกีาร์ดรบัค�าอย่างสุภาพเช่นเคย ก่อนจะเดนิไปแงะ

คนเอาแต่ใจออกมาจากเสาไฟฟ้า เพชรน�้าหนึ่งแหกปากลั่น พยายามต่อต้าน

สุดฤทธิ์แต่ก็ไม่อาจสู้แรงของกิจจาได้ เพียงครู่เดียวก็โดนแบกพาดบ่าเดิน

ตรงกลบัมาที่รถโดยมสีายตาของคนทั้งซอยมองมาอย่างอยากรู้อยากเหน็

“ปล่อยผมนะ!” เพชรน�้าหนึ่งใช้ทั้งมอืและเท้ายนัขอบประตูรถเอาไว้ 

กิจจาพยายามเต็มที่เพื่อจะดันคนเป็นนายเข้าไปข้างในให้ได้โดยไม่ให้สูท 

สกีรมท่าของทอมฟอร์ดยบั ขณะวดัก�าลงักนัอยู่นั้น ชายหนุม่กห็นัมองเลขาฯ

หมายเลขสองอย่างอ้อนวอน

“ขอเถอะวด ีเธอกร็ูจ้กัน้องหยกด ีเขาไม่หายตวัไปดื้อๆ แบบนี้หรอก

นอกจากจะมเีรื่องร้ายแรงเกดิขึ้น”
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ทุกคนในที่นั้นนิ่งไปชั่วอึดใจ รอดูว่าเลขาฯ สาวจะสั่งการอย่างไร 

เพชรน�้าหนึ่งกลั้นหายใจอย่างลุ้นระทึก ทว่านอกจากความเฉยชาเป็นนิตย ์

ที่ถูกส่งกลบัมาให้แล้ว

“เรว็เถอะค่ะพี่กจิ ถ้าช้ากว่านี้อกีสบินาทเีดี๋ยวรถตดิกนัพอด”ี 

“ว้ากกก!”

ร่างบางมองนาฬิกาข้อมอืแล้วพดูประโยคตดัความหวงัออกมาให้เสยี

ก�าลังใจเล่นอีกต่างหาก กิจจาออกแรงดันอีกครั้ง เพชรน�้าหนึ่งร้องลั่น  

ยังไม่เลิกต่อต้าน สุทัศน์ที่นั่งรออยู่ในรถถึงกับส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ เริ่ม 

ไม่แน่ใจแล้วเหมือนกันว่าใครเป็นเจ้านาย...ใครเป็นลูกน้องกันแน่ ในเมื่อ

ไม่มใีครสนใจฟังค�าสั่งท่านรองประธานเลย

“ผมบอกแล้วไงว่าไม่กลบั! พี่กจิเลกิ...” 

ประโยคขาดหายไปกลางคันเพราะสายตาดันไปเจอเข้ากับบางอย่าง

ที่อาจจะช่วยตามหาน้องสาวของเขาได้พอดี

“นี่แหละ!” เพชรน�้าหนึ่งตะโกนอีกครั้ง ทว่าครั้งนี้ด้วยความดีใจ 

กิจจาที่ก�าลังงงงันเผลอผ่อนแรงลงวูบหนึ่งท�าให้ชายหนุ่มมีโอกาสใช้มือดัน

ตนเองขึ้นไปบนหลงัคารถพร้อมกบัถบีเท้าเข้าให้ที่กลางอกบึ้กๆ เพื่อช่วยเพิ่ม

แรงส่งตวัอกีต่อ ร่างสงูเหวี่ยงไถลตวัลงที่อกีฟากของรถ เท้าแตะพื้นได้ไม่ทนั

ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบวินาทีก็เริ่มออกตัวข้ามถนนไปอีกครั้งด้วยความเร็ว 

ที่แม้แต่นกัวิ่งทมีชาตยิงัอาย

“ว้าย คุณเพชรหนีไปแล้ว!” สุทัศน์ชะโงกหน้าออกมาจากรถแล้ว 

วี้ดว้ายบอก 

ทว่า...ทันทีที่ข้ามไปยืนหน้าเซเว่นที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับหอพักได้

เพชรน�้าหนึ่งก็หยุดเท้าลงอย่างผิดคาด ชี้ไปยังเครื่องจักรที่ร้านสะดวกซื้อ

เกอืบทุกร้านต้องมมีนัวางอยู่ด้านหน้า 

“ไอ้นี่แหละที่จะช่วยตามหาน้องหยกได้!”

ดาราวดเีดนิตามมาสมทบอย่างไม่เร่งรบี เลขาฯ สาวเลกิคิ้วขึ้นเลก็น้อย
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แทนค�าถามขณะมองดู ‘ตู้เอทีเอ็ม’ ของจินดาแบงก์ซึ่งเป็นบริษัทหนึ่งใน 

เครือของอัครจินดา มันเป็นแค่ตู้กดเงินอันสุดแสนจะธรรมดาสามัญซึ่ง 

ดูแล้วไม่น่าจะช่วยตามหาคนหายได้เลยสักนิด แต่หลังจากเพ่งมองตาม 

ปลายนิ้วของท่านรองประธานอยู่ครู่หนึ่ง ดาราวดกีเ็ริ่มเข้าใจขึ้นมาทนัที

“โทร. หาผู้จัดการของจินดาแบงก์ให้ฉันด่วนเลยสุทัศน์” ชายหนุ่ม

ตะโกนข้ามถนนไปสั่งคุณเลขาฯ หมายเลขหนึ่งที่ก�าลงัโผล่หน้างงๆ ออกมา

ทางหน้าต่างรถ “แล้วก็บอกให้เขาติดต่อช่างเทคนิคและฝ่ายรักษาความ

ปลอดภัยให้ด้วย เพราะว่าฉันอยากดูกล้องวงจรปิดที่เอทีเอ็มตู้นี้บันทึกไว ้

สกัหน่อย”


