
ค�ำน�ำนักเขียน

สวัสดีค่ะนักอ่�นท่ีน่�รักทุกท่�น ขอแนะนำ�ตัวเองสั้นๆ 

ก่อนเลยนะคะ นกัเขยีนนามปากกา ‘นบัลกัษณ์’ มชีื่อเล่นว่า ‘จุบ๊แจง’ 

นสิติชั้นปีที่ 2 ของมหาวทิยาลยัรฐัแห่งหนึ่งค่ะ บางท่านอาจจะคุน้เคย

กบันามปากกานี้มาบ้างผ่านทางเวบ็เดก็ดหีรอืช่องทางอื่นๆ นะคะ 

ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ตัดสินใจหยิบเรื่อง ซ่อนรัก

บำาเรอใจ ขึ้นมาอ่านมากๆ เลยค่ะ เรื่องนี้นกัเขยีนตั้งใจจะสื่อให้เหน็ 

ถงึความรกัที่ต่างคนต่างมอบให้แก่กนั แต่กลบัไม่กล้าที่จะพูดออกมา

ให้อีกฝ่ายได้รับรู้ กลับเลือกที่จะทำาร้ายจิตใจอีกฝ่ายเพื่อรั้งความรัก 

เอาไว้

เรื่องราวความรักครั้งนี้เกิดขึ้นที่ไร่ทางเหนือ บรรยากาศแสน

อบอุน่จะหลอมหวัใจของทกุท่านให้ซมึซบัเรื่องราวความรกัอนัซบัซ้อน

ของคนทั้งสอง ส่วนบทสรปุของเรื่องราวความรกัครั้งนี้จะจบลงเช่นไร  

มาร่วมลุน้และเป็นส่วนหนึ่งในความรกัครั้งนี้ของพวกเขาทั้งสองคนกนั

นะคะ

ก่อนจะจากกนัตรงนี้ นกัเขยีนต้องขอขอบคณุนกัอ่านทกุท่านที่

คอยส่งกำาลงัใจมาให้ ขอบคณุทกุคำาตชิม เพราะมนัมคี่าอย่างมากกบั

การพัฒนางานเขียน ขอบคุณคุณแม่และพี่ชายทั้งสองคนที่คอยให้

กำาลงัใจเสมอมา ขอบคณุปาล์ม เพื่อนสาวสดุสวยที่คอยอ่านต้นฉบบั

ให้เพื่อนตลอดเวลาที่ต้องการ และที่สำาคัญที่สุดเลยต้องขอบคุณ 

โอกาสดีๆ  จากทางสำานกัพมิพ์สถาพรบุค๊ส์ ขอบคณุบอกอพี่นุย้สำาหรบั



ต้นฉบบัที่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะ

สามารถติดต่อพูดคุยกันได้ที่ www.facebook.com/F.W.writer 

หรอืค้นหาด้วยคำาว่า ‘นบัลกัษณ์’ ได้เลยค่ะ

 นับลักษณ์





“หนงัสอืและการอ่านคอืขมุพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”
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1
เข้�ใจผิด

กระเป๋�เสือ้ผ้�ขน�ดป�นกล�งสขี�วดำ�ล�ยท�งยีห้่อหรถูกู

วางลงข้างขาเรียวสวยภายใต้กางเกงยีนเนื้อผ้าดีสีดำา มีรอยขาดช่วง

เข่ากว้างกว่าจุดอื่นทำาให้ผิวขาวเนียนโผล่พ้นออกมา ใบหน้ารูปไข่ 

ล้อมกรอบด้วยผมสนีำ้าตาลทองซึ่งแสกกลางและทำาลอนขนาดใหญ่ยาว

ลงมาจนเกอืบถงึบั้นท้ายปลวิไหวตามทศิทางของกระแสลม 

ดวงตาสรีตัตกิาลจ้องมองยงัป้ายประกาศรบัพนกังานขนาดใหญ่ 

ที่ติดอยู่ด้านหน้าของ ‘ไร่ทางเหนือ’ ด้วยสายตายากเกินจะคาดเดา

ความคดิได้ ทำาให้คนงานในไร่หลายคนซึ่งกำาลงัก้มหน้าก้มตาทำางาน

ตามหน้าที่ของตนอดไม่ได้ที่จะมองมายงัหญงิสาว เพราะเธอยนืมอง

ป้ายประกาศอยู่นานพอสมควรแล้ว

“มาสมคัรงานหรอืคะ” 

เสยีงที่ดงัขึ้นทางด้านหลงัทำาให้ธมนต์หลดุออกจากภวงัค์ ก่อน

จะหนักลบัไปมองบคุคลที่มายนือยู่ด้านหลงัของเธอตั้งแต่เมื่อไรกไ็ม่รู้

“ว่ายงัไงนะคะ” ธมนต์ถามกลบัด้วยความสงสยั เมื่อไม่ได้ตั้งใจ

ฟังประโยคสนทนาที่เอ่ยทกัออกมาเมื่อครู่

“ฉนัถามว่าคณุมาสมคัรงานหรอืคะ” หญงิสาวคนงานในไร่ถาม

อกีรอบ
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“ค่ะ” ธมนต์ตอบอย่างแบ่งรบัแบ่งสู้ เธอไม่มคีวามคดิที่อยาก

จะมาสมัครงานที่ไร่ทางเหนือเลยสักนิด เพียงแค่อยากจะพักใจจาก

เรื่องเลวร้ายที่ทำาให้หวัใจเจบ็ปวดอยู่ในขณะนี้กเ็ท่านั้นเอง

“วนันี้พ่อเลี้ยงจณิอยู่ค่ะ คณุเดนิตามเส้นทางนี้ไปเรื่อยๆ แล้ว

จะเจอเรือนสำานักงานหลังสีเขียวอยู่ทางขวามือค่ะ เข้าไปในนั้นแล้ว

บอกว่ามาสมัครงานนะคะ อย่าลืมบอกตำาแหน่งที่คุณจะทำาด้วย” 

คนงานในไร่บอกพร้อมกบัชี้นิ้วบอกเส้นทางในไร่ให้แก่ธมนต์

เรียวคิ้วสวยขมวดเข้าหากันอยู่นาน ก่อนจะส่งยิ้มเป็นการ

ขอบคณุอกีฝ่ายและหยบิกระเป๋าเดนิทางของตวัเองแล้วก้าวเดนิไปตาม

เส้นทางที่คนงานบอกมาเมื่อสกัครู่

ยามที่รองเท้าผ้าใบสแีดงเลอืดหมมูยีี่ห้อเหยยีบยำ่าลงไปบนถนน

สายเล็กที่ไม่ได้ปูด้วยคอนกรีต ทำาให้เศษดินที่ปนกับต้นหญ้าเล็กๆ 

เกาะตดิที่รองเท้าทำาให้สขีองมนัหม่นหมองลงไปทนัตาเหน็ เสยีงเพลง

จงัหวะสบายๆ ผ่อนคลายอารมณ์ดงัออกมาจากเอยีร์โฟนสขีาวที่ครอบ

อยู่บนใบหูทั้งสองข้างของสาวร่างบาง ทำาให้เธอเริ่มมีความสุขขึ้นมา

เลก็น้อย เพราะบรรยากาศและเสยีงเพลงช่างเข้ากนัเสยีจรงิ 

สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นองุ่นที่ปลูกเป็นแถวเรียงรายยาวไป

จนสดุลูกหูลูกตา มคีนงานหลายสบิชวีติกำาลงัเกบ็เกี่ยวผลผลติ บ้างก็

กำาลงัตดัตกแต่งกิ่งอยู่ ไร่องุน่แห่งนี้ตั้งอยู่บนภเูขาสงูในจงัหวดัเชยีงราย 

จึงทำาให้บรรยากาศรอบข้างเต็มไปด้วยเทือกเขาเขียวขจี หมอกควัน

จางๆ ทำาให้บรรยากาศเย็นสบายไม่ร้อนอย่างที่ควรจะเป็นแม้จะเข้า

ยามสายของวนัไปแล้ว

เรยีวขายาวที่ผ่านการเดนิมายาวนานเริ่มหมดแรงลง แต่กลบัไม่ 

พบเรอืนหลงัสเีขยีวตามคำาบอกกล่าวของคนงานเสยีท ีธมนต์ตดัสนิใจ

ทิ้งกระเป๋าเดินทางลงข้างตัวก่อนจะนั่งยองๆ ลงไปพักเอาแรงและ

บรรเทาอาการปวดเมื่อย มอืบางดงึเอยีร์โฟนสขีาวออก ก่อนที่ดวงตา
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คู่สวยสีรัตติกาลจะสอดส่ายมองหาเรือนสำานักงานหลังสีเขียวที่อยู่ 

ทางขวามอืตามคำาบอกกล่าว 

“พะ...พี่คะ” 

นำ้าเสียงที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยอ่อนดังขึ้นด้านหลัง ทำาให้

ธมนต์ต้องหนัไปมองตามเสียงเรียก คิ้วสวยขมวดขึ้นอกีรอบ และส่ง

ยิ้มบางๆ ไปให้อีกฝ่ายที่กำาลังเดินอย่างหมดแรงจนแทบจะคลานเข้า

มาหาเธอ

“เรียกตั้งนาน” เสียงแหบบ่งบอกความเหนื่อยของอีกฝ่ายได้

อย่างชดัเจน พร้อมกบัร่างที่ทิ้งตวัลงนั่งก้นตดิพื้นที่อาจจะทำาให้กางเกง

สเีทาขาวเปื้อนไปด้วยดนิสนีำ้าตาลแดง

“เรยีกฉนัเหรอ” ธมนต์ถามคนตรงหน้าอย่างสงสยั เธอไม่รู้จกั

อกีฝ่ายแน่นอน แถมยงัเรยีกเธอว่าพี่ แต่กไ็ม่ได้ใส่ใจอะไร เพราะท่าทาง

อกีฝ่ายคงอายสุกัยี่สบิต้นๆ ต่างจากเธอที่จะครึ่งห้าสบิอยู่แล้ว

“แป๊บนะพี่” อกีฝ่ายบอกก่อนจะหายใจเข้าออกอยูน่านแล้วพดู

ขึ้นต่อ “คอืคนงานที่อยูต่รงปากทางเข้าไร่บอกหนวู่ามคีนมาสมคัรงาน

เหมอืนกบัหน ูแต่เดนิเข้ามาก่อนแล้ว หนเูลยรบีวิ่งตามพี่มา แต่เรยีกพี่ 

เท่าไหร่กไ็ม่หนัมาสกัท ีโชคดนีะที่พี่หยดุพกัอยู่ตรงนี้” อกีฝ่ายร่ายยาว 

“แล้ว?” ธมนต์ขมวดคิ้วพร้อมกบัส่งสายตาที่เตม็ไปด้วยความ

สงสยัออกมา เมื่ออกีฝ่ายร่ายยาวในเรื่องที่ไม่จำาเป็นต้องเล่าแทนเรื่อง

ที่เป็นใจความสำาคญั

“พี่คนงานบอกหนูมาว่า พ่อเลี้ยงจะรับพนักงานสองคนแต่

คนละตำาแหน่ง หนเูลยอยากนดัแนะกบัพี่ก่อน จะได้ไม่ต้องลงตำาแหน่ง

เดยีวกนั จะได้เข้าทำางานทั้งสองคนไง” อกีฝ่ายเลื่อนตวัเข้ามากระซบิ

ที่ข้างหูของธมนต์อกีด้วย 

“แล้วเราอยากทำาตำาแหน่งไหนล่ะ” ธมนต์ถาม เธอไม่คดิจะเข้า

มาทำางานที่นี่แต่แรกอยู่แล้ว หากมทีางเลอืกอื่นที่ดกีว่านี้ แต่ตอนนี้งาน
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ในไร่ทางเหนอืคอืทางเลอืกเดยีวของเธอ

“หนูอยากเป็นพนักงานขาย ไม่อยากทำางานด้านบัญชีหรือ 

ผู้จดัการร้าน คอืหนูเรยีนจบแค่ ม.ปลาย เองน่ะพี่ ไม่ค่อยชอบตวัเลข

เท่าไหร่”

“แล้วพนักงานขายไม่ได้ทำาเกี่ยวกับตัวเลขหรอกเหรอ” ธมนต์

ถามอย่างหยอกล้อกับคนที่เพิ่งรู้จักกันเพียงไม่กี่นาที แต่ดันเข้ามา 

พูดคยุกบัเธอได้อย่างสนทิสนมราวกบัรู้จกักนัมาแรมปี

“มันไม่เหมือนกัน พนักงานขายก็แค่ขายแล้วก็ทอนเงินตาม

ตวัเลขที่ขึ้นบนจอ แต่บญัชมีนัต้องคอยจดและคอยเขยีนรายได้รายจ่าย

เยอะแยะ หนูทำาไม่ได้หรอก ยิ่งผู้จดัการร้านอย่าไปหวังเลยพี่ ถึงแม้

เงนิมนัจะดกีว่ากต็ามเถอะ” อกีฝ่ายบอกพร้อมกบัแบะปาก

ธมนต์เผลอส่งเสยีงหวัเราะอย่างเอน็ดอูกีฝ่ายในลำาคอพร้อมกบั

ส่ายหน้าไปมา

“เอางั้นกไ็ด้ แต่เดนิมาไกลขนาดนี้แล้ว ยงัไม่เจอเรอืนสำานกังาน

หลงัสเีขยีวที่ว่าเลย” สาวร่างบางตอบตกลงพร้อมกบับ่นที่ไม่พบเรอืน

สำานกังานสกัที

“พี่เดนิเลยมาแล้วจนจะเข้าเขตพื้นที่ทำาไร่กาแฟแล้วเนี่ย” 

ตอนนี้ทั้งคู่นั่งคุยกันอยู่ที่เขตของไร่องุ่น ซึ่งเดินไปอีกไม่ไกล 

มากนกักจ็ะเข้าเขตพื้นที่ว่างของไร่ทางเหนอื ซึ่งตดิป้ายเอาไว้ว่าจะทำา

เป็นไร่กาแฟ

“เลยมาแล้วเหรอ” ธมนต์หันกลับไปมองยังจุดที่อีกฝ่ายบอก 

เส้นทางที่มองไม่เหน็ปลายทางทำาให้ธมนต์ถอนหายใจออกมา

“ใช่ค่ะ พี่น่ะเดินเลยมาแล้วแต่ไม่ไกลมากหรอก เดินกลับไป 

กนัเถอะพี่ ก่อนที่พ่อเลี้ยงจะไม่อยู่ที่เรอืนสำานกังาน” 

อกีฝ่ายเอ่ยเชญิชวนพร้อมกบัลกุขึ้นปัดเศษดนิที่ตดิกางเกงออก 

ก่อนจะเดินนำาสาวร่างบางที่ลุกขึ้นยืนหยิบกระเป๋าเดินทางขึ้นมาแล้ว
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พากนัเดนิกลบัไปตามทางเดมิ 

ถึงว่าทำาไมเธอถึงเดินผ่านมันไปอย่างไม่ทันสังเกตเห็นทั้งที่ 

มองหาอยู่ตลอด เรอืนสำานกังานหลงัที่ว่าจะต้องเลี้ยวเข้าไปในไร่องุ่น

ทางด้านขวามอื ซึ่งมรีะยะความกว้างของแถวต่างจากแถวอื่น และจะ

พบต้นไม้ขนาดใหญ่ที่บดบงัเรอืนสำานกังานหลงัใหญ่สเีขยีวเอาไว้อยู่

“เดี๋ยวนำาเอกสารที่เตรียมมาให้พี่ก่อนเลยนะคะ เพราะพี่ต้อง

เอาเข้าไปด้านในก่อน แล้วน้องสองคนกก็รอกใบสมคัรนี้รอ” พนกังาน

ที่นั่งอยู่ด้านหน้าบอกเมื่อทั้งคู่บอกจดุประสงค์ออกไป 

ธมนต์หยิบซองเอกสารสีนำ้าตาลออกมายื่นให้พนักงานก่อนจะ

รบัใบสมคัรมากรอกข้อมูล

“พี่ชื่ออะไรเหรอ เดินมาด้วยกันตั้งนานแล้วไม่ได้ถามสักที” 

เพื่อนร่วมทางถามธมนต์ที่กำาลงักรอกข้อมลูของตวัเอง พร้อมจ้องมอง

ด้วยความอยากรู้อยากเหน็

“ธมนต์ เออ...เรยีกพี่ว่ามิ้นต์ดกีว่า เราล่ะ”

“ใบหม่อนค่ะ เบญญา คำาปิ่นทอง” เบญญาตอบด้วยรอยยิ้ม

สดใส

ทั้งสองไม่ได้เอ่ยบทสนทนาใดๆ ต่อกันอีก ต่างฝ่ายต่างจดจ่อ

อยู่ที่แผ่นกระดาษตรงหน้า ไล่อ่านช่องข้อมูลต่างๆ ที่จะต้องกรอก 

ลงไป ส่วนใหญ่ก็จำาพวกข้อมูลส่วนตัวทั่วไป แต่ตรงช่องประวัติการ 

ทำางานนี่น่ะส ิทำาเอาธมนต์ถงึกบันิ่งค้าง เพราะเธอเรยีนจบปรญิญาตรี 

ด้านการออกแบบแฟชั่นดีไซน์และเทคโนโลยีจากฝรั่งเศสในเวลา 

สามปี และทำางานกบัห้องเสื้อที่นั่นอกีเกอืบสี่ปี 

จะเขียนลงไปอย่างไรดี...แถมใบวุฒิการศึกษาที่มีอยู่ตอนนี้มัน

เป็นวฒุขิอง ม.6 เท่านั้นเอง...

“พี่มิ้นต์ไม่เคยทำางานมาก่อนเหรอ” เบญญาจับอาการผิด

สังเกตได้ เพราะคงเห็นอีกฝ่ายทำายึกยักราวกับไม่รู้ว่าจะเขียนลงไป
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อย่างไรดี

“อื้อ” ธมนต์ขานรบัอย่างไม่ปกปิด 

ธมนต์เคยทำางานที่ห้องเสื้อ มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของ

แบรนด์และเปิดห้องเสื้อของตวัเอง จดัแฟชั่นโชว์ด้วยตวัเองที่ฝรั่งเศส 

แต่ทุกอย่างก็มีอันต้องพับเก็บ เพราะมารดาบังเกิดเกล้าเรียกตัวเธอ

กลับมาแต่งงานกับคู่หมั้นคู่หมายนามว่า ‘พุฒินาท’ ซึ่งเป็นพี่ชาย 

คนสนทิ และเป็นคนที่ธมนต์เองกม็อบหวัใจให้พี่ชายคนนี้ไปแล้วทั้งดวง 

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ธมนต์ก็สอบติดทุนเรียน

ออกแบบที่ฝรั่งเศส ด้วยความที่ชอบด้านนี้เลยทำาให้เธอตัดสินใจไป

เรียน ก่อนจะไปเธอกับพุฒินาทก็ตกลงปลงใจหมั้นหมายกันเอาไว้ 

เวลาเกือบเจ็ดปีไม่ได้ทำาให้ความรักของทั้งคู่ลดน้อยลง พอมารดา 

เรียกตัวเธอกลับมาอย่างกะทันหันจึงเกิดเอะใจขึ้นมา เธอจึงเดินทาง

กลบัเมอืงไทยก่อนกำาหนดที่ได้นดัแนะกบัมารดาไว้

พฒุนิาทกำาลงัโอบกอดอยูก่บัป่ินมนสัอย่างสนทิชดิเชื้อราวกบัว่า 

ความสมัพนัธ์ของทั้งคู่ไม่ได้หยดุอยู่ที่คำาว่าเพื่อน เขาเดนิโอบปิ่นมนสั 

เข้ามาในร้านอาหารหรู...ร้านที่เขาขอหมั้นเธอ มอืของทั้งคู่กอบกมุกนั 

เอาไว้ด้วยใบหน้าแต้มยิ้ม นั่นคอืภาพแรกที่ธมนต์เหน็คูห่มั้นของตวัเอง

หลงัจากกลบัมาถงึเมอืงไทย 

นำ้าตาที่ไหลอาบแก้มไม่สามารถอธบิายความรูส้กึของธมนต์ใน

ตอนนั้นได้เลย ไม่รูว่้ากำาลงัเสยีใจ เจบ็ปวด หรอืรูส้กึเหมอืนโดนหกัหลงั 

กนัแน่ แต่สิ่งที่เธอทำาหลงัจากสตกิลบัมาเตม็ร้อยกค็อืหาที่พกัในโรงแรม 

แถวนั้น และหาสถานที่ท่องเที่ยวในเมอืงไทยก่อนทกุอย่างจะจบลงที่ 

‘ไร่ทางเหนอื’ 

“ไม่ต้องกงัวลหรอกพี่มิ้นต์ ครั้งแรกที่หนูไปสมคัรนะ หนูกบ็อก

เขาไปตรงๆ ว่าอยากได้ประสบการณ์เพราะไม่เคยทำางานมาก่อน 

เจ้าของร้านใจดเีลยให้หนทูำา พี่มิ้นต์กบ็อกพ่อเลี้ยงไปแบบหนคูงได้งาน



นับลักษณ์  13

อยูแ่ล้ว คนเราไม่ได้ทำางานมาแต่เกดิหรอกนะ พี่มิ้นต์ไม่ต้องไปซเีรยีส” 

เบญญาบอกอย่างคนช่างพูด 

ธมนต์เหลือบมองใบสมัครงานของอีกฝ่ายก็ต้องตาโต เพราะ

ประวัติการทำางานของอีกฝ่ายยาวเป็นหางว่าว ทั้งพนักงานทำาความ

สะอาด พนกังานล้างจาน และเสริ์ฟอาหาร 

“เราเริ่มทำางานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เหรอ ทำาไมประวัติงานเยอะ

จงั”

“หนูเริ่มทำางานตั้งแต่ ม.2 น่ะพี่ แม่หนูเป็นแค่แม่บ้านรับจ้าง

ทั่วไป เงนิไม่พอจ่ายค่าเรยีนน้องเลยต้องให้หนูทำางานช่วยอกีแรง” 

“ตอนพี่อยู ่ม.2 เรยีนหนงัสอือย่างเดยีวเลย” ธมนต์เล่าเรื่องราว

ของเธอออกไปบ้าง ก่อนที่จะได้พดูคยุกบัเบญญาต่อ ทั้งคูก่ถ็กูเรยีกตวั 

เข้าไปยงัห้องทำางานของพ่อเลี้ยงเจ้าของไร่เสยีก่อน

“ทำ�ไมถงึเป็นผูห้ญงิสองคนล่ะ” เสยีงร�บเรยีบของช�ยหนุม่ 

ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะทำางานตัวใหญ่ที่มีเอกสารและเครื่องคอม- 

พวิเตอร์วางอยู่ใกล้กนัถามขึ้น สายตาคมกรบิจ้องมองทั้งสองคน

“เอ่อ...กผ็ูห้ญงิทั้งสองคนนะคะ” พนกังานหญงิตอบอย่างเกรงๆ 

อกีฝ่าย 

ท่าทางของชายหนุม่ทำาเอาร่างของทั้งสองคนไม่นบัรวมกบัธมนต์ 

นิ่งค้างราวกับแช่แข็ง ไม่กล้าขยับตัว ไหนจะสายตาที่จ้องราวกับจะ

ตะครบุเหยื่อนั่นอกี 

“แล้วไอ้ชื่อพร้อมกับเอกสารข้อมูลของนายธมนธรรมนี่มันของ

ใครกนั” ชายหนุ่มวางเอกสารลงบนโต๊ะเสยีงดงั

“ธมนธรรม ประภารตัน์” ธมนต์ทวนคำาพดูของชายหนุม่ คิ้วเรยีว 

ขมวดเข้าหากนั

“ใช่ นายธมนธรรม ประภารตัน์ คอืเธอเหรอ” ชายหนุ่มหนัมา
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จ้องมองร่างบาง ก่อนจะส่งสายตาคาดคั้นให้อกีฝ่ายพดูถงึความเป็นมา 

ของเอกสารที่อยู่บนโต๊ะ

“คือว่า...” นำ้าเสียงเรียบนิ่งไม่มีอาการตื่นกลัวถูกส่งออกจาก 

รมิฝีปากของธมนต์ เธอไม่รูว่้าควรจะพดูอย่างไรดเีพราะมนัคอืชื่อของ

น้องชายเธอ แถมเอกสารที่กระจัดกระจายอยู่ตรงหน้าก็เป็นของ 

น้องชายเธอหมดแทบทกุแผ่น ซึ่งเธอคงจะหยบิสลบักบัน้องชายที่ต้อง

ใช้เอกสารพวกนี้ในการย้ายที่เรยีนเมื่อวานก่อนตอนที่นดัน้องให้มาพบ

เพื่อเอาเอกสารส่วนตวัของเธอมาให้ 

หากต้องกลับไปเอาเอกสารมาใหม่ พุฒินาทและครอบครัว 

ของเธอต้องรู้แน่ว่าเธอกลบัมาก่อนกำาหนด

“ตกลงเอกสารพวกนี้ของเธอใช่ไหม” ชายหนุ่มถามขึ้นอีกครั้ง

ด้วยนำ้าเสยีงจรงิจงัมากกว่าเดมิ 

ธมนต์ลอบถอนหายใจ ก่อนจะพยักหน้าตอบรับคำาอีกฝ่ายไป 

เอกสารพวกนี้เป็นของเธอแต่ไม่ใช่ข้อมูลของเธอ จะเอ่ยปากบอกเขา

อย่างไรด ี

ธมนต์คดิหาคำาพูดอยู่นานกล็อบถอนหายใจอกีครั้ง 

เอาเถอะ อย่างไรเสยีเอกสารพวกนี้มนักข็้อมูลของน้องชายเธอ 

โชคยงัคงเข้าข้างที่เป็นเพยีงฉบบัสำาเนา ธมนธรรมคงไม่วุน่วายนกัหาก

ต้องนำาไปถ่ายเอกสารใหม่

“แปลงเพศมาแล้วใช่ไหมล่ะ” 

บุคคลทั้งหมดในห้องเบิกตากว้างกับคำาถามนี้ ไม่เว้นดวงตา 

สรีตัตกิาลของธมนต์ที่เบกิกว้างขึ้นเช่นเดยีวกนั ดวงตาสามคูท่ี่จ้องมอง

ธมนต์ทำาให้เธอเริ่มอดึอดั

เธอน่ะหรอืแปลงเพศมา

พ่อเลี้ยงแห่งไร่ทางเหนือคงคิดว่าเธอเป็นสาวประเภทสอง 

อย่างนั้นสนิะ ไม่แปลก เพราะเขากำาลงัอ่านข้อมูลของน้องชายเธออยู่ 
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ใบหน้าน้องชายเธอกค็ล้ายเธอเสยีด้วย ต่างกนัแค่เพยีงเลก็น้อยเท่านั้น 

“เอาเถอะๆ ฉนัไม่เกี่ยงเรื่องเพศอยูแ่ล้ว” ยงัไม่ทนัที่ธมนต์จะได้

ปฏเิสธ เขากเ็อ่ยตดับทออกมาเสยีก่อน ทำาเอาหญงิสาวยนืนิ่งไม่รู้ว่า

ควรจะทำาอย่างไรดี

“ฉันจะสัมภาษณ์ทีละคน เริ่มจากนะ...เอ่อ...ธมนธรรมก่อน 

แล้วกัน ส่วนเบญญาออกไปรอข้างนอกก่อน” ชายหนุ่มหันไปบอก

พนกังาน ก่อนจะหนัมาบอกธมนต์ที่เขาเองเกอืบจะหลดุใช้สรรพนาม

ที่บ่งบอกเพศกบัเธอ

ทั้งห้องเงียบลงทันตา เมื่อเบญญาและพนักงานอีกคนออกไป

แล้ว พ่อเลี้ยงหนุ่มตรงหน้าก็ไม่ได้เอ่ยอะไรออกมาอีก นอกจากจ้อง

มองไปทั่วทั้งเรอืนร่าง ทำาเอาธมนต์แอบกลนืนำ้าลายลงคออยูเ่ป็นระยะ 

เพราะสายตาของอกีฝ่ายดูเจ้าเล่ห์อย่างไรชอบกล

“จะสัมภาษณ์อะไรก็เริ่มเลยเถอะค่ะ” ธมนต์เริ่มทนไม่ไหวกับ

สายตาของอกีฝ่ายที่กำาลงัจ้องหน้าอกของเธอไม่ละสายตา

“ผู้ชายแน่เหรอวะ” ชายหนุ่มพมึพำากบัตวัเองเสยีงเบา เขากบั

เพื่อนผ่านผู้หญงิมาเยอะ ดูอย่างไรคนตรงหน้ากด็ูท่าว่าจะไม่ใช่ผู้ชาย

ที่ผ่านการแปลงเพศมา แต่เอกสารทุกอย่างมันชัดเจนแถมรูปที่ติด 

บนใบสมคัรของอกีฝ่ายยงัคล้ายกบัตวัจรงิไม่ผดิเพี้ยน ต่างกแ็ค่ตอนนี้ 

ผมยาวกว่าในรูปและบวกกบัการแต่งหน้าบางๆ อาจทำาให้ผดิจากรูป 

ไปหน่อย 

เขายืนยันได้เลยว่าคนตรงหน้าไม่เคยผ่านมีดหมอมาแน่นอน 

ทกุอย่างบนใบหน้าของเธอดลูงตวั การแต่งตวักม็สีไตล์เป็นของตวัเอง 

ไม่คดิว่าการมานั่งรอหุน้ส่วนที่เป็นเจ้าของไร่ตวัจรงิที่ออกไปทำา

ธุระในตัวเมืองจะมีเรื่องสนุกมาให้เขาทำาฆ่าเวลา อาจเป็นเพราะเขา

เข้ามาจดัการเอกสารงานต่างๆ ที่นี่บ่อย จนพนกังานรูจ้กัและเคารพเขา 

ราวกบัว่าเป็นพ่อเลี้ยงของไร่อกีคน เลยทำาให้การตดัสนิใจรบัพนกังาน
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ตกอยู่ที่เขาแทนเพื่อนสนทิที่ไม่อยู่

“อะแฮ่ม” ชายหนุ่มกระแอมกระไอ ก่อนจะปรบัตวันั่งหลงัตรง

จ้องมองธมนต์อย่างจริงจังอย่างคนเอาการเอางาน “ทำาไมถึงอยาก

ทำางานที่ไร่นี้” 

คำาถามพื้นๆ ของการสมัภาษณ์งานถูกถามออกมา ธมนต์ที่คดิ

คำาตอบสำาหรบัคำาถามนี้ไว้ก่อนหน้าแล้วจงึไม่หวั่นเท่าไรนกั 

“ฉนัชอบบรรยากาศของที่นี่ค่ะ” 

“คุณชอบที่นี่แค่นี้น่ะเหรอ งั้นคงไม่จำาเป็นต้องทำางานที่นี่ก็ได ้

มั้งครบั เพราะแค่ชอบบรรยากาศ คณุกส็ามารถมาเที่ยวหรอืพกัผ่อน

ช่วงวนัหยดุกไ็ด้ เพราะทางไร่ของเราเปิดรสีอร์ตให้นกัท่องเที่ยวที่ชอบ

บรรยากาศไร่องุ่น เทอืกเขา ทะเลหมอกได้มาเข้าพกั แถมเรายงัมไีกด์

นำาเที่ยวภายในไร่ เหตุผลของคุณยังไม่หนักแน่นพอที่ผมจะรับคุณ 

เข้ามาทำางานที่นี่ มีเหตุผลอื่นอีกไหม” ชายหนุ่มบอกออกมาอย่าง

จรงิจงั ยกเหตผุลร้อยแปดมาขดัแย้งคำาพูดของธมนต์

“เอ่อ...เงินค่ะ ตอนนี้ฉันต้องการเงินจำานวนมาก” ธมนต์คิด 

คำาตอบสดๆ ออกไปอย่างนิ่งเรยีบ ไม่มหีลดุอาการตื่นตระหนก

“อยากได้เงนิไปทำาอะไร แล้วทำาไมไม่ไปทำางานบรษิทัที่มสีวสัด-ิ 

การดกีว่าที่นี่” ชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างไล่ต้อน แต่ดวงตาคมกรบิกไ็ม่

คลาดจากหน้าอกหน้าใจของอกีฝ่ายที่มนัดูโดดเด่นเกนิรูปร่าง

‘คงจะทำามาแพงเลยสนิะมนัถงึได้อวบอิ่มอย่างนั้น อยากจะลอง

สมัผสัสกัครั้ง...’

“เรื่องส่วนตวัค่ะ” ธมนต์คดิคำาตอบไม่ออก อ้างเหตผุลส่วนตวั

ไปเสียอย่างนั้นพร้อมกับจ้องมองอีกฝ่ายตาเขียวที่ยังไม่เลิกจ้องมอง

หน้าอกของเธอเสยีที

“ถ้าผมจะบอกว่าไม่รับคุณเข้าทำางานเพราะเหตุผลส่วนตัว 

ของผมก็ได้สินะ” ชายหนุ่มพูดขึ้นอย่างเจ้าเล่ห์ ก่อนจะยกยิ้มมอง 
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อีกฝ่ายไม่วางตา เขากำาลังหลงใหลรูปร่างของเธอที่ช่างสวยโดดเด่น 

ทุกอย่างลงตัวเข้ากันไปหมด แต่มันติดอยู่ที่เดียวจริงๆ ที่เธอไม่ใช ่

ผู้หญงิ และนั่นทำาให้เขาลดความสนใจลงได้เกอืบครึ่งเลยทเีดยีว 

หลงัจากคดิอยู่นานธมนต์กน็กึขึ้นได้ เพราะสายตาของอกีฝ่าย

ที่จ้องมองตนอยู่ตลอดแถมมองไปยงัจดุสำาคญัเสยีด้วย 

“เอาไปทำา...” ธมนต์ก้มลงมองจุดกึ่งกลางหว่างขาของตัวเอง

เพื่อบอกให้ชายหนุม่ตรงหน้ารูว่้าเธอต้องการเงนิจำานวนมากไปทำาอะไร

กนัแน่

คำาตอบของคนตรงหน้าทำาเอาชายหนุ่มลอบกลืนนำ้าลายลงคอ

อย่างยากเยน็ จดุที่ดูเรยีบไม่มอีะไรโดดเด่นออกมาจากกางเกงยนีนั้น

มนัยงัคงเป็นน้องชายเหมอืนของเขาอย่างนั้นน่ะหรอื 

“อะ...เอ่อ” 

คำาพูดที่ดูอึกอักของชายหนุ่มทำาเอาหญิงสาวยิ้มพอใจกับการ

ตอบคำาถามครั้งนี้ของตน 

ห.ึ..ชายหนุม่คดิอะไรกบัเธออยู ่ทำาไมเธอจะดไูม่ออกกนั ท่าทาง

เจ้าชู้อย่างนั้น

“มอีะไรจะถามอกีไหมคะ” ธมนต์ถามออกไปอกีครั้ง หลงัจาก

ที่อกีฝ่ายยงัไม่ละสายตาจากจดุสงวนของเธอ

“ฮึ่ย” ชายหนุ่มหลุดออกจากภวังค์ สะบัดตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว

คล้ายจะไล่คำาพูดที่ตดิสมองของเขาออกไป 

ตรงนั้นยังไม่ผ่า ถ้าผ่าแล้วก็ว่าไปอย่าง ชายหนุ่มตาโตกับ 

ความคดิของตนก่อนจะเอ่ยไล่อกีฝ่ายออกไปจากห้อง

“ถ้าเขาผ่ามาแล้วแกคิดจะทำาอะไรวะ ไอ้นพ” ชายหนุ่มถาม 

ตัวเองก่อนจะตบใบหน้าไปมาเพื่อเรียกสติ เขาไม่ได้มีความชอบผิด 

แปลกไป เพียงแต่อีกฝ่ายดึงดูดเขาอย่างไรชอบกล อยากลองเข้าหา  

แต่ตดิตรงที่อกีฝ่ายเป็นเพศเดยีวกบัเขาแถมยงัไม่ได้ผ่าตดัแปลงเพศมา
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“คนเจ้าชูอ้ย่างพ่อเลี้ยงจณิลองเจอธมนธรรมหน่อยจะเป็นยงัไง

นะ” ธนานพพูดออกมาพร้อมกับยิ้มที่มุมปากไปกับความคิดของ 

ตวัเอง 

ธมนธรรมดูสวยโดดเด่น และที่สำาคัญเธอตรงสเปกของเพื่อน

สนทิเขาเลยละ คราวนี้สนกุแน่ๆ พ่อเลี้ยงจณิธนนท์แห่งไร่ทางเหนอืคง

ตบะแตกตะครบุเหยื่อสาวทนัที

ธมนต์เดินย้ิมร่�ออกม�จ�กห้องทำ�ง�นของพ่อเลี้ยง นึก

ขำาในใจที่ชายหนุ่มมองจุดสงวนของเธอตลอดเวลายามที่เธอเดินออก

มาจากห้อง เจ้าชู้แบบนี้คงต้องเจอกบัเธอนี่ละ เหมาะสมกนัที่สดุแล้ว 

มเีรื่องสนกุๆ ให้ทำาอาจจะลมืความเสยีใจไปได้บ้าง

“เป็นไงบ้างพี่มิ้นต์ พ่อเลี้ยงถามอะไรบ้าง”

“กไ็ม่รู้เหมอืนกนั เขาไม่ได้ถามอะไรมากหรอก” นอกจากมอง

หน้าอกหน้าใจ “พี่ว่าใบหม่อนน่าจะตอบได้นะ คำาถามง่ายๆ เอง” 

“ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพี่มิ้นต์ไม่ใช่ผู้หญิง หนูนี่นะตกใจจน

อยากจะกรี๊ดออกมา แต่ติดตรงที่กลัวพ่อเลี้ยงเขาน่ะสิ แค่มองหน้า 

พ่อเลี้ยง หนูยงัไม่รู้เลยว่าจะพูดออกรเึปล่า”

ธมนต์ไม่ได้พดูอะไร นอกจากยิ้มอย่างขบขนั ส่ายหน้าเลก็น้อย

กับคำาพูดคำาจาของเบญญาที่พูดขึ้นก่อนจะเดินเข้าไปในห้องทำางาน

ของพ่อเลี้ยง 

หญงิสาวเดนิไปนั่งรอที่ด้านหน้าบ้านพกัที่มเีก้าอี้ไม้ยาววางอยู่ 

นั่งกนิลมชมววิไปตามประสา รอเวลาพนกังานเดนิออกมาบอกว่าเธอ

ได้งานหรอืไม่

“ทำาอะไรน่ะ!” ธมนต์ตะโกนขึ้นเสยีงดงัพร้อมกบัก้าวไปยงัจดุที่

วางลังองุ่นไว้หลายสิบลัง แต่ตอนนี้องุ่นผลโตในลังถูกชายร่างสูง  

ไหล่กว้างหยบิขึ้นมาหนึ่งพวงส่งให้เดก็ผู้หญงิ ซึ่งน่าจะอายรุาวๆ สาม 
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สี่ขวบได้ชมิ

“มีอะไร” ชายร่างสูงหันกลับมาจ้องธมนต์อย่างโมโหโกรธา   

คนงานในไร่กไ็ม่ใช่ หากใช่คงไม่ตะโกนถามเขาอย่างนี้หรอก

“หยิบองุ่นขึ้นมากินอย่างนี้ได้ยังไง ไม่รู้รึไงว่ามันไม่เหมาะสม 

แล้วของพวกนี้ต้องเอาลงไปขายหรอือาจจะเอาเข้าไปเกบ็ในโกดงัเพื่อ

นำามาทำาไวน์ คุณมาหยิบสุ ่มสี่สุ ่มห้าแล้วยังเอาให้ลูกกินอย่างนี้ 

น่ะเหรอ หากคนงานคนอื่นเข้ามาเหน็นำาไปเล่าให้พ่อเลี้ยงฟังคณุจะทำา

ยงัไง คณุต้องเลี้ยงลูกนะ ลูกคณุเพิ่งจะอายแุค่นี้เอง แล้วคณุยงัจะมา

ลักเล็กขโมยน้อย แถมยังทำาต่อหน้าเด็กด้วย ไม่คิดว่าแกจะเอาเป็น

ตัวอย่างเหรอ” ธมนต์ร่ายยาวอย่างลืมตัว เพราะเห็นว่าชายหนุ่ม 

ตรงหน้ากำาลงัทำาผดิ แถมยงัมเีดก็ตวัน้อยๆ ยนืดูด้วย 

“แล้วคณุเป็นใคร มสีทิธิ์อะไรมาต่อว่าผมอย่างนี้” ชายหนุม่ถาม

อย่างอดทน ทั้งที่ในใจอยากจะจบัร่างบางเข้ามาดูใกล้ๆ ว่าสวยอย่าง

ที่เขาเผลอมองไม่ละสายตาจรงิหรอืเปล่า

“พะ...พนกังาน...มั้งคะ”

ธมนต์ตอบไม่เต็มเสียงนัก เพราะเริ่มรู ้ตัวว่าทำาอะไรลงไป  

หลงัจากที่มเีวลาพจิารณาอกีฝ่ายชดัๆ ทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนม นาฬิกา

เรอืนหรูราคาแสนแพง ผวิขาวๆ และใบหน้าที่ดูหล่อเหลาคมคายนั้น

บอกได้ทันทีว่าอีกฝ่ายคงไม่ใช่คนงานของที่นี่แน่ ไหนจะเด็กผู้หญิงที่

สวมชดุแบรนด์เนมซึ่งยนืมองหน้าเธอและเขาสลบักนัไปมานั่นอกี

ตายแน่...ยายธมนต์เอ๊ย! 

“ทำาตำาแหน่งไหน แล้วใครรับเข้ามา ทำาไมถึงปล่อยให้คน 

อย่างนี้เข้ามาทำางานที่ไร่ได้วะ” ชายหนุ่มพูดขึ้นและพานโกรธไปถึง 

คนรบัเข้าทำางานโดยที่ไม่ผ่านเขา แถมคนตรงหน้ายงัไม่รู้ด้วยว่าเขาคอื

ใคร แม้เขาจะค่อนข้างชอบใจในพฤติกรรมของอีกฝ่ายที่แสดงให้เห็น

ถงึความซื่อสตัย์และรกัความถูกต้องกต็าม 
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“เออ...ฉะ...ฉัน ฉันทำาตำาแหน่ง...” ธมนต์พูดไม่ออก หากพูด

อะไรออกไปแล้วอกีฝ่ายเป็นเพื่อนพ่อเลี้ยงขึ้นมา สอบถามกนัไปมาแล้ว

รู้ว่าเธอเพิ่งจะมาสมคัรงานวนันี้ เธอต้องไม่ได้งานแน่นอน

ทำายงัไงดี

“พี่มิ้นต์! เราไปกนัเถอะ คยุอะไรกบัใครอยู ่เราผ่านการสมัภาษณ์ 

งานแล้วนะ”

‘เสยีงสวรรค์’ 

“ขอโทษนะคะ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะต่อว่าคณุจรงิๆ แต่คณุเองกผ็ดิ

นะ ไม่ควรจะไปหยิบของคนอื่นแบบนั้น ถือว่าเสมอกันไปก็แล้วกัน 

นะคะ ฉนัจะไม่บอกพ่อเลี้ยง ส่วนคณุกถ็อืว่าฉนัสั่งสอนเรื่องมารยาท

ไปกแ็ล้วกนั ขอบคณุค่ะ”

ธมนต์ร่ายยาวก่อนจะวิ่งกลับไปหาเบญญาโดยไม่ลืมหยิบ

กระเป๋าเดินทางของตัวเองและเดินตามหลังเบญญาและพนักงานไป

ยงัที่พกั ซึ่งอยู่ทางด้านหลงัของเรอืนสำานกังาน โดยไม่วายหนักลบัไป

มองชายหนุม่ที่จ้องมองเธออย่างกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อ ขณะอุม้ลกูสาว

ขึ้นมาหอมแก้มและพากนัเดนิเข้าไปข้างในสำานกังาน

วันแรกก็มีแต่เรื่อง ไหนจะถูกตราหน้าว่าเป็นสาวประเภทสอง 

ไหนจะไปต่อว่าเพื่อนพ่อเลี้ยงอกี!
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2
เหตุก�รณ์วุ่นว�ย

ผ่�นม�หล�ยวันหลังจ�กธมนต์เริ่มทำ�ง�นในตำ�แหน่ง

พนกังานขาย ใน ‘ทางเหนอืชอป’ ซึ่งเป็นจดุพกัผ่อนของนกัท่องเที่ยว

ที่มาท่องเที่ยวภายในไร่แห่งนี้ โดยตลาดทางเหนือแบ่งออกเป็นสอง

โซน โซนแรกคอืโซนแห่งการพกัผ่อน ซึ่งถกูออกแบบให้นกัท่องเที่ยวได้

เที่ยวชมบรรยากาศของไร่ หรอืถ่ายรูปตามจดุต่างๆ ที่ไร่ทางเหนอืจดั

ทำาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก นอกจากนั้นยังมีสิ่ง

อำานวยความสะดวกต่างๆ อกีมาก อาท ิร้านสปา  

ส่วนโซนที่สองอยู่ไม่ไกลกันนักเป็นแหล่งชอปปิง มีสินค้าของ

ทางไร่มากมายจำาหน่ายอยู่ในโซนนี้ ไม่จำากัดเฉพาะสินค้าของที่นี่

เท่านั้น ยงัมรี้านอาหารหลากหลายชนชาตริวมอยู่ด้วย

“พี่มิ้นต์ องุ่นสดในร้านหมดแล้ว อกีเดี๋ยวนกัท่องเที่ยวอกีกลุ่ม

คงมาถงึแล้ว ทำายงัไงกนัด”ี เบญญาที่เดนิสำารวจรายการสนิค้าภายใน

ร้านเอ่ยขึ้นเมื่อพบว่าองุ่นสดของไร่มีไม่เพียงพอรองรับนักท่องเที่ยว

กลุ่มใหม่ที่กำาลงัจะเข้ามา

“คนงานในไร่เพิ่งเอาของมาลงเมื่อเช้า ทำาไมหมดแล้วล่ะ” 

“นักท่องเที่ยวกลุ่มเมื่อกี้ซื้อไปหมดเลยน่ะสิ เดี๋ยวหม่อนลงไป

เอาเอง พี่มิ้นต์เฝ้าร้านนะ” 
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“ไม่ต้อง! เดี๋ยวพี่ลงไปเอง หม่อนเฝ้าร้านเถอะ” ธมนต์อาสา

พร้อมกบัปลดผ้ากนัเป้ือนสนีำ้าตาลออกไปเกบ็ในลอ็กเกอร์ของพนกังาน

ด้านหลังร้าน ก่อนจะเดินออกไปทางด้านหลังเพื่อลงไปเอาองุ่นจาก 

คนงานในไร่

หญงิสาวซ่อนความกลวัเอาไว้ เรื่องราวของวนัแรกเธอยงัจำาได้

ขึ้นใจ หลายวนัที่ผ่านมาเธอจงึคอ่นข้างที่จะเกบ็ตวั ไม่ออกไปเจอหรอื

ทักทายคนงานในไร่ นอกเสียจากพนักงานประจำาร้านที่ทำางานร่วม 

กบัเธอ 

การที่เธอตดัสนิใจลงมาเอาองุน่เอง เพราะเธอเข้ากบันกัท่องเที่ยว 

ไม่ค่อยได้ ต่างจากเบญญาที่เข้ากบัคนอื่นได้ง่าย รูว้ธิรีบัมอืนกัท่องเที่ยว 

ขี้วีน เพราะโดยนิสัยแล้ว ธมนต์ไม่ใช่คนที่ยอมใครง่ายๆ ถึงแม้จะ

พยายามปรับเปลี่ยนนิสัย แต่ก็ยังมีหลุดออกมาบ้าง และมันอาจจะ

ทำาให้เธอถูกไล่ออกได้

“อ้�ว หนูมิ้นต์ลงม�ทำ�อะไรในไร่ล่ะ” 

“มิ้นต์ลงมาเอาองุน่ค่ะ พอดอีงุน่ที่ร้านหมดน่ะค่ะลงุชาญ” ธมนต์ 

ตอบด้วยรอยยิ้ม เธอรู้จกัคมชาญ หวัหน้าคนงานด ี เพราะเขาอาศยั

อยู่เรอืนพกัคนงานหลงัตดิกบัเธอ แถมลูกเมยีของคมชาญกส็นทิสนม

กบัเธอด้วย

“แล้วไหนเอกสารล่ะหนู เดี๋ยวลงุช่วยยกลงไป” 

“เอกสารอะไรหรอืคะ” 

ธมนต์เดนิตรงไปยังเรอืนสำ�นกัง�นหลงัจ�กได้รบัคำ�บอก

กล่าวจากคมชาญว่าหากไม่มีเอกสารเบิกจ่ายองุ่นของพ่อเลี้ยง หรือ

คนในสำานักงานเซ็นรับรองก็ไม่สามารถนำาองุ่นไปได้ เพราะหากองุ่น

หายขึ้นมาจะไม่มใีครรบัผดิชอบความเสยีหาย 
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หญงิสาวลอบถอนหายใจอกีครั้ง เมื่อพนกังานในเรอืนสำานกังาน

พกัเที่ยงกนัเสยีหมด ไม่มใีครอยู่เลยสกัคน เธอจงึเดนิไปหยบิเอกสาร

ที่ตูม้านั่งกรอกข้อมลูเพื่อทำาเรื่องขอเบกิจ่ายองุน่จากไร่เป็นการฆ่าเวลา

ระหว่างรอให้พนกังานกลบัเข้ามาทำางาน 

รถหรยูีห้่อดงัขบัผ่�นไร่องุน่ด้วยคว�มเรว็สงูเป็นเหตใุห้ฝุน่

ฟุ้งกระจายไปทั่ว คนงานในไร่ที่ยืนอยู่ไม่ไกลนักต่างไม่มีใครกล้าเอ่ย

ปากต่อว่าการกระทำาของคนขบัเลยสกัคน เพราะทกุคนรู้ดวี่า ตอนนี้

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์แห่งไร่ทางเหนอือยูใ่นโหมดอารมณ์ใด และคงจะไป

จดัการเรื่องวุ่นวายที่เกดิขึ้นที่ไหนสกัแห่งภายในไร่เป็นแน่

“อาจณิ นารากลวั” เสยีงเลก็ๆ ดงัขึ้นพร้อมกบัลำาตวัที่เอยีงไป

ด้านหลังอย่างนึกหาที่เกาะเอาไว้ มือเล็กกำาสายเข็มขัดนิรภัยที่คาด

ผ่านลำาตวัแน่นขึ้นกว่าเดมิ

“อ๊ะ! อาจณิขอโทษครบั”

เพียงเวลาไม่นานรถหรูก็ลดระดับความเร็วลงหลังจากที่คนขับ

ดบัอารมณ์ร้อนตวัเองลงไปได้ อาจเป็นเพราะห่วงหลานมากกว่าอะไร

ทั้งสิ้น จนอยากจะต่อยตวัเองสกัหมดัที่ทำาให้หลานรกัตกใจกลวัจนออก

อาการชดัเจนอย่างนั้น

เพียงไม่นานรถยนต์หรูก็จอดอยู่ด้านหน้าของเรือนสำานักงาน

ก่อนที่ร่างสูงของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์จะก้าวลงจากรถ และเดินอ้อมไป

อีกฝั่งเพื่อรับหลานสาวลงมาจากรถ แล้วจูงมือเล็กเดินไปยังจุดที่ 

คนงานในไร่ทำางานกนัอยู ่ก่อนจะไหว้วานคนงานให้ช่วยดแูลหลานสาว 

แทนตน ซึ่งต้องเข้าไปจัดการพนักงานที่ทำางานกันอย่างมักง่ายก่อน 

หากพาหลานเข้าไปด้วยเขากลวัว่าเดก็หญงิจะตกใจกลวั เพราะไม่รู้ว่า

จะควบคมุอารมณ์ตวัเองได้มากแค่ไหน

“บ่ายโมงสบิสามนาท”ี พ่อเลี้ยงจณิธนนท์เอ่ยลอดไรฟันอย่าง
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อดกลั้น 

เขาคงใจดีมากเกินไปหน่อยแล้วละมั้ง พนักงานเลยเหิมเกริม

คดิจะเข้าทำางานตอนไหนกไ็ด้ คดิจะออกไปไหนตอนไหนกไ็ด้ แถมยงั

พกังานพร้อมกนัจนไม่มใีครอยูเ่ฝ้าสำานกังานเลยสกัคน หากนกัท่องเที่ยว 

ต้องการความช่วยเหลอื หรอืคนงานในไร่มปีัญหาจะทำาอย่างไร

เสยีงคนรื้อค้นข้าวของดงัออกมาจากห้องทำางานใหญ่ ซึ่งพ่อเลี้ยง 

จิณธนนท์สั่งห้ามคนนอกเข้าออกโดยเด็ดขาดหากไม่ได้รับอนุญาต 

นอกเสยีจากเพื่อนสนทิของเขาที่เป็นหุน้ส่วนในไร่กาแฟร่วมกนัเท่านั้น

ที่จะเข้าออกห้องนั้นได้ และวนันี้เพื่อนของเขากล็งไปในตวัเมอืง 

ชายหนุม่กำามอืแน่นอย่างเกบ็กกัอารมณ์ที่แทบจะเดอืดจนทะลุ

ออกมา ก่อนที่จะสาวเท้าเข้าไปในห้อง มองหาต้นตอของเสยีง ดวงตา

คมกริบดุจดวงตาเหยี่ยวมองเห็นเงาของใครสักคนที่กำาลังคลานอยู่ 

ใต้โต๊ะทำางานของเขา

“โอ๊ย!”

เสียงร้องอย่างเจ็บปวดดังขึ้นหลังจากที่พ่อเลี้ยงจิณธนนท์เดิน

เข้าทางด้านหลังจับเข้าที่ไหล่บางดึงขึ้นมา ก่อนจะใช้มืออีกข้างบิด 

ข้อมอืผู้บกุรกุไขว้หลงัจนอกีฝ่ายร้องเสยีงหลง

“เธอ/คุณ” เสียงร้องอย่างตกใจดังขึ้นพร้อมกัน เมื่อต่างเห็น

ใบหน้าของอกีฝ่าย 

หญิงสาวที่ต่อว่าเขาเรื่ององุ่นหลายวันก่อนตอนนี้กำาลังรื้อค้น

ห้องของเขาอยู่อย่างนั้นน่ะเหรอ

“เข้ามาทำาอะไรในนี้” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ถามออกมาเสียงเข้ม 

พร้อมกับออกแรงบิดข้อมืออีกฝ่ายเพิ่มขึ้นก่อนจะดึงร่างหญิงสาว 

เข้ามาประชิดตัว ดันไหล่บางให้เอียงใบหน้าสวยมาทางตนเพื่อที่จะ

จ้องมองดวงตาสรีตัตกิาลที่อยู่ห่างจากตนไม่ถงึยี่สบิเซนตเิมตร

“ฉนัแค่เข้ามาวางเอกสารที่โต๊ะ แต่ดนัทำาปากกาหล่นเลยจะเกบ็
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ขึ้นมา แล้วคณุกเ็ข้ามาจบัฉนัไว้แบบนี้เสยีก่อน” 

“ใครใช้ให้เธอเข้ามาในนี้ ไม่มใีครบอกรไึงว่า ถ้าผมไม่อนญุาต

ห้ามคนนอกเข้ามา!”

“พี่พนักงานค่ะ เธอบอกว่าให้ฉันนำาเอกสารมาวางที่โต๊ะของ 

พ่อเลี้ยงก่อนที่จะออกไปทานข้าวกัน” ธมนต์บุ้ยปากไปทางเอกสาร 

ที่เพิ่งวางลงไปเพื่อยนืยนัคำาพูดของตวัเอง 

ตอนแรกเธอเข้ามาภายในเรือนสำานักงานแต่ก็ไม่เจอใครเลย 

สกัคน โชคดทีี่มพีนกังานคนหนึ่งลมืกระเป๋าสตางค์เลยบอกให้เธอเอา

เอกสารมาวางในห้องของพ่อเลี้ยงก่อนจะเดนิออกไป 

ธมนต์พยายามดงึข้อมอืให้หลดุพ้นจากมอืหนา เพราะเธอเจบ็

ไปทั่วทั้งแขน ไหนจะคอที่หนัมามองใบหน้าชายหนุม่จนจะยดืยาวกว่า

เดมิแล้ว 

‘เป็นแค่เพื่อนสนทิของพ่อเลี้ยงทำาราวกบัเป็นเจ้าของห้อง’ 

“ปล่อยฉนัก่อน เจบ็ไปหมดแล้ว” 

“ไปนั่งที่โซฟา” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ปล่อยมอือกีฝ่ายก่อนจะเดนิ

ไปนั่งยงัเก้าอี้ทำางานแล้วจ้องมองหญงิสาวไม่วางตา 

ธมนต์ยืนนิ่งจับข้อมือของตัวเอง ดวงตาสีรัตติกาลจ้องมอง 

อกีฝ่าย ก่อนจะเดนิไปทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟาตามคำาสั่ง

“ส่งองุ่นลงไปที่ร้านสามลัง บอกคุณแพรไหมให้มาพบผมที่

สำานักงานด้วย” ชายหนุ่มกรอกคำาสั่งสั่งงานคนงานในไร่ลงไปใน

โทรศัพท์ เมื่อกวาดสายตาอ่านข้อมูลบนเอกสาร พร้อมกับเรียกตัว 

แพรไหมเลขานุการที่ทำางานกับเขามานานแถมยังเป็นรุ่นน้องเขาที่

มหาวทิยาลยัให้มาพบ

“รถพ่อเลี้ยงจอดอยู่ด้านหน้า ตายแน่เลยพวกเรา”

“ฉันบอกให้รีบกลับมา พวกแกก็มัวแต่สนใจนักท่องเที่ยวชาย

อยู่นั่นแหละ”



26  ซ่อนรักบำ�เรอใจ

เสยีงที่ดงัลอดผ่านประตหู้องทำางานเข้ามาทำาให้จณิธนนท์ชะงกั

ปากกาที่กำาลังจะเซ็นชื่อรับรองลงบนเอกสารเรื่องเบิกจ่ายองุ่นเพิ่ม 

ก่อนจะวางปากกาลงบนโต๊ะเสยีงดงัแล้วจ้องมองไปยงัต้นตอของเสยีง 

ทำาเอาธมนต์นั่งนิ่งหลงัตรงอตัโนมตั ิ

ตอนนี้ชายหนุ่มน่ากลัวจนธมนต์ที่ไม่เคยเกรงกลัวใครยังรู้สึก

กลวัขึ้นมา ยิ่งสายตาคมกรบิที่จ้องมองประตคูล้ายจะพงัมนัออกไปให้

พ้นทาง และจบัตวัต้นเสยีงเข้ามาหกัให้เป็นสองท่อนนั่นอกี ทำาเอาเธอ

ไม่สนใจฟังเสียงของพนักงานที่คุยกันอยู่ด้านนอกเลย นอกเสียจาก

จ้องมองอกีฝ่ายอย่างคดิหาหนทางหลบภยัที่อาจจะมาเยอืน

“แต่ตอนเดินเข้ามาคุณหนูนารานั่งเล่นอยู ่บนก้อนหินแถว 

ต้นองุ่น พ่อเลี้ยงคงจะเดนิดูคนงานในไร่มั้ง”

“แล้วเรื่องทำาความสะอาดห้องพกัแขก แกจดัการเสรจ็แล้วใช่ไหม 

แม่ฉนัจะเดอืดร้อนเอานะ”

“ยงัเลยแก มวัแต่แชตกบัพี่แมนจนลมืเรื่องนี้ไปเลย”

เสยีงซบุซบินนิทาที่ดงัขึ้นพร้อมกบัเสยีงลากเก้าอี้ทำาให้พ่อเลี้ยง

หนุม่ที่นั่งนิ่งอยู่นานหมดความอดทน เขาชอบการทำางานที่เป็นระเบยีบ

และไม่มข้ีอผดิพลาดหรอืกลบความผดิด้วยวธิกีารชุย่ๆ อย่างที่พนกังาน 

พวกนี้กำาลงัทำาอยู่ในตอนนี้ 

“คงมเีวลาว่างกนัมากเลยสนิะ” เสยีงมอีำานาจดงัขึ้นเมื่อร่างสงู

ของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์เดนิออกมาจากห้องทำางาน ยกแขนทั้งสองข้าง

กอดอก จ้องมองพนักงานที่ทำางานมาเกือบสองปีแต่พฤติกรรมการ

ทำางานกลบัแย่ลง

“พะ...พ่อเลี้ยงคะ...คอืว่าพวกเรา”

“เอาเถอะๆ ยงัไงข้ออ้างของพวกคณุกไ็ม่ได้ช่วยให้อะไรมนัดขีึ้น

หรือยับยั้งการตัดสินใจของผมได้หรอกนะ” ชายหนุ่มพูดขึ้นก่อนจะ 

จ้องมองไปยงัพนกังานทลีะคน สายตาของเขาบอกชดัทกุอย่างว่าอะไร
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จะเกดิขึ้นหลงัจากนี้ 

“เก็บข้าวของพวกคุณออกไปจากไร่ของผมซะ ผมให้เวลา 

สบินาท!ี” 

สิ้นคำาสั่งร่างของพนักงานสองสามคนก็ทรุดลงกับพื้นอย่าง 

หมดแรงจะยนื สั่นไหวไปทั่วร่าง 

“กะ...เกดิอะไรขึ้นคะ” เสยีงของแพรไหมดงัขึ้น หลงัจากรบีวิ่ง

มาที่สำานักงานตามคำาสั่งของพ่อเลี้ยง แต่เนื่องจากเธอกำาลังติดพัน

ต้อนรับแขกคนสำาคัญประจำาจังหวัดอยู่ จึงทำาให้เสียเวลาค่อนข้าง

มากกว่าจะมาถงึที่นี่

“จ่ายเงนิเดอืนให้พวกเขาล่วงหน้าสามเดอืนและให้ทำาเรื่องลาออก 

ไปซะ ให้เวลาพวกเขาเก็บของไปจากที่นี่แค่สิบนาที เกินกว่านั้นโยน

ข้าวของออกไปข้างนอกได้เลย และช่วยสั่งคนให้สืบหาพนักงานที่

ลักลอบนำาผลิตภัณฑ์ของไร่เราออกไปขายให้ชาวบ้านด้วย อย่าลืม 

ส่งเรื่องไปที่สถานตีำารวจด้วยล่ะ”

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์สั่งงานเลขาฯ ส่วนตวัอย่างคล่องแคล่ว ก่อน

จะกวาดสายตามองพนกังานที่นั่งทรดุตวับนพื้น หากไม่คดิทรยศหรอื

ทำางานอย่างไม่มปีระสทิธภิาพ เขาคงไม่ไล่ใครออกหรอก เพราะเขารู้

ดวี่ากว่าจะหางานได้นั้นมนัยากแค่ไหน

“พ่อเลี้ยงคะเมตตาพวกเราด้วยเถอะค่ะ อย่าให้เรื่องถงึตำารวจ

เลย” พนักงานคนหนึ่งอ้อนวอนทั้งนำ้าตา หากเรื่องถึงตำารวจ ชีวิต 

ของเธอกบัครอบครวัคงจบเห่

“ทำาตามที่ฉันสั่งทุกอย่าง” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ไม่สนใจไยดีต่อ

สายตาอ้อนวอนนั้น ก่อนจะหนักลบัไปสั่งเลขาฯ ให้ทำาตามคำาสั่งซึ่งมนั

หมายถงึห้ามขดัคำาสั่ง

ชายหนุ่มที่คนงานในไร่เรียกขานว่าพ่อเลี้ยงจิณทิ้งตัวนั่งลงบน

เก้าอี้ทำางานตามเดิม และพยายามควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ให้
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ประทษุร้ายใคร เขาผดิหวงัในเรื่องที่เกดิขึ้น ไม่คดิว่าพนกังานที่ทำางาน

กบัเขามานานจะเป็นอย่างนี้ เงนิเดอืนที่ได้กม็ากพอที่จะเลี้ยงดูตวัเอง

และครอบครวั แต่กลบัชกันำาคนในครอบครวัให้ลกัขโมยของในไร่ออก

ไปขายข้างนอก ไหนจะเรื่องแม่บ้านประจำารสีอร์ตที่ทำาความสะอาดไม่ 

เรยีบร้อย แอบนำาสบูแ่ละของใช้ที่ทางไร่จดัไว้สำาหรบันกัท่องเที่ยวไปขาย  

ทำางานไม่ได้เรื่องยงัจะคดิลกัเลก็ขโมยน้อย เขาคงปล่อยไว้ไม่ได้

“อะ...เอ่อ...” 

เสยีงอกึอกัที่ดงัขึ้นเรยีกดวงตาคมกรบิให้เงยหน้าขึ้นมองไปตาม

ต้นเสียง ก่อนจะพบใบหน้าของหญิงสาวที่เข้าห้องมาโดยไม่ได้รับ

อนญุาต 

เขาลมืเรื่องนี้ไปเลย...

“ออกไปทำางานของเธอต่อเถอะ แล้วเรื่องที่ได้ยินหรือได้เห็น  

ควรรูน้ะว่าจะทำายงัไงกบัมนั” พ่อเลี้ยงหนุม่สั่งสาวร่างบาง เพื่อเป็นการ

บอกอีกฝ่ายว่าห้ามนำาเรื่องนี้ไปพูดต่อ หากเรื่องนี้ถึงหูคนอื่นเมื่อไร

ต้นตอคงมาจากคนตรงหน้า

“ขอบคุณค่ะ” ธมนต์รีบสาวเท้าออกมาจากห้องทำางานของ 

พ่อเลี้ยงก่อนจะถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอก หากไม่มีพนักงาน 

พวกนั้นที่สร้างเรื่องวุ่นวาย เธอคงโดนอกีฝ่ายจบัมาซกัถามและต่อว่า

เป็นแน่ 

โชคยังคงเข้าข้างเธออยู่สินะ ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ต้องห่วงว่า 

เธอจะนำาไปเล่าให้คนงานฟัง เพราะเธอเองกแ็ทบจะจบัใจความไม่ได้ 

สกัอย่าง ที่คดิได้ในตอนนี้กค็อืควรรบีออกไปจากที่นี่ให้เรว็ที่สดุ

“อ๊ะ!” ธมนต์ร้องเสยีงหลงเมือ่ถกูก้อนอะไรสกัอย่�งป�เข้�

ที่ศรีษะจนรู้สกึเจบ็ ในขณะที่เดนิออกจากเรอืนสำานกังาน

“ฮอื...ฮกึ...ชะ...ช่วยด้วย!” 



นับลักษณ์  29

หญิงสาวหันกลับไปมองตามเสียงร้อง ก่อนจะพบร่างเล็กของ

เดก็ผู้หญงิอยู่บนหลงัรถกระบะที่ไม่สูงมากนกัหน้าสำานกังาน

เด็กหญิงกอดธมนต์แน่นเมื่อลงมายืนที่พื้นได้แล้วหลังจากที่

ธมนต์ช่วยอุ้มลงมาจากหลังรถกระบะ ร่างเล็กสั่นเล็กน้อยพร้อมกับ

เสยีงสะอื้นที่ดงัขึ้นอยูต่ลอดเวลา มอืบางของธมนต์ลบูหลงัปลอบโยน

ร่างเล็กก่อนจะเพิ่มแรงกอดขึ้น เมื่อนึกถึงตนเองตอนเด็กที่มีมารดา

คอยกอดแน่นๆ เวลาตกใจว่าให้ความรู้สกึดอีย่างไร

“ทำาไมหนไูปอยูบ่นนั้นได้คะ” เมื่อเสยีงสะอื้นจางหายไป ธมนต์

กถ็ามเดก็หญงิ โดยยงัไม่คลายอ้อมกอด

“มะ...มสีนุขัวิ่งเข้ามาหานารา นารากลวัเลยปีนขึ้นไปอยู่บนรถ

แต่ลงมาไม่ได้” เสียงเล็กบอกพร้อมกับซุกศีรษะเข้ากับอกของธมนต์

คล้ายออดอ้อน

“แล้วพ่อแม่ของหนูไปไหนคะ ทำาไมปล่อยให้อยู่คนเดยีว” 

“คณุพ่ออยู่ไหนไม่รู้ คณุแม่อยู่กรงุเทพฯ แต่อาจณิบอกให้นารา

เล่นอยู่ที่ไร่กบัลงุคนงาน แต่ลงุคนงานต้องทำางาน นาราเลยเดนิออก

มานั่งรอตรงก้อนหนิตรงนั้น แต่เจ้าสนุขักว็ิ่งเข้ามาเหมอืนจะกดันารา 

นารากลวัเลยต้องปีนขึ้นไปบนรถ” เสยีงเลก็พูดขึ้นพร้อมกบัมอืไม้ที่ชี้

ประกอบการเล่าเรื่อง ริมฝีปากเล็กยู่อย่างขัดใจเมื่อเล่าถึงเรื่องราวที่

เกดิขึ้น

“กลัวมากเลยเหรอคะ ถ้างั้นเอาอย่างนี้ไหม ไปอยู่กับพี่มิ้นต ์

ที่ร้านก่อน เดี๋ยวจะให้ประชาสมัพนัธ์ประกาศตามหาคณุอาให้”

“เอาค่ะ”

ในเวล�เกือบส�มทุ่มเสียงเอะอะโวยว�ยของคนง�นที่ 

เรอืนพกัคนงานดงัขึ้น เรยีกความสนใจของธมนต์ที่เพิ่งอาบนำา้แต่งตวั

เสรจ็ให้เดนิออกมาดู 
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เรือนคนงานของไร่ทางเหนือคล้ายห้องเช่าทั่วไปแยกชายหญิง 

ห้องไม่ใหญ่มากนกั มเีตยีง โต๊ะ ตู้เสื้อผ้า และห้องนำ้าในตวั หากอยู่

เป็นครอบครัวจะเป็นบ้านหลังเล็กๆ แทน ธมนต์อาศัยอยู่คนเดียว 

เพราะเบญญารับอาสาอยู่กับคนงานคนหนึ่งจึงทำาให้ธมนต์ได้พัก 

คนเดยีว 

ตอนนี้ภายในห้องพักของธมนต์มีร่างเล็กของเด็กหญิงนารา 

นอนหลับอยู่บนเตียง ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหาผู้ปกครองของ

เดก็หญงินาราลกัษณ์ มฌัชภริมณ ตามชื่อที่เดก็หญงิบอกมา แต่กลบั

ไม่มใีครมารบัตวักลบัไป จนเธอต้องพากลบัมาที่เรอืนพกัคนงานด้วย 

“ป้านางคะเกดิเรื่องอะไรขึ้นเหรอคะ” ธมนต์ถามหวัหน้าแม่บ้าน

ของบ้านทางเหนอื บ้านของนายจกัรนิทร์ บดิาของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์

“พอดหีลานของพ่อเลี้ยงจณิหายตวัไปน่ะ ยงัตามหาไม่เจอเลย 

พ่อเลี้ยงจณิอารมณ์เสยีมาก ใครเข้าหน้ากไ็ม่ตดิ ป้าละกลวัจนต้องให้

คนงานช่วยตามหาอกีแรง” 

“หลานพ่อเลี้ยงเหรอคะ”

“ใช่จ้ะ คณุหนูนารา หลานสาวพ่อเลี้ยงจณิ” 

เหมือนมีก้อนหินขนาดใหญ่ทุบลงบนศีรษะจนมึนงงไปหมด 

ความกลวัเข้าครอบงำา นี่เธอแอบพาตวัหลานสาวของพ่อเลี้ยงมานอน

อยู่ในห้องเลก็ๆ โดยมเีพยีงพดัลมเปิดพดัไล่ยงุอย่างนั้นน่ะเหรอ

 แต่คดิทวนอกีรอบ นามสกลุของน้องนารากไ็ม่ใช่นามสกลุของ

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ แต่คำาเรียกขานผู้ปกครองที่น้องนาราเอ่ยออกมา 

กม็แีต่ คณุอานพ คณุอาจณิ เธอน่าจะเอะใจตั้งแต่ชื่อคณุอาจณิแล้ว

“มิ้นต์มอีะไรให้ป้านางช่วยดหูน่อยค่ะ ช่วยตามมาหน่อยได้ไหม

คะ” 

“ตอนนี้หรือหนูมิ้นต์ ป้าว่าเราตามหาคณุหนูก่อนดกีว่านะ” 

“ถ้าไม่ใช่ตอนนี้ เราอาจจะตามหาตัวของคุณหนูนาราไม่เจอ
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ก็ได้นะคะ” ธมนต์ตอบด้วยรอยยิ้มแหย เพียงแค่วันเดียวเธอกลับ 

ทำาเรื่องมากมาย เข้าห้องพ่อเลี้ยงโดยไม่ได้รับอนุญาต แล้วนี่ยังจะ 

พาตวัหลานสาวของพ่อเลี้ยงมานอนในห้องเท่ารูหนูอกี

“คณุหนูนารา!”

“คณุหนูนาราแน่ใช่ไหมคะ” ธมนต์ถามทวนอกีรอบ พร้อมกบั

กลนืนำ้าลายลงคอช้าๆ ถงึแม้จะคดิเอาไว้แล้วว่าคงต้องใช่แน่ๆ แต่พอ 

ได้ยนิกบัหูมนักอ็ดตกใจไม่ได้

“ใช่จ้ะ ทำาไมคณุหนูนาราถงึมาอยู่ที่นี่ล่ะ หนูมิ้นต์”

ธมนต์เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกดิขึ้นให้หวัหน้าแม่บ้านฟัง พร้อม

ถามถึงเรื่องนามสกุลของน้องนาราที่ไม่เหมือนพ่อเลี้ยงจิณธนนท์  

จนได้รู้ว่าพี่ชายของพ่อเลี้ยงซึ่งเป็นบิดาของน้องนารานั้นใช้นามสกุล

มารดา ต่างจากพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ที่ใช้นามสกลุบดิา 

“ประกาศตามหากไ็ม่มใีครรูห้รอกหนมูิ้นต์ น้อยคนนกัจะรูเ้รื่อง

ครอบครวัพ่อเลี้ยงลงลกึ ถ้ายิ่งเรื่องของคณุรณัน่ะ ไม่มใีครรู้อะไรหรอก 

พนักงานโซนนั้นก็เพิ่งจะรับเข้ามาได้ไม่นาน น้องนาราเองก็อยู่แต่ที่

บ้านใหญ่” หวัหน้าแม่บ้านกล่าวออกมา

ธมนต์พยักหน้าอย่างเข้าใจเหตุผลที่ไม่มีใครรู้จักน้องนาราเลย

สกัคน 

พอจบการสนทนาทั้งสองกค็ดิหาทางออกให้เรื่องนี้ หากพ่อเลี้ยง

รูว่้าพนกังานขายที่เพิ่งเข้ามาทำางานพาตวัหลานสาวของเขามาโดยไม่

ได้รบัอนญุาตคงโดนไล่ออกแน่

“ป้าว่าเราปลกุคณุหนูก่อนกแ็ล้วกนันะ”

ธมนต์เขย่าเด็กหญิงเล็กน้อยพร้อมกับเรียกชื่อ แต่ดูเหมือนว่า

เด็กหญิงจะขี้เซากว่าที่คิด เพราะธมนต์เรียกเท่าไรก็ได้ยินเพียงเสียง

ครางเบาๆ และการพลิกตัวหนีอย่างขัดใจจนเธอถอดใจ ไม่อยากจะ

ปลกุต่อ ปล่อยให้ร่างเลก็นอนต่อไป
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“เดี๋ยวป้าให้คนไปตามพ่อเลี้ยงมาอุ้มไปดีกว่า ปล่อยไว้แบบนี้

ยงุจะกดัเอา”

“มิ้นต์คงไม่โดนไล่ออกใช่ไหมคะ” ธมนต์อดห่วงเรื่องนี้ไม่ได้

เพราะเธอยงัไม่อยากกลบับ้าน ไม่อยากไปพบเจอใครในตอนนี้ และ

การอยู่ที่นี่มนัทำาให้เธอรู้สกึดมีาก

“พ่อเลี้ยงมเีหตผุลพอ ไม่ไล่ใครออกง่ายๆ หรอก หนมูิ้นต์ไม่ต้อง

ห่วงลูก”

‘น่าจะใช่อย่างที่ป้านางพูด หากเป็นเพื่อนของพ่อเลี้ยงคนนั้น 

กว็่าไปอย่าง...’

ในเวลาไม่นานนกั เสยีงรถยนต์กด็งัขึ้นด้านหน้าเรอืนพกัคนงาน 

ทำาเอาธมนต์ถอนหายใจออกมาเป็นรอบที่ล้านของวัน ก่อนจะลุกขึ้น

จากเตยีงออกไปยนืรอให้พ่อเลี้ยงมารบัตวัหลานสาวและรอรบัคำาต่อว่า

จากอกีฝ่าย

“ห้องไหนครบั” 

เสียงคุ้นหูที่ไม่ได้ยินมานานดังขึ้นด้านหน้าห้องพัก ตามด้วย 

นำ้าเสยีงตกใจของเบญญาที่คงจะเจอพ่อเลี้ยงหนุ่ม

“เชญิค่ะ” ธมนต์เชญิชายหนุ่มให้เข้ามา พร้อมกบัเปิดทางให้

อกีฝ่ายเดนิได้สะดวกขึ้น

“คณุเองเหรอที่เอาตวัน้องนารามา”

“เอ่อ...คอืว่า...ใช่ค่ะ” ธมนต์รบัคำาอย่างจำานน 

สายตาของเขาที่จ้องมองมาไม่ต่างจากวนัแรกที่เจอกนัเลยสกันดิ 

จนธมนต์ต้องกระแอมกระไอให้เขาหนัไปสนใจหลานของตวัเองแทนที่

จะจ้องมองแต่รูปร่างของเธอ

“เดี๋ยวผมจะอุม้น้องนาราไป ช่วยไปเปิดประตรูถให้หน่อยได้ไหม

ครบั” ชายหนุม่ร้องขอความช่วยเหลอืก่อนจะอุม้น้องนาราไปที่รถ โดย

มีธมนต์เดินตามไปเปิดประตูรถให้ ท่ามกลางสายตาของคนงานที่ 
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มองตาม 

“ทำาไมคณุธนานพมารบัคณุหนนูาราแทนพ่อเลี้ยงล่ะแม่” สชุาต ิ 

ชายร่างบางแต่หวัใจหญงิถามมารดา

“สงสัยคุณท่านห้ามไว้ละมั้ง แกก็รู้ว่าพ่อเลี้ยงจิณเวลาโกรธ 

เป็นยงัไง”

“คนเมื่อกี้ไม่ใช่พ่อเลี้ยงจณิเหรอคะ ป้านาง” เบญญาที่ฟังบท

สนทนาของสองแม่ลกูอยูใ่กล้ๆ อดถามออกมาอย่างสงสยัไม่ได้ เพราะ

เธอเข้าใจว่าธนานพคอืพ่อเลี้ยงจณิธนนท์แห่งไร่ทางเหนอื

“คนนี้น่ะคุณธนานพ เพื่อนสนิทของพ่อเลี้ยงจิณ ตอนนี้กำาลัง

ร่วมหุ้นขยายรสีอร์ตและทำาไร่กาแฟกนัอยู่น่ะหนู”

“คณุธนานพมสีทิธิ์ตดัสนิใจเรื่องการรบัพนกังานหรอืไล่ออกไหม

คะ” เบญญาตดัสนิใจถามต้นเหตขุองเรื่องที่ทำาให้เธอเข้าใจผดิคดิว่า

ธนานพคอืพ่อเลี้ยงจณิธนนท์

“มันก็แล้วแต่ช่วง แล้วแต่ตำาแหน่งงานนะหนู อย่างพนักงาน

ขายที่ชอปของไร่อย่างหนูก็ตัดสินใจได้เลยไม่ต้องผ่านพ่อเลี้ยงจิณ 

อย่างแม่บ้านหรอืคนงานในไร่กต็ดัสนิใจแทนได้ แต่ถ้าต้องทำาเกี่ยวกบั

เอกสารในไร่ พ่อเลี้ยงหรอืคณุท่านจะเป็นคนตดัสนิใจจ้ะ ถงึแม้คณุนพ

จะมหีุน้อยู่ในไร่ แต่กแ็ค่นดิเดยีวเท่านั้นเอง” นางบอกเล่ารายละเอยีด

ไขข้อสงสยัของเบญญาได้เป็นอย่างดี

“แล้วป้าพอจะมรีูปพ่อเลี้ยงจณิบ้างไหมจ๊ะ”

“ทำาไมหรอืหนู”

“คืออย่างนี้จ้ะป้า ฉันกับพี่มิ้นต์เข้าใจผิดคิดว่าคุณธนานพคือ

พ่อเลี้ยงจิณ ป้าพอจะมีรูปพ่อเลี้ยงบ้างไหม ฉันอยากจะดูไว้เผื่อเจอ 

ที่อื่นจะได้ไหว้ถูกคน” 

“หม่อนไม่ต้องห่วง เรามเีตม็เครื่องเลย” สชุาตเิอ่ยขดั พร้อมกบั

ยกมอืไม้ขึ้นเพื่อแสดงว่าตนมสีิ่งที่เบญญาต้องการ



34  ซ่อนรักบำ�เรอใจ

“จรงิเหรอ หม่อนขอดูหน่อยสเิทยีน”

โทรศัพท์หน้าจอระบบสัมผัสเครื่องไม่ทันสมัยนักแต่พอใช้งาน

ได้ปรากฏภาพพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ในอริยิาบถที่หลากหลาย แต่ละภาพ

ที่ปรากฏออกมาแม้จะไม่ค่อยชัดเพราะเป็นการแอบถ่าย แต่ก็พอ 

มองออกว่าพ่อเลี้ยงจณิธนนท์หน้าตาเป็นอย่างไร

“ทำาไมคุ้นจังนะ” เบญญาพูดพึมพำา คลับคล้ายคลับคลาว่า 

เคยเจอที่ไหนสกัแห่ง แต่กน็กึไม่ออก

“แล้วพี่มิ้นต์เข้าใจผิดด้วยรึเปล่า อย่าลืมบอกนะ วันนี้ก็ไป 

ก่อเรื่องวุ่นวาย ทำาไมพี่มิ้นต์ชอบก่อเรื่องอยู่เรื่อยเลย”

“พี่มิ้นต์ไปก่อเรื่องอะไรเหรอ” เบญญาถามสชุาตติ่อ

“วันนี้พ่อมาเล่าให้เราฟังว่า พี่มิ้นต์ไปเบิกองุ่นแต่ไม่ได้เอา

เอกสารไป แล้วพ่อเลี้ยงจณิโทร. มาสั่งให้คนงานเอาองุน่ไปลงร้านแทน 

พ่อเลยคิดว่าพี่มิ้นต์คงไปก่อเรื่องที่เรือนสำานักงานเข้าให้น่ะสิ ไหนจะ

พาคณุหนูนารามาที่นี่อกี” สชุาตริ่ายยาว 

“เรอืนสำานกังาน...เฮ้ย!” 

เบญญาร้องออกมาเสยีงดงัเมื่อนกึขึ้นได้ว่าตวัเองเคยเจอพ่อเลี้ยง 

จณิธนนท์ที่ไหน วนัแรกที่เธอได้งานเธอเหน็ธมนต์พดูคยุกบัใครสกัคน

ที่หน้าเรือนสำานักงาน ก่อนจะได้ความว่าธมนต์พูดจาต่อว่าชายหนุ่ม

คนหนึ่งที่หยบิองุ่นขึ้นมาให้ลูกกนิ

“ซวยแล้วไหมล่ะพี่มิ้นต์”
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3
พี่เลี้ยง

“น้องน�ร�คะ ท�นของว่�งค่ะ” 

ธมนต์ตะโกนเรยีกหลานสาวของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ซึ่งนั่งเล่นชดุ

ตุก๊ตาบาร์บี้ที่คนเป็นอาเพิ่งจะซื้อมาให้ใหม่ แถมพ่วงด้วยห้องเดก็เล่น

ใหม่เอี่ยมที่สร้างขึ้นเพื่อหลานสาวคนโตของตระกูลโดยเฉพาะ

เหตกุารณ์เมื่อสองวนัก่อนทำาให้ธมนต์ต้องมาเป็นพี่เลี้ยงเฉพาะกจิ 

ให้หลานสาวพ่อเลี้ยงจณิธนนท์แห่งไร่ทางเหนอื เธอคงเอน็ดนู้องนารา 

มากจนเกินไป เพราะอีกฝ่ายติดเธอแจจนถึงขั้นไม่ยอมรับประทาน

อาหาร หากไม่ได้เธอมาเป็นพี่เลี้ยง 

อาการดื้อเงียบของน้องนาราแผลงฤทธิ์จนคนเป็นปู่อย่าง 

จักรินทร์ บิดาของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์ทนอาการอดข้าวอดนำ้าของ 

หลานสาวไม่ไหว จนต้องสั่งให้เธอย้ายมาดูแลหลานสาวที่บ้าน 

ทางเหนอืแห่งนี้

“น้องนาราคะ มาทานของว่างก่อนแล้วค่อยกลบัไปเล่นต่อค่ะ” 

ธมนต์เรียกซำ้าอีกรอบ เมื่ออีกฝ่ายยังไม่มีทีท่าว่าจะวางของเล่นมา 

รบัประทานของว่างที่เธอจดัวางไว้ให้ที่โต๊ะเรยีบร้อยแล้ว

“แต่นาราอยากเล่นก่อน” เด็กหญิงเริ่มงอแง จนธมนต์ต้อง 

ส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ
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“ถ้าอย่างนั้นพี่มิ้นต์จะฟ้องคุณอาว่าน้องนาราดื้อ พอคุณอารู้

เรื่องจะได้ให้พี่มิ้นต์กลับไปทำางานที่ชอปเหมือนเดิม ปล่อยน้องนารา

ให้เล่นคนเดยีว” ธมนต์พูดหลอกล่อ 

เรียวคิ้วเล็กๆ เริ่มขมวดอย่างคิดหนักกับคำาพูดของเธอ “ทาน

ก็ได้ค่ะ แต่พี่มิ้นต์ห้ามทิ้งให้นาราเล่นคนเดียวนะ สัญญาก่อนค่ะ”  

นิ้วก้อยเลก็ถูกยื่นออกมาด้านหน้าพร้อมกบัรอยยิ้มหวาน 

ธมนต์เห็นดังนั้นก็ยิ้มพอใจก่อนจะเกี่ยวก้อยสัญญากับน้อง

นารา 

เธอไม่เคยเจอพ่อเลี้ยงจิณธนนท์อีกเลยหลังจากที่เขาไปรับตัว

หลานสาวที่ห้องพกัของเธอ แต่คนที่เธอไม่อยากจะเจอกลบัได้เจอทกุวี่

ทกุวนั เช้าสายบ่ายเยน็เพื่อนสนทิของพ่อเลี้ยงจณิมกัจะมาเล่นกบัน้อง

นาราอยู่บ่อยๆ แถมยงัไล่ให้เธอออกไปที่อื่นทกุครั้งไป  

วนัแรกที่หญงิสาวเริ่มงานเป็นพี่เลี้ยงของน้องนารา เธอกไ็ด้รบั

รู้เรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหญิงมาพอสมควร ชีวิตของเด็กหญิงตัวเล็กๆ 

อายอุานามเพยีงแค่สี่ปีกว่า แต่กลบัไม่เคยได้อยู่กบัแม่พ่อเลยสกัครั้ง 

ต้องย้ายไปอยูก่บัคนนั้นทคีนนี้ท ีเรื่องการเรยีนกต้็องเรยีนเป็นโฮมสกลู 

อย่าว่าแต่พ่อแม่ของน้องนาราเลย พ่อแม่ของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์

เองกเ็ช่นกนั ท่านทั้งสองแยกกนัอยูท่ั้งที่รกักนัมาก เพราะทางครอบครวั 

แต่ละฝ่ายไม่พอใจกนั และคอยก่อปัญหามากมายจนท่านทั้งคูต่ดัสนิใจ 

แยกกนัอยู่ 

จกัรนิทร์ได้ลกูชายคนเลก็มาดแูลซึ่งกค็อืพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ ส่วน 

รศัมมีารดาของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์นำาพี่ชายที่อายหุ่างกนัเพยีงแค่ปีเดยีว 

ไปดูแล และพี่ชายของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์ก็คือพ่อของน้องนารา ซึ่ง 

ตอนนี้ทางครอบครัวของรัศมีกำาลังประสบปัญหาจนต้องส่งตัวน้อง

นารามาอยู่กบัจกัรนิทร์แทน 

ไม่มีครอบครัวไหนสมบูรณ์แบบ แม้แต่ครอบครัวของเธอเองที่
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มสีมาชกิครบทกุคนแต่กย็งัขาดความห่วงใยซึ่งกนัและกนั

“นาราอยากทานองุน่ค่ะ พี่มิ้นต์บอกคณุอาให้หน่อยได้ไหมคะ”

“เราไปเกบ็ที่ต้นของมนัเลยดกีว่าไหมคะ เดี๋ยวพี่มิ้นต์จะเตรยีม

ชดุให้น้องนาราเปลี่ยน และเรากเ็ดนิเล่นไปเรื่อยๆ จนไปถงึที่ไร่องุน่กนั 

ตกลงไหมคะ” ธมนต์ยื่นข้อเสนอที่ดกีว่าด้วยรอยยิ้มหวานอย่างเอน็ดู

เธอเดนิผ่านไร่องุน่อยูท่กุวนั แต่ไม่เคยย่างกรายเข้าใกล้ ได้หยบิ

องุ่นสดๆ ที่เพิ่งตดัจากต้นชมิเลยสกัครั้ง 

“คณุอาจะดนุาราเหมอืนวนันั้นไหมคะ”

วันนั้นในความหมายของน้องนาราคือวันที่เด็กหญิงมาอยู่กับ

เธอจนคนงานทั้งไร่ต้องออกตามหา ธมนต์ไม่รู้ว่าพ่อเลี้ยงจิณธนนท์

ต่อว่าหลานสาวอย่างไร แต่พอจะเดาออกว่าคงรุนแรงมาก เพราะ 

ดูเหมอืนน้องนาราจะกลวัอกีฝ่ายต่อว่าอย่างเช่นตอนนั้นอกี

“พี่มิ้นต์จะโทร. ไปบอกคุณอาของน้องนาราก่อนค่ะ” ธมนต ์

บอกเพื่อให้เดก็หญงิคลายความกงัวล แต่เธอคงไม่โทร. ไปหาชายหนุม่

ด้วยตวัเอง คงจะวานให้จกัรนิทร์บอกให้แทน

“ถ้าอย่างนั้นกต็กลงค่ะ” น้องนารายิ้มออกมาอย่างสดใส ก่อน

จะลงมอืรบัประทานอาหารว่างอย่างเอรด็อร่อย โดยมธีมนต์คอยเชด็

คราบที่เปื้อนบนใบหน้าให้ 

เธอเคยเลี้ยงลูกของเจ้านายเก่าอย่างมาดามลิซซี่ เจ้าของ 

ห้องเสื้อซึ่งเธอเคยทำางานด้วยก่อนจะลาออกเพื่อกลับมาเมืองไทย  

เรื่องเลี้ยงเดก็เลก็จงึไม่ใช่ปัญหาของเธอเลยสกันดิ

ก�รได้เดินเล่นชมบรรย�ก�ศในไร่องุ่น เก็บผลองุ่นสดๆ 

ปลอดสารเคมขีองทางไร่สกัสองสามพวงมารบัประทานเล่นกม็อีนัต้อง

จบลงและเป็นเพยีงแค่ความคดิเท่านั้น เพราะเสยีงรถยนต์ที่ขบัเข้ามา

จอดอยู่หน้าบ้าน...รถของเพื่อนพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ 
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ทกุอย่างผดิแผนไปหมดทั้งที่เธอกบัน้องนาราแต่งตวักนัเรยีบร้อย 

แล้ว

“คณุอามาค่ะ” 

“เดี๋ยวน้องนาราออกไปรับคุณอานะคะ พี่มิ้นต์จะเอาจาน 

ของว่างไปล้างในครวั”

ธมนต์บอกร่างเลก็ก่อนที่จะเดนิเลี่ยงเข้าไปในครวั เพื่อปล่อยให้

อาหลานอยู่กนัตามลำาพงัอย่างเช่นทกุครั้ง ไม่เข้าไปวุน่วายให้ชายหนุม่

มองเธอด้วยสายตาที่จ้องจะจบัผดิ ซึ่งพลอยทำาให้เธออดึอดัเสมอ

“พี่เลี้ยงของน้องนาราหายไปไหนครบั” จณิธนนต์ถามหลานสาว 

ก่อนจะอุ้มเดก็หญงิขึ้นมาหอมแก้มใสอย่างรกัใคร่

“ล้างจานอยู่ในครวัค่ะ” 

เสยีงที่ดงัลอดเข้ามาภายในห้องครวัทำาให้ธมนต์รบีเร่งมอืล้างจาน 

ให้เรว็กว่าเดมิ หากอกีฝ่ายถามหาเธอแบบนี้ คงมเีรื่องที่จะพูดกบัเธอ

เป็นแน่ เพราะทกุครั้งที่เขามาไม่เคยมกีารถามไถ่ถงึเธอเลย นอกเสยีจาก

เอ่ยปากไล่ให้เธอออกไปอยู่นอกบ้าน

“ผมมีเรื่องจะพูดกับคุณหน่อย ไปพบผมที่ห้องทำางานด้านบน

ด้วย” 

ประโยคแรกร่างสูงบอกกบัธมนต์ที่เพิ่งจะเดนิตามเข้ามาสมทบ

ภายในห้อง ก่อนที่จะหันไปรุนหลังหลานสาวและกระซิบบอกให ้

เดก็หญงิเข้าไปรอในห้องเดก็เล่น 

“อาจิณจะไปคุยกับพี่เลี้ยงของน้องนาราเดี๋ยวเดียวนะครับ  

น้องนาราก็ไปเล่นของเล่นในห้องรอไปก่อน พอคุยเสร็จอาจิณจะพา 

ลงไปเล่นด้านล่าง ตกลงไหมครบั”

พอคล้อยหลังหลานสาว พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ก็เดินนำาธมนต์ขึ้น

บนัไดไปยงัห้องทำางานซึ่งอยูภ่ายในบ้านทางเหนอื ซึ่งเป็นบ้านหลงัใหญ่

ของที่นี่ 
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ธมนต์เดนิต�มช�ยหนุม่ขึน้ไปนัง่ลงบนเก้�อีไ้ม้สกัหน้�โต๊ะ

ทำางานตามสายตาที่เขาส่งบอกเป็นนยั 

‘แค่เอ่ยปากบอกจะตายหรอืไงกนั’

“พี่เลี้ยงคนใหม่ที่ผมเรยีกตวัมาจากกรงุเทพฯ กำาลงัจะขึ้นมาที่

เชียงรายภายในวันสองวันนี้ ส่วนคุณ ผมจะให้กลับไปทำางานที่ชอป

เหมอืนเดมิ คณุคงไม่ขดัข้องอะไรใช่ไหม” ชายหนุม่เริ่มประโยคสนทนา

ด้วยธรุะสำาคญั

“ฉันไม่มีปัญหาหรอกค่ะ แต่น้องนาราจะยอมหรือเปล่าคะ” 

ธมนต์อดเป็นห่วงน้องนาราไม่ได้ เพราะอีกฝ่ายติดเธอจนป้าแม่บ้าน

ของที่นี่ยงัเข้าใกล้ได้ไม่เท่าเธอเลย ทั้งที่เคยเลี้ยงดูกนัมาก่อน

“เรื่องนั้นผมจะคุยกับหลานเอง ไม่ใช่ว่าคุณทำางานได้ไม่ดี 

หรอกนะ แต่เพราะว่าเพศของคณุมนัจดัอยูใ่นหมวด...เอ่อ...ช่างมนัเถอะ” 

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์แสดงออกให้เห็นว่าเธอทำางานได้ไม่ขาดตก

บกพร่องแต่อย่างใด เพียงแต่เรื่องเพศสภาพคือสิ่งที่มันค้างคาใจเขา

แค่นั้นเอง 

เขาอ่านประวตัธิมนต์มาก่อนหน้านี้ถงึได้รูว่้าใบหน้าสวย รปูร่าง

ที่ดูจะซ่อนรูปนั้นไม่ใช่ผู้หญงิแท้ แต่เป็นหญงิเทยีมที่คงผ่านการผ่าตดั

มาหมดแล้วทั้งตวั เขากบัเพื่อนผ่านผูห้ญงิมากม็าก ผูห้ญงิเข้าหาไม่เคย 

ขาดมือ แต่พักหลังมานี้ ใบหน้าของธมนต์มักจะลอยขึ้นมาในห้วง 

ความคดิ ยิ่งพอรู้ว่าอกีฝ่ายไม่ใช่อย่างที่คดิกเ็กดิการต่อต้านขึ้นภายใน

ความรู้สกึของตวัเองอยู่ตลอดเวลา 

ห้ามตวัเองไม่ให้มองตามใบหน้าสวยและรปูร่างซ่อนรปูนั้นเวลา

เคลื่อนไหวไม่ได้เลยสกัครั้ง... 

ดวงตาสรีตัตกิาลที่เหมอืนจะซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ดงึดดูให้

เขาอยากค้นหา...อยากเข้าใกล้...อยากสมัผสั...เขาห้ามตวัเองไม่ได้เลย

เขาจึงต้องตัดไฟแต่ต้นลม ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจเขาผิด
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เรื่องสถานะที่แท้จรงิของเขาอยู่ด้วย หรอืไม่กค็งเป็นอบุายที่คดิจะเข้า

มาจับเขาทำาสามีเพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำางานหนักและได้เป็นแม่เลี้ยง 

ของไร่ทางเหนือ มีเงินนับร้อยล้านใช้สบายๆ หากเขาไม่คิดจะศึกษา

ประวัติของธมนต์อย่างผู้หญิงคนอื่นก่อนหน้านี้คงพลาดท่าตั้งแต่ 

วนัแรกที่อกีฝ่ายทำางานเป็นพี่เลี้ยงของหลานสาว 

“ฉันเพิ่งรู้นะคะว่าคุณก็เหยียดเรื่องเพศเหมือนกัน” ธมนต์อด

เหนบ็แนมชายหนุ่มไม่ได้

ทำาไมเรื่องเพศต้องเป็นเรื่องสำาคัญที่สุด ทั้งที่ควรจะเป็นอย่าง

อื่นมากกว่า ดูคนว่าดไีม่ดตี้องดูที่เพศหรอืไง

“มนัไม่ใช่อย่างนั้น มนักแ็ค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น” ชายหนุ่มปฏเิสธ

“คุณกำาลังจะบอกว่าฉันทำางานได้ดี แต่เพราะเพศของฉันมัน 

ส่งผลต่องานที่ฉันทำา และคุณก็ไม่อยากให้น้องนาราเข้าใกล้ฉันมาก

เกินไป เพราะกลัวว่าหลานจะเบี่ยงเบนทางเพศแบบฉัน ที่ฉันพูดไป

ทั้งหมดคณุคดิอย่างนั้นใช่ไหมคะ” 

ธมนต์พดูขึ้นอย่างโมโหโกรธา เธอไม่ชอบการเหยยีดเพศแบบนี้

เลย เรื่องเพศที่สามมันไม่ใช่สิ่งผิดในโลกที่พัฒนาไปไกลมากแล้ว  

บางประเทศคนเพศเดยีวกนัสามารถจดทะเบยีนสมรส แต่งงานกนัได้

ด้วยซำ้า เพศที่สามบางคนยังนิสัยใจคอดีกว่าคนบางคนที่เกิดมาไม่ 

ผดิเพศเสยีอกี 

“คณุกำาลงัเข้าใจผมผดินะ คณุธมนธรรม” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์

พูดขึ้นอย่างมีนำ้าโห เขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยสักนิด แต่อีกฝ่ายกลับ

ยดัเยยีดให้เขาคดิแบบนั้น

“คุณลองอธิบายมาสิคะ ในเมื่อคุณเองก็บอกว่าฉันทำาหน้าที่ 

พี่เลี้ยงของน้องนาราได้ด ีแต่ทำาไมถงึให้ฉนักลบัไปทำางานที่ชอปเหมอืน

เดมิ แถมยงัพูดถงึเรื่องเพศอกี” ธมนต์แย้ง

“ที่ผมบอกว่าคณุทำางานได้ดมีนัคอืเรื่องจรงิ ส่วนเรื่องที่ผมจ้าง
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พี่เลี้ยงคนใหม่นั้นเพราะว่าเขาเคยผ่านเรื่องพวกนี้มาจนชำานาญแล้ว 

น้องนาราเองกก็ำาลงัอยู่ในช่วงวยัแห่งการเรยีนรู้ พี่เลี้ยงคนใหม่เขาจะ

สอนพฒันาการต่างๆ ให้น้องนาราได้ดกีว่าคณุ ส่วนเรื่องเพศผมไม่ได้

รงัเกยีจอะไร สมยันี้มนัเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว ผมแค่กลวั...” พ่อเลี้ยง

จณิธนนท์ถอนหายใจ ไม่ได้พูดอะไรต่อจากนั้น เขาจะบอกอกีฝ่ายได้

อย่างไรว่า...เขากลวัใจตวัเอง

“ถ้าเป็นอย่างที่คณุพดูละก.็..ตกลงตามนั้นค่ะ พี่เลี้ยงขึ้นมาจาก

กรงุเทพฯ เมื่อไหร่ ฉนัจะกลบัไปทำางานในหน้าที่เดมิของตวัเอง อกีเรื่อง 

นะคะ กรณุาเรยีกฉนัว่ามิ้นต์ด้วยค่ะ” 

ธมนต์บอกอีกฝ่ายอย่างจำายอมกับเหตุผล เธอเชิดหน้าขึ้น 

เพื่อให้อีกฝ่ายดูว่าเธอไม่ได้โอนอ่อนแต่อย่างใด แต่ก็ต้องยอมรับว่า

พลาดท่าไปที่ลืมนึกถึงเรื่องการเรียนของน้องนาราไปเสียอย่างนั้น 

เพราะมวัแต่คดิว่าเขาเหยยีดเพศเธอ

“ธมนธรรมกบัมิ้นต์มนัไม่ใช่คนเดยีวกนัหรอืยงัไง” ชายหนุม่พดู

ด้วยนำ้าเสยีงยั่วยวน เมื่อสถานการณ์กลบัมาปกต ิ ไม่ได้พูดจาโต้แย้ง

กนัไปมาอย่างเมื่อหลายนาทกี่อน

“คนละคนค่ะ” ธมนต์ตอบอย่างมั่นใจ 

จะคนเดยีวกนัได้อย่างไรในเมื่อธมนธรรมคอืน้องชายของเธอ

“คนละคนกนัยงัไง ตอนนี้ผมกเ็หน็เป็นคนเดยีวกนั”

“ธมนธรรมคอืผูช้ายค่ะ ส่วนมิ้นต์คอืผูห้ญงิ ตอนนี้ฉนัเป็นผูห้ญงิ 

กรณุาเรยีกตามที่ฉนัขอร้องเพื่อเป็นการให้เกยีรตฉินัด้วยนะคะ ถงึแม้

เกยีรตขิองฉนัจะมไีม่มากเท่าคณุกต็าม”

“มิ้นต์...ธมนธรรม...อย่างนั้นสินะ ผมจะเรียกว่าอะไรดีนะ”  

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ถามอย่างกวนอารมณ์อีกฝ่าย พร้อมก้าวเข้าใกล้  

ใช้แขนทั้งสองข้างเท้าเข้ากบัผนงัห้องเพื่อลอ็กคนร่างบางไม่ให้หนไีปไหน

“อย่ามาทำาตวัรุม่ร่ามกบัฉนันะ” ธมนต์ไม่สามารถขยบัรมิฝีปาก
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ของตัวเองได้มากนัก เพราะอีกฝ่ายลดใบหน้าลงให้อยู่ในระดับเดียว

กบัเธอในระยะห่างไม่ถงึคบื 

“ผมทำาอะไร ผมยังไม่ทันได้ทำาอะไรคุณเลยนะครับ คุณธมน-

ธรรม”

“แบบที่คณุกำาลงัทำาอยูใ่นตอนนี้ ฉนัถอืว่าคณุกำาลงัทำาตวัรุม่ร่าม

กบัฉนัค่ะ” ธมนต์บอกเสยีงเรยีบเน้นทกุคำาพูด

“แบบไหนครบั...แบบไหนนะ” ใบหน้าหล่อเหลาก้มลงมาเรื่อยๆ 

ก่อนจะปรากฏรอยยิ้มที่มุมปากอย่างหยอกล้อพลางลอยหน้าลอยตา

อย่างท้าทาย

“อย่าให้ฉนัหมดความอดทนนะ”

“อะไรหมดนะครับ ผมไม่ได้ยินเลย” หมดมาดพ่อเลี้ยงจิณธ-

นนท์ที่คนงานในไร่นับถือเสียแล้ว ตอนนี้เหลือเพียงนายจิณธนนท์ที่

กำาลงัต่อล้อต่อเถยีงกบัคนตรงหน้า แค่เหน็ใบหน้าอกีฝ่ายเขากค็ดิอยาก

จะแกล้งเล่น

“คณุ!” ธมนต์ที่ไม่รู้จะต่อว่าอกีฝ่ายอย่างไรดกีไ็ด้แต่พดูขึ้นอย่าง

ขดัใจพร้อมกบัเอยีงใบหน้าหลบชายหนุ่มสดุตวั

“เรยีกทำาไมครบั หรอืว่ากลวัผมไม่ได้ยนิ” เขาขยบัใบหน้าเข้าใกล้ 

ใบหน้าอกีฝ่ายอกีนดิ “ว่ามาส ิผมได้ยนิชดัเตม็สองหูเลยทนีี้”

“เอา-หน้า-ของ-คุณ-ออก-ไป” ธมนต์เน้นยำ้าทีละคำาอย่างช้าๆ 

พร้อมส่งสายตาจ้องมองราวกบัจะกนิเลอืดกนิเนื้อพ่อเลี้ยงจณิธนนท์

“เอาออกกไ็ด้” ชายหนุ่มยอมล่าถอยออกมา

ปากก็ว่าไปอย่างนั้น แต่ดวงตาคมกริบกลับมองธมนต์ตั้งแต่ 

หัวจดเท้า แถมมันยังหยุดอยู ่ที่หน้าอกของเธอนานกว่าที่อื่นเสีย 

อย่างนั้น ก่อนจะเบนสายตาไปที่รมิฝีปากบางบนใบหน้ารปูไข่ของเธอ 

ทำาให้ธมนต์อดที่จะมองใบหน้าของอกีฝ่ายอย่างห้ามปรามไม่ได้ 

แต่กลบัพบใบหน้าที่เธอไม่เคยได้สงัเกตอย่างจรงิจงัเลยสกัครั้ง 
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ใบหน้าคมช่างดูหล่อเหลาราวกับชายหนุ่มในอุดมคติ ดวงตา

สองคู่ที่จ้องมองกันโดยไร้ซึ่งบทสนทนาราวกับมีบางสิ่งกำาลังดึงดูด 

ทั้งสองเข้าหากนั ไฟอารมณ์ในตวัชายหนุม่ลกุโชนขึ้นมาอย่างไม่ทนัได้

ห้ามปราม หน้าผากของเขาแนบชดิกบัหน้าผากมน 

ธมนต์อยากจะผลักไสอีกฝ่ายออกไป แต่พอใบหน้าคมเข้มนั้น

เคลื่อนเข้ามาใกล้กย็ิ่งทำาให้เธอไม่สามารถละสายตาไปไหนได้ ตอนนี้

รมิฝีปากของคนทั้งคูป่ระกบกนัโดยไร้ซึ่งการรกุรานใดๆ แต่เพยีงไม่นาน

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์กเ็ริ่มควบคมุอารมณ์ที่ก่อตวัขึ้นไม่ไหว ค่อยๆ ขยบั

ริมฝีปากของตนเพื่อบ่งบอกให้ร่างบางเปิดทางให้เขาเข้าไปช่วงชิง

ความหวานหอม

ธมนต์เริ่มเผยอริมฝีปากเพื่อให้ชายหนุ่มรุกลำ้าเข้ามาอย่างไม่มี

สติ ตอนนี้เธอเหมือนถูกมนตร์สะกดให้ยอมทำาตามที่เขาต้องการ  

รสจูบที่พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ได้รับจากร่างบางทำาเอาร่างกายสั่นไหว 

ไปหมด มนัหวานหอมไปทั่วทั้งโพรงปาก 

ในตอนนี้ไม่มแีม้แต่คำาว่าเพศที่สามเข้ามาในห้วงความคดิ เขา

รู้เพียงว่าหากเสื้อยืดที่ปกคลุมรูปร่างของอีกฝ่ายหลุดออก ธมนธรรม

จะแอบซ่อนรูปอย่างที่เขาคดิเอาไว้หรอืไม่

กำาป้ันเลก็ทบุตหีน้าอกของชายหนุม่ระรวั ลมหายใจเริ่มขาดห้วง 

พยายามเรยีกสตใิห้กลบัมา

นี่เธอกำาลงัทำาอะไรอยู่นะ! 

รมิฝีปากของชายหนุม่ผละออกให้หญงิสาวได้เกบ็กกัลมหายใจ 

แต่มอืหนากร็วบข้อมอืคนที่ทบุตหีน้าอกของเขาขึ้นไว้เหนอืหวั ก่อนจะ

เลื่อนร่างบางให้นอนราบบนโซฟาไม้สัก ใบหน้าคมก้มลงซุกไซ้ลำาคอ

ขาวอย่างดดุนัจนขึ้นสแีดงระเรื่อ 

สตขิองธมนต์กลบัมาเตม็ร้อยจงึได้แต่ดิ้นหนจีากสมัผสัหยาบโลน 

ของอีกฝ่ายที่กำาลังซุกไซ้ลำาคอของเธออยู่ในขณะนี้ ไหนจะมืออีกข้าง
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ที่กำาลงัรกุลำ้าหน้าอกของเธออยู่

“ยะ...หยดุนะคณุ!” ธมนต์เค้นเสยีงบอกชายหนุ่ม

แต่ดเูหมอืนจะไม่เป็นผล เพราะตอนนี้เสื้อยดืของเธอถกูโยนทิ้ง

ลงข้างโซฟาไม้สักเสียแล้ว ดวงตาสีรัตติกาลสั่นระริกอย่างคนกำาลัง

หวาดกลวั

“จะ...เจบ็” ธมนต์บอกเสยีงสั่น เมื่อชายหนุ่มกดจูบดูดดงึแถม

กัดลำาคอระหงของเธอคล้ายจะเป็นแผลเลือดไหล เธอพยายามเบี่ยง

ตวัหลบหนจีากการรกุราน ขาสองข้างยกขึ้นประทษุร้ายที่กลางลำาตวั

ของอกีฝ่าย แต่ดูเหมอืนว่ามนัจะไม่ช่วยอะไรเลย เพราะแรงของเธอมี

ไม่มากพอ หรอืไม่ชายหนุ่มกเ็ป็นพวกซาดสิม์ชอบความรนุแรง

‘ทำาอย่างไรด’ี

“คณุจะมอีะไรกบัฉนัจรงิๆ น่ะเหรอ” ธมนต์ถามอย่างพยายาม

ควบคมุนำ้าเสยีง “ตะ...แต่ฉนัไม่ใช่ผูห้ญงินะ คณุไม่รูส้กึอะไรเลยเหรอ...

อ๊ะ!...อกีอย่าง...ฉนั...ฉนั...ฉนัยงัไม่ได้ผ่าตรงนั้นออกเลยนะ!” 

ราวกับเข็มนาฬิกาที่หยุดเดิน พ่อเลี้ยงจิณธนนท์หยุดชะงัก 

ริมฝีปากซึ่งกำาลังซุกไซ้บนลำาคอระหงเมื่อได้ยินคำาพูดของหญิงสาว 

ใต้ร่างเมื่อครู่ เขากลนืนำา้ลายลงคออย่างยากเยน็ ก่อนจะสบสายตา

เข้ากบัดวงตาสรีตัตกิาลที่จ้องมองเขาอยู่ก่อนแล้ว

“อย่ามาโกหกน่า คณุไม่รู้หรอืไงว่าตอนนี้อารมณ์ผมมนัไปไกล

แค่ไหนแล้ว”

“ฉนัพูดจรงิๆ นะ ถ้าคณุไม่เชื่อ อยากจะทำาต่อกเ็ชญิเลย” ธมนต์

ดงึข้อมอืของตนให้พ้นจากพนัธนาการของเขาที่เริ่มผ่อนแรงลง

“ธมนธรรม!” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์เรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างเก็บกัก

อารมณ์ ซึ่งตอนนี้ตกีนัปนเปไปหมด 

คนตรงหน้าไม่เหมือนผู้ชายที่ผ่านมีดหมอมา กลิ่นกายหอม  

ลำาคอระหงที่ไม่มีลูกกระเดือกเด่นชัดอย่างผู้ชายทั่วไป แถมช่วงล่าง
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ที่ราบเนียนยามที่ช่วงขาของเขาเผลอสัมผัสไปโดน มันไม่ใช่อวัยวะที่

ต้องผ่าตดัออกไปอย่างที่เธอบอกเขาเลยสกันดิ

เขาไม่อยากจะเชื่อว่าอกีฝ่ายไม่ใช่ผู้หญงิแท้ๆ

“ลองดไูหมคะ ถ้าคณุรบัได้ฉนักพ็ร้อมนะ” ธมนต์พดูยั่วอกีฝ่าย 

เมื่อพบว่าใบหน้าคมเริ่มซดีเซยีวและดวงตาหลกุหลกิ บ่งบอกได้ชดัเจน

ว่าชายหนุ่มตรงหน้าไม่กล้าพอที่จะสานต่อกจิกรรม

“ผมขอตวั” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์บอกเพยีงแค่นั้น ก่อนจะเดนิออก

ไปจากห้องทำางาน

“เกอืบไปแล้ว ยายธมนต์เอ๊ย!” ธมนต์ก้มลงสำารวจตวัเอง ก่อน

ที่ดวงตาสรีตัตกิาลจะเบกิกว้าง 

เพยีงเวลาไม่ถงึยี่สบินาท ีบราเซยีร์สแีดงลายจดุดำาของเธอกถ็กู

ปลดตะขอหลังแล้วอย่างนั้นน่ะหรือ แถมยังรอยแดงที่เนินอกนี่อีก  

ไม่อยากจะคดิเลย หากเธอยงัคงหลงใหลใบหน้าหล่อเหลาและสมัผสั

จาบจ้วงของอกีฝ่าย สภาพของเธอจะเป็นอย่างไร 

...

“หาผูห้ญงิให้ฉนัสกัคนสวิะ ตอนนี้เลย เดี๋ยวฉนัจะลงไปที่รสีอร์ต 

แค่นี้นะ” 

ธมนต์จัดการตัวเองจนเรียบร้อยก่อนจะเดินออกไปจากห้อง

ทำางาน ได้ยินประโยคสนทนาที่ดังลอดออกมาจากบานประตูอีกห้อง

ทำาเอาหญงิสาวถงึกบัส่ายหน้า

‘พวกมกัมากในกามเป็นอย่างนี้ทกุคนเลยสนิะ’

แต่ใครจะรู้ว่าเพียงแค่เวลาไม่นานที่พ่อเลี้ยงจิณธนนท์รุกราน

ร่างบาง กลิ่นตวัหอมๆ ผวิขาวเนยีนนุ่มนิ่มยามที่มอืของเขาสมัผสันั้น

มันจะนิ่มติดมือจนชัดเจนในความรู้สึกอยู่แบบนี้ แถมมันยังปลุกเร้า

แก่นกายของเขาจนต้องหาทางปลดปล่อยอย่างทกุครั้งที่เคยทำา
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4
จุดแปรผัน

ผ่�นพ้นม�เกือบครบสัปด�ห์ พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ก็ยังไม่มี

กำาหนดให้พี่เลี้ยงคนใหม่เริ่มงาน ทั้งที่อีกฝ่ายมาถึงไร่ทางเหนือเมื่อ 

สามสี่วนัก่อนแล้ว เขายงัสนกุกบัการแกล้งธมนต์ และยิ่งชอบใจเข้าไป

ใหญ่ยามที่หญงิสาวคอยถามหาพี่เลี้ยงคนใหม่ หวงัให้ตวัเองพ้นจาก

ตำาแหน่งนี้และกลบัมาทำางานในตำาแหน่งเดมิ 

“สวสัดคี่ะ ร้านทางเหนอืชอปยนิดตี้อนรบัค่ะ คณุลูกค้าสนใจ

สนิค้าตวัไหนสอบถามได้เลยนะคะ ส่วนวนันี้ร้านของเรามไีวน์ตวัใหม่

จากไร่ทางเหนอื และองุ่นสมี่วงลูกใหญ่มาลงสดๆ ใหม่ๆ เลยค่ะ ไม่

ทราบว่าคณุลกูค้าสนใจรเึปล่าคะ” พนกังานประจำาร้านกล่าวขึ้นราวกบั

ท่องจำา แต่กลับเป็นพ่อเลี้ยงจิณธนนท์ต่างหากที่เดินเข้ามาภายใน 

ร้าน

“เอาองุน่มาให้ฉนัสองกล่อง” ชายหนุม่บอกพร้อมกบัเดนิตรวจ

ดูความเรยีบร้อยของร้านเป็นการฆ่าเวลา

“องุ่นได้แล้วค่ะ คณุลูกค้าไม่สนใจไวน์ตวัใหม่หรอืคะ” 

“ไม่ครบั เท่าไหร่” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ปฏเิสธเสยีงแขง็ ก่อนจะ

ถามราคาสนิค้าทั้งที่รู้ราคาของมนัดอียู่แล้ว 

ถงึเขาจะเป็นเจ้าของที่นี่ แต่การทำางานต้องเป็นระบบ หากจะ
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ใช้เส้นสายเจ้าของไร่ไม่จ่ายเงินค่าสินค้า พนักงานอาจจะทำาบัญชี

ลำาบากและพลอยทำาให้รั่วไปทั้งระบบ 

ชายหนุ่มหยิบเงินจ่ายพนักงานตามจำานวนที่แจ้งมา ก่อนจะ 

มองป้ายชื่ออกีฝ่ายพลางจดจำาเอาไว้

เบญญา คำาปิ่นทอง

“อ้าว! แกอยู่นี่พอดเีลย เรื่องที่ให้ฉนัไปสบืได้แล้วนะ” เสยีงเข้ม

ของธนานพทักเจ้าของไร่อย่างผิดแผกจากชาวบ้านชาวช่อง กลับมา

จากกรงุเทพฯ ทั้งท ีแต่ดนัยกเอาเรื่องที่เพื่อนไหว้วานให้ตวัเองช่วยมา

แทนคำาพูดถามไถ่สขุภาพ 

“ไปคยุกนัที่สำานกังาน” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์พดูเพยีงเท่านั้นก่อน

จะเดินออกจากร้าน ตรงไปยังรถยนต์ส่วนตัวสีดำามันปลาบที่จอดอยู่

ในส่วนของที่จอดรถ โดยมรีถของเพื่อนสนทิจอดอยู่ไม่ไกลกนันกั

“สวัสดีค่ะพ่อเลี้ยง ทำาไมวันนี้เข้ามาที่ร้านได้คะ” เบญญา 

ทกัทายธนานพ ก่อนที่ชายหนุ่มจะเดนิตามเพื่อนสนทิออกไปเสยีก่อน 

ธนานพหนักลบัมาตามเสยีงเรยีก ยกมอืรบัไหว้อกีฝ่ายอย่างงงๆ 

“คอืว่าผมไม่ใช่พะ...”

“พ่อเลี้ยงจะรบัอะไรไปฝากคณุหนูนาราดคีะ เมื่อวานก่อนเหน็

พี่ที่ร้านขนมหวานบอกมาว่าพ่อเลี้ยงซื้อเค้กใบเตยไปฝากคณุหนนูารา 

วันนี้จะรับเป็นองุ่นหรือคะ” เบญญายังคงไม่สนใจเสียงคัดค้านของ

ธนานพที่กำาลงัจะอธบิายถงึตวัตนที่แท้จรงิของเขา 

“พ่อเลี้ยงจะเอาองุ่นใช่ไหมคะ เดี๋ยวหม่อนไปเอามาให้นะคะ  

รอสักครู่ค่ะ” เบญญาพูดรวบรัด แต่ก่อนที่จะได้เดินไปหยิบองุ่น  

แขนเลก็กถ็ูกมอืหนาจบัเอาไว้เสยีก่อน

“ไม่ต้อง ผมไม่ใช่พ่อเลี้ยงจณิครบั ผมชื่อธนานพ” ธนานพบอก

ก่อนจะเดนิออกจากร้านไปยงัเรอืนสำานกังานตามคำาสั่งของเพื่อนสนทิ

ที่ป่านนี้คงไปถงึเรอืนสำานกังานเรยีบร้อยแล้ว
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ดวงตาโตที่เขียนอายไลเนอร์สีดำาของเบญญาจ้องมองไปตาม

ร่างสูงของธนานพ ก่อนจะยิ้มมมุปากเมื่อทกุอย่างเป็นไปตามที่ตวัเอง

คดิเอาไว้ 

“หม่อน หม่อน เป็นอะไรไป” ธมนต์ที่เพิ่งเดนิเข้ามาในร้านเรยีก

เบญญาที่ยนืเหม่อมองออกไปด้านนอกร้าน แต่พอลองมองตามกลบั

ไม่พบอะไร

“อะ...อ้าว พี่มิ้นต์มาตั้งแต่เมื่อไหร่คะ” 

“เพิ่งมาจ้ะ แล้วเป็นอะไรรเึปล่า” ธมนต์ยงัคงถามไถ่ด้วยความ

เป็นห่วง

“ไม่ค่ะ แล้วทำาไมวันนี้พี่มิ้นต์มาที่ร้านได้คะ ไม่ต้องดูแลนะ...

คณุหนนูาราเหรอคะ” เบญญาเกอืบจะหลดุเรยีกหลานสาวของพ่อเลี้ยง

จิณธนนท์ด้วยคำาว่าน้องนารา คำาที่พ่อเลี้ยงสั่งห้ามไม่ให้คนงานในไร่

เรยีกหลานของตวั

“พอดีพี่มีธุระเลยขอลาครึ่งวันน่ะ เลยแอบแวะมาหาเราก่อน  

กะจะมาถามว่าอยากได้อะไรไหม พี่จะเข้าไปในตวัเมอืง” ธมนต์ยิ้มให้

น้องสาวคนสนิทที่เธอคิดว่าคงพึ่งพาได้ตลอดระยะเวลาที่อาศัยอยู่ที่ 

ไร่ทางเหนอื

ได้เวลาเปลี่ยนกะของเบญญาพอด ีสองสาวจงึเดนิไปนั่งพดูคยุ

กันที่ด้านหลังร้าน มีเวลาพูดคุยกันพอสมควร ซึ่งธมนต์เองก็รู ้สึก 

ถึงแววตาที่เปลี่ยนไปของเบญญา มันไม่ได้สุกใสดั่งครั้งแรกที่เจอกัน  

แต่กลบัซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ ไม่สามารถอธบิายได้

ธมนต์เดนิออกม�จนถงึป�กท�งไร่ท�งเหนอืเพือ่ม�ข้ึนรถ

ของทางไร่ที่จัดเอาไว้รับส่งคนงานในเมืองหรือต่างอำาเภอบางกลุ่ม

เข้าไปในตวัเมอืง เส้นทางออกจากไร่ทางเหนอืยงัเป็นทางลูกรงั รถของ

ทางไร่จะรบัส่งคนงานในช่วงเช้าและเยน็ แต่โชคดทีี่วนันี้มเีหตฉุกุเฉนิ
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บางประการทำาให้รถต้องเข้าไปในตวัเมอืงตอนช่วงเที่ยงของวนั 

ถนนดินแดงแปรเปลี่ยนเป็นถนนคอนกรีตตามระยะทางที่เข้า

ใกล้ตัวเมืองขึ้นเรื่อยๆ ไร่ทางเหนือตั้งอยู่ในอำาเภอแม่จัน ซึ่งสถานที่ 

ที่เธอจะไปคอืตวัเมอืงแม่จนั ธมนต์นดัน้องชายเอาไว้ที่นั่น เพราะเธอ

วานให้น้องนำาเอกสารและเงนิจำานวนหนึ่งมาให้ 

เธอสั่งให้น้องชายนั่งเล่นฆ่าเวลาในร้านกาแฟที่เธอเคยมาเมื่อ

ตอนมาที่แม่จนัครั้งแรก ก่อนจะได้ยนิคนท้องถิ่นพูดถงึไร่ทางเหนอื 

“เจ้ามนิ!” ธมนต์เรยีกน้องชายเสยีงดงัหลงัจากเดนิเข้ามาในร้าน 

ธมนธรรมนั่งดื่มโกโก้ป่ันอย่างอารมณ์ด ีหนัมามองพี่สาวเลก็น้อย

ก่อนจะกลบัไปสนใจแก้วโกโก้ปั่นดงัเดมิ

“เมิน เมิน แกกล้าเมินพี่สาวแสนสวยอย่างฉันเลยเหรอฮะ!” 

ธมนต์ต่อว่าน้องชายไม่จรงิจงันกัแล้วนั่งลงอกีฝ่ังของโต๊ะ สั่งเครื่องดื่ม

กบัพนกังานของร้านก่อนจะหนัมาสนใจน้องชาย

“ใครสั่งใครสอนให้พี่หนีมาไกลแบบนี้วะ! เสียเวลานั่งเครื่อง 

แล้วต้องต่อรถมาอีกตั้งนาน ไหนจะต้องตามหาร้านกาแฟร้านนี้อีก”  

ธมนธรรมต่อว่าพี่สาวไม่จรงิจงันกัพร้อมกบัทำาหน้าเบื่อหน่าย 

เขานั่งเครื่องจากกรงุเทพฯ มาเชยีงรายโดยใช้เวลาแค่แป๊บเดยีว

เท่านั้น แต่ที่มันนานเพราะเดินตามหาร้านกาแฟร้านนี้อยู่ต่างหาก  

ถ้าไม่ติดว่าคนที่นัดเขาออกมาคือพี่สาวที่เขารักมาก เขาคงกลับไป

ตั้งแต่ยงัไม่ทนัหาร้านเจอด้วยซำ้า

“พูดมาก ไหนเอกสารของฉนั แล้วนี่พ่อกบัแม่รู้รเึปล่าว่าแกมา

เชยีงราย” ธมนต์เปิดเอกสารที่น้องชายยื่นให้ ก่อนจะตรวจสอบความ

เรยีบร้อย

“ผมโกหกไปว่าจะไปทำารายงานบ้านดนยัสองสามวนั”

“ดแีล้ว ฉนัยงัไม่อยากให้พ่อรู้เรื่องนี้ ขี้เกยีจฟังเสยีงบ่น ยงัไม่

อยากเจอใครด้วย” ธมนต์รับแก้วเครื่องดื่มจากพนักงาน เธอยังไม่
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พร้อมจะเผชญิหน้ากบัใครทั้งนั้นในตอนนี้

“พี่พฒุมิาหาพี่ที่บ้านด้วย ตอนที่รูว่้าพี่ยงัไม่กลบัมาอะ หน้าเขา

ผดิหวงัจนผมยงัรู้สกึได้เลยนะพี่ เหมอืนพี่พฒุเิขาอยากเจอพี่ แต่พอรู้

ว่าพี่กลับมาไม่ได้ เขาเลยเสียใจอะไรแบบนี้ ตกลงมีเรื่องอะไรกันวะ 

ทำาไมพี่ถงึไม่อยากเจอพี่พฒุเิขา คูห่มั้นกนัแท้ๆ จะแต่งกนัอยูแ่ล้วไม่ใช่

เหรอ” ธมนธรรมถามพี่สาวอย่างอยากรู้อยากเห็น พร้อมส่งสายตา

คาดคั้น

“ฉนัจะไม่มวีนัแต่งงานกบัเขา เขาน่ะเหรอรกัฉนั คดิถงึฉนั ห!ึ 

ถ้าเขารกัฉนัจรงิ เขาจะแอบมผีู้หญงิคนอื่นทำาไม แล้วแกรู้ไหมว่าหนึ่ง

ในผู้หญงิพวกนั้นคอืใคร” ธมนตพ์ูดขึ้นด้วยนำา้เสยีงโมโห เธอไม่คดิจะ

ปิดเรื่องนี้กบัน้องเลยสกันดิ เพราะต่างกเ็ชื่อใจกนัและกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ 

แล้ว

“พี่พฒุเินี่ยนะมผีู้หญงิคนอื่น บ้าแล้ว พี่พฒุริกัพี่จะตาย จะทำา

แบบนั้นได้ยงัไง” ธมนธรรมตกใจไม่น้อยไปกว่าพี่สาว 

“ไม่บ้า เรื่องจริง ฉันเห็นเองกับสองตา จูบกอดกันกลางร้าน

อาหาร”

“จรงิๆ เหรอ ผู้หญงิคนนั้นคอืใคร ผมพอจะรู้จกับ้างไหม” ไม่

อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อ เพราะพี่สาวเขาไม่เคยโกหก และเรื่องนี้ก็ไม่

จำาเป็นต้องโกหก

“รู้ส ิหนึ่งในนั้นกค็อืยายป่ินมนสั” ธมนต์ตอบอย่างนกึโกรธแค้น

คูห่มั้นกบัพี่สาวคนสนทิซึ่งเธอเคยไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่เคยต้องแอบคดิมาก

ยามที่ทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกนั

“พะ...พี่ป่ิน เฮ้ย! จรงิด”ิ ธมนธรรมตกใจรอบสอง เพราะป่ินมนสั 

คอืพี่สาวที่เขาสนทิสนมพอสมควร มกัไปมาหาสูบ้่านของเขาบ่อยครั้ง 

เพราะหญิงสาวเป็นรุ่นพี่ของธมนต์ และเป็นเพื่อนสนิทของพุฒินาท

ด้วย
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“จริงสิ ยิ่งนึกฉันก็ยิ่งโกรธจนไม่รู้จะทำายังไงดี” ธมนต์ยืนยัน 

เสยีงแขง็ ดวงตาหม่นหมองลงอย่างเหน็ได้ชดั

“ให้ผมพาพวกเพื่อนๆ ไปดักตีมันเลยไหมพี่ แม่ง! เจ็บใจว่ะ 

อตุส่าห์ไว้ใจมาตลอด ดนัมาทำาแบบนี้กบัพี่ได้ไงวะ” ธมนธรรมเจบ็ใจ

ไม่ต่างจากพี่สาว เพราะเขาไว้ใจและเชื่อมั่นในตวัพฒุนิาทกบัป่ินมนสั

ไม่ต่างจากพี่สาวเท่าไรนกั พอมาถงึตอนนี้เรยีกว่ารูไ้ส้รูพ้งุกนัหมดแล้ว 

“หยุดพูดถึงชายชั่วหญิงเลวได้แล้วก่อนที่ฉันจะอารมณ์เสียไป

มากกว่านี้!” ธมนต์พดูตดับท ก่อนจะถามไถ่ถงึครอบครวัของเธออย่าง

ห่วงใย แต่เธอยังไม่พร้อมที่จะกลับบ้าน เพราะรู้ดีว่าหากกลับไป 

งานแต่งของเธอกบัพฒุนิาทคงเกดิขึ้นทนัที

“พี่จะปิดพ่อกับแม่อีกนานไหมเนี่ย ถ้าพ่อมารู้ทีหลังเอาพี่ตาย

แน่” ธมนธรรมอดเป็นห่วงพี่สาวไม่ได้ เพราะรู้ดวี่าพ่อเป็นคนเช่นไร

“ขอเวลาฉนัไม่นานหรอกน่า จะกลบัไปบ้านตามกำาหนดเดมิที่

เคยบอกไว้นั่นแหละ” ธมนต์ตอบน้องชายก่อนจะนกึไปถงึอกีไม่กี่เดอืน

ข้างหน้า เธอต้องเข้มแขง็ที่จะต่อสู้เพื่อตวัเอง เธอจะทำาทกุวถิทีางเพื่อ

ไม่ให้มงีานแต่งงานระหว่างเธอกบัพฒุนิาทเกดิขึ้นเดด็ขาด

“พี่ก็กลับบ้านสิ แล้วบอกพ่อกับแม่ไปเลยว่าไอ้พุฒิมันนอกใจ

พี่” หมดแล้วซึ่งความนับถือ ธมนธรรมเอ่ยถึงคู่หมั้นพี่สาวอย่างไม่มี

ความนบัหน้าถอืตาอกีแล้ว

“แกคดิว่าพ่อจะเชื่อไหม ไม่มทีาง แกกร็ู้นสิยัพ่อ” ธมนต์ตอบ

กลับ เธอก็เคยคิดแบบน้องชาย แต่พอคิดดูดีๆ แล้วพ่อไม่มีทางเชื่อ

เรื่องนี้แน่นอนถ้าไม่ได้เหน็ด้วยตาตวัเอง 

คนอย่างนายเอกภพ ประภารัตน์ ไม่มีทางเชื่อหรอก ถึงแม้ 

คนพูดจะเป็นลูกสาวในไส้กต็าม
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เรือนสำ�นักง�น

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์นั่งอ่านข้อมูลในกระดาษสองสามแผ่นที่ถูก

เย็บติดกันด้วยใบหน้านิ่งเฉย ก่อนจะกัดฟันจนกรามขึ้นสันนูนเมื่อ 

มองภาพถ่ายแผ่นเลก็ที่วางเกลื่อนโต๊ะทำางาน 

ธนานพดนัตวัตรงขึ้นทนัท ีโดยไม่คดิจะถามไถ่อาการของเพื่อน

แต่อย่างใด เพราะความจริงที่พวกเขาเพิ่งจะรับรู้ผ่านเอกสารทาง

ราชการตรงหน้าทำาเอาทั้งคู่ต่างกน็กึเจบ็ใจที่ไม่เอะใจอะไรสกันดิ

“แกจะทำายงัไงต่อไปวะ” ธนานพถามเพื่อนก่อนจะถอนหายใจ

ยาว เขาเสยีดายหญงิสาวคนนี้ อตุส่าห์ชอบแต่แรกเหน็แต่กต้็องปล่อย

ไป เพราะหญงิสาวดนัเข้ามาอยู่ในเกมการแก้แค้นของเพื่อนสนทิ

“ทำาให้มันเจ็บสิ เหยื่ออุตส่าห์มาหาถึงที่ ปล่อยไปก็โง่เต็มที” 

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ตอบด้วยรอยยิ้มร้าย พลางนกึไปถงึสิ่งที่ตวัเองกำาลงั

จะลงมอืทำาในอกีไม่กี่วนัข้างหน้า เขาต้องเอาคนืคนพวกนี้ พวกมนัทำา

เขาเจบ็ปวด เขาจะทำาให้มนัเจบ็ยิ่งกว่า!

“จะทำาอะไรแกควรคดิให้ดก่ีอนจะลงมอืทำานะ เพราะแกจะกลบั

ไปแก้ไขมนัไม่ได้อกี” ธนานพเตอืนสตเิพื่อนสนทิอย่างใจเยน็ เขาเอง

ก็ไม่คิดจะห้ามเพื่อน เพราะรู้ดีว่าเพื่อนของเขาเสียใจและรอนาน 

แค่ไหนกว่าจะสบืเรื่องนี้ได้ 

“ฉันจะเอาคืนมันให้ได้! งานนี้หัวใจไม่เกี่ยว ผู้หญิงคนนั้นจะ

เป็นเพียงแค่หมากให้ฉันได้แก้แค้น” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์บอกด้วย 

นำ้าเสียงจริงจังและแววตามุ่งมั่น เขาจะไม่เอาหัวใจของตัวเองเข้ามา

เกี่ยวข้องเดด็ขาด แม้จะรู้ตวัว่าวนัหนึ่งเขาอาจจะเผลอใจให้หญงิสาว 

แต่เขากต็้องแก้แค้นให้สำาเรจ็! 

“อย่าปล่อยให้ความเจบ็ปวดในอดตีบงัตาจนมองข้ามสิ่งสำาคญั

กว่าไป ฉนัคงเตอืนแกได้แค่นี้จรงิๆ” 

“อดีตสำาหรับฉันมันไม่เคยจบและหายไปพร้อมกับคนที่ตาย 
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ไปแล้ว มันเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ของฉัน ทำาให้ฉันเจ็บปวดจนถึง 

ทกุวนันี้ เพราะฉะนั้น ฉนัต้องสร้างรอยบาดแผลแบบเดยีวกนัให้แก่มนั” 

แววตาแขง็กร้าวขึ้นทนัทเีมื่อนกึไปถงึสิ่งที่ตวัเองจะลงมอืทำาในอกีไม่ช้า

ห้�เดือนก่อน

งานแต่งงานสุดยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยมีมาในจังหวัดเชียงรายถูกจัด

ขึ้นที่ไร่ทางเหนอื แขกเหรื่อต่างกม็หีน้ามตีาในสงัคม เพราะฝ่ังเจ้าบ่าว

เป็นถึงเจ้าของไร่ทางเหนือ ซึ่งมีพื้นที่มากสุดในเชียงราย และสร้าง 

รายได้มหาศาลให้แก่เจ้าของไร่ แถมยงัดงึดูดนกัท่องเที่ยวทั้งชาวไทย

และต่างชาติให้เดินทางเข้ามาในจังหวัด ทำาให้จังหวัดเชียงรายม ี

รายได้จากนกัท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมา 

ส่วนฝ่ายเจ้าสาวก็ไม่ใช่ใครที่ไหน เป็นถึงลูกสาวผู้ว่าราชการ

จงัหวดั ซึ่งทั้งคูต่่างกเ็หมาะสมกนัราวกบักิ่งทองใบหยก แถมยงัเกื้อหนนุ

กนัและกนัอกีด้วย มนัไม่ใช่งานแต่งเพื่อธรุกจิหรอืเงนิ แต่มนัคอืงานแต่ง

ที่เกดิจากความรกัของคนทั้งสอง

ทั้งคู่เริ่มจากเพื่อนสนิทที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นอนุบาล 

พฒันาความสมัพนัธ์กนัมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในงาน

คนืนี้

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์พยายามข่มอาการตื่นเต้นของตัวเองเอาไว้ 

เขาดูลุกลี้ลุกลนราวกับมีไฟลนก้น แต่ถึงอย่างนั้นเจ้าบ่าวก็ยังคงมี 

รอยยิ้มประดับบนใบหน้าตลอดเวลาจนรัศมีต้องกอดลูกชายคนเล็ก

เอาไว้แน่นเพื่อให้กำาลงัใจ ทั้งที่ลกูชายอายอุานามกป็าเข้าไปยี่สบิแปด

ปีแล้ว และกำาลงัจะมคีรอบครวัเป็นของตวัเองในอกีไม่กี่นาทขี้างหน้า 

รัศมีสุขใจที่ลูกชายมีความสุขและกำาลังจะสร้างครอบครัวของ

ตัวเองที่พร้อมจะดูแลกันและกัน ไม่ต่างจากสามีทางพฤตินัยของเธอ 

ที่ถงึแม้เธอกบัสามจีะหย่าร้างกนัไปเพราะความขดัแย้งที่เกดิขึ้นระหว่าง 
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สองครอบครัว ซึ่งพ่อแม่ของเธอและพ่อแม่ของสามีไม่ลงรอยกัน  

ถงึทั้งคู่จะดนัทรุงัแต่งงานกนั แต่สดุท้ายทั้งคู่กต็้องเลอืกที่จะทำาหน้าที่

ของลูกที่ดีมากกว่าหน้าที่ของสามีและภรรยา แต่ความรักและความ

ห่วงใยยังคงส่งผ่านถึงกันและกันอยู่ตลอดเวลา บางครั้งรัศมีและจัก- 

รินทร์กน็ัดพบเจอกันให้หายคดิถงึ มีบ้านหลงัเล็กๆ ที่กรงุเทพฯ เพื่อ 

มาใช้เวลายามว่างอยู่ด้วยกนั

‘แม่รู้ว่าลูกจะทำาให้หนูตามคีวามสขุได้ และแม่รู้ว่าหนูตาเองก็

จะทำาให้ลูกมีความสุขได้ด้วยเช่นเดียวกัน แต่เหนือสิ่งอื่นใด ลูกต้อง

คอยพยงุความสมัพนัธ์ของลูกกบัหนูตาเอาไว้ให้ด ี หนกันดิเบาหน่อย

ก็ให้อภัยกัน อย่าใช้อารมณ์จนทำาให้คนที่รักเสียใจ ชีวิตคู่มันจะได้

ยนืยาว อย่าให้มนัเป็นเหมอืนพี่ชายของลกูที่ประคองชวีติคูเ่อาไว้ไม่ได้

จนสดุท้ายกเ็ลกิรากนัไป’

รศัม ีอดตีเจ้าของฟาร์มไข่มกุขนาดใหญ่ที่พงังาเตอืนสตลูิกชาย

คนเลก็อย่างกงัวลถงึอนาคตชวีติคู่ของลูกชาย

‘ผมรู้ครบัแม่ ผมจะทำามนัให้ดทีี่สดุ จะไม่ยอมให้มนัเป็นอย่าง

พี่รณัหรอือย่างพ่อกบัแม่แน่นอนครบั’ พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ตอบมารดา

ด้วยรอยยิ้ม ตั้งปณธิานเอาไว้มั่นว่าจะไม่ทำาให้สพุตัตาเสยีใจที่เลอืกใช้

ชวีติคูก่บัเขา เขาจะสร้างครอบครวัให้ดทีี่สดุเท่าที่ผูช้ายคนหนึ่งจะทำาได้

‘ประคองมนัไปให้สดุทาง ถ้าประคองไม่ไหวกห็ยดุพกัชั่วครูก่่อน

จะเริ่มกนัใหม่ เข้าใจที่แม่บอกใช่ไหม’ รศัมอีดห่วงลกูชายคนเลก็ไม่ได้ 

เพราะเคยพลาดมาแล้วกับลูกชายคนโตที่ยังทิ้งเรื่องให้เธอตามเช็ด 

ตามเกบ็จนถงึปัจจบุนั 

รศัมกีลวัว่าลูกชายคนเลก็จะเดนิตามรอยพี่ชาย เพราะลูกชาย

คนโตนั้นเธอเป็นคนเลอืกคูช่วีติและวางเส้นทางเดนิให้ โดยไม่สนใจว่า

หนุม่สาวทั้งสองนั้นจะชอบพอกนัหรอืไม่ เธอยื่นข้อเสนอในสิ่งที่ลกูชาย

ต้องการเพื่อแลกกับการจดทะเบียนสมรส จนสุดท้ายชีวิตคู ่ของ 
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ลกูชายนั้นกไ็ปไม่รอด สร้างความเสยีใจให้แก่ทกุคนที่เกี่ยวข้อง รวมถงึ

เธอเองที่เสยีใจจนถงึทกุวนันี้

ในขณะท่ีเจ้�บ่�วของง�นตืน่เต้นจนเกบ็อ�ก�รไม่อยู ่ต่�ง

จากเจ้าสาวที่เดนิกระวนกระวายอยู่ในห้องเกบ็ตวั เลบ็สชีมพูอ่อนถูก

เจ้าของยกขึ้นมากดัจนแทบจะฉกี มนัเป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง

ที่เธอพอทำาได้ในตอนนี้

‘พุฒิคะ’ สุพัตตารีบรับสายบุคคลที่เธอกำาลังรอคอยอยู่อย่าง

วิตกกังวล ‘คุณจะให้ตาไปหาที่ไหนคะ โรงแรมที่ตัวเมืองที่เราเคยไป

ใช่ไหมคะ พฒุริอตาแป๊บนงึนะคะ ไม่นานหรอกค่ะ’

สพุตัตาพดูด้วยรอยยิ้ม ก่อนคดิหาทางหนอีอกจากงานแต่ง เธอ

ไม่คิดมาก่อนว่าตัวเองจะเปลี่ยนใจหรือปันใจไปให้ชายอื่น เธอคิดว่า

ตวัเองยดึมั่นและยกใจให้พ่อเลี้ยงจณิธนนท์มาตลอด แต่แล้วพอได้มา

เจอกับพุฒินาททุกอย่างก็เปลี่ยนไป ชายหนุ่มเอาใจเก่งแถมยังให้ใน

สิ่งที่เธอไม่เคยได้จากพ่อเลี้ยงจิณธนนท์ นานวันเข้าหัวใจของเธอก็ 

ไม่ได้อยู่ที่พ่อเลี้ยงอีกต่อไป แต่ตอนนี้เธอกำาลังจะแต่งงานในอีกไม่กี่

นาทขี้างหน้า สิ่งที่คดิได้ตอนนี้คอื

เธอต้องหนกีารแต่งงาน!

สุพัตตาทำาอย่างที่คิดเอาไว้โดยความช่วยเหลือจากพุฒินาท  

เธอหนอีอกจากงานแต่งได้สำาเรจ็ก่อนที่งานจะเริ่มเพยีงแค่ไม่กี่นาท ี

รอยยิ้มยินดีของเจ้�บ่�วจ�งห�ยไป ขบฟันแน่นจนกร�ม

ขึ้นสันนูน กำามือหนาจนเส้นเลือดปูดโปน จนคนเป็นพ่อเป็นแม่ต้อง 

ลบูหลงัปลอบลกูชายอย่างเหน็ใจ แขกเหรื่อในงานต่างกไ็ม่กล้าถามไถ่

ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะเกรงบารมีของทั้งสองครอบครัวนี้ซึ่งเป็น 

คนใหญ่คนโตของจงัหวดั
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‘ดแีล้วละ อย่างน้อยแกกย็งัไม่หลวมตวัไปจดทะเบยีนสมรสจน

กลายเป็นห่วงผูกคอแบบฉนั ดแีล้วที่มนัเป็นแบบนี้ อย่างน้อยแกกไ็ม่

ต้องเสียใจในวันข้างหน้า ไม่ต้องมีพันธะต่อกัน ให้มันจบลงตรงนี้

แหละ’ นายหวัภรณัยบูอกน้องชายอย่างคนผ่านโลกมาเยอะ ทั้งที่อายุ

ห่างกนัเพยีงแค่ปีเดยีว 

รัศมีให้กำาเนิดลูกชายทั้งสองคนหัวปีและท้ายปี ทั้งคู่เติบโตมา

ด้วยกันจนกระทั่งภรัณยูอายุได้สิบขวบ ส่วนพ่อเลี้ยงจิณธนนท์เองก็

เพิ่งจะเก้าขวบ พี่น้องทั้งสองกต็้องแยกจากกนั 

เรื่องแต่งงาน หมั้นหมาย จดทะเบยีนสมรส ใช้ชวีติคู่ ภรณัยูก็

ผ่านมาหมดแล้วทั้งนั้น ทั้งที่เขากบัภรรยาไม่ได้รกักนั แต่กอ็ยู่ด้วยกนั

มาเกอืบสองปี

‘ผมเสยีใจว่ะพี่รณั ทำาไมตาเขาทิ้งผมไปแบบนี้’ พ่อเลี้ยงจณิธ-

นนท์เค้นคำาพูดออกมาทั้งที่ยงัรู้สกึเจบ็จกุตรงกลางอก

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ไม่คดิโกรธแค้นเจ้าสาว เขาเพยีงแค่ต้องการ

รู้ความจริงว่าทำาไมหญิงสาวถึงหนีงานแต่งและทิ้งเขาไปโดยไร้ซึ่ง 

คำาบอกลา

สามเดอืนหลงัจากนั้นพ่อเลี้ยงจณิธนนท์กไ็ด้รบัข่าวร้ายของอดตี

เจ้าสาว ทางครอบครวัของสพุตัตาส่งการ์ดเชญิงานศพมาให้ครอบครวั

ของเขา ชายหนุ่มนิ่งค้างไปนานเมื่อรู้ว่าอดีตเจ้าสาวของเขาเสียชีวิต

ไปแล้ว

ชายหนุม่ตามสบืเรื่องราวทั้งหมดจนรูว่้าสพุตัตานอกใจเขาแอบ

ไปมอีะไรกบัผู้ชายคนอื่นและหนงีานแต่งไปกบัผู้ชายคนนั้น พอสบืไป

สืบมาเขาก็รู ้อีกว่าชายคนนั้นทิ้งสุพัตตาไปเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการ  

หญงิสาวเสยีใจอยู่นานจนตรอมใจตาย 

มันเป็นบาดแผลขนาดใหญ่ในชีวิตของเขาและมันยังค้างคา 

ในใจของเขาอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่เพราะคนรกัหนตีามผูช้าย ไม่ใช่เพราะ
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คนรกัแอบมคีนอื่น แต่เพราะเขาเสยีใจที่รกัผูห้ญงิคนนั้นจนหมดหวัใจ 

โดยที่เขาไม่เคยรบัรู้เลยว่าหญงิสาวมใีครอกีคน 

“ถึงเวล�แก้แค้นแล้วน�ยพุฒิน�ท!” ช�ยหนุ่มเอ่ยลอด

ไรฟัน ก่อนจะรวบเอกสารและภาพถ่ายเก็บใส่ลิ้นชักโต๊ะทำางานของ 

ตัวเอง เขาต้องวางแผนการแก้แค้นครั้งนี้เสียก่อน ทำาให้อีกฝ่ายรู้สึก

เหมอืนที่เขาเคยได้รบั ว่าการที่สูญเสยีสิ่งที่รกัมากมนัรู้สกึยงัไง!

“แล้วเรื่องคณุมิ้นต์แกจะทำายงัไงต่อไป” ธนานพถามเพื่อนสนทิ 

เขานึกห่วงหญิงสาวขึ้นมา เมื่อความจริงเรื่องเพศของเธอถูกเปิดเผย

พร้อมกบัเอกสารประวตัขิองพฒุนิาท

“บคุคลสำาคญัเลยละ” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ยกยิ้มร้าย

“แต่คณุมิ้นต์เธอไม่เกี่ยว” ธนานพเตอืนสตเิพื่อน

“ตอนนั้นฉันก็ไม่เกี่ยว! ตาทิ้งฉันไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับ 

ไอ้พุฒินาท ฉันไม่ได้รับแม้แต่คำาขอโทษ แต่ฉันไม่เคยสนใจ ฉันใช ้

ชีวิตหลังจากงานแต่งได้แบบปกติที่สุด แต่ตอนที่ฉันรู้ว่าเธอตาย มัน

บอกฉันได้ดีเลยว่าหัวใจของฉันยังเจ็บอยู่ บาดแผลยังไม่เคยหายไป 

และสดุท้ายกเ็ป็นฉนัเองที่เจบ็ปวดอยู่คนเดยีว ทำาไมฉนัถงึเจบ็อยู่ล่ะ”  

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ถามเพื่อนสนทิอย่างใจเยน็

“เพราะแกยดึตดิต่างหาก ถ้าแกลองปล่อยวางทกุอย่างจะดขีึ้น 

แกเจบ็ปวดเพราะว่าแกไม่เกี่ยวข้อง แกรู้สกึยงัไงคณุมิ้นต์เธอกค็งรู้สกึ

ไม่ต่างจากแกนกัหรอก ใจเขาใจเราเว้ย!” ธนานพได้แต่เตอืนสต ิเพราะ

ถงึห้ามอย่างไรเพื่อนกค็งไม่ฟังอยู่ดี

“วานแกบอกแพรไหมว่าฉันสั่งให้พี่เลี้ยงคนใหม่ขึ้นมาเริ่มงาน

ได้เลย ส่วนธมนต์ส่งไปเป็นคนใช้ที่บ้านพักเชิงดอยแทนงานที่ชอป” 

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์วานให้เพื่อนสนทิที่ต้องอยู่จดัการเอกสารแทนตวัเอง

ต่อ ส่วนเขาต้องออกไปทำาธรุะในตวัเมอืง เนื่องจากจกัรนิทร์วานให้เขา
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ไปพบปะผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดเพื่อกิจการไร่กาแฟและไร่ชาที่จะ

ลงมอืทำาในอกีไม่ช้านี้

“ฉนัคงห้ามแกไม่ได้สนิะ”

“ปล่อยให้ฉนัทำาเถอะ ทำาอะไรลงไปฉนักไ็ด้สิ่งนั้นเอง” พ่อเลี้ยง

จณิธนนท์พูดตามหลกัธรรมชาต ิ เขารู้ดอียู่แล้วว่าทำาอะไรลงไปสิ่งนั้น

มันจะหวนกลับมาทำาร้ายตัวเขาเองเข้าสักวัน อย่างที่เขากำาลังทำาให้

มันหวนกลับไปทำาร้ายพุฒินาท แต่เพราะความแค้นบังตา เขาจึงไม่

สามารถห้ามการกระทำาและการตดัสนิใจครั้งนี้ของตวัเองได้เลย

“ห้าเดือนที่ผมเจ็บปวด ผมจะทำาให้คนที่คุณรักมากเจ็บปวด

เจียนตายเหมือนกับผม สุพัตตา! พุฒินาท!” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์คิด

เสมอว่าเขาไม่ได้อาฆาตอดตีคนรกั แต่เอาเข้าจรงิ เขากใ็จไม่กว้างพอที่

จะลืมเรื่องราวพวกนี้และยอมให้อภัยทุกคนได้ ที่เขานิ่งเพราะไม่รู้ว่า

ควรจะทำาอย่างไรต่างหาก แต่ตอนนี้เขารูแ้ล้วว่าควรจะทำาอย่างไรเพื่อ

ให้คนพวกนั้นเจบ็ปวด
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5
เริ่มต้น

ธมนต์ไม่รู้ว่�เพร�ะเหตใุดเธอถงึไม่ได้กลับไปทำ�ง�นทีช่อป 

อย่างเดมิเมื่อพี่เลี้ยงคนใหม่มาถงึ แถมยงัต้องมาทำางานอยู่ที่บ้านพกั

เชงิดอย บ้านพกัไม้สกัขนาดใหญ่ที่ตั้งอยูเ่ชงิดอย ห่างจากไร่ทางเหนอื

เกอืบสบิกโิลเมตร ซึ่งเป็นบ้านพกัของพ่อเลี้ยงจณิธนนท์แทน

เธอมีหน้าที่ทำาความสะอาดบ้านพัก และในช่วงเวลาสามวัน 

มานี้เธอแทบจะไม่มีเวลาทำาอะไรเลยนอกจากทำาความสะอาดบ้าน 

ทั้งหลงั เพราะว่าบ้านพกัหลงันี้ไม่เคยถูกใช้งานมาก่อนเลย มฝีุ่นและ

หยากไย่เกาะเตม็บ้าน  

ข้าวของเครื่องใช้ถูกคลุมด้วยผ้าสีดำาจนแทบจะมองหาความ

สวยงามไม่เจอ แต่พอธมนต์ลงมือทำาความสะอาดและจัดข้าวของ

เครื่องใช้ให้เข้าที่เข้าทาง ความสวยงามกป็รากฏแก่ดวงตาสรีตัตกิาล

จนอดใจจ้องมองไปรอบๆ อย่างตกตะลงึไม่ได้ 

ยิ่งตรงระเบยีงบ้านชั้นล่างซึ่งเป็นจดุที่เธอชอบมากที่สดุ สามารถ 

ชมทิวทัศน์ของไร่ทางเหนือได้ทั้งไร่ และยังเห็นกลุ่มดาวได้ชัดเจน 

อกีด้วย

“หนูมิ้นต์! อยู่ไหมลูก” เสยีงตะโกนจากหน้าบ้าน ทำาให้ธมนต์

ต้องวางงานในมอืลงก่อนจะเดนิออกไปตามเสยีงเรยีก
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“มอีะไรคะป้านาง” ธมนต์ถามหญงิวยักลางคน ซึ่งแต่งกายด้วย

ชดุพื้นบ้านอย่างคุ้นเคย

“พ่อเลี้ยงให้ป้าพาคนงานมาเกบ็บ้านจ้ะ” 

คำาตอบของอีกฝ่ายทำาเอาธมนต์ยืนนิ่งไปชั่วครู่ ก่อนจะถอน

หายใจออกมา ถ้าพ่อเลี้ยงจณิธนนท์จะส่งคนงานมาทำาความสะอาด

บ้านอยู่แล้ว แล้วทำาไมต้องให้เธอมาก่อนที่จะส่งคนงานมาตั้งสามวนั 

จนเธอจดัการเกบ็กวาดทำาความสะอาดบ้านพกัจนเสรจ็เรยีบร้อยหมด

แล้ว 

ใบหน้าสวยงำ้างออย่างขดัอารมณ์ นกึโมโหพ่อเลี้ยงอยู่ในใจ

“เดี๋ยวขึ้นไปขนของในห้องนั้นออกมาทั้งหมดนะ แล้วเอาเตยีง

กับตู้หลังใหม่เข้าไปแทน” แม่บ้านใหญ่ประจำาตระกูลวิวิธชาญชัย 

สั่งคนงาน ก่อนจะเดินเข้าไปสำารวจตัวบ้านที่ไม่เคยถูกใช้งานและถูก

ปิดตายตั้งแต่เมื่อห้าเดอืนก่อน 

“ห้องนั้นมีอะไรเหรอคะ มิ้นต์ว่าจะเข้าไปทำาความสะอาดแต่ก็

หากุญแจห้องไม่เจอ” ธมนต์อดถามด้วยความสงสัยไม่ได้ เพราะ 

ห้องที่อยู่ทางซ้ายมือเป็นห้องเดียวที่เธอหากุญแจไม่เจอ แถมวิวตรง 

ระเบยีงห้องคงจะสวยกว่าระเบยีงชั้นล่างซึ่งเป็นจดุที่เธอชอบที่สดุ 

“ป้าบอกไม่ได้หรอก พ่อเลี้ยงสั่งไว้” คนเก่าแก่ยงัไม่กล้าพอจะ

เล่าเรื่องของเจ้านาย ได้แต่บ่ายเบี่ยงยกชื่อพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ขึ้นมาอ้าง

ธมนต์ไม่กล้าถามเซ้าซี้ ความสงสัยยิ่งเพิ่มทวีคูณ ดวงตาสี

รตัตกิาลจ้องมองข้าวของมากมายที่บ่งบอกได้อย่างชดัเจนเลยทเีดยีว

ว่าของพวกนี้มนัคอือะไร 

ชดุตกแต่งห้องหอ!

‘แสดงว่าบ้านหลังนี้เป็นเรือนหอของพ่อเลี้ยงสินะ’ ธมนต์

วิเคราะห์ตามสิ่งที่เห็น ก่อนที่ดวงตาสีรัตติกาลจะเบิกกว้างเมื่อเห็น

ภาพถ่ายขนาดใหญ่ในมอืคนงาน
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“ป้านางคะ นั่นรูปเพื่อนพ่อเลี้ยงจณิไม่ใช่เหรอคะ แล้วทำาไมมา

อยู่ในบ้านของพ่อเลี้ยงจิณได้คะ” ธมนต์เดินเข้าไปถามก่อนสมองจะ

ประมวลผลทั้งหมดออกมา นิ้วเรียวสวยพลางชี้ไปยังภาพคู่บ่าวสาว 

ดวงตาสรีตัตกิาลวูบไหวไปมาอย่างไม่รู้สาเหตุ

“นั่นพ่อเลี้ยงต่างหากล่ะหนูมิ้นต์! เพื่อนของพ่อเลี้ยงที่ไหนกนั” 

หญิงวัยกลางคนขบขันกับคำาถามของหญิงสาว ขนาดบุคคลที่ไม่ใช ่

คนงานในไร่ยงัรู้เลยว่าพ่อเลี้ยงจณิธนนท์คอืคนไหน 

“พะ...พ่อเลี้ยงจณิ” ธมนต์พมึพำาออกมาก่อนจะนิ่งค้างตกตะลงึ 

เธอเข้าใจผิดมาตลอดเลยหรือ ว่าเพื่อนของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์คือ 

พ่อเลี้ยง ส่วนคนที่เธอคิดว่าเป็นพ่อเลี้ยงคงจะเป็นเพื่อนของพ่อเลี้ยง

แทน

“เดี๋ยวป้าต้องกลบัลงไปทำาอาหารให้คณุหนนูาราแล้วละ ป้าวาน 

ให้หนูช่วยดูคนงานย้ายของต่อให้หน่อยนะลูก” 

ธมนต์พยกัหน้ายิ้มรบัคำา ก่อนยนืมองภาพถ่ายบ่าวสาวไม่วางตา 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวดูเหมาะสมกันเหลือเกิน แต่ทำาไมแววตาของเจ้าสาว

ถงึอมทกุข์ขนาดนั้นกนันะ

‘เกดิอะไรขึ้น ทำาไมไม่มใีครพูดถงึคนรกัของพ่อเลี้ยงเลย’ 

ธมนต์ได้แต่เกบ็ความสงสยัเอาไว้ในใจ เพราะคงไม่มใีครพดูถงึ

มันเป็นแน่ ขนาดเธอถามแม่บ้านใหญ่ที่ทำางานที่นี่มานานยังไม่ได้ 

คำาตอบเลย

“จะให้พวกผมช่วยทำาความสะอาดไหมครับ” คนงานชาย 

ถามขึ้น 

ธมนต์หลุดออกจากภวังค์ ก่อนจะเลิกคิ้วขึ้นจนคนงานต้อง 

พูดซำ้าอกีรอบ 

“ไม่ต้องค่ะ เดี๋ยวมิ้นต์ทำาเอง” หญงิสาวตอบกลบัด้วยรอยยิ้ม 

ก่อนจะเดินตามหลังคนงานชายไปนอกบ้าน ได้ยินเสียงพูดคุยของ 
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คนงานลอยเข้าหู แต่หญงิสาวกย็งัคงนิ่งไม่ต่อความหรอืคดัค้านอะไร

“กะเทยสวยขนาดนี้เลยเหรอวะ ได้ยินเขาพูดกัน ไม่คิดว่าจะ

สวยขนาดนี้”

“นั่นส ิสวยจรงิๆ ว่ะ เสยีดาย ถ้าเป็นผู้หญงินะ ข้าต่อแถวจบี 

คนแรกเลยเว้ย”

ธมนต์ลอบยิ้มขำากับคำาพูดเหล่านั้น เธอไม่ใช่กะเทยเสียหน่อย 

สาวแท้แม่ให้มาต่างหาก แต่ก็ดีที่ทุกคนเข้าใจผิดแบบนี้ เพราะหาก

ความจริงปรากฏเธอจะใช้ชีวิตในไร่ลำาบากขึ้น คนงานคงคอยจ้องจะ

เข้ามาทำาความรู้จกั เผลอๆ อาจเมาเหล้าและจบัเธอปลำ้าขึ้นมา  

ในเวลาต่อมาธมนต์ก็เข้าไปจัดการความเรียบร้อยภายในห้อง

หอตามความคิดของเธอ ก่อนจะลงมือทำาอาหารกินเองง่ายๆ โชคด ี

ที่พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ยงัให้คนงานนำาของสดขึ้นมาให้บ้าง 

“ทำางานเสร็จแล้วเหรอ ถึงมานั่งกินข้าวทั้งที่ยังไม่ถึงเวลา 

พกัเที่ยง!” เสยีงเกรี้ยวกราดดงัจากด้านหลงั 

ธมนต์ทำาหน้านิ่งก่อนจะลดมือซึ่งกำาลังตักไข่เจียวเข้าปากลง 

ดวงตาสรีตัตกิาลหนัไปมองพ่อเลี้ยงจณิธนนท์ที่เธอเข้าใจผดิคดิว่าเป็น

เพื่อนพ่อเลี้ยงมาตลอด

“เสร็จแล้วค่ะ” ธมนต์ตอบกลับก่อนจะมองใบหน้าอีกฝ่ายนิ่ง

อย่างไม่เกรงกลวั 

ก็ในเมื่อแต่ก่อนเขาเป็นเพียงเพื่อนของพ่อเลี้ยง มีสิทธิ์อำานาจ

เพียงนิดเดียวในไร่ แถมยังชอบพูดจากวนประสาทจนเธอตบะแตก

ต่อว่าเขาสารพดั และดเูหมอืนว่าแต่ก่อนอกีฝ่ายจะชอบใจที่เธอมท่ีาที

อย่างนั้น 

ไม่รูว่้าเธอคดิไปเองหรอืเปล่า แววตากรุม้กริ่มของพ่อเลี้ยงหนุม่

แปรเปลี่ยนมาเป็นแขง็กร้าว 

“เสร็จแล้วก็ใช่ว่าจะมานั่งทานข้าวแบบนี้ได้ มันยังไม่ใช่เวลา
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พกั” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ยงัคงหาเรื่องต่อว่าอกีฝ่ายไม่เลกิ 

ธมนต์ลกุขึ้นจากโต๊ะอาหารก่อนจะเดนินำากบัข้าวเข้าไปเกบ็ เธอ 

เพิ่งกนิไปได้แค่ไม่กี่คำาแถมเมื่อวานตอนเยน็กไ็ม่ได้กนิอะไรเพราะมวัแต่ 

ทำาความสะอาดบ้าน เธอพยายามห้ามปรามตวัเองไม่ให้ต่อล้อต่อเถยีง

กับพ่อเลี้ยงจิณธนนท์เพราะสถานะของเขาไม่เหมือนเดิม เธอมีสิทธิ์ 

ถูกไล่ออกได้ง่ายๆ 

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์มองอกีฝ่ายอย่างพอใจแต่กอ็ดแปลกใจไม่ได้

ว่าทำาไมหญงิสาวถงึไม่ต่อว่าเขาอย่างเคย ไม่แม้แต่จะเถยีงกลบัอย่าง

ทกุครั้ง แววตาของชายหนุม่สั่นไหวชั่วครูก่่อนจะกลบัมาแขง็กร้าวดงัเดมิ

“แน่ใจนะว่าทำาความสะอาดเสรจ็หมดแล้ว ทำาไมฝุน่ถงึยงัเกาะ

บนหลังตู้อยู่แบบนี้!” ชายหนุ่มยกนิ้วชี้โชว์ให้ธมนต์ได้เห็นคราบฝุ่นที่

เปื้อนอยู่บนนิ้ว 

หญิงสาวกัดริมฝีปากอย่างอดกลั้น หากเป็นเมื่อก่อนเธอคง

โต้ตอบเขาไปแล้ว แต่ตอนนี้เธอไม่มสีทิธิ์เถยีงเขา “ฉนัเอื้อมไม่ถงึค่ะ 

มนัอยู่สูง” 

“ไปเอาเก้าอี้มาซะ แล้วปีนขึ้นไปทำาความสะอาด” ไม่รอให ้

หญงิสาวอธบิายถงึเหตผุลต่อ เขากอ็อกคำาสั่งทนัท ี

“ค่ะ” ธมนต์กดัฟันตอบรบัอย่างจำายอม ก่อนจะเดนิก้มหน้าออก

ไปด้านนอกเพื่อนำาเก้าอี้มาปีนขึ้นไปทำาความสะอาดตู้โชว์ตามคำาสั่ง

ชายหนุม่จ้องมองการเคลื่อนไหวอย่างยากลำาบากยามปีนขึ้นลง

เก้าอี้ของธมนต์ด้วยใบหน้านิ่ง ไม่มแีม้แต่ความสงสารเจอืในแววตาด ุ

นี่มันแค่บทเริ่มต้น เขายังไม่ได้ลงมือทำาจริงจัง สิ่งที่อยู่ในหัวยังมีอีก

มากมายให้เขาลงมอืทำา 

ชายหนุม่กวาดมองไปทั่วทั้งเรอืนร่างของธมนต์ซึ่งซ่อนรปูเอาไว้

อย่างที่เขาคิดไม่มีผิด เขามองข้ามเสื้อผ้าแบรนด์เนมของแท้และการ 

แต่งตัวที่ดูดีราวกับแฟชั่นนิสตาตัวยงอย่างนี้ไปได้อย่างไรกัน ทำาไม 
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ไม่เคยเอะใจเลยสกันดิว่าหญงิสาวตรงหน้าไม่ใช่กะเทย แถมยงัเป็นถงึ

ลูกหลานของเจ้าสวัใหญ่เสยีด้วย!

“เงินเดือนออกคุณคงเอาไปผ่าตัดส่วนนั้นทิ้งไปสินะ ดีแล้วละ

คิดจะเป็นผู้หญิงก็ควรจะเป็นมันทั้งตัวถึงจะถูก” คำาพูดจาเสียดสีถูก

ส่งออกมาเพื่อทำาลายความเงยีบ ถงึแม้จะรูอ้ยูแ่ล้วว่าหญงิสาวตรงหน้า

ไม่ใช่เพศที่สาม แต่พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ยังไม่อยากให้อีกฝ่ายรู้ว่าเขารู้

ความจรงิแล้ว

ธมนต์ชะงักมือที่กำาลังเช็ดหลังตู้ก่อนจะกัดริมฝีปากล่างอย่าง

อดกลั้นกบัคำาพูดของชายหนุ่ม

“มนักต้็องดกู่อนนะคะว่าพอหรอืเปล่า จะเป็นพระคณุอย่างมาก

เลยค่ะถ้าคณุยอมจ่ายเงนิให้ก่อนล่วงหน้าสกัสามสี่เดอืน คงจะพอจ่าย

ค่าผ่าตัด แต่...คุณคงจ่ายให้ไม่ได้ใช่ไหมคะ ฮึ! เสียดายจัง” ธมนต์

ตอกกลับพ่อเลี้ยงจิณธนนท์ ก่อนจะแย้มยิ้มอย่างพอใจแล้วหันหลัง 

กลบัไปทำางานตรงหน้าต่อให้มนัเสรจ็ๆ ไป

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์นิ่งเงยีบไปครู่หนึ่ง เมื่อได้ยนิสรรพนามเรยีก

ชื่อเขาจากธมนต์ ซึ่งหมายความว่า เธอรู้ความจรงิแล้วว่าเขาคอืใคร

“อยากได้เหรอ เอาสิ! เดี๋ยวผมจ่ายให้แถมจองคิวนัดหมอให้

เลยก็ยังได้ พอดีผมมีหมอที่รู้จักกันอยู่น่ะ เป็นหมอด้านนี้เฉพาะเลย

ด้วย” ไม่ว่าเปล่า พ่อเลี้ยงจณิธนนท์กห็ยบิโทรศพัท์เครื่องหรูขึ้นมากด

โทร. ออก แสดงให้เหน็ว่าเขารู้จกัแพทย์ด้านศลัยกรรมจรงิๆ 

ธมนต์จ้องมองการกระทำาของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์อย่างตกใจ 

ก่อนจะลนลานกระโดดลงจากเก้าอี้จนเกอืบเสยีหลกัก้นกระแทกพื้น 

หมบั!

ธมนต์คว้าโทรศัพท์มือถือของพ่อเลี้ยงจิณธนนท์มากดตัดสาย 

ซึ่งชื่อที่ปรากฏอยู่ทำาเอาใจของเธอเต้นตึ้กตั้ก 

เขาไม่ได้พูดเล่น! ดวงตาสรีตัตกิาลจ้องมองใบหน้าอกีฝ่ายอย่าง
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คาดโทษ

“ตดัสายทำาไม อยากผ่าไม่ใช่เหรอ ผมกจ็ะนดัให้ไง กลวัอะไร” 

พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ต้อนหญงิสาวด้วยคำาพดูปกต ิไม่มหีลดุขำากบัท่าทาง

เมื่อครู่ ก้นงอนๆ นั่นเกอืบจะได้รอยจำ้าเสยีแล้ว

“ฉะ...ฉันอยากเก็บเงินด้วยตัวเองค่ะ” ธมนต์ตอบเสียงเรียบ 

เกบ็อาการตื่นกลวัเอาไว้

“นี่กเ็งนิคณุนะ เงนิเดอืนล่วงหน้าไง ตามที่ขอเลย” ชายหนุ่ม

ยกยิ้มเจ้าเล่ห์ แววตากรุ้มกริ่มจนธมนต์ต้องจ้องมองอีกฝ่ายอย่าง 

แปลกใจ

“แต่ฉนัยงัไม่พร้อมผ่าตอนนี้ค่ะ”

“ทำาไม หรอืว่าคณุเป็นผูห้ญงิอยูแ่ล้ว แต่มาโกหกสร้างหลกัฐาน

ปลอมๆ ขึ้นมา” เขาหย่อนลูกระเบิด ก่อนจะแอบยิ้มอย่างพอใจกับ

อาการตกใจของหญงิสาว

“ปะ...เปล่านะคะ ใครจะกล้า!” ธมนต์โต้ตอบพ่อเลี้ยงกลับ 

หวัใจเต้นระรวั หรอืเขาจะรู้แล้วว่าเธอไม่ใช่ผู้ชาย 

บ้าน่า...วันนั้นเขายังคิดจะปลำ้าเธออยู่เลย ถ้าเขารู้ว่าเธอเป็น 

ผู้หญงิจะหยดุทำาไม 

หญงิสาวส่ายหน้าช้าๆ ขบัไล่ความคดิแปลกๆ ของตวัเองออกไป

“มพีริธุนะคณุน่ะ” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ยงัคงหาคำาพดูมาต้อนให้

ธมนต์จนมมุ 

ก็มันอดแกล้งไม่ได้นี่นา ขนาดทำาหน้างอยังดูสวยไม่เปลี่ยน  

สวยมากจนเขาอดจ้องมองอย่างหลงใหลไม่ได้ 

ก่อนที่ความคิดของชายหนุ่มจะเลยเถิดไปมากกว่านั้น เขาก็

หยุดความคิดของตัวเองก่อนที่เขาจะกลายเป็นหมากแทนผู้คุมเกม  

“ไปทำางานต่อได้แล้ว คดิจะอู้งานหรอืไง”  

“เดี๋ยวดเีดี๋ยวร้าย ประสาท!” ธมนต์พมึพำา ดวงตาเบกิกว้างเมื่อ
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เผลอต่อว่าอกีฝ่าย 

“ว่ายงัไงนะ!” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์พูดขึ้นด้วยนำ้าเสยีงแขง็กร้าว

“ขอโทษค่ะ ฉันจะกลับไปทำางานแล้วค่ะ” ธมนต์ปลีกตัวออก

มาทำางานในส่วนของตัวเองต่อ แต่ก็อดลอบมองอีกฝ่ายไม่ได้...อะไร

จะน่ารกัขนาดนี้ 

ทำาท่าทางเก๊กหล่อแต่แววตากลับวูบไหว แถมคำาพูดคำาจายัง 

ไม่จรงิจงัจนเธอจบัทางได้ คงอยากจะให้เธอกลวัล่ะส!ิ เหอะ! ธมนต์

ลอบยิ้มอย่างขบขนั หวัใจเต้นรวัเมื่อนกึถงึท่าทางของอกีฝ่าย หญงิสาว

หายใจเข้าออกช้าๆ รู้ดวี่าอาการที่เป็นอยู่ตอนนี้คอือะไร

แม่บ้�นจ�กห้องอ�ห�รของรสีอร์ตท�งเหนอืถกูส่งตวัเพือ่

มาช่วยทำาอาหารมื้อเยน็ให้พ่อเลี้ยงเจ้าของบ้าน โดยมธีมนต์เป็นลกูมอื

ช่วยงานในครวั ก่อนจะปลกีตวัออกมาจดัเตรยีมเสื้อผ้า ข้าวของเครื่อง

ใช้ในการอาบนำ้าให้พ่อเลี้ยงตามคำาสั่งที่ได้รับมอบหมายเอาไว้เมื่อ 

ตอนเยน็

หญงิสาวจดัวางเตรยีมข้าวของเครื่องใช้ให้ใกล้มอืพ่อเลี้ยงจณิ-

ธนนท์มากที่สดุ จะได้หยบิจบัมาใช้ง่ายขึ้น วางชดุนอนสเีข้มแบรนด์ดงั 

ลงบนเตยีงกว้างภายในห้องนอนชั้นสองอย่างเบามอื 

“เตรยีมของใช้ส่วนตวัผมเสรจ็แล้วเหรอ” เสยีงเข้มดงัขึ้นสวนกบั 

ร่างบางที่กำาลงัจะเดนิออกไปจากห้องนอนพอดี

“เสรจ็แล้วค่ะ อปุกรณ์อาบนำ้าอยู่ในห้องนำ้า ผ้าเชด็ตวัแขวนอยู่

ที่ราว ครมีและนำ้าหอมวางอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ส่วนชดุนอนวางอยู่

บนเตยีงค่ะ” ธมนต์อธบิายถงึสิ่งที่ตวัเองจดัการให้พ่อเลี้ยงจณิธนนท์

อย่างละเอยีดเพื่อกนัปัญหาที่จะเกดิขึ้นตามมาภายหลงั หากพ่อเลี้ยง

หาของเหล่านั้นไม่เจอ

“เสรจ็งานแล้วกไ็ปพกัได้” ชายหนุ่มบอก ก่อนจะเดนิเข้าไปใน
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ห้องนอน

ธมนต์หนัหลงัมองตามร่างสงูอยูช่ั่วครูก่่อนจะเดนิลงไปด้านล่าง 

โชคดีที่แม่ครัวทำาอาหารเผื่อไว้ให้เธอ หญิงสาวจึงไม่ต้องเสียเวลาไป

ทำาอาหารเอง เพราะมนักค็งไม่พ้นไข่ทอดหรอืไม่กแ็กงจดื แถมเธอยงั

เหนื่อยมาทั้งวนั และเริ่มรู้สกึเหมอืนกำาลงัจะหมดแรง อยากทิ้งตวัลง

บนที่นอนนุ่มๆ แล้วหลบัตา เปิดฟังเพลงคลาสสกิจากโทรศพัท์มอืถอื

เพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยล้า 

“เฮ้! ไม่มสีญัญาณ!” ธมนต์ตะโกนเสยีงดงั เมื่อหยบิโทรศพัท์

มอืถอืขึ้นมาดูว่ามใีครตดิต่อมาบ้าง

แล้วเธอจะตดิต่อกบัน้องชายได้อย่างไรกนั แถมโทรศพัท์ยงัเป็น

เหมอืนเพื่อนซี้เธอเลยนะ! เธอต้องใช้มนัเชก็การเคลื่อนไหวของแฟชั่น 

“ตายๆๆ ไม่มสีญัญาณ ไม่ได้...ไม่ได้...ฉนัจะไม่ยอมเป็นคนตก

ยคุไม่ทนัแฟชั่นหรอกนะ” แววตาจรงิจงัปรากฏออกมา นิ้วมอืเรยีวเลื่อน

หน้าจออย่างรวดเร็วเพื่อเข้าไปตั้งค่าต่างๆ ที่คิดว่าจะทำาให้สัญญาณ 

มอืถอืกลบัมาใช้งานได้เหมอืนเดมิ

“เมื่อตอนกลางวันพ่อเลี้ยงจิณยังโทร. ได้อยู่เลย แถมแม่ครัว 

ก็ยังโทร. ตามคนขึ้นมารับด้วย แล้วทำาไมตอนนี้มันถึงไม่มีสัญญาณ 

ได้ล่ะ” 

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ซึ่งพันผ้�เช็ดตัวเอ�ไว้รอบเอวอย่�ง

หลวมๆ เดนิออกมาจากห้องนำ้า หยดนำ้าที่ไหลลงมาจากเส้นผมตดัสั้น

รองทรงกระทบลอนกล้ามเนื้อหน้าท้อง ผ้าเชด็ตวัผนืเลก็ถกูเหวี่ยงพาด

ที่ไหล่กว้างข้างซ้าย ก่อนที่สายตาจะกวาดมองสิ่งของภายในห้องอย่าง

พอใจ

ห้องหอของเขาถูกเปลี่ยนแปลงเครื่องใช้ให้เหมือนกับห้องนอน

ของเขาที่บ้านทางเหนอื ไม่เหลอืเค้าของเรอืนหอ แต่ถงึอย่างนั้นมนัยงั
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คงชดัเจนในความทรงจำา ชายหนุม่มองไปยงัชดุนอนที่วางอยูบ่นเตยีง 

อปุกรณ์บำารงุผวิพรรณต่างๆ ที่วางอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้ง 

‘เดก็ที่เรยีนจบด้านแฟชั่นมาอย่างเธอสมแล้วที่จดัเรยีงข้าวของ

ได้ดขีนาดนี้ แถมยงัมองดูไม่รกเสยีด้วย ห.ึ..แต่ตอนนี้เธอคงกำาลงัจะ

เป็นบ้าไปแล้วสนิะ โดนตดัสญัญาณโทรศพัท์มอืถอืไปแบบนี้ คงตาม

เทรนด์แฟชั่นไม่ทนัสกัเดอืนสองเดอืนเลยละ’ พ่อเลี้ยงจณิธนนท์ยิ้มร้าย 

เขาต้องตดัหนทางการตดิต่อของธมนต์ทกุทาง เขาสั่งคนงานในไร่เอา

ไว้แล้วว่าห้ามใครพาธมนต์ออกไปจากเขตของบ้านพกัเชงิดอยเดด็ขาด 

หญิงสาวต้องอยู่ภายในอาณาเขตของเขา พรุ่งนี้เขาจะเริ่ม

แผนการที่วางเอาไว้ เขาจะนำาความเจ็บปวดมาเสิร์ฟให้ธมนต์กับมือ

เลย คอยดูส!ิ

เสียงนกร้องดังขับข�นอยู่ที่หน้�ต่�งซึ่งธมนต์เปิดทิ้งไว้

ตั้งแต่เมื่อคนื หญงิสาวบดิตวัไปมา ยดืเส้นยดืสาย ก่อนจะหยบิโทรศพัท์ 

มอืถอืขึ้นมาดูอกีรอบว่าโทรศพัท์ใช้งานได้แล้วหรอืยงั แต่มนักย็งัไม่มี

สญัญาณอยู่ดี

“เซง็ชะมดั!” หญงิสาวเด้งตวัลกุจากเตยีงไปล้างหน้าแปรงฟัน

เพื่อลงไปให้ทันเตรียมอาหารเช้าแบบฝรั่งให้พ่อเลี้ยงตามคำาสั่ง แถม

เขายงัลสิต์รายการอาหารเช้าและอาหารเยน็เอาไว้เรยีบร้อย

กลิ่นไข่ด�วทอดกับเนยและก�แฟร้อนๆ ที่อวลไปทั่วทั้ง

ห้องครวัทำาให้ชายร่างสูงไม่รอช้า สาวเท้าเดนิเข้าไปนั่งรอที่โต๊ะอาหาร

อย่างไม่รรีอ

“อรณุสวสัดิ์ค่ะ” หญงิสาวกล่าวทกัทายอกีฝ่ายแก้เก้อ ก่อนจะ

นำาจานอาหารมาเสริ์ฟตรงหน้า

อเมริกันเบรกฟาสต์เป็นอาหารที่ธมนต์ถนัดมากที่สุด แถมยัง 
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มีเคล็ดลับในการทำาอีกด้วย “ทานด้วยกันสิ” พ่อเลี้ยงจิณธนนท์เอ่ย

ชวน เพราะทนไม่ได้กบัการที่มสีาวร่างบางมายนืจ้องมองตวัเองกนิอยู่ 

แบบนั้น

“เชญิพ่อเลี้ยงก่อนเลยค่ะ” ธมนต์บอกด้วยรอยยิ้มฝืนๆ เธอเอง

ก็รู้สึกหิวเพราะเป็นคนกินอาหารตรงเวลา แต่กลับต้องรอให้เจ้านาย

กนิก่อน 

“คุณมีอะไรทำาก็ไปทำาเถอะ” เขาออกปากไล่หญิงสาวก่อนจะ

ลงมอืกนิอาหารเช้าต่อ 

ธมนต์พยักหน้ารับก่อนจะเดินออกจากห้องอาหารตรงไปยัง 

ห้องนอน 

เพล้ง! เพล้ง! เพล้ง!

แก้วนำ้าหลายใบถูกโยนลงบนพื้นจนแตกกระจายไปทั่วห้อง 

นั่งเล่น โดยมเีจ้าของบ้านยนืยิ้มร้าย แววตาวาวโรจน์อย่างพอใจ 

“ห.ึ..นี่แค่แผลเลก็ๆ น้อยๆ เท่านั้นนะ ยงัไม่เท่ากบัแผลที่ใจของ

ผมเลย” ชายหนุ่มเอ่ยขึ้น ก่อนจะตะโกนเรยีกธมนต์

“กะ...เกิดอะไรขึ้นคะ ทำาไมเศษแก้วถึงเกลื่อนห้องแบบนี้” 

ธมนต์ถามด้วยความสงสยัปนตกใจเมื่อพบเศษแก้วแตกกระจดักระจาย 

ไปทั่วห้อง

“ไม่ต้องถามมาก เกบ็กวาดมนัซะ!” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์พูดขึ้น

ก่อนจะเดนิไปนั่งบนโซฟา ปรายตามองเท้าของหญงิสาวซึ่งไม่ได้สวม

สลปิเปอร์แบบเขา เศษแก้วเลก็ๆ ที่มองไม่เหน็คงทำาให้อกีฝ่ายเจบ็ปวด

และทรมานได้

ธมนต์เดนิออกมาหยบิไม้กวาดและที่โกยขยะ อดแปลกใจไม่ได้

ว่าเกดิอะไรขึ้น สมองตื้อไปหมดเพราะกำาลงัคดิหาทางตดิต่อกบัน้องชาย 

เธอต้องรู้ความเคลื่อนไหวของคู่หมั้นจึงสั่งให้น้องชายตามติดและ 
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ถ่ายรูปมาเป็นหลกัฐานในการขอยกเลกิการแต่งงาน

“โอ๊ย!” ธมนต์ร้องขึ้นด้วยความเจ็บปวดเมื่อเผลอเหยียบเศษ

แก้วที่แตกเกลื่อนห้อง 

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ลอบยิ้มอย่างพอใจ ทว่ารอยยิ้มเยือกเย็น

ปรากฏเพียงชั่วครู่เมื่อร่างบางไม่สนใจบาดแผลตัวเอง แต่กลับเดิน 

เข้ามาในห้องและลงมอืทำาความสะอาดทั้งที่เลอืดยงัคงไหล

“อย่าลมืเชด็คราบเลอืดด้วยล่ะ” ชายหนุม่พดูเพยีงเท่านั้น ก่อน

จะเดินออกมาจากห้องนั่งเล่น แววตาของเขาวูบไหว ในใจก็ร้อนรน

อยากจะเดินเข้าไปคว้าแขนพาอีกฝ่ายไปทำาแผล “โธ่เอ๊ย!” พ่อเลี้ยง

จณิธนนท์ทบุกำาปั้นกบัผนงัอย่างหงดุหงดิตวัเอง

ธมนต์กวาดเศษแก้วมากองไว้ก่อนจะตักลงถุงดำา ไม่ใช่ว่าเธอ

ไม่สนใจแผลของตัวเอง แต่กลัวว่าพ่อเลี้ยงจิณธนนท์จะไม่พอใจหาก

เธอขอตัวออกไปทำาแผล หญิงสาวรีบเร่งเก็บกวาดเศษแก้วให้เสร็จ 

ก่อนจะล้างแผลซึ่งเลอืดยงัคงไม่หยดุไหลด้วยนำ้าเปล่า 

กลิ่นนำ้ายาถูพื้นดับกลิ่นคาวเลือดไปจนหมด ธมนต์เช็กความ

เรียบร้อยของห้องนั่งเล่นจนทั่ว เมื่อไม่พบเศษแก้วหลงเหลือแล้วจึง 

เดนิลงไปด้านล่างเพื่อทำางานในส่วนอื่นต่อไป

“หึ...เป็นคนใช้เต็มตัวแล้วสินะ” ธมนต์สมเพชตัวเองเสียเต็ม

ประดา อยู่ดไีม่ว่าดกีม็าทำางานเป็นคนใช้เสยีอย่างนั้น

พ่อเลี้ยงจิณธนนท์ซ่ึงยืนหลบมุม มองดูก�รกระทำ�ของ

หญงิสาวทกุฝีก้าวได้แต่ถอนหายใจออกมา เขาใจไม่แขง็พอที่จะทำาใจ

มองข้ามแผลที่เท้าของหญิงสาวได้ ยิ่งเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ใส่ใจแผลเลย

เขากย็ิ่งหงดุหงดิ

“มานี่!” ชายหนุ่มพูดเสียงดัง หนักแน่น และดุดัน ก่อนจะ

ออกแรงดงึแขนของธมนต์ให้เดนิตามขึ้นไปด้านบน ซึ่งจดุหมายปลาย
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ทางคอืห้องนอนของเขาเอง

“พ่อเลี้ยงจะทำาอะไรฉนั ปล่อยนะ!” ธมนต์ออกอาการตื่นกลวั

เมื่อรู้ว่าเขาจะพาเธอไปที่ไหน ออกแรงยื้อเอาไว้ไม่ให้อีกฝ่ายลากเธอ

เข้าห้องได้สำาเรจ็ ภาพวนัที่เขาจูบเธอยงัตดิตรงึ

“เข้ามา!” เขายำ้าอกีรอบ ก่อนจะออกแรงดงึร่างบางเข้ามาภายใน

ห้องนอน 

“ฉนัไม่เข้า พ่อเลี้ยงจะทำาอะไรฉนั จะปลำ้าฉนัใช่ไหม ปล่อยนะ!” 

ธมนต์พยายามออกแรงยดึขอบประตูเอาไว้แน่น

“ผมไม่ได้คดิจะทำาอะไร แค่จะทำาแผลที่เท้าให้” 

“ผะ...แผลที่เท้า...แค่นั้นจรงิๆ เหรอคะ” ธมนต์หยดุออกแรงยื้อ 

“ใช่ ก้มดเูท้าตวัเองหน่อยส ิเลอืดยงัไม่หยดุไหลเลย ถ้ามนัไหล

จนหมดตวัคณุจะทำายงัไง ผมไม่อยากให้มคีนมาตายในบ้าน” นำ้าเสยีง

กร้าวบอกอารมณ์ของคนพูดได้อย่างด ี

ธมนต์ยิ้มแหยก่อนจะลดมอืลงมาข้างตวั “เชญิค่ะ” หญงิสาว

ผายมือไปในห้องนอนของอีกฝ่ายพร้อมกับกะพริบตาปริบๆ อย่าง

ขอโทษขอโพย 

พ่อเลี้ยงหนุม่ลอบยิ้มก่อนจะตหีน้านิ่ง แล้วเดนินำาเข้ามาในห้อง

โดยมรี่างบางเดนิตามเข้ามา

กล่องปฐมพยาบาลถูกยกลงจากชั้นบนสดุของตู้เสื้อผ้า ซึ่งเขา

เดินลงไปหยิบจากห้องครัวมาเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืน ทำาไมเขาไม่เคย

ใจแขง็ได้เลยสกัครั้ง หรอืความแค้นที่มมีนัยงัไม่มากพอ

ชายหนุ่มจับเท้าของธมนต์อย่างไม่รังเกียจ จนหญิงสาวซึ่งนั่ง

อยู่บนเก้าอี้เกรงใจพยายามดึงเท้าออกมาและบอกว่าเธอทำาแผลเอง

ได้ แต่เขากลบับอกให้เธออยู่เงยีบๆ นิ่งๆ และลงมอืทำาแผลให้เสยีเอง

“คณุอายเุท่าไหร่คะ” ธมนต์พูดทำาลายความเงยีบภายในห้อง

“ปีนี้ก ็28 แล้ว ถามทำาไม” พ่อเลี้ยงจณิธนนท์เงยหน้าขึ้นสบตา
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ธมนต์ไม่ตอบ ยักไหล่ราวกับว่าก็แค่ถามไปอย่างนั้น จนชาย

หนุม่ส่ายหน้าเบาๆ ก่อนจะลงมอืพนัผ้าก๊อซให้อย่างเบามอื แผลไม่ลกึ

มากแต่เป็นหลายจดุ เขาไม่น่าคดิแผนนี้ขึ้นมาเลยจรงิๆ ไม่คดิว่าเธอ

จะไม่สนใจตวัเองถงึขนาดนี้

“คุณไม่ต้องทำางานบ้านแล้วนะ ผมให้คนงานขึ้นมาทำาแทน  

รอแผลหายดกี่อนกแ็ล้วกนั ลงไปได้แล้ว” ชายหนุ่มออกปากไล่

ธมนต์เดินกะเผลกออกไป ตอนเดินเข้ามาไม่ทันได้คิดถึง

บาดแผลและความเจบ็ปวด แต่พอเดนิออกไปทำาไมมนัถงึเจบ็ขนาดนี้

ก็ไม่รู้ หญิงสาวพยายามซ่อนใบหน้าเจ็บปวดเอาไว้ ก่อนจะค่อยๆ 

กระโดดออกไปด้วยขาข้างเดยีว 

ฟึ่บ!

ร่างบางลอยขึ้นจากพื้น ดวงตาสีรัตติกาลจ้องมองใบหน้าของ

อกีฝ่ายอย่างสงสยั มอืทั้งสองข้างคล้องรอบลำาคอของชายหนุ่มเอาไว้

ยึดตัวเอง พ่อเลี้ยงจิณธนนท์อุ้มร่างบางเดินลงมาด้านล่างและพาไป

ส่งถงึเตยีงนอน ก่อนจะเดนิออกไปทิ้งไว้เพยีงแค่ความสงสยัเท่านั้น 

ใจของหญงิสาวเต้นระรวั ทำาไมความรู้สกึของเธอถงึเริ่มชดัเจน

ขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่ความสมัพนัธ์ของเธอกบัเขากแ็ค่เจ้านายกบัลูกจ้าง




