
ยามเมื่อท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนส ีไกลออกไปแสงสส้ีมนวลตรงขอบฟ้า
สดุปลายผนืน�้าของท้องทะเลบ่งบอกเวลายามเยน็ บนเกาะสว่นตวัแห่งหนึ่ง

ที่อยู่ในจังหวัดชื่อดังทางตอนใต้ของประเทศ ชายหนุ่มอายุประมาณยี่สิบ

ต้นๆ ก�าลงัเดนิเลยีบชายหาดไปยงัโขดหนิด้านหนึ่งของตวัเกาะ 

ความสงบร่มรื่นของเกาะแห่งนี้ยังมีอยู่มาก เพราะมันยังไม่ได้ถูก

ปรบัปรงุเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหรอืรสีอร์ตส่วนตวั บนเกาะจงึมเีพยีงบ้านไม้

หลงัใหญ่หนึ่งหลงั เน้นสร้างแบบให้กลมกลนืกบัธรรมชาตขิองเกาะที่ยงัคง

อุดมสมบูรณ์อยู่

ชายหนุ่มเดนิไปเรื่อยจนกระทั่งถงึส่วนที่เป็นเนนิเขาพอให้ได้ปีนป่าย

เรียกเหงื่อ การเดินจึงเริ่มล�าบากมากขึ้น แต่เพราะคิดว่าถ้าขึ้นไปบนนั้น 

จะได้เหน็ววิสวยๆ ของที่นี่ โดยไม่รู้เลยว่ามเีดก็ผู้หญงิตวัเลก็คนหนึ่งมอง

มาเหน็เขาพอดแีละพยายามร้องเรยีกให้หยุด

“คุณลุง อย่าไปตรงนั้น คุณลุง...มนัอนัตราย!”

เดก็หญงิตะโกนเรยีก แต่ผูช้ายที่สวมหมวกสนี�้าเงนิและเหน็อยูไ่กลๆ 

บทน�ำ



8  l  แ ส น รั ก ส ลั ก ใ จ

ตา กลบัไม่ได้ยนิเสยีง เจ้าตวัจงึตดัสนิใจวิ่งตามไป ด้วยคดิแบบเดก็ๆ ว่า

จะช่วยเตือนเขาได้ แม้ว่าในใจลึกๆ แล้วก็กลัวจะโดนดุและถูกท�าโทษอยู่

เหมอืนกนั เพราะผู้ใหญ่สั่งไว้แล้วว่าห้ามออกมาเล่นไกลๆ 

หลายนาทผ่ีานไป เดก็หญงิกว็ิ่งมาถงึโขดหนิตรงจดุที่ก่อนหน้านี้เหน็

ผู้ชายคนนั้นปีนป่ายขึ้นมา แต่เพราะเป็นเดก็และตวัเลก็กว่า การจะปีนป่าย

ต่อไปจงึไม่ง่ายนกั

“คุณลุงหายไปไหนแล้วล่ะ”

เดก็หญงิพมึพ�า ความกงัวลท�าให้ปีนต่อไปจนกระทั่งขึ้นมาบนโขดหนิ

ที่สูงกว่าเมื่อครู่ แล้วมองไปรอบๆ ก็เห็นหมวกสีน�้าเงินใบหนึ่งตกอยู่ตรง 

โขดหนิที่อยูต่�่าลงไปเบื้องหน้าสองขั้น มนัเป็นหมวกสเีดยีวกบัที่ผู้ชายคนนั้น 

สวมไว้ 

“หรอืว่าเป็นหมวกของคุณลุง!”

เจ้าตวัรบีปีนลงไปเกบ็แต่กเ็ป็นไปอย่างทลุกัทเุลพอสมควรกวา่จะลง

ไปถงึตรงนั้นได้ พอเกบ็หมวกขึ้นมาถอืกม็องหาเจ้าของหมวกที่คดิว่าน่าจะ

อยู่แถวนี้ แต่กลบัไม่เจอ

“คุณลุงไปไหน...”

เด็กหญิงพึมพ�าแล้วก็ชะงักปนตกใจ เมื่อได้ยินเสียงครางและเสียง

เรียกเบาๆ ดังมาจากโขดหินด้านล่างที่เจ้าตัวยืนอยู่ เจ้าตัวถอยกรูดไปยืน

ชดิโขดหนิด้านหลงั มอืก�าหมวกที่ถอืไว้แน่นพร้อมกบัหลบัตาปี๋ คดิว่าโดน

ผหีลอกเข้าแล้ว

“ใคร...นั่นใคร มคีนอยู่ข้างบนใช่ไหม”

เสียงที่ค่อนข้างเบาดังมาจากที่ไหนสักแห่ง เด็กหญิงลืมตาขึ้นแล้ว 

หนัซ้ายหนัขวาอย่างระแวดระวงั จนเสยีงนั้นดงัอกีครั้ง คราวนี้ชดัมากขึ้น

“มคีนอยู่ข้างบนหรอืเปล่า ช่วยด้วย...”

คนถกูขอร้องให้ช่วยท�าใจกล้าขยบัจากจดุที่ยนืพงิโขดหนิด้านหลงัอยู่ 

ชะโงกหน้าลงไปมอง แล้วกเ็หน็ว่ามผีูช้ายคนหนึ่งนอนพงัพาบอยูบ่นพื้นหนิ
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ซึ่งลกึลงไปประมาณสามเมตรจากจุดที่เจ้าตวัยนือยู่ ต�่าลงไปอกีนดิกจ็ะถงึ

จุดที่น�้าทะเลสามารถเอ่อขึ้นมาได้ 

“คุณลุง!”

เด็กหญิงดีใจที่หาตัวคุณลุงที่เห็นเจอแล้ว และโล่งใจที่อีกฝ่ายไม่ใช ่

ผอีย่างที่กลวัในตอนแรก จงึปีนป่ายโขดหนิขั้นแรกลงไป เพื่อจะมองให้ชดั

มากขึ้น แต่เพราะเจ้าตัวดันเรียกออกไปแบบนั้น ท�าเอาคนที่ถูกเรียกว่า 

คุณลุงถงึกบันิ่วหน้าแม้จะเจบ็อยู่ แล้วจงึแก้ไขความเข้าใจผดิ 

“แค่พี่กพ็อ ยงัไม่แก่ขนาดนั้น” เขาบอกแล้วรบีห้ามเมื่อเหน็เดก็หญงิ

ท�าท่าจะปีนลงมายงัโขดหนิอกีขั้นที่มนัอนัตรายมากขึ้น “อย่าลงมาตรงนี้ มนั

อนัตราย!”

“แต่พี่บาดเจบ็ มเีลอืดออกด้วย หนูมผี้าเชด็หน้า” เดก็หญงิว่าแล้ว

หยิบผ้าเช็ดหน้าจากกระเป๋ากางเกงออกมาให้เขาดู เพราะเห็นแผลที่ขมับ 

ข้างหนึ่งของเขามเีลอืดไหลซบิ 

คนถูกยื่นผ้าเชด็หน้าให้ยิ้มขอบคุณในความหวงัดแีบบเดก็ๆ แต่เขา

ไม่สามารถขยับหรือแม้แต่เอื้อมมือไปรับได้ เพราะขาของเขาหักจากการ

ตกลงมาจากโขดหนิเมื่อครู่นี้

“ไม่เป็นไร แผลแค่นี้พี่ทนได้ แต่หนอูย่าลงมาตรงนี้เลย ถ้าตกลงมา

อกีคนจะยิ่งแย่” เขาบอกแล้วถามต่อ “หนูมผีู้ใหญ่มาด้วยหรอืเปล่า”

“เปล่าค่ะ หนูวิ่งตามคุณลุง เอ๊ย พี่ มาคนเดยีว หนูเหน็พี่มาทางนี้ 

จะบอกว่ามันอันตราย หนูตะโกนเรียกแล้วแต่พี่ไม่ได้ยิน ก็เลยวิ่งตามมา 

บอก”

“ไม่ทันแล้ว” เขายังมีแก่ใจพูดเล่นกลับไปทั้งที่เจ็บอยู่ “หนูกลับไป

ตามผู้ใหญ่มาช่วยพี่ได้ไหม”

“แต่ถ้าหนูกลบัไปแล้วพี่เป็นอะไรขึ้นมาล่ะ”

“ไม่เป็นไร พี่ทนไหว รบีไปบอกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเถอะ”

เด็กหญิงพยักหน้ารับแล้วเตรียมปีนโขดหินกลับไปทางเดิม ผู้ชาย
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ที่นอนพงัพาบอยูจ่งึพยายามขยบัตวัเท่าที่จะขยบัได้เพื่อมองตามเดก็หญงิที่

ก�าลงัปีนขึ้นไป เหมอืนเอาใจช่วยให้ท�าส�าเรจ็และภาวนาให้ปลอดภยัไปด้วย

เขามองเด็กหญิงปีนกลับขึ้นไปจนเกือบจะถึงที่หมายข้างบนก็เบาใจ 

เพราะจ�าได้ว่าพ้นจากตรงนั้นไปแล้วมนัจะพาลงไปยงัโขดหนิอกีด้านที่เขาปีน

ขึ้นมาและไม่อันตรายเหมือนกับตรงนี้ จึงละสายตาไปครู่หนึ่ง เพราะรู้สึก

เจบ็ขาจากการขยบั

แต่แล้วจู่ๆ กต็้องตกใจ เมื่อได้ยนิเสยีงร้องดงัขึ้น

“โอ๊ย...หนูเจบ็นะ!”

เขาเงยหน้ามองจังหวะเดียวกับที่ร่างของเด็กหญิงร่วงลงมากระแทก

กบัโขดหนิที่อยู่เหนอืเขาขึ้นไปพอด!ี



บริเวณโถงทางเดินในอาคารส�านักงานของโรงแรมที่อยู่ริมแม่น�้า
เจ้าพระยา นักศึกษาสาวเจ้าของใบหน้ารูปไข่สวยหวานและมีแก้มป่อง 

น่าหยกิเป็นเอกลกัษณ์ เดนิออกมาจากห้องห้องหนึ่ง หลงัจากที่เจ้าตวัเข้าไป

เมื่อสองชั่วโมงก่อนหน้านี้ เพื่อสอบสมัภาษณ์และสอบข้อเขยีน 

หล่อนตรงไปยงับนัไดเพื่อลงสูล่อ็บบชีั้นล่าง ใบหน้าสวยเป่ียมไปด้วย

รอยยิ้ม เพราะผลสอบสมัภาษณ์และข้อเขยีนด้านภาษาออกมาแล้วว่าหล่อน

ผ่านฉลุย ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดหล่อนก็จะได้ฝึกงานที่นี่ในอีกสองอาทิตย์

ข้างหน้านี้ 

แสนรัก สิริภัทร์ เป็นหลานสาวของ สินธร สิริภัทร์ รุ่นน้องของ 

มงคล พศติราภกัดิ์ ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมแห่งนี้ ทั้งที่สนิธรผูเ้ป็นปูเ่องกเ็ป็น

เจ้าของโรงแรมเหมือนกัน แต่ว่าเป็นโรงแรมระดับสามดาว ไม่ได้ใหญ่โต

เหมอืนที่นี่

ผู้เป็นปู่แนะน�าให้หล่อนมาฝึกงานที่นี่ แทนที่จะให้ฝึกงานที่โรงแรม

ของตวัเอง เพราะไม่อยากให้หล่อนมปัีญหาวุ่นวายใจกบัแมเ่ลี้ยง เนื่องจาก

๑
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หล่อนไม่ใช่หลานสายตรงที่มีสิทธิ์ใดๆ ในบ้านสิริภัทร์ เพราะเป็นแค่ลูกที่

เกดิจากเมยีน้อยของพ่อ

หลายสบิปีก่อน นภดลผูเ้ป็นพ่อมภีรรยาและลกูสองคนอยูแ่ล้วก่อน

ที่จะมาเจอมณพีร แล้วคบหากนัฉนัชูส้าวและสานสมัพนัธ์ลกึซึ้ง จนกระทั่ง

มแีสนรกัออกมา 

นภดลไม่ได้พาแสนรกัเข้ามาอยู่ในบ้านสริภิทัร์ตั้งแต่แรก แต่เพิ่งพา

เข้ามาหลังจากที่มณีพรล้มป่วยและจากไปอย่างกะทันหัน ตอนนั้นแสนรัก

อายไุด้แปดขวบ หล่อนเพิ่งมารูต้อนโตว่า พ่อไม่ได้รกัพมิพ์นรผู้ีเป็นแม่เลี้ยง

เลยแม้แต่น้อย แต่ที่ยอมแต่งงานด้วย เพียงเพราะความเหมาะสมและ

ตามใจคุณย่าที่เป็นใหญ่ที่สุดในบ้านในขณะนั้น 

หลงัจากแสนรกัเข้ามาอยูใ่นบ้านสริภิทัร์แล้ว กไ็ม่ได้มอีะไรเปลี่ยนไป 

นอกจากแค่ได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่อ นอกนั้นแล้วหล่อนกไ็ม่มสีทิธิ์ไม่มเีสยีง

อะไรในบ้าน เหมือนคนมาขออาศัยอยู่มากกว่า แม่เลี้ยงกับพี่สาวไม่ชอบ

หล่อนอย่างออกนอกหน้า ส่วนพี่ชายกไ็ม่ชอบเหมอืนกนั แต่เขาไม่มายุง่และ

ไม่สนใจหล่อน มแีต่ภวติาผู้เป็นพี่สาวเท่านั้นที่ชอบกลั่นแกล้งหล่อนบ่อยๆ 

แต่แสนรกักไ็ม่เคยปรปิากบอกให้นภดลรู้ 

จนกระทั่งวนัหนึ่ง นภดลเสยีชวีติจากการตกบนัไดและเส้นเลอืดใน

สมองแตก ท�าให้ชวีติของหล่อนถงึจุดพลกิผนัรอบที่สอง จากที่เสยีแม่ไปก็

ต้องมาเสยีพ่อไปอกี โชคดทีี่สนิธรผูเ้ป็นปูใ่ห้ความเมตตา ยอมให้อยูใ่นบ้าน

สริภิทัร์ต่อไปได้ หล่อนจงึเริ่มตดิคณุปูต่ั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ท่านเองกร็กัใคร่

เอน็ดูหล่อนมากเช่นกนั

ทว่าการที่ผู้เป็นปู่เอน็ดูแสนรกัท�าให้พมิพ์นรเีข้าใจผดิว่า ท่านคดิจะ

ยกทรัพย์สมบัติรวมทั้งโรงแรมและรีสอร์ตให้แก่แสนรักแทนลูกของหล่อน 

จนท่านต้องประกาศต่อหน้าทุกคนอย่างชัดเจนว่าแสนรักไม่มีสิทธิ์ใดๆ ใน

โรงแรมและรสีอร์ต 

แต่แม้สนิธรจะประกาศออกไปอย่างนั้น แต่พอลบัหลงัแม่เลี้ยงและ
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ทุกคนแล้ว ผู้เป็นปู่บอกหล่อนว่า ที่ท่านไม่ยกโรงแรม รสีอร์ต หรอืแม้แต่

หุ้นของโรงแรมให้แสนรกัเลยแม้แต่ส่วนเดยีว ไม่ใช่ว่าท่านไม่รกั แต่เพราะ

รักจึงไม่อยากให้หล่อนต้องมาวุ่นวายกับการแก่งแย่งชิงผลประโยชน์ และ 

รู้ดวี่าจะท�าให้หลายๆ ฝ่ายเกดิความไม่พอใจ จงึกนัแสนรกัออกจากวงจรนี้

และได้ท�าพินัยกรรมมอบทรัพย์สมบัติไว้ให้แสนรักต่างหากแล้ว เผื่อว่า 

ถ้าท่านเกดิเจบ็ป่วยและจากไป แสนรกัจะได้ไม่ล�าบาก 

หล่อนเข้าใจและขอบคุณสินธร แล้วจึงมุ่งมั่นตั้งใจเรียนโดยเลือก

เรียนด้านภาษาตามที่สินธรแนะน�า เพราะสินธรมองว่าถึงจะไม่อยากให้

หล่อนก้าวเข้ามายุ่งเรื่องการบริหารธุรกิจของครอบครัว แต่ถ้าหล่อนเลือก

ท�างานในสายงานนี้ ตัวท่านก็ยังพอมีคนรู้จัก และช่วยฝากเข้าท�างานใน

องค์กรดีๆ  ได้ 

แสนรกัเดนิลงบนัไดและก�าลงัจะเดนิตรงไปยงัประตทูางเข้าด้านหน้า

อาคาร แต่เดนิไปได้ไม่ถงึไหน กถ็ูกผู้หญงิที่เพิ่งออกจากลฟิต์ร้องเรยีกไว้

“แสนรกั”

เจ้าของชื่อชะงกัฝีเท้าพลางหนัตามเสยีงเรยีก กเ็หน็นุชภาผู้ช่วยของ

หวัหน้าฝ่ายฝึกอบรมพนกังานที่หล่อนเจอตอนส่งข้อสอบวดัความรู้

“ลมืเอกสารจ้ะ” นชุภายื่นเอกสารให้ ปากกบ็อกไปด้วย “นี่พี่ว่าถ้าลง

มาไม่ทนั จะวอบอก รปภ. ให้เรยีกแสนรกัไว้ เพราะคดิว่าน่าจะยงัไม่ทนั

ออกไปพ้นประตูโรงแรม”

“ขอบคุณค่ะพี่แวว ขอโทษด้วยนะคะที่ท�าให้พี่แววต้องเอามาให้” 

หล่อนกล่าวขอบคณุพลางรบัแฟ้มเอกสารพลาสตกิมาถอื รูส้กึผดิที่ต้องเป็น

ภาระให้คนอื่น แต่นุชภาไม่ถอืสากบัเรื่องแค่นี้

“ไม่เป็นไรจ้ะ แล้วนี่กลบับ้านเลยหรอืเปล่า หรอืจะไปแวะที่ไหนต่อ 

แล้วกลบัยงัไง”

“เดี๋ยวแสนรกัไปขึ้นมอเตอร์ไซค์วนิแล้วไปต่อรถไฟฟ้าอกีทคี่ะ”

“งั้นกลบัดีๆ  นะ”
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“ค่ะพี่แวว” 

แสนรักรับค�าแล้วยกมือขึ้นไหว้ แต่หูหล่อนแว่วเสียงพนักงานที่อยู่

ห่างออกไปใกล้กบัลฟิต์อกีตวัเอ่ยชื่อคนคนหนึ่งออกมา ท�าให้ต้องหนัไปมอง 

พบผู้ชายร่างสูงดูสะโอดสะอง แต่แฝงไว้ด้วยความแข็งแกร่งและแผ่ความ

รู้สึกน่าเกรงขามออกมา ไหล่กว้างภายใต้เสื้อสูทเรียบหรูสีเทาเข้มของเขา  

ให้ความรู้สึกของการปกป้อง เสี้ยวหน้าด้านข้างคมเข้ม จมูกโด่งเป็นสัน 

รบักบัใบหน้า ชวนให้อยากรู้เหลอืเกนิว่าถ้าหนัมาจะหล่อเหลาสกัแค่ไหน

หญงิสาวมองแล้วกค็ดิว่าเขาต้องเป็นคณุศรตุคนเดยีวกบัที่หล่อนเคย

ได้ยนิแต่ชื่อจากค�าบอกเล่าและค�าชื่นชมของคุณปู่มาตั้งแต่เดก็แน่ๆ เพราะ

พนกังานที่อยู่ใกล้เขามที่าทนีอบน้อมมาก 

แต่เขาเหมอืนจะรู้ตวัว่าถูกมอง เพราะจู่ๆ เขากห็นัมา แรกสบตากนั

เขาท�าให้หล่อนสะดุ้งเพราะดวงตาคมเหมือนกับจะมองทะลุผ่านร่างหล่อน

ได้ พานท�าให้แข้งขาของหล่อนเหมอืนจะอ่อนยวบเสยีให้ได้

‘โอ้ว หล่อลาก หล่อระทวย หล่ออะไรเบอร์นี้ มาดผู้บรหิารขนาดนี้ 

มนิ่าพี่ภูถงึเทยีบไม่ตดิ’ 

แสนรกัคดิในใจพร้อมกบัพยายามท�าหน้านิ่ง ทั้งที่อยากกรี๊ดเตม็แก่ 

แต่อกีใจกอ็ดไม่ได้ที่จะนกึเปรยีบเทยีบกบัพี่ชายต่างแม่ของตนเอง ที่มกัจะ

โดนคุณปู่เอาศรุตมาเปรยีบเทยีบให้ฟังอยู่บ่อยๆ 

‘พี่ภูชดิซ้ายเลย’

หญงิสาวคดิแล้วจงึเป็นฝ่ายหลบตาก่อน พอดกีบัที่เขาหนัไปพูดกบั

คนที่เดมิตามมา แล้วเดนิไปอกีทางหนึ่ง หล่อนจงึได้แต่มองตามไปและยิ้ม

ในใจ ถ้าเพื่อนๆ มาเหน็คงกรี๊ดแตกแน่

เมื่อศรตุเดนิจากไปแล้ว นชุภาที่เหน็หล่อนยงัตะลงึกบัความหล่อของ

เจ้านายกเ็อ่ยแซวกึ่งบอก

“นั่นคุณศรุต เป็นกรรมการผู้จดัการของที่นี่ หล่อใช่ไหมล่ะ นั่นน่ะ

เจ้าชายน�้าแขง็ของโรงแรมเลยจ้ะ”
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นุชภาอดไม่ได้ที่จะพูดถึงเจ้านาย ที่ถูกพนักงานทั้งหลายแอบเรียก

ลับหลังว่าเจ้าชายน�้าแข็งเป็นเพราะความหล่อเหลา บวกกับมาดนิ่งๆ และ

ดวงตาที่ดูดุทั้งที่ยงัไม่ได้ท�าอะไร แต่กลบัท�าให้คนเกรงกลวัได้ ถงึขนาดมี 

สามหวัโจกที่ท�างานด้วยกนัมานาน แอบเป็นเอฟซเีจ้านายด้วย

หล่อนฟังแล้วกไ็ด้แต่ยิ้ม ไม่ได้พูดเรื่องของศรุตต่อ นอกจากยกมอื

ไหว้ผู้ช่วยฝ่ายอบรมอกีครั้ง แล้วจงึขอตวักลบับ้าน นุชภาจงึกลบัไปท�างาน

ตามเดมิ

แสนรกัเดนิออกมาจากอาคารแล้วเดนิไปตามทางเท้าที่อยูด้่านข้างของ

ถนนส่วนบคุคลของโรงแรมซึ่งเป็นทางให้รถวิ่งเข้าออก หล่อนเดนิมาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งออกมาถึงด้านหน้าทางเข้า ตรงที่มีป้อมของพนักงานรักษาความ

ปลอดภยั กห็ยุดทกัทายลงุยาม เพราะตอนขามาได้รบัความอนเุคราะห์จาก

ลุงพนักงานรักษาความปลอดภัยช่วยบอกทางให้ว่าส�านักงานของโรงแรมนี้

ต้องไปที่ไหน 

เนื่องจากโรงแรมแห่งนี้มสีองอาคาร อาคารที่ใหญ่และสงูกว่าคอืส่วน

ของลูกค้าและการให้บริการ ส่วนอาคารสูงห้าชั้นที่อยู่ติดกัน คืออาคาร

ส�านกังานของโรงแรม ถ้าไม่รู้อาจจะเดนิไปผดิอาคารได้

“เรยีบร้อยไหมหนู”

“เรยีบร้อยค่ะ ขอบคุณนะคะคุณลุง” 

แสนรักบอกพร้อมกับส่งยิ้มกว้างให้แล้วเดินเลี้ยวออกจากเขตของ

โรงแรม หล่อนเดนิไปจนกระทั่งเกอืบถงึป้ายจอดรถประจ�าทาง แต่จู่ๆ  กลบั

มผีู้ชายคนหนึ่งวิ่งสวนมา แล้วกระชากกระเป๋าสะพายของหล่อนอย่างแรง

“โอ๊ย!” 

หญิงสาวร้องพร้อมกับที่ร่างถลาไปตามแรงกระชาก แฟ้มเอกสาร

พลาสตกิที่กอดอยูพ่ลนัหล่นลงไปกองกบัพื้น ส่วนคนที่กระชากกระเป๋าของ

หล่อนกว็ิ่งหนไีปอย่างรวดเรว็พร้อมกบักระเป๋าในมอื

หล่อนมองตาม พอรูต้วัว่าเพิ่งถกูวิ่งราวไปหมาดๆ เลอืดความบ้าและ
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ตวัตนอกีด้านหนึ่งกเ็ปิดเผยออกมา เพราะความจรงิแล้วหล่อนไม่ใช่สาวน้อย

เรยีบร้อยดั่งผ้าพบัไว้ ซึ่งจะท�าตวัเรยีบร้อยเฉพาะกบัผู้ใหญ่และคนที่เคารพ

เท่านั้น แต่กบัคนที่ท�าตวัไม่น่าเคารพและไม่น่าให้อภยั มนักจ็ะเป็นอกีเรื่อง

หนึ่งเลย!

“เฮ้ย! หยุดนะ ไอ้ขโมย เอากระเป๋าฉนัคนืมานะ!”

แสนรกัร้องตะโกน รบีเกบ็แฟ้มขึ้นมาแล้ววิ่งตามมนัไป โชคดทีี่หล่อน

ใส่รองเท้าผ้าใบ ไม่ใช่รองเท้ามส้ีน กระโปรงนกัศกึษากเ็ป็นกระโปรงพลตีสั้น

คลุมเข่าท�าให้วิ่งสะดวก แต่ถึงอย่างนั้นก็ยังโชคร้ายอยู่อย่างหนึ่ง นั่นคือ 

บนทางเท้าเบื้องหน้าไม่มผีู้คนเดนิผ่านมาพอให้ช่วยหยุดคนร้ายได้เลย 

หญงิสาววิ่งตามคนร้ายไปจนกระทั่งเกอืบตามมนัทนั แต่จู่ๆ  มนักลบั

วิ่งลงไปบนถนนใหญ่ ตดัหน้ารถบเีอม็ดบัเบลิยูสขีาวที่ก�าลงัแล่นมา ท�าเอา

รถยนต์คนัสวยถึงกับเบรกตัวโก่งลั่นถนน ส่วนรถยนต์คันอื่นๆ ที่ขบัตาม

หลงัมากต็้องเบรกตามกนัเป็นทวิแถว ผู้คนทั้งสองฝั่งถนนกพ็ลอยหนัมอง

ไปด้วย 

เอี๊ยด!

กันชนด้านหน้ารถปะทะกับสะโพกของคนร้ายจนมันกระเด็นล้มลง

แล้วกลิ้งไปสองตลบ แสนรักชะงักมองรถยนต์ทีมองคนร้ายทีด้วยความ 

ตกตะลึง แต่หล่อนเห็นชัดเจนว่าคนร้ายไม่ได้โดนชนแบบจังๆ เรียกว่า 

แรงกระแทกที่เกดิขึ้นเกดิจากที่ตวัมนัวิ่งไปชนรถเองมากกว่า ท�าให้ความมี

มนุษยธรรมของหล่อนไม่ท�างาน อกีทั้งความโกรธที่โดนวิ่งราวกระเป๋ามนัมี

มากกว่าด้วย!

เจ้าตัวจึงรีบวิ่งเข้าไปคว้ากระเป๋าของตนเอง ซึ่งคนร้ายท�าหลุดมือ 

และตกอยู่บนพื้น แต่คนร้ายกลับลุกขึ้นมาตอนที่หล่อนเกือบคว้ากระเป๋า 

ไว้ได้ พร้อมกนันั้นมนักห็นัมาชี้หน้าข่มขู่

“อย่าเข้ามานะมงึ ไม่งั้นกูกระทบืมงึแน่!”

หญิงสาวชะงักด้วยความเจ็บใจ เกือบจะได้กระเป๋าคืนอยู่แล้วเชียว 
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จังหวะนั้นเองเจ้าของรถยนต์คันสวยที่ถูกคนร้ายวิ่งตัดหน้าก็ก้าวลงมาจาก

รถ หล่อนเหลอืบไปมองแล้วกช็ะงกัเมื่อเหน็ว่าเขาเป็นใคร

“คณุศรตุ…” หล่อนครางอย่างไม่อยากเชื่อว่า ผูช้ายหล่อววัตายควาย

ล้มคนนั้นจะมาอยู่ตรงนี้ 

ฝ่ายศรุตที่เพิ่งก้าวลงมาจากรถก็ประเมินสถานการณ์ตรงหน้าทันท ี

ยิ่งเห็นคนที่วิ่งตัดหน้ารถหันไปพูดกับนักศึกษาสาวด้วยท่าทางคุกคามข่มขู่ 

แถมในมอืมกีระเป๋าผูห้ญงิอยูด้่วย แค่นั้นกพ็อจะเดาได้แล้วว่าวิ่งราวมาอย่าง

แน่นอน แต่เขาไม่ได้สนใจเรื่องนั้น ที่สนใจที่สดุตอนนี้คอื มนัวิ่งตดัหน้ารถ

ของเขาและท�าให้เขาเกอืบเกดิอุบตัเิหตุที่ไม่ควรเกดิ!

“วิ่งตดัหน้ารถคนอื่นแบบนี้ ไม่คดิจะขอโทษหน่อยเหรอ”

“ไม่ใช่เรื่องของมงึ!” 

คนร้ายหันมาตวาดใส่ หมุนกายหันหลังเตรียมวิ่งตัดหน้ารถฝั่งที่วิ่ง

สวนมาเพื่อหนี แต่เพราะมันหันหลังให้นั่นแหละจึงกลายเป็นข้อผิดพลาด 

ศรุตคว้าอะไรบางอย่างจากบริเวณคอนโซนหน้ารถ ที่เขาเปิดหน้าต่างด้าน

ข้างเอาไว้พอด ีแล้วใช้สิ่งที่หยบิมานั่นแหละเขวี้ยงใส่คนร้าย

พลั่ก!

ร่างของคนร้ายเซถลาด้วยความเจ็บ เพราะสิ่งที่เขาขว้างออกไปคือ

เพาเวอร์แบงก์ แล้วกไ็ม่รู้ว่าเป็นโชคดหีรอืโชคร้ายของคนร้ายกนัแน่ ที่มุม

ของเพาเวอร์แบงก์พุ่งเข้าใส่ศรีษะของมนัเข้าอย่างจงั

“โอ๊ย...!”

คนร้ายร้องขณะที่เสยีหลกัหน้าทิ่มไปข้างหน้าและเสยีจงัหวะ แสนรกั

ใช้จงัหวะนั้นเข้าไปคว้ากระเป๋าของตนเองมาจากมนัอย่างไม่คดิหน้าคดิหลงั 

เพราะอยากได้ของคนืมากกว่าสิ่งอื่นใด

ศรุตเห็นดังนั้นก็รีบถลาเข้าไปช่วย เพราะกลัวคนร้ายจะหันกลับมา

เล่นงานหล่อน แล้วกเ็ป็นอย่างที่คดิ คนร้ายหนักลบัมา แม้จะยงัมนึหวั แต่

ความโกรธและความฉนุเฉยีวมมีากกว่า มนัก�าหมดัแน่นก่อนจะเอี้ยวตวัมา 
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แล้วพุ่งหมดัใส่แสนรกั

แต่ศรุตเข้าถงึตวัของหล่อนได้ทนัเวลา เขาใช้ท่อนแขนปัดหมดัที่ชก

เข้าใส่พร้อมกับชกสวนกลับไป เล่นเอาคนร้ายหน้าหงาย ส่วนแสนรักก็ได้

แต่อ้าปากค้าง เพราะนอกจากเขาจะชกไปหนึ่งหมดัแล้ว ยงัพุง่เข้าใส่คนร้าย

แล้วใช้จังหวะที่คนร้ายคิดสวนกลับ บิดแขนคนร้ายไขว้กัน แล้วใช้ทักษะ

การต่อสู้ผสมกบัแรงเหวี่ยงส่งมนัลงไปนอนกองกบัพื้นได้อย่างง่ายดาย

‘โอ้ เหน็หล่อเนี้ยบมาดคุณชาย ไว้ใจไม่ได้ค่ะ’

แสนรกัแอบครางในใจแล้วขอลบภาพความเป็นคุณชายมาดนิ่ง ที่ดู

สะโอดสะองจนไม่คิดว่าจะมีทักษะการต่อสู้ เอากลับไปกองไว้ในมุมในสุด

ของหลบืที่เลก็ที่สุดในใจได้เลย

อึดใจถัดมา ต�ารวจที่ได้รับแจ้งเหตุจากมอเตอร์ไซค์วินที่ขับผ่านมา

เจอเหตกุารณ์กม็าถงึ จงึรบีเข้ามาจบัคนร้ายใส่กญุแจมอื เพื่อไม่ให้หลบหน ี

พอจดัการเรยีบร้อยกต็ั้งใจจะหนัมาถามเรื่องราวกบัศรุต แต่เขากลบัหนัไป

หานกัศกึษาสาวที่อยูใ่กล้ๆ เสยีก่อน แล้วดใุส่ชนดิไม่สนใจว่าต�ารวจจะอยาก

พูดอะไรกบัเขา เพราะเขากโ็กรธหล่อนด้วยที่ท�าอะไรไม่ยั้งคดิ

“ไม่ได้คิดถึงผลลัพธ์อะไรเลยใช่ไหม ถึงวิ่งเข้าไปหาคนร้ายแบบนั้น 

รู้ไหมว่ามันอันตรายและเสี่ยงมากแค่ไหน ต้องคิดให้มากกว่านี้ก่อนจะท�า

อะไรลงไป ไม่อย่างนั้นคนอื่นเขาจะเดอืดร้อน” 

แม้น�้าเสยีงจะราบเรยีบตดิขรมึ ไม่มอีาการตะคอกเสยีงดงัหรอืว่าใช้

ค�าพดูเสยีดแทงใดๆ แต่แค่นั้นกท็�าเอาคนโดนดถุงึกบัจ๋อย เถยีงไม่ออกเลย

สกัค�าเดยีว

เจ้าหน้าที่ต�ารวจเหน็แล้วกเ็ปลี่ยนใจยงัไม่เข้าไปแทรกตอนนี้ เปลี่ยน

เป็นวิทยุเรียกขอก�าลังสนับสนุน เพื่อจะได้พาตัวคนร้ายขึ้นรถไปยังสถานี

ต�ารวจ 

สว่นศรตุกบัแสนรกักต้็องไปให้ปากค�าที่สถานตี�ารวจดว้ยเหมอืนกนั 

ท�าให้หลอ่นตกที่นั่งล�าบาก ต้องอาศยัรถของเขาไปยงัสถานตี�ารวจ ระหวา่ง
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ทางที่นั่งรถไปแสนรักก็โดนซักประวัติไปด้วย เพราะศรุตจ�าหน้าหล่อนได้

จากตอนที่เหน็ในลอ็บบขีองโรงแรม

“เธอเป็นนกัศกึษาที่จะมาฝึกงานกบัโรงแรมของฉนัใช่ไหม”

ศรุตเอ่ยถามแต่ตายังมองถนนหนทางตรงหน้า สีหน้าเขาเรียบเฉย

เช่นเดยีวกบัน�้าเสยีง เหมอืนต้องการชวนคุยมากกว่าซกัถามเพื่อการอื่น

“ใช่ค่ะ”

“แล้วชื่ออะไร” เขาถามต่อ 

“ชื่อแสนรกัค่ะ” 

แสนรกับอกชื่อจรงิแต่ไม่ยอมบอกนามสกลุ ไม่อยากให้เขารูว่้าตนเอง

เป็นหลานของสนิธร เพราะตอนนี้มชีนกัตดิหลงัเรื่องที่หล่อนวิ่งตามคนร้าย

อย่างไม่คดิหน้าคดิหลงัอยู่ ถ้าเกดิเขารู้ว่าหล่อนเป็นใคร มหีวงัเขาต้องเอา

เรื่องนี้ไปบอกคุณปู่ของหล่อนแน่ๆ

“แล้วชื่อเล่นล่ะ”

“ชื่อเล่นกแ็สนรกัค่ะ แต่บางครั้งเพื่อนสนทิกจ็ะเรยีกแค่แสนเฉยๆ”

“ชื่อแปลกแต่ก็เพราะดี” ชายหนุ่มว่าแล้วชวนหล่อนคุยต่อเกี่ยวกับ

เหตกุารณ์ที่เพิ่งผ่านพ้นไป “ท�าไมถงึวิ่งตามคนร้าย แทนที่จะปล่อยไป หรอื

ว่าพกเงนิไว้ในกระเป๋าเยอะ”

“ไม่เยอะค่ะ แต่เพิ่งจะได้เงินค่าขนมมา แล้วก็ไม่อยากเสียเวลาไป

แจ้งความท�าบตัรใหม่”

หญงิสาวตอบอ้อมแอ้มตามความจรงิ หล่อนได้ค่าขนมเป็นรายเดอืน

จากคณุปู ่แล้วท่านกเ็พิ่งจะให้มาเมื่อเช้านี้ ขนืกลบับ้านไปแล้วขอเงนิค่าขนม

คุณปู่ใหม่ คงได้ตอบค�าถามกนัยาวแน่ 

ฝ่ายคนถามพอได้ยินค�าตอบก็ไม่ได้พูดอะไรต่อ นอกเสียจากแอบ

ประเมนิหล่อนอย่างเงยีบๆ เริ่มจากดูการแต่งตวั ถงึแม้จะเป็นชุดนกัศกึษา

แต่กเ็ป็นชดุที่ค่อนข้างเรยีบร้อย ไม่ได้แต่งเหมอืนบางคนที่เขาเคยเหน็ ที่ใส่

เสื้อตวัเลก็รดัติ้ว แล้วใส่เสื้อในดนัทรงให้หน้าอกดลู้นหลามกบักระโปรงสั้น
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แหวกหน้าผ่าข้าง จนไม่รู้ว่านั่นคือแต่งตัวให้สมกับการเป็นนักศึกษาหรือ

ตั้งใจจะโชว์กันแน่ ส่วนกระเป๋าก็เป็นกระเป๋าสะพายธรรมดา ไม่ได้มียี่ห้อ 

แฟ้มใสใส่เอกสารก็เป็นแบบปกติทั่วไป ซึ่งถ้านี่เป็นการแต่งตัวตามปกติ

จรงิๆ ไม่ใช่แต่งมาเพื่อสมัภาษณ์เข้าฝึกงาน กถ็อืว่าเป็นนกัศกึษาที่ค่อนข้าง

เรยีบร้อย ไม่ใช่นกัศกึษาประเภทท�าตวัอู้ฟู่ ใช้จ่ายเกนิก�าลงัตวัเอง

“ท�าไมถงึเลอืกมาฝึกงานที่โรงแรมนี้”

“อนันี้ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการสมัภาษณ์ใช่ไหมคะ”

แสนรกัถามกลบั แล้วกแ็ทบอยากจะตบปากตวัเองนกั ที่ดนัเผลอตวั

ย้อนถามออกไป ถงึอย่างไรเขากเ็ป็นผู้ใหญ่กว่า แถมเป็นผู้บรหิารระดบัสูง

ของโรงแรมที่หล่อนก�าลงัจะไปฝึกงานด้วย

‘โอ๊ย! พลาดแล้วไอ้แสนรกั’

ศรุตนิ่วหน้าเลก็น้อย เกอืบจะถามไปอยู่แล้วเชยีวว่า หล่อนรู้หรอืว่า

เขาเป็นใคร แต่พอหวนคิดว่าตอนที่เขาเห็นหล่อนครั้งแรก หล่อนก็ยืนอยู่

กบัฝ่ายอบรมพนกังาน เป็นไปได้ว่าพนกังานคนนั้นอาจจะบอกหล่อนแล้วว่า

เขาเป็นใคร

“ไม่ต้องห่วง ฉนัไม่ยุ่งกบัการตดัสนิใจคดัเลอืกเดก็ฝึกงาน”

แสนรกัฟังแล้วกถ็อนหายใจโล่งอก แล้วจงึตอบค�าถามเขา

“แสนรกัเลอืกฝึกงานที่โรงแรมเพราะใกล้บ้าน เดนิทางสะดวกค่ะ”

ชายหนุม่พยกัหน้ารบั ขณะขบัรถต่อไปจนกระทั่งมาถงึสี่แยกไฟแดง

กห็ยดุรอสญัญาณไฟ แต่เพราะในรถมนัเงยีบเกนิไป เขาจงึเปิดเพลงเพื่อให้

บรรยากาศผ่อนคลายมากขึ้น แต่พอเพลงขึ้นเท่านั้น ผู้หญงิที่นั่งข้างคนขบั

ก็แทบจะข�าพรืดออกมา เพราะมันเป็นเพลงที่เก่าพอสมควร ถึงจะไม่เก่า

ประหนึ่งยุคคุณปู่ยงัหนุ่ม แต่อย่างน้อยกย็ี่สบิปีแล้วแน่นอน

‘ฟังเพลงบอกอายุเลย คนหล่อหวัใจแก่’

แสนรกัคดิ ไม่ได้แปลกใจเรื่องอายขุองเขา ในเมื่อหล่อนได้ยนิชื่อเขา

ตั้งแต่ยงัเป็นเดก็ จนตอนนี้หล่อนอายุยี่สบิเอด็แล้ว เพราะฉะนั้นเขากต็้อง
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อายุสามสิบหกหรือไม่ก็สามสิบเจ็ด แต่ก็ถือว่าเขาเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเอง 

ได้ด ีส�าหรบัคนอายสุามสบิไปแล้ว เพราะถ้าหล่อนไม่รู้มาก่อนอาจจะเดาว่า 

เขาอายุสกัสามสบิต้นๆ แน่นอน

“รู้จกัเพลงนี้หรอืเปล่า”

“เคยได้ยนิตามห้างค่ะ ไม่รู้ว่าชื่อเพลงอะไร แต่ความหมายด”ี 

“ความหมายดจีรงิๆ นั่นแหละ ทุกสิ่งที่ฉนัท�า ฉนัท�ามนัเพื่อเธอ...” 

เขาแปลชื่อเพลงให้ฟัง แล้วก็บอกเพิ่มอีกนิดว่า “แต่จะมีสักกี่คนที่จะท�า 

ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนที่เรารกัได้อย่างสุดหวัใจ สุดท้ายมนักเ็ป็นแค่เพลง”

แสนรกัยิ้มแห้งๆ ไม่ตอบค�าถามนี้ เพราะไม่รู้จะตอบอย่างไร พอดี

กับที่สัญญาณไฟเขียวสว่างขึ้น ศรุตจึงเข้าเกียร์และเหยียบคันเร่งพารถ

เคลื่อนออกจากที่ มุง่หน้าสู่สถานตี�ารวจ แล้วไม่นานนกักม็าถงึที่หมาย ศรุต

เลี้ยวเข้าไปจอดที่ด้านหน้าอาคารใกล้กบัเสาธง

สองหนุม่สาวลงจากรถแล้วขึ้นไปที่สถานตี�ารวจ เสยีเวลาในการสอบ

ปากค�าไปเกอืบหนึ่งชั่วโมงกว่าจะเสรจ็ หลงัจากสอบปากค�าเรยีบร้อยทั้งสอง

คนกล็งมาจากสถานตี�ารวจ

แสนรกัเดนิน�าลงมาก่อนโดยมศีรุตเดนิตามมาตดิๆ แต่พอลงมาถงึ

บนัไดขั้นสดุท้ายหล่อนกห็นัมาหาและท�าท่าอกึอกัเหมอืนมอีะไรจะพดูจนเขา

ต้องเอ่ยปากถาม

“มอีะไร”

“คอื...แสนรกัจะขอแยกตรงนี้เลยค่ะ”

“มธีุระต้องไปท�าต่อเหรอ” 

ศรุตถามพลางยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมาดู มันบอกเวลาประมาณบ่าย 

สามโมงกว่าๆ เกอืบสี่โมงเยน็แล้ว ใกล้ช่วงเวลาเร่งด่วน ทกุคนเลกิงานแล้ว

และรถตดิ ถนนกลายเป็นลานจอดรถดีๆ  นี่เอง

“เปล่าค่ะ จะกลบับ้าน”

“งั้นเดี๋ยวฉนัไปส่งให้กไ็ด้”
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“ไม่เป็นไรค่ะ แสนรกักลบัเองได้” 

แสนรักปฏิเสธอีกครั้ง ไม่มีทางยอมให้เขาไปส่งที่บ้านแน่ๆ เพราะ

กลวัวา่เขาจะเอาเรื่องที่เกดิขึ้นในวนันี้ไปบอกคณุปู ่แลว้หลอ่นกค็งโดนท่าน

เทศน์ยาวแน่นอน 

“ฉนัจะไปส่ง”

คราวนี้น�้าเสียงราบเรียบของเขาไม่ใช่ค�าบอกเล่า แต่เป็นค�าสั่งว่าเขา

ต้องการจะไปส่งหล่อน แล้วก็ไม่ขอฟังค�าปฏิเสธด้วย แต่ว่าแสนรักไม่ได้ 

ว่านอนสอนง่ายขนาดนั้น ถงึจะเป็นเดก็ดใีนสายตาของคุณปู่ แต่หล่อนกม็ี

มุมดื้อและเป็นยายแสนดื้ออยู่เหมอืนกนั

“ไม่เป็นไรค่ะ แสนรกักลบัเองได้ ขอลาตรงนี้เลยนะคะ สวสัดคี่ะ”

หญิงสาวกล่าวจบก็ยกมือขึ้นไหว้ก่อนจะหมุนกายเตรียมเดินไปจาก

หน้าบนัไดทางขึ้นสถานตี�ารวจ แต่ขาของหล่อนก้าวไปได้เพยีงแค่ก้าวเดยีว

กต็้องชะงกั เมื่อศรุตส่งเสยีงมาลอยๆ

“ถ้าก้าวไปอกีก้าวเดยีว เธออาจต้องไปท�าเรื่องสอบสมัภาษณ์และขอ

ฝึกงานที่โรงแรมใหม่”

หล่อนหนัขวบักลบัมาพร้อมกบัอ้าปากค้าง ไม่คดิว่าเขาจะมาไม้นี้ ซึ่ง

ถ้าตัดเรื่องที่เขารู้จักกับคุณปู่ออกไป เหลือแค่หล่อนที่เป็นว่าที่นักศึกษา

ฝึกงานในโรงแรมของเขาแล้วละก ็เขากถ็อืเป็นเจ้านายของหล่อนดีๆ  นี่เอง 

แล้วเจ้านายกม็สีทิธิ์ก�าหนดเส้นทางของลูกน้องด้วยเช่นกนั!

ศรตุมองหลอ่นนิ่งโดยไม่พดูอะไร ราวกบัก�าลงัให้เวลาตดัสนิใจ แต่

เพราะหล่อนเอาแต่อ้าปากค้างอยู่อย่างนั้นนานเกนิไป เขาจงึท�าเป็นเดนิตรง

ไปที่รถยนต์ของตนเอง ดูเผินๆ เหมือนจะยอมตามใจ แต่ไม่เลยสักนิด 

หล่อนรู้ได้ในทนัทวี่านั่นคอืเสยีงระฆงัเตอืนว่า ห้ามท�าตวัมปีัญหากบัเขา!



ศรตุเดนิมาถงึรถยนต์แล้วหนัมองนกัศกึษาสาวที่จ�าใจเดนิตามมา
ด้วยความขบขนั แต่ยงัวางสหีน้าเรยีบเฉยไม่แสดงให้หลอ่นรู ้ทวา่ในใจนั้น

ก�าลงัคดิว่าอย่างน้อยหล่อนกย็งัฉลาดที่เดาท่าทางเขาได้ถกู ไม่ถามอะไรโง่ๆ 

ออกมา หรือเลือกที่จะดึงดันกลับเองเหมือนอย่างที่พูดไว้ แม้ว่าเจ้าตัวจะ

แอบท�าหน้าง�้าไม่พอใจอยู่กต็าม

ชายหนุ่มกดรโีมตเปิดประตูรถ แล้วขึ้นนั่งประจ�าที่คนขบั ส่วนคนที่

ถูกบังคับให้มาด้วยกันก็ขึ้นรถมาอย่างเสียไม่ได้ พอปิดประตูรถและคาด

เขม็ขดัได้ เจ้าตวักห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืออกจากกระเป๋า แต่กย็งัมมีารยาทพอ 

ที่จะหนัมาบอกเขา 

“แสนรกัขอส่งข้อความบอกพี่สาวก่อนนะคะ ว่าคุณจะไปส่ง”

“ตามสบาย แต่บอกทางไปบ้านของเธอให้ด้วย” 

เขาว่าแต่กแ็อบข�าอยูใ่นใจลกึๆ เมื่อคดิว่าหล่อนอาจจะกลวัถกูหลอก

พาไปไหนกไ็ด้ แต่กไ็ม่รูว่้าจะบอกว่าซื่อบื้อดหีรอืกล้าด ีเพราะถ้าหล่อนกลวั

ขนาดนั้น แทนที่จะวิ่งกลับเข้าไปในสถานีต�ารวจ แล้วขอความช่วยเหลือ 

๒
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กลับยอมมากับเขาง่ายๆ เพียงแค่โดนขู่ว่า ถ้าหล่อนไม่มาด้วยจะต้องไป 

เริ่มต้นขอฝึกงานกบัโรงแรมแห่งใหม่ 

‘ช่างเป็นผู้หญงิที่ซื่อจนเกอืบจะบื้อ’

แสนรักที่ถือโทรศัพท์มือถืออยู่ก็ลดแสงหน้าจอลงและเอียงหน้าจอ

โทรศพัท์ให้ตะแคงเข้าหาหน้าต่าง เพราะไม่อยากให้เขาแอบอ่านข้อความที่

หล่อนก�าลังพิมพ์อยู่ เนื่องจากหล่อนไม่ได้พิมพ์ข้อความบอกพี่สาวตามที่

กล่าวอ้างแต่อย่างใด แต่ก�าลงัพมิพ์ข้อความบอกเพื่อนรกัต่างหาก!

แสน แสนรกั : เปรี้ยว แกอยู่ที่บ้านหรอืเปล่า 

ปลายทางที่สนทนาด้วยเหมอืนจะถอืโทรศพัท์มอืถอือยู่พอด ี เพราะ

มันแสดงข้อความว่า ‘อ่านแล้ว’ ทันที นั่นจึงท�าให้แสนรักรู้สึกโล่งใจว่า 

อย่างน้อยคนที่ตดิต่อไปกเ็หน็ข้อความของหล่อนแล้ว

เปรี้ยวใจไร้รกั : อยู่ จะมาหาเหรอ

แสน แสนรกั : ป๊ากบัม้าอยู่หรอืเปล่า

เปรี้ยวใจไร้รกั : ไม่อยู่ แกถามท�าไม

แสน แสนรกั : งั้นดเีลย เดี๋ยวฉนัจะไปหา แต่แกช่วยเล่นละครเป็น

พี่สาวของฉนัให้หน่อยนะ 

แสนรกัพมิพ์ตอบไปเรว็ปรื๋อ ขณะที่ศรตุถอยรถออกจากช่องจอดรถ

ก่อนจะพารถออกจากสถานตี�ารวจ โดยที่หล่อนกย็งัคงพมิพ์ข้อความคยุกบั

ปลายทางต่อไป

เปรี้ยวใจไร้รกั : ฮะ อะไรนะไอ้แสนรกั เล่นละครอะไร พดูให้เคลยีร์

หน่อยซิ

แสน แสนรกั : เดี๋ยวจะมคีนพาฉนัไปส่ง แต่ฉนัไม่อยากให้เขารู้ว่า

บ้านฉันอยู่ไหน คือว่าเขารู้จักคุณปู่ แต่เขายังไม่รู้ว่าฉันเป็นหลานสาวของ

คุณปู่ พอดีมันมีเรื่องนิดหน่อย ฉันไม่อยากให้เขาไปส่งที่บ้าน ก็เลยจะ 

ให้เขาไปส่งที่บ้านของแกแทน

เปรี้ยวใจไร้รกั : ฉนัโทร. หาแกตอนนี้ได้ไหม
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แสน แสนรกั : อย่าโทร. นะ! ฉนัอยู่ในรถกบัเขา 

หญิงสาวรีบบอก กลัวเพื่อนโทร. มาหาแล้วหล่อนจะอธิบายล�าบาก 

ดีไม่ดีถ้าเสียงปลายสายเล็ดลอดออกมา มีหวังศรุตได้รู้แน่ว่าคนที่หล่อน

สนทนาด้วยไม่ใช่พี่สาวตามที่กล่าวอ้างไป 

เปรี้ยวใจไร้รกั : เอ้า แล้วมนัเรื่องอะไรกนัล่ะเนี่ย

แสน แสนรกั : เอาเป็นว่าอกีสามสบินาทฉีนัคงถงึบ้านของแก แต่ 

แกต้องเล่นละครเป็นพี่สาวของฉนั แล้วกช่็วยเออออไปกบัฉนัหน่อย ถ้าเขา

ส่งฉนัเสรจ็แล้ว กลบัไปแล้ว ฉนัจะเล่าให้ฟังอย่างละเอยีดเลย แค่นี้ก่อนนะ 

เดี๋ยวเขาสงสยัว่าท�าไมฉนัคุยนานเกนิไป 

หล่อนบอกแค่นั้นแล้วกย็ตุกิารสนทนา แต่ไม่ลมืแชร์พกิดัที่รถก�าลงั

แล่นอยู่ไปให้เพื่อนด้วย แต่ตอนนั้นเองที่ศรุตแอบเหลือบมองมาแวบหนึ่ง

และทนัเหน็ภาพแผนที่บนหน้าจอพอด ีเขาถงึกบัยิ้มเมื่อรู้ว่าหล่อนแชร์พกิดั

ของรถยนต์ แล้วกอ็ดไม่ได้ที่จะกระเซ้า

“พมิพ์เลขทะเบยีนรถบอกไปด้วยกไ็ด้ 6กฒ 523 รถคนันี้ของฉนัเอง 

ไม่ใช่ของโรงแรม ตรวจสอบกบักรมการขนส่งได้เลย”

“เปล่านะคะ แสนรักไม่ได้คิดอย่างนั้นสักหน่อย” แสนรักปฏิเสธ 

แต่เสยีงไม่ได้บอกเลยว่าไม่ได้คดิอย่างนั้น

ศรุตยิ้มมุมปากแต่ไม่ได้ว่าอะไร ทว่าในใจนั้นเขาคิดว่าดีเสียอีกที่

หล่อนรู้จักระวังตัว ในเมื่อสังคมสมัยนี้มันอันตราย คนบางคนก็รู้หน้า 

ไม่รู้ใจ 

“เธอจะไม่ไว้ใจฉันก็ไม่แปลก ฉันว่าเป็นเรื่องที่ดีเสียอีก เพราะนั่น 

แปลว่าเธอมีสติดีพอที่จะระวังตัวเอง เป็นเรื่องที่ดี” เขากล่าวชมในเรื่องนี้ 

ก่อนจะสรุปให้หล่อนสบายใจ “สบายใจได้ ฉนัไม่สนใจเดก็”

สิ้นเสยีงพูดของเขา แสนรกักต็อบในใจทนัทเีหมอืนกนั

‘ฉนักไ็ม่สนใจคนแก่เหมอืนกนัแหละ’
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เวลาล่วงเลยผ่านไปครึ่งชั่วโมงกว่ารถยนต์คนัสวยกแ็ล่นมาจนถงึ
กลางซอยซอยหนึ่ง สองข้างทางเป็นบ้านเรอืน ไม่มร้ีานรวงใดๆ แสนรกัชี้ไป

ยังบ้านที่ต้องการให้เขาจอด แต่บริเวณหน้าประตูรั้วบ้านมีรถยนต์คันหนึ่ง

จอดอยู่ก่อนแล้ว ท�าให้แสนรักต้องบอกให้ศรุตจอดต่อท้ายรถยนต์คันนั้น

แทน 

พอรถยนต์จอดสนิทแสนรักก็เตรียมปลดเข็มขัดนิรภัย แต่มันติด

และไม่สามารถปลดออกได้

แก๊ก! แก๊ก!

หญงิสาวพยายามจะกดตวัลอ็กเพื่อปลดเขม็ขดันริภยั แต่ท�ายงัไงมนั

กไ็ม่ออก พอดกีบัศรุตหนัมาเหน็เข้า เขาไม่ได้แปลกใจอะไร แถมยงับอก

หน้าตาเฉยว่า

“ลืมบอกไปว่าตัวล็อกเข็มขัดนิรภัยอันนี้มันมีปัญหาอยู่ บางทีมันก็

ปลดลอ็กได้ บางทมีนักป็ลดไม่ได้ ต้องใช้จงัหวะกบัมุมกระตุกดีๆ ”

“แล้วท�าไมคุณไม่บอกก่อนล่ะ แสนรกัจะได้ไม่คาด” หล่อนบ่นแล้ว

เผลอท�าหน้ามุ่ยใส่

“ถ้าเธอไม่คาด แล้วโดนต�ารวจเรยีกหรอืเกดิอุบตัเิหตุล่ะจะว่ายงัไง” 

เขาว่ากึ่งดุก่อนจะเอี้ยวตวัมาแล้วโน้มกายเข้ามาใกล้ มอืขวาเอื้อมไป

กระตุกสายเขม็ขดันริภยัที่พาดอยู่เหนอืไหล่ด้านซ้ายของหล่อน ส่วนอกีมอื

ก็กดล็อกเข็มขัดไปด้วย แต่เพราะการเอี้ยวตัวมาแค่ครึ่งๆ กลางๆ ท�าให้ 

ไม่ถนัด เขาจึงตัดสินใจลงจากรถแล้วอ้อมไปเปิดประตูฝั่งหล่อน ก่อนจะ

โน้มตวัข้ามหล่อนเข้าไปช่วยปลดเขม็ขดันริภยัให้ 

เขามวัแต่สนใจกบัการปลดเขม็ขดันริภยัให้หล่อนให้ได้ จนลมืคดิไป

ว่าใบหน้าของเขามนัอยู่ใกล้ใบหน้าของหล่อนเกนิไป แลว้ถ้าใครเกดิผ่านมา

เหน็เข้าอาจจะเข้าใจผดิว่าเขาก�าลงัจบูหล่อนหรอืไม่กท็�าอะไรๆ กบัหล่อนอยู่

กไ็ด้!

“เดี๋ยว...เดี๋ยวแสนรกัลองเองอกีท”ี
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“เธอคดิว่าคุ้นชนิกบัรถของฉนัมากกว่าฉนัเหรอ”

“เปล่า คอืว่า...” มนัใกล้ไปแล้ว

หล่อนปฏิเสธแต่ไม่ได้พูดค�าสุดท้ายออกไป ฝ่ายศรุตที่ไม่เข้าใจใน

นาทแีรก พอหนัมาเจอหล่อนหน้าแดง เขากถ็งึบางอ้อ แต่แทนที่จะรบีถอย

ออกไป กลบัแกล้งชะโงกหน้าเข้ามาใกล้อกีนดิ เพราะอยากรูว้า่ที่หลอ่นเขนิ

อายอยู่นี่ อายจรงิหรอืแค่จรติมารยาหญงิ

แต่แสนรักที่ไม่รู้ว่าถูกเขาทดสอบรีบเบียดตัวกับพนักพิง ท�าราวกับ

ว่าถ้าสงิมนัได้คงสงิไปแล้ว แถมยงัหลบัตาปี๋ ท�าหน้าเหมอืนเหน็ผ ี

ศรุตเหน็แล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้า ไม่ต้องถามให้เมื่อยแล้วว่าเคยมแีฟน

หรอืยงั ในเมื่อปฏกิริยิากช็ดัขนาดนี้แล้ว เขาคดิแล้วกเ็ลกิแกล้งหล่อน ก่อน

จะช่วยปลดลอ็กเขม็ขดันริภยัออกให้จนส�าเรจ็ 

แก๊ก!

ชายหนุม่ถอยห่างออกมา แล้วรอให้หล่อนลงจากรถ คนที่ได้ยนิเสยีง

ปลดลอ็กเขม็ขดันริภยัดงักล็มืตาขึ้น แล้วกโ็ล่งใจที่เจ้าของรถสุดหล่อไม่ได้

อยู่ใกล้หล่อนแบบเมื่อครูน่ี้แล้ว จงึรบีลงจากรถแล้วหนัเหความสนใจของเขา

ไปเรื่องบ้านแทน

“หลงันี้แหละค่ะ” 

แสนรักบุ้ยใบ้ไปยังประตูรั้วของบ้านเดี่ยวสองชั้นหลังหนึ่ง มีโรงรถ

อยู่ด้านหน้าและมีเนื้อที่หน้าบ้านเล็กน้อยไว้ส�าหรับปลูกพวกต้นไม้กระถาง 

ภายในรั้วบ้านมีจักรยานจอดอยู่สองคัน ตัวบ้านค่อนข้างเก่า ประเมนิจาก

สภาพบ้านและรูปแบบของบ้านที่ตกยุค ท�าให้พอเดาได้ว่าน่าจะมอีายุราวๆ 

สามสบิกว่าปีแล้ว 

หญงิสาวเดนิไปที่หน้าประตูรั้ว พอดกีบัที่ปนติาหรอืเปรี้ยวเดนิออก

มาหน้าบ้าน หลงัจากที่ตอนแรกมายนืคอยเพื่อนแล้วเกดิเปลี่ยนใจ เพราะ

เพิ่งคดิได้ว่า ในเมื่อเพื่อนให้หล่อนเล่นละครเป็นพี่สาว เวลาพี่น้องกลบับ้าน

กไ็ม่ต้องมายนืรอกนัแบบนี้ มนัดูผดิปกตไิป 
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เจ้าตวัจงึคดิว่าจะออกมาเมยีงมองดอูกีทว่ีาเพื่อนมาหรอืยงั แต่กลาย

เป็นว่าออกมาคราวนี้เพื่อนดันมาถึงแล้ว แถมยังมากับผู้ชายสุดหล่อมาด 

เนี้ยบที่แผ่รงัสคีวามรู้สกึชวนหวั่นไหวมาให้เสยีด้วย

‘กรี๊ด! คนหล่อพระเอกตายเรียบคนนี้ ใครวะเนี่ย’ ปนิตายืนกรี๊ด 

ในใจ ปากอ้าค้าง

แสนรกัเหน็อาการแล้วต้องรบีเรยีกเพื่อเตอืนสต ิแล้วกเ็พื่อให้เพื่อน

เล่นละครรบัสมอ้างเป็นพี่สาวให้มนัแนบเนยีนด้วย

“พี่เปรี้ยว เปิดประตูหน่อย เมื่อเช้าแสนลมืหยบิกุญแจบ้านมาด้วย”

“ประตู...เอ่อ อ๋อ เออ ใช่ๆ ประตู” 

ปนิตาทวนแล้วหันรีหันขวาง ก่อนจะตั้งสติได้ว่าควรไปเอากุญแจ

ที่ไหน จงึรบีกลบัเข้าไปในบ้าน ครู่เดยีวกอ็อกมาเปิดประตูรั้วให้ พร้อมกบั

มองไปยงัศรตุด้วยแววตาที่บอกชดัว่า อยากรูใ้จจะขาดแลว้วา่หนุม่สดุหลอ่

คนนี้เป็นใคร 

“พี่เปรี้ยว มองอะไรขนาดนั้น เสยีมารยาท” แสนรกัเรยีกให้อกีฝ่าย

หยุดเคลิ้ม “นี่คุณศรุต เป็นเจ้านาย แล้วก็เป็นคนที่แสนรักบอกพี่เปรี้ยว 

ในไลน์เมื่อกี้ไง ว่าเขาจะพาแสนรักมาส่ง พอดีว่าเกิดเรื่องนิดหน่อย แต่ 

ตอนนี้เคลยีร์หมดแล้ว”

ปนติาที่ก�าลงัเคลิ้มในความหล่ออยู ่พอได้ยนิค�าว่าเกดิเรื่องนดิหน่อย

กห็ยุดเคลิ้มได้ทนัที

“เกดิเรื่อง? เรื่องอะไร” 

คนเป็นเพื่อนถาม แต่ยงัไม่ทนัที่แสนรกัจะได้เอ่ยตอบ ศรตุกช็งิตอบ

เสียเอง แถมยังถือโอกาสดัดหลังแสนรักและสั่งสอนเรื่องความปลอดภัย

ด้วยเสยีเลย

“พอดน้ีองสาวของคณุวิ่งตามคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าไป แล้วคนร้ายวิ่ง

ตัดหน้ารถของผม แต่น้องสาวของคุณก็ยังคิดจะไปแย่งกระเป๋ามาจาก

คนร้ายอกี เป็นการกระท�าที่เสี่ยงมาก แต่ตอนนี้คนร้ายถกูต�ารวจจบัไปแล้ว 
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พวกเราเพิ่งมาจากสถานตี�ารวจ ผมกเ็ลยมาส่งเธอที่บ้าน เพราะอยากแจ้งให้

ผู้ปกครองทราบด้วย”

‘อูย...นั่นไง ว่าแล้วว่าต้องโดนฟ้อง’

แสนรักได้แต่นึกเข่นเขี้ยวในใจ ท�าไมเดาหวยไม่เห็นถูกเหมือนเดา

เรื่องแบบนี้บ้างกไ็ม่รู ้นี่ดนีะที่คดิล่วงหน้าไว้แล้วว่าเขาอาจจะท�าอย่างนี้จรงิๆ 

ถงึได้ไม่ให้ไปส่งที่บ้านคุณปู่ ถ้าขนืยอมให้ไปส่ง มหีวงัตอนนี้หล่อนคงโดน

คุณปู่เทศน์ชุดใหญ่ไปแล้วแน่ๆ

ฝ่ายปนิตาพอได้ยินดังนั้นก็เปลี่ยนท่าทีไปในทันที จากตอนแรกที่

เคลิ้มกบัความหล่อของเขาอยู่ ตอนนี้เปลี่ยนเป็นอยากจะด่าเพื่อนแทนแล้ว 

ที่ท�าอะไรเสี่ยงอนัตรายขนาดนั้น

“ไอ้แสนรกั แกนี่มนั...โอ๊ย ฉนัไม่รู้จะพูดยงัไงดเีลย วิ่งตามคนร้าย

เนี่ยนะ ท�าไปได้ยงัไง!”

“ใจเยน็ก่อนพี่เปรี้ยว”

“ใจเย็นบ้าอะไรล่ะ นี่ถ้าคุณปู่ของ...” พี่สาวก�ามะลอของหล่อนพูด

แล้วก็หยุดได้ทัน ก่อนจะตีมึนพูดต่อ “...ของพวกเรารู้เข้า รับรองแกโดน

เทศน์ชุดใหญ่แน่ ท�าอะไรเสี่ยงแบบนี้กไ็ม่รู้”

แต่มหีรอืที่จะรอดพ้นหูตาของศรุตไปได้ เขาเลกิคิ้วเลก็น้อย แต่ท�า

เป็นไม่สนใจกบัค�าพดูแปลกๆ ที่ได้ยนิ พร้อมกนันั้นกแ็อบสงัเกตพฤตกิรรม

ของทั้งสองสาวต่อไปอย่างเงยีบๆ 

“ขอโทษ”

“ไม่ต้องมาขอโทษเลย” ปนติาท�าเป็นฮดึฮดั

“นะ นะ แสนรกัขอโทษนะ พี่เปรี้ยว”

แสนรกัอ้อนไม่ให้เพื่อนงอน แล้วมองไปทางศรุตแวบหนึ่งก่อนจะหนั

มองเพื่อน ท�าตวัเหมอืนว่าอายที่ถูกพี่สาวดตุ่อหน้าเขา แต่ความเป็นจรงิแล้ว

เจ้าตัวแค่พยายามท�าให้ศรุตรู้สึกว่า ในเมื่อเขามาส่งหล่อนถึงที่หมายแล้ว 

และได้บอกพี่สาวของหล่อนแล้ว กค็วรกลบัไปเสยีที
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ศรุตอ่านแววตาของหล่อนออกก็กระตุกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะขอตัว

กลับ ไม่ใช่ว่าช่วยหล่อนแต่อย่างใด เพียงแต่เขาได้บอกให้ครอบครัวของ

หล่อนรูแ้ลว้ สว่นหลงัจากนี้จะว่ากล่าวตกัเตอืนกนัอย่างไร กไ็มใ่ช่เรื่องของ

เขาแล้ว เขาจึงกลับไปขึ้นรถและขับจากไป โดยมีแสนรักมองตามไปอย่าง

โล่งอก

หลังจากที่ศรุตกลับไปแล้ว ปนิตาก็รีบไปปิดประตูรั้วแล้วลากแขน

แสนรกัเข้าบ้านไปด้วยกนั ก่อนจะกดตวัเพื่อนให้นั่งลงบนโซฟาพร้อมกนันั้น

กบ็อกเรว็ปรื๋อ!

“ตอนนี้ป๊ากับม้าไม่อยู่ เพราะฉะนั้นแกเล่ามาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยนะ 

ไอ้แสนรกั ว่าไปวิ่งตามคนร้ายแบบนั้น แล้วท�าไมถงึไม่ให้เขาไปส่งที่บ้าน แต่

ดนัให้มาส่งบ้านฉนัแทน แถมยงัต้องให้ฉนัเล่นละครตงิต๊อง ท�าตวัเป็นพี่สาว

ของแกอกี ถ้าแกไม่ยอมเล่าให้หมดเปลอืก ฉนันี่แหละจะโทรศพัท์ไปฟ้อง

คุณปู่ของแกเอง!”

“โอเค เล่าแล้วค่ะๆ คุณนายเปรี้ยว คอือย่างนี้นะ...”

แสนรักยอมเล่าทุกอย่างให้เพื่อนฟัง ตั้งแต่เรื่องที่ว่าศรุตรู้จักคุณปู่

ของหล่อนมานานแล้ว เพราะคุณปู่ของหล่อนกับคุณปู่ของศรุตเป็นรุ่นพี่ 

รุ่นน้องกัน แล้วหล่อนเลือกไปฝึกงานที่โรงแรมของเขาตามค�าแนะน�าของ

คุณปู่ แต่หล่อนยงัไม่เคยเจอศรุตตวัจรงิสกัครั้ง 

จนกระทั่งวนันี้ได้เจอตวัจรงิที่โรงแรมของเขา แต่เขายงัไม่รูว้า่หลอ่น

เป็นใคร พอหลอ่นออกมาจากโรงแรมกเ็จอคนร้ายวิ่งราวถงึไดว้ิ่งตามไปจน

คนร้ายวิ่งตดัหน้ารถของศรุต 

ส่วนหลังจากนั้นก็เป็นไปตามที่ศรุตบอกทุกอย่าง ซึ่งพอเสร็จธุระที่

สถานตี�ารวจแล้ว เขากอ็าสามาส่งที่บ้าน แต่หล่อนคดิว่าเขาน่าจะมเีป้าหมาย

อยูท่ี่การบอกเรื่องที่เกดิขึ้นในวนันี้ให้คนที่บ้านรู ้จงึไม่กล้าให้เขาไปส่งที่บ้าน 

เพราะไม่อยากโดนคุณปู่เทศน์ รวมทั้งหล่อนไม่ได้บอกเขาตั้งแต่แรกว่า

ตนเองเป็นหลานสาวของสนิธร กเ็ลยต้องให้เขามาส่งที่บ้านของปนติาแทน
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ปนติาฟังจบกไ็ม่รูจ้ะพดูอะไรด ีไม่รูว่้าควรจะแวด้ใสเ่พื่อน หรอืควร

จะเหน็ใจด ีในเมื่อเพื่อนเพิ่งไปท�าวรีกรรมเสี่ยงๆ มา แต่เพราะรู้จกัแสนรกั

มาตั้งแต่อยูม่ธัยมศกึษาปีที่หนึ่ง ท�าให้รูว่้าพื้นฐานครอบครวัของแสนรกันั้น

เป็นอย่างไร หล่อนเข้าใจดีว่าเหตุใดแสนรักถึงได้เสี่ยงวิ่งตามคนร้าย เพื่อ 

ไปเอากระเป๋าคนื

เพราะตวัแสนรกัไม่ได้มเีงนิเกบ็มากมาย ถงึจะเป็นหลานสาวเจ้าของ

ธุรกจิโรงแรมและรสีอร์ต แต่แสนรกัเหมอืนคนอาศยัมากกว่า ไม่ได้มสีทิธิ์

มเีสยีงกบัใคร เท่าที่มคีณุปูค่อยคุม้หวักน็บัว่าบญุมากแลว้ แต่คณุปูก่ไ็มไ่ด้

ให้ท้าย หรอืปล่อยให้แสนรกัใช้เงนิอย่างฟุ่มเฟือยแต่อย่างใด

“เฮ้อ ไอ้แสนรกั! แกนะแก ท�าอะไรเสี่ยงแบบนี้กไ็ม่รู ้เกดิคนร้ายมนั

มอีาวุธขึ้นมาจะท�ายงัไง”

“ขอโทษ...”

“เฮ้อ...” ปนิตาถอนหายใจอีกครั้ง “เอาเถอะ แกปลอดภัยก็ดีแล้ว  

ว่าแต่ได้กระเป๋าคนืมาแล้วของทุกอย่างอยู่ครบไหม”

“ไม่มีอะไรบุบสลาย ส่วนคนร้ายก็นอนอยู่ที่สถานีต�ารวจเรียบร้อย” 

แสนรกัรบีบอกพร้อมกบัส่งยิ้มออดอ้อนไม่ให้เพื่อนโกรธ

ปนิตาค้อนใส่ก่อนจะเปลี่ยนเรื่องคุย “แล้วคุณศรุตเขาเป็นเจ้าของ

โรงแรมเหรอ”

“ถ้าไม่ได้เป็นตอนนี้กค็งจะได้เป็นในอนาคตแหละ เขาเป็นกรรมการ 

ผู้จัดการของโรงแรม ส่วนประธานก็เป็นคุณพ่อของเขา” หล่อนบอกตาม

ข้อมูลที่รู้มา

“โอ๊ย แบบนี้กห็นุม่ในฝันเลยทเีดยีว รปูหล่อ รวย ไฮโซ...” ปนติาท�า

หน้าเคลิ้มฝัน ใส่จรติมารยาเพิ่มเข้าไปอกีนดิเพื่อความขบขนั “แต่ถงึจะหล่อ 

กม็อีอร่าที่ชวนหนาวๆ อยู่เหมอืนกนั ไม่รู้ท�าไมถงึรู้สกึอย่างนั้น”

“คงเพราะดวงตาของเขามั้ง” หล่อนออกความเห็น “ดูเหมือนใจดี 

แต่กด็ดูใุนบางมมุ แล้วกช็อบท�าหน้านิ่งๆ ให้อารมณ์เหมอืนเจ้าชายน�้าแขง็”
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“โอ้โห นี่ยงัไม่ทนัได้ไปฝึกงาน ตั้งฉายาให้ว่าที่เจ้านายแล้วเหรอแก” 

คนเป็นเพื่อนแอบท้วงเสยีงขบขนั แต่คนโดนเข้าใจผดิรบีบอก

“เปล่า พี่ฝ่ายฝึกอบรมเขาบอกมา”

“เออ แต่ก็สมควรแหละ มาดอย่างนั้น สมกับเป็นเจ้าชายน�้าแข็ง

จรงิๆ”

ปนติาเหน็ด้วยกบัฝ่ายบคุคลที่แสนรกัอ้างถงึ เพราะศรตุให้ความรูส้กึ

อย่างนั้นจรงิๆ แต่ถอืว่าเป็นเจ้าชายน�้าแขง็ที่ชวนให้ตกหลุมรกัอย่างมาก 

“แล้วนี่แกจะกลบัคอนโดเลยไหม”

“ว่าจะขอข้าวบ้านแกกนิก่อน” 

แสนรักล้อเล่นแต่ก็มีความเป็นจริงปนอยู่ เพราะหล่อนมากินข้าวที่

บ้านปนิตาหลายครั้งแล้ว ป๊ากับม้าของปนิตาเองก็เอ็นดูหล่อน จนตอนนี้ 

เป็นเหมอืนลูกสาวของบ้านนี้ไปอกีคนแล้ว

“งั้นไปกินที่ผับกัน พี่ปริมบอกว่าลูกน้องลาป่วยไปหนึ่งคน ส่วน 

อกีคนพาเมยีไปคลอด ถ้าแกไม่ตดิธรุะแล้วกไ็ม่เหนื่อยจนเกนิไป ไปหาเงนิ

กนิขนมกนั”

ปนิตาชวนแล้วก็คิดว่าแสนรักไม่ปฏิเสธ เพราะงานที่นั่นไม่ได้หนัก 

แค่อาจจะต้องกลับดึกสักนิด แต่ก็ไม่เป็นปัญหาอะไร เพราะถึงอย่างไร 

ปนติากก็ลบักบัพี่ชาย แล้วกจ็ะให้พี่ชายขบัรถไปส่งแสนรกัก่อนทกุครั้ง เวลา

ที่แสนรกัไปช่วยงาน

พี่ชายของปนติาชื่อปรมิ เป็นบาร์เทนเดอร์และเป็นหุ้นส่วนของผบัหรู

แห่งหนึ่ง ส่วนพ่อกับแม่ของปนิตานั้นเปิดร้านขายเครื่องรางของขลังระดับ

ส่งประกวดอยู่ในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง และงานที่ผับที่ว่านี้ แสนรักก ็

เคยไปท�ามาแล้วสี่ครั้ง ตอนที่ปริมบอกว่าคนไม่พอหรือมีเหตุให้พนักงาน

ต้องลาหยุด แต่ไม่ได้บอกให้ที่บ้านรู้ โดยเฉพาะคุณปู่นี่ให้รู้ไม่ได้อย่าง 

เดด็ขาด!
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หลังจากส่งแสนรักเรียบร้อยศรุตก็ขับรถกลับบ้าน แต่เขาต้อง
ผจญกับการจราจรในกรุงเทพฯ อยู่เกือบชั่วโมง กว่าจะถึงบ้านก็ปาเข้าไป 

ทุ่มครึ่ง พอรถจอดสนิทในโรงรถและลงจากรถได้ แม่บ้านที่พ่วงต�าแหน่ง 

พี่เลี้ยงเก่าแก่ก็รีบเข้ามาบอกเขาทันทีว่ามงคลรออยู่ ส่วนพ่อกับแม่ของเขา

ออกไปงานแต่งงานลูกสาวของคนรู้จกัตั้งแต่เมื่อตอนหกโมงเยน็แล้ว 

ได้ยินแค่นั้นศรุตก็แทบอยากจะกลับขึ้นรถ แล้วไปสมทบกับเพื่อน

ต่อทันที แต่ที่ต้องขับกลับมาบ้านก่อนหลังจากที่เขาส่งไลน์กลุ่มชวนไปดื่ม 

กเ็พื่อจะมาเปลี่ยนเสื้อผ้าสกัหน่อย 

แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวไปไหน มงคลกเ็ดนิออกมาหน้าบ้าน เพราะได้ยนิ

เสยีงรถแล่นเข้ามาจอดสกัพกัแล้ว แต่ไม่เหน็ศรตุเข้าไปในบ้านเสยีทจีงึออก

มาดู พอเหน็หลานชายก�าลงัจะชิ่งหนจีงึต้องเรยีกไว้

“นั่นจะไปไหนอีกไอ้เจ้ารุต หน็อย นี่พอแม่เอิบบอกว่าฉันก�าลังรอ 

แกอยู่ ก็คิดจะหนีเลยสินะ” มงคลเอ่ยดักไว้ก่อนจะสั่งแม่บ้าน “แม่เอิบ 

จบัตวัมนัไว้เลย แล้วพาไปที่ห้องรบัแขก อย่าให้หนไีปไหนได้”

“เอ่อ...ค่ะ คุณท่าน”

เอบิหรอืแม่เอบิที่เลี้ยงศรตุมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจ�าต้องหนัมาส่ายหน้า

เบาๆ กบัศรตุเหมอืนบอกว่าช่วยได้แค่นี้จรงิๆ ก่อนจะดงึแขนศรุตให้เดนิไป

ที่ห้องรบัแขกด้วยกนั ส่วนศรตุนั้นกไ็ม่กล้าสะบดัหนเีพราะอกีฝ่ายกอ็ายมุาก

แล้ว เลยจ�าต้องยอมให้พาตวัเข้าไปในบ้านแต่โดยดี

พอเข้ามาในห้องรบัแขกและนั่งลงเรยีบร้อย มงคลกเ็ปิดฉากบ่นทนัที

“แกนี่นะ นับวันยิ่งเอาใหญ่ คิดจะหนีออกไปดื้อๆ รู้หลบเป็นปีก 

รู้หลกีเป็นหางจรงิๆ ใครสอนมาฮะ!”

“คุณปู่ครบั”

“ยงัจะมหีน้าพูดอกี!” มงคลว่าแล้วกไ็ด้แต่ส่ายหน้าก่อนจะหนัไปหา

แม่บ้านคนสนทิเพื่อหาพวก “ดมูนันะแม่เอบิ ดพู่อตวัดขีองแม่เอบิเลย นี่ถ้า

มนัไม่ได้ท�าตวัด ีท�างานเก่ง ฉนัคงแพ่นกบาลแยกไปแล้ว” 
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“โธ่ คุณท่านก็ คุณรุตก็แค่ไม่อยากให้คุณท่านบ่นจนเครียด แล้ว

ความดนัขึ้นมากกว่าค่ะ”

แม่บ้านคนสนทิช่วยแก้ต่างให้ แต่มหีรอืที่มงคลจะไม่รู้

“ไม่ต้องช่วยพูดแทนมันเลยแม่เอิบ มาช่วยเข้าข้างฉันดีกว่า แก่จน

จะลงโลงอยู่แล้ว ยังไม่มีเหลนให้อุ้มสักที มันน่าน้อยใจจริงๆ ดูลูกหลาน

บ้านอื่นซ ิผลติลูกกนัโครมๆ บ้านเรานี่เงยีบเหงาเหลอืเกนิ”

“ผมไม่ใช่พ่อพนัธุ์ผลติเดก็ ที่เอาแต่ผลติออกมาแต่ไร้คุณภาพ แล้ว

ปล่อยลกูเป็นปัญหาของสงัคมนะครบั ในเมื่อจะหาแม่ของลกูทั้งท ีมนักต้็อง

ดูให้ดมีคีุณภาพ แบบที่ไม่ใช่มแีต่เปลอืกนอก เดี๋ยวเหลนออกมาไม่ด ีปู่จะ

มาว่าผมทหีลงัไม่ได้นะ”

“แกจะเอาคุณภาพคับแก้วขนาดไหนเชียวไอ้เจ้ารุต” คนเป็นปู่แขวะ

ตรงๆ แต่หลานชายสุดหล่อกไ็ม่ยอมแพ้ ตอบกลบัไปอย่างชดัถ้อยชดัค�า

“เอาแบบที่ว่าถ้าใครเป็นแม่ของลูกให้ได้ แล้วผมคดิว่าดคี่อยว่ากนั”

“ดู ดูมนั!” 

มงคลเอือมระอา เพราะเรื่องนี้เรื่องเดียวเท่านั้นที่ศรุตท�าตัวลื่นเป็น

ปลาไหลได้แบบสดุๆ ทั้งที่ปกตเิป็นคนตรงไปตรงมา เอาจรงิเอาจงั ไม่ค่อย

ขี้เล่นสกัเท่าไร

“ปู่มเีรื่องจะเทศน์ผมแค่นี้ใช่ไหมครบั”

“ไม่ใช่แค่นี้” คนเป็นปูส่่ายหน้าหงดุหงดิก่อนจะเข้าเรื่อง “วนัมะรนืจะ

มงีานท�าบุญและเปิดตวัรสีอร์ตบนเกาะของสนิธร แกเตรยีมตวัหรอืยงั”

“เตรียมแล้วครับ จรัญจัดการเรื่องตั๋วเครื่องบินและทุกอย่างไว้ให้

เรยีบร้อยแล้ว”

“แล้วเสื้อผ้าล่ะ” มงคลถามและเอ่ยดกัอย่างรู้ทนั “คงมแีค่ชุดที่ใส่ไป

ชุดเดยีวสทิ่า”

“ไปเช้าเยน็กลบั จะต้องพกกระเป๋าเสื้อผ้าไปท�าไมครบั”

“ไปถึงเกาะขนาดนั้นแล้ว แกไม่คิดจะเที่ยวพักผ่อน อยู่ให้นานกว่า
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วันเดียวเลยหรือไง” มงคลต่อว่าแล้วก็เริ่มร่ายยาว “แกนี่นะ ช่วยเพลาๆ 

เรื่องงานลงบ้างได้ไหม นี่ฉันชักสงสัยแล้วว่าถ้าแกเอากระดาษเอกสารและ

บญัชสีนิทรพัย์ของบรษิทัเป็นเมยีได้คงท�าไปแล้วใช่ไหม”

“ครบั”

“เดี๋ยวปั๊ด! นี่ฉนัประชด!”

“ถ้าปูจ่ะพดูเรื่องหาหลานสะใภ้ ผมกข็อบอกอกีเป็นครั้งที่ร้อยที่พนัว่า

ยงัไม่มใีครถูกใจครบั”

“อะไรวะ กเ็หน็สวยๆ มาแจกขนมจบีให้แกตั้งเยอะแยะ กเ็ลอืกมา

สกัคนหนึ่งไม่ได้หรอืไง”

“มมีาแต่ประเภทสวยแต่รูป จูบไม่หอมทั้งนั้นแหละครบั”

“โอ๊ย แบบนี้ฉนัคงลงโลงไปก่อนได้อุ้มเหลนแน่ๆ” 

มงคลตดัพ้อแล้วกม็องหน้าหลานชายทหีนึ่ง รูว้า่รายนี้หวัแขง็ยิ่งกวา่

ตอไม้ ถ้าเอ่ยค�าว่าไม่ก็คือไม่ แต่อย่างน้อยถ้าไม่หาหลานสะใภ้ให้ ก็ช่วย 

เพลาๆ เรื่องท�างานบ้างกด็ ีเพราะเขาไม่อยากให้หลานตายก่อนตวัเอง 

“กไ็ด้ เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนกไ็ด้ แต่แกน่ะ พกัร้อนบ้างหรอืเปล่า ฉนัไม่

เห็นแกไปเที่ยวไหนกับใครเลย ไอ้เพื่อนที่เคยสนิทกับแก มันไปไหนหมด 

ไม่เหน็ตดิต่อกนับ้าง”

“ช่วงนี้งานยุ่งทุกคนครบั” 

“เหรอ” มงคลรบัค�าแต่กไ็ม่ค่อยเชื่อเท่าไร แล้วจงึยื่นข้อเสนอที่เพิ่ง

คดิได้อย่างปัจจบุนัทนัด่วน “งั้นเอาอย่างนี้ดไีหม ที่จะไปงานเปิดตวัรสีอร์ต

ของสนิธร แกช่วยอยูพ่กัร้อนสกัหนึ่งอาทติย์ ถ้าแกอยูค่รบหนึ่งอาทติย์ ฉนั

จะไม่รบเร้าให้แกหาเมยีหนึ่งปีเลยเป็นไง”

“พูดจรงิหรอืครบั” 

ศรุตชกัสนใจ อย่างน้อยถ้าปู่ไม่รบเร้าอยากให้เขาหาหลานสะใภ้ เขา

ก็ไม่ต้องท�าหน้าเมื่อยแบบนี้บ่อยๆ แล้วก็ยังสบายหู ไม่ต้องวุ่นวายใจกับ

เรื่องแบบนี้ไปหนึ่งปีเตม็ๆ
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“เออ จรงิ” 

มงคลรบัปากอย่างไม่มทีางเลอืก ในเมื่อเป็นคนยื่นหมูยื่นแมวไปเอง 

แล้วด้วยความเป็นผู้ใหญ่กว่าจงึต้องรกัษาค�าพูดให้ได้ด้วย

“งั้นเรามาท�าข้อตกลงกนัไหมครบัปู่”

ศรุตเปิดฉากท�าตัวเป็นหมาป่าเตรียมตะครุบเหยื่อ แต่เหยื่อคราวนี้

เป็นข้อตกลงอันแสนหวาน ไม่ใช่เหยื่อที่เขาจะท�าให้ปั่นป่วนหรือยอมสยบ

แต่อย่างใด

“ได้ทเีชยีวนะไอ้ตวัด ีหลอกคนแก่ให้ตกปากรบัค�าเนี่ย ถนดันกั”

“ก็ปู่สอนผมเองว่า โอกาสไม่ได้มาหาเราบ่อยๆ ถ้าจะเป็นผู้บริหาร 

กต็้องรู้จกัถอย และก้าวเมื่อถงึเวลา”

“เออ เอากบัมนั”

มงคลได้แต่ถอนหายใจ แต่สุดท้ายกต็้องยอมท�าสญัญาข้อตกลง 

“ถ้าแกยอมพกัร้อนอยู่ที่เกาะนั่น ท�าตวัสบายๆ เที่ยวหาความสุขใส่

ตวัสกัเจด็วนั แล้วกห้็ามเอาเลขาฯ ของแกไปที่เกาะด้วย เพราะฉนัรู้ว่าถ้าแก

เอาไป แกต้องแอบท�างานหรอืตดิต่อเรื่องงานแน่ ถ้าแกอยูห่่างๆ งานได้ครบ

เจ็ดวัน พักผ่อนพักร้อนให้เต็มที่ตามก�าหนดได้ ฉันก็จะท�าตามที่ตกลง 

กนัไว้ จะไม่ถามหาหลานสะใภ้อกีเป็นเวลาหนึ่งปี”

“ปู่สญัญาแล้วนะ” เขาย�้าเพื่อไม่ให้ท่านบดิพลิ้ว

“เออ สญัญา ให้แม่เอบิเป็นพยาน หรอืแกจะอดัคลปิเอาไว้ให้เข้ากบั 

ยุคสมยัเลยไหม”

มงคลแกล้งประชดไปอย่างนั้น แต่รู้ว่าหลานชายไม่ท�าแน่ เพราะ

ตั้งแต่มีลูกชายจนถึงหลานชายคนนี้ เขาอบรมสั่งสอนมาอย่างดี ให้รู้จัก

รักษาสัญญาไม่ว่ากับใคร และไม่ให้รับปากรับค�าใครพล่อยๆ ถ้าท�าไม่ได้ 

เพราะฉะนั้นตวัเขาจงึต้องเป็นแบบอย่างที่ดี

“ผมเชื่อในค�าสัญญาของปู่” ศรุตยอมท�าข้อตกลง แล้วยิ้มอย่าง 

เป็นต่อ “ผมจะอยูบ่นเกาะนั่น เที่ยวพกัผ่อนจนครบเจด็วนั แต่ตอนนี้ขอตวั
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ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะครบั พอดนีดักบัพวกไอ้รศิ ไอ้มลิไว้” 

คนเป็นปู่ได้แต่มองตามอย่างเหนื่อยใจ แล้วจงึกลบัเข้าไปในห้องนอน

ของตวัเอง โดยมแีม่บ้านตามเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชดิ จนกระทั่งหลายนาที

ต่อมาก็ได้ยินเสียงรถของศรุตแล่นออกไป แม่บ้านจึงเดินออกมาดูความ

เรยีบร้อยก่อนจะกลบัเข้ามารายงาน

“ไปแล้วละค่ะคุณท่าน”

“เฮ้อ เจ้ารุตนี่มนัจรงิๆ เลย”

“แต่คุณท่านคะ ดแีล้วหรอืคะที่ให้คุณรุตกลบัไปที่เกาะนั้นอกีครั้ง”

“ไม่ต้องห่วงหรอกแม่เอบิ” มงคลเข้าใจดวี่าแม่บ้านห่วงอะไร “เรื่อง

มันก็ผ่านมานานแล้ว เจ้าศรุตเองก็ไม่ใช่เด็กๆ แล้วด้วย อีกอย่างนะ... 

ทุกคนมสีิ่งที่จะต้องก้าวข้ามมนัไปให้ได้ ไม่ว่าจะดหีรอืร้าย เมื่อมนัคอือดตี 

มนัคอืสิ่งที่เราผ่านมาแล้วและจะไม่หวนคนืมาอกี”

“กจ็รงิอย่างที่คณุท่านว่าค่ะ” แม้จะเข้าใจแต่กย็งัอดเปรยไมไ่ด ้“ไมรู่้

ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นยังไงบ้าง ตัวเล็กนิดเดียว แต่กล้าหาญแล้วก็อึดมาก 

เลยทเีดยีว”

มงคลฟังแล้วกไ็ด้แต่ยิ้ม ไม่พดูอะไรต่อ ก่อนจะเดนิไปที่หิ้งพระที่อยู่

ในห้องนอน เพื่อสวดมนต์ไหว้พระ แม่บ้านจึงออกจากห้องไปอย่างรู้งาน 

โดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้ประมุขของบ้านนั้นก�าลังคิดว่า คนเราบางครั้งมันก็

ผูกพนักนัด้วยโชคชะตา บางคนเคยได้เจอกนัและต้องห่างกนั แต่สุดท้าย

เมื่อชะตามนัถกูก�าหนดไว้แล้ว ต่อให้มเีรื่องใดมาขวางกั้น มนักต้็องกลบัมา

เจอกนัอยู่ด ีเหมอืนอย่างที่มนัก�าลงัจะเกดิกบัหลานชายของเขา!



ศรุตมาถงึผบัที่นดัรามลิกบัธณรศิไว้ แต่เขาไม่ได้ไปนั่งโต๊ะที่จอง 
กลบัเดนิไปที่เคาน์เตอร์บาร์แทน เพราะเพื่อนยงัไม่มา จงึไม่อยากไปนั่งดื่ม

เงียบๆ คนเดียว มันน่าเบื่อเกินไป มานั่งดูบาร์เทนเดอร์ผสมค็อกเทลไป 

คุยไปยงัดกีว่า

“ขอมาร์ตนิ”ี

ชายหนุม่สั่งเครื่องดื่มแล้วหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา นกึขึ้นได้ว่าต้อง

จดัการเรื่องตั๋วเครื่องบนิใหม่ จงึพมิพ์ข้อความส่งให้เลขาฯ ส่วนตวัไปจดัการ 

รวมทั้งก�าชับไปด้วยว่าให้เลขาฯ รอสแตนด์บายอยู่บนเกาะสมุย ระหว่าง 

ที่เขาต้องตดิแหงก็อยู่ที่นั่นเจด็วนั ตามข้อตกลงของผู้เป็นปู่ 

พอส่งข้อความเสรจ็กว็างโทรศพัท์มอืถอืไว้บนโต๊ะ ก่อนจะเงยหน้าขึ้น

มองบาร์เทนเดอร์ที่ก�าลงัท�าเครื่องดื่มให้ลกูค้าก่อนหน้านี้อยู ่มนัเป็นคอ็กเทล

สีสวยหวาน เขาจึงดูไปเพลินๆ แล้วก็ชวนคุยไปด้วย เพราะลีลาการผสม

เครื่องดื่มของบาร์เทนเดอร์ไม่เบาเลยทเีดยีว

“แก้วนี้ชื่ออะไร”

๓
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“พงิก์เลดี้ครบั” บาร์เทนเดอร์หนุม่ตอบแล้วถามกลบั “เพิ่งเคยมาที่นี่ 

ครั้งแรกหรอืครบั”

“คุณจ�าหน้าลูกค้าได้ทุกคนเลยเหรอ”

“ถ้าเป็นข้างล่างคงไม่ครบั แต่ส�าหรบับนนี้ วไีอพ ี ส่วนใหญ่จะเป็น

ลกูค้าประจ�าครบั กเ็ลยจ�าหน้าได้เป็นส่วนใหญ่” บาร์เทนเดอร์ตอบขณะเอา

มะนาวฝานบางๆ กบัเชอร์รมีาประดบัแก้ว

ศรตุพยกัหน้าแล้วนกึไปถงึเลขาฯ ของตวัเอง ที่ช่างเลอืกสถานที่ได้ดี 

จริงๆ แต่ก็ถูกใจเขาเหมือนกัน เพราะว่าข้างบนนี้คนไม่ค่อยพลุกพล่าน

เหมอืนข้างล่าง 

หลังจากที่บาร์เทนเดอร์หนุ่มน�าแก้วค็อกเทลที่ท�าเสร็จแล้วส่งให้

พนักงานน�าไปเสิร์ฟ เขาจึงชวนคุยต่อ ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ

เลอืกคอ็กเทล เพราะลกูค้าบางคนกไ็ม่ได้เจาะจงแบบเขา บอกแค่วนันี้อยาก

ดื่มแบบนั้นแบบนี้ หลงัจากคุยกนัไปสกัพกัจงึได้รู้ว่าบาร์เทนเดอร์ตรงหน้า

ชื่อปรมิ ท�างานที่นี่มาเจด็ปีแล้ว เป็นทั้งบาร์เทนเดอร์และหุ้นส่วนของผบันี้ 

ชายหนุม่พดูคยุไปเรื่อยจนกระทั่งช่วงจงัหวะหนึ่ง เขาเหน็จากหางตา

ว่ามีพนักงานผู้ชายคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องด้านหลังแต่ก็ไม่ได้สนใจ 

เพราะตอนนี้บาร์เทนเดอร์เริ่มท�าค็อกเทลแก้วต่อไปที่แค่เห็นเขาก็รู้ได้โดย 

ไม่ต้องถามเลยว่าเมนูนี้ชื่ออะไร เพราะตอนอยู่อเมรกิาเคยลองและจ�าได้ว่า 

ซดัไปห้าชอตจนหลบัเป็นตายข้ามวนัเลย

“บ ีฟิฟตทีู ตั้งแต่ตอนนี้ อมื...” 

เขาพมึพ�าเบาๆ มุง่ความสนใจไปที่คอ็กเทลตรงหน้า จงึไม่ทนัเหน็ว่า

พนักงานที่เขาเห็นจากทางหางตาคนนั้นก�าลังมองมา แถมยังอ้าปากค้าง 

เสยีด้วย

‘นั่นมนัเจ้าชายน�้าแขง็ คนที่ไอ้แสนบอกว่ารู้จกัคุณปู่นี่หว่า!’

ปนติาคดิพลางมองไปยงัพี่ชาย พยายามหาทางออกให้เพื่อนที่ยงัไม่

ออกมาตรงเคาน์เตอร์ ถ้าออกมาแล้วเจอกบัผูช้ายสดุหล่อนี่ละก ็งานเข้าแน่!
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ถงึแม้ว่าทั้งสองคนจะแต่งตวัด้วยชุดพนกังานผู้ชายและใส่วกิผมสั้น

อยู่ แต่ถ้าเคยเหน็หน้าค่าตากนัมาก่อน ร้อยทั้งร้อยกน็่าจะเอะใจสงสยับ้าง 

ว่าใช่คนเดยีวกนัหรอืไม่ เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเจอแสนรกัเลยจะดกีว่า!

ปนติาคดิพลางหนัหลงัให้เคาน์เตอร์ที่ศรตุนั่งอยู ่แล้วแสร้งท�าเป็นว่า

ก�าลงัหาขวดเครื่องดื่มชนดิหนึ่งบนชั้นวางเครื่องดื่ม แต่พอเข้าไปยนืด้านหลงั

พี่ชายได้กเ็อาหลงัพงิคนเป็นพี่ แล้วส่งเสยีงเรยีกพอให้ได้ยนิกนัสองคน

“พี่ปรมิ เสรจ็แก้วนี้แล้วออกไปคุยกนัหน่อย”

ปรมิได้ยนิเสยีงน้องสาวแต่ไม่ค่อยชดันกั เพราะมเีสยีงเพลงกลบอยู่ 

จงึเอยีงหน้าไปหาเลก็น้อย

“ว่าอะไรนะ”

“ออกไปคุยกนัหน่อย เลนล่างมปีระเดน็!”

ปนิตาใช้โคดลับประจ�ากับพี่ชายเวลาที่ทั้งสองคนต้องการแอบป๊ากับ

ม้าท�าอะไรสักอย่าง แต่ที่นี่ไม่มีป๊ากับม้าอยู่ ท�าให้ปริมไม่เข้าใจว่าน้องสาว

เป็นอะไร แต่พอจะหนัหน้าไปถามตรงๆ แม่น้องตวัดกีเ็อาข้อศอกกระทุ้งใส่

เหมอืนจะบอกว่าอย่าหนัมา

ท่าทางของคนสองคนหลังเคาน์เตอร์ดูเหมือนจะคุยกันแบบแปลกๆ 

ท�าให้ศรุตเริ่มสงสัย จะว่าเป็นคู่รักที่ท�างานไปแล้วแอบพลอดรักกันแบบ

เนยีนๆ กไ็ม่ใช่ เพราะดูเหมอืนก�าลงัซุบซบิกนัอยู่มากกว่า

แล้วจะซุบซบิท�าไม ไม่อยากให้เขารูเ้หรอ แล้วไม่อยากให้รู้เรื่องอะไร 

ในเมื่อเขาเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรก

ศรตุคดิแล้วกท็�าเป็นไม่สนใจ แต่แอบช�าเลอืงมองปฏกิริยิาทั้งสองคน

เป็นระยะ แล้วอึดใจถัดมาพนักงานผู้ชายอีกคนก็เดินถือลังใส่แก้วออกมา

จากด้านหลงั

“แก้วมาแล้วครบั”

แสนรักในคราบของหนุ่มน้อยผมสั้น ใส่ชุดพนักงานเรียบร้อยเดิน

ออกมา แต่หลอ่นยงัไม่ทนัได้มองลูกค้า มแีต่ปนติาเท่านั้นที่หนัขวบัมามอง
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เพื่อนสลบักบัศรตุด้วยใบหน้าเหยเกสุดๆ เพราะศรุตหนัไปมองแสนรกัพอดี

ตอนที่หล่อนพูดว่าแก้วมาแล้ว

“ไม่ทนัแล้ว...”

แสนรกัในคราบหนุม่น้อยจ�าแลงพอเหน็ศรุตเตม็ตากช็ะงกัไปเลก็น้อย 

ก่อนจะตีเนียนด้วยการส่งยิ้มให้เหมือนกับพนักงานยิ้มให้ลูกค้า พยายาม

ท�าตัวให้เป็นปกติทั้งที่ตอนนี้หัวใจลงไปกองอยู่ที่ตาตุ่มแล้ว เพราะตอนนี้ 

เขาท�าเพียงแค่มองโดยไม่ได้พูดอะไร แล้วก็ไม่ถามเหมือนอย่างที่ในละคร

ชอบถาม เวลาตวัละครหนึ่งจดจ�าคนที่เคยเจอกนัมาแลว้ได้หรอือาจจะรูส้กึ

ไม่แน่ใจ 

‘เธอมาท�าอะไรที่นี่’

หรอื

‘หน้าคุ้นๆ นะ เราเคยเจอกนัมาก่อนหรอืเปล่า’

แต่ค�าเหล่านี้ไม่ได้หลุดออกมาจากปากเขาเลยแม้แต่น้อย จนหล่อน

เริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าเขาจ�าหล่อนได้หรอืเปล่า หรอืว่าก�าลงัสบัสนว่าใช่หล่อน

หรือไม่ใช่กันแน่ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไหน หล่อนก็ควรออกไปจากตรงนี้ 

ให้เรว็ที่สุด แล้วกต็้องไปแบบแนบเนยีนเสมอืนว่าไม่มอีะไรเกดิขึ้นด้วย

แสนรักคิดแล้วก็เอาแก้วไปวาง ท�าตัวตามปกติ มีแต่ปนิตาเท่านั้น 

ที่ยงัมองศรุตทมีองแสนรกัท ี เริ่มคดิว่าหรอืศรุตจะโง่แบบพระเอกในละคร

ที่แค่นางเอกปลอมตวัเป็นผู้ชาย ใส่วกิผมสั้นนดิหน่อยกจ็�าไม่ได้แล้ว แต่ก็

ยงัไม่ไว้ใจ จงึท�าเป็นเดนิไปหาแสนรกั พออกีฝ่ายวางของเรยีบร้อยและก�าลงั

จะเดนิกลบัเข้าไปข้างหลงั ปนติากร็บีตามเข้าไปด้วย 

พอเข้ามาในห้องได้ คนที่หายใจหายคอไม่คล่องก่อนหน้าเพื่อนกย็งิ

ค�าถามยาวเหยยีดใส่เลย

“ไอ้แสนรกั นั่นมนัคุณเจ้าชายน�้าแขง็ของแกนี่ เขาจ�าได้หรอืเปล่าวะ 

จะเป็นเรื่องไหมวะเนี่ย”

“แกถามฉนั แล้วฉนัจะไปถามใครล่ะ” แสนรกัย้อนก่อนถอนหายใจ
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เฮอืกใหญ่ “ตอนฉนัเงยหน้ามาเจอเขา หวัใจนี่หล่นไปกองที่ตาตุ่มเลย”

“แกน่ะแค่กองที่ตาตุ่ม ฉนันะหวัใจจะวายตายไปก่อนแกอกี” ปนติา

ว่าแล้วถามต่อ “เอาไงต่อด”ี

“เอาไง กค็งต้องดทู่าทกีนัไปก่อน เขาอาจจะจ�าฉนัไม่ได้กไ็ด้” หล่อน

พยายามใจเยน็และบอกให้เพื่อนใจเยน็ด้วย “แกจ�าได้ไหม ตอนที่เขาไปส่ง

ฉันที่บ้านแก แล้วคิดว่าแกเป็นพี่สาว เขายังฟ้องเสียขนาดนั้น ถ้าเห็นฉัน 

ที่นี่แล้วจ�าได้ เขาน่าจะฉะฉนัแล้ว ไม่นิ่งอยู่อย่างนั้นหรอก”

“กจ็รงิ แต่ถ้าเขารอเล่นงานแกหลงัเลกิงานหรอืรอไปเล่นงานตอนแก

ไปท�างานกบัเขาล่ะ”

“ถึงตอนนั้นฉันก็แค่ยืนกรานเป็นกระต่ายขาเดียว ว่าฉันไม่เคยมา 

ที่นี่กส็ิ้นเรื่อง”

“งั้นแกจะอยู่ท�างานต่อใช่ไหม”

“อมื คงต้องอยู่ต่อแหละ ขนืจู่ๆ หายไป เขากต็้องสงสยัอกีว่าใช่ฉนั

แน่ รอดูสถานการณ์ไปก่อนแล้วกนั” 

ปนิตาพยักหน้าเข้าใจ จากนั้นสองสาวในคราบหนุ่มน้อยก็กลับไป

ท�างานต่อ โดยแสนรกักท็�าหน้าที่ตามปกต ิคอยยกเครื่องดื่มและกบัแกลม้

ไปเสิร์ฟลูกค้า ส่วนศรุตนั้นลุกจากเคาน์เตอร์บาร์กลับไปนั่งที่ชุดโซฟาที่ 

จองไว้ เพราะเพื่อนที่นดักนัไว้มาแล้ว 

แสนรกัเหน็เขาคุยอยู่กบัผู้ชายรุ่นราวคราวเดยีวกนั จนกระทั่งคนที่

เพิ่งมาใหม่สั่งเครื่องดื่มและหล่อนต้องน�าไปเสร์ิฟ เจ้าตวัจงึเสี่ยงตายไปเสร์ิฟ

ให้โดยไม่ได้วานพนักงานอีกคนท�าแทน เพราะอยากดูปฏิกิริยาของศรุตว่า

ตกลงแล้วเขาจ�าหล่อนได้จรงิๆ หรอืว่าจ�าไม่ได้กนัแน่

“แมนฮตัตนัครบั”

หนุ่มน้อยจอมปลอมบอกแล้วจึงวางแก้วลงบนโต๊ะ ในขณะที่ศรุต 

หันมองเล็กน้อย แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนอกจากชวนเพื่อนคุยแล้วถามถึงใคร 

อกีคน ที่ท�าให้แสนรกัรู้ว่าโต๊ะนี้จะมแีขกตามมาอกีคน
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“ว่าแต่ไอ้หมยีกัษ์ออกมาหรอืยงัเนี่ย”

“ยงัไม่รู้เลย เมื่อกี้โทร. ไปมนักไ็ม่ยอมรบัสาย” รามลิตอบแล้วหยบิ

โทรศพัท์ขึ้นมาดคูรั้งหนึ่ง เกรงว่าเพื่อนอาจโทร. กลบัมาแล้วตนเองไม่ได้ยนิ 

แต่สถานะการแจ้งเตอืนกย็งัคงว่างเปล่าเช่นเดมิ “นี่มนักย็งัไม่โทร. กลบัมา

เลย สงสยัขบัรถอยู่”

แสนรกัได้ยนิค�าตอบนั้นหลงัจากเสริ์ฟเครื่องดื่มเรยีบร้อย แต่อยาก

ดูปฏกิริยิาของศรุตต่อ จงึถามคนที่นั่งอยู่กบัเขาเป็นการถ่วงเวลา

“รบักบัแกล้มอะไรเพิ่มไหมครบั”

“ยงัก่อนน้อง เดี๋ยวมมีาเพิ่มอกีคน ครบแล้วค่อยสั่งทเีดยีว” 

รามิลตอบแต่กลายเป็นการให้ข้อมูลต่อแสนรักไปโดยไม่ได้ตั้งใจ 

แสนรกัจงึเล่นบทพนกังานต่อด้วยการแนะน�าด้วยความใส่ใจ

“ถ้าต้องการสั่งเครื่องดื่มหรอืกบัแกล้มเพิ่ม เรยีกพนกังานได้ทุกเมื่อ

เลยนะครบั”

หญิงสาวในคราบหนุ่มน้อยบอก แล้วจึงค้อมกายเล็กน้อยก่อนจะ 

เดนิออกมา แต่ก่อนออกมากอ็ดเหลอืบมองศรตุอกีเลก็น้อยไม่ได้ เขาไม่ได้

หนัมามองหล่อน ท่าทางไม่สนใจอะไรเลยด้วยซ�้า แล้วพอหล่อนก้าวออกมา

ได้สองก้าว เขากช็วนเพื่อนคุยต่อ ราวกบัว่าไม่ได้เอะใจเลยสกันดิว่าหล่อน 

เป็นใคร

‘แบบนี้วางใจได้หรอืเปล่าเนี่ย’

หล่อนคดิแล้วเดนิกลบัมาที่เคาน์เตอร์บาร์ แต่แอบหนัไปมองศรุตกบั

เพื่อนของเขาอกีครั้ง เหน็สองหนุม่ยงันั่งคยุนั่งดื่มกนัไปตามปกต ิและเพราะ

ที่นั่งของพวกเขาอยูต่รงระเบยีงที่มองลงไปชั้นล่างได้ บางครั้งกเ็หน็สองหนุม่

มองลงไปบ้างเหมอืนดื่มด�่ากบับรรยากาศตามปกต ิ

จนกระทั่งผ่านไปพกัใหญ่ คนที่นั่งอยู่กบัศรุตกเ็ดนิไปทางห้องน�้า แต่

ครู่เดียวก็เดินออกมาและลงไปข้างล่าง แสนรักจึงคิดว่าห้องน�้าข้างบนอาจ

จะไม่ว่าง เขาจงึลงไปใช้ข้างล่าง ส่วนศรุตกย็งันั่งดื่มอยู่ที่เดมิ แต่แวบหนึ่ง
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ตอนที่เขาหนัมาทางเคาน์เตอร์บาร์ ไม่รูว่้าหล่อนคดิไปเองหรอืเปล่า เหมอืน

เหน็เขายิ้มมุมปาก ท�าเอาหล่อนเริ่มหนาวๆ ร้อนๆ จากที่ตอนแรกเหน็เขา

เฉยมาตลอด

‘เอาไงดแีสนรกั แกควรชิ่งตอนนี้หรอืรอดูสถานการณ์ต่อด’ี 

ฝ่ายศรุตที่จงใจหันมายิ้มให้เพราะรู้ว่าแสนรักคอยมองเขาอยู่แล้ว 

และเขากไ็ม่โง่พอถงึขั้นแยกหล่อนไม่ออก ถงึจะแต่งตวัเป็นผู้ชาย ใส่วกิผม 

แต่ปฏิกิริยาแรกของหล่อนที่ชะงักตอนเห็นหน้าเขานั่นแหละมันช่วยตอบ 

ทุกค�าถามที่เขาสงสัยได้เป็นอย่างดี เพราะถ้าหากหล่อนไม่ใช่แสนรัก เป็น

แค่ไอ้หนุ่มน้อยหน้าเหมอืน ไม่มทีางที่จะมปีฏกิริยิาอย่างนั้นแน่

“เดี๋ยวรู้กนัแสนรกั!” 

ศรุตพึมพ�าพลางยกแก้วมาร์ตินีขึ้นจิบ สีหน้าของเขายังเรียบเฉย 

แต่ดวงตากลบัวาวขึ้นเหมอืนหมาป่าที่ก�าลงัสนุกกบัการท�าให้เหยื่อปั่นป่วน 

หลงัจากรามลิกลบัมาที่โต๊ะ สองหนุ่มกน็ั่งคุยกนัอกีครู่ใหญ่ แต่
ช่วงหนึ่งศรุตเห็นเพื่อนมองลงไปข้างล่างอย่างสนใจ เขาจึงมองตามสายตา

ของเพื่อน กเ็หน็ว่าก�าลงัมองแม่สาวคนหนึ่ง เขาเพิ่งสงัเกตว่าผมของหล่อน

เป็นสนี�้าตาลอ่อนที่ค่อยๆ ไล่ลงมาเป็นโทนชมพูในช่วงปลาย ยิ่งเจ้าตวัมดั

จกุครึ่งหวั...ส่วนที่เป็นสชีมพจูงึปรากฏให้เหน็เด่นหรา นอกจากนี้สาวเจ้ายงั

สวมเชิ้ตสขีาวเปิดไหล่ที่แม้จะไม่รดัรปูนกั ทว่าการผกูชายเสื้อไว้เหนอืสะดอื

กเ็ผยให้เหน็เอวคอด รบักนักบับั้นท้ายกลมกลงึภายใต้กางเกงยนีสั้นเสมอหู

‘ท่าทางจะเฮี้ยวไม่เบา...’

ว่าแต่เดี๋ยวนี้รามิลรสนิยมเปลี่ยนไปขนาดนี้เชียวเหรอ เมื่อก่อนไม่

เหน็ชอบสาวแซ่บๆ ขนาดนี้ สงสยัเบื่อความจ�าเจ แต่ว่าผู้หญงิคนนั้นหน้าตา

ยงัดูเดก็ แอบมาเที่ยวแล้วโกงอายุหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ 

“นี่แกเปลี่ยนแนวแล้วเหรอไอ้มลิ”

ศรตุเอ่ยแซว เวลาอยูก่บัเพื่อนเขาจะท�าตวัผ่อนคลายและเป็นกนัเอง 
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ไม่วางตัวเป็นรูปปั้นน�้าแข็งเหมือนอยู่กับคนอื่น แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังนิ่ง

และขี้เล่นน้อยกว่าเพื่อนอกีสองคนมาก

“เปลี่ยนแนวอะไรวะ” 

รามลิหนัมาตอบ ท�าเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แต่มหีรอืที่ศรุตจะปล่อยเรื่องสนุก

แบบนี้ไปได้ เขาไม่ใช่คนชอบเย้าแหย่ใคร แต่ถ้าใครเปิดช่องโหว่ให้เขาล้วง

ความลบัได้ เขากไ็ม่พลาดที่จะแกล้งเหมอืนกนั

“กแ็ม่เหยื่อสาวหวัไฮไลต์ชมพูนั่นไง ฉนัเหน็แกมองอยู่นะไอ้เสอื”

“ฉนัต่างหากที่เป็นเหยื่อเขา”

“โอ้ว...พลาดแล้ว” 

ศรตุท�าเป็นร้องตกใจแล้วหลุดหวัเราะเลก็น้อย ไม่รู้ว่าจะข�ารามลิหรอื

ข�าผู้หญิงที่คิดว่ารามิลเป็นเหยื่อดี เพราะสมัยเรียนรามิลขึ้นชื่อว่าเสือซุ่ม  

เหน็นิ่งๆ ท่าทางเหมอืนสภุาพบรุษุ แต่เขี้ยวเลบ็ไม่ธรรมดา จนสาวๆ หลาย

คนคดิว่าเป็นผูช้ายที่เข้าหาง่ายและไม่มพีษิภยั แต่เขาคนหนึ่งแหละที่ขอค้าน 

เพราะรามลิไม่ได้เป็นลูกแมวให้เกาคาง แต่เป็นเสอืซุ่มขนานแท้

“น่าสงสารเดก็น้อย รจิะเป็นแม่เสอื ไม่เชก็ประวตัเิหยื่อให้ดเีสยีก่อน”

ชายหนุม่พมึพ�าขณะมองลงไปยงัแม่เสอืที่ยงัไม่รูช้ะตากรรมข�าไม่ออก 

แลว้กไ็ม่รูว้า่ควรสงสารดหีรอืไม่ แต่ถ้าพดูถงึชะตากรรมข�าไมอ่อกแลว้ละก ็

คืนนี้ก็จะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเหมือนกัน ที่จะถูกเขาเล่นงานแบบข�าไม่ออก 

แล้วป่านนี้กค็งยงัไม่รู้ตวัด้วยว่าอะไรจะเกดิขึ้น ถ้าหมาป่าออกล่าเหยื่อ! 

สองหนุ่มนั่งคุยนั่งดื่มกันต่อไป โดยตลอดเวลารามิลก็จะคอยมอง 

ผู้หญงิคนนั้นอยู่บ่อยๆ บางครั้งมองไปกย็ิ้มไปด้วย จนศรุตรู้สกึว่าคราวนี้

รามิลมาแปลกกว่าทุกที เหมือนกับสนใจผู้หญิงคนนี้มากกว่าคนอื่นๆ ที่ 

ผ่านมา จนกระทั่งดูเหมือนว่าแม่สาวแซ่บคนนั้นจะมีปัญหาที่จัดการไม่ได้ 

รามลิซึ่งมองอยู่นานมากแล้วจงึตดัสนิใจหนัมาบอกเพื่อน

“เดี๋ยวมา”

ศรตุไม่ต้องถามให้เหนื่อยเลยว่าอกีฝ่ายจะไปไหน เขายกแก้วมาร์ตนิี



46  l  แ ส น รั ก ส ลั ก ใ จ

ขึ้นจิบขณะมองลงไปที่แม่สาวแซ่บคนนั้น แล้วไม่นานนักก็เห็นเพื่อนเดิน

เข้าไปกลางวง แต่ไม่รู้พูดอะไรกัน ก่อนที่นาทีถัดมารามิลจะถูกผู้หญิง 

คนนั้นดงึออกไปจากตรงนั้นด้วยกนั 

ชายหนุ่มรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป เพราะคิดว่าอีกเดี๋ยวรามิลคง

พาเจ้าหล่อนคนนั้นขึ้นมาข้างบนนี้ แต่ที่ไหนได้อกีฝ่ายกลบัโทรศพัท์มาแทน

“ว่าไงพ่อเสอื”

“ขอโทษทวี่ะ ฉนัคงไม่กลบัเข้าไปแล้ว ต้องไปจดัการอะไรหน่อย”

เขาถงึกบัแอบถอนหายใจเบาๆ รูเ้ลยว่าเรื่องที่จะไปจดัการคอือะไร ก็

เล่นลากกนัออกไปแบบนั้น แล้วระดบัไอ้เสอืซุม่มหีรอืจะปล่อยเหยื่อไปง่ายๆ 

อย่างน้อยแม่เหยื่อสาวนั่นคงต้องเป็นมื้อค�่าเนื้อหวานในคนืนี้แน่ๆ

“ตามสบาย” เขายอมให้แต่ก็ออกอาการเซ็งเล็กน้อย จึงได้แต่แหย่ 

ทิ้งท้าย “ออกจากนี่ไปสองร้อยเมตรมรี้านสะดวกซื้ออยู่ ถ้าไม่ได้เตรยีมมา 

กแ็วะซื้อถุงยางเสยีด้วยล่ะ ถุงยางจากสาวของแปลกมนัไม่น่าไว้ใจ”

“ไอ้บ้า” รามลิพูดแค่นั้นแล้วกต็ดัสายไป

ศรุตนั่งท�าหน้าเซ็งๆ ที่โดนเพื่อนทิ้งอยู่สักพัก ตาก็เหลือบไปเห็น 

แสนรักในคราบหนุ่มน้อยที่เพิ่งเสิร์ฟเครื่องดื่มเสร็จบุ้ยใบ้บอกพนักงานที่

เคาน์เตอร์ ท�ามอืเหมอืนขอไปห้องน�้า เท่านั้นแหละศรุตกต็ดัสนิใจหาเรื่อง

แก้เซง็ได้ทนัท!ี

ชายหนุม่ลกุจากโซฟาหลงัจากเหน็แสนรกัเดนิเลี้ยวเข้าไปตรงทางเข้า

ห้องน�้าได้เลก็น้อย เขาเดนิไปตรงนั้นและยนืรออยูต่รงโถงทางเดนิหน้าห้องน�้า 

ที่แบ่งโซนไว้ส�าหรบัห้องน�้าของลูกค้าและห้องน�้าของพนกังาน 

‘หมดเวลาจอมปลอมของเธอแล้วแสนรกั’

เขายนืรออยู่ตรงนั้นจนกระทั่งแสนรกัออกมาจากห้องน�้า ซึ่งหล่อนก็

พลาดที่เข้าห้องน�้าหญงิเพราะพนกังานที่นี่รูก้นัดอียู่แลว้วา่หลอ่นเป็นผูห้ญงิ 

และเพราะมวัแต่ก้มหน้าก้มตาตรวจความเรยีบร้อยของเสื้อผ้า เลยไม่ทนัได้

มองว่ามคีนยนืดกัรออยู่ มาชะงกัและได้เงยหน้าขึ้นมองกต็อนที่จู่ๆ กม็คีน
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มายนืขวางทางข้างหน้านั่นแหละ 

‘คุณศรุต!’

แสนรกัอุทานในใจ ยนืตวัแขง็พูดอะไรไม่ออกไปอดึใจใหญ่ แต่พอ

ตั้งสตไิด้หล่อนกฝื็นส่งยิ้มให้เขา เพราะยงัอยูใ่นคราบของพนกังาน แต่ศรุต

ไม่ยอมให้หล่อนตเีนยีนไปได้ง่ายๆ 

“เธอคดิว่าฉนัจ�าไม่ได้เหรอ”

“จ�าอะไรครบั” 

หล่อนท�าไขสือ ตีหน้าไม่รู้ไม่ชี้ ศรุตจึงเปลี่ยนเป็นเรียกชื่อหล่อน

ตรงๆ

“แสนรกั”

เจ้าของชื่อท�าตาปรบิๆ แล้วแสร้งตมีนึต่อไปด้วยการเปลี่ยนการเรยีก

ชื่อของเขาให้กลายเป็นความหมาย ท�าเป็นเข้าใจว่าเขาเกิดสนใจพนักงาน 

คนหนึ่งขึ้นมา แต่พนกังานคนที่ว่านี้ไม่สามารถตอบรบัน�้าใจของเขาได้

“ขอโทษด้วยครบัคณุลกูค้า ผมไม่มรีสนยิมเพศเดยีวกนัครบั ขอตวั

ก่อนนะครบั”

แสนรักบอกแล้วท�าท่าจะแยกตัวไปดื้อๆ แต่ศรุตยังก้าวเข้ามาขวาง

ไว้ ท่าทางเขาบอกชัดว่าไม่ให้หล่อนไปไหนทั้งนั้นจนกว่าจะเคลียร์กับเขา

เรยีบร้อยแล้ว

“ถอยเถอะครบัคุณลูกค้า ผมต้องไปท�างานต่อครบั” 

หล่อนพยายามท�าใจดีสู้เสือ แล้วก็ไม่รู้ว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดมาดลใจ 

ให้ตวัช่วยพเิศษคนนี้โผล่มา เมื่อจู่ๆ กม็เีสยีงทกัทายศรุตดงัขึ้นด้านหลงั 

“อ้าว นั่นใช่คุณศรุตหรอืเปล่าครบั”

ศรุตหันมองตามเสียงเรียกขาน แล้วก็เห็นผู้ชายพุงพลุ้ยคนหนึ่ง 

เดนิมาทางนี้พอด ีเขาจ�าได้ว่าอกีฝ่ายเป็นเจ้าของธรุกจิส่งออกไม้แปรรูปยกัษ์

ใหญ่ แล้วก็เป็นลูกค้าคนส�าคัญ เพราะน้องสาวของลูกค้าคนนี้เพิ่งจัดงาน

แต่งงานใหญ่โตที่โรงแรมของเขาไปเมื่ออาทติย์ก่อนนี่เอง



48  l  แ ส น รั ก ส ลั ก ใ จ

“คุณประพาส”

“ใช่คุณจรงิๆ ด้วย มาเที่ยวหรอืครบั” 

เจ้าของชื่อประพาสถามต่อ แสนรกัจงึสบโอกาสช่วงที่ศรุตเผลอ รบี

เผ่นแน่บไป ชนิดที่ศรุตเองก็ยังคว้าตัวไว้ไม่ทันและไม่สามารถรั้งหล่อนไว้

ได้ด้วย เพราะจะเสยีมารยาทกบัคนที่เข้ามาทกั 

เขาจึงได้แต่ตั้งเป้าไว้ในใจว่า ถ้าหล่อนมาท�างานในฐานะนักศึกษา

ฝึกงานเมื่อไหร่ เขาจะซกัให้ขาวแล้วกจ็ะให้ฝ่ายบคุคลหกัคะแนนพฤตกิรรม

ของหล่อนสบิคะแนน โทษฐานที่กล้าวิ่งหนเีขาวนันี้!

ทางด้านแสนรักที่หลุดจากศรุตมาได้แล้วก็รีบกลับเข้าไปที่ห้องพัก

พนกังาน ใช้โทรศพัท์มอืถอืโทร. หาเพื่อนเพื่อจะขอกลบัก่อน เพราะคดิว่า

ถ้าอยู่ต่อ ศรุตต้องมารอดกัตอนเลกิงานแน่ 

ปนติาเข้าใจ แล้วจงึรบกวนให้พนกังานคนหนึ่งไปส่งแสนรกัที่สถานี

รถไฟฟ้า ส่วนตวัเองกต็มีนึบอกพี่ชายว่าพอดทีี่บ้านแสนรกัมปัีญหา เลยต้อง

ขอกลบัไปก่อน โดยวนันี้แสนรกัจะได้รบัค่าจ้างเพยีงแค่ครึ่งเดยีวเท่านั้น

ฝ่ายศรุตทักทายกับประพาสอยู่ครู่หนึ่งก็ผละกลับมาที่โต๊ะ ไล่เลี่ย 

กบัธณรศิ เพื่อนอกีคนที่นดักนัไว้มาถงึพอด ีแต่เจ้าตวัดนัพกความหงดุหงดิ 

ตดิหมดัมาด้วย เพราะไปโดนผูห้ญงิคนหนึ่งลูบคม ถงึขั้นอารมณ์เสยีหวัฟัด 

หัวเหวี่ยงสไตล์หมีขี้โมโหเลยทีเดียว แม้จะผ่านไปสองชั่วโมงกว่าก่อนจะ 

แยกย้ายกนักลบั แต่ศรุตกย็งัคงไม่อาจสลดัเรื่องของแสนรกัออกไปได้

ถ้าเจอกนัอกีครั้งหน้าจะซกัให้ขาวเลยทเีดยีว!


