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‘รางวัลท่ีผมจะประกาศต่อไปน้ีคือรางวัลขวัญใจมหาชน  

มผู้ีเข้าชงิรางวลัอนัทรงเกยีรตนิี้ทั้งหมดห้าท่าน และตอนนี้ผลโหวตอยู่

ในมอืผมเรยีบร้อยแล้วครบั’ พธิกีรเว้นจงัหวะการพดู เมื่อเสยีงของแขก

ที่มาร่วมงานเงยีบลงจงึพูดต่อ ‘และท่านที่ได้รบัรางวลัขวญัใจมหาชน

ในปีนี้ ได้แก่...คุณโช โชติกา ประกายวรรณ เจ้าของรางวัลขวัญใจ

มหาชนสี่ปีซ้อนครบั’

เสียงปรบมือดังกึกก้องฮอลที่ใช้เป็นสถานที่ประกาศรางวัล 

กล้องทุกตัวจับมาที่นางเอกสาวเจ้าของชื่อที่ได้รับรางวัล ซึ่งก�าลัง 

สวมกอดผู้จัดการส่วนตัวด้วยความดีใจ เธอลุกขึ้นค้อมศีรษะให้แขก 

ผู้มีเกียรติทุกท่าน ก่อนเดินขึ้นเวทีเพื่อรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็น 

ปีที่ห้า

‘ขอเสียงปรบมือให้เธอด้วยครับ’ พิธีกรชายพูดขึ้นเมื่อผู้เชิญ

รางวลัมอบโล่รางวลัให้เธอ

‘ขอบคณุค่ะ’ หญงิสาวรบัรางวลัมาถอืไว้ ก่อนจะเดนิไปยนือยู่

หน้าแท่นไมโครโฟนบนเวท ีส่งยิ้มให้แขกผูม้เีกยีรตทิี่มาร่วมงานทกุท่าน 

แล้วพูดขึ้นด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มปริ่มไปด้วยน�้าตาคลอเบ้า ‘ก่อนอื่นโช 

ต้องขอบคณุทกุท่านที่โหวตให้โชจนได้รางวลัเป็นปีที่ห้านะคะ ถ้าไม่ม.ี..’

บทน�า
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ปึง!

“อะไรเนี่ยพี่แชมป์!” โชตกิาโวยวายพร้อมจ้องเขมง็ไปที่ผูจ้ดัการ

สาวประเภทสองที่แต่งตวัแมนพอๆ กบัผู้ชายอกสามศอก ซึ่งปิดหน้า

จอแลปทอปของเธอลงทั้งที่เธอก�าลงันั่งดกูารประกาศผลรางวลัอยู ่“โช 

ก�าลงัตั้งใจดูอยู่เลยนะ”

“แกดูจนจ�าได้ขึ้นใจแล้วมั้งยายโช ที่ส�าคญัคลปิที่แกดูมนัผ่าน

มาห้าปีแล้ว!” 

ชนนิทร์ต่อว่าดาราสาวในสงักดัที่นั่งท�าหน้าปลื้มปริ่มอยูห่น้าจอ

แลปทอป เธอสวมชุดนอนลายการ์ตูนเจ้าหญิงดิสนีย์ตัวโคร่ง ใช้กิ๊บ 

ตวัใหญ่หนบีผมสลวยเป็นมวยเอาไว้กลางศรีษะ ใบหน้าปราศจากการ

แต่งแต้มใดๆ ดูซีดเซียวจนเหมือนคนป่วยก็ไม่เกินจริงนัก และถ้าให้

เดา สาวเจ้ายงัไม่ได้อาบน�้าเสยีด้วยซ�้า!

“ห้าปีแล้วยงัไง” เจ้าของรางวลัขวญัใจมหาชนห้าปีซ้อนไหวไหล่ 

ไม่เหน็ความสลกัส�าคญัอะไรกบัระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมา เพราะต่อให้

ผ่านมานานแค่ไหน เธอกย็งัภูมใิจทกุครั้งที่ได้เปิดดูมนั “อดตีขวญัใจ

มหาชนห้าปีซ้อนเลยนะพี่แชมป์ โชได้รับรางวัลนี้ตั้งแต่อายุยี่สิบห้า  

ทั้งที่เพิ่งเริ่มเป็นนักแสดงได้แค่ห้าปีเท่านั้น นี่ถ้าไม่ใช่ ‘โช โชติกา 

ประกายวรรณ’ คงท�าไม่ได้”

“และแกกจ็งส�านกึไว้ว่ามนัเป็นแค่อดตี ปัจจบุนัแกอายสุามสบิ

ห้า...”

“หยดุ!” คนถูกทกัเรื่องอายรุบียกมอืห้าม มนัช่างแสลงหเูธอเสยี

จริงๆ “สามสิบสี่ปีกับอีกเจ็ดเดือนต่างหากล่ะ โชยังไม่แก่ขนาดนั้น 

ซะหน่อย” เธอแก้ให้ด้วยใบหน้าบูดบึ้ง ใครเขาพูดถึงเรื่องอายุกัน  

โดยเฉพาะกบัคนที่เลยเลขสามมาเกอืบห้าปีอย่างเธอ

“ถ้าแกไม่แก่จริงทางช่องคงไม่ส่งบทแม่มาให้แกเล่นหรอกยาย

โช!” ชนินทร์พูดแทงใจด�าคนฟัง จนเจ้าของรางวัลขวัญใจมหาชน 
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ห้าปีซ้อนยกมอืขึ้นป้องห ูและเอาแต่ส่ายหวัอย่างไม่อยากรบัรูค้วามจรงิ 

ข้อนี้

“ซปุ’ตาร์อย่างโชไม่มทีางรบัเล่นบทแม่อย่างแน่นอน” 

โชติกาประกาศกร้าวเป็นครั้งที่เท่าไรก็จ�าไม่ได้ เพราะไม่เคย

สนใจนบัครั้งสกัท ีซเูปอร์สตาร์ของเมอืงไทยที่ได้รบัรางวลัการนัตคีวาม

สามารถมาหลากหลายเวทีอย่างเธอไม่เหมาะกับบทนั้นแม้แต่น้อย 

ไม่ใช่ว่าบทมนัไม่ด ีแต่เธอยงัไม่แก่ถงึขั้นต้องรบัเล่นบทแม่

ปัจจบุนัมเีดก็ในวงการเกดิใหม่มากมาย ทว่า โชตกิา ประกาย-

วรรณ ยังคงเป็นดาวค้างฟ้าที่เหมาะกับบทบาทนางเอกเท่านั้น ส่วน

บทอื่นอย่าได้แม้แต่เอามาเสนอเชยีว

“เพราะแบบนี้ไงแกถงึไม่มงีานละครมาสามปีเตม็!”

“นั่นเพราะโชไม่รบังานเองต่างหาก”

“เหรอยะ”

โชตกิาไม่มงีานละครมาร่วมสามปี ไม่ใช่แค่ราคาค่าตวัต่อตอน

ที่สูงลิ่ว แต่หญิงสาวยังเลือกรับงานเฉพาะที่ตนอยากท�าเท่านั้น จน 

ผู้จัดหลายค่ายคิดว่าซูเปอร์สตาร์ดาวค้างฟ้าของวงการวางมือเรื่อง 

การแสดงและต้องการพกัผ่อนอยู่บ้าน หลงัจากที่ท�างานหนกัมานาน 

หลายปี ทั้งที่ความจรงิแล้วไม่ใช่แบบนั้นเลย

“ถ้าไม่ใช่ละครบู๊ ละครย้อนยคุ ตรีนัฟันแทง ระเบดิภูเขา เผา

กระท่อม หรอืละครที่โชได้รบับทแม่ โชคงรบัเล่นไปนานแล้วค่ะพี่แชมป์”

“แกอย่าลืมนะโชติกา...เงินเก็บที่มีก็เริ่มร่อยหรอลงทุกวัน”  

ชนนิทร์ทิ้งตวันั่งลงข้างดาราสาวที่ตนเองรกัและเอน็ดเูหมอืนน้องในไส้

อย่างจนหนทางที่จะพูดเรื่องนี้ เธอเคยพูดเรื่องนี้มาก็หลายรอบ แต่ 

โชตกิากเ็อาแต่บ่ายเบี่ยง ได้เวลาที่เธอต้องพูดจรงิๆ จงัๆ เสยีที

“โชยงัมงีานอเีวนต์โชว์ตวั ไหนจะพรเีซนเตอร์อกี มนัไม่สาหสั

ขนาดนั้นหรอกมั้งคะพี่แชมป์” ถึงจะพูดแบบนั้น แต่ใจกลับไม่มั่นคง
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เอาเสยีเลย ดูท่าทางชนนิทร์แล้วไม่มแีววล้อเล่นสกันดิ

“อีเวนต์เดือนละไม่กี่งานเพราะเขาสู้ค่าจ้างแกไม่ไหว ส่วนพรี-

เซนเตอร์สามตวัที่แกเป็นอยู่กห็มดสญัญาสิ้นปีทั้งหมด แบบนี้จะรอด

เหรอโช ไหนจะค่าใช้จ่ายอื่นๆ อกี”

“นี่โชก�าลงัตกอบัเหรอพี่แชมป์” 

โชติกาแทบไม่อยากเชื่อว่าซุป’ตาร์อย่างเธอจะเข้ามายืนในจุด

ที่เรียกว่า ‘ตกอับ’ นี้ได้ ทั้งที่อายุสามสิบสี่ปีเจ็ดเดือนอย่างเธอยัง

ท�างานในวงการได้อกีนาน ไม่มใีครปฏเิสธเรื่องความสามารถของเธอ

แน่ๆ แต่ท�าไมกลบัไม่มงีานจ้างเข้ามา

“มนักไ็ม่ถงึขนาดนั้นหรอก แต่ถ้าแกยงัไม่ยอมรบังานกอ็าจจะ

ตกอบัจรงิๆ เข้าสกัวนั” ชนนิทร์จบัมอืน้องสาวมากมุไว้ “ตอนนี้เดก็ใหม่ 

ในวงการกผ็ดุขึ้นมาเป็นดอกเหด็ ถ้าแกไม่รูจ้กัเอาตวัรอดในสถานการณ์

แบบนี้ แกก็จะกลายเป็นดาวค้างฟ้าที่ไม่มีอันจะกินในชีวิตจริงแทน 

ส่วนพี่น่ะไม่มีปัญหาอะไรหรอก เพราะรายได้หลักช่วงหลังก็มาจาก 

เดก็ใหม่ในสงักดัทั้งนั้น แต่แกนี่ส.ิ..”

“โชควรรบับทแม่เหรอ...”

“อนันี้กแ็ล้วแต่แก พี่ไม่บงัคบัอยู่แล้ว”

“แล้วโชควรจะท�ายงัไงด”ี 

โชติกาเริ่มเครียดกับสิ่งที่ผู้จัดการส่วนตัวบอก เพราะถ้าเป็น 

แบบนั้นจริง เธออาจจะได้กินบะหมี่กึ่งส�าเร็จรูปไปทั้งปี หรืออาจจะ 

เลวร้ายถงึขั้นไม่มปีัญญาซื้อแม้แต่มาม่ากนิเลยกไ็ด้

“พี่รู้จกัหมอดูคนหนึ่ง ท่านแม่นมาก โดยเฉพาะเรื่องเนื้อคู่ ไม่

เคยท�านายให้ใครผดิสกัราย” ชนนิทร์เอ่ยน�้าเสยีงจรงิจงั

“รู้ได้ไงว่าไม่เคยผิดสักราย พี่แชมป์ตามเก็บสถิติมาหรือไง”  

โชตกิาเบ้ปากด้วยความหมั่นไส้ เรื่องหมอดขูอให้ไว้ใจพี่สาวในร่างชาย

ของเธอได้เลย งมงายกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว หากมีประกวดแฟนพันธุ์แท้
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หมอดูในไทย ชนนิทร์คงได้รบัรางวลัทกุปี

“ยงัจะมายอกย้อน” 

“พี่แชมป์กร็ูว่้าโชไม่เชื่อเรื่องพวกนี้ ที่ส�าคญัเราก�าลงัคดิวธิแีก้ไข

เรื่องงานที่โชก�าลงัจะตกอบั ไม่ได้คดิถงึเรื่องเนื้อคู่ซะหน่อย” 

“เราก็ไปดูเรื่องงานแถมด้วยเรื่องความรักไง แกอยู่เป็นโสดมา

สามสบิห้าปีไม่เหงารไึง หรอืจะปล่อยให้หยากไย่เกาะมดลูกก่อนถงึจะ

คดิเรื่องหาผวั”

“ถงึเวลามนักม็าเองนั่นแหละ ไอ้เรื่องผอสระอวัน่ะ” หญงิสาว

แย้งไม่เตม็เสยีงนกั “คนเราทกุคนย่อมมเีนื้อคู่เป็นของตวัเอง”

“เนื้อคู่แกใช้เวลาเดินทางนานเนอะ อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็

สามสบิห้าปีแล้ว”

“ไม่ต้องมาประชดเลย” โชตกิาแยกเขี้ยวใส่ผูจ้ดัการสาวประเภท

สองที่บงัอาจพดูเรื่องจรงิที่โคตรจะกระทบจติใจกนัเลย เหมอืนถกูลาก

ไปตบที่กลางสี่แยกอย่างไรอย่างนั้น เรื่องเนื้อคูพ่อทน แต่ไอ้การย�้าอายุ

นี่มนัทรมานคนฟังสดุๆ

ใช่ว่าเธออยากจะอยูเ่ป็นโสดแบบนี้เสยีเมื่อไร ทั้งที่เธอได้รบัการ

โหวตให้เป็นหนึ่งในผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดในเอเชีย แต่กลับไม่มี

ใครเข้ามาจบีเลย มบี้างที่แวะเข้ามาถามไถ่สารทกุข์สกุดบิ แต่ไม่นาน

กห็ายไป เพราะแบบนี้ไงล่ะถงึได้ยงัโสดอยู่จนถงึปัจจบุนั 

โสดโดยไม่ตั้งใจน่ะเข้าใจไหม! ถ้าผู้ชายมนัหาได้ง่ายขนาดนั้น 

เธอคงมีลูกสามผัวสิบไปแล้ว ไม่มาห้อยโหนเกาะคานเล่นอยู่แบบนี้

หรอก 

โอ๊ย คนโสดมนีสิยัพาลแบบนี้ทกุคนไหมนะ!

“ฉนัเลยต้องชวนแกไปดูหมอนี่ไง”

“มันเกี่ยวกันไหมเนี่ย ตกงานจ�าเป็นต้องดูหมอด้วยเหรอ”  

หญิงสาวแย้งอย่างไม่เห็นด้วย ถ้ามัวแต่พึ่งดวงพึ่งโชคลาภ ไม่เป็น 
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อนัท�ามาหากนิกนัพอด ี“จะบอกให้นะพี่แชมป์ ชวีติคนเราอยูไ่ด้เพราะ

เราก�าหนดเอง ไม่ใช่จากดวงหรอือะไรทั้งนั้น”

“แกจะไปไม่ไป”

“ดูปากโชนะ...โช-ไม่-ไป” หญิงสาวเน้นทีละค�าอย่างชัดถ้อย 

ชดัค�า ก่อนจะย�้าอกีครั้ง “โชไม่เชื่อเรื่องดวง”

สองชั่วโมงต่อมา ที่ส�านักหมอเทพ

โชติกาที่นั่งอยู่ไม่สุขพยายามเอาผ้าพันคอที่คลุมหัวมาปิดบัง

หน้า เพราะกลัวคนอื่นที่มาใช้บริการหมอเทพผู้หยั่งรู้ รู้ลึก รู้จริงจะ 

จ�าได้ ตอนแรกเธอไม่อยากมาที่ส�านกัหมอเทพแห่งนี้ด้วยซ�้า แต่กข็ดั

ผู้จัดการส่วนตัวไม่ได้ ผลสุดท้ายก็ต้องมานั่งแกร่วอยู่ที่นี่ด้วยความ 

ไม่เตม็ใจ แถมยงัต้องมากงัวลกลวัคนจ�าได้อกี

“หมอพูดจรงิเหรอคะที่ว่าโชเป็นคนมีวาสนา” เป็นค�าถามของ

คนที่ไม่ค่อยเตม็ใจมานะเนี่ย ไม่ค่อยจะเชื่อเลยจรงิจรี๊ง

“ใช่” หมอเทพพยกัหน้ายนืยนัก่อนจะพูดต่อ “แต่นั่นกต็่อเมื่อ

เจ้าพบเนื้อคู่ของเจ้าแล้วเท่านั้น”

นั่นไงล่ะ ออกแนวของฟรีไม่มีในโลก และถ้าอยากมีวาสนาก็

ต้องหาผวัให้ได้ก่อน 

“เนื้อคู่เหรอคะ” เธอถามย�้าอกีครั้ง

“เนื้อคู่ของเจ้าเป็นคนมวีาสนาสูง จะน�าพาเจ้าไปพบเจอแต่สิ่ง

ดีๆ  ในภายภาคหน้า”

“ที่ว่ายายโชมีวาสนาเพราะมีเนื้อคู่เป็นคนวาสนาสูงเหรอคะ

หมอ” คราวนี้เป็นชนนิทร์ที่ถามบ้าง

“ถูกต้อง”

“แล้วเมื่อไหร่โชจะเจอเนื้อคู่ล่ะคะ” 

ไม่รูจ้ะเชื่อดหีรอืไม่ แต่จากข้างต้นที่ได้คยุกนัมาสกัระยะกอ็ดจะ
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ปฏเิสธไม่ได้ว่าหมอเทพผู้หยั่งรู้คนนี้ดูดวงแม่นใช่ย่อย หากฟังไว้คงไม่

เสียหายอะไร เธอพยักหน้าเห็นด้วยกับความคิดของตัวเอง ก่อนจะ

ตั้งใจฟังหมอเทพพูดต่อ

“อนันี้ข้ากต็อบเจ้าไม่ได้ มนัขึ้นอยู่ที่ตวัเจ้าแล้วละแม่หนู”

“อ้าว...แล้วโชจะรูไ้ด้ยงัไงคะว่าคนไหนคอืเนื้อคูข่องโช” หรอืต้อง

ให้คกุกี้ท�านาย 

‘~Come on Come on Come on Come on baby ให้คกุกี้ท�ำนำย

กนั~’ 

หญงิสาวคดิถงึเพลง “คกุกี้เสี่ยงทาย” ของวง BNK48 ในใจด้วย

ความนกึขนั ทว่ากต็้องหูผึ่งเมื่อเจอประโยคเดด็เข้าให้

“ตวัของเจ้าจะรู้ดทีี่สดุ แต่ถ้าเจ้าอายคุรบสามสบิห้าเมื่อไหร่แล้ว

ยงัไม่เจอผู้ชายคนนั้นเสยีท ี เจ้าเตรยีมตวัขึ้นคานทองนเิวศน์ไปตลอด

ชวีติได้เลย โชตกิา”

“มยีงังี้ด้วยเหรอคะหมอ” 

โชตกิาเบ้หน้า เริ่มกงัวลทั้งที่ยนืยนัเสยีงหนกัแน่นว่าไม่เชื่อเรื่อง

ดวงหรือโชคชะตาที่ไม่รู้ใครเป็นคนก�าหนด แต่กลายเป็นว่าตอนนี้ 

ชักเริ่มหวั่น แถมอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเธอก็จะอายุครบสามสิบห้าปี

ตามที่หมอดูทกัแล้ว งานนี้มคีานทองนเิวศน์เป็นเดมิพนัเสยีด้วย

“ดวงชะตาเจ้ามันก็บุกน�้าลุยไฟมาตั้งแต่ต้นแล้วนี่ เรื่องนี้เจ้า 

เชื่อข้าเถดิ ผู้ชายคนนี้จะเป็นแสงสว่างในชวีติที่มดืมนของเจ้า จะเป็น

แสงสว่างน�าพาเจ้าไปพบเจอแต่สิ่งที่ดีๆ  หรอืบางทพีวกเจ้าอาจจะเจอ

กนัแล้วกไ็ด้ ใครจะไปรู้...”

...

“พี่แชมป์ว่าที่หมอเทพพูดเป็นเรื่องจรงิไหม” โชตกิาถามผู้ร่วม

ฟังชะตากรรมของเธอระหว่างขับรถกลับคอนโดซึ่งเป็นสินทรัพย์ไม ่

กี่ชิ้นที่ม ี“โชต้องหาเนื้อคูใ่ห้เจอก่อนอายสุามสบิห้า ซึ่งกค็อือกีห้าเดอืน
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ข้างหน้าเนี่ยนะ คนในโลกนี้มีตั้งมากมาย จะหากันเจอง่ายอยู่หรอก 

เหรอ”

“ไหนแกบอกถงึเวลากม็าเองไอ้เนื้อคู่น่ะ” ชนนิทร์ยกเอาค�าพูด

ของหญงิสาวมาพดู ทว่าคนที่พดูไว้กลบัเริ่มไม่มั่นใจเสยีแล้วว่าจะเป็น

แบบนั้น เพราะถ้ามาจรงิคงไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยมานานขนาดนี้

“โชเริ่มไม่แน่ใจตั้งแต่ออกจากส�านกัหมอเทพแล้วละพี่แชมป์”

“ไหนแกบอกไม่เชื่อเรื่องดวง เรื่องโชคชะตาไง” ชนนิทร์ไม่วาย

เอาค�าพูดของดาราสาวในสงักดัมาพูดอกีครั้ง “แต่จะไม่เชื่อเลยกก็ลวั

ขึ้นคานทองนเิวศน์ใช่ไหมล่ะ ฉนัรู้ความคดิแกดหีรอกยายโช”

“ชวีติโชจะอาภพัขนาดนั้นเลยเหรอ”

“แกกน็่าจะรู้ชวีติตวัเองดนีะว่าอาภพัหรอืไม่อาภพั”

“แต่อกีไม่กี่เดอืนเองนะที่โชจะอายคุรบสามสบิห้า”

“แกกใ็ช้วกิฤตนิี้ให้เป็นโอกาสส”ิ ชนนิทร์พดูออกมาด้วยรอยยิ้ม

มเีลศนยั สมกบัฉายาจิ้งจอกสาวแห่งวงการบนัเทงิ

“ยงัไง”

“ดาราทุกวันนี้อยู่ได้เพราะเป็นข่าวทั้งนั้น โดยเฉพาะข่าวเสียๆ 

หายๆ บางข่าวท�าให้คนคนนั้นดงัเป็นพลแุตกเลยกม็”ี ชนนิทร์เกริ่นน�า 

“เนื้อคู่แกเป็นคนมวีาสนา ฉนัว่าเขาต้องเป็นไฮโซไฮซ้อสกัคนในเมอืง

ไทยนี่แหละ แถมยงัพาแกให้มชีวีติที่ดไีด้ นั่นหมายความว่าต้องมั่งคั่ง

พอตวั”

“แล้วโชจะใช้วกิฤตนิี้ให้เป็นโอกาสยงัไง ให้เป็นข่าวกบัพวกไฮโซ 

เรยีกกระแสเหรอ” โชตกิาประชด แต่เมื่อเหน็รอยยิ้มชนนิทร์กช็กัหวั่น

ว่าตวัเองจะคดิถูก บอกตามตรงว่านี่ไม่ใช่วถิขีองเธอเอาเสยีเลย

ชนนิทร์หนัมายิ้มหวานให้ดาราสาว ก่อนจะยนืยนัออกมาด้วย

น�้าเสยีงจรงิจงั “ถูกต้อง!”

“เอาจรงิด”ิ
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“แกไม่มอีะไรจะเสยีแล้วยายโช ทั้งเรื่องงาน เรื่องความรกั ถ้า

เขาเป็นอย่างที่หมอเทพบอกจรงิ มนักน็่าเสี่ยงดูไม่ใช่เหรอ”

“แต่โชไม่รู้ว่าเนื้อคู่โชเป็นใคร ไม่รู้ว่าชาตนิี้จะหากนัเจอรเึปล่า” 

หญงิสาวบอกเสยีงเศร้า “คนในประเทศไทยกก็ี่สบิล้านคนแล้วล่ะ นี่

ยังไม่นับผู้ชายทั้งโลกนะ แค่คิดก็ล�าบากแล้วพี่แชมป์ โชไม่มีค่าตั๋ว

เครื่องบนิบนิหาผวัรอบโลกหรอกนะ”

“ความรูส้กึมนัจะบอกแกเองเมื่อถงึเวลา ไม่งั้นแพทวงเคลยีร์คง

ไม่บอกไว้ว่า รู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลอง รู้ว่าเหนื่อยถ้าอยากได้ของ 

ที่อยู่สูง...”

“ยงัไงต้องขอลองดูสกัท.ี..” 

เรื่องปากท้องว่าส�าคัญแล้ว แต่เรื่องที่จะต้องขึ้นไปอยู่บนคาน

ทองนเิวศน์ตลอดชวีติน่ะมนัคอขาดบาดตายมากกว่า และอกีไม่กี่เดอืน

ข้างหน้าเธอจะมอีายคุรบสามสบิห้าปี 

แต่จะรอให้เนื้อคูม่าปรากฏตวัเหน็จะไม่ทนัการณ์ ฉะนั้นนางเอก

ซุปตาร์อย่างโชติกานี่ละจะเป็นฝ่ายเดินเข้าไปหาเนื้อคู่เอง แม้ต้อง

เปลี่ยนบทจากนางเอกตลอดกาลมาเป็นนางมารเฉพาะกจิ เธอกย็อม

“เอาไปดูแล้วก็เลือกซะ”

“อะไรหรอืคะ” โชตกิามองกระดาษขนาดเอสี่ปึกหนึ่งที่ผูจ้ดัการ

ยื่นมาตรงหน้า แต่กย็อมรบัมาแต่โดยดแีม้ไม่รู้ว่ามนัคอือะไร

“ผูช้ายที่ฉนัคดัแล้วคดัอกีว่ามคีณุสมบตัดิพีร้อมทกุอย่าง เหมาะ

จะเป็นศรีสามีของแกในอนาคต” ชนินทร์เฉลยพร้อมกับทิ้งตัวลงนั่ง

ข้างๆ ดาราสาวในสงักดั “แกลองเลอืกดูสวิ่าสนใจใครเป็นพเิศษ”

“เหมือนแค็ตตาล็อกซื้อของเลยเนอะ มีชื่อนามสกุลพร้อม

คณุสมบตั”ิ โชตกิาว่าพร้อมเปิดดูทลีะแผ่นอย่างทึ่งกบัความสามารถ

ของชนินทร์ที่ไปเสาะแสวงหามา และรีบดึงหลบเมื่อผู้จัดการสาว 
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ดงึมนักลบัคนื

“จะดูไม่ดู”

“ดูสคิะ” โชตกิายนืยนัโดยการดูรูปถ่ายและประวตัชิายหนุ่มที่

ผู้จัดการสรรหามาให้เลือกอย่างละเอียดลออ แม้ตอนแรกจะไม่ค่อย

เหน็ด้วยกบัวธิกีารนี้ แต่คดิๆ ดูแล้วลองดูกไ็ม่เสยีหาย บางทเีธออาจ

จะได้ทั้งงานและลงจากคานกไ็ด้

“คนนี้เจ้าชู้ โชเหน็ข่าวควงผู้หญงิบ่อยๆ” หญงิสาวหยบิประวตัิ

ของชายคนดังกล่าวไปวางไว้อีกกอง “ส่วนคนนี้ส่วนสูงน้อยกว่าโช  

เดนิด้วยกนัคงไม่โอเค” 

โชตกิายงัคงเลอืกหนุ่มโสดจากประวตัทิี่ชนนิทร์ให้มา 

“คนนี้กไ็ม่เอา...คนนี้ด้วย...คนนี้กด้็วย” เธอวางประวตัชิายหนุม่

ที่คดัออกแล้วกองรวมกบัของคนก่อนหน้า

“นี่เกอืบจะหมดที่ฉนัหามาให้แล้วนะ” ชนนิทร์ชปูระวตัหินุม่โสด

ที่ตัวเองสรรหามาและถูกโชติกาคัดออกในมือ ไม่เข้าตาเจ้าหล่อน 

สกัราย 

“จะหมดทั้งปึกอยู่แล้วยังไม่ถูกใจสักคนเลยเหรอ หรือควรจะ

เลกิล้มแผนการนี้ แล้วไปยนืกลางสนามหลวง เขยีนป้ายห้อยคอตาม

หาเนื้อคู่ด”ี ชนนิทร์ประชดอกีฝ่ายด้วยความหมั่นไส้ 

“พี่แชมป์!”

“จะตะโกนท�าไม อยูใ่กล้กนัแค่นี้เอง” ชนนิทร์ยกมอืป้องหเูพราะ

เสียงแหลมมีผลต่อแก้วหู คิดว่าที่ดาราสาวเสียงดังเพราะไม่พอใจที่ 

ถูกประชด แต่กลายเป็นว่าไม่ใช่แบบนั้น เพราะโชตกิาก�าลงัเจออะไร

บางอย่างต่างหาก

“เจอแล้ว!”

“เจออะไร”

“โชเจอแล้ว! โชเจอเนื้อคู่แล้วพี่แชมป์” โชติกายื่นกระดาษ
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ประวัติของคนที่เธอเลือกให้ผู้จัดการส่วนตัวดู “โอ๊ย...หล่อดูดีมีสกุล

จริงๆ พ่อคุณเอ๊ย จากประวัตินี้อภิชาตบุตรชัดๆ นี่แหละแสงสว่างที่

ปลายอโุมงค์ของโชตวัจรงิเสยีงจรงิ”

ชนนิทร์พยกัหน้าเหน็ด้วยกบัเหตผุลเบื้องต้นของโชตกิา เมื่อได้

เหน็ประวตัวิ่าที่เนื้อคู่ของหญงิสาว

“พ ีพรีภทัร วสิทิธิ์ธรานนท์  ลูกชายคนเดยีวของเจ้าของบรษิทั

น�้าเมาชื่อดงั และอนาคตจะเป็นคนขึ้นกมุบงัเหยีนทั้งหมดแทนคนเป็น

พ่อที่ก�าลงัจะวางมอืในอกีไม่ช้า” 

พรีภทัรเป็นหนุม่เนื้อหอมหน้าตาหล่อเหลาเอาการ แต่กลบัไม่มี

เรื่องผู้หญงิให้ต้องวติกแม้แต่น้อย ไม่ต้องพดูถงึข่าวคาวเสยีหาย แม้แต่

ข่าวควงกบัใครยงัไม่มปีรากฏ และชายหนุม่ยงัเป็นนกัธรุกจิหนุม่ไฟแรง

ที่สื่อต่างกจ็บัตามอง โดยเฉพาะความโสดของเขาที่ไม่รู้ว่าใครจะเป็น

ผู้หญงิโชคดไีด้ยนืเคยีงข้างผู้ชายสมบูรณ์แบบอย่างพรีภทัร 

“อายสุามสบิสองปีก�าลงัด ีห่างกนัสองสามปีกพ็อไหว”

“ไหวมากเลยค่ะบอกเลย โชเอาคนนี้เลยพี่แชมป์” หญงิสาวชี้

ไปที่กระดาษในมอืชนนิทร์ด้วยความแน่วแน่ ตาเป็นประกาย

“จะไม่ดูคนอื่นอกีเลยร”ึ

“ไม่ค่ะ เพราะคนนี้แหละคอืเนื้อคู่โช โชรู้ โชรู้สึกได้” เธอวาง

กระดาษอกีไม่กี่แผ่นในมอืลงบนโต๊ะ ซึ่งเป็นประวตัขิองหนุ่มโสดที่ยงั

ไม่ได้พจิารณา ก่อนจะลกุขึ้นชูมอืทั้งสองข้างด้วยความตั้งมั่น “ตั้งแต่

วนันี้เป็นต้นไป โชจะจบีคณุพใีห้ตดิ!”

“แกแน่ใจเหรอว่าจะจบีเขาตดิน่ะ ถงึแกจะสวยหยาดฟ้ามาดนิ

แค่ไหน แต่แกไม่เคยมแีฟน รู้เหรอว่าจบีผู้ชายเขาจบีกนัยงัไง” ชนนิทร์

ปรามาสเพราะรู้จกัโชตกิาด ี บางทอีาจจะมากกว่าที่เจ้าตวัรู้จกัตวัเอง

เสยีด้วยซ�้า “คณุพเีขาโพรไฟล์เลศิขนาดนี้ คูแ่ข่งแกเพยีบแน่ๆ โชตกิา”

“พี่แชมป์บอกเองนี่ว่าความรู้สึกโชจะบอกเองว่าคนไหนที่ใช่
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ส�าหรบัโช”

“แต่บางทแีกอาจไม่ใช่ส�าหรบัเขา”

“โชเชื่อว่าด้วยความรักที่โชมีให้ คุณพีจะมองเห็นมันและยอม

รบัรกัโชในที่สดุ” 

โชติกายิ้มอย่างมีความหวังขึ้นมา ตอนนี้เธอมีเวลาว่าง (ไม่มี

งาน) ท�าให้มเีวลาจบีเนื้อคูข่องตวัเองเตม็ก�าลงั ไม่มทีางที่ใครจะปฏเิสธ

นางเอกซปุ’ตาร์อย่างเธอลง รวมถงึพรีภทัรเองกด็้วย

“อ้ะจ้า...แล้วแต่แกเลยจ้านาทนีี้” 

ชนนิทร์ได้แต่ส่ายหน้า นี่ขนาดเจ้าตวัไม่เชื่อเรื่องดวงเรื่องหมอดู

ยังแสดงอาการขนาดนี้ ถ้าเชื่อเต็มร้อยจะขนาดไหน คิดภาพไม่ออก

จรงิๆ หวงัว่ามนัจะไม่ไปทบุหวัเขาแล้วลากไปจดทะเบยีนหรอกนะ แค่

คดิกส็ยองแล้วหากมข่ีาวท�านองว่า...นางเอกซปุ’ตาร์ดาวค้างฟ้าท�าตวั

เป็นมนษุย์ยคุหนิ ใช้ไม้หน้าสามที่หาเกบ็ตามพงหญ้าข้างทางฟาดหวั

ผู้ชายลากไปจดทะเบยีนสมรส ถ้าเป็นแบบนั้นคงบนัเทงิน่าดู

“ไปกนัพี่แชมป์” โชตกิาคว้ามอืชนนิทร์ให้ลกุขึ้น

“ไปไหน” 

“ไปเตรยีมตวัพุ่งชนเป้าหมายยงัไงล่ะ” 

“ขอความจรงิค่ะน้องโช” ชนนิทร์รูท้นัว่าความต้องการที่แท้จรงิ

ของโชตกิาคอือะไร

“ตอนนี้มเีสื้อผ้าคอลเลก็ชนัแบรนด์โปรดของโชมาใหม่ เราไปดู

กนั อกีเดี๋ยวแม่บ้านจะมาท�าความสะอาดห้องแล้วด้วย อยู่ไปกเ็กะกะ

เขาเปล่าๆ” 

“แกนี่น้า...สถานการณ์แบบนี้ยังมีอารมณ์ไปชอปปิงอีกนะ”  

ชนนิทร์ส่ายหน้า แต่กล็กุขึ้นตามแรงฉดุของดาราสาว ก่อนที่ทั้งสองจะ

ควงกนัออกไปข้างนอก

“บอกแล้วไงว่าแค่ไปดู ไม่ได้บอกจะซื้อสกัหน่อย” 
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สองสาวต่างเพศต่างวยัเดนิกอดแขนคยุกนักะหนงุกะหนงิ และ

จงัหวะที่เปิดประตูออกไปกม็ลีมวูบเข้ามาในห้อง พดักระดาษประวตัิ

หนุม่โสดที่ทั้งสองวางไว้ปลวิเตม็พื้นห้อง เหลอือยูบ่นโต๊ะเพยีงแผ่นเดยีว

เท่านั้น ซึ่งเป็นประวตัหินุ่มโสดที่โชตกิายงัไม่ได้พจิารณานั่นเอง

‘ตณิณ์ ตณิณภพ หริญัเลศิทรพัย์’ 

ประวัติหนุ่มโสดที่อยู่แผ่นสุดท้ายค่อยๆ ปลิวตกลงตามแรง 

โน้มถ่วงของโลก แถมยังบังเอิญตกไปในถังขยะที่อยู่ข้างโต๊ะอย่าง 

พอดบิพอด ีและไม่มโีอกาสที่โชตกิาจะได้เหน็เมื่อแม่บ้านมาท�าความ

สะอาดห้องหลังจากนั้นไม่นาน เพราะถึงแม้จะจัดเก็บเอกสารที่ปลิว

ตกตามแรงลมไว้บนโต๊ะดงัเดมิอย่างเป็นระเบยีบ ทว่าประวตัหินุม่โสด

แผ่นที่ตกลงไปในถังขยะถูกน�าไปทิ้งพร้อมกับขยะอื่นๆ และถูกน�าไป

ท�าลายต่อไป
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ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

หนุม่ร่างสูงเกอืบร้อยเก้าสบิเซนตเิมตรเดนิออกจากช่องผูโ้ดยสาร

ขาเข้าด้วยกระเป๋าเป้ติดกายเพียงใบเดียว ชายหนุ่มมีรูปร่างสูงโปร่ง 

ใบหน้าคมเข้ม จมูกเป็นสันโด่งสวย แม้จะมีแว่นกันแดดสีชาปกปิด

ดวงตาคมไว้ แต่เพียงเท่านี้ก็เรียกความสนใจจากคนที่พบเห็นได ้

มากโข ผวิด�าแดงที่โผล่พ้นแขนเสื้อไม่ได้บ่งบอกผวิที่แท้จรงิของเจ้าตวั  

ภายใต้เสื้อยืดธรรมดาเต็มไปด้วยมัดกล้ามและผิวขาวสะอาดตาม

กรรมพนัธุ์ของคนที่มเีชื้อสายจนีจากฝั่งบดิา

ตณิณภพ หริญัเลศิทรพัย์ คอืชื่อของเขา

เจ้าของร่างสูงชะงกัขาที่ก�าลงัจะเดนิออกไปเรยีกแทก็ซี่ ก่อนจะ

ถอดแว่นกนัแดดราคาแพงออกเพื่อมองผูห้ญงิร่างเลก็สูงประมาณไหล่

เขา แต่งตวัตามสมยันยิม ที่มายนืดกัหน้าได้ถนดัถนี่ ตณิณภพแทบ

ไม่อยากเชื่อว่าจะเจอเธอที่นี่

“ได้เวลากลบับ้านเสยีทนีะ” 

องิดาวยนืเชดิหน้ากอดอกมองหนุม่ร่างสูงที่ผวิคล�้าขึ้นจากแดด 

แต่ความหล่อกย็งัปรากฏให้เหน็ แถมยงัดมูเีสน่ห์ไปอกีแบบอกีต่างหาก 

แต่ที่ขัดใจเธอเอามากๆ ก็คือหนวดเคราที่เจ้าตัวไม่คิดจะก�าจัดมัน  

1
เริ่มแผนการ
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มนัรกเสยีแทบจะมองใบหน้าที่แท้จรงิไม่ออก 

“จะกลับบ้านทั้งทีไม่คิดจะบอกแม่ผู้บังเกิดเกล้าเลยหรือไง 

ไอ้ตวัแสบ!”

“แม่อิงมาได้ไงเนี่ย” ถึงจะแปลกใจ แต่ชายหนุ่มก็เดินเข้าไป

กอดท่านด้วยความคิดถึง ติณณภพไม่ได้บอกใครว่าจะเดินทางกลับ

ไทยวันนี้ แม้แต่เลขาฯ ส่วนตัวยังไม่รู้ก�าหนดการ แต่ไม่อาจรอดพ้น

สายตาผู้หญงิที่ชื่อองิดาวคนนี้

“แม่คิดว่าติณณ์จะสร้างกระโจมอยู่กลางทะเลทรายถาวรเสีย

อกี” องิดาววยัสี่สบิเก้ากะรตัพูดด้วยความน้อยใจ แม้อายจุะเข้าใกล้

เลขห้าไปทกุท ีทว่ากลบัไม่มอีะไรท�าลายความสวยและความสาวของ

เธอได้ 

องิดาวยงัมใีบหน้าเหมอืนสาววยัสามสบิตอนปลาย ไม่เพยีงแค่

วิทยาการทางการแพทย์ที่พัฒนาก้าวไกล แต่เพราะดูแลตัวเองเป็น

อย่างดีท�าให้เธอเป็นเหมือนสาวสองพันปี อย่างที่ลูกชายทั้งสองคน 

มกัแซวอยู่เป็นประจ�า

“ถงึทะเลทรายจะมอีะไรน่าสนใจมากมาย แต่กไ็ม่เท่าบ้านเรา

หรอกครบั” ชายหนุ่มเอ่ยประจบ 

“ถ้าเป็นแบบนั้นจรงิ ตณิณ์คงไม่อยู่เกอืบครึ่งปีหรอก” เหมอืน

ผู้เป็นแม่จะรู้ทนั

“ผมกก็ลบัมาแล้วไงครบั” ตณิณภพโอบเอวมารดาพาตรงไปที่

รถซึ่งท่านเป็นคนขบัมาเอง “อกีนานกว่าผมจะไปผจญภยัที่อื่นต่อ”

ติณณภพเป็นนักผจญภัย ชอบท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆ 

และทะเลทรายเป็นสถานที่ล่าสุดที่ชายหนุ่มไปมา ครั้งนี้เป็นครั้งที่

ยาวนานที่สุดที่เขาเคยออกทริป ปกติก็จะราวสองสัปดาห์ในแต่ละ

สถานที่ แต่ถงึอย่างนั้นเขากย็งัคงท�างาน โดยประสานงานผ่านเลขาฯ 

ส่วนตวัอยูไ่ม่ขาด ทว่าคนเป็นแม่กลบัไม่ค่อยเหน็ด้วยกบัความคดิของ
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เขาสกัเท่าไร

“อีกไม่กี่เดือนติณณ์จะอายุครบสามสิบสามอยู่แล้ว ไม่คิดจะ

หาสาวสวยมาเป็นคู่เหรอลูก” องิดาวลองเชงิ ตณิณภพไม่เคยพาใคร

มาแนะน�าให้รู้จักในฐานะแฟนเลยสักครั้ง เธอรู้ว่าลูกชายนั้นไม่เคย 

ขาดแคลนเรื่องผู้หญิง แต่คนที่เขาจะจริงจังและสร้างครอบครัวด้วย 

ไม่เคยมี

หากตณิณภพมคีนรกั บางทเีขาอาจจะเลกิเดนิทางไกลๆ ไปยงั

ที่ที่อันตรายอย่างที่เคยเป็นมา เธอเองก็ไม่คิดห้ามลูกเพราะรู้ว่าเขา 

ชื่นชอบ แต่คนเป็นแม่ที่เป็นห่วงลูกอยู่ตลอดคงปล่อยให้เป็นแบบนั้น

ต่อไปไม่ได้

“แม่องิยงัไม่ได้บอกเลยนะครบัว่ามาที่นี่ได้ยงัไง รูไ้ด้ไงว่าผมจะ

กลบัวนันี้และเวลานี้” ตณิณภพเฉไฉไปเรื่องอื่น 

“ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องเลยนะติณณภพ” คนเป็นแม่ไม่คล้อย

ตาม

“โอเคครับ ค�าตอบคือผมยังไม่เจอคนที่ใช่ หมดค�าถามและ

ความสงสยัแล้วนะครบัคณุแม่ที่รกั” ตณิณภพเปิดประตหูลงัรถ  เหวี่ยง

กระเป๋าไปเกบ็ ก่อนจะเดนิมาเปิดประตใูห้มารดาที่ยนืหน้าบึ้งอยูเ่พราะ

ค�าตอบของตน “เชญิขึ้นรถครบัมาดามองิดาว”

“เป็นเพราะลูกไม่หาเองต่างหาก”

“เรื่องแบบนี้ถงึเวลาเดี๋ยวมนักเ็จอเองนั่นแหละครบั” ตณิณภพ

แบ่งรับแบ่งสู้ ก่อนหน้านี้มารดาไม่เคยกดดันเขาเรื่องนี้ ทว่าตั้งแต ่

ตลุากร พี่ชายคนโตแต่งงานมคีรอบครวัสมใจหวงั เป้าหมายต่อไปจงึ

เบี่ยงมาที่เขาทนัที

“ตณิณ์จะรอให้ถงึเวลานั้นกไ็ม่รู้ว่าเมื่อไหร่ เราต้องเป็นฝ่ายเดนิ

เข้าไปหาเองสถิงึจะถูก” องิดาวยิ้มอย่างมเีลศนยั

“ผมรู้นะครบัว่าแม่องิคดิอะไรอยู”่ ตณิณภพเอ่ยดกัทาง เขาเป็น
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ลกูชายของผูห้ญงิตรงหน้ามาเกอืบสามสบิสามปี มหีรอืจะดไูม่ออกว่า

เธอก�าลงัคดิอะไรอยู่ “และผมไม่ไปอย่างแน่นอน”

“เสยีใจจ้ะลกูชาย” องิดาวแสร้งตบบ่าลกูชายด้วยความเหน็อก

เหน็ใจ ทั้งที่ความจรงิเธอสะใจเป็นบ้า “แต่นี่เป็นค�าสั่งของท่านก�าพล 

ซึ่งลูกไม่มทีางปฏเิสธได้”

“พ่อกม็พีี่ตลุย์ไปด้วยแล้วนี่ครบั จะหิ้วผมไปด้วยอกีคนท�าไม” 

แม้ไม่รู้ว่างานที่บดิาออกค�าสั่งให้ไปคอืงานอะไร แต่เขาไม่ชอบ

ออกงานและเกลียดการเข้าสังคมแบบนี้ที่สุด มันเป็นแค่งานที่อวด

ความมั่งมขีองตวัเอง หรอืไม่กย็กลูกยกหลานตวัเองมาข่มคนอื่น เขา

จะออกงานกต็่อเมื่อมคีนที่อยากคยุธรุกจิร่วมงานอยู่ด้วยเท่านั้น

“พ่อเขาคงอยากพาลกูไปแนะน�าให้คนอื่นรูจ้กั ตณิณ์ไปอยูเ่มอืง

นอกตั้งแต่เด็กจนหลายคนแทบจะลืมไปแล้วด้วยซ�้าว่าแม่มีลูกชาย 

สองคน” เสยีงองิดาวเตม็ไปด้วยความห่อเหี่ยว เพราะไม่ค่อยได้ดูแล

ลูกชายคนนี้นัก ติณณภพเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูง เขาชอบอิสรเสรี

มากกว่าจะชอบท�าตามค�าสั่งใคร แม้ค�าสั่งนั้นจะเป็นของเธอกต็าม

“เฮ้อ...คราวนี้งานอะไรล่ะครบั” สดุท้ายชายหนุ่มกย็อมใจอ่อน

จนได้ ผู้หญงิตรงหน้ารู้ดวี่าจดุอ่อนของเขาอยู่ตรงไหน และเธอกเ็ลอืก

ใช้มนัอย่างชาญฉลาด

“เดี๋ยวแม่เล่ารายละเอียดให้ฟังในรถดีกว่าเนอะ” อิงดาวรีบ 

ขึ้นรถแล้วปิดประตูรอลูกชาย ก่อนที่ติณณภพจะโบยบินสู่โลกกว้าง 

เธอเลี้ยงเขามาเองกบัมอื ย่อมรู้ดวี่าพูดอย่างไรลูกชายคนนี้ถงึจะยอม

แต่โดยดี

“แม่องิอยากเล่าอะไร เตม็ที่เลยครบั” ตณิณภพพดูขึ้นหลงัออก

จากสนามบินมุ่งตรงเข้าสู่กรุงเทพฯ เมืองซิวิไลซ์ที่มีแต่ความวุ่นวาย 

“ผมตกหลมุพรางแม่องิแล้วนี่ครบั จะเป็นงานเลี้ยงต้อนรบัไฮโซไฮซ้อ

ที่ไหน ผมกค็งปฏเิสธไม่ได้ ในเมื่อแม่องิลากพ่อมาเอี่ยวด้วยนี่”



22  นางร้ายสายด�า

“ไม่ใช่ไฮโซไฮซ้อที่ไหนหรอก เป็นเพื่อนพ่อเรานั่นแหละ งาน 

วันเกิดครบห้าสิบสามปีเจ้าสัวธนินทร์ เจ้าของบริษัทน�้าเมาและเป็น

เจ้าของนติยสารหวัแดงไงลูก”

“ผมไม่ไปกไ็ม่เหน็เป็นไรเลยนี่ครบั” ตณิณภพยงัหาทางเลี่ยงที่

ตนเองจะไม่ต้องไป 

“ตณิณ์ไปกไ็ม่เสยีหายอะไรนี่ลกู งานนี้มสีาวๆ สวยๆ ไปร่วมงาน

กนัเยอะ ทั้งไฮโซ ดารา นางแบบ คงมสีกัคนที่สวยถูกใจลูกชายแม่”

“ดารา นางแบบบรษิทัพ่อกเ็ยอะแยะ ผมหาเอาจากในนั้นง่าย 

กว่ามั้งครบั” 

ธรุกจิของครอบครวัหริญัเลศิทรพัย์คอืสถานโีทรทศัน์ชื่อดงั การ

จะหาผู้หญงิสวยไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลย แต่จะหาใครสกัคนที่ใช่ส�าหรบั

เขายากพอๆ กบัการงมเขม็ในมหาสมทุร

“สมภารไม่กนิไก่วดันะลูก”

แน่นอนว่าเขาไม่มทีางท�าอย่างที่แม่พูด ก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง

“แล้วนี่แม่องิไปด้วยรเึปล่า” เมื่อเหน็คนเป็นแม่ส่ายหน้ากผ็่อน

ลมหายใจออกมาด้วยความเซง็ “ตลอดเลยแม่องิ”

“แม่นัดกับคุณยายไปปฏิบัติธรรมที่เขาค้อจ้ะ” อิงดาวยิ้มให้

ลูกชาย จะว่าไปตลุากรนสิยัเหมอืนคนพ่อ ส่วนตณิณภพนสิยัเหมอืน

เธอกค็งไม่ผดินกั คนพี่ชอบออกงานสงัคม พบปะผูค้นเช่นสามเีธอ ส่วน

ตณิณภพตรงข้ามทกุอย่าง

“สดุท้ายคงต้องไปอยู่ดใีช่ไหมครบั”

“ถูกต้องที่สดุ แล้วตณิณ์จะไปไหนลูก นี่ไม่ใช่ทางกลบับ้านนี่” 

อิงดาวถามขึ้นเมื่อติณณภพเบี่ยงออกไปอีกเส้นทางหนึ่งซึ่งไม่ใช่ทาง

กลบับ้าน

“วนันี้ผมขอยงัไม่เข้าบ้านนะครบั จะไปนอนคอนโด”

“กไ็ด้...แต่อย่าลมืว่าพรุง่นี้ลกูต้องไปงานกบัคณุพ่อ” องิดาวยอม
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ถอยออกมาครึ่งทาง เพราะรู้ว่าเขาไม่ชอบการถูกบงัคบั

“คร้าบ...” ชายหนุ่มลากเสยีงยาวอย่างจ�ายอม ก่อนจะนกึขึ้น

ได้ “ตกลงแม่องิรู้ได้ยงัไงครบัว่าผมกลบัมาวนันี้”

“แม่มหีนุ่มหล่อเป็นไส้ศกึจ้ะ” 

“ค�าถามที่สอง คนไทยหรอืต่างชาตคิรบั” ตณิณภพเริ่มเดาได้

ว่าคงเป็นเพื่อนเขาสกัคนที่ส่งข่าวบอกมารดา ไม่เช่นนั้นท่านไม่มทีาง

นั่งทางในจนรู้ว่าเขาจะเดนิทางกลบัมาวนันี้ 

“ลูกครึ่งจ้ะ”

“ไอ้ราล์ฟ! ไอ้เพื่อนทรยศ”

เพยีงแค่มารดาบอกว่าลกูครึ่ง เขากร็ูไ้ด้ทนัทว่ีาไส้ศกึของมารดา

คอืราล์ฟ หนุ่มหล่อลูกครึ่งไทย-อติาลทีี่เป็นเพื่อนสมยัเรยีนอยู่อเมรกิา 

ไม่คิดว่ามันจะหักหลังกันได้ลงคอ เขารึอุตส่าห์จะมาแบบเงียบๆ  

เพื่อที่จะได้ไม่ต้องออกงานแบบที่มารดาขอ สดุท้ายกไ็ม่รอดหูรอดตา

ท่านอยู่ดี

“เพื่อนตณิณ์ออกจะน่ารกั”

“ครบั น่ารกัมากกก...” เขาลากเสยีงยาวเมื่อนกึถงึตวัการ อย่า

ให้ถงึทเีขาบ้างแล้วกนั

“พี่แชมป์ได้รับเชิญไปงานวันเกิดท่านเจ้าสัวธนินทร์ด้วย

เหรอคะ” 

โชตกิาตาโตเมื่อเปิดดกูาร์ดเชญิสดุหรขูองผู้จดัการ และเจ้าของ

วนัเกดิกไ็ม่ใช่ใครที่ไหน เพราะเจ้าสวัธนนิทร์คอืพ่อว่าที่สามใีนอนาคต

ของเธอนั่นเอง แบบนี้เข้าทางเลยน่ะสิ เหมือนสะพานทอดให้เธอไป

เป็นสะใภ้เจ้าสวัชดัๆ

“แกกร็ู้ว่าในวงการบนัเทงิฉนัมอีทิธพิลแค่ไหน เดก็ในสงักดัฉนั

กไ็ปขึ้นปกหนงัสอืเจ้าสวัตั้งมากมาย รวมถงึแกเองกด็้วย”



24  นางร้ายสายด�า

“นั่นน่ะสิ” โชติกาพยักหน้าเห็นด้วย ผู้จัดการส่วนตัวของเธอ

ถือว่ามีชื่อเสียงเรื่องการปั้นเด็กเข้าวงการมาก ใครที่ผ่านมือชนินทร์

มชีื่อเสยีงร้อยละเก้าสบิห้าเชยีวละ “พี่แชมป์จะชวนโชไปด้วยใช่ไหม” 

โชตกิากะพรบิตาปรบิๆ ขอความเหน็ใจจากผู้จดัการ หวงัให้เขาหนบี

เธอเข้าร่วมงานด้วย

“ไม่ต้องมาท�าหน้าแบบนี้ ฉนัพาแกไปด้วยอยู่แล้ว”

“พี่แชมป์เป็นนางฟ้าส�าหรับโชเสมอ” หญิงสาวประจบเสียง

หวาน

“นี่เป็นโอกาสทองของแกแล้วนะโช พยายามเข้าถึงตัวคุณ 

พีรภัทรให้ได้มากที่สุด และแน่นอนว่าแกมีคู่แข่งระดับเดียวกันแน่ๆ 

หรอืบางทพีวกหล่อนกน็�าหน้าแกไปไกลโขแล้ว”

“ไม่เป็นไรค่ะ เพราะโชมอีอปชนัเสรมิอาวธุอย่างพี่แชมป์อยู่ทั้ง 

คน งานนี้มแีซงทางโค้งแน่”

คฤหาสน์เจ้าสัวธนินทร์

งานฉลองวันเกิดอายุครบห้าสิบสามปีของเจ้าสัวธนินทร์ถูกจัด

ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และสมเกยีรตเิจ้าของงานเป็นอย่างยิ่ง โดยใช้บรเิวณ

สนามหญ้าหน้าบ้านที่มีพื้นที่หลายตารางวาในการจัดงาน และผู้ที่ 

ได้รบัเกยีรตมิาร่วมงานต่างกม็ชีื่อเสยีงในวงสงัคมและวงการธรุกจิ หรอื

แม้แต่นกัการเมอืงระดบัประเทศกไ็ด้รบัเชญิ

เจ้าสวัธนนิทร์เดนิทกัทายแขกคูก่บัภรรยาและลกูชายอย่างเป็น

กันเอง พีรภัทรได้รับความสนใจจากผู้คนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ 

สาวสวยที่มาร่วมงานต่างก็หมายปองชายหนุ่มไว้ในใจ รวมไปถึง

ซปุ’ตาร์สาวอย่างโชตกิาด้วย

“เช็ดน�้าลายแกหน่อยยายโช” ชนินทร์กระซิบบอกโชติกาให้

ได้ยนิกนัเพยีงสองคน เพราะดาราสาวออกอาการมากจนเกนิงาม เล่น
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มองเป้าหมายจนตาเยิ้ม

“คณุพเีขาดูดทีกุกระเบยีดนิ้วจรงิๆ พี่แชมป์” 

โชติกามองพีรภัทรที่ก�าลังคุยกับแขกด้วยท่าทางอ่อนน้อม 

ถ่อมตน รอยยิ้มประดับหน้าหล่ออยู่ตลอดเวลายามพูดคุย ไม่ใช่แค ่

ยิ้มที่ปาก แต่รวมถึงดวงตามีเสน่ห์นั่น ท�าให้เธอไม่อาจละสายตาไป

จากภาพเบื้องหน้าได้ 

“เรื่องนั้นฉันรู้ แต่แกควรจะเก็บอาการหน่อย ไม่ใช่มองเขา 

ตาเยิ้มแบบนั้น”

“กค็ณุพเีขาน่ามองนี่” หญงิสาวแก้ต่างให้ตวัเองและรอคอยให้

ท่านเจ้าสวัเดนิมาถงึโต๊ะที่เธอนั่งใจจะขาด ทว่าเมื่อมองไปที่หน้างาน 

ซึ่งมแีขกกลุ่มหนึ่งเข้ามาใหม่ รอยยิ้มที่มบีนใบหน้าโชตกิากห็ายวบัไป 

กบัตา “โชไปเข้าห้องน�้าก่อนนะพี่แชมป์”

“อ้าวยายโช...อีกไม่กี่โต๊ะเจ้าสัวก็เดินมาถึงแล้วนะ” ชนินทร์ 

ไม่เข้าใจดาราสาว เพราะรู้ว่าโชติกาก�าลังรอคอยเวลานี้อยู่ แต่เมื่อ

โอกาสมาถงึกลบัวิ่งหนไีปซะอย่างนั้น

“โชจะกลบัมาให้ทนัค่ะ” 

“เดี๋ยวสยิายโช” ชนนิทร์พยายามเรยีกหญงิสาวไว้ แต่เสยีงดงั

มากไม่ได้เพราะเกรงใจเพื่อนร่วมโต๊ะคนอื่น และตอนนี้โชตกิากห็ายลบั

ไปกบัความมดืเสยีแล้ว “เป็นอะไรของมนัเนี่ย”

“นกึว่าจะไม่มากนัซะแล้ว” 

เสียงเจ้าของวันเกิดเรียกความสนใจจากชนินทร์ได้เป็นอย่างด ี

และรู้ต้นเหตอุาการแปลกไปของโชตกิาได้ในทนัท ีเพราะ ‘อศัวเมธา-

นนท์’ สนิะ 

ทางด้านคนที่หลบออกมามัวแต่จ�้าอ้าวจนลืมโฟกัสจุดหมาย

ปลายทาง ท�าให้ตอนนี้โชติกาเดินมาจนถึงสวนหลังบ้านของเจ้าสัว 

ธนนิทร์ ยอมรับว่าบ้านหลังนี้ใหญ่โตโอ่อ่าเหมาะสมกบัฐานะเจ้าของ
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บ้านเป็นอย่างยิ่ง นี่ถ้าเธอได้มาเป็นสะใภ้ตระกูลนี้จริงคงสบายไป 

ทั้งชาติ เพราะเจ้าสัวท่านมีลูกชายแค่คนเดียว ทรัพย์สมบัติที่มีคง 

ไม่พ้นพรีภทัร และสดุท้ายกจ็ะตกทอดไปยงัลูกของเธอในที่สดุ

“ความคดิแกนางร้ายมากโชตกิา” หญงิสาวต่อว่าตวัเองพลาง

มองหาทศิทางเพื่อนั่งพกัเหนื่อยและท�าใจเดนิกลบัเข้างานอกีรอบ ซึ่ง

ม้าหินอ่อนหน้าโรงกล้วยไม้เหมาะมากที่สุด แต่อารมณ์เธอต้องมา

สะดดุ “ใครมาสูบบหุรี่แถวนี้เนี่ย”

โชตกิายกมอืขึ้นปิดจมูกเมื่อได้กลิ่นบหุรี่ แต่ยงัหาต้นตอไม่เจอ 

หญงิสาวทิ้งตวันั่งลงบนเก้าอี้พร้อมกบัมองรอบๆ แต่จนแล้วจนรอดก็

ยงัไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของควนัพษิ ทว่า... 

“กรี๊ด! นายเป็นใคร! มายนืท�าอะไรตรงนี้!” 

โชตกิาร้องกรี๊ดออกมาในจงัหวะที่หนักลบัมาเจอชายแปลกหน้า

ยนืจ้องเธออยู่ แถมยงัมที่าทไีม่น่าไว้วางใจ ผวิด�าคล�้า หนวดเครายาว

เฟิ้ม ผมเผ้ากเ็หมอืนไม่ได้หว ีถ้าเป็นนกัแสดงกร็บับทได้อย่างเดยีวคอื 

โจรปล้นฆ่า

‘หรือว่าเขาจะเป็นโจรปล้นฆ่าจริงๆ’ โชติกาเริ่มระแวงคนตรง

หน้า หยิบกระเป๋าถือที่ตนวางทิ้งไว้อย่างมือไม้สั่น ก้มมองเสื้อผ้า 

ตัวเองที่สวมชุดราตรีเกาะอกสีขาวก็ยิ่งน่ากังวล อาจจะไม่ใช่แค่ปล้น

ฆ่าธรรมดา ทว่าอาจจะมอีอปชนัพ่วงข่มขนืฝืนฆ่าขึ้นมาอกีอย่าง

“จะมาปล้นฉนัเหรอ ฉนัไม่มอีะไรให้ปล้นหรอก ตอนนี้ฉนัตกอบั

จะตาย” เธอยิ่งกลวัจบัใจเมื่อชายหนุ่มแปลกหน้ามองมาอย่างกบัจะ

กินเลือดกินเนื้อ “ในกระเป๋าก็ไม่มีอะไร นอกจากโทรศัพท์” โชติกา 

มือไม้สั่นเปิดกระเป๋าให้เขาดู แต่กลายเป็นว่าท�าให้อีกฝ่ายไม่พอใจ 

หนกักว่าเดมิ

“จะเลกิบ้าได้หรอืยงัแม่คณุ!” ตณิณภพพดูขึ้นด้วยความหวัเสยี 

ให้ตายเถอะ นี่สภาพเขาดูแย่ขนาดเจ้าหล่อนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นโจร
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เลยอย่างนั้นหรอื “ผมไม่ใช่โจรอย่างที่คณุกล่าวหา”

“ฉนัไม่ได้กล่าวหานะ” หญงิสาวรบีปฏเิสธ ทั้งที่เธอเป็นอย่าง 

ที่เขากล่าวหามาทั้งหมดนั่นละ แต่เพื่อชวีติการเป็นสะใภ้เจ้าสวัของเธอ

จะยงัคงอยู่จงึต้องปฏเิสธไป ทว่าเหมอืนสกลิการโกหกของเธอจะตดิลบ

“เหรอ...” ตณิณภพลากเสยีงยาว

“ใครใช้ให้นายมาท�าอะไรลบัๆ ล่อๆ ตรงนี้เล่า” เมื่อโกหกไม่รอด

กจ็�าต้องพูดความจรงิออกมา 

โชติกาปิดกระเป๋าที่ไม่มีอะไรมีค่า นอกจากโทรศัพท์ไว้ดังเดิม 

ถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกเมื่อเขาไม่ได้เป็นอย่างที่เธอคดิ ก่อนจะ

ส�ารวจคนที่บอกว่าตวัเองไม่ได้เป็นโจร

ชายหนุ่มแต่งกายด้วยชุดกึ่งไปรเวตกึ่งสุภาพ สวมเสื้อยืดคอวี 

สขีาวสวมทบัด้วยสูทสดี�า นุง่กางเกงยนีสเีข้มพอดตีวั นี่ถ้าเขาโกนหนวด

และจัดแต่งทรงผมคงจะดูดีมาก ด้วยหุ่นก�าย�าที่สูงเกินมาตรฐาน 

ชายไทยแบบนี้เป็นนายแบบได้ไม่ยากเลย

“ผมต่างหากที่ต้องถามคณุว่ามาท�าอะไรลบัๆ ล่อๆ ตรงนี้ เพราะ

ผมกอ็ยู่ตรงนี้ของผมมานานแล้ว ก่อนที่คณุจะเดนิมาซะอกี” 

ตณิณภพมองผู้หญงิสวยจดัตรงหน้าด้วยความเหนื่อยหน่ายใจ 

เธอเป็นผูห้ญงิที่สวยมากคนหนึ่ง และคงเป็นแขกที่มาร่วมงานวนันี้ แต่

เพราะท่าทางไม่เตม็เตง็ของเธอท�าให้เขาต้องส่ายหวั 

มีอย่างที่ไหนเจ้าหล่อนเห็นผู้บริหารบริษัทอสังหาริมทรัพย์เป็น

โจรไปได้ ถึงสภาพภายนอกจะดูก�้ากึ่งก็เถอะ แต่เขาก็มีสง่าราศีอยู่ 

ในตวัเหมอืนกนันั่นละน่า

ติณณภพมาร่วมงานวันเกิดของท่านเจ้าสัวตามค�าสั่งของบิดา 

โดยตามมาสมทบทีหลัง แต่ยังไม่ทันได้เดินเข้างานก็ถูกมองด้วย

สายตาหยามเหยียดจากแขกท่านอื่น หากมองจากภายนอกเขาอาจ

เหมอืนโจรอย่างที่หญงิสาวบอก และจากสายตาบางคนที่มองมากล้็วน
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ตดัสนิคนจากภายนอกทั้งนั้น เขาจงึตดัสนิใจเดนิเลี่ยงออกมาที่แห่งนี้

แทน

“แสดงว่ากลิ่นบหุรี่นั่นกม็าจากนายสนิะ”

“ออืฮ”ึ ชายหนุม่ยอมรบัไปตามตรง ยกบหุรี่ที่ยงัไม่หมดมวนให้

เธอดู

“เฮ้อ...ท�าลายตัวเองยังไม่พอ ยังจะมาท�าลายคนอื่นเขาอีก” 

โชตกิาบ่นอบุคนเดยีว แต่กด็งัพอให้อกีคนได้ยนิ

“ถ้าไม่อยากถูกท�าลายกก็ลบัเข้างานไปเถอะคณุผู้หญงิ” ตณิ- 

ณภพโบกมือไล่อย่างไม่แยแส ก่อนจะทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ฝั่งตรงข้าม 

โดยไม่สนใจหญงิสาวแปลกหน้าอกี

“นายเองก็เป็นแขกในงานเหรอ” เมื่อยังไม่พร้อมจะเข้างาน  

จ�าต้องนั่งตรงนี้ต่ออีกหน่อยเลยชวนชายหนุ่มคุย เผื่อว่าเขาจะรู้จัก

เจ้าของงานและท�าให้เธอได้ข้อมูลเพิ่มเพื่อจบีพรีภทัรต่อไป

“เรว็ๆ สวิะพวกเอง็ แขกเริ่มมาเยอะแล้ว อาหารเครื่องดื่มอย่า

ได้ขาด” 

เสียงเอะอะจากอีกฝั่งหนึ่งของบ้านท�าให้โชติกาหันไปมอง ซึ่ง

คาดว่าจะเป็นจุดจัดเตรียมอาหารของงาน มีพนักงานที่แต่งกายด้วย

สูทด�าก�าลังท�างานกันอย่างแข็งขัน เมื่อหันมามองคนข้างกายซึ่ง 

แต่งกายแบบเดยีวกนักค็าดว่าเขาคงอู้งานมาสูบบหุรี่นั่นเอง และด้วย

หน้าตาไม่น่ารบัแขกของเขา ชายหนุ่มน่าจะเป็นคนซปัพอร์ตหลงัครวั

มากกว่า

“นายเป็นพนกังานของภตัตาคารอาหารที่เจ้าสวัจ้างมาใช่ไหม” 

“ผมเหมอืนขนาดนั้นเลยเหรอ” ตณิณภพถามกลบั เขาควรจะ

ดใีจใช่ไหมเนี่ยที่ถูกเลื่อนสถานะจากโจรมาเป็นพนกังานดูแลอาหาร

“แล้วไม่ใช่เหรอ”

“อย่างที่คณุคดินั่นแหละ” ตณิณภพไม่แก้ความเข้าใจผดิ บอก
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ว่าเป็นผู้บริหาร เธอก็คงไม่มีทางเชื่อเหมือนเดิม เป็นพนักงานดูแล

อาหารกไ็ม่เสยีหายอะไร แถมยงัเป็นอาหารจากภตัตาคารดงัอกี

ครดื ครดื

เสียงสั่นเตือนของโทรศัพท์ท�าให้โชติกาต้องหยิบมันขึ้นมาดู  

ผู้จดัการของเธอนั่นเองที่ส่งข้อความมา

คุณพีรภัทรของแกเดินก�ำลังจะถึงโต๊ะเรำแล้ว กลับเข้ำงำนมำ

ได้แล้ว

ข้อความจากชนินทร์ท�าให้โชติกาตื่นตัว คงได้เวลากลับเข้าไป

ร่วมงานแล้ว แม้จะต้องเจอใครบางคนก็คงไม่มีทางเลือก ดีไม่ดีเขา

อาจจะไม่สนใจเธอเลยด้วยซ�้าไป

“ฉันขอตัวก่อนนะ” โชติกาลุกขึ้นบอกลาทั้งที่ไม่จ�าเป็นเลย 

ด้วยซ�้า

“คณุเป็นแฟนของลกูชายบ้านนี้เหรอ” ไม่รูอ้ะไรดลใจให้เขาถาม

ออกไป ทั้งที่ไม่ใช่คนที่จะอยากรูเ้รื่องชาวบ้าน แต่เมื่อพลั้งปากออกไป

แล้วกค็งคนืค�าไม่ได้

โชติกาที่เดินออกไปแล้วชะงัก ก่อนจะหันกลับมาตอบคนถาม

ด้วยใบหน้ามรีอยยิ้ม “เป็นว่าที่แฟนในอนาคตน่ะ”

เธอก็คงไม่ต่างจากผู้หญิงคนอื่นที่มาร่วมงาน เพราะพวกเธอ

เหล่านั้นต่างก็หมายปองลูกชายคนเดียวของเจ้าสัวธนินทร์ตาเป็นมัน 

แน่นอนว่าพรีภทัรเป็นเหยื่ออนัโอชะของพวกเธอเลยละ

“ผมจะบอกอะไรให้นะคุณผู้หญิง ผู้ชายน่ะเขาไม่ชอบถูกล่า

หรอก แต่ชอบเป็นฝ่ายออกล่าเองมากกว่า” 

ติณณภพพูดไปตามนิสัยผู้ชายโดยทั่วไป ยกตัวอย่างเช่นเขา

เป็นต้น ส่วนไอ้พวกที่ชอบให้ผู้หญิงล่าแล้วรอตะครุบเหยื่อน่ะมันม ี

แต่ส่วนน้อย เพราะผู้ชายกเ็หมอืนเจ้าป่าที่ต้องการประกาศศกัดาของ 

ตวัเองด้วยการออกล่า
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“นายคดิแบบนั้นเหรอ” โชตกิาที่เดนิไปแล้วรบีวิ่งกลบัมาที่เดมิ

เมื่อได้ฟังค�าแนะน�าจากชายหนุ่มแปลกหน้า 

เธอไม่รู้ว่าเขาแนะน�าหรอืพูดผ่านๆ ไปเท่านั้น แต่เชื่อว่ามนัจะ

เป็นประโยชน์กบัเธอไม่มากกน้็อย ในเมื่อเขาเป็นผูช้ายเหมอืนกนั ย่อม

รู้ว่าผู้ชายคดิกนัยงัไง และเธอไม่อาจหาค�าตอบแบบนี้ได้จากผู้จดัการ

ส่วนตวั แม้ชนนิทร์จะเป็นผู้ชายกเ็ถอะ

“มนักค็วรเป็นแบบนั้นไม่ใช่เหรอ” 

ตณิณภพเริ่มไม่มั่นใจว่าตวัเองพูดอะไรน่าสนใจออกไป เพราะ

สีหน้าของผู้หญิงตรงหน้าดูมีความหวังเหมือนก�าลังค้นพบแสงสว่าง 

ที่ปลายอโุมงค์ ซึ่งท�าให้เขานกึกลวั

“แล้วฉันควรจะท�ายังไงให้เสืออยากออกล่าเองล่ะ” โชติกานั่ง

ลงตามเดมิ และตั้งใจฟังชายหนุม่แปลกหน้าไปด้วย นี่ถ้ามสีมดุปากกา

อยู่ในกระเป๋าคงเอาออกมาจดไปแล้ว หรอืเธอควรจะอดัเสยีงเขาไว้ดี

“อย่างแรกผูช้ายเขาต้องสนใจคณุก่อน เขาถงึจะอยากออกล่า” 

ติณณภพไม่ได้อยากยุ่งเรื่องคนอื่น แต่เพราะดวงตาใสซื่อของ

คนตรงหน้าท�าให้เขาจ�าต้องพูดออกไป ดูท่าแล้วเจ้าหล่อนจะชอบ 

พีรภัทรเอามากๆ หากแนะน�าไปคงไม่เสียหายอะไร แม้ไม่รู้ว่าชายที่

หญิงสาวหมายปองมีนิสัยใจคออย่างไร แต่เขาก็เลือกพูดจากที่เห็น 

โดยทั่วไปและจากนสิยัตวัเอง

“แล้วฉนัไม่น่าสนใจเหรอ”

เชื่อเธอจรงิๆ ไม่คดิว่าสาวเจ้าจะกล้าถามค�าถามแบบนี้ออกมา 

การจะถามแบบนี้คนคนนั้นต้องมั่นใจในตวัเองระดบัหนึ่งเลยละ ซึ่งเธอ

อาจจะเกนิระดบัหนึ่งไปมากแล้วด้วย

“ผู้ชายแต่ละคนมคีวามชอบไม่เหมอืนกนั”

“แล้วฉนัควรจะท�ายงัไงให้คณุพเีขาสนใจล่ะ”

“ผู้ชายร้อยละเก้าสิบเก้าชอบผู้หญิงฉลาด” ไม่มีใครเก็บสถิติ
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หรอก แต่เขาบอกไปตามความรู้สกึ ผู้ชายกย็่อมอยากได้ผู้หญงิฉลาด

เป็นคู่ครองทั้งนั้น

“หวงัว่าคณุพจีะเป็นผู้ชายหนึ่งเปอร์เซน็ต์ที่เหลอือยู”่ หญงิสาว

พูดกับตัวเองเสียงเบาด้วยความท้อแท้ แถมที่ปรึกษาเฉพาะกิจยังให้

ก�าลงัใจกนัสดุๆ

“ระดบันั้นเป็นร้อยละเก้าสบิเก้าชวัร์” ชายหนุม่ออกความคดิเหน็

ก่อนจะพูดต่อ “จากที่ผมฟังมาทั้งหมด คณุกบัเขาน่าจะยงัไม่เคยท�า 

ความรู้จกักนัจรงิจงั”

“ครั้งแรกที่เจอกนัเลยต่างหาก”

“เอาง่ายๆ คือคุณก็อย่าแสดงออกจนเกินงาม ท�าตัวให้เป็น 

ผู้หญิงน่าสนใจ แล้วอย่าคิดไปลงแข่งกับผู้หญิงคนอื่นอย่างโจ่งแจ้ง

เชยีว เพราะมนัจะท�าให้เสยีคะแนน ใช้รอยยิ้มพมิพ์ใจของคณุนี่แหละ

เรยีกความสนใจจากเขา”

ก่อนหน้านี้ที่หญงิสาวยิ้มให้ ท�าให้เขารู้ว่าเวลาเธอยิ้มนั้นน่ามอง

มากกว่าท�าหน้านิ่งเป็นไหนๆ

“ฉันรู้ว่าฉันเป็นคนยิ้มสวย แต่แค่รอยยิ้มมันจะได้ผลเหรอ”  

โชตกิาเริ่มไม่มั่นใจ 

“เจอกนัครั้งแรกจะลากไปอ�าเภอเลยรไึง มนัต้องค่อยเป็นค่อย

ไปส ิไม่งั้นผู้ชายเขากก็ลวัแย่”

“เอาเป็นว่าฉนัจะท�าตามที่คณุแนะน�ากแ็ล้วกนั” โชตกิายิ้มให้

อกีครั้งก่อนจะลกุขึ้นยนื “ขอบคณุนะ ฉนัต้องไปแล้วละ เดี๋ยวไม่ทนั

เจอคณุพกีนัพอด”ี

“ขอให้โชคดคีรบั”

“อ้อ...แล้วนายก็อย่าไปบอกใครล่ะว่าฉันมาขอค�าปรึกษาเรื่อง

ผู้ชายจากนาย ไม่งั้นซุป’ตาร์อย่างฉันเสียชื่อเสียงกันพอดี และนาย 

ไม่ต้องดีใจไปนะที่ได้คุยกันเป็นการส่วนตัวกับฉัน ไม่ต้องตื่นเต้นๆ  
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ท�าใจสบายๆ ได้เลย” 

โชติกาพูดจบก็เดินจากไป ปล่อยให้คนที่กลายเป็นผู้ให้ค�า 

แนะน�าได้แต่งงงวย เพราะไม่มอีะไรที่ท�าให้เขาตื่นเต้นดใีจกบัอแีค่คยุ

ให้ค�าแนะน�าผู้หญงิแปลกหน้าคนหนึ่ง

“กูเริ่มจะสงสารผูช้ายคนนั้นขึ้นมาแล้วส”ิ ตณิณภพส่ายหวัด้วย

ความขบขนั ก่อนจะรบัสายผู้เป็นพ่อที่โทร. เข้ามา “ครบัพ่อ...”
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“โอเครึเปล่าโช” ชนินทร์ถามด้วยความเป็นห่วงเมื่อดารา 

สาวในสงักดัเดนิกลบัมานั่ง แต่เมื่อโชตกิายิ้มให้กผ็่อนลมหายใจออก

มาด้วยความสบายใจ “รู้ไหมแกท�าให้พี่เป็นห่วง”

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า แค่นี้จิ๊บๆ” หญงิสาวท�าท่าประกอบค�าพดู

พร้อมกับขยิบตาให้ พอดีกับที่เจ้าสัวและภรรยาเดินมาทักทายที่โต๊ะ

พอด ีบทสนทนาจงึจบลงเพยีงเท่านั้น

“ขอบคณุที่มาร่วมงานนะครบั” ท่านเจ้าสวัพดูด้วยรอยยิ้ม ก่อน

จะอุทานออกมาด้วยความตกใจ “โอ๊ะ! นั่นใช่คุณโชติกาหรือเปล่า

ครบั”

“เป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ท่านเจ้าสัวจ�าโชได้” โชติกาพูดเสียง

นอบน้อมและยิ้มกริ่มด้วยความยนิดี

แปลกใจไม่น้อยที่ท่านเลือกจะทักเธอ ทั้งที่แขกร่วมโต๊ะต่างก็

มีชื่อเสียงทั้งนั้น ทว่านี่เป็นโอกาสทองของเธอ ในเมื่อพ่อว่าที่สามี

ทกัทายมาขนาดนี้กอ็ย่าท�าให้เสยีชื่อขวญัใจมหาชนห้าปีซ้อนเดด็ขาด

โชตกิาพยายามไม่สบตากบัหนุม่หล่อที่หมายปอง เพราะค�าพดู

ของชายหนุม่แปลกหน้ายงัดงัก้องในห ู‘อย่าแสดงออกจนเกนิงาม’ เธอ

เฝ้าแต่ท่องค�านี้ไว้ในใจและเพยีงยิ้มหวานออกมาเท่านั้น

2
เป้าหมายมีไว้พุ่งชน
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“มใีครบ้างล่ะที่จ�า โชตกิา ประกายวรรณ ไม่ได้ ที่ส�าคญัยอด

ขายอันดับหนึ่งตลอดกาลของหนังสือเราคือเดือนที่มีหนูมาขึ้นปกให้ 

ท�าไมฉนัจะจ�าไม่ได้”

“เพราะหนงัสอืของท่านเจ้าสวัต่างหากค่ะที่ท�าให้คนรู้จกัโชมาก

ขึ้น” 

“หนูนี่นา...เอาเป็นว่าตามสบายแล้วกนันะ ขาดเหลอือะไรกบ็อก

ได้” 

“ขอบคุณค่ะท่านเจ้าสัว” หญิงสาวพนมมือไหว้ด้วยความ 

อ่อนช้อย ไม่ให้เสยีชื่อนกัแสดงสาวซปุ’ตาร์ที่ร�่าเรยีนวชิาการแสดงมา

ยาวนาน

“ถ้าอย่างนั้นฉนัไปทกัทายแขกคนอื่นก่อนนะ”

โชตกิาส่งยิ้มให้ท่านเจ้าสวัและภรรยาอกีครั้ง เลยไปถงึลูกชาย

ของท่านที่ก�าลงัมองมาพอด ีหญงิสาวผงะเลก็น้อยเมื่อเหน็เขามองเธอ

อยู่ ไม่รู้ว่าเขาจ้องเธอมานานแค่ไหนแล้ว แต่กต็้องรบีดงึสายตากลบั 

ไม่ให้เขารู้ว่าเธอก�าลังตระหนกตกใจและดีใจจนเนื้อเต้นเป็นจังหวะ 

แทงโก้

เมื่อเจ้าของงานและครอบครัวเดินจากไปแล้ว โชติกาก็ค่อยๆ 

ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก

“ดูไม่ใช่แกเลยยายโช” ชนินทร์พูดให้ได้ยินเพียงสองคน การ 

กระท�าที่ดูอ่อนช้อยและเป็นกุลสตรีผู้เพียบพร้อมของโชติกาเมื่อครู่

ท�าให้แปลกใจ ไม่รู้ว่าดาราสาวจะมาไม้ไหนกนัแน่

“แล้วพี่แชมป์คดิว่าถ้าเป็นโชตวัจรงิ คณุพเีขาจะสนใจไหม”

“ฉนัตอบแทนเลยว่า ไม่!” 

เพราะรู้ว่าสิ่งที่โชติกาแสดงออกกับชีวิตจริงนั้นต่างกันราวฟ้า 

กับเหว ยังนึกชื่นชมเจ้าหล่อนที่แสดงให้คนอื่นเชื่อได้ว่าเป็นคน

เรยีบร้อยอ่อนหวาน
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“เราต้องอย่าแสดงออกจนเกนิงาม ท�าตวัให้เป็นผู้หญงิน่าสนใจ 

ที่ส�าคัญอย่าคิดไปลงแข่งกับผู้หญิงคนอื่นอย่างโจ่งแจ้ง เพราะมันจะ

ท�าให้เราเสยีคะแนน ใช้รอยยิ้มพมิพ์ใจของโชนี่แหละเรยีกความสนใจ

จากเขา”

“แกดฉูลาดขึ้นนะโช รูไ้หมแกท�าให้ฉนัลมืภาพเกรดสองจดุศนูย์

หนึ่งของแกตอนจบ ป. ตรไีปเลย”

“นี่ค�าชมเหรอพี่แชมป์” โชติกาย่นจมูกใส่ ไหนจะต้องท�างาน 

ไหนจะต้องเรยีน ได้ใบปรญิญามาครองกด็ตีายชกั “เกรดเฉลี่ยไม่ได้

บ่งชี้ทกุอย่างของชวีติหรอกน่า”

“ฉนัแค่จะบอกว่าแกรู้จกัคดิขึ้นเยอะ”

“ปกตโิชท�าอะไรไม่คดิหรอืไง” หญงิสาวย้อนถาม

“กใ็ช่น่ะส”ิ

“พี่แชมป์!”

“เอาเถอะน่า แล้วนี่แกจะท�ายังไงต่อ” ชนินทร์รีบเปลี่ยนเรื่อง 

ก่อนจะถูกดาราสาวหักคอตายเสียก่อน พร้อมกับพยักพเยิดให้ด ู

สองสาวไฮโซโต๊ะตรงหน้าที่ก�าลงัเล่นหเูล่นตากบัลกูชายเจ้าสวัธนนิทร์  

“แกคงตามพวกหล่อนไม่ทนั”

“เคยได้ยนิไหม ช้าๆ ได้พร้าเล่มงามไง”

“กลวัมนัจะไม่ทนัการน่ะซี้ เพราะพร้าเล่มงามน่ะถูกงาบไปกนิ

ก่อน”

“เชื่อโชเถอะน่าพี่แชมป์” โชติกาบอกผู้จัดการให้เชื่อตน ทั้งที่ 

ตัวเองไม่ได้มีความมั่นใจแม้แต่น้อย แต่ถ้าจะลองเชื่อค�าแนะน�าจาก

ผู้ชายด้วยกนัคงดกีว่าเชื่อตวัเองเป็นไหนๆ

...

สองสาวอยูร่่วมงานวนัเกดิท่านเจ้าสวัธนนิทร์จนถงึงานเลกิก่อน

จะพากันกลับ ทั้งสองเดินออกมาที่ลานจอดรถซึ่งบ้านวิสิทธิ์ธรานนท์
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จดัแจงให้

“ฉนัไม่เหน็แกจะท�าอะไรคณุพเีขาเลย” ชนนิทร์ถามขึ้นระหว่าง

เดนิไปที่รถส่วนตวั

“ใครว่าโชไม่ท�าล่ะพี่แชมป์” โชตกิายิ้มมมุปากด้วยความเจ้าเล่ห์ 

ก่อนจะนึกขึ้นได้ “ตายแล้วพี่แชมป์ โชลืมมือถือไว้ที่โต๊ะแน่ๆ เลย” 

หญงิสาวเปิดดูกระเป๋าถอืของตวัเองไปด้วย

“หาดแีล้วรยึงั”

“โชหาดีแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้นพี่แชมป์ไปรอโชที่รถก่อนนะคะ 

เดี๋ยวโชเดนิกลบัไปดูที่โต๊ะก่อน เผื่อมใีครเกบ็ไว้ให้” หญงิสาวพูดด้วย

ความกระวนกระวายใจ

“ให้พี่ไปเป็นเพื่อนไหม” ชนนิทร์ถามด้วยความหวงัด ีเพราะจาก

ลานจอดรถเข้าไปในงานถอืว่าไม่ใกล้นกั

“ไม่เป็นไรค่ะ โชจะรบีไปรบีกลบั”

“ถ้าอย่างนั้นพี่ไปรอที่รถก่อนกแ็ล้วกนันะ”

“ค่ะ” 

โชตกิาหมนุตวักลบัเพื่อเดนิเข้างานอกีครั้ง ทว่ากลบัต้องตกใจ

จนผงะถอยหลังโดยอัตโนมัติ ซ�้ายังโชคร้ายที่พื้นด้านหลังเป็นหลุม 

ท�าให้จงัหวะก้าวเสยีสมดลุจนหงายหลงัไป 

แต่ในความโชคร้ายกม็คีวามโชคดอียู่ เมื่อชายร่างสงูที่เดนิตาม

หลงัมาคว้าตวัเธอไว้ได้ทนั ไม่อย่างนั้นได้ล้มลกุคลกุดนิไปเรยีบร้อย 

โชติการีบคว้าร่างสูงไว้เป็นที่ยึดตามสัญชาตญาณ พอดีกับที่

ชายหนุ่มคว้าเอวคอดของเธอไว้ ท�าให้ตอนนี้ร่างทั้งสองแนบชิดกัน

แม้แต่อากาศกย็งัผ่านไม่ได้

ทั้งสองจ้องตากนัในระยะประชดิเพราะไม่มใีครคาดหมายว่าจะ

ตกอยู่ในท่วงท่าแบบนี้

“เอ่อ...ขอบคณุที่ช่วยโชไว้นะคะ...คณุพรีภทัร” 
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โชติกาเป็นฝ่ายเอ่ยขึ้นก่อนพร้อมทั้งขยับกายให้เจ้าของร่างสูง

ปล่อยตวัเอง ทั้งที่ความจรงิเธออยากจะอยู่ในท่านี้ให้นานเท่านาน ทว่า

ค�าพูดของผู้ให้ค�าชี้แนะยงัดงัก้องในหวั จงึได้แต่ตดัใจ 

‘ผู้ชายอะไร ตัวหอมเป็นบ้า’ โชติกาคิดในใจ แต่ก็พยายาม 

ท�าสหีน้าให้เป็นปกต ิ

เธอตั้งใจลืมโทรศัพท์มือถือไว้บนโต๊ะเพราะเห็นเป้าหมายเดิน

ส�ารวจความเรยีบร้อยของงาน จงึลองเสี่ยงดวงเอา หวงัว่าเขาจะตาม

หาเจ้าของมือถือ เพราะรูปพักหน้าจอเป็นรูปของเธอ ทว่าจนแล้ว 

จนรอดชายหนุ่มกไ็ม่ยอมมาตดิกบัเสยีท ีจนคดิว่าต้องเดนิกลบัไปเอา

โทรศพัท์ที่ตั้งใจลมืไว้ด้วยตวัเอง

ช่วงเวลาที่โชตกิาก�าลงัตดัสนิใจกลบัเข้าไปในงานกเ็หลอืบเหน็

หนุ่มร่างสูงคุ้นตาจากกระจกมองข้างของรถคันหนึ่ง จึงแสร้งบอก 

ผู้จดัการสาวไปแบบนั้น 

เมื่อคนตัวสูงเดินเข้ามาใกล้จึงหมุนตัวกลับไปเหมือนเป็นเรื่อง

บงัเอญิ และแล้วพระเอกในชวีติจรงิกท็�าเหมอืนพระเอกในละครเป๊ียบ 

นั่นคอืรบันางเอกที่ก�าลงัเสยีหลกัหงายหลงัได้ทนัท่วงที

การที่เธอเป็นนักแสดงมากฝีมือ การแสดงออกทั้งท่าทางและ

สหีน้าจงึท�าได้ดจีนเป้าหมายไม่มทีางรู้ทนั

‘ถงึจะเป็นนางเอกมาตลอดทั้งชวีติ แต่ว่าฉนักเ็รยีนรูบ้ทนางร้าย

มาดเีหมอืนกนั หึๆ ’ หญงิสาวยิ้มล�าพองในใจ ทว่าสหีน้าที่แสดงออก

มานั้นคอืรู้สกึผดิเสยีเตม็ประดา

“ไม่เป็นไรครับ” พีรภัทรปล่อยหญิงสาวให้เป็นอิสระพร้อมกับ

เว้นระยะห่างให้เหมาะสม

“ถ้าอย่างงั้นโชขอตวัก่อนนะคะ พอดโีชลมืของไว้ในงาน ขอบคณุ

คณุพรีภทัรอกีครั้งนะคะที่ช่วยโชไว้” เธอแสร้งท�าสหีน้าร้อนรน ก่อนจะ

เดนิเลยชายหนุ่มไปด้วยความรบีร้อน
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“เดี๋ยวสคิรบัคณุโช” พรีภทัรถอืวสิาสะคว้ามอืนุ่มไว้ในจงัหวะที่

เธอเดนิผ่านตวั

โชติกาอมยิ้มเมื่อเป้าหมายเดินตามเกมที่วางไว้ ก่อนจะปรับ

สหีน้าให้เป็นปกตแิล้วหนักลบัไปเลกิคิ้วถามเขา มองเลยไปที่มอืแกร่ง

ซึ่งจบัมอืเธอไว้ 

“ขอโทษที่รุ่มร่ามครบั” พรีภทัรรบีปล่อยมอืสาว กระแอมตอบ

ค�าถามทางสายตาเธอ “ถ้าของที่คณุโชว่าคอืสมาร์ตโฟนเครื่องนี้ ไม่

ต้องเดนิไปให้เมื่อยแล้วครบั”

พีรภัทรชูสมาร์ตโฟนซึ่งเป็นของแขกที่ลืมไว้ที่พนักงานเอามา 

ให้ตน เขาจงึถอืวสิาสะกดเข้าไปดูหน้าจอ ถงึจะตั้งรหสัไว้ แต่เขากร็ู้ 

ได้ทันทีว่าเจ้าของเครื่องเป็นใคร เพราะภาพพักหน้าจอตอบค�าถาม 

เขาได้เป็นอย่างด ี

“โอ๊ะ! นั่นมอืถอืของโชนี่คะ” โชตกิาแสร้งตาโตอย่างไม่คาดคดิ

“ใช่ครบั” พรีภทัรยื่นสมาร์ตโฟนในมอืให้เจ้าของ มองหญงิสาว

ที่ยิ้มด้วยความดใีจเมื่อได้รบัของคนื 

รอยยิ้มของโชตกิาตดิตาเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่เหน็ ซึ่งเขายอมรบั

เลยว่าเธอยิ้มสวยจนเขาลมืไม่ลง และจ�าชื่อเธอได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่คน

เป็นพ่อออกปากทกัทาย

“ขอบคณุนะคะ โชนี่ขี้ลมืจรงิๆ เลย คณุพรีภทัรเลยล�าบากไป

ด้วย” หญงิสาวหยบิโทรศพัท์คนื ทั้งยงัต�าหนติวัเองที่ขี้ลมืจนชายหนุม่

ต้องล�าบาก

“ไม่เป็นไรครบั ผมเป็นเจ้าของงาน ยนิดบีรกิารเตม็ที่” ชายหนุม่

ส่งยิ้มให้ “แล้วคณุโชเรยีกผมว่าพเีฉยๆ กพ็อครบั ไม่ต้องเรยีกเตม็ยศ

ขนาดนั้น ผมไม่ค่อยชนิน่ะ”

“ยนิดคี่ะคณุพ”ี โชตกิาไม่ปฏเิสธ เธอพร้อมเรยีกเขาว่า ‘ที่รกั’ 

ด้วยซ�้า นี่ถ้าไม่ค�านงึถงึความเป็นกลุสตรอีาจมทีบุหวัลากเข้าถ�้าไปแล้ว 
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“ถ้าอย่างนั้นโชขอตวัก่อนนะคะ ป่านนี้พี่แชมป์คงรอจนเบื่อแล้ว”

“ครบั”

โชตกิาโบกมอืลา ก่อนจะเดนิเรว็ไปที่รถตามค�าพดูโดยไม่เหลยีว

หลงักลบัมามองเป้าหมายอกี ไม่เช่นนั้นเขาจะสงสยัถงึความจรงิที่เธอ

พยายามปกปิดไว้ แต่ทนัททีี่ขึ้นรถและปิดประตเูรยีบร้อยกก็รดีร้องออก

มาด้วยความอดัอั้น

“กรี๊ด!!! พี่แชมป์!!!”

“ฉนัเหน็แล้วย่ะ แผนสูงนะแกยายโช” 

ชนนิทร์เบ้ปากใส่ยายผู้หญงิเจ้าแผนการ นี่ถ้าไม่เหลอืบไปเหน็

พีรภัทรที่เดินตามมาไกลๆ คงคิดว่าโชติกาลืมโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆ 

แต่ที่ไหนได้กลับเป็นแผนของเจ้าหล่อนทั้งหมด แถมยังส�าเร็จอีก 

ต่างหาก

“ถ้าเป็นนางเอกแล้วต้องขึ้นคาน ขอสลบัวญิญาณเป็นนางร้าย

เสยียงัดกีว่า” 

“ย่ะ คณุนางร้าย”

เธอยิ้มเขนิและพูดเสยีงจรงิจงั “คณุพหีล่อโฮกอ้ะพี่แชมป์ ตวังี้

หอมมากๆ นี่ถ้าโชไม่ใช่นางเอกรางวัลขวัญใจมหาชนห้าปีซ้อน คง 

เหวอแตกต่อหน้าคณุพเีขาแน่ๆ ผู้ชายอะไรน่ารกัเป็นบ้า”

“พี่ว่าคุณพีเขาอะไรยังไงกับแกอยู่นะ” ชนินทร์ออกความเห็น 

แต่กไ็ม่กล้าฟันธงร้อยเปอร์เซน็ต์

“เขาอะไรยงัไงกบัโชสดิ ีเพราะนั่นคอืสิ่งที่โชต้องการ”

“ขอให้ฉนัมองไม่ผดิทเีถอะ”

ชนินทร์ขับรถออกจากลานจอดรถของงานตรงไปส่งโชติกาที่

คอนโด ระหว่างทางกลับก็ได้รับสายซึ่งเป็นเบอร์ที่โทร. มาจากต่าง

ประเทศ และคุ้นชนิดกีบัปลายสาย “ว่ายงัไง...”

“ผมต้องการใช้เงนิ”
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“รอบนี้จะเอาเท่าไหร่ล่ะ”

“สองล้าน” ปลายสายบอกจ�านวนเงนิที่ตวัเองต้องการ

“มนัเยอะเกนิไปไหม” ชนนิทร์แบ่งรบัแบ่งสู้ เพราะจ�านวนเงนิ

มากขึ้นกว่าครั้งก่อนๆ อยู่มาก แถมเงินในบัญชีของโชติกายังเหลือ 

ไม่มากอกีต่างหาก

“ถ้าพี่ไม่ให้ ผมจะไม่โทร. มาหาอกี เลอืกเอากแ็ล้วกนั” อกีฝ่าย

ขู่ และน�้าเสยีงจรงิจงันั้นเองที่ท�าให้ชนนิทร์ต้องตอบตกลงไป

“โอเคๆ เดี๋ยวพี่จดัการให้”

“ขอบคณุครบั” ปลายสายพูดจบกช็งิวางสายไปทนัท ี

ชนนิทร์ได้แต่ถอนหายใจ ทว่ากท็�าอะไรไม่ได้ นอกจากท�าตาม

ความต้องการของอกีฝ่ายอย่างไม่มขี้อแม้ใดๆ

โชตกิาตืน่ขึน้มาในยามเช้าด้วยความสดช่ืน ได้หลับสบาย

ตลอดทั้งคนื แถมยงัฝันดถีงึเป้าหมายที่เธอเตรยีมพุ่งชน หญงิสาวดงึ

ที่ปิดตาออก ก่อนจะลกุขึ้นนั่งบดิตวัยดืเส้นยดืสาย

“วนันี้ต้องไปออกก�าลงักายซะหน่อยแล้ว” เธอวางก�าหนดการ

ให้ตวัเอง 

ถงึอายจุะล่วงเลยมาเกอืบสามสบิห้าปีในอกีไม่กี่เดอืน แต่การ

ที่เป็นนักแสดงท�าให้ต้องดูแลรูปร่างให้ดูดีอยู่ตลอดเวลา ถึงจะไม่ได้

ออกก�าลงักายบ่อยจนเป็นประจ�า ทว่าอย่างน้อยในหนึ่งสปัดาห์กต็้อง

มสีกัวนัสองวนัที่ได้ยดืเส้นยดืสาย

โชติกาลุกขึ้นจากที่นอนเข้าช�าระร่างกายออกมาด้วยชุดเตรียม

พร้อม หยบิผ้าขนหนูผนืเลก็คล้องคอแล้วเดนิออกจากห้องเพื่อลงไปที่

ชั้นฟิตเนส ทว่าเมื่อเปิดประตูออกมาก็แทบเช็ดเลือดก�าเดาไม่ทัน 

เพราะสิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้าคือผู้ชายรูปร่างดีมากๆ คนหนึ่งก�าลัง

เปลอืยท่อนบน ท่อนล่างมเีพยีงกางเกงยนีพอดตีวั แต่เอวกลบัต�่าจน
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เหน็ขอบกางเกงชั้นในสขีาวยี่ห้อดงั และเขาก�าลงัปีนบนัไดเพื่อเปลี่ยน

หลอดไฟหน้าห้องที่เสยีเมื่อวนัก่อน 

สิ่งที่เรยีกความสนใจจากเธอได้เป็นอย่างดคีอืรูปร่างสงูเพรยีวที่

มีกล้ามหน้าท้องเป็นลอนเรียงตัวสวย เหงื่อไคลที่ไหลจากกรอบหน้า

ลงล�าคอ ผ่านร่องอกตกที่หน้าท้องแกร่ง ก่อนจะไหลซึมตามไรขน 

ใต้สะดอืลงไปที่ขอบกางเกง และปลายทางของมนักอ็ยู่ที่...

“ผู้หญงิสมยันี้เขามองผู้ชายด้วยสายตาแบบนี้กนัเหรอ” 

เสียงทุ้มคุ้นหูท�าให้โชติกาหันหน้าไปมองช่างไฟทันที และ

ใบหน้าที่คุ้นตาท�าให้เธออ้าปากค้างหนกัยิ่งกว่าเดมิ เพราะไม่คาดคดิ

ว่าผู้ชี้แนะทางสว่างให้เธอเมื่อคนืก่อนจะปรากฏตวัอยู่ที่นี่ในตอนนี้

“นาย!”

“รู้ไหมคณุผู้หญงิ สายตาของคณุนี่น่ากลวัเป็นบ้า” ตณิณภพ

ปีนลงจากบนัไดเมื่อเปลี่ยนหลอดไฟดวงที่เสยีเสรจ็ 

ก่อนหน้านี้เขารู้สกึได้แค่ว่าตนเองก�าลงัถูกจ้อง แต่เพราะก�าลงั

ท�างานตดิพนัเลยไม่ได้สนใจ ทว่าเมื่อเสรจ็งานจงึหนัไปมอง ได้พบกบั

หญงิสาวสวยจดัแม้ไม่ได้แต่งหน้าที่อยู่ในชดุออกก�าลงักาย 

เมื่อเพ่งมองดีๆ เลยจ�าได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่เขาเจอในงาน 

วันเกิดของท่านเจ้าสัวธนินทร์ ทว่าสายตาเจ้าหล่อนกลับไม่ได้จ้องที่

หน้าเขา แต่เธอก�าลงัมองมาด้วยสายตาบางอย่างตามล�าตวัเขาตั้งแต่

คอเรื่อยลงมาจนถึง ‘เป้ากางเกง’ นี่ถ้าไม่ออกปากทัก เจ้าหล่อนคง

จนิตนาการไปถงึไหนต่อไหนแล้วกระมงั

“นะ...นายมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง” โชตกิาพยายามเบี่ยงประเดน็ ไม่

สนใจที่เขาก�าลงัพูดถงึ แต่เอาเข้าจรงิท�ายากเหลอืเกนิเมื่อหุ่นเขาดไีป

ทกุสดัส่วนแบบนี้ เธอพยายามไม่มองต�่ากว่าปลายคางที่มหีนวดเครา

ปกคลุมของคนตรงหน้า แต่กล้ามท้องน่ามองของเขาก็คอยแต่จะดึง

สายตาเธอให้มองต�่าอยู่ร�่าไป 
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เกิดมาจนอายุสามสิบสี่ปีเจ็ดเดือนยังไม่เคยเห็นซิกซ์แพ็กใคร 

น่าลบูไล้เท่านี้มาก่อน แม้จะเคยเหน็ของผู้ชายคนอื่น หรอืนกัแสดงชาย

ที่ร่วมงานกนัมาหลายคน แต่ของคนตรงหน้ากลบัท�าเธอเสยีสตไิด้เป็น

อนัดบัหนึ่ง

“นายเป็นช่างไฟของคอนโดเหรอ” เธอคาดเดาจากสิ่งที่เขาท�า 

ไม่รู้ว่าทางคอนโดเลอืกช่างไฟจากรูปร่างหรอืไม่ นี่ถ้าเขามาเปลื้องผ้า

ต่อหน้าคนที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ถูกลากเข้าห้องคงโทษใครไม่ได้ 

นอกจากรูปร่างของเจ้าตวัที่มนัล่อตาล่อใจซะเหลอืเกนิ

“พูดกับผมกรุณามองหน้าอย่ามองอย่างอื่นสิครับ” ติณณภพ

แทบหลุดข�าเมื่อคนตรงหน้าเหล่ตามองลงต�่ากว่าหน้าเขาด้วยท่าทาง

น่าขนั แถมยงัท�าเหมอืนไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่เขาเพิ่งจบัได้คาหนงัคาเขา

คนถูกจับได้เฉไฉด้วยความเก้อเขินพร้อมกับเงยหน้ามองเขา

อย่างที่ปากพูด “ก.็..มองหน้าอยู่นี่ไง”

“โอเค ผมจะเชื่ออย่างที่คณุบอกกไ็ด้” ตณิณภพยกมอืยอมแพ้ 

แต่ประโยคต่อมาของเธอท�าเขาส�าลกัลมหายใจ

“นี่นาย...ช่างเปลี่ยนหลอดไฟจ�าเป็นต้องถอดเสื้อโชว์กล้ามด้วย

เหรอ” โชติกาอดจะออกปากถามไม่ได้ เพราะปกติที่เห็นช่างไฟต้อง

แต่งตวัด้วยชดุยนูฟิอร์มของบรษิทัที่ตวัเองสงักดัอยู ่แต่จากการแต่งตวั 

ของเขาเหมอืนก�าลงัเปลี่ยนหลอดไฟที่บ้านตวัเองอย่างไรอย่างนั้น และ

ต่อให้ดูยงัไงที่นี่กไ็ม่น่าจะใช่บ้านของเขา

“ไม่จ�าเป็น” เขาตอบตามสิ่งที่คดิ

“อ้าว...แล้วนายจะถอดเสื้อท�าไม”

‘กเ็พราะผมไม่ใช่ช่างเปลี่ยนหลอดไฟน่ะสแิม่คณุ’ 

ติณณภพตอบเพียงในใจ ไม่ได้แก้ไขความเข้าใจผิดให้อีกฝ่าย 

แต่อย่างใด สภาพภายนอกเขาคงเหมอืนช่างไฟกระมงั แต่คงไม่แปลก

เพราะก่อนหน้านี้เธอเคยทักว่าเขาเป็นคนดูแลเรื่องอาหารมาแล้ว 
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ครั้งหนึ่ง สุดท้ายนี้ไม่รู้ว่าเจ้าหล่อนตาไม่ถึงหรือว่าสภาพของเขาเกิน

เยยีวยาแล้วกนัแน่

“ข้างนอกมนัร้อนไง” เขาบอกเหตผุลโง่ๆ ไป

“แล้วนี่ท�างานเสรจ็แล้วเหรอ”

“เสร็จแล้ว” ติณณภพตอบขณะเก็บบันไดและอุปกรณ์ท�างาน

ไปด้วย

“ขอบใจนายมากๆ นะที่ให้ค�าแนะน�าฉนัเมื่อวนัก่อน” 

โชติกากล่าวขอบคุณจากใจจริง หากคิดแผนการเองคงเข้าไป

ร่วมวงชิงพีรภัทรจากผู้หญิงคนอื่นอย่างคนไม่มีอารยะอย่างแน่นอน 

แต่เพราะค�าชี้แนะของชายหนุ่มท�าให้เธอมีแผนการแสนแยบยลเข้า 

มาในหัว และเลือกใช้สิ่งที่ตัวเองถนัดที่สุดเรียกร้องความสนใจจาก 

เป้าหมายแทน

“หมื?...” 

ตณิณภพหนัมองหน้าหญงิสาวด้วยความข้องใจ ก่อนจะร้องอ๋อ 

เมื่อนกึขึ้นได้ว่าตอนนี้สาวเจ้าก�าลงัเดนิหน้ารกุฆาตลกูชายเจ้าสวัธนนิทร์ 

และดูจากสถานการณ์แล้วน่าจะส�าเรจ็ลลุ่วงไปได้ด้วยดี

“มนัส�าเรจ็ไปได้ด้วยดเีชยีวละ” 

“เขาขอคณุเป็นแฟน?”

“ยังไม่ถึงขั้นนั้น แต่ก็ถือว่าเรียกร้องความสนใจจากเขาได้เป็น

ที่น่าพอใจ”

“ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้โชคดีก็แล้วกัน” ติณณภพยิ้มให้พร้อมกับ

น�าเครื่องมอืไปวางกองไว้ที่ผนงัห้องรอเรยีกคนมาเกบ็ ส่วนตวัเองกเ็ดนิ

เข้าห้องฝั่งตรงข้ามห้องเธอ

“เดี๋ยวสินาย” โชติกาเรียกชายหนุ่มไว้ เพราะเห็นเขาก�าลังจะ

เข้าห้องฝั่งตรงข้ามห้องตัวเอง จากที่เธออยู่ที่นี่มานานแทบจะไม่เคย

เจอเพื่อนบ้านห้องนี้เลย แต่กลายเป็นว่าหนุ่มช่างไฟก�าลงัจะเปิดห้อง
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ฝั่งตรงข้ามเข้าไป 

“ครับ” ติณณภพหยุดมือที่ก�าลังกดรหัสเข้าห้อง หันมาหา 

หญงิสาวที่เรยีกเขาไว้

“เจ้าของห้องเขาจ้างนายมาท�าไฟเหรอ”

“เปล่าครบั”

“แล้วท�าไมนาย...” 

ยังไม่ทันที่โชติกาจะถามสิ่งที่ตัวเองสงสัยออกมา ติณณภพก็ 

ชงิพูดขึ้นเสยีเอง แถมยงัเป็นค�าถามที่เธอเตรยีมจะถามเขาเสยีด้วย

“ก�าลงัสงสยัว่าผมจะเข้าไปในห้องนี้ท�าไม เข้าไปได้ยงัไง ใช่ไหม

ครบั”

“ก.็..ประมาณนั้น” หญงิสาวยิ้มแหย สายตาที่เขามองมาเหมอืน

ก�าลงับอกว่าเธอก�าลงัท�าตวัเป็นสอใส่เกอืกอยู่ 

เธอก�าลงัท�าตามนโยบายของคอนโดอยูต่่างหาก ที่ให้ผูอ้ยูอ่าศยั

ทกุคนช่วยสอดส่องดูแลความผดิปกต ิ เพื่อความปลอดภยัของตวัเอง

และเพื่อนบ้านที่อาศยัอยูร่่วมชั้นและตกึเดยีวกนั เธอไม่ได้อยากสอดรู้

สอดเหน็เสยีหน่อย ที่ท�าไปเพื่อความปลอดภยัของทกุคนล้วนๆ

“ผมพักอยู่ที่นี่” ติณณภพตอบออกไปตามความจริง เขาเป็น

เจ้าของโครงการของตกึหลงันี้และตกึข้างๆ อกีสองตกึ ส่วนห้องที่ก�าลงั

จะเข้าไปนี่คือห้องพักที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ เพราะห้องเดิมซึ่งอยู่ 

อีกตึกก�าลังตกแต่งใหม่ ต้องใช้เวลาอีกหลายเดือนกว่าจะเข้าอยู่ได้  

ที่นี่จงึเป็นห้องพกัส�ารองเพื่อใช้อยู่อาศยัระหว่างรอ

“มาดูแลห้องระหว่างเจ้านายไม่อยู่เหรอ”

‘สงสยัตาเธอจะไม่ถงึจรงิๆ’ ตณิณภพคดิในใจ ถงึขนาดบอกว่า

เขาพกัอยู่ที่นี่ เจ้าหล่อนยงัคดิว่าเขาเป็นคนเฝ้าห้องกเ็กนิเยยีวยาแล้ว

จรงิๆ

“คงอย่างนั้นครบั”
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“ดีจังเลยเนอะ ฉันอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามนี่เอง” หญิงสาวชี้ไปที่

ประตูห้องของตัวเอง “นายต้องการความช่วยเหลืออะไรบอกฉันได้ 

เลยนะ ตอบแทนที่นายเคยช่วยฉนัไง”

“ขอบคุณครับ” ชายหนุ่มกล่าวขอบคุณความมีน�้าใจกับคน

แปลกหน้าของเธอ ก่อนจะพดูขึ้นเมื่อเหน็ชดุออกก�าลงักายบนตวัหญงิ

สาว “คุณจะไปออกก�าลังไม่ใช่เหรอครับ” ติณณภพทักเพราะหาก 

ยังยืนคุยกับสาวเจ้านานกว่านี้อีกหน่อย ดีไม่ดีอาชีพของเขาอาจจะ

เปลี่ยนไปอกีหลายอาชพีกเ็ป็นได้

“นั่นส ิมวัแต่คยุจนเพลนิ” 

โชตกิายิ้มแหยๆ อกีครั้ง อาจจะเพราะไม่ค่อยได้พบปะกบัใคร 

นอกจากผู้จัดการส่วนตัว พอได้คุยก็เลยมีบทสนทนายาวเหยียดเป็น

ธรรมดา แถมคนตรงหน้ายังพูดคุยธรรมดา ไม่เห็นเธอเป็นดาราดัง 

และไม่คดิขายข่าวให้นกัข่าวดงัเช่นคนอื่นที่มาตสีนทิ ไม่รู้ว่าคดิไปเอง 

หรอืไม่ แต่จากที่เหน็ เธอมองว่าเป็นอย่างนั้นจรงิๆ

“เชญิครบั” ตณิณภพผายมอืเชญิ ก่อนจะใส่รหสัเปิดประตหู้อง

อกีครั้ง

“เดี๋ยวก่อน”

และกเ็ขาถูกเรยีกอกีครั้ง...จากคนเดมิ

ติณณภพหันหลังกลับมามองคนเรียกด้วยความเบื่อหน่าย 

เพราะตอนนี้เขาอยากจะช�าระคราบเหงื่อไคลบนตวัเตม็ทน แถมยงัต้อง

ไปท�างานอกี หากมวัแต่โยกโย้อยู่หน้าห้องแบบนี้ คงได้ไปท�างานสาย

อกีตามเคย

“นายจะอยู่ที่นี่นานไหม”

“พกัใหญ่ๆ ครบั”

“ถ้าอย่างนั้นฉนัเคาะประตเูรยีกนายได้ใช่ไหม” เธอกลั้นใจถาม 

เมื่อเห็นสายตาเป็นค�าถามของเขาจึงอธิบายต่อ “คือฉันยังอยากได ้
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ค�าแนะน�าจากนายเรื่องคณุพรีภทัรน่ะ”

“คณุคดิว่าผมช่วยคณุได้เหรอ”

“ไม่รู้ส ิแต่ฉนัลองท�าตามที่นายแนะน�ามนักไ็ด้ผลดนีี่ ถ้าได้นาย

เป็นที่ปรกึษา ฉนัว่างานนี้ส�าเรจ็อย่างแน่นอน” เธอพดูด้วยความมั่นใจ 

“แต่ฉนัไม่ได้ให้นายช่วยฟรหีรอกนะ ฉนัมคี่าจ้างให้”

“เท่าไหร่”

“ห้าพนับาทขาดตวั”

“ห้าพนัเนี่ยนะ” 

เป็นราคาค่าตัวที่ถูกที่สุดที่เขาเคยท�างานมาเชียวละ ดูเหมือน

ว่าอีกฝ่ายจะเข้าใจผิดว่าเขาไม่ยอมตกลงเพราะค่าจ้างน้อยไป ทั้งที่

ความจริงให้ช่วยเปล่าไม่คิดเงิน เขาก็ไม่มีปัญหา แต่เมื่อเจ้าหล่อน

เสนอมาแล้วกไ็ม่อยากขดัศรทัธา

“มนัน้อยไปเหรอ” 

เมื่อเหน็หน้าตาอกีฝ่ายไม่มคีวามสนใจงานที่เสนอ เลยคดิว่าเขา

คงไม่พอใจกับค่าจ้าง นี่ถ้าเป็นเมื่อสี่ห้าปีก่อนเธอคงเสนอให้เขาเป็น

ล้านไปแล้ว แต่ด้วยตอนนี้สถานภาพทางการเงินของเธอไม่ค่อยดีสกั

เท่าไร จงึอยากประหยดัค่าใช้จ่ายทกุอย่างเท่าที่ท�าได้ ทว่ากย็งัอยาก 

ได้เขาเป็นที่ปรกึษาอยู่ด ี

“ถ้าอย่างนั้นฉนัเพิ่มให้อกีห้าพนัรวมเป็นหนึ่งหมื่นบาท นายจะ

ช่วยฉนัไหม” โชตกิาเสนอไปอกีเท่าตวั

“จรงิๆ ผมตอบตกลงตั้งแต่ห้าพนัแล้วละ”

“ถ้าอย่างนั้นเปลี่ยนเป็นห้าพันเหมือนเดิม” เธอรีบกลับค�า 

เพราะตัวเองจะได้ไม่ต้องเสียห้าพันเพิ่ม แต่กลับถูกอีกฝ่ายดักคอไว้ 

ได้ทนั

“ไม่ทันแล้วครับคุณ” ติณณภพส่ายหน้าโดยไม่คิดยินยอม 

อยากรู้นกัว่าหญงิสาวจะท�าอย่างไร
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“หกพนัห้าขาดตวั” โชตกิาไม่ยอมแพ้ เพราะตวัเองจะประหยดั

ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น

“แปดพนั”

“เจด็พนั”

“โอเค” ติณณภพยอมตกลงในที่สุด มองคนตรงหน้าที่เขี้ยว 

ไม่หยอก

“ตกลงตามนั้น” 

เมื่อได้ข้อสรปุอนัเป็นที่พอใจ โชตกิาจงึยื่นมอืไปตรงหน้าที่ปรกึษา 

จ�าเป็นเพื่อจบัมอืแสดงความเป็นพนัธมติรต่อกนั แต่เหมอืนอกีฝ่ายจะ

ยงัไม่เข้าใจที่เธอต้องการจะสื่อ 

“กจ็บัมอืร่วมงานกนัไง” หญงิสาวอธบิายการกระท�าของตวัเอง

“นี่คุณไม่ได้จะหลอกจับมือผมใช่ไหม เห็นแบบนี้ผมก็หวงเนื้อ

หวงตัวเหมือนกันนะครับ” เขาแสร้งเบี่ยงตัวหลบพร้อมยกมือขึึ้นบัง

หน้าอกตวัเอง

“มนัควรเป็นฉนัไหมที่ต้องพดูค�านั้นน่ะ” เธอมองค้อนคนหวงตวั

“แล้วท�าไมคณุไม่พูดล่ะครบั มาขอจบัมอืผมท�าไม”

“ไม่จบักไ็ม่จบั!” โชตกิาชกัมอืกลบั ทว่ากลบัถกูมอืแกร่งคว้าจบั 

ได้ทนัท่วงท ีก่อนที่เขาจะเขย่าเบาๆ

“ยนิดทีี่ได้ร่วมงานครบัเจ้านาย” 

“ย่ะ” โชตกิาดงึมอืออกและบอกลาอกีฝ่าย ก่อนจะตรงไปที่ลฟิต์

ลงไปชั้นฟิตเนสเพื่อออกก�าลงักาย 

ส่วนคนที่กลายเป็นที่ปรกึษาจ�าเป็นแบบไม่มกี�าหนดระยะเวลา

จ้าง ด้วยค่าแรงท�างานแบบเหมาจ่ายในราคาเจด็พนับาทถ้วน ได้แต่

สงสัยว่าตัวเองก�าลังเล่นสนุกอะไรอยู่ที่ไปรับปากหญิงสาวแบบนั้น  

ทั้งที่งานตวัเองกม็ก่ีายกองจนเลขาฯ บ่นอยูท่กุวนั แต่เมื่อรบัปากไปแล้ว 

กต็้องท�าตามที่พูดสนิะ ส่วนเรื่องจะส�าเรจ็หรอืไม่กเ็ป็นอกีเรื่อง  
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เจ้าหล่อนเป็นผู้หญิงแปลกที่เขาเพิ่งเคยเจอ หรืออาจจะเป็น 

ผู้หญิงคนเดียวที่เขาคบค้าสมาคมนอกเหนือจากเรื่องงานและเรื่อง

เซก็ซ์ แต่พดูไปเธอกอ็ยูใ่นจ�าพวกตดิต่อด้วยเรื่องงาน ถงึจะเป็นค่าจ้าง

อันน้อยนิด แต่ก็ถือว่าท�างานก็แล้วกัน หวังว่าจบงานนี้แล้วเขาคง 

ไม่แปลกตามเธอไปอกีคน

เขาหวงัแบบนั้นจรงิๆ
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โชตกิาออกจากลฟิต์หน้าคอนโดมาด้วยความระแวดระวัง 

เพราะถอืว่าข้างนอกเป็นที่สาธารณะ และผูค้นมากมายสญัจรขวกัไขว่ 

ไม่ใช่ไม่อยากทักทายแฟนคลับผู้ที่เป็นเบื้องหลังคอยสนับสนุน แต ่

ตอนนี้เธอหิวมากจนไม่อยากแวะที่ไหนให้เสียเวลา และร้านอาหารที่

เป็นเป้าหมายคอืร้านส้มต�ารสเดด็ซอยถดัไป

ดาราสาวกระชับหมวกปีกกว้างที่ตนเลือกหยิบมาใส่และแว่น

กันแดดอันโตเพื่อปกปิดใบหน้า ส่วนเสื้อผ้าก็เลือกชุดที่ธรรมดาไม่ได้

โดดเด่น 

แต่เหมอืนว่าการอ�าพรางกายของเธอในครั้งนี้จะไม่ได้ผล เพราะ

ทนัททีี่ออกจากลฟิต์ ผู้คนหนัมาสนใจมากมาย แม้แต่พนกังานรกัษา

ความปลอดภยัที่เหน็หน้ากนัอยู่เป็นประจ�ายงัมองด้วยความสนใจ

“นี่สนิะที่เขาบอกว่าแม้จะแต่งตวัธรรมดาเพยีงใด ราศคีวามเป็น

ดาวกเ็จดิจรสัให้คนอื่นเหน็อยู่ร�่าไป”

โชตกิาพยกัหน้าเข้าใจเรื่องที่ว่า ก่อนจะเดนิมุ่งหน้าออกไปด้วย

ความมั่นใจ ไม่สนใจกลุ่มคนที่ซุบซิบกันระหว่างเดินผ่าน เธอชินเสีย

แล้วกบัการเป็นดาราดงัและตกเป็นเป้าสายตาของผู้คน

กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง กริ๊ง!

3
ผู้ช่วยเฉพาะกิจ
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เสยีงกริ่งรถจกัรยานเบื้องหลงัท�าให้โชตกิาต้องหลบเข้าข้างทาง

ชนิดติดขอบถนนเพื่อเปิดพื้นที่ให้รถวิ่ง แต่จนแล้วจนรอดเจ้าของ

จกัรยานกไ็ม่ปั่นหนไีปเสยีท ี กลบัปั่นมาจอดเทยีบข้างๆ แทน ซึ่งเขา

ไม่ใช่ใครที่ไหน แต่เป็นผู้ช่วยเฉพาะกจิของเธอนั่นเอง 

“นายนั่นเอง” โชติกาถอดแว่นกันแดดออกด้วยความเซ็งจิต  

“ว่าแต่นายรู้ได้ยงัไงว่าเป็นฉนั”

“คณุนี่กแ็ปลก” 

ตณิณภพส�ารวจการแต่งกายของสาวเจ้า ชดุวอร์มแขนยาวขา

ยาวสแีดงยี่ห้อดงั รองเท้ากเ็ป็นรองเท้าแตะคบีสดี�าธรรมดา แต่ไอ้หมวก 

ปีกกว้างกับแว่นตาอันโตที่ปิดเกือบทั้งหน้าเป็นรูปปีกผีเสื้อสีเดียวกับ

ชดุนี่สทิี่เรยีกความสนใจจากคนรอบข้างได้ด ีและเขากจ็�าเธอได้ตั้งแต่

มองจากข้างหลงัแล้ว

“นายแปลกใจใช่ไหมล่ะที่ฉันเรียกความสนใจจากผู้คนได้ ไม่

ต้องแปลกใจหรอก เพราะฉันน่ะดังมาก” หญิงสาวป้องปากกระซิบ

ท้ายประโยคเสยีงเบา

“เขาสนใจเพราะคณุดงัมากจรงิเหรอ ผมคดิว่าพวกเขามองคณุ

เพราะเห็นของแปลกมากกว่า นี่แฟชั่นฤดูร้อนของคุณเหรอ ดูเข้ากั๊น

เข้ากนัดเีนอะ” 

ติณณภพพูดออกไปอย่างที่ใจคิด นั่นท�าให้คนถูกทักว่าเป็น 

ของแปลกและถูกวจิารณ์เรื่องแฟชั่นมสีหีน้าไม่พอใจ

“นายนี่ไม่รู้อะไรจริงๆ” โชติกาส่ายหน้าด้วยความเหนื่อยใจ 

ก่อนจะขยายความต่อ “ไม่รู้จกัฉนัรไึง เจ้าของรางวลัขวญัใจมหาชน

ห้าปีซ้อนเนี่ย”

ตณิณภพส่ายหน้าเพราะเขาไม่รู้จกัเธอจรงิๆ

“สงสัยบ้านนายอยู่หลังเขา แถมยังไม่เข้าใจเรื่องแฟชั่นเอา

มากๆ” โชตกิาแสดงสหีน้าเหน็อกเหน็ใจ
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“โอเค บ้านผมอยู่หลังเขา แถมยังเป็นพวกไม่ตามแฟชั่น”  

ติณณภพยกมือยอมแพ้ ถึงจะอธิบายไปมากกว่านี้ เขาก็ไม่รู้จักเธอ

อยู่ดี แต่จากที่คิด เธอคงเป็นนักแสดงดังคนหนึ่งของเมืองไทย ซึ่ง

แน่นอนว่าเขาไม่ได้ตดิตาม แม้ที่บ้านจะท�าธรุกจิประเภทนี้กต็าม

ดูจากอายแุล้วเจ้าหล่อนคงดงัมากเมื่อสมยัยงัเป็นสาวรุ่น อาจ

จะเป็นเพราะเขาเพิ่งย้ายมาอยูท่ี่ไทยอย่างถาวรเมื่อช่วงสองสามปีหลงั

มานี้ ซึ่งเป็นช่วงขาลงของสาวเจ้าแล้ว ท�าให้เขาไม่รู้จกัเธอกเ็ป็นได้

“ว่าแต่คณุจะไปไหน”

“ไปร้านอาหารซอยถัดไป” โชติกาบอกพร้อมออกเดิน โดยมี 

ตณิณภพปั่นจกัรยานตามช้าๆ

“ผมจะไปร้านส้มต�ายายมา คณุจะตดิรถไปด้วยกนัไหม” ชาย

หนุ่มชวนด้วยความมนี�้าใจ ยงัไงกจ็ะเป็นลูกจ้างของเธอแล้วนี่ คงได้

เหน็กนัอกีนาน

“ฉนักจ็ะไปร้านนั้นเหมอืนกนั”

“จะไปด้วยกนัไหมล่ะ”

“จะให้ฉนัซ้อนจกัรยานสบัปะรงัเคของนายไปเนี่ยนะ” โชตกิาชี้

ไปที่จักรยานรุ่นคลาสสิกที่จะพังแหล่มิพังแหล่ ตะกร้าหน้ารถเอียง 

สี่สบิห้าองศา ต้องใช้เชอืกฟางสแีดงซดีผกูตดิกบัคอจกัรยานเพื่อให้ยงั

ใช้งานได้ ถ้าเธอตกลงซ้อนท้ายไปกบัเขาจะรอดถงึร้านยายมาไหมเนี่ย

“อย่าดถูกูสภาพภายนอกของมนัสคิณุ ภายในมนัอาจจะเคลอืบ

ทองเอาไว้กไ็ด้”

“ไปหลอกเดก็อนบุาลเถอะ” หญงิสาวย่นจมูกใส่ ไม่เชื่อค�าพูด

หลอกเดก็ของเขา “แต่ถ้ามจีรงิคงไม่ใช่ทอง แต่เป็นสนมิทั้งคนัละไม่ว่า”

“ตกลงไม่ไปใช่ไหม”

“ไปส!ิ”

“แล้วจะพดูอะไรมากมาย ขึ้นมาตั้งแต่ทแีรกกจ็บเรื่องแล้วไหม” 
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ติณณภพแยกเขี้ยวใส่โชติกาคืนบ้าง ถ้าเป็นผู้ชายด้วยกันคงถีบหน้า

คว�่าไปนานแล้ว และที่แน่ๆ เขาไม่เคยเห็นใครเหมือนเธอมาก่อน  

หมายถงึ ‘บ้า’ เหมอืนเธออ้ะนะ

“นายแน่ใจใช่ไหมว่าถ้าฉันขึ้นไปแล้วล้อมันจะไม่หลุดซะก่อน” 

โชติกาใช้แรงกดเบาะหลังเพื่อดูว่าจะรับน�้าหนักตัวเองได้ไหม ถึงมัน

เหมอืนจะแขง็แรง ซึ่งมนักแ็ค่เหมอืน ไม่ได้หมายความว่ามนัจะแขง็แรง

เสยีหน่อย

“ถ้าไม่มั่นใจกเ็ดนิตากแดดร้อนๆ ต่อไปเถอะ” ตณิณภพป่ันออก

ไปได้ไม่เท่าไรกถ็ูกดงึท้ายรถเอาไว้

“เดี๋ยวสิ ฉันแค่ถามเพราะกลัวเกิดอันตรายหรอกน่า” โชติกา

พดูพร้อมกบัก้าวขาขึ้นคร่อมเบาะหลงั พร้อมยดึราวเหลก็จบัที่ยื่นออก

มาจากเบาะคนปั่น

ให้ตายเถอะ! มันต้องเป็นรุ่นเก่าขนาดไหนเนี่ยถึงมีที่จับจาก

เบาะคนปั่นได้ แถมเบาะคนซ้อนยังเป็นเหล็กทั้งหมด กว่าจะถึงร้าน

ส้มต�ายายมาเล่นเอาระบมก้นกนัเลยทเีดยีว

...

“นายๆ จอดรถตรงนี้แหละ เดี๋ยวฉนัจะเดนิเข้าไปเอง” โชตกิา

ตบหลงัอกีฝ่ายเมื่อใกล้จะถงึร้าน แต่เมื่อคนที่ป่ันอยูเ่บาะหน้าไม่มท่ีาที

ว่าจะหยดุรถ จากแรงตบที่เบาๆ จงึกลายเป็น ‘ทบุ’ หนกัๆ แทนทนัที

ปึก!

“อ๊าก! จอดแล้วๆ”

ไม่รู ้ว่าเบรกของรถจักรยานไม่ดีหรือล้อหยุดไม่ทันใจคนปั่น  

ชายหนุ่มจึงใช้ขายาวของตนให้เป็นประโยชน์ด้วยการดันกับพื้นถนน

เพื่อให้รถหยดุการเคลื่อนไหว แต่จากที่ดแูล้วคงเป็นข้อแรกเสยีมากกว่า

“สมน�้าหน้า ท�าเป็นตาแก่หูทวนลมไปได้” โชติกากระโดดลง

จากรถ ก่อนจะจัดระเบียบเสื้อผ้าตัวเองใหม่ให้ดูดีตั้งแต่ศีรษะจด 



อริมา  53

ปลายเท้า ถึงจะออกจากบ้านมาโดยหวังปกปิดตัวตน แต่คงมีใคร 

สกัคนจ�าเธอได้ มอือาชพีที่การนัตด้ีวยรางวลัขวญัใจมหาชนห้าปีซ้อน

ต้องพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ และสโลแกนของเธอก็คือต้องดูดีอยู่

ตลอดเวลา ไม่ว่าจะในจอหรอืนอกจอ

“แล้วคณุจะให้ผมจอดท�าไม จะถงึร้านอยู่แล้วเนี่ย” ตณิณภพ

ลูบหลงัตวัเองป้อยๆ

‘ผู้หญงิอะไรมอืหนกัเป็นบ้า’ ชายหนุ่มบ่นคนตรงหน้าในใจ ขนื

เขาพูดออกไปมหีวงัได้เจบ็ตวัอกีรอบอย่างแน่นอน 

“ฉนัไม่อยากเป็นข่าว” หญงิสาวเงยหน้าขึ้นมาตอบ ขยบัขาแว่น

มองไปที่ผู้ช่วยเฉพาะกิจ “ถึงกระแสฉันจะไม่เปรี้ยงปร้างเหมือนเมื่อ

ก่อน แต่ฉนักย็งัถอืว่าเป็นนกัแสดงที่มคีนรู้จกัอยู่มาก”

“สรปุว่า...”

“ฉนักลวัเป็นข่าว”

“คงไม่มนีกัข่าวที่ไหนนั่งท�าข่าวอยู่ร้านส้มต�าหรอกมั้งคณุ”

“นายนี่ไม่รู้อะไร” หญงิสาวชูนิ้วชี้ขึ้นพร้อมส่ายไปมา “ปาปา- 

รัซซีเมืองไทยน่ากลัวกว่าที่นายคิดเยอะ แถมยังมีนักขุดในต�านานที่ 

รอขยี้อกี ถ้าไม่แกร่งจรงิอยู่วงการนี้ล�าบาก”

ติณณภพเห็นด้วยกับเธอที่ว่าหากไม่แกร่งจริงคงอยู่ล�าบาก 

ไม่ใช่แค่ในวงการมายา แต่รวมถงึโลกแสนโหดร้ายนี้ด้วย

“คณุจะบอกว่าตวัเองแกร่งว่างั้น”

“กใ็นระดบัหนึ่ง ไม่อย่างนั้นฉนัคงไม่เป็นดาวค้างฟ้าอยูแ่บบนี้”

“ถึงว่า...คุณไม่ค่อยมีงานหรือกระแสเปรี้ยงปร้างเหมือนคนอื่น

เพราะมัวแต่ค้างฟ้าอยู่นั่นเอง” เขาไม่รอให้หญิงสาวได้สติ รีบปั่น

จักรยานตรงไปที่ร้านทันที ก่อนจะหลุดเสียงหัวเราะเมื่อได้ยินค�าด่า 

ไล่หลงัตามมาจากนกัแสดง ‘ดาวค้างฟ้า’

“ไอ้บ้า! นายกล้าเอาความจริงมาล้อเล่นได้ยังไงฮะ ไอ้หนวด
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เฟ้ิม!” โชตกิาหวัเสยีมากทเีดยีว แต่กท็�าอะไรไม่ได้นอกจากเดนิไปร้าน

ส้มต�ายายมาด้วยความไม่สบอารมณ์ ยิ่งเหน็ผู้ช่วยเฉพาะกจินั่งดื่มน�้า

ตากพดัลมเยน็สบายอยู่ในร้านกย็ิ่งโมโห

“มนัน่าจบัหวัจุ่มกระตกิน�้าจรงิๆ”

ร้านส้มต�ายายมาเป็นที่รู้จักดีของคนละแวกนี้ เพราะรสชาติที่

ถูกปากและรสชาตติ้นต�ารบัโดยแท้ ปลาร้ารสเดด็ที่สั่งตรงจากจงัหวดั

บ้านเกดิในภาคอสีานเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้ลูกค้าตดิใจรสชาต ิ

ร้านตั้งอยู่ในซอยห่างจากถนนหลักประมาณห้าร้อยเมตร ใช้

พื้นที่ชั้นล่างของบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนหลังเก่าในการเปิดกิจการ 

ถงึไม่ใช่ร้านที่จดัแต่งสวยงามเหมอืนร้านดงัทั่วไป มเีพยีงเก้าอี้พลาสตกิ

สแีดงกบัโต๊ะสขีาวตวัยาว มนี�้าดื่มในกระตกิยกัษ์บรกิารลกูค้าฟร ีทว่า

โดยรวมก็ถือว่าถูกสุขลักษณะ รสชาติอร่อย ที่ส�าคัญราคาเป็นมิตร 

กบัคนหาเช้ากนิค�่าและคนที่ก�าลงัจะตกอบัเช่นเธอ

โชติกาหลีกเลี่ยงเวลาเที่ยงวันซึ่งมีลูกค้ามากกว่าช่วงเวลาอื่น 

แต่เวลานี้กย็งัมลูีกค้าอยูป่ระปราย เช่นโต๊ะของคณุแม่ลกูสองซึ่งนั่งอยู่

ในสดุของร้าน เธอเดนิตรงเข้าร้านก่อนจะทิ้งตวันั่งฝ่ังตรงข้ามกบัผู้ช่วย

เฉพาะกจิในโต๊ะเดยีวกนั

“เมื่อกี้นายตั้งใจจะว่าฉนัใช่ไหม” โชตกิายงัคงเคอืงไม่หาย จงึ

ตามมาคาดคั้นถงึที่

“ไม่กลวัเป็นข่าวกบัผมแล้วเหรอ ระวงันกัข่าวจะเอาไปเขยีนว่า

คณุตกอบัจนถงึขั้นมาเดตกบัผู้ชายที่ร้านส้มต�าข้างถนนหรอก”

“กจ็รงิของนาย ไม่ดแีน่ถ้านกัข่าวมาเหน็ภาพนี้เข้า” โชตกิาพยกั

หน้าเหน็ด้วย ก่อนจะรบีย้ายที่นั่งไปโต๊ะถดัไป เลอืกที่นั่งซึ่งหนัหน้าไป

ทางตณิณภพ 

“คณุนี่ตลกชะมดั กลวันกัข่าวจนขึ้นสมองรไึง”

“เค้าเรยีกว่ากนัเอาไว้ดกีว่าแก้ต่างหาก” เธอเบ้ปากใส่คนตรงหน้า 
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“ตอนนี้เรากก็ลายเป็นพวกเดยีวกนัแล้ว ฉนัยงัไม่รู้จกัชื่อนายเลย”

“ตณิณภพคอืชื่อของผม”

“และโช โชตกิา คอืชื่อของฉนั” โชตกิาแนะน�าตวักลบั เพ่งมอง

คนตรงหน้าแล้วรู้สึกคุ้นตาอย่างไรชอบกล “ท�าไมฉันรู้สึกคุ้นหน้าคุ้น

ชื่อนายยงัไงกไ็ม่รู้” 

“สงสัยเจอตามหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งละมั้งครับ ประมาณ 

นกัธรุกจิหนุ่มไฟแรงน่าจบัตามองอะไรเทอืกนั้น” 

ถึงแม้จะไม่ค่อยออกสื่อ แต่ก็มักมีหน้าเขาไปโผล่อยู่หน้าข่าว

ธรุกจิอยู่บ่อยครั้ง ถงึจะไม่ค่อยชดัเหมอืนพวกสื่อโซเชยีลมเีดยีกเ็ถอะ 

อาจจะเพราะเหตนุี้ที่ท�าให้เธอรู้สกึคุ้นหน้าเขา

“จะว่าไปผมก็คุ้นหน้าคุ้นชื่อคุณอยู่เหมือนกันนะ” ติณณภพ 

จ้องหน้าสวยที่คดิว่าตวัเองเคยเหน็ที่ไหนสกัแห่ง

“คุ้นหน้าคุ้นชื่อฉนัน่ะไม่แปลกหรอก เพราะฉนัเป็นดารา นาย

อาจจะเคยได้ยนิหรอืเคยเหน็ที่ไหนสกัที่นั่นแหละ คนชื่อโชมอียูไ่ม่กี่คน

หรอก แต่ที่ดังมากๆ ก็โชติกาคนนี้ไง” เธอชี้ที่หน้าตัวเองด้วยความ

มั่นใจ

“กค็งอย่างนั้น”

“แต่ที่ฉันคุ้นหน้าคุ้นชื่อนายน่ะอาจจะเป็นหน้าหนังสือพิมพ์

จรงิๆ”

“ใช่ไหมล่ะ” เขาตบมอืฉาดใหญ่ ในที่สดุตาเธอกเ็ริ่มมแีวว มอง

เหน็ทองภายในรูปเงาะนี้เสยีท ี

“ไม่ใช่นกัธรุกจิหนุ่มไฟแรงน่าจบัตามองอะไรเทอืกนั้นหรอกนะ 

แต่เป็นโจรปล้นฆ่ามหาโหดต่างหากล่ะ”

ติณณภพแทบจะส�าลักน�้าที่เพิ่งดื่มเข้าไป คนเรามันจะตาถั่ว

มองทองเป็นก้อนขี้ได้มากขนาดนั้นเชยีวเหรอ ทว่าเสยีงดจุากลกูค้าใน

ร้านเรยีกความสนใจจากทั้งสองได้เป็นอย่างดี
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“น้องโชอย่าแกล้งพี่ตณิณ์สคิะ”

“ก็พี่ติณณ์แกล้งโชก่อนนี่คะแม่” เด็กหญิงอายุไม่เกินห้าขวบ

ฟ้องมารดาเสยีงสั่นเพราะถูกมารดาดเุข้าให้

“พี่ตณิณ์กเ็หมอืนกนั เป็นพี่น้องต้องรกักนัรูไ้หมคะ” คนเป็นแม่

หนัไปดคุนพี่ที่ตอนนี้หน้าจ๋อยสนทิ 

“เฮ้อ...ฉนัคงต้องยอมรบัแล้วสนิะว่าชื่อฉนัมนัโหลจรงิๆ” โชตกิา 

หนักลบัมาหลงัสงครามระหว่างพี่น้องยตุลิง “อย่าว่าแต่ชื่อเลย แม้แต่ 

นามสกลุเองกเ็ถอะ”

“เพราะคณุเป็นดาราดงัไง เขาเลยตั้งชื่อลกูๆ ตามคณุ” ตณิณ- 

ภพให้ข้อสงัเกต เฉกเช่นชื่อมารดาของเขาที่คณุยายท่านตั้งตามดารา

ดงัในสมยันั้น

“ส่วนคณุเพราะเป็นโจรต้องคดดีงัด้วยรเึปล่า”

“ใครเขาจะตั้งชื่อลูกตามชื่อโจร”

“น้องโชแค่ล้อพี่ติณณ์เล่นหรอกค่ะ” โชติกาดัดเสียงให้แหลม

เล็กเลียนแบบเด็กหญิงที่ถูกมารดาดุไปเมื่อครู่ ทว่าในสายตาคนมอง

ไม่ได้มคีวามน่ารกัเหมอืนเดก็ตวัเลก็ๆ สกันดิ แต่มนัเหมอืน...

“เส้นเสยีงอกัเสบเหรอครบัน้องโช”

“แคก็ๆ” โชตกิารบีเปิดขวดน�้าที่วางอยู่บนโต๊ะดื่มทนัท ี เพราะ

บ้าจี้ตามค�าพูดของตณิณภพ “เล่นแรงนะนาย ฉนัยงัต้องใช้เสยีงและ

หน้าตาท�ามาหากนิอยู่นะ”

“พี่ตณิณ์แค่ล้อน้องโชเล่นครบั” ชายหนุ่มยกเอาค�าพูดของเธอ

มาล้อเลียน แต่ไม่ได้ดัดเสียงจนน่าสงสารเช่นเธอ “แล้วเรื่องคุณ 

พรีภทัร คณุจะให้ผมช่วยอะไร”

“ตอนนี้ยังคิดไม่ออก” เธอยังตะโกนคุยกับเขาข้ามโต๊ะอยู่เช่น

เดมิ

“นี่คณุไว้ใจผมจรงิๆ เหรอ” ทั้งที่เธอมองว่าเขาเหมอืนโจรปล้น
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ฆ่า ทว่ากลบัเชื่อใจเขาให้ช่วยเรื่องพรีภทัร ดูมนัย้อนแย้งยงัไงชอบกล

“แล้วนายไว้ใจได้รเึปล่า”

“ถ้าผมบอกว่าไม่ล่ะ คณุยงัจะให้ผมช่วยรเึปล่า”

“ช่วยส”ิ

“ท�าไม”

“เพราะไม่มใีครเหมาะสมเท่านายแล้วไง”

ดูท่าแล้วเจ้าหล่อนคงเป็นพวกชอบท�าอะไรขัดแย้งในตัวเอง 

อย่างเช่นเรื่องที่ก�าลงัคยุกนัอยูต่อนนี้ มอีย่างที่ไหนไว้ใจคนแปลกหน้า 

ที่เพิ่งเจอกนัไม่กี่วนั ถงึเขาจะเป็นคนที่น่าไว้ใจได้กเ็ถอะ

“คณุไว้ใจผมได้ แต่อย่าเอาตรรกะแบบนี้ไปใช้กบัคนอื่นล่ะ”

“ฉนัรู้น่า”

“แล้วคณุจะให้ผมช่วยอะไร” 

โชติกายิ้มมุมปากอย่างมีแผนการ เพราะประวัติและกิจวัตร

ประจ�าวันของพีรภัทรอยู่ในมือเธอตั้งแต่เมื่อคืน และอ่านมันจนจ�าได้

ขึ้นใจ รู้แม้กระทั่งว่าตอนนี้เขาก�าลังท�าอะไรอยู่ “เย็นนี้นายว่างหรือ

เปล่า”

“ผมแค่จะช่วยให้ค�าแนะน�า ไม่ได้จะลงมือลงแรงกบัคุณด้วย” 

ตณิณภพทวนสิ่งที่ตกลงกนัไว้ตั้งแต่ต้น

“นดิๆ หน่อยๆ เองน่า ถอืว่าช่วยๆ กนั ที่ส�าคญัฉนัจ้างนายนะ 

ไม่ได้ใช้ฟรีๆ ”

“ผมจะยกเลกิตอนนี้กไ็ด้”

“ไม่ได้ๆ นายไม่สงสารฉนัเหรอ” โชตกิาส่งสายตาอ้อนวอน “ฉนั

ก�าลงัตกอบันะ ถ้าไม่มคีณุพ ีฉนัคงไม่มอีนาคตในวงการบนัเทงิที่ฉนั

รกัอกี แถมยงัต้องตกงาน ไม่มอีะไรจะกนิ ไม่มอีาชพี ไม่มรีายได้ ไม่...”

“พอ!” ตณิณภพยกมอืเบรกใหโ้ชตกิาหยดุพูด “เอาเป็นว่าชว่ย

กช็่วย”



58  นางร้ายสายด�า

“หน้าที่ผูช่้วยเฉพาะกจิของนายมาถงึแล้วละ เยน็นี้เตรยีมตวัให้

พร้อมนะจ๊ะพี่ตณิณ์”

ตณิณภพส่ายหวัมองคนที่มอีายพุอๆ กบัตวัเองก�าลงัอมยิ้มด้วย

ความเพ้อฝัน ไม่รู้เพราะสงสารที่หญงิสาวก�าลงัตกอบั กลวัว่าเธอไม่มี

จะกิน หรือว่าอะไรก็ไม่รู้ที่ดลใจให้เขาตอบตกลงไปในที่สุด ทั้งที่มัน

ไม่ใช่ตวัตนเขาสกันดิ

จะว่าไปตั้งแต่เจอโชติกาครั้งแรกในงานวันเกิดเจ้าสัวธนินทร์ 

เขากท็�าอะไรที่ไม่เป็นตวัเองหลายอย่าง โดยเฉพาะการไปยุ่งเรื่องของ

คนอื่น จะถอนตวัตอนนี้คงสายไปแล้ว เมื่อเขาก้าวเท้าลงเรอืล�าเดยีว

กบัเธอแล้วนี่ 

แสงแดดอ่อนๆ ยามเย็นสาดส่องต้นไม้จนเหน็ล�าแสงสวย 

งาม ใบไม้แห้งเหี่ยวลอยคว้างตามลมร่วงโรยลงสู่พื้นพสุธายามมี

สายลมพัดผ่าน ต้นไม้ต้นใหญ่เอนเอียงพลิ้วไสวไปตามทิศทางลม 

คล้ายก�าลงัโยกย้ายสรรีะงดงามไปตามจงัหวะเพลง 

พื้นพสุธาชุ่มชื้นเพราะน�้าจากสปริงเกลอร์จนได้กลิ่นหอมของ 

ดนิ น้อยนกัที่ใจกลางเมอืงซวิไิลซ์จะมสีถานที่ที่ให้ความรู้สกึแบบนี้ได้

ชายร่างสูงนอนเหยียดอวดขายาวพิงหลังกับต้นไม้ใหญ่ ให้

ความรูส้กึสดชื่นอย่างที่ไม่ค่อยได้สมัผสั สายลมเยน็ๆ ที่พดัเอื่อยปะทะ

ใบหน้าท�าให้เจ้าของร่างเกือบจะเคลิ้มหลับไป หากไม่มีใครสักคน 

ออกเสยีงเรยีกพร้อมทั้งเขย่าตวัให้ตื่นเสยีก่อน

“นี่นาย! ฉนัให้มาช่วย ไม่ได้ให้มาหลบั”

เสียงแหลมคุ้นหูท�าให้ติณณภพที่ก�าลังเคลิ้มหลับเปิดเปลือก

ตามอง ก่อนจะถอนหายใจออกมาด้วยความเบื่อหน่าย ชายหนุ่มตื่น

เต็มตา แต่ยังไม่ยอมลุกจากเสื่อพับที่โชติกาหยิบติดมือมาด้วยอย่าง

เตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์
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อีกไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเวลาพระอาทิตย์ลาลับขอบฟ้า ซึ่งรวม

ระยะเวลาตั้งแต่มาถงึสวนสาธารณะแห่งนี้กร็่วมสองชั่วโมง ทว่ากลบั

ไม่มอีะไรคบืหน้าแม้แต่อย่างเดยีว

“ผมนั่งๆ เดินๆ มาสองชั่วโมงแล้ว แต่เป้าหมายของคุณก็ยัง 

ไม่มาสกัท ีคณุได้ข้อมูลมาผดิหรอืเปล่าคณุโช”

“ไม่มีทางที่พี่แชมป์จะพลาด” หญิงสาวมั่นใจในตัวผู้จัดการ 

ข้อมูลจากชนินทร์เชื่อถือได้ร้อยละเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ หวังว่าอีก 

ห้าเปอร์เซน็ต์จะไม่ใช่งานนี้ “ทกุๆ วนัจนัทร์ พธุ ศกุร์ คณุพจีะมาวิ่ง

ออกก�าลงักายที่นี่ ส่วนวนัอื่นจะอยูท่ี่ฟิตเนสคอนโด ซึ่งวนันี้เป็นวนัศกุร์ 

คณุพเีขาต้องมาอย่างแน่นอน!”

“ไม่มใีครเขาใช้ชวีติตามแผนเป๊ะกนัแบบนั้นหรอกนะ วนันี้เขา

อาจจะตดิงานจนมาไม่ได้ หรอืไม่กบ็นิไปท�างานที่ต่างประเทศ เขาคง

ไม่ รบีบนิกลบัเพื่อมาวิ่งหรอกน่า”

“นายอย่าพูดให้ฉันเขวสิ คนยิ่งกลัวๆ อยู่ กว่าจะขับฝ่ารถติด

จากสขุมุวทิมานี่ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย ฟ้าคงไม่ใจร้ายกบัฉนัเกนิไปหรอก” 

โชตกิาเงยหน้าขึ้นมองฟ้า หวงัว่าจะมใีครเหน็ใจมนษุย์ตวัเลก็ๆ 

เช่นเธอบ้าง หันมองผู้คนหลากหลายวัยที่มาออกก�าลังกาย หวังว่า 

หนึ่งในนั้นจะมเีป้าหมายของเธอรวมอยู่ด้วย

“ถ้าคุณไม่เจาะจงว่าเป็นใคร ตอนนี้คุณอาจจะแต่งงานมีลูก 

เป็นครอกแล้วกไ็ด้”

“คนนะ ไม่ใช่หมาที่จะออกลูกทเีป็นครอก” โชตกิาสะบดัเสยีง

ใส่ผูช่้วยเฉพาะกจิ ก่อนจะอ้าปากค้างเมื่อเหน็คนคุน้ตาก�าลงัวิ่งตรงดิ่ง

มายงัทศิทางที่เธออยู่ “โอ๊ะ! คณุพจีรงิๆ ด้วย”  

“ออกไปหาเขาเลยส ิเฮ้ย!” ตณิณภพโบกมอืไล่ ทว่ากลบัต้อง

ร้องเสียงหลงด้วยความตกใจเมื่อถูกเจ้านายเฉพาะกิจ ‘ลาก’ คอมา

หลบหลงัต้นไม้ใหญ่ยามที่พรีภทัรวิ่งผ่าน “แรงควายไปไหม ถงึกบัลาก
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คอผู้ชายอกสามศอกได้เนี่ย” 

“เงยีบๆ หน่อยส”ิ 

โชติกายกนิ้วชี้จดริมฝีปากบอกให้อีกฝ่ายเงียบ ก่อนจะค่อยๆ 

พาตณิณภพย่องวนไปอกีฝ่ัง โดยลมืไปว่าต่อให้ต้นไม้ใหญ่แค่ไหนกบ็งั

ร่างคนสองคนไว้ไม่มิด แค่ชายหนุ่มคนเดียว ต้นไม้ใหญ่ขนาดไหนก็ 

ไม่ช่วยอะไร

ติณณภพมองโชติกาที่โอบบ่าเขาพาเดินย่องอ้อมต้นไม้เพราะ

กลวัเป้าหมายเหน็ โดยไม่สนใจเลยว่าตอนนี้หน้าเธออยู่ห่างจากหน้า

เขาไม่กี่เซนติเมตร เขาเดินตามแรงของเธอก็จริง ทว่าตายังคงมอง

ส�ารวจหน้าสวยที่อายทุ�าอะไรเธอไม่ได้ เจ้าหล่อนคงดูแลตวัเองดมีาก 

แม้แต่รอยฝ้ากระตามวยักไ็ม่มใีห้เหน็

“เฮ้อ...คณุพวีิ่งผ่านไปแล้ว” เธอถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะ

พีรภัทรโผล่มาตอนที่ยังไม่เตรียมตัว แต่เมื่อรู ้ว่าเป้าหมายอยู่ที่นี่ 

แผนการตามหาเนื้อคู่กบ็งัเกดิ “ตอนนี้ถงึ...”

โชติกาชะงักค้างเมื่อหันมามองคนร่วมขบวนการ ใบหน้าทั้งคู่

อยู่ห่างกนัไม่กี่คบื โดยมตีณิณภพจ้องมองมาที่เธออยู่ก่อนแล้ว 

“จะเอาหน้ามาใกล้ท�าไม หนวดทิ่มแก้มจนแดงหมดแล้วมั้ง” 

เธอปล่อยร่างสงูแล้วผลกัออกให้พ้นตวั “นายรบีเกบ็ของแล้วเตรยีมป่ัน

จกัรยานหลงัฉนัวิ่งผ่านต้นไม้ต้นนั้นไปนะ”

หญงิสาวชี้ไปที่ต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยูท่างมมุสระ เยื้องกบัศาลา แต่

เมื่อเห็นติณณภพยังคงนิ่งไม่ไหวติงจึงก้มเก็บเสื่อแล้วพับไว้ในตะกร้า

หน้ารถจกัรยานเสรจ็สรรพ 

“พร้อมหรอืยงั”

“อีกตั้งเป็นกิโลกว่าว่าที่สามีคุณเขาจะวิ่งวนกลับมาถึงที่ที่เรา 

อยู่ จะรบีไปไหน” ตณิณภพลกุขึ้นเดนิตรงไปที่จกัรยานแม่บ้านที่เช่า

มา และปลดลอ็กขาตั้งแล้วยกขาขึ้นคร่อม
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“เรากต็้องเตรยีมพร้อมไม่ใช่เหรอ”

“อย่าแสดงออกเกินไปสิคุณ เดี๋ยวเขาก็รู้กันพอดีหรอกว่าคุณ

แอบตามเขามา ไม่ใช่เรื่องบงัเอญิอย่างที่คณุอยากให้เขาเข้าใจ”

“ฉนัแสดงออกมากเกนิไปเหรอ” โชตกิายกมอืกมุใบหน้า เปิด

กระเป๋าถือ หยิบตลับแป้งออกมาดูกระจก “ฉันก็ว่าฉันปกติดีนะ ไม่

เหน็เป็นอย่างที่นายว่าเลย”

เมื่อเปิดตลับแป้งแล้วก็เติมแป้งสักหน่อย หญิงสาวหยิบพัฟฟ์

ขึ้นมาตบหน้าเบาๆ ให้ใบหน้ายงัคงดูด ี แต่ไม่ตบแป้งหนาไป เพราะ

เดี๋ยวจะดูไม่เป็นธรรมชาติ

ติณณภพมองคนที่แต่งตัวมาออกก�าลังกาย ทว่าใบหน้ากลับ 

จดัเตม็ นี่ถ้าตดิแพขนตามาด้วยคงคดิว่าเธอมาถ่ายแบบชดุออกก�าลงั

กาย ไม่ใช่มาวิ่งออกก�าลังกายแต่อย่างใด แต่ถ้าจะพูดความจริงคือ

เธอไม่ได้มาท�าทั้งสองอย่างที่ว่านั่นละ

“ปกตกิป็กต”ิ

“ฉนักว่็าอย่างนั้นแหละ” โชตกิาส�ารวจความเรยีบร้อยของใบหน้า

ตัวเองอีกครั้งแล้วพับเก็บตลับแป้งลงในกระเป๋า หยิบสเปรย์น�้าแร่ขึ้น

ฉดีทั่วใบหน้าให้ชุ่มฉ�่าเหมอืนคนเพิ่งวิ่งออกก�าลงักายมาหมาดๆ โดย

เน้นไปที่บรเิวณขมบัมากกว่าส่วนอื่น “ทนีี้กเ็สรจ็เรยีบร้อย”

“ผู้หญงินี่น่ากลวัชะมดั” 

ตณิณภพท�าหน้าขยาดกบัภาพตรงหน้า  ถ้าไม่ได้รู้จกักบัโชตกิา

โดยบงัเอญิ คงไม่รูซ้ึ้งถงึความเจ้าแผนการของบรรดาสาวๆ แบบนี้เอง

สินะผู้ชายอกสามศอกร้อยทั้งร้อยถึงตกหลุมพรางของพวกหล่อนโดย

ไม่รู้ตวั แถมยงัคดิว่าตวัเองเป็นต่อทั้งที่ความจรงิแล้วพวกเธอเป็นฝ่าย

ยดึอ�านาจเอาไว้หมดแต่เพยีงผู้เดยีว

“ออกจะใสซื่อ ไม่มพีษิมภียั” โชตกิาท�าหน้าตาประกอบค�าพูด

“ผมชกัเริ่มสงสารว่าที่สามใีนอนาคตของคณุแล้วส”ิ
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“นายควรจะอจิฉาคณุพเีขาถงึจะถกู เพราะมว่ีาที่ภรรยาที่ทั้งสวย

ทั้งฉลาดอย่างฉนั” โชตกิาท�าหน้าภูมใิจกบัค�ากล่าวอ้างสรรพคณุของ

ตวัเอง โดยไม่ได้สนใจคนฟังที่เริ่มกลอกตามองบนกบัความมั่นใจเกนิ

ล้านของเจ้าหล่อน

“ป่านนี้คณุพขีองคณุคงก�าลงัจะมาถงึแล้วละ”

“โอ๊ะๆ จรงิด้วย” โชตกิาส�ารวจตวัเองอกีรอบ และหยบิสเปรย์

น�้าแร่มาฉดีแขนและเสื้อให้ดูชื้นเหงื่อสมจรงิ 

“ถ้าอยากได้ความสมจรงิท�าไมไม่วิ่งมนัจรงิๆ เลยล่ะคณุ”

“ฉนัออกก�าลงักายหนกัๆ ไม่ได้” 

“ท�าไม กระดูกกับข้อไม่ดีเหรอ” เขาสันนิษฐานแกมประชด 

เพราะอายุของเธอก็ปาไปเกือบครึ่งชีวิตเข้าแล้ว แข้งขาหรือกระดูก 

กระเดี้ยวคงไม่ดีเหมือนสมัยยังเป็นสาวๆ ทว่าค�าตอบของเธอก็เกิน 

คาดหมายเหมอืนกนั

“เปล่า เพราะมันจะเหนื่อย” หญิงสาวพูดจบก็เดินไปเตรียม

พร้อม ไม่ลมืหนัมาย�้าผู้ช่วยเฉพาะกจิ “อย่าลมืไปรอฉนัตามที่นดัแนะ

ล่ะ”


