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กริ๊งงง! กริ๊งงง!

เสยีงโทรศพัท์ที่ดงัขึ้นอยู่หลายครั้ง เมื่อไม่มใีครรบั มนัจงึเงยีบ

ลงไปเอง เพราะไม่อาจดึงความสนใจจากชายหนุ่มชาวเอเชียที่ก�าลัง

กอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับหญิงสาวผมสีน�้าตาลเหลือบทองที่นอนระทด-

ระทวยอยู่บนเตียงกว้าง เสื้อผ้าของเธอหลุดลุ่ย กระดุมเชิ้ตแขนยาว

พอดีตัวถูกปลดออกทุกเม็ดจนเผยให้เห็นบราตัวจิ๋วที่เป็นผ้าซีทรูสีด�า

แทบไม่อาจปิดบังเนินเนื้ออวบอัดและยอดเนินเม็ดสีชมพูชูชันที่แทบ

ทะลเุนื้อผ้าออกมา

ขณะที่มือเรียวยาวเริ่มบีบเคล้น เคล้าคลึงเนินอกอวบล้นมือ

อย่างจาบจ้วงรุนแรง ยิ่งอีกฝ่ายซู ้ดปากพร้อมกับแอ่นอกตามมือ

แขง็แกร่ง เขากย็ิ่งบบีเคล้นอย่างเอาใจ ทั้งก้มลงขบเม้มเบาๆ บนยอด

เนนิด้วยเรยีวปากอย่างช�านาญ เมื่อพอใจแล้วจงึปลดตะขอหน้าออก

ทันทีเพื่อเผยเนินเนื้อขาวละมุนตา ทั้งอวบใหญ่และสู้มือเมื่อมันเป็น

อสิระ

พอเขาก้มลงจูบเลาะเล็มยอดสีชมพูสดเธอก็ยิ่งแอ่นอกซู้ดปาก

อย่างพอใจ มอืใหญ่ป่ายปัดไปตามเรอืนร่าง เลกิรั้งกระโปรงสั้นขึ้นมา

จนเกอืบถงึเอว

บทน�ำ
หนาวเหน็บ
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เธอกระซบิข้างหูเขาอย่างท้าทาย

“ชมิฉนัสคิะ...ฉนัรกัคณุ”

คนที่ถูกท้าทายหวัเราะหใึนล�าคอ ยิ้มมมุปากอย่างย่ามใจ เขา

ขยบัมอือย่างผู้เหนอืกว่า เธอร้องครวญครางหนกัขึ้นเมื่อเขาไม่ได้ปรานี

ดั่งตอนเริ่ม แต่คนใต้ร่างกลบัชอบใจ แม้จะแอบผดิหวงัเลก็น้อยที่เขา

ไม่ได้ชมิเธออย่างที่คาดหวงั

เจ้าของร่างสูงเพรียวซึ่งมีมัดกล้ามสวยงามปลดเปลื้องเสื้อผ้า

ของเขาออก ในขณะที่เธอเปลื้องชดุตวัเองรอเขาอย่างโหยหาต้องการ 

โดยไม่ละสายตาไปจากเขาที่เปลือยกายทีละชิ้นด้วยความชื่นชม

หลงใหล

ชายหนุ่มตรงหน้ามีเรือนร่างสูงเพรียวไม่แพ้ฝรั่งเลยทีเดียว 

กล้ามเนื้อทุกส่วนยั่วยวนสายตาชวนหลงใหล ใบหน้าหล่อเหลาแบบ

ชาวเอเชยีที่เหมาะเจาะไปหมด ทั้งคิ้วหนาตรงปลายเฉยีงขึ้นเลก็น้อย 

ดวงตาเรียวดุลึกล�้า จมูกโด่งเป็นสันตรง ริมฝีปากสีแดงระเรื่อที่เธอ

หลงใหลและอยากให้ริมฝีปากนั้นลองโลมเลียมชิมความเร้นลับบน

เรือนร่างของเธอสักครั้ง แค่คิดอารมณ์สาวก็พลุ่งพล่านไปถึงไหนต่อ

ไหน หากเขาจะท�าอย่างที่เธอปรารถนา คดิแล้วหญงิสาวต้องกดัปาก

ระงบัความรู้สกึ เธออยากถงึความอภริมย์แรงปรารถนาพร่างพรายใน

เรยีวปากของเขาเหลอืเกนิ

ภคัจริาขยบัมอืด้วยแรงอารมณ์ที่พุง่สงู สายตาจ้องมองเรอืนร่าง

เปลือยเปล่าที่ยืนอยู่ปลายเตียงด้วยความเร่าร้อนกระหายรักจากเขา 

พลางเลื่อนสายตาไปตรงจุดกึ่งกลางเรือนร่างสูงเพรียวตึงแน่นไปด้วย

มดักล้ามอวดสายตา

หญงิสาวเลยีรมิฝีปากยั่วยวน ในขณะที่เขาขึ้นมาบนเตยีง เป็น

เธอที่คลานเข้าไปหาและเริ่มจูบเขาอย่างหลงใหล ทั้งสองต่างคุกเข่า

กอดรัดกันอยู่กลางเตียง ภัคจิราผละริมฝีปากสวยที่ทาลิปสติกสีแดง
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สดออกมา แล้วจบูไซ้ซอกคอแกร่ง เลื่อนลงมาที่แผงอกกว้าง ลบูคล�า

เรอืนร่างแขง็แรงอย่างคลั่งไคล้ โดยที่ชายหนุม่เพยีงจบัศรีษะเธอเบาๆ 

ด้วยรู้ถงึความต้องการของอกีฝ่ายดี

ภัคจิราทั้งรักทั้งหลงจนแทบจะกลืนกินเขาไปทั้งตัว เธอทั้ง

เร่าร้อนและยั่วยวนใจชาย แต่ผู้หญงิทกุคนที่เขาคบกเ็ป็นแบบนี้ แค่มี

อะไรกบัเขาเพยีงครั้ง พวกเธอกม็กัตามตดิและต้องการเขา ปรารถนา

เขามากขึ้นเรื่อยๆ จนอยากครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพยีงผู้เดยีว

ทว่า...เขาไม่ใช่ผูช้ายที่จะหยดุอยูท่ี่ใครเพยีงคนเดยีว เมื่อผูห้ญงิ

ทุกคนก็เหมือนกันหมด พวกเธอต้องการทรัพย์สินเงินทองที่เขาปรน-

เปรอให้อย่างเตม็ที่ ตดิใจและต้องการรสสวาทจากเขา ที่สดุกเ็รยีกร้อง

ต้องการความรกั และอยากครอบครองเขาเอาไว้เพยีงผู้เดยีว

และพยายามจะควบคมุเขาให้เชื่อง...เพื่อท�าตามที่เธอต้องการ

บางคนถึงกับขู่จะฆ่าตัวตายหากเขาเลิกคบเธอ ทั้งที่เราต่าง

ตกลงกันแล้วตั้งแต่แรก ว่าหากคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่อินกับการคบหา 

กม็สีทิธิ์ที่จะออกไปจากชวีติกนัและกนัโดยไม่มขี้อผูกมดั

มันเป็นเรื่องที่แฟร์ๆ กันทั้งสองฝ่าย เพราะเขาไม่เคยคบซ้อน 

เมื่อไม่โอเค เขากม็สีทิธิ์ที่จะถอยห่างออกมา

ภคัจริาก้มลงจบูปรเมศวร์ที่กล้ามท้องเป็นลอนสวย เลื่อนลงไป

เรื่อยๆ อย่างหลงใหล เขาเกรง็ตวัเลก็น้อยขณะปล่อยให้เธอบอกรกัเขา

ด้วยเรยีวปากที่ทาลปิสตกิสแีดงสด ดเูซก็ซี่จนเขาอารมณ์พลุง่กบัรสรกั

กามาที่เธอปรนเปรอให้เขาอย่างหวิกระหาย

เขาปล่อยให้หญิงสาวท�าตามใจต้องการจนอิ่มหน�า และปรน-

เปรอเธอด้วยมอืไม้ที่เคล้นคลงึฟอนเฟ้นเรอืนกายเธอไม่หยดุ ปรเมศวร์

ผลักเรือนร่างเพรียวบางแล้วปลดปล่อยเธอจนหญิงสาวสุขสม หมด

เรี่ยวแรงหลบัตาพริ้มด้วยรอยยิ้มพงึพอใจ

ชายหนุม่ปลดปล่อยตวัเองไปพร้อมกบัเธอ แต่เรี่ยวแรงไม่ได้ลด
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น้อยถอยลงไปสักนิด เขามองหญิงสาวที่นอนหลับตาบนที่นอนกว้าง 

แล้วหนัหลงัเดนิเข้าห้องน�้าไปอาบน�้าช�าระร่างกาย

ร่างกายสูงใหญ่เบาโหวงจากการปลดปล่อยกามารมณ์ แรกๆ 

เขากร็ู้สกึตื่นเต้นเร้าใจไปกบัรสเสน่หาของภคัจริา แต่แค่ไม่กี่ครั้ง เขา

ก็เริ่มเบื่อ และไม่ได้รู้สึกสุขสม อิ่มเอมใจไปกับรสรักที่มีร่วมกัน เขา

เพียงแค่ได้ปลดเปลื้องร่างกาย ซึ่งจะมีกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ แต่มัน

เหมอืนขาดบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองกไ็ม่รู้ว่าคอือะไร

ไม่มใีครท�าให้เขาอิ่มเอมใจ อบอุ่น หวัใจฟูฟ่องล่องลอยได้เลย

สกัครั้ง

ท�าไมเขายงัรู้สกึหนาวเหนบ็ทั้งที่อยู่ในอ้อมกอดของภคัจริาหรอื

ใครต่อใคร

ร่างกายเร่าร้อน แต่หัวใจกลับเย็นยะเยือก ด้านชาจนเกินจะ

ทานทน

ปรเมศวร์ปล่อยให้สายน�้าอุ่นจากฝักบัวอาบรดเรือนร่างเปลือย

เปล่าเพื่อคลายความหนาวเหนบ็ในใจ ทั้งที่รู้ดวี่ามนัไม่เคยท�าให้หาย

ได้เลยสกัครั้ง...
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ชายสูงวัยวางโทรศัพท์ลงบนแป้นซึ่งอยู่บนโต๊ะท�างานใน

ห้องหนังสือ เมื่อโทร. หาลูกชายคนโตแต่ไม่มีการตอบรับ เขามอง

นาฬิกาบนผนงัห้องซึ่งเป็นเวลาแปดโมงเช้า เวลาที่อเมรกิาน่าจะยงัไม่

ดกึนกัเมื่อมนัช้ากว่าไทยประมาณ 11-12 ชั่วโมง ปรเมศวร์คงก�าลงัยุง่

จงึไม่ได้รบัโทรศพัท์ เดี๋ยวสกัครู่คงโทร. กลบัมา

ปัญญารู้สึกผิดค่อนข้างมากที่มอบภาระทุกอย่างให้ลูกชายคน

โต ผู้ไม่ได้เป็นแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง แต่เป็นหลานทางฝั่ง

ภรรยาที่พ่อแม่แยกทางกนั ต่างฝ่ายต่างมคีนใหม่ และมลีูกใหม่ เมื่อ

มสีิ่งใหม่ สิ่งเก่าๆ อย่างเดก็ชายวยัสามขวบจงึถูกเมนิเฉย เพราะคน

ของพ่อและคนของแม่ไม่ต้องการเขาอกี

ไปอยู่กับพ่อได้แค่ปีแรกก็ถูกแม่เลี้ยงรังเกียจตบตีกลั่นแกล้ง

สารพัด ด้วยไม่อยากได้ส่วนเกินที่มาเป็นภาระ โดยพ่อแท้ๆ ไม่เคย

ปกป้อง เพราะทั้งรักทั้งหลงเมียใหม่และลูกใหม่ เมื่อเมียไม่ต้องการ 

เขาจงึพาลูกไปทิ้งให้อดตีภรรยา

เหมอืนหนเีสอืปะจระเข้ เดก็น้อยยิ่งเจอสิ่งเลวร้ายเลวทรามหนกั

กว่า จนเขาและภรรยาไม่อาจทนเฉยอยู่ได้ทั้งที่มีลูกชายอยู่แล้วหนึ่ง

คน เมื่อกมลาผู้เป็นยายเด็กน้อยร�่าไห้โทร. หาลูกสาวคนโตเพื่อขอ

1
หนาวหัวใจ
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ความช่วยเหลอื เดก็ชายตวัน้อยถูกพ่อเลี้ยงที่อายนุ้อยกว่าแม่ทบุตจีน

ต้องเข้าโรงพยาบาล โดยแม่แท้ๆ รูเ้หน็เป็นใจ พยายามบอกว่าลกูชาย

ตกบนัได แต่เดก็ไม่เคยโกหก

พอไปถงึโรงพยาบาลเลก็ๆ แห่งหนึ่งในย่านชมุชนแถวชานเมอืง 

ปรางทิพย์และแม่ยายของเขาก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาเมื่อเห็นสภาพ

หลานตัวน้อยในห้องฉุกเฉิน เด็กชายตัวเล็กผอมบางสวมเสื้อผ้าเก่า

เกบ็ราวกบักองผ้าขี้ริ้ว ข้อแขนข้อขาเลก็จ้อยราวกบัจะหกัลงคามอืเมื่อ

เอื้อมมอืไปจบัต้อง แผลเลก็แผลน้อยทั้งเก่าและใหม่ที่เหน็ ท�าให้สอง

แม่ลูกสะอื้นในอก 

ตอนนี้เดก็น้อยปลอดภยัแล้ว แต่เพราะฤทธิ์ยาและอาการบาด

เจ็บ บอบช�้าทั้งร่างกายและจิตใจ เขาจึงหลับลึกยังไม่ตื่นขึ้นมา 

ระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลก�าลังรอการตัดสินใจของผู้ปกครองเด็กว่า

จะเอาอย่างไรต่อ เพราะทางแพทย์ต้องการให้เด็กอยู่โรงพยาบาลสัก

สองคนืเพื่อดูอาการและรกัษาบาดแผลที่เกดิขึ้น

ทว่าสองสามภีรรยากลวัว่าจะเป็นพริธุให้หมอแจ้งต�ารวจได้ รวม

ถงึต้องใช้เงนิในการดูแลรกัษาที่ตนเองไม่มจี่าย ปรารถนาคดิอะไรไม่

ออกจงึโทร. หามารดาที่เปิดร้านอาหารตามสั่งเลก็ๆ อยู่แถวฝั่งธนบรุ ี

คนเป็นแม่รีบปิดร้านเพื่อจะออกมาหาหลานทันที พร้อมกับโทร. หา

ลกูสาวคนโตที่เป็นคนมนี�้าใจ และสามกีพ็อมฐีานะจากการแบ่งมรดก 

ทั้งเงินทองและรับช่วงต่อกิจการโรงแรมขนาดกลางย่านใจกลางเมือง

จากครอบครวั 

เมื่อบิดาของสามีเสียชีวิตด้วยโรคชรา นายปัญญาจึงดูแล

มารดาด้วยความรักและกตัญญู ส่วนปรางทิพย์ ลูกสาวที่น่ารักของ

เธอก็ดูแลแม่สามีอย่างดี จนอีกฝ่ายรักเมตตา ยกเครื่องเพชรเครื่อง

ทองเก่าแก่ให้สะใภ้เกอืบทั้งหมด โดยส่วนหนึ่งได้ยกให้ปานใจลูกสาว

คนเลก็ไปแล้วตอนแต่งงานกบันายชยัยนัต์
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แล้วกเ็ป็นไปตามที่กมลาคดิ ลกูสาวคนโตเป็นคนดมีนี�้าใจ เมื่อ

เธอโทร. หาอีกฝ่ายก็ร้อนรน สอบถามด้วยความห่วงใยหลาน บอก

เพยีงว่าให้แม่รอที่บ้าน ตวัเองจะมารบัแล้วเดนิทางไปพร้อมกนั 

การที่ต่างคนต่างแต่งงานแยกย้ายไปท�ามาหากิน พี่น้องจึงไม่

ค่อยได้ติดต่อกันมากนัก ปรางทิพย์ไม่คิดเลยว่าหลังจากเลิกร้างกับ

สามคีนแรก น้องสาวจะปล่อยชวีติให้ตกต�่าขนาดนี้ 

ที่เป็นเช่นนี้ล้วนแต่เป็นน้องสาวที่ท�าตวัเอง แต่งงานแล้วยงัตดิ

เพื่อน พากนัไปเที่ยวจนตดิผู้ชายที่อายนุ้อยกว่าในผบั เอาเงนิเดอืนที่

ผวัให้ไปปรนเปรอชูร้กั ผวัจบัได้กต้็องเลกิร้างกนั แถมไม่ได้จดทะเบยีน

สมรส ผู้ชายท�างานดใีนบรษิทัอสงัหารมิทรพัย์กห็าเมยีใหม่ มลีูกใหม่ 

สร้างครอบครวักบัผูห้ญงิที่ทั้งสาวกว่าและรวยกว่า เรื่องอะไรเขาจะมา

ทนใช้ชวีติกบัผู้หญงิหย�าฉาไม่รกัดแีบบปรารถนา

‘นา แกนี่มนัเลวจรงิๆ แกเหน็ผวัดกีว่าลูกแท้ๆ ของตวัเองได้ยงั

ไง แถมปล่อยให้ผัวท�าร้ายลูกจนเจ็บปางตายแบบนี้’ ปรางทิพย์เปิด

ฉากด่าน้องสาวทนัททีั้งที่น�้าตายงัคลอด้วยความสงสารหลานชาย หลงั

จากได้คยุกบัหมอแล้วจงึเดนิออกมาเคลยีร์กบัน้องสาวผู้ไม่เอาไหน

‘พี่ปราง กบ็อกแล้วไงว่าไอ้ปลามนัตกบนัได ไม่มใีครท�าอะไรทั้ง

นั้น’ คนน้องยงัปากแขง็ทั้งที่หลกัฐานเหน็อยู่ทนโท่

‘ใช่ เดก็มนัซน ไปเล่นโน่นนี่กห็กล้มบ้างอะไรบ้าง คราวนี้กด็ื้อ

ด้านจนตกบันได’ วีระ ผัวใหม่ของปรารถนารีบสนับสนุนค�าพูดเมีย

ทนัท ีสายตาล่อกแล่กอย่างพวกววัสนัหลงัหวะ

‘สารเลวทั้งผัวทั้งเมีย ฉันจะแจ้งความเอาเรื่องพวกแก ดูซิว่า

ต�ารวจจะเชื่อพวกแกไหม’ ปรางทพิย์เลอืดขึ้นหน้า โมโหจนมอืไม้สั่น 

ด่าทอทั้งน้องสาวทั้งผวัใหม่ของน้องอย่างสาดเสยีเทเสยี

‘ไอ้ปลามันลูกฉัน ฉันจะท�ายังไงกับมันก็ได้’ ปรารถนายังไม่

ส�านกึ แถมยงัปากดเีถยีงพี่สาวฉอดๆ ไม่เกรงใคร ทั้งที่มกีมลายนืหวั
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โด่อยู่ทั้งคน 

คนเป็นแม่จึงได้แต่เสียใจและโทษตัวเองที่เลี้ยงลูกไม่ดีพอ 

เพราะตามใจกนัมาตั้งแต่เดก็ด้วยเหน็ว่าขาดพ่อ สามเีธอเสยีชวีติจาก

อุบัติเหตุหลังจากเธอคลอดลูกคนที่สองได้ไม่นาน ทั้งแม่และพี่สาวที่

อายุห่างกันห้าปีจึงทั้งรักและเอาใจ แทนที่จะตอบแทนความรักของ 

พี่สาวและแม่ อกีฝ่ายกลบัเอาเปรยีบพี่สาวต่างๆ นานา เอาแต่ใจตวัเอง

และคบเพื่อนไม่ด ี เรยีนกไ็ม่จบ เพราะหนกัไปทางเที่ยวเตร่ หนเีรยีน

จนถูกไล่ออก 

ปรารถนาอยู่บ้านช่วยแม่เสิร์ฟอาหารไปวันๆ ขโมยเงินแม่ไป

เที่ยวบ้าง กมลาก็ท�าเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ กลัวลูกจะเตลิดหนีออก

จากบ้าน แต่กย็งัเกดิเรื่องเพราะเจ้าหล่อนท้องกบัธนา ชายหนุม่ที่อายุ

มากกว่าหลายปี จากการไปเที่ยวและเจอกนัไม่กี่ครั้ง ฝ่ายนั้นจงึรบัผดิ

ชอบด้วยการแต่งงานอยู่กนิกนั

‘นงัชั่ว หลงผวัจนไม่ลมืหลูมืตา ท�าไมไม่รูจ้กัรกัลกูตวัเอง’ ปราง-

ทพิย์ชี้หน้าน้องสาวมอืสั่นระรกิ เสยีงที่เปล่งออกไปแม้ไม่ดงันกั แต่เตม็

ไปด้วยความเสยีใจผดิหวงัในตวัน้องสาวมากมาย

‘ใช่ซี้ พี่มนัคนด ีเรยีนกเ็ก่ง ได้ผวักท็ั้งหล่อทั้งรวย แต่ไม่เคยเอา

มาจนุเจอืแม่กบัน้อง’ ปรารถนายงัคงลามปาม ต่อว่าพี่สาวด้วยความ

อจิฉารษิยา

เพราะปัญญาที่ทั้งหล่อทั้งรวย บงัเอญิผ่านมากนิอาหารตามสั่ง

ที่ร้านของกมลา ทั้งที่ปรารถนาเจอเขาก่อนและได้พูดคุยกันบ้างเมื่อ

เขาสอบถามข้อมูลที่ดนิสวยๆ แถวฝั่งธนบรุ ี กระทั่งวนัหนึ่งเขาได้เจอ

กับปรางทิพย์ ปัญญาก็ไม่สนใจเธออีกเลย เขาเทียวมาเทียวไปตาม

จบีจนกระทั่งพี่สาวเธอยอมรบัรกั และขอปรางทพิย์แต่งงานออกเรอืน

ไปอยู่กนิอย่างมคีวามสขุ

ทั้งที่เธอสาวกว่า สวยกว่า ท�าไมปัญญาจงึเลอืกปรางทพิย์...
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‘ไม่นะลูก แม่ปรางส่งเงินมาให้เราทุกเดือนตั้งแต่แต่งงานออก

เรอืนไป เงนิที่เราใช้อยูท่กุวนันี้กเ็ป็นของแม่ปรางด้วยส่วนหนึ่ง’ กมลา

ต้องเอ่ยแทรกด้วยรู้สึกละอายใจต่อลูกเขยที่แสนดี ผู้ไม่เคยทอดทิ้ง

แม่ยายให้ล�าบาก 

‘ไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่น ตอนนี้แกจะเอายงัไงกบัเจ้าปลา’

‘ก็ต้องเอามันกลับบ้าน พี่สงสารมันนักก็จ่ายเงินค่ารักษาให้

หลานส’ิ พอพูดถงึเรื่องเงนิทอง ปรารถนากเ็สยีงอ่อนลง 

‘ฉนัจ่ายให้อยู่แล้วละ แต่ฉนัจะเอาปลาไปอยู่ด้วย’ ปรางทพิย์

ตดัสนิใจแล้วเอ่ยออกมาโดยพลนั พร้อมกบัหนัไปมองหน้าสามรีาวจะ

ขอความเหน็และก�าลงัใจ 

หากปล่อยหลานตัวน้อยกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงและแม่สารเลว

แบบนี้ เจ้าปลาคงไม่พ้นเป็นที่รองมือรองเท้าของพวกจิตใจต�่าทราม 

และคงไม่มโีอกาสรอดเหมอืนคราวนี้ 

อย่างไรเธอกจ็ะท�าทกุอย่างเพื่อให้ได้หลานมาอยู่กบัตนเอง...

ปัญญาเอื้อมมอืไปจบักระชบัมอืเรยีวของภรรยาพลางพยกัหน้า

ว่าเขาสนบัสนนุเธอ แค่มองตากร็ู้แล้วว่า เขาและเธอใจตรงกนัโดยไม่

ต้องเอื้อนเอ่ยค�าใดออกมา 

ท่าทีเช่นนี้ยิ่งก่อเกิดความริษยาขึ้นในใจคนแบบปรารถนาจน

ต้องร้องเฮอะออกมาด้วยสหีน้าเหยยีดหยนั เหยยีดทั้งสองคนที่รกักนั

เหลอืเกนิ และเหยยีดตวัเองที่ไม่เคยได้รบัสิ่งดีๆ  เหมอืนพี่สาว เธอไม่

เคยชนะพี่สาวได้เลยสกัครั้ง...

‘ฮ ึคดิว่าอยากจะเอาไป กเ็อาไปได้ง่ายๆ งั้นเหรอ’ ปรารถนาที่

หรี่ตาคดิค�านวณดแูล้ว งานนี้ไอ้ปลาจะกลายเป็นตวัเงนิตวัทองให้เธอ

ได้อย่างด ีเพราะรู้ดวี่าพี่สาวเป็นคนใจอ่อนและรกัเดก็ 

‘นังชั่ว นี่แกยังกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไง แกยังเป็นคนอยู่

มั้ย’ ปรางทิพย์ปรี่เข้าไปจะตบน้องสาวอย่างเหลืออด นอกจากไม่มี
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จติส�านกึของความเป็นแม่คนแล้ว มนัยงักล้าเอาลูกมาต่อรองกบัเธอ

‘ผวัพี่รวยนกัไม่ใช่เหรอ อยากได้มนัไปเลี้ยงกจ็่ายมาส’ิ

‘เลว!’ พดูได้แค่ค�าเดยีวส�าหรบัน้องสาวที่เธอรกั น้องน้อยที่เฝ้า

ฟูมฟักเอาใจ ช่วยแม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูกันมาราวกับนางฟ้านาง

สวรรค์ แต่ดูรางวลัส�าหรบัความรกันี้ส ิ

กมลาถงึกบัพดูอะไรไม่ออก ต้องนั่งลงบนโต๊ะอย่างหมดแรงกบั

ค�าพูดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีของลูกสาวคนเล็ก ลูกท้องเดียวกัน เลี้ยงดูมา

คล้ายกัน แต่ท�าไมคนสองคนถึงได้ต่างกันราวฟ้ากับเหว คิดแล้วก็

น�้าตาไหลออกมาอย่างหดหู่

‘ได้ ผมจะจ่ายให้เอง แต่มีข้อแม้ว่าคุณห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ

ปลาอีก’ เป็นปัญญาที่เอ่ยออกมา ส่งผลให้ภรรยาหันไปมองอย่าง

ซาบซึ้ง ในขณะที่สองผวัเมยีจติใจหยาบช้า แววตาลกุวาบด้วยความ

โลภ

‘ฉนัต้องการห้าแสนแลกกบัไอ้ปลา แล้วกห็้ามแจ้งความ...’

ปรางทพิย์ก�าลงัจะเอ่ยด่าน้องสาว แต่ปัญญารั้งเอาไว้ เขารูด้ว่ีา

ภรรยาอยากจะแจ้งความเอาเรื่องผวัเดก็ของน้องสาวให้ได้ แต่คนเป็น

น้องสาวกช็่างกระไร รกัผวัจนไม่ลมืหูลมืตา ยดึตดิกบัตณัหาราคะจน

ไม่สนใจไยดเีลอืดเนื้อเชื้อไขของตวัเอง เดก็ตวัเลก็ขนาดนี้มนัยงัท�าร้าย

ทบุตไีด้ลงคอ จติใจมนัท�าด้วยอะไร ดทู่าทางแล้วคงไม่ใช่แค่เมาเหล้า 

แต่คงเป็นยาบ้าที่พากนัเสพทั้งผวัทั้งเมยี 

นี่มันนรกชัดๆ หากปล่อยให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมและคน

แบบนี้ ต่อให้รอดชวีติ เจรญิเตบิโตขึ้นมา หลานชายกค็งจะกลายเป็น

เดก็ตดิยาและไม่มอีนาคต

ปัญญามองสภาพแก้มตอบ แก้วตาไม่สกุใส รมิฝีปากแห้งคล�้า 

ผวิพรรณไม่เปล่งปลั่งตามวยั เขากเ็บ้ปากอย่างระอาปนสมเพชส�าหรบั

คนแบบนี้ เงนิเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทกุอย่างได้ 
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‘ตกลง ผมจะจ่ายให้ตามที่คุณต้องการ แล้วทนายของผมจะ

เป็นคนไปจัดการเรื่องทั้งหมด ส่วนตอนนี้ผมกับปรางจะรับตัวปลา 

กลบัไปด้วยเลย...หวงัว่าต่อไป เราคงไม่ต้องเจอะเจอกนัอกี’ ปัญญาเอ่ย

ออกมาเสียงเย็นชา สายตาคมกริบกราดมองผัวเมียด้วยแววรังเกียจ

ชดัเจน 

วรีะที่มที่าทกีร่างๆ ในคราแรกรบีหลบไปอยู่ด้านหลงัเมยี ด้วย

เกรงสายตาที่เตม็ไปด้วยความทรงอ�านาจและเอาจรงิ แถมร่างกายสงู

ใหญ่แม้จะมีความส�าอางจากผิวกายและการแต่งตัว แต่ก็น่ากลัวว่า

มนัจะไม่ใช่แค่หนุม่เจ้าส�าอาง หากเกดิต่อยตกีนัขึ้นมา เขาคงสูม้นัไม่ได้ 

พอปัญญายื่นค�าขาดให้ปรารถนาเลิกมาข้องเกี่ยวกับเด็กน้อย

อกี สองสามภีรรยากร็บีพากนัออกจากโรงพยาบาลไป โดยก่อนไปยงั

ไม่วายหน้าด้านขอเงนิล่วงหน้าตดิกระเป๋าไปด้วย เขากย็อมจ่ายให้ไป

แต่โดยด ีเพื่อที่ทั้งสองจะได้ออกไปจากชวีติเดก็และภรรยาของตน เขา

รักปรางทิพย์มาก และไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมาท�าให้ชีวิตของเธอมัว

หมอง

ปรางทิพย์เข้าไปคุยกับหมออีกครั้งเพื่อจะย้ายหลานตัวน้อยไป

รกัษาที่โรงพยาบาลอกีแห่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ครอบครวัของปัญญา

ทกุคนเข้ารกัษาเป็นประจ�า

การด�าเนนิเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเรว็เมื่อเงนิถงึ

เดก็ชายปลาได้เข้าไปอยูใ่นโรงพยาบาลอกีแห่ง โดยมปีรางทพิย์

ดูแลสลับกับกมลาในตอนกลางวัน และจ้างพยาบาลพิเศษอยู่เฝ้าใน

ตอนกลางคืน ส่วนลูกชายแท้ๆ อายุสองขวบมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ที่

บ้าน และคนเป็นแม่กลบัไปอยูด้่วยทกุคนื กมลาปิดร้านอาหารตามสั่ง

ไปช่วยดูหลานชายด้วยความสงสาร เด็กชายปลาอยู่รักษาตัวที่โรง-

พยาบาลหนึ่งสปัดาห์ อาการกด็ขีึ้นและกลบับ้านได้ 

เดก็น้อยรู้สกึเหมอืนว่าตนเองฝันไป เมื่อจู่ๆ กม็ทีั้งพ่อและแม่ที่
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ดต่ีอเขา บ้านใหญ่โตสขุสบาย มคีนรบัใช้และพี่เลี้ยง ที่ส�าคญัยงัมน้ีอง

ชายน่ารกัแก้มยุ้ย ผวิขาวละเอยีดราวกบัตุ๊กตาให้เขารกัและหวงแหน

จรงิๆ แล้วโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายอย่างที่คดิ ตอนนี้เขาเหมอืนได้เกดิ

ใหม่อกีครั้ง...

ระหว่างนั้นปัญญากเ็ป็นคนจดัการทกุอย่าง เขาส่งทนายความ

ไปดูแลเรื่องทั้งหมดกบัสองผวัเมยีไร้จติส�านกึ เพื่อรบัเลี้ยงเดก็ชายมา

เป็นลูกบุญธรรม ใช้นามสกุลของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขา

และภรรยาต่างกใ็ห้ความรกัความเมตตาราวกบัลูกแท้ๆ อกีคน

ฝ่ายปรางทพิย์นั้นไม่มขี้อกงัขาใดๆ 

ทว่ากบัตวัเขาเองแม้จะให้ความรกัความสงสารกจ็รงิ แต่กร็กัได้

ไม่เท่าลูกชายแท้ๆ อย่างปรมตัถ์ 

ทกุสิ่งที่สร้างมากเ็พื่อปรมตัถ์...ไม่ใช่ปรเมศวร์ 

เด็กชายที่เขาเปลี่ยนชื่อให้คล้องจองกับลูกชายแท้ๆ และใช้

นามสกลุของเขา

ปรเมศวร์ ฉตัรแก้ว

เขาเคร่งครัดและสั่งสอนให้ปรเมศวร์แข็งแกร่ง แต่กลับไม่ได้

มอบความรักความอบอุ่นในแบบพ่อลูก จึงท�าให้ลูกชายคนโตเย็นชา

ไร้หวัใจ

เดก็คอืผ้าขาว เขาน่าจะท�าให้ดกีว่านี้กบัเดก็ที่ขาดความรกัและ

ถูกรงัเกยีจจากพ่อแม่แท้ๆ

ปัญญาหยบิภาพถ่ายของปรเมศวร์และข้อมูลจากคนของเขาที่

แทรกตวัอยู่ในโรงแรมเครอืนวิยอร์กขึ้นมาด ูเจ้าเดก็คนนั้นท�างานดไีม่มี

ที่ต ิแถมท�าได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยซ�้า แต่ในเรื่องส่วนตวั มนัยงัคงเที่ยว

เตร่ปาร์ตกีบัเพื่อนฝูงเช่นเดมิ โดยเฉพาะเรื่องผู้หญงิที่เปลี่ยนหน้าไม่ซ�้า

ชายสงูวยัถอนหายใจ เขาไม่อยากเคร่งครดัอะไรกบัเจ้าลกูชาย

คนนี้อกีแล้ว หากไม่ได้ท�าให้งานเสยีหรอืท�าให้ใครเดอืดร้อน เขากจ็ะ
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ท�าเป็นปิดตาข้างหนึ่งเหมอืนไม่รูไ้ม่เหน็อะไร คอยมองอยูห่่างๆ เพราะ

ต่างกโ็ตเป็นผู้ใหญ่กนัแล้ว

คดิอะไรเพลนิๆ เสยีงโทรศพัท์กด็งัขึ้น เขาหยบิหโูทรศพัท์ขึ้นมา

แล้วกรอกเสยีงลงไป

“ว่าไง เจ้าลูกชาย ท�าไมไม่รบัสายพ่อ”

“กผ็มยุ่งอยู่นี่ครบั”

“งานหรอืผู้หญงิล่ะ”

“โอ้โฮ คณุพ่อมตีาที่สามหรอืเปล่าครบัเนี่ย ฮ่าๆ” เสยีงปรเมศวร์

สดใสมาตามสายทนัททีี่ถูกดกัทางได้เหมอืนตาเหน็ของผู้เป็นพ่อ

“กลบับ้านเราได้แล้วนะ” แต่คนเป็นพ่อไม่ได้หวัเราะตาม เขา

ท�าเสยีงจรงิจงัในสิ่งที่ต้องการจะคยุตั้งแต่แรกที่โทร. หาลูกชายคนโต

“คุณพ่อ...” คนปลายสายส่งเสียงเบาหวิวออกมาอย่างลืมตัว 

“อ่า...แล้วทางนี้เล่าครบั”

“พ่อจะส่งคนไปดูแลแทน ส่วนทางนี้...กลบัมาคยุกนั”

“ครบั แล้วจะให้ผมกลบัเมื่อไหร่ ผมจะได้เคลยีร์ทกุอย่าง” ทั้ง

เรื่องงานและผูห้ญงิปรเมศวร์คดิในใจ ไม่อาจเอ่ยออกไปได้ เพราะบดิา

เป็นคนรักเดียวใจเดียว แม้จะมีหญิงสาวสวยมาเสนอตัวก็ไม่เคย 

ว่อกแว่ก กระทั่งเด็กสาวคราวลูกที่เสี่ยมีเงินทั้งหลายแอบกินกันลับๆ 

คนเป็นพ่อกไ็ม่เคยข้องเกี่ยว การพดูคยุกบัผูค้นเหล่านั้นกเ็พยีงแค่ทาง

ธรุกจิ แล้วรบีกลบัไปหาภรรยาคนเดยีวของท่าน

“เดือนหน้าไหวมั้ย ส�าหรับการเคลียร์ทุกอย่าง” เสียงบิดา 

หนกัแน่นจนเขาแปลกใจ แม้จะคดิเช่นนั้น แต่กไ็ม่กล้าถามอะไรออก

ไป เขามหีน้าที่ท�าตามค�าสั่งของพ่อเท่านั้น 

“ครบั” เขารบัค�าเสยีงหนกั ใจอยากถามถงึน้องชาย แต่กเ็กรง

จะท�าให้บดิาเสยีใจ

“แค่นี้ละ” ปัญญาจบบทสนทนาเรยีบง่ายเช่นทกุครั้ง ก่อนจะ
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วางสาย แต่นกึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จงึเอ่ยออกไป “พ่อรกัแกนะป้อ”

คลกิ...เสยีงวางสายจากคนทางโน้นที่อยูไ่กลอกีทวปีดงัมาเข้าหู 

เรยีกสตคินที่ยงัแนบหูไว้กบัโทรศพัท์ค้างอยู่ 

“พ่อ...” ปรเมศวร์เรยีกอกีฝ่ายเสยีงเบาหววิ หวัใจพองโตขึ้นมา 

เขาไม่เคยได้ยนิค�า ‘รกั’ นี้จากคนเป็นพ่อเลยสกัครั้ง พ่อที่ไม่ใช่

พ่อแท้ๆ แต่กใ็ห้ความเมตตาและให้ชวีติใหม่แก่เขา พ่อที่มบีญุคณุท่วม

หวัจนเขายอมท�าทกุอย่างเพื่อให้ท่านพอใจ

และรกัเขาให้ได้สกันดิเหมอืนที่น้องชายได้รบั...

คนทางเมอืงไทยวางสายโทรศพัท์ไปแล้ว แต่ชายหนุ่มยงัคงยิ้ม

อยู่เช่นนั้น และอยากพูดค�านี้กบัคนเป็นพ่อบญุธรรมสกัครั้งในชวีติ

“ผมกร็กัพ่อครบั” 

หญงิสาวยนืน�า้ตาคลออยูห่น้าโรงแรมของชายหนุม่ เธอเพิง่

ถูกอีกฝ่ายบอกว่าจะต้องกลับเมืองไทยในเดือนหน้าและไปอยู่ถาวร  

ภคัจริารู้ดีว่าการบอกเล่าแบบนี้หมายถึงการบอกเลิกนั่นเอง เขาช่าง

เย็นชาและไร้เยื่อใยมากกว่าที่เธอคาดคิด ทั้งที่เพิ่งจะมีสัมพันธ์อย่าง

ถงึพรกิถงึขงิไปเมื่อครู่

คนแบบปรเมศวร์ที่ใครๆ เล่าลอืว่าเลอืดเยน็ แต่เธอกลบัไม่เคย

เชื่อ และมั่นใจในตวัเองว่าจะเอาเขาอยู่ และมนัช่างท้าทายเหลอืเกนิ 

ทว่าวนันี้ เธอได้รู้ซึ้งแล้วว่า เขาเลอืดเยน็จบัใจ สหีน้าท่าทางที่

แสดงออกก็แสนจะราบเรียบ ไม่บ่งบอกถึงความเสียใจหรือเสียดาย

ความสมัพนัธ์แม้เพยีงนดิ เป็นเธอเสยีอกีที่แทบจะหวดีร้องออกมา แต่

ต้องระงบัจติใจและพยายามรกัษากริยิาเอาไว้ เพราะรูด้แีก่ใจว่าตนเอง

ไม่มีสิทธิ์ที่จะท�าแบบนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ภายใต้การไม่

ผูกมดัที่เคยตกลงกนัไว้ 

แต่กระนั้นภคัจริากร้็องไห้ออกมาด้วยความรูส้กึไม่อยากสญูเสยี
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เขาไป และคาดหวงัว่าเขาจะปลอบโยนหรอืใจอ่อนลงบ้าง 

ปรเมศวร์ท�าแค่เพยีงยิ้มปลอบไม่เอ่ยค�าใด เป็นเธอที่โผเข้ากอด

เขาเอาไว้แน่น แต่สดุท้ายกต็้องยอมถอยออกมาเมื่อเขายงัคงเฉยเมย 

‘ภคัไม่เหน็ว่าการที่คณุจะกลบัไทย ท�าไมต้องไม่ให้ภคัมาหาคณุ

ด้วย ภคัรกัคณุนะคะเมศวร์’ เธอเชด็น�้าตาออกเมื่อรบัรูว่้าน�้าตาไม่อาจ

เรยีกความสงสารจากคนตรงหน้าได้

‘ภคั...’ ชายหนุม่เรยีกเธอด้วยน�้าเสยีงอ่อนใจนดิๆ คิ้วเริ่มขมวด

เมื่ออกีฝ่ายเซ้าซี้ ‘ผมต้องเตรยีมตวัและเคลยีร์งานที่นี่ให้หมดก่อนบนิ

กลับไทยนะครับ เพราะคนที่เข้ามาบริหารดูแลต่อจะได้ไม่ผิดพลาด 

คณุกน็่าจะรู้’

‘ภคัเข้าใจค่ะ แต่ภคัอยากมาหาคณุ มนัปบุปับเกนิไปนี่คะ นะคะ 

ให้ภคัมาหาคณุบ้าง’ เธอยงัคงออดอ้อนเขา แต่กลบัยิ่งท�าให้ปรเมศวร์

หงดุหงดิ

‘เราคยุกนัตั้งแต่แรกแล้วนี่ครบั เรายงัเป็นเพื่อนกนัได้ เอาเป็น

ว่าถ้าผมเคลียร์งานเสร็จ เราค่อยเจอกัน แต่ไม่ใช่ที่นี่’ เขาต้องการ

เคลยีร์ทั้งงานและคน แต่กไ็ม่อยากตดัรอนกนัมากเกนิไปนกั 

‘ได้สิคะ งั้นภัคกลับก่อนก็ได้’ เห็นเขาอ่อนให้แล้ว เธอก็ยอม

ถอยไปตั้งหลกั อย่างน้อยกไ็ม่ใช่การตดัสมัพนัธ์แบบเดด็ขาด เธอมั่นใจ

ว่าสันดานผู้ชายหากต้องการขึ้นมาก็ต้องคว้าเอาไว้ และเมื่อวันนั้น 

มาถงึ เธอจะเป็นฝ่ายได้เปรยีบ

‘ครบั...’ เขายิ้มให้เธอเลก็น้อยแบบขรมึๆ 

‘ขอบคุณนะคะ’ เธอเขย่งเท้าขึ้นไปจุ๊บแก้มเขาด้วยรอยยิ้มทั้ง

น�้าตายงัคลอ ‘ห้ามผดิสญัญานะ ภคัจะรอค่ะ’

ภคัจริาผละออกไปหยบิกระเป๋าจากโต๊ะเตี้ยหน้าโซฟา แล้วหนั

มาโบกมอืบ๊ายบายให้เขา ด้วยรู้ดวี่าปรเมศวร์ไม่ชอบให้ใครเซ้าซี้มาก

นกั เมื่อกี้เขากเ็ริ่มหงดุหงดิบ้างแล้ว 
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เธอไม่ยอมแพ้หรอก...ในเมื่อเขาเคยชอบเธอจนถงึกบัมอีะไรกนั

อย่างลกึซึ้ง ผูช้ายแบบปรเมศวร์อาจมอีะไรบางอย่างที่เธอไม่รูซ่้อนอยู่

ในใจ ปมที่เขาหาทางแก้ไม่ออก และเธอจะเป็นคนแก้มนัเอง แค่หาให้

เจอเท่านั้น...

ภคัจริายกมอืปาดเชด็น�้าตาอย่างรวดเรว็พร้อมรอยยิ้มปลอบใจ

ตวัเอง พลางเดนิสะบดัหน้าไปทางลานจอดรถของโรงแรมที่ปรเมศวร์

เป็นเจ้าของ

ใครจะยอมปล่อยมือจากชายหนุ่มที่ทั้งหล่อและรวยมหาศาล

ขนาดนี้ แถมยงัลลีารกัอนัร้อนแรงที่เธอได้ลองมาแล้วไม่รูก้ี่ครั้งต่อกี่ครั้ง 

และเธอยอมรบัว่าตดิใจในรสรกัของเขาอย่างถอนตวัไม่ขึ้น... 

ปรเมศวร์ไม่ได้ผดิค�าสญัญา เธอคาดไว้ไม่ผดิจรงิๆ ผูช้าย

คนนี้ไม่เคยผิดค�าพูดเลยสักครั้ง แม้จะมีความเลือดเย็นในความ

สมัพนัธ์ระหว่างกนั แต่นั่นกเ็พราะข้อตกลงที่เธอเตม็ใจในทแีรก ด้วย

คดิว่ากแ็ฟร์ด ี เพราะเธอเองกไ็ม่คดิจะจรงิจงักบัเขานานนกั กแ็ค่ลอง

คบดอูย่างที่ผ่านๆ มากบัคนอื่น เพราะเธอเองกเ็ป็นคนขี้เบื่อ การมข้ีอ

ตกลงแบบไม่ผูกมัดเป็นเรื่องดีในการแยกย้ายเมื่อรู้สึกไม่โอเคที่จะคบ

ต่อ และยงัคงเป็นเพื่อนที่ดตี่อกนัได้ 

ทว่า...ผูช้ายอย่างปรเมศวร์ช่างน่าค้นหา เมื่อได้ใกล้ชดิและ...ได้

ลิ้มลอง เธอกลบัตดิใจและเริ่มมใีจให้เขามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ตวัเอง

กไ็ม่เชื่อว่ามนัจะเกดิขึ้น

ภัคจิราส่งยิ้มให้เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเดิน

แบบในช่วงบ่าย พอตกค�่าเธอกไ็ด้รบัข่าวดเีมื่อปรเมศวร์โทร. มาบอก

ว่าให้ไปเจอกนัที่ผบัแห่งหนึ่งในย่านใจกลางเมอืงนวิยอร์ก บรรยากาศ

ค่อนข้างดีด้วยการตกแต่งอันเรียบหรู ที่หนุ่มสาวมีระดับมานั่งดื่มกิน

กนัอย่างผ่อนคลายด้วยเพลงเบาๆ ฟังสบายๆ 
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“ภคัดใีจจงัเลยค่ะที่คณุเมศวร์โทร. หา ภคัคดิถงึคณุ อยากไป

หาคุณ แต่ก็กลัวคุณจะร�าคาญ” เธอยิ้มยั่วเย้าพร้อมท�าเสียง

กระเง้ากระงอด เพียงแค่สองสัปดาห์ที่เธอห่างจากเขาก็โหยหาแทบ

เจยีนบ้า แต่ท�าได้เพยีงโทร. หาหรอืส่งข้อความ เขารบัสายและคยุบ้าง 

แต่กไ็ม่มากมายนกั ยิ่งข้อความที่ส่งไปทางไลน์ เขาอ่านแต่ไม่เคยตอบ

เลย ความน้อยใจนั้นมมีาก แต่กต็้องท�าใจเยน็กบัเขา

“ครบั ผมมอีะไรจะมาบอกคณุน่ะ แล้วกน็ี่ครบั” เขาส่งกระดาษ

ใบหนึ่งให้เธอยิ้มๆ เมื่อเธอรับไปมอง เขาก็บอกกล่าวด้วยเสียงราบ

เรยีบ “อย่าคดิมากนะครบั ผมไม่ได้ดูถูกหรอืว่าอะไร แต่ผมอยากให้

และคดิว่าคณุสมควรได้รบั ถอืว่าเป็นของขวญัจากผมกแ็ล้วกนั”

เช็คเงินสดจ�านวนหนึ่งแสนดอลลาร์ท�าให้เธอเลิกคิ้วสูง รีบเงย

หน้ามองเขา...

“คณุเมศวร์ โอ๊ย ใครจะคดิแบบนั้นกนัคะ ขอบคณุที่คณุเมศวร์

ใจดกีบัภคัขนาดนี้” ใครคดิว่าการให้เชค็เงนิสดเป็นล้านคอืการดถูกูกนั

กบ็้าแล้ว 

ปรเมศวร์ใจกว้างกบัเธอเสมอ ตั้งแต่เริ่มคบกนั เขากเ็สนอเป็น

คนออกค่าใช้จ่ายทกุอย่างให้อย่างสภุาพบรุษุ สายเปย์ขนาดนี้ เธอจะ

ไม่หลงได้อย่างไร เวลาพาไปชอปปิงกไ็ม่เคยอั้น เธอสามารถจบัจ่าย

ซื้อหาในสิ่งที่อยากได้โดยที่เขาไม่เคยปรปิากบ่นเลยสกัครั้ง 

แต่นั่นกห็มายความว่าเธอรูจ้กัพอ และรู้ว่าควรซื้ออะไรที่ไม่มาก

ไม่น้อยจนเกนิไป แม้เขาจะเป็นสายเปย์ แต่เธอรู ้นั่นคอืวธิกีารลองใจ

ผู้หญิง เขาไม่พูด แต่หากไม่พอใจก็เลิกราได้ราวกับพลิกฝ่ามือ เธอ

ชอบเขาและสนุกกับการมีเขาอยู่ข้างกาย เพื่อนนางแบบหรือเพื่อน

นกัศกึษาด้วยกนัต่างมองเธอด้วยสายตาอจิฉาทั้งนั้น

และวนันี้ที่เขาเดนิเข้ามา ด้วยความสงูแบบฝรั่งแต่กลบัมผีวิและ

เส้นผมแบบชาวเอเชยี ยิ่งท�าให้เขาดโูดดเด่นจนสาวๆ ฝรั่งเหลยีวมอง 
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อีกทั้งการแต่งกายที่เนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้ายิ่งท�าให้เขาดูหล่อ

จบัใจ

“ดคีรบั คณุเข้าใจผมเสมอ เงนิที่ผมให้ไปน่าจะเพยีงพอกบัการ

ใช้จ่ายของคณุ” ปรเมศวร์ยิ้มให้เธอเลก็น้อย ดวงตาฉายแววลกึล�้ายาก

จะหยั่งถงึ 

“ค่ะ เงินจ�านวนนี้ภัคแทบไม่ต้องรับงานเดินแบบเลยด้วยซ�้า” 

เธอบอกเขาด้วยแววตาพริบพราว เขาและเธอนั่งอยู่บนโซฟายาวตัว

เดยีวกนั ส่วนเครื่องดื่มเธอสั่งไว้รอเขาอยู่แล้ว 

ชายหนุ่มยกแก้วบรั่นดขีึ้นดื่มเพยีงนดิแล้ววางลง 

“อื้ม...หากผมกลับไทยแล้ว คุณคงอยู่ที่นี่อย่างไม่ล�าบากนัก” 

เขาบอกด้วยสหีน้าเรยีบนิ่ง รู้ดวี่าเงนิที่ตวัเองให้หญงิสาวนั้นค่อนข้าง

มาก ปกติเขาก็ให้เธอทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่หญิงสาวค่อนข้างใช้เงิน

มอืเตบิและคบเพื่อนมรีะดบัทั้งคนไทยและชาวต่างชาต ิ

“คุณเมศวร์เป็นห่วงภัคเหรอคะ” เธอคล้องแขนเขาพลางเงย

หน้าเข้าไปถามใกล้ๆ บดเบยีดหน้าอกอวบอิ่มในชดุเสื้อเกาะอกกบัแขน

ของเขา เมื่อเหน็เขายงัคงนิ่งเฉย เธอจงึเอ่ยเสยีงยั่วยวน “วนันี้เราไป

ต่อกนัที่โรงแรมของคณุนะคะ”

“อืม...” ชายหนุ่มก้มมองความยั่วยวนตรงหน้าพร้อมกับเอ่ย

รับค�าอีกฝ่ายง่ายๆ เขาเคร่งเครียดอยู่กับงานมาเกือบครึ่งเดือน ทั้ง

เคลียร์งานและเริ่มทยอยโอนงานให้แก่ผู้บริหารงานคนใหม่ ยังมีที่ 

คั่งค้างอกีเลก็น้อย แต่กต้็องท�าอย่างรอบคอบ เขาไม่อยากได้ยนิค�าต�าหนิ

จากผู้เป็นบดิาแม้เพยีงครึ่งค�า นั่นหมายถงึว่าเขาท�างานได้ไม่ดพีอต่อ

ความไว้วางใจที่บดิามอบให้

“ดีใจจัง คุณเมศวร์น่ารักที่สุด รู้มั้ยคะว่าภัคคิดถึงคุณมากแค่

ไหน งั้นเรานั่งเล่นฟังเพลงสกัพกัแล้วค่อยออกไปนะคะ” เธอว่าเสยีง

ออดอ้อนพร้อมกบัรนิบรั่นดจีากขวดเตมิลงในแก้วให้เขา แววตายั่วยวน
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เปิดเปลอืยความต้องการให้เขารบัรู้อย่างหมดเปลอืก

“ครบั” เขารบัค�าสั้นๆ พลางยกแก้วบรั่นดขีึ้นดื่มรวดเดยีวหมด

แก้ว ในขณะที่เธอเอื้อมหยบิแก้วของตวัเองมาดื่มบ้าง รวดเดยีวหมด

แก้วเช่นกนั พลางกบ็ดเบยีดร่างกายเข้าหาเขาจนแทบจะขึ้นไปนั่งบน

ตกัแกร่งเลยทเีดยีว

“ภัคเปลี่ยนใจแล้วค่ะ เราออกไปกันเลยดีกว่านะคะ ภัคหิว...

คณุจะแย่แล้ว” เธอกระซบิบอกเขาเสยีงหวาน

ชายหนุม่เพยีงหวัเราะในล�าคอกบัท่าทขีองภคัจริา นางแบบสาว

หุ่นดีที่ท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ไม่ใช่เพราะความล�าบาก แต่เป็น

เพราะเธอต้องการมีชื่อเสียงและมีสังคมที่หรูหรา จนกระทั่งได้มาเจอ

เขาในงานปาร์ตทีี่ผูจ้ดังานเดนิแฟชั่นโชว์มาจดัในโรงแรมของเขา มทีั้ง

เซเลบคนดงั นางแบบ และดารามาร่วมงานคบัคั่ง 

ภัคจิราเข้ามาในขณะที่เขาเพิ่งเลิกกับสาวสวยชาวอังกฤษคน

หนึ่ง ซึ่งเป็นนางแบบเช่นเดยีวกนั ความหงึหวงและเอาแต่ใจของเธอ

ท�าให้เขาเบื่อหน่ายและไม่อยากคบหาอกีต่อไป เขาจงึเริ่มห่างจากเธอ 

และเป็นที่เข้าใจตรงกนัว่านั่นคอืการเลกิรา 

ปรเมศวร์ได้รู้จักและเริ่มคบหากับภัคจิราเพราะเจ้าของเอเจนซี

แนะน�า เธอเป็นนางแบบสาวไทยหุน่ดแีละสวยคมเข้ม ผวิสนี�้าผึ้ง ผม

ด�า ตาโต ท�าให้เธอค่อนข้างโดดเด่น หญงิสาวค่อนข้างฉลาดในการ

เข้าหาเขา ไม่เรยีกร้องเรื่องมาก แต่กเ็ร่าร้อนและเอาใจเขาได้อย่างไม่

ขาดตกบกพร่อง เขาจงึคบกบัเธอค่อนข้างนานกว่าใคร 

ทว่าช่วงหลงัมานี้เธอกลบัมท่ีาททีี่เปลี่ยนไป ทั้งเรยีกร้องและเริ่ม

หงึหวงหญงิสาวทกุคนที่เข้าใกล้เขาอย่างไม่มเีหตผุล บางครั้งกแ็สดง

ตวัเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาต่อหน้าคนอื่นอย่างน่าร�าคาญ เมื่อเอ่ยต�าหนิ

กร็้องห่มร้องไห้ฟูมฟายว่าท�าไปเพราะรกัเขา...

เธออาจลืมไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้มีจุดหมายที่
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ยั่งยนืขนาดนั้น เขาไม่ได้รกัเธอ และเธอคงไม่ได้รกัเขาอย่างที่เอ่ยออก

มา เพราะบางครั้งนางแบบสาวก็ไปเที่ยวกับหนุ่มนายแบบที่ถูกใจใน

เวลาที่บอกว่าไปท�างานหรอืไปเรยีน เขาไม่ใช่คนโง่ แค่ให้คนสนทิตาม

ห่างๆ ไม่กี่วันก็รู ้แล้วว่าเธอท�าอะไรที่ไหน เธอก็คงอยากเปลี่ยน

บรรยากาศกบัหนุ่มต่างชาตดิูบ้าง 

ภคัจริากแ็ค่คนที่ผ่านเข้ามาและผ่านไป ความรกัน่ะเหรอ มนัก็

แค่ข้ออ้างในการท�าให้ใครอกีคนท�าตามความต้องการของตวัเอง และ

เงนิ...คอืค�าตอบของทกุสิ่ง

ชายหนุม่จ่ายเงนิแล้วพาเธอออกจากผบั จดุหมายคอืห้องพกัหรู

ในโรงแรมที่เขาเป็นผู้บรหิาร 

คนืนี้ภคัจริาเร่าร้อนเป็นพเิศษ เพราะเธอต้องการกอบโกยความ

สขุจากเขาให้มากที่สดุ เธอตั้งใจจะปรนเปรอให้เขาอย่างเตม็ที่ ราวกบั

จะให้เปลี่ยนใจไม่ไปจากเธอ แม้จะเป็นเพียงความหวังลมๆ แล้งๆ 

กต็าม

แค่เพียงประตูห ้องพักหรูของเขาปิดลง ภัคจิราก็เข ้ามา

คลอเคลียนัวเนียเขาอย่างโหยหา และคนตัวสูงใหญ่อย่างปรเมศวร์ 

ก็ปล่อยให้เธอได้ท�าตามใจปรารถนา ด้วยรู้ดีว่าหญิงสาวต้องการเขา

มากแค่ไหน 

เมื่อเขาจูบตอบเธอขณะที่พากันเดินมาถึงโซฟา ภัคจิราก็เริ่ม

ปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกจากเรือนกายของเขาอย่างรวดเร็ว หญิงสาว

ผลักแผงอกกว้างเปล่าเปลือยที่มมีัดกล้ามสวยงามเบาๆ ให้เขานั่งลง

แล้วเธอกต็ามไปประกบจบูปากแดงสวยของเขาอย่างหลงใหล ใช่ เธอ

ลุ่มหลงเขาอย่างถอนตวัไม่ขึ้น 

หญงิสาวผละรมิฝีปากอิ่มออกมา แล้วจบูไปตามเรอืนกายของ

เขา ต�่าลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถงึหน้าท้องที่มขีนอ่อนบางๆ ภคัจริาลง

ไปนั่งคกุเข่า เงยหน้ามองคนที่อยูเ่หนอืเธอด้วยดวงตาหวานเยิ้ม ขณะ
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ปรเมศวร์เพียงยิ้มมุมปากแทบจะเหมือนไม่ได้ยิ้ม ดวงตาของเขาโชน

แสงล�้าลกึชวนเสน่หา จนหญงิสาวใจสะท้านหากจะต้องจากลา

เธอก้มลงจูบความเป็นตัวตนของเขาอย่างหลงใหญ่ ประคอง

มนัเอาไว้ด้วยมอืเรยีว แล้วเริ่มครอบครองเขาด้วยรมิฝีปากที่ทาลปิสตกิ

สีแดงสด ดูดกลืนความแข็งแกร่งเต็มปากเต็มค�าด้วยความหลงใหล

โหยหวิ คนที่นั่งเอนตวับนเบาะนุม่ได้แต่เอนตวัก�าซาบความพลุง่พล่าน

ที่ก่อตัวขึ้นมาตามสัญชาตญาณของร่างกาย ปล่อยให้เธอหยอกเย้า

ตวัตนของเขาตามปรารถนา กระทั่งเธอถอนรมิฝีปากออกมาและปล่อย

ความแขง็กร้าวเป็นอสิระดดีพุ่งสู่สายตาของเธอ 

ภัคจิรายิ้มยั่วพร้อมกับหยิบสิ่งป้องกันใส่ให้เขา แล้วขึ้นมานั่ง

คร่อมบนตักแกร่งพร้อมกับครอบครองความแข็งกร้าวที่ท้าทายให้เริง

รัก กระโปรงสั้นรั้งขึ้นไปจนถึงสะโพกกลม ความครัดเคร่งผงาดใน

ความอ่อนนุม่ของตวัเธอ ขณะมอืใหญ่ประคองสะโพกเธอเอาไว้ สร้าง

ความสยวิซ่านในช่องท้องจนตวัเธอเกรง็ เธอกอดคอเขาเอาไว้เพยีงครู่ 

จากนั้นจงึขยบัเรอืนร่างเพรยีวสวยอย่างนางแบบเข้าหาเขาช้าๆ ยิ่งเหน็

เขารื่นรมย์เธอกย็ิ่งปรนเปรอเขา ทั้งกระแทกกระทั้นถาโถมเข้าใส่ให้เขา

ถงึใจ เธอต้องการให้เขาจดจ�าบทรกันี้จนไม่มวีนัลมื 

ตัวเธอเองก็เริงร่าโลดแล่นไปกับความสุขล�้าจากเรือนร่าง

แขง็แกร่งตรงหน้า แม้จะปรนเปรอเขา แต่เธอกไ็ด้รบัความสขุไม่น้อย

ไปกว่ากนั และเมื่อเขาถงึปลายทาง เธอกย็งัไม่หยดุปรนเปรอ จนเขา

ครางกระหึ่มในล�าคอให้เธอสุขล้นซบหน้ากอดเขาเอาไว้ เธอจูบแก้ม

เขาด้วยรอยยิ้มหวาน 

“ภคัมคีวามสขุเหลอืเกนิค่ะคณุเมศวร์”

“อมื” เขาเพยีงตอบรบัอย่างเยน็ชา และประคองร่างเธอเอาไว้

บนตกัแกร่ง ไม่มคีวามรกัจากเขา มเีพยีงความสภุาพและความสขุจาก

เซก็ซ์ที่เขาต้องการจากเธอ และเธอเองต้องการจากเขา 
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ภคัจริายิ้มหยนัตวัเองด้วยหวัใจที่ทกุข์ระทม... 

คนืนี้กเ็ป็นเช่นทกุครั้ง จบที่เรื่องใคร่และต่างแยกย้าย ไม่มอีะไร

ผูกมดัหรอืผูกพนั...ไม่ว่าจะทางร่างกายหรอืหวัใจของเขา 

พลอยลลีา สาวสวยลกูผูด้ทุีกกระเบียดนิว้ เนือ่งจากทัง้สาย

ตระกูลบดิาและมารดาต่างได้ชื่อว่ามาจากสกลุเก่าแก่แม้จะเพยีงปลาย

แถว แต่นามสกุลก็เก่าและเป็นที่รู้จัก เธอมาเรียนต่างประเทศตั้งแต่

เรยีนจบมธัยมปลาย และนานๆ จะกลบับ้านที่เมอืงไทยสกัท ี เมื่อไม่

นานมานี้เธอเพิ่งเลกิกบัแฟนเก่าชาวอเมรกินั ผูเ้ป็นเจ้าของห้างดงั ทั้ง

ที่เธอคาดหวงัถงึการแต่งงานที่หรูหราและมชีวีติราวกบัเจ้าหญงิ 

แม้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกสาวผู้ดีนามสกุลเก่า แต่พลอยลีลารู้ดีแก่

ใจว่า ตอนนี้ทางบ้านของเธอไม่ได้ร�่ารวยมเีงนิอย่างตระกลูอื่น แถมยงั

เปิดร้านอาหารข้างบ้านพกัเพื่อเลี้ยงชพี เธอไม่อยากกลบัไปให้เพื่อนๆ 

ดูถูก สงัคมใหม่ที่นี่ท�าให้เธอมคีวามสขุกว่า และอาชพีเสรมิของเธอก็

คอืนางแบบ ส่วนเงนิที่พ่อแม่ส่งเรยีนพร้อมค่ากนิอยูใ่ห้นั้น แม้จะพอใช้ 

แต่กไ็ม่ได้มากพอจนเธอสามารถใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้ 

โชคดทีี่เธอหวัด ีมาอยู่ไม่นานกพ็ูดภาษาองักฤษได้คล่อง ด้วย

การใช้แทก็ตกิการไม่พดูภาษาไทยและคบเพื่อนคนไทยน้อยมาก ส่วน

ใหญ่พลอยลลีามกีลุม่เพื่อนเป็นชาวต่างชาต ิโดยเฉพาะหนุม่สาวชาว

อเมรกินั 

หลงัจากนั้นด้วยความสวยหุ่นด ี และมผีวิคล�้าแบบสาวไทยแท้ 

เพื่อนในกลุ่มที่เป็นนางแบบเลยพาไปแนะน�าให้รู้จักกับมอเดลลิงที่

สงักดัอยู ่และกถ็กูตาต้องใจเจ้าของมอเดลลงินั้นทนัท ีแม้เธอจะขอไม่

เซน็สญัญาเป็นนางแบบประจ�าเพราะยงัเรยีนอยูแ่ละไม่ต้องการผูกมดั 

แต่กไ็ด้รบังานเดนิแบบเป็นจ๊อบๆ ไม่ขาด 

พลอยลลีาจงึมรีายได้จากตรงนี้ค่อนข้างมากและสามารถใช้จ่าย
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เงินได้อย่างสบาย ท�าให้เธอติดชีวิตหรูหรา เพราะอยู่ในสังคมกลุ่ม

เพื่อนไฮโซเซเลบ เดนิไปไหนกม็แีต่คนมอง แถมเรยีนไปด้วยท�างานไป

ด้วย จนกระทั่งช่วงต่อโทปีแรก เธอก็ได้รู้จักกับเจ้าของห้างดังชาว

อเมรกินั ที่ส�าคญัเขาเป็นสายเปย์ตวัพ่อ เธอจงึมเีงนิใช้จ่ายแทบเรยีก

ได้ว่าไม่ได้แตะเงนิค่าเดนิแบบ หรอืเงนิที่พ่อแม่ส่งมาให้เลยด้วยซ�้า

ทว่าช่วงที่ใกล้จะจบปรญิญาโท เธอกลบัถกูเพื่อนนางแบบด้วย

กนัหกัหลงัฉกแฟนหนุม่ไปกนิหน้าตาเฉย ยายนั่นอายนุ้อยกว่าเธอและ

เป็นลูกครึ่งอเมรกินั-ญี่ปุน่ หน้าตามเีอกลกัษณ์แบบชาวเอเชยี ที่ส�าคญั

ผิวหล่อนขาวราวกับหิมะ เอริกแฟนหนุ่มของเธอคงอยากเล่นตุ๊กตา 

ญี่ปุ่นแบ๊วๆ ขึ้นมา เพราะเขารบีเขี่ยเธอทิ้งอย่างไม่ไยดดี้วยการเสนอ

เงนิเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงทเีดยีว และเฉดหวัเธอออกมาจากคฤหาสน์

ของเขา 

คนอย่างเธอแม้จะเสียใจและเสียหน้า แต่ก็มีความเป็นตัวเอง

และมคีวามมั่นใจสูง เมื่อเอรกิไม่ต้องการเธอแล้ว เธอจะหน้าด้านไป

ตบตกีบัยายเรโกะให้เสยีเวลาท�าไม เงนิกม็ ีเพื่อนกม็าก โอกาสหลายๆ 

อย่างกม็เีข้ามาไม่ขาด เอรกิกแ็ค่ผู้ชายคนหนึ่งที่รวยมาก 

แม้จะเสียดาย แต่คนอย่างเธอหาใหม่ได้อยู่แล้ว ถือซะว่าเป็น

โอกาสดีที่จะได้เจอคนใหม่ที่อาจดีกว่าและรวยกว่า อยู่สวยๆ และ

หาความสุขใส่ตัวดีกว่ามานั่งร้องไห้ฟูมฟายให้เสียสุขภาพจิต อย่าง

เพื่อนนางแบบที่เป็นคนไทยด้วยกนั ยายนั่นเพิ่งมาเล่าว่าโดนเจ้าของ

โรงแรมชาวไทยเท แล้วมานั่งร้องไห้กระซกิๆ ว่ารกัเขาอย่างโน้นอย่างนี้ 

เฮ้อ!

ค�่าวันนี้มีงานปาร์ตีวันเกิดของเซเลบคนดังท่านหนึ่งที่จัดขึ้นใน

โรงแรมใหญ่กลางกรงุนวิยอร์ก พลอยลลีาซึ่งเป็นนางแบบจงึได้รบัการ

เชื้อเชญิเพื่อมาสร้างสสีนัภายในงานด้วย เธอรู้มานานแล้วว่าเจ้าของ

โรงแรมนี้เป็นชาวไทย ตวัเธอเองกเ็คยมาเดนิแบบที่นี่บ้าง และเพิ่งรบั
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รูม้าจากยายภคัจริาว่าเขาจะกลบัไทย เลยตดัความสมัพนัธ์กบัยายนั่น 

แม้จะเคยเห็นนายปรเมศวร์ซึ่งควงอยู่กับภัคจิราในงานปาร์ต ี

มาบ้าง แต่ด้วยความที่ตวัเองมเีอรกิอยู่จงึไม่ใคร่ได้สนใจนกั ทว่า...

คนที่นั่งคยุและแสดงความยนิดกีบัเจ้าของวนัเกดินั่น ช่างหล่อ

เหลาและเร้าใจเหลอืเกนิ พลอยลลีานั่งอยูก่บักลุม่เพื่อนนางแบบซึ่งไม่

ไกลจากโซฟาที่ชาร์ลส์ เจ้าของแบรนด์ดงั ผู้เป็นเจ้าของวนัเกดินั่งอยู่ 

จงึสงัเกตเหน็ตั้งแต่ปรเมศวร์เดนิเข้ามาทเีดยีว

ฉะนั้นพลอยลีลาจึงไม่รั้งรอโอกาสเมื่อเห็นท่าทีการบอกลาของ

ชายหนุม่ทั้งสอง เธอขอตวัจากเพื่อนไปห้องน�้า แต่ที่จรงิกแ็ค่ท�าทเีป็น

เดนิไปทางปรเมศวร์และรอจงัหวะงามๆ

“อุย๊!” หญงิสาวร้องอทุานเมื่อถูกชน แม้ไม่แรงมาก แต่กท็�าให้

แก้วไวน์ในมอืเรยีวแทบหล่น ไวน์สแีดงเข้มกระฉอกออกมาจนเลอะชดุ

ของคนถอืจนเป็นด่างดวง 

“ขอโทษครบั” ปรเมศวร์ที่คว้าตวัอกีฝ่ายไว้ได้และร่างเพรยีวบาง

ตกอยู่ในอ้อมแขนแกร่งรบีเอ่ยออกมา 

เมื่อเห็นว่าหญิงสาวประคองตัวเองได้แล้ว เขาจึงปล่อยตัวเธอ 

และถอยออกมาเล็กน้อยด้วยความสุภาพ พลางส�ารวจดูเสื้อผ้าของ

เธอ หญงิสาวหุน่ดหีน้าตาสะสวยผวิสนี�้าผึ้งคนนี้ เขาค่อนข้างคุน้หน้า 

แต่ไม่ได้รู้จกัเป็นการส่วนตวั

“เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ดฉินัผดิเองที่เดนิไม่ดูทาง เพราะจะรบีไปรบั

โทรศัพท์ข้างนอกห้องน่ะค่ะ” เธอพูดภาษาอังกฤษ เงยหน้าบอกเขา

ด้วยสหีน้าเหยเก กดัปากล่างนดิๆ ด้วยความขดัเขนิกบัความซุ่มซ่าม

ของตวัเอง ในขณะมอืข้างที่ว่างจบัเสื้อสขีาวซึ่งมรีอยเปรอะดวงใหญ่

“ผมเองก็ผิดเหมือนกัน เอางี้ครับ เดี๋ยวผมพาคุณไปท�าความ

สะอาดที่ห้องผม...เอ่อ” เขาหยดุพูดเพื่อแนะน�าตวัเอง “ผมปรเมศวร์ 

ผูบ้รหิารของโรงแรมแห่งนี้ครบั แล้วก.็..อ่า ผมมห้ีองอยูช่ั้นบน หากคณุ
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ไม่รงัเกยีจ และไว้ใจผม”

“ตกลงค่ะ ยนิดทีี่ได้รูจ้กันะคะ ฉนัพลอยลลีา” เธอบอกเขาด้วย

ภาษาไทย พลางยิ้มกว้างให้เขาด้วยดวงตาสกุใส “จรงิๆ ฉนัรู้จกัคณุ

จากเพื่อนแล้ว แต่ยงัไม่เคยได้พดูคยุกนัสกัท ีเอาเป็นว่าฉนัไว้ใจคณุค่ะ”

“ครับ งั้นเดินตามผมมาเลย” เขาว่ายิ้มๆ พลางหยิบแก้วไวน์

ออกจากมอืเธอไปวางไว้ที่โต๊ะ แล้วเดนิน�าเธอออกจากห้องจดังาน โดย

มหีญงิสาวร่างเพรยีวบางเดนิตามไปด้วยรอยยิ้มมมุปาก เมื่อทกุอย่าง

ด�าเนนิไปตามที่เธอต้องการ แถมยงัเกนิกว่าที่คาดไว้เสยีอกี

พลอยลีลารู้มาจากเพื่อนนางแบบอย่างภัคจิรา เรื่องราวความ

สัมพันธ์ของเจ้าหล่อนกับปรเมศวร์ เจ้าของโรงแรมหรูแล้ว แบบ

ละเอียดยิบทีเดียว เพราะยายนั่นมีเธอเป็นเพื่อนคนไทยซึ่งเป็นนาง

แบบด้วยกนั เลยหาที่ระบาย และมนักเ็ป็นข้อมูลอย่างดใีห้แก่เธอ 

การกลบัประเทศไทยของปรเมศวร์อาจเป็นข่าวร้ายส�าหรบัภคัจริา 

แต่มันกลับเป็นโอกาสดีส�าหรับเธอ ในเมื่อเธอเองก็ก�าลังจะเรียนจบ 

ตอนแรกยงัลงัเลใจและคดิว่าจะอยู่ที่นี่ต่อดไีหม เพราะอาชพีนางแบบ

กไ็ปได้สวย แล้ว...ถ้าหากว่าเธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มส�าเรจ็ นั่นก็

หมายความว่าเธอจะตดัสนิใจได้ง่ายขึ้น เมื่อมเีขาเป็นจดุหมาย 

จะว่าไปแล้ว วงการดารานางแบบในไทยกน่็าจะไปได้ด ีเพราะ

มอเดลลงิที่เธอท�างานอยู่มสีาขาอยู่ที่เมอืงไทยด้วย มนัจะเป็นเรื่องง่าย

ทีเดียวที่จะเดินหน้าต่อทั้งงานนางแบบและสานต่อความสัมพันธ์กับ

นักธุรกิจผู้ร�่ารวยมหาศาลอย่างปรเมศวร์ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับ

ภคัจริากไ็ม่เหน็จะต้องแคร์ ในเมื่อเธอกบัเจ้าหล่อนไม่ต้องทนมองหน้า

กนั เพราะเธอจะกลบัไทยแล้ว คดิไปกย็ิ้มมมุปากอย่างมาดหมาย 

“ถึงแล้วครบั นีเ่ป็นห้องผมเอง” เมือ่ทัง้สองข้ึนลิฟต์มายงั

ชั้นบนสุด เขาก็หันมาบอกเธอ ท�าให้พลอยลีลาหลุดออกจากภวังค์
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ความคดิในการวาดฝันต่างๆ 

“เอ่อ ถ้างั้นพลอยขอรบกวนคณุปรเมศวร์สกัครู่นะคะ” เธอยิ้ม

หวานให้เขา พลางเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นอย่างสนิทสนม ไม่รุก

เขาจนเกนิไป แต่กไ็ม่สั่นกลวัสายตาที่เขามองมา เธอมองตาเขากลบั

แล้วหลบุตาด้วยท่าทสีะเทิ้นอาย นี่ไม่ใช่การแสดง แต่เธอเขนิเขาจรงิๆ 

เป็นใครกต้็องหวั่นไหว กส็ายตาของผู้ชายตรงหน้าช่างเกรี้ยวกราดและ

ชวนเสน่หาอย่างร้ายกาจ

“เรยีกผมว่าเมศวร์เฉยๆ กไ็ด้ครบั นานๆ จะได้คยุภาษาไทย ผม

รู้สกึดมีากๆ เลย เชญิครบั เดี๋ยวผมพาเข้าไป” เขาบอกเธอด้วยเสยีง

ทุ้มนุ่มและสภุาพ เธอจงึตามเขาเข้าไป

พลอยลลีากวาดตามองภายในห้องอนักว้างขวาง ตกแต่งแบบ

เรยีบง่ายโทนสขีรมึๆ สไตล์โมเดริ์นขาว เทา ด�า ต่างจากภายนอกที่

เน้นการตกแต่งโรงแรมแบบสวยหรูสไตล์วิกตอเรีย นี่ก็คงเป็นรสนิยม

ของเขาที่เธอเพิ่งได้รู้ เรยีบง่ายไม่เรื่องมาก    

“ห้องน�้าอยู่ทางนี้ครบั เดี๋ยวผมโทร. ให้แม่บ้านมาเอาเสื้อของ

คณุไปซกัแห้ง ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ แล้ว...เอ่อ คณุใส่เสื้อเชิ้ตของผม

ไปก่อน” ในน�้าเสยีงของปรเมศวรม์รีอยเขนินดิๆ เพราะพลอยลลีานั้น 

เรียกได้ว่าเป็นคนสวยจัดและมีความเซ็กซ์แอพพีลสูงทีเดียว การพา

หญงิสาวแปลกหน้าเข้าห้องแล้วให้เธอใส่เสื้อของเขา มนักอ็อกจะขดั

เขนินดิๆ อยู่บ้าง

“อ้อค่ะ ขอบคุณคุณเมศวร์มากๆ เลยนะคะ พลอยต้องขอ

รบกวนคุณแล้วละ เอ่อ ถ้าคุณเมศวร์อยากกลับไปร่วมงานปาร์ตีจะ

ปล่อยพลอยไว้ที่นี่ก่อนก็ได้นะคะ พลอยแค่ขอนั่งเล่นดูทีวีในห้องนั้น

สกัพกั เท่านั้นกโ็อเคแล้ว” เธอบอกเขาอย่างเกรงใจพลางชี้ไปยงัห้อง

นั่งเล่นกึ่งรบัแขกของเขา

“ไม่รบกวนเลยครบั ผมขอไปท�าธรุะสกัครูแ่ล้วจะกลบัมาอยูเ่ป็น
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เพื่อนคณุนะครบั” ชายหนุ่มบอกพลางยิ้มให้เธออย่างอบอุ่น จากนั้น

จงึเดนิไปหยบิเสื้อเชิ้ตของเขามาให้ เมื่อได้เสื้อของเธอแล้วเขากข็อตวั

ไปจดัการโทร. เรยีกแม่บ้านมารบัเสื้อของเธอ แล้วออกจากห้องไปท�า

ธรุะอย่างที่บอกไว้

ก่อนไปเขายงับอกให้เธอท�าตวัตามสบาย ด้วยการให้เธอใช้ห้อง

ครวัและตู้เยน็ของเขาได้ตามสะดวก ท�าให้เธอรู้สกึว่าเขาเอาใจใส่เธอ

ค่อนข้างมากทเีดยีว 

แบบนี้ดจูะค่อยมหีวงั ดจูากสายตาเขา กพ็อจะเดาได้ว่าเขาไม่

ได้รงัเกยีจเธอ

ปรเมศวร์เดินออกมาจากห้องด้วยรอยยิ้มมุมปาก ท�าไมชาย

หนุม่จะไม่รูว่้าเธออ่อยเขา เพราะเหน็เธอแอบมองมาตั้งแต่ในงานปาร์ตี

แล้ว และเมื่อเขาเดนิผละออกมาจากชาร์ลส์ หญงิสาวกร็บีลกุขึ้นแล้ว

เดินมาทางเขาทันที แต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะลงทุนยอมให้เสื้อเปรอะแบบ

นี้เพื่อจะได้รู้จกักบัเขา

ในเมื่อเธออยากเล่น เขากจ็ะเล่นด้วย พลอยลลีาเองกจ็ดัว่าตรง

สเปกและน่าสนใจอยูไ่ม่น้อย ปรเมศวร์คดิพลางเดนิไปที่ลฟิต์เพื่อกลบั

เข้าไปในงานปาร์ตี เซอร์วิซลูกค้าวีไอพีอย่างชาร์ลส์แล้วค่อยกลับมา

หาเธอ 

เขากแ็ค่เปิดโอกาสให้เธอและตวัเอง ผู้หญงิเป็นสิ่งสวยงามบน

โลกใบนี้ และความสวยงามของพลอยลลีากน็่าเชยชมไม่น้อยเลย...

ชายหนุ่มกลับมาท่ีห้องพร้อมกับไวน์ช้ันดีหนึ่งขวด และ

เขาสั่งอาหารขึ้นมารบัประทานด้วยกนั ในขณะที่เธอได้เสื้อมาใส่แล้ว

เรยีบร้อย 

บรรยากาศบนโต๊ะรบัประทานอาหารในห้องสวตีกว้างขวางของ

เขาช่างรื่นรมย์และท�าให้พลอยลีลามีความสุขอย่างมาก เมื่อเทียบ
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ระหว่างเอรกิกบัปรเมศวร์แล้ว ผูช้ายตรงหน้าช่างมเีสน่ห์และเร้าใจกว่า

เป็นไหนๆ ที่ส�าคัญเขายังเข้าใจคนไทยด้วยกันเป็นอย่างมาก คิดไป

แล้ว การที่เธอห่างหายจากเมืองไทยเป็นแรมปี อาจท�าให้เธอโหย

หาความเป็นไทยโดยไม่รู้ตวั เมื่อได้มาเจอหนุม่ไทยแบบปรเมศวร์และ

ได้พูดคยุกนัถูกคอ จงึท�าให้เธอมคีวามสขุมาก

“คณุพลอยเรยีนไปด้วยท�างานไปด้วย ไม่เหนื่อยแย่เหรอครบั” 

เขาถามขึ้นหลงัจากเธอเล่าเรื่องราวที่มาอยู่ต่างประเทศให้เขาฟัง

“ไม่หรอกค่ะ พลอยสนกุกบัมนัมากๆ เลยค่ะ แถมยงัได้ค่าขนม

แทบไม่ต้องรบกวนพ่อแม่เลย” หญงิสาวบอกเขาแบบนั้น ทั้งที่กไ็ม่เคย

บอกพ่อแม่ว่าเธอรบัจ๊อบเดนิแบบ เพราะกลวัทางบ้านไม่ส่งเงนิมาให้ 

กม็นัเป็นหน้าที่ของพ่อแม่อยูแ่ล้ว เงนิที่พวกเขาส่งมา เธอจะเอาเกบ็ไว้

หรอืน�าไปใช้อะไรกเ็รื่องของเธอ 

“ดจีงัเลยนะครบั พ่อแม่ของคณุคงจะภูมใิจมากที่มลีูกสาวเก่ง

แบบนี้ แล้วคุณเรียนใกล้จบโทรึยังครับ เมื่อกี้คุณบอกว่าเรียนต่อโท

อยู”่ เขาถามหลงัจากดื่มไวน์แดงแล้ววางแก้วลง ตอนนี้เขารบัประทาน

อาหารเสรจ็แล้ว จงึชวนเธอคยุในขณะที่เธอยงักนิไม่เสรจ็

“พลอยก�าลงัท�าเรื่องจบอยูค่่ะ น่าจะประมาณเดอืนหน้า ไม่รูว่้า

โรงแรมคุณมีต�าแหน่งอะไรว่างรึเปล่าคะ พลอยจะได้มาสมัคร” เธอ

พูดทเีล่นทจีรงิ ทั้งที่รู้ดวี่าเขาจะกลบัไทยสิ้นเดอืนนี้

“หากคุณพลอยสนใจก็มาสมัครได้นะครับ แต่ผมคงไม่ได้อยู ่

เทกแคร์คณุ เพราะต้องกลบัไทยสิ้นเดอืนนี้แล้ว” เขาว่ายิ้มๆ 

“อุย๊ จรงิเหรอคะ อมื งั้นพลอยจบเดอืนหน้า แล้วไปสมคัรงาน

ที่โรงแรมของคุณเมศวร์ที่โน่นเลยได้ไหมคะ” เธอท�าเสียงตื่นเต้นแล้ว

หยั่งเชงิถามเขาออกไป “พ่อแม่พลอยกโ็ทร. ถามเหมอืนกนัว่าจบแล้ว

จะกลบัไทยเลยมั้ย คณุเมศวร์คดิว่าไงคะ”

“ครบั ถ้าคณุพลอยสนใจการโรงแรม กไ็ปสมคัรได้ครบั ผมจะ
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ถอืเป็นเกยีรตอิย่างมาก” เขาตอบกลางๆ พร้อมรอยยิ้มมมุปาก ไม่ได้

ออกความเหน็ แต่กไ็ม่ได้ปฏเิสธ

“คณุเมศวร์ห้ามลมืพลอยนะคะ พลอยจะไปสมคัรแน่นอนค่ะ” 

เธอบอกเขาแล้วยกแก้วยื่นมาข้างหน้า ยิ้มให้เขาหวานหยด นัยน์ตา

สื่อความหมาย

“ครบั” เขายกแก้วขึ้นไปชนแก้วเธอเสยีงดงักริ๊ก แล้วต่างดื่มไวน์

ของตวัเอง ราวกบัเป็นการสญัญากลายๆ 

“วันนี้พลอยมีความสุขมากเลยค่ะ ไม่นึกว่าความโชคร้ายเดิน

ชนคณุจนเสื้อเลอะจะมคีวามโชคด ีได้พบคนที่คยุด้วยแล้วท�าให้พลอย

แฮปปีขนาดนี้ ขอบคณุที่เลี้ยงอาหารแล้วกอ็ะไรอกีหลายๆ อย่าง หวงั

ว่าพลอยจะมโีอกาสได้ตอบแทนคณุเมศวร์บ้างนะคะ”

“ไม่หรอกครบั ถอืเป็นความโชคดขีองผมมากกว่าที่ได้รู้จกัสาว

สวยอย่างคณุพลอย พรุ่งนี้คณุว่างไหมครบั ผมจะได้พาไปซื้อเสื้อผ้า

ชุดใหม่แทนชุดนี้ที่ผมท�าความเสียหายให้คุณ” เขาเป็นฝ่ายเอ่ยชวน

อย่างรู้ใจหญงิสาว หากเธอจะเป็นฝ่ายชวนเขากด็ูจะรกุไปสกัหน่อย

พลอยลลีามองเสื้อที่ยงัมรีอยอยูจ่างๆ แทบจะมองไม่เหน็ด้วยซ�้า 

แล้วเอ่ยตอบรบัไป ในหวัใจเต้นระรวัด้วยความปลื้มปีต ิชายหนุ่มตรง

หน้าไม่ธรรมดาเลยจรงิๆ เขาฉลาดและรู้จกัให้เกยีรตผิูห้ญงิ หญงิสาว

ชม้ายชายตาให้เขาพร้อมรอยยิ้มหวานขอบคณุ

“หากคุณมีน�้าใจกับพลอย พลอยก็ไม่ปฏิเสธค่ะ ช่วงนี้พลอย

เคลยีร์งานเพื่อจะจบโทไว้ เลยค่อนข้างว่างอยู่พอด ีนี่นามบตัรพลอย

ค่ะ” หญงิสาวหยบินามบตัรในกระเป๋าถอืเลก็ๆ ให้เขา ชายหนุม่รบัไป

ถอืไว้พลางยิ้มให้เธอ “แล้วพลอยจะรอโทรศพัท์จากคณุเมศวร์นะคะ”

“ครบั ขอบคณุที่วนันี้อยู่ทานอาหารเป็นเพื่อนผมนะครบั” เขา

บอกเธอ “แล้ววนันี้คณุพลอยขบัรถมาเองรเึปล่า ผมจะได้ไปส่ง”

“พลอยมาแท็กซี่ค่ะ แต่ถ้าคุณเมศวร์มีธุระไม่ต้องก็ได้นะคะ 
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พลอยกลบัแทก็ซี่ได้” เธอบอกอย่างเกรงใจเขา จรงิๆ แล้วเธอขบัรถมา 

แต่เรื่องอะไรจะทิ้งโอกาสงามๆ แบบนี้ รถจอดเอาไว้ที่นี่ ค่อยมาเอาวนั

หลงักไ็ด้ 

“งั้นให้ผมไปส่งนะครับ” เขาบอกด้วยเสียงเรียบนิ่ง สายตาที่

จ้องมองมามรีอยจรงิจงั ชวนให้ป่ันป่วนหวัใจและวาบหววิอย่างไม่น่า

เชื่อ ผู้ชายอะไร บทจะสุภาพก็อบอุ่น บทจะจริงจังก็เกรี้ยวกราด 

แขง็กร้าวจนเธอใจสั่น

“ค่ะ ขอบคณุนะคะ คณุเมศวร์ใจดจีงัเลยค่ะ” หญงิสาวยิ้มให้

เขาอย่างประหม่า ทั้งที่เธอกไ็ม่ใช่สาวน้อยรมิรีกั แต่เจอชายหนุม่แบบ

ปรเมศวร์เข้าไป กท็�าให้เธอไปไม่เป็นเหมอืนกนั แต่ทกุอย่างกเ็ข้าทาง

เธออย่างเหมาะเจาะ ลงตวัจนเธอหวัใจพองคบัอก

“เราไปกนัเลยไหมครบั” เขาลกุขึ้นชวนเธอ

“ค่ะ” เธอรับค�าแล้วจะลุกขึ้นบ้าง ในขณะที่เขาก้าวมาหาเธอ

พลางยื่นมือให้จับ พลอยลีลายิ้มกว้างให้เขาพร้อมวางมือลงอย่างไม่

รรีอ 

ปรเมศวร์ยิ้มใส่นัยน์ตาเธออย่างมีความหมายเมื่อเธอลุกขึ้นมา

ยนืเคยีงข้าง 

“ว้าย!” เป็นพลอยลีลาที่ถลาเข้ามาประชิดร่างสูงใหญ่เพราะ

ทรงตวัไม่ดบีนรองเท้าส้นสงูปรี๊ด และชายหนุม่ผูเ้จนจดักบัจรติจะก้าน

ของหญิงสาวมากหน้าหลายตาที่เข้าหาเขาหลากรูปแบบก็รับเธอเอา

ไว้ได้อย่างทนัท่วงที

หญงิสาวเกาะกอดเขาเอาไว้พร้อมกบัเงยหน้าไปสบตาเขาด้วย

ประกายตาแตกตื่นที่แสดงได้สมจรงิจนคนตวัโตยิ้มมมุปาก อ้อมแขน

แขง็แกร่งโอบประคองเอวบางเอาไว้แนบแน่น ปรเมศวร์ดงึรั้งร่างเรยีว

ระหงมาแนบชดิความแขง็แกร่ง จงใจเสยีดสตีวัตนแขง็กร้าวเข้าหาจน

แทบไม่มชี่องว่าง หน้าอกอวบในชดุแซก็สายเดี่ยวเบยีดชดิอยู่กบัแผง
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อกแขง็แกร่งจนล้นทะลกั และเธอรู้ว่าเขาจงใจ

“ขอบคณุ...” เสยีงเธอพร่าสั่นแหบหววิ ตาหวานมองสบตาเขา

ฉ�่าเยิ้มอย่างยั่วเย้า “คณุเมศวร์แขง็แรงดจีงั ไม่งั้นพลอยคงล้ม”

“แล้วคณุชอบรเึปล่า” เขาพูดใส่ตาเธออย่างมคีวามนยั 

“ชอบ...มาก” เธอมองริมฝีปากแดงของเขาอย่างเปิดเปลือย

ความรู้สกึ เขาเองกจ้็องมองรมิฝีปากอิ่มเคลอืบลปิสตกิสพีชีหวาน และ

ค่อยก้มลงมาใกล้

“ปากคุณสวยจัง” เสียงทุ้มพลิ้วหวานมีเสน่ห์ให้ใจคนฟังสั่น

สะท้าน 

“สวยอย่างเดยีวเหรอคะ” เธอจ้องตาไม่หลบเสยีงหวานยั่วยวน

“น่า...” เขาพูดเพียงเท่านั้นเมื่อเธอยื่นหน้าปรือตาพร้อมกับ

เผยอปากเข้าหา ชายหนุม่จงึทาบทบัรมิฝีปากลงไปกบัความท้าทายที่

เธอส่งมา

เขาจูบเธออย่างละมนุละไมในทแีรก ต่างแลกจูบกนัด้วยความ

เสน่หา หญงิสาวถงึกบัครางในล�าคอเมื่อเขาเริ่มบดเบยีดรนุแรงและรวั

ลิ้นร้อนแรงจบูเธออย่างเรยีกร้องต้องการ พร้อมกบัรั้งสะโพกกลมกลงึ

เข้าหาตัวตนอันแข็งกร้าวที่ขึงขังขึ้นมาด้วยแรงอารมณ์ของหนุ่มนักรัก

ผู้ช�่าชองในการแสวงหาความสขุในกามารมณ์

มอืใหญ่บบีคลงึสะโพกสวยเตม็มอืเตม็ไม้ เขาถอนรมิฝีปากออก

มาเพื่อก้มลงซุกไซ้เนินอกอวบอิ่มยั่วยวนตา พลอยลีลาหลับตาพริ้ม

อย่างเสยีวซ่านพร้อมกบัแอ่นอกเข้าหา 

จู่ๆ  เสยีงเรยีกเข้ากด็งัขึ้นและสั่นอยูใ่นกางเกงของปรเมศวร์ ดงึสติ

ให้เขาหยุดกิจกรรมรักใคร่เมื่อมันไม่ยอมหยุด จนเขาต้องตัดใจยอม

ปล่อยพลอยลีลาเป็นอิสระ ทั้งที่ยังประคองเอวเธออยู่ สีหน้าเขายุ่ง

เพราะถูกขดัจงัหวะ แต่เมื่อมองหน้าจอโทรศพัท์กต็้องรบีกดรบัสาย 

“คณุแม่”
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“นกึว่าจะไม่รบัสายแม่แล้ว”

“ครบัคณุแม่ พอดผีมยุ่งอยู่”

“แล้วคยุได้ไหมยะ” เสยีงคนปลายสายค่อนข้างจะหมั่นไส้

เขาหนัมามองตาพลอยลลีาแวบหนึ่งแล้วเอ่ยต่อ

“ครบั ธรุะเสรจ็แล้ว”

“ด ีแม่จะโทร. มาบอกว่าซื้อเครื่องเพชรที่นั่นมาให้แม่ชดุนงึ เอา

แบบเก๋ๆ นะ จะเอาให้หนเูก้หน่อย” คนปลายสายเสยีงอ่อนลงเมื่อเอ่ย

ถงึหนูเก้ของท่าน

“ครบั” เขาเองกไ็ม่ได้ซกัถามหรอือะไร ท�าเพยีงรบัค�าเท่านั้น

“อ้อ ใกล้จะกลบัมาหาแม่แล้ว กเ็ลกิเจ้าชู้ด้วย แม่จะหาเมยีดีๆ  

เอาไว้ให้”

“แม่คร้าบ” เขาท�าเสยีงออดมารดา นี่ขนาดยงัไม่ทนักลบั ท่าน

กเ็ตรยีมตวัหาผู้หญงิที่เหมาะสมให้เขาเสยีแล้ว

“น่า แม่บอกให้เลกิกต็้องเลกิ แม่อยากได้ลูกสะใภ้เป็นตวัเป็น

ตนแล้วเจ้าป้อ” 

“ครบั”

“ด ีแม่รกัป้อนะลูก”

“ผมกร็กัแม่ครบั”

ชายหนุม่วางสายจากมารดาเมื่อทางโน้นวางสายแล้ว เขาถอน

หายใจ หันมาทางหญิงสาวที่จัดเสื้อผ้าและผมให้เรียบร้อยเข้าที่แล้ว 

ยิ้มให้เธอเลก็น้อยพลางเอ่ยขึ้นมา

“เดี๋ยวผมไปส่งนะครบั แล้วค่อยคยุกนั”

“ค่ะ” เธอยิ้มหวานให้เขาเมื่อได้ยินประโยคสานสัมพันธ์ต่อ 

เพราะรู้มาจากภคัจริาว่าปรเมศวร์เป็นคนไม่ชอบให้ใครเซ้าซี้ และเธอ

รู้ว่าจะต้องท�าอย่างไรให้เขาถูกใจ

จากนั้นชายหนุม่จงึโอบเอวเธออย่างสภุาพ แล้วพาเธอเดนิออก
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จากห้องไปด้วยกนั 

ไม่นกึไม่ฝันว่า ภคัจริาที่ตามมางานปาร์ตทีหีลงักร็บัรูว่้าพลอย-

ลีลาไม่ได้อยู่ในงาน แถมปรเมศวร์ที่มักจะอยู่ในงานกับลูกค้าวีไอพีที่

ส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก็หายตัวไปด้วย เพื่อนนางแบบชาว

อเมรกินับอกว่าเหน็พลอยลลีาคยุอะไรกบัปรเมศวร์แล้วเดนิออกไปจาก

งานด้วยกนั จากนั้นกไ็ม่เหน็พลอยลลีาอกีเลย

ลางสังหรณ์บางอย่างบอกเธอว่าเพื่อนตัวแสบที่เพิ่งเลิกรากับ

แฟนเศรษฐีห้างดังก�าลังแทงเธอข้างหลัง ท�าให้เธอมือไม้สั่น แต่ยัง

ท�าใจเยน็รอดทู่าทอียู่ตรงที่นั่งพกับรเิวณทางออกไปยงัลานจอดรถวไีอพ ี

ซึ่งเป็นที่จอดประจ�าของปรเมศวร์

และกเ็ป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ไม่มผีดิ เมื่อเหน็พลอยลลีาเดนิ

ควงแขนมากบัปรเมศวร์ด้วยสหีน้าระรกิระรี้ เบกิบานใจ อเีพื่อนทรยศ 

ไม่คดิเลยว่าพลอยลลีาจะท�าแบบนี้

“คณุเมศวร์...” ภคัจริาพยายามระงบัอารมณ์โกรธกริ้ว ร้องเรยีก

ชายหนุ่มออกไปด้วยเสียงสั่นทีเดียว แม้จะเพียรระงับแล้วก็ตาม มือ

ก�าแน่นอย่างโมโห ทั้งหงึทั้งหวงเมื่อเหน็พลอยลลีายิ้มอย่างไม่รู้สกึรู้สา

“ภคั...” ปรเมศวร์หยดุชะงกัพร้อมกบัมองเธอด้วยความแปลก

ใจ ในเมื่อเขาไม่ได้นดักบัเธอ “คณุมาท�าอะไรที่นี่ หรอืว่ามางานปาร์ตี

ของชาร์ลส์ ตอนเริ่มงานผมไม่เหน็คณุนกึว่าไม่มาเสยีอกี” 

“เอ่อ ภัคเพิ่งมาน่ะค่ะ กะว่าจะมาเจอคุณเมศวร์ในงานด้วย 

แล้วนี่คุณก�าลังจะไปไหนคะ” สถานะของเธอไม่มีสิทธิ์จะหึงหวงเขา 

แถมชายหนุม่ยงัพดูคยุได้อย่างปกต ิโดยมหีญงิสาวซึ่งเขาอาจจะรูด้้วย

ซ�้าว่าเป็นเพื่อนเธอ ยงัยนืเกาะแขนเขาอย่างแสดงความเป็นเจ้าของ

“ผมก�าลงัจะไปส่งคณุพลอยน่ะครบั อ้อ คณุสองคนคงจะรู้จกั

กันแล้ว เพราะเห็นคุณพลอยบอกว่าเป็นนางแบบ แล้วก็เป็นคนไทย

เหมอืนกนั”
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“ภคั หวดัดจี้ะ พอดวี่าพลอยมแีอกซเิดนต์นดิหน่อย แต่ได้คณุ

เมศวร์ช่วยไว้ แถมยงัใจดพีาพลอยไปพกัที่ห้องแล้วกท็านข้าวด้วยกนั 

โรแมนตกิมากเลยละ นี่กก็�าลงัจะกลบัแล้ว คณุเมศวร์เลยอาสาไปส่ง

น่ะ เธอไปปาร์ตตี่อให้สนกุเถอะ ไปก่อนนะ” 

เพื่อนที่เธอคดิว่าสนทิพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉย ท�าให้ภคั- 

จิรากัดฟันกรอด แค้นใจจนแทบกระอัก แต่ก็ท�าอะไรไม่ได้ เมื่อ

คนกลางอย่างปรเมศวร์เพยีงแค่ยิ้มให้เธอเลก็น้อย แล้วเอ่ยลาราวกบั

เธอเป็นแค่คนรู้จกั ไม่ใช่คนรกัที่แนบสนทิชดิใกล้

“งั้นผมไปก่อนนะครบัภคั กว่าจะกลบักค็งดกึ ปาร์ตใีห้สนกุนะ

ครบั” 

ว่าแล้วเขากเ็ดนิจากไป พร้อมกบัพลอยลลีาที่หนัมายิ้มให้อย่าง

หน้าด้านๆ ไม่รู ้สึกรู้สากับน�้าตาที่เริ่มเอ่อคลอขึ้นมา มือที่ก�าแน่น 

จนเลบ็จกิเข้าไปในเนื้อ แต่กย็งัไม่เจบ็เท่าหวัใจที่ร้าวรานเจยีนจะขาด 

เมื่อเธอไม่อาจเป็นเจ้าของคนที่รกั 

ใช่ เธอไม่เคยรกัใครเท่าปรเมศวร์ และยิ่งตอกย�้ากบัความเจบ็

ช�้าในหวัใจมากขึ้นไปอกีเมื่อเหน็ผูช้ายที่เคยมสีมัพนัธ์ทางกายอย่างเขา

อยู่เคยีงข้างผู้หญงิคนอื่น 

เธอรักเขาหมดหัวใจ และอยากได้เขาคืน...ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด

กต็าม

ภัคจิราคิดพร้อมกับน�้าตาไหลรินออกมา ด้วยความรู้สึกหลาก

หลายปะปน

“นงัพลอย!” ภคัจริาแทบจะถลาเข้าไปตบพลอยลลีา ขณะ 

ที่เจอกนัในห้องแต่งตวัในงานเดนิแบบแห่งหนึ่ง เพื่อนนางแบบด้วยกนั

ที่ได้รบัรูเ้รื่องราวจากหญงิสาว รบีช่วยกนัดงึไว้ เพราะกลวัว่าถ้ามเีรื่อง

กนั ทางมอเดลลงิอาจไล่ทั้งคูอ่อกจากสงักดั ด้วยเป็นข้อตกลงที่ทกุคน
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ทราบด ีว่าห้ามมเีรื่องกนัในระหว่างงาน หรอืท�าให้เสื่อมเสยีชื่อเสยีง

“อะไรกนัภคั ฉนัไปท�าอะไรให้เธอ ถงึต้องมาขึ้นเสยีงใส่แบบนี้” 

พลอยลลีาถามด้วยเสยีงที่ใครกร็ู้ว่าแสร้งตกใจ ยิ่งท�าให้คนร้อนรุ่มใน

อกโมโหมากขึ้น

“หล่อนรูด้แีก่ใจ สองสามวนัมานี้ฉนัรูน้ะว่าหล่อนไปไหนมาไหน

กับคุณเมศวร์ แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร นังงูพิษ” ภัคจิราชี้หน้าด่าอีก

ฝ่ายอย่างไม่สนใจอะไรแล้วทั้งสิ้น ในขณะที่เพื่อนๆ ช่วยกนักอดทั้งเอว

ทั้งแขนเพื่อรั้งตวัเอาไว้

“อุย๊ กเ็ธอบอกฉนัเองนี่นาว่าคณุเมศวร์ตดัความสมัพนัธ์กบัเธอ

แล้ว แล้วฉันก็โสดพอดี การที่ฉันคบกับคุณเมศวร์ก็ไม่เห็นจะผิดตรง

ไหน” พลอยลลีายงักอดอกลอยหน้าลอยตาเจรจาด้วยสหีน้ายิ้มยั่ว หา

ได้มคีวามรู้สกึอนัใดต่อหวัใจของเพื่อน

“มนัจะมากไปแล้วนะพลอย คณุเมศวร์ไม่ได้ตดัสมัพนัธ์กบัฉนั 

เขาแค่จะกลบัเมอืงไทย แล้วเขากแ็ฟร์กบัความสมัพนัธ์ที่ไม่ปิดกั้นหาก

ฉนัจะมใีครอื่น แต่ไม่ได้เลกิกนั อบี้า!”

“อ้าวเหรอ แต่ในความเข้าใจของฉนัมนักค็อืเลกิกนันี่นา ไม่รู้ส ิ

แล้วการที่เขาไปไหนมาไหนกบัฉนั มนัเป็นความพอใจของเรา คนอื่น

ไม่เกี่ยว หึๆ  เธอกร็ู้แก่ใจดวี่าตบมอืข้างเดยีวมนัไม่ดงั” พลอยลลีายงั

ยั่วอารมณ์อีกฝ่ายอย่างไม่ได้หวาดเกรงความเป็นนางแบบรุ่นพี่และ

เป็นเพื่อนคนไทยด้วยกนัเลยสกันดิ

“เดี๋ยวเขากลบัเมอืงไทย หล่อนกถ็ูกเขี่ยเหมอืนกนันั่นละ อโีง่” 

ภคัจริาเริ่มกลบัมาตั้งสต ิหนัไปส่งสายตาให้เพื่อนๆ และบอกว่าเธอจะ

ไม่ท�าอะไรที่รนุแรง “โอเค ฉนัขอพูดกบัพลอยอกีหน่อย รบัรองว่าไม่

ท�าให้งานเสยีแน่ๆ”

“อ้าว ยอมรบัแล้วเหรอว่าถกูเขี่ยทิ้ง โอ๊ย ใครกนัแน่ที่โง่ จะบอก

ให้เอาบุญนะภัค เดือนหน้าฉันก็จะกลับเมืองไทยเหมือนกัน แล้วเรา
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ยงัมสีญัญาใจกนัเอาไว้ เมื่อฉนักลบัไปอยู่ที่นั่น”

“อะไรนะ!” ภัคจิราไม่คาดคิดว่าพลอยลีลาจะถึงกับย้ายกลับ

ไทยเพื่อสานต่อความสมัพนัธ์กบัปรเมศวร์ ใจเต้นรวั ความแค้นแล่น

ขึ้นมาในอกจนแทบกระอกั เนื้อตวัสั่นเทิ้มด้วยความโกรธและอจิฉา 

“แล้วอกีอย่าง งานนางแบบฉนักย็งัท�าต่อ เพราะแคเทอลนียงั

ใจดรีบัปากว่าจะส่งเรื่องไปที่สาขาในเมอืงไทย ให้ฉนัไปเข้าสงักดัที่นั่น 

แถมยังมีงานพรีเซนเตอร์ที่รอให้ฉันกลับไปถ่ายท�าอีกด้วยนะ ซึ่งฉันก็

เซน็สญัญาไปแล้วด้วยค่าตอบแทนที่สงูเอาการ ท�าไมฉนัถงึโชคดขีนาด

นี้นะ ทั้งเรื่องงานแล้วก็...ความรัก หึๆ” พลอยลีลาบอกอีกฝ่ายด้วย 

น�้าเสยีงที่เหนอืกว่า 

“กรี๊ดดด อีบ้า ฉันจะตบแก” ไม่ทันที่ภัคจิราจะได้ท�าอย่างใจ 

เพื่อนๆ กเ็ข้ามาขวาง ด้วยกลวัว่าจะเกดิเหตกุารณ์บานปลาย งานจะ

เสยี เพราะใกล้จะต้องออกไปเดนิแบบแล้ว 

“โน ไม่ได้นะภคั เธอจะใช้อารมณ์จนท�าให้งานพงัไม่ได้เป็นอนั

ขาด หากไม่อยากโดนปรบัค่าเสยีหายหมดตวัละก”็ ค�าพูดของเพื่อน

หยดุทั้งสองสาวไทยที่ทุม่เถยีงกนัได้ชะงดันกั ด้วยมูลค่าความเสยีหาย

จากการที่อาจท�าให้งานล้ม มนัสงูจนเธอสองคนอาจหมดตวั เพราะที่

อเมริกาเวลาฟ้องร้องกันนั้นมักมีมูลค่าสูงจนคนถูกฟ้องอาจหมดเนื้อ

หมดตวักนัเลยทเีดยีว

“โอเคๆ ฉันเข้าใจละ” ว่าพลางภัคจิราก็ผละออกมากับเพื่อน

นางแบบคนอื่น แต่ไม่วายหนัมาสบถว่าอกีฝ่าย “คนอย่างเธอหกัหลงั

เพื่อนได้ สกัวนัเวรกรรมจะตามสนอง แล้วรู้เอาไว้ด้วยว่า คณุเมศวร์

ไม่มวีนัรกัผู้หญงิแบบเธอ”

“อ้อเหรอ ไม่มใีครรู้ใจใครหรอกนะ นอกจากตวัเขา แต่ขอโทษ

ด้วย ที่ตอนนี้เขาเลอืกฉนั” ว่าแล้วพลอยลลีากเ็ดนิแยกไปอกีมมุหนึ่ง

ของห้อง รอเวลาที่จะออกไปเดินแบบ ในขณะที่แคเทอลีนเจ้าของ
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บรษิทัมอเดลลงิเข้ามาพร้อมกบัเจ้าของแบรนด์หรอูย่างชาร์ลส์ เพื่อเชก็ 

ชุดฟินาเลที่จะเดินเป็นคนสุดท้าย โดยงานนี้ได้นางแบบสาวเรโกะที่

ก�าลงัฮอตอยู่ในเวลานี้  

พลอยลีลาแม้จะรู้สึกแค้นใจที่ถูกฉกคนรัก แต่วันนี้กลับแอบ

ขอบคุณที่เป็นโอกาสดีให้เธอได้มาเจอปรเมศวร์ที่น่าลุ่มหลงกว่าเอริก

เป็นไหนๆ เพราะเขาทั้งหนุม่แน่นและหล่อเหลาชวนให้ใจเต้นได้ตลอด 

คดิแล้วกย็ิ้มออกมาด้วยความมั่นใจในความสวยของตวัเอง ที่อกีฝ่าย

โทร. หาเธอ ชวนไปชอปปิงและรบัประทานอาหารแทบทกุวนั ที่ส�าคญั 

ปรเมศวร์เป็นสายเปย์แบบที่เธอชอบเสยีด้วย 

วนันี้กค็งจะยิ่งท�าให้ยายภคัจริากระอกัจนแทบเป็นบ้า เมื่อเหน็

ว่าในบรรดาผูเ้ข้าชมการเดนิแบบในครั้งมปีรเมศวร์อยูด้่วย แถมยงัเป็น

แขกวไีอพทีี่นั่งอยู่ข้างหน้าอกีต่างหาก 

เธอมั่นใจว่าเขาจะต้องมดีอกไม้ช่อโตมาให้เธอแน่นอน ช่วงเวลา

ดีๆ  แบบนี้ไม่คว้าเอาไว้กโ็ง่แล้ว 

แล้วกเ็ป็นดงัคาด เมื่อการเดนิแบบบนแคตวอล์กในคราวนี้เป็น

ทางเดนิยาวโดยมผีูเ้ข้าชมสองฝ่ัง แถวล่างของวไีอพจีะอยูร่ะนาบเดยีว

กบัแคตวอล์ก และแถวถดัไปเป็นอฒัจนัทร์ยกสูงลดหลั่นขึ้นไปเรื่อยๆ 

อกีห้าแถว ซึ่งมทีั้งเซเลบ ดารา คนดงั มหาเศรษฐมีากหน้าหลายตา

เข้ามาชมแฟชั่นในครั้งนี้

เมื่อเดนิออกไป จะเหน็ปรเมศวร์นั่งอยู่ด้านหน้าสดุทางซ้ายมอื 

และอยู่กลางๆ แคตวอล์ก เธอแอบส่งสายตาให้เขาพร้อมกับเห็นช่อ

ดอกไม้ในมอื เขายิ้มอ่อนให้เธอพร้อมกบัตบมอืเบาๆ ให้ แม้จะคาด

การณ์เอาไว้แล้ว แต่กย็งัรูส้กึหวัใจเต้นแรง เพยีรระงบัไม่ให้แสดงออก

มาทางสหีน้าเนื่องจากก�าลงัเดนิอยูบ่นแคตวอล์ก จนกระทั่งเดนิเข้าไป

ด้านหลังเวที เธอก็แทบจะกรี๊ดออกมาทีเดียว จนเพื่อนนางแบบและ 

สไตลสิต์ รวมทั้งทมีงานที่คอยช่วยผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ ต้องเอ่ยถาม
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ออกมาเพราะเหน็เธอยิ้มกว้างจนออกนอกหน้า

พอเธอตอบออกไป คนฟังทั้งหลายก็ร้องกรี๊ดกร๊าดกันเป็นแถว 

ในขณะอีกมุมหนึ่งที่ภัคจิราเพิ่งเดินกลับมาจากข้างนอก หน้าหงิกงอ

ด้วยอาการไม่สบอารมณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าไปด้วยความรู้สึกที่แทบไม่

อยากจะเดินออกไปเจอหน้าชายหนุ่มอดีตคู่ควง แถมยังรู้สึกหน้าชา

เพราะเสยีหน้า ใครๆ กรู้็ทั้งนั้นว่าเธอควงอยู่กบัปรเมศวร์ แต่เธอไม่เคย

บอกใครเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างเขากับเธอ นอกจากยาย

เพื่อนทรยศ แต่อย่างไรกต็้องท�าใจ

ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ คุณเมศวร์ก็ใจดีกับสาวสวยทุกคนนั่นละ 

รอจังหวะอีกนิด เธอจะกลับไปหาเขาได้อย่างแน่นอน ภัคจิรายิ้มมุม

ปากอย่างมคีวามหวงั และเริ่มคดิวางแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาบ้าง 

นาทนีี้กค็งต้องปล่อยไปก่อน น�้าเชี่ยวอย่าขวางเรอื คนอย่างปร- 

เมศวร์ไม่ควงใครนานนักหรอก ยิ่งผู้หญิงขี้หึงอย่างพลอยลีลา อีก

หน่อยเขากเ็บื่อ หึๆ   

ตอนสดุท้ายเมื่อเรโกะเดนิชดุฟินาเลจบลง และชาร์ลส์ขึ้นไปบน

เวทีพร้อมกับได้รับช่อดอกไม้เป็นก�าลังใจ เรโกะเองก็มีเอริกมอบช่อ

ดอกไม้ให้อย่างลุ่มหลง ในขณะที่พลอยลลีาแม้ไม่ได้เดนิในชดุฟินาเล 

แต่ปรเมศวร์ก็ลุกขึ้นมามอบช่อดอกไม้ให้ด้วยรอยยิ้มชวนหลงใหล 

ท�าให้หญิงสาวเขินขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อตกเป็นเป้าสายตาของ

คนในงาน ขณะที่ปรเมศวร์เดินไปมอบช่อดอกไม้ให้ชาร์ลส์และกอด

เขาอย่างสนทิสนม

งานจบลงอย่างอลังการและเพอร์เฟกต์ เมื่อชุดที่ชาร์ลส์

ออกแบบเป็นที่ฮอืฮาอย่างมาก ทั้งจากคนที่มาชมในงานและสื่อต่างๆ 

ที่เผยแพร่ข่าวงานเดนิแฟชั่นที่สวยงามและแปลกใหม่ไปทั่วโลก เรยีก

ได้ว่าชาร์ลส์เป็นผู้น�าแฟชั่นอย่างแท้จรงิ 
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ชายหนุ่มในชุดสูทหล่อเนี้ยบมองเวทีที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งมี

คู่บ่าวสาว ที่คนหนึ่งยิ้มหน้าบานแฉ่งอย่างสดใส ในขณะชายหนุ่ม 

ผู้เป็นเจ้าบ่าวนั้น แม้จะมีใบหน้าเรียบนิ่ง ยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อย  

แต่กเ็รยีกว่าหล่อจนคนในงานอจิฉาเจ้าสาวเลยทเีดยีว

จะไม่ให้อิจฉาได้อย่างไร ในเมื่อคนเป็นเจ้าบ่าวคือ ปรมัตถ์ 

พระเอกสดุฮอตที่สาวๆ คลั่งไคล้ทั่วประเทศ แถมการแต่งงานในครั้งนี้

กไ็ม่ได้ท�าให้ชายหนุม่กระแสตกแต่อย่างใด เมื่อแฟนคลบัของเขาไม่ใช่

แฟนคลบัธรรมดา แต่เป็นแฟนคลบัที่รกักนัไปถงึจติวญิญาณ เข้าใจ

ในความเป็นปุถุชน พร้อมใจกันสนับสนุนในทุกด้าน เรียกว่าจะ 

ซปัพอร์ตกนัไปจนถงึรุ่นลูกของปรมตัถ์เลยทเีดยีว  

ปรเมศวร์กลบัมาเมอืงไทยได้เกอืบเดอืนแล้ว ตอนที่กลบัมาถงึ

ใหม่ๆ เขารู้สกึเซอร์ไพรส์เป็นอย่างยิ่ง เมื่อบดิามารดาบอกเล่าถงึเรื่อง

ราวการกลับมาของปรมัตถ์ น้องชายหัวดื้อของเขาที่ออกจากบ้านไป

เพราะทะเลาะกับพ่อ เจ้านั่นอยากเป็นนักแสดง แต่พ่ออยากให้

สบืทอดธรุกจิ แถมใจแขง็และทฐิสิงูทั้งคู ่คนลกูกสู้็ยบิตา อยากพสิจูน์

ว่าสามารถไปถึงฝั่งฝันด้วยล�าแข้งของตัวเอง ในขณะที่คนพ่อไม่ยอม

ละทิฐิ เพราะตัวเองเป็นฝ่ายไล่ลูกชายไปเอง แถมยังดูถูกดูแคลนใน

2
- รักต่างขั้ว +
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อาชพีที่นายปรมตัถ์เลอืกเดนิว่าสิ้นคดิ...

ทว่านานวันเข้า การที่คนเป็นลูกไม่กลับมาก็ท�าให้พ่อของเขา

ทุกข์ตรมจนสุขภาพทรุดโทรมลงไปมาก ต้องให้น้องเขยมาช่วยดูแล 

ส่วนเขาที่ได้ชื่อว่าเป็นลกูไม่แท้ เมื่อเรยีนจบปรญิญาตรกีถ็กูส่งไปเรยีน

ต่อโทที่อเมริกาพร้อมกับฝึกงานที่โรงแรมในเครือกลางกรุงนิวยอร์ก 

พร้อมกบัเข้าบรหิารงานเป็นผู้บรหิารเตม็ตวัเมื่อเรยีนจบปรญิญาโท 

เซอร์ไพรส์ที่สอง เจ้าน้องชายนั่นแต่งงานจดทะเบียนสมรส

เรยีบร้อย กบัหญงิสาวที่อายหุ่างกนัเป็นรอบ แถมรปูร่างหน้าตาไม่ใช่

สเปกมันเลยด้วยซ�้า แต่จากที่มารดาของเขาเล่าก็ดูท่าจะปลื้มเจ้า

หล่อนอย่างออกนอกหน้าทเีดยีว นั่นกเ็พราะหนเูก้ของแม่เป็นกามเทพ

ให้ครอบครวัของเขากลบัมาพร้อมหน้ากนัอกีครั้งนั่นเอง

เจ้าบ่าวเจ้าสาวของงานในวันนี้ก็คือนายปรมัตถ์กับเกวลี น้อง

ชายน้องสะใภ้ของเขานั่นเอง นยัว่าการจดังานแต่งวนันี้บดิามารดาจดั

งานเลี้ยงฉลองสมรสอย่างเอกิเกรกิ กเ็พราะต้องการประกาศให้ทกุคน

รู้ว่า ดาราหนุ่มชื่อดงั ปอนด์ ปรมตัถ์ เป็นลูกชายพวกท่าน และเพื่อ

สยบข่าวลือที่ว่าครอบครัวของปรมัตถ์รังเกียจลูกสะใภ้โนเนมอย่าง 

เกวลดี้วย

คนอย่างคณุนายปรางทพิย์ลองได้รกัใครแล้ว ใครอย่าได้มาแตะ 

ลกูสะใภ้คนนี้หากพดูไปแล้ว ดทู่าจะรกัมากกว่าลกูชายสองคนเสยีอกี 

เนื่องจากท่านอยากได้ลูกสาวมานาน แล้วยายหนูเก้นั่นก็ได้อย่างใจ

ท่านทกุอย่าง คดิแล้วชายหนุ่มกย็ิ้มออกมา...

จะว่าไป เริ่มแรกที่เขาเข้ามาอยูใ่นบ้านฉตัรแก้ว ตอนนั้นปรมตัถ์

อายุประมาณสองขวบ ส่วนเขาห้าขวบ เจ้านั่นน่ารักเหมือนกับ...อ่า 

ตุ๊กตาบาร์บี้ เพราะคณุแม่ซึ่งกค็อืป้าแท้ๆ ของเขา ชอบจบัเจ้าปอนด์

ไว้ผมยาวประบ่า แล้วแต่งหญงิให้มนัซะน่ารกั ดทีี่คณุพ่อออกปากกบั

คุณแม่ว่าเจ้าปอนด์เริ่มโตจะเข้าอนุบาลแล้ว เดี๋ยวลูกสับสน กว่า 
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คณุแม่จะยอมลงให้ คณุพ่อกต็้องกล่อมอยู่เป็นเดอืน 

เขาเองกแ็อบสงสารมนัอยูเ่หมอืนกนั แต่พอมนัโตขึ้น กลบักลาย

เป็นเสอืร้ายไปได้อย่างไรกไ็ม่รู้ ทั้งที่หน้าหวานขนาดนั้น... 

ชายหนุ่มหลบเหล่าสาวๆ ที่ต่างเข้ามาพูดคยุท�าความรู้จกั ทั้ง

เข้ามาแบบเอยีงอายและจู่โจมถงึเนื้อถงึตวั รวมถงึลูกสาวของบรรดา

คุณหญิงคุณนายที่เป็นเพื่อนกับมารดาของเขา ซึ่งเข้ามาทางมารดา

ให้พามาแนะน�าให้เขารู้จกั แต่ละคนมองเขาราวกบัอาหารหวาน จน

ตวัเขาเองยงัแอบกลวัใจพวกเธอ  

ปรเมศวร์มองหาน�้าเปล่าเพื่อดับกระหาย มีบริกรเดินผ่านมา

พอดพีร้อมกบัค้อมกายให้เขา ชายหนุม่จงึหยบิมาหนึ่งแก้วแล้วเดนิไป

ที่ซุ้มอาหาร ซึ่งตอนนี้แทบไม่มีใครสนใจ เนื่องจากทุกคนดูจะสนใจ 

คูบ่่าวสาวและพธิกีรในงานกนัเป็นส่วนใหญ่ เมื่อมกีารพดูจาหยอกเย้า

แซวกนัเล่นบนเวท ี

ชายหนุ่มในชุดสูทหรูจากห้องเสื้อชาร์ลส์ที่เขาไว้ใจและเป็น

เพื่อนปาร์ตีในวงสังคม ด้วยความสูง 188 เซนติเมตรท�าให้เขาด ู

สมาร์ตจนสาวๆ มองตามตาละห้อย แม้แต่หนุ่มๆ นยิมชายกม็องเขา

ตาปรอยทเีดยีว การต้องหาที่หลบคนจงึค่อนข้างยากเมื่อกลายเป็นที่

จบัตาในความโดดเด่น

ปรเมศวร์อาศัยช่วงที่คนสนใจบ่าวสาวบนเวทีเดินไปหลบที่มุม

หนึ่ง ซึ่งเป็นซุ้มขนมหวาน และยืนมองจากตรงนี้ขึ้นไปบนเวที ด้วย

ความสูงเกนิมาตรฐานชายไทยจงึไม่ใช่เรื่องยากที่จะเหน็คนบนเวท ี

ทว่ายนืดไูปสกัพกักเ็ริ่มหวิ เขาจงึหนักลบัมาทางซุม้อาหารด้าน

หลงั กพ็บว่ามนัเป็นซุม้อาหารหวานพวกเค้กมะพร้าว บราวน ีและเค้ก

ชอ็กโกแลตหน้านิ่ม พายบลูเบอร์ร ีและอกีมากมายละลานตาทเีดยีว 

ในขณะที่เขาก�าลังจะยื่นมือไปหยิบเค้กมะพร้าวที่ไม่เคยรับประทาน 

มาก่อน กลบัมเีสยีงไอและส�าลกัขึ้นมา 
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เมื่อเงยหน้ามองกเ็หน็ว่าเป็นเดก็สาวในชดุเมดน่ารกั ตดิป้ายชื่อ

พนักงาน ก�าลังส�าลักอยู่ เมื่อสังเกตดีๆ ก็เห็นเธอหน้าแดงพร้อมกับ

พยายามกลั้นไอ ไม่ให้เสยีงดงั ตาเหลอืกลานด้วยความตกใจ ในขณะ

แก้มป่องจากอาหารในปากที่ยังเคี้ยวไม่หมด มือข้างหนึ่งจับอยู่ที่คอ 

ส่วนอกีข้างทบุอกป้ักๆ อย่างพยายามระงบัอาการส�าลกั ดตูลกจนเขา

ข�าออกมาเบาๆ 

คนตวัโตเหน็แล้วอดสงสารไม่ได้เลยยื่นแก้วน�้าที่จบิไปเพยีงเลก็

น้อยให้เธอ คนตรงหน้าตาโตจ้องเขาอย่างตื่นตระหนก แต่ก็รีบคว้า

แก้วน�้าไปดื่มจนหมดแก้ว พลางท�าสหีน้าเหยเกเมื่อหายส�าลกัและกลนื

อาหารลงไปได้ 

เธอรีบวางแก้วลงบนโต๊ะแล้วยกมือไหว้เขา พร้อมเอ่ยเสียง

กระซบิ

“เอ่อ ขอบคณุมากนะคะที่ช่วยฉนั คอื...” ยงัไม่ทนัพูดจบ จู่ๆ 

ผู้จดัการฝ่ายจดัเลี้ยงกเ็ดนิผ่านมา เขาตรวจตราตามซุ้มอย่างเข้มงวด

ด้วยสายตาราวกับเครื่องสแกน เธอจึงรีบบอกคนตัวสูงที่ยืนอยู ่ 

“ขอร้องละค่ะ คุณอย่าบอกคนที่ก�าลังเดินมานั่นว่าฉันกินอาหารนะ

คะ...” 

ทั้งที่ชายหนุม่ผูเ้ป็นแขกในงานไม่ได้ตอบรบัค�าอะไร แต่เขากลบั

ขยับมายืนบังเธอและท�าเป็นยืนเลือกเค้ก ภัสสรรีบก้มเอียงหน้าหลบ

ความผดิ สายตาเหลอืบเหน็ว่าผูจ้ดัการฝ่ายจดัเลี้ยงยนือยูห่่างจากชาย

ร่างสูงหน้าตาดคีนนี้ แต่เพยีงครู่เขากเ็ดนิจากไป และเธอได้ยนิแว่วๆ 

ว่า 

“ตามสบายนะครับ คุณ...มีอะไรให้รับใช้ก็เรียกผมได้นะครับ” 

ด้วยน�้าเสยีงที่นอบน้อมเหลอืเกนิ

เธอฟังไม่ถนดันกัว่าเขาชื่ออะไร ด้วยเสยีงกรี๊ดกร๊าดที่ดงัจากบน

เวที เพราะเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว ทั้งเสียงฮือฮา เสียงชัตเตอร์ดัง



ทรายชมพู   49

ระรวั แล้วเสยีงผูค้นกย็ิ่งดงัเข้าไปอกี เมื่อเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวรวัๆ 

ที่ลักยิ้มสองข้าง คนหลงเมียได้แต่ยิ้มระรื่นแกมเอ็นดูเจ้าสาวตัวน้อย

ของเขา แล้วรวบตัวเจ้าสาวมาจูบโชว์นักข่าวในงานเสียเลย นักข่าว

บางคนแทบลมืถ่ายรูป เพราะมวัแต่ดเูพลนิจนแข้งขาแทบอ่อนระทวย

ไปพร้อมกบัเจ้าสาวกนัเลยทเีดยีว 

“เขาไปแล้วครบั” 

เสียงที่เอ่ยขึ้นท�าให้เธอหันมา และเงยหน้ามองเขาด้วยความ

ขอบคณุ

“ขอบคณุมากนะคะ จรงิๆ แล้วมนัเป็นกฎน่ะค่ะว่าห้ามพวกเรา

พนกังานกนิอาหารในงาน”

“แล้วท�าไมคณุไม่ท�าตามกฎล่ะ ในเมื่อต้องมาท�าอาชพีนี้”

“จรงิๆ ฉนัเพิ่งมาท�างานนี้วนัแรกน่ะค่ะ แล้วเอ่อ ฉนักย็งัไม่ได้

กินข้าวกลางวัน มันเลยหิวจนแสบท้องไปหมด แถมเค้กก็น่ากินมาก

ด้วย ฉนัเลยอดใจไม่ไหว แล้วเค้กนี่กเ็หลอืเตม็เลยค่ะ หลงัจากเสรจ็

พธิ ีเจ้าสาวโยนช่อดอกไม้ แขกกก็ลบัหมดแล้ว” เธอพยายามอธบิาย

“แล้วท�าไมคณุไม่รอให้จบงานก่อนล่ะ หลงัจากนั้นค่อยกนิกไ็ด้”

“กเ็ค้กมนัน่ากนินี่คะ เจ้าชอ็กโกแลตหน้านิ่มนี่ ฉนัเหน็แล้วท้อง

ร้องเลย” เธอบอกเขาพลางชี้ไปที่เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มด้วยสายตา

ละห้อยทเีดยีว จนคนมองอดยิ้มเอน็ดไูม่ได้ และเขาเพิ่งสงัเกตว่าที่ปาก

ด้านบนของเธอเลอะชอ็กโกแลตดูตลกชะมดั

“คณุคงยงัไม่อิ่มสนิะ ดูกร็ู้”

“หมื คณุอ่านใจคนได้ด้วยเหรอคะ แหะๆ เค้กหน้านิ่มเนื้อละมนุ

แบบนี้ สามชิ้นก�าลงัดเีลยค่ะ” เธอยิ้มให้พลางมองสบด้วยแววตาระยบิ-

ระยบั ราวกบัหลงรกัเขาเสยีนกัหนา แต่ปรเมศวร์รู้ว่ามนัไม่ใช่ เพราะ

แววระยบิระยบันั่นเธอมอบมนัให้แก่เจ้าเค้กหน้านิ่มต่างหาก

ชายหนุ ่มยิ้มมุมปาก รู้สึกแปลกๆ เมื่อเจอสายตาบอกรัก
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ชอ็กโกแลตของเธอ 

“เอางี้ ผมจะบังให้คุณเอง แล้วคุณก็กินเจ้านั่นอีกชิ้น คราวนี้

ค่อยๆ กนิล่ะ”

“เอ่อ จะดีเหรอคะ” เธอว่าอย่างลังเล พลางชะเง้อมองหา

หวัหน้าฝ่ายจดัเลี้ยงและพนกังานตามซุม้ต่างๆ กเ็หน็ว่าไม่มใีครสนใจ

ใครเลย “งั้นฉนัจะกนิอกีชิ้นนะคะ รองท้องไปก่อน กว่าจะได้กลบับ้าน

คงอกีนานเลย”

ภัสสรรีบหยิบชิ้นเค้กที่มีฟอยล์สีเงินรองอยู่ด้านล่างไปกินอย่าง

เอรด็อร่อย โดยมชีายหนุ่มใจดบีงัให้และเธอเอนตวัหลบไปอกีทาง ใช้

เวลาเพยีงไม่นานเธอกส็่งเสยีงให้สญัญาณแก่เขา

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ ขอบคณุมากนะคะ แม้จะผดิกฎ แต่คณุกย็งั

เข้าใจฉนั แถมยงัช่วยฉนัอกี” เธอยิ้มให้เขา พร้อมกบัใช้หลงัมอืปัดเศษ

ชอ็กโกแลตที่ตดิมมุปาก 

“ไม่เป็นไร กค็ณุหวินี่นา แล้วของมนักเ็หลอือยู่แล้ว” เขาบอก

ยิ้มๆ พลางเอื้อมมือข้ามโต๊ะไปปาดเช็ดช็อกโกแลตที่อยู่ตรงมุมปาก

ด้านบนเฉยีงไปทางแก้มออกให้เสยีเอง 

ภัสสรไม่ได้หลบเลี่ยงแต่อย่างใด เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ดูคุกคาม

อะไรเธอ แถมยงัใจดแีละสภุาพมากอกีด้วย

“อุ๊ย ขอบคุณค่า มือคุณเปรอะเลย” เธอว่าอย่างเขินๆ ที่กิน

มูมมามต่อหน้าเขา เลยรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กให้อีกฝ่าย เพราะ

เพิ่งนกึได้ว่าตนเองมสีิ่งนี้อยู่ในกระเป๋ากระโปรง

เขารับไปแล้วเช็ดที่มือด ้วยสีหน้ายิ้มๆ แต่แทนที่จะคืน

ผ้าเชด็หน้าให้เธอ เขากลบัยดัมนัใส่ลงในกระเป๋ากางเกงไปหน้าตาเฉย 

คนที่มองตามอริยิาบถแขกหนุม่ใจดใีนงานจงึท�าตาโตงงงนั จะ

เอ่ยปากขอคืนก็รีบหุบปากลงฉับเมื่อเกิดลังเลไม่กล้าขึ้นมา แค่

ผ้าเชด็หน้าผนืเดยีวกบัการที่เขาช่วยเธอจากหวัหน้าฝ่ายจดัเลี้ยง แถม
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ยงัให้เธอกนิเค้กของโปรดอกี 

ภสัสรได้แต่มองผ้าเชด็หน้าที่ปักเองกบัมอืเป็นอกัษรตวั P และ

มีรายละเอียดในตัวอักษรที่เป็นรูปดอกกุหลาบ ใบไม้ และลวดลาย

เลก็ๆ ที่ตั้งใจท�า แล้วเธอกเ็พิ่งท�าได้เป็นผนืแรกเสยีด้วย งอื เสยีดาย

ชายหนุม่ท�าเป็นเมนิสายตาของหญงิสาวที่มองตามผ้าเชด็หน้า

ตาละห้อยทีเดียว ไม่รู้ท�าไมเขาจึงรู้สึกสนุกที่ได้แกล้งให้เธอท�าสีหน้า

ตลกๆ ยิ่งมองก็ยิ่งอารมณ์ดี อาจเป็นเพราะเธอไม่ได้มองเขาด้วย

สายตาแบบที่หญงิสาวคนอื่นมอง เขาจงึพดูคยุกบัเธอได้อย่างสบายๆ 

“ตั้งใจท�างานล่ะ ผมไปนะ” เขาบอกเธอด้วยเสยีงเรยีบนิ่งพลาง

เหลอืบมองป้ายชื่อที่ตดิตรงหน้าอกของหญงิสาว

“ขอบคณุค่ะ” เธอยิ้มจนตาหยแีล้วยกมอืไหว้เขา โดยไม่รู้เลย

สกันดิว่าจะเกดิอะไรขึ้น

เมื่อเลิกงานแล้ว ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงก็เรียกเธอไว้ ใน

ขณะที่พนกังานคนอื่นทยอยกลบักนัไปบ้างแล้ว ภสัสรรบัค่าตอบแทน

มาเก็บไว้ในกระเป๋าสะพาย พร้อมกับได้รับข่าวดีว่าให้เธอมาใหม่ใน

เช้าวนัพรุง่นี้ เขามตี�าแหน่งให้เธอท�า เอาไว้ค่อยมาคยุรายละเอยีดกนั

ทหีลงั เพราะวนันี้ดกึมากแล้ว

ภัสสรยิ้มกว้างให้อีกฝ่ายขณะยกมือไหว้ขอบคุณ พร้อมกับ

สายตาหวานเชื่อมเพราะความง่วงนอน แถมยงัเผลอหาวออกมาหนึ่ง

ทใีห้ได้อายและเป็นการเสยีมารยาทอย่างมาก เธอรบีปิดปากแล้วยิ้ม

ให้เขาอย่างเขนิๆ

สาธติเป็นชายวยัห้าสบิที่อายมุากกว่าเธอกว่าสองรอบ เรยีกว่า

เป็นพ่อเธอได้ด้วยซ�้า แม้เขาจะดูเข้มงวดด้วยต�าแหน่งหน้าที่ แต่เธอ

รู้สกึได้ว่าเขาดูเป็นคนดมีากคนหนึ่ง

“ขอโทษค่ะที่เสยีมารยาท” เธอรบีบอกเขาพลางท�าหน้าแหย
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“เธอชื่ออะไรนะ” เขาไม่ได้ว่าอะไร แต่กลบัเอ่ยถามชื่อเธอ

“ภสัสรค่ะ”

“ไม่ใช่ ฉนัหมายถงึชื่อเล่นน่ะ”

“พดัค่ะ” เธอบอกเขาพลางท�ามอืโบกไปมา เพื่ออธบิายความ

หมายชื่อไปด้วย

“อื้ม พรุ่งนี้เธอกม็าแต่เช้า สกัแปดโมง แล้วค่อยมาคยุกนัอกีที

นะ” เขาบอกย�้าอกีครั้งราวกบักลวัเธอจะลมื 

“ค่ะ” เธอรบัค�า “งั้นพดัไปก่อนนะคะ”

“เอ้อ เดี๋ยวก่อน เอานี่กลับไปกินที่บ้านด้วย ของในงานแต่ง

เหลอืเยอะเลย พอดว่ีาวนันี้มงีานแต่งของน้องชายเจ้าของโรงแรม ท่าน

เลยสั่งให้พนกังานแบ่งกนัเอากลบับ้านไปกนิน่ะ เธอรงัเกยีจรเึปล่า”

“เอ๋ จรงิเหรอคะ! ไม่รงัเกยีจเลยค่ะ” ภสัสรตาโตขึ้นมาทนัทเีมื่อ

เหน็ว่ามนัเป็นกล่องเค้ก หลงัจากรบัถงุกระดาษที่มกีล่องสขีาวค่อนข้าง

ใหญ่และกล่องใสๆ เลก็ลงมาสกัครึ่งของกล่อง “แล้วคนอื่นเล่าคะ” 

“ไม่ต้องห่วงหรอก เขาแบ่งกันไปหมดแล้ว เหลืออันนี้ที่ฉัน

กนัเอาไว้ให้น่ะ แล้วกม็พีวกแซนด์วชิด้วย” เขาบอก แววตาอ่อนแสง

ลงด้วยความเอน็ดูเมื่อเหน็ท่าทดีใีจของอกีฝ่าย

“เจ้าของโรงแรมใจดจีงัเลยนะคะ”

“อมื ท่านใจด ีแต่กบัเฉพาะบางคนเท่านั้นละ” เขาแค่นเสยีงที่

ฟังดทูะแม่งๆ แต่เธอกไ็ม่ได้คดิอะไรมาก ด้วยวนันี้เป็นความโชคดไีม่รู้

กี่ชั้นต่อกี่ชั้น ได้ทั้งงานได้ทั้งขนม แค่นี้กน็อนหลบัฝันดแีล้ว

“งั้นพดักลบัก่อนนะคะ” เธอยกมอืไหว้ชายสงูวยักว่ามากทั้งถงุ

ขนม 

“ไปเถอะ กลบับ้านดีๆ ” 

“ค่ะ บ้านพดัอยูไ่ม่ไกล เดี๋ยวเรยีกมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ” ว่าแล้วก็

หนัหลงัเดนิเรว็ๆ ออกไปด้วยสหีน้าสดใส
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ชายวยักลางคนมองตามหลงัอกีฝ่ายพลางยกข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา 

เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว เขาเดินกลับเข้าไปในตึกที่อยู่ด้านหลัง

โรงแรม ในส่วนที่เป็นออฟฟิศพนักงาน แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร. 

หาใครบางคน

“เรยีบร้อยแล้วครบั พรุ่งนี้เธอจะมาตอนแปดโมง”

ปลายสายจงึถามกลบัมา

“ครบั เธอบอกว่าจะกลบัมอเตอร์ไซค์วนิ”

“ออกไปนานรยึงั”

“เพิ่งเดนิออกไปเมื่อสกัครู่ครบั”

“โอเค...เรื่องนี้เกบ็ไว้เป็นความลบันะ”

“ครับ ผมไม่ได้บอกใคร” พูดจบสาธิตก็วางสายพลางครุ่นคิด

อะไรบางอยา่ง แตแ่ล้วกส็า่ยศรีษะเมื่อคดิวา่มนัไม่ใช่เรื่องของเขา แค่

ท�าตามความต้องการของคนเป็นนายกพ็อ

ตวัเขากต้็องกลบับ้านแล้วเหมอืนกนั ทุม่เทท�างานมานานขนาดนี้ 

ไม่กี่ปีก็เกษียณ ถึงเวลาก็ต้องถอยให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน เขาคิด

พลางเก็บเอกสารบนโต๊ะ แล้วหยิบกระเป๋า มองส�ารวจห้องว่าปิดไฟ

ปิดคอมพ์เรยีบร้อยแล้ว จงึปิดลอ็กห้อง แล้วเดนิไปที่ลานจอดรถเพื่อ

กลบับ้านเสยีที

ในขณะภสัสรเดนิออกมาถงึด้านหน้าโรงแรมพอดกีบัทีร่ถ

เบนซ์สดี�ามนัปลาบแล่นมาพร้อมกบับบีแตร เธอจงึหนัไปมอง กพ็บว่า

เป็นชายหนุ่มใจดนีั่นเอง

“คุณ...” เธอไม่ได้แปลกใจที่เจอเขา เพราะรู้ว่าชายหนุ่มเป็น

แขกที่มาในงาน แต่แปลกใจที่เขาบงัเอญิกลบัเวลาเดยีวกบัเธอ

“ผมท�าธรุะอยู่น่ะเลยเพิ่งกลบั ว่าแต่คณุจะกลบับ้านใช่มั้ย ไป

ทางไหนล่ะ นี่กด็กึมากแล้ว หารถยาก เผื่อเป็นทางที่ผมผ่านกน็ั่งไป
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ด้วยกนั ผมจะจอดให้ลง” เขารบีบอกเมื่อเหน็เธอท�าตาโตมองเขาด้วย

ความแปลกใจ ผูห้ญงิคนนี้อ่านง่ายชะมดั ความรู้สกึแสดงออกมาทาง

สายตาหมดเลย

“บ้านฉนัอยูท่างโน้นค่ะ ไม่ไกลจากที่นี่มากเท่าไหร่ จรงิๆ ฉนัไป

เองกไ็ด้ค่ะ ไม่อยากรบกวนคณุ” เธอชี้มอืบอกเส้นทางและชื่อซอย แต่

สายตาเกรงใจและหวาดระแวงปรากฏให้เหน็ชดัเจน

“ไม่รบกวนหรอก เป็นทางผ่านพอด ี ผมต้องไปทางนั้นอยู่แล้ว 

แล้วกไ็ม่ต้องห่วงว่าผมจะเป็นคนไม่ด ีเพราะที่นี่มกีล้องวงจรปิดบนัทกึ

ภาพคนเข้าออกไว้หมด”

“เอ่อ...”

“รถด้านหลังจี้ตูดมาแล้ว ขึ้นมาเถอะ” เขารีบบอกเมื่อเห็นไฟ

จากรถคนัหลงัส่องมา 

ภัสสรมองตามสายตาเขาก็เห็นว่ามีรถมาจริงๆ เธอจึงรีบเปิด

ประตขูึ้นไปนั่งข้างคนขบั ในขณะที่ปรเมศวร์ยิ้มมมุปากอย่างข�าๆ แล้ว

รบีเคลื่อนรถออกทนัที

“เป็นไงบ้าง ท�างานเหนื่อยมั้ย”

“ค่ะ อ่า ไม่ค่ะ พดั เอ่อ ฉนัไม่ได้ท�าอะไรมากหรอกค่ะ แค่ยก

อาหารไปไว้ที่ซุ้ม แล้วคอยดูแลแขกที่มารบัประทานอาหารน่ะค่ะ”

“เรยีกตวัเองว่าพดันั่นละ เรารูจ้กักนัแล้วนี่นา ฉนัชื่อเม...ป้อน่ะ” 

เขาบอกไปแบบนั้น ไม่รูท้�าไมต้องเปลี่ยนใจบอกชื่อนี้กบัหญงิสาวที่เขา

เพิ่งได้เจอ ทั้งที่ชื่อนี้มแีต่คนในครอบครวัเท่านั้นที่เรยีกขาน

กแ็ค่ไม่อยากเอาเปรยีบเธอ เขาหาข้ออ้างให้ตวัเอง แล้วพูดคยุ

เป็นกนัเองกบัอกีฝ่ายอย่างง่ายๆ

เสยีงทุ้มเจอืรอยข�านดิๆ จนเธอต้องหนัไปมอง กเ็หน็ว่าเขายิ้ม

ที่มมุปากให้เธอพร้อมดวงตาพราวระรกิทเีดยีว แล้วหนัไปขบัรถต่อ

“ท�าไมพดัถงึมาท�างานนี้ได้ล่ะ”
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“จริงๆ วันนี้พัดมาสมัครงานน่ะค่ะ แล้วพอดีทางฝ่ายจัดเลี้ยง

ขาดคน เลยเสนอให้พดัลองท�าด ูเทรนนดิหน่อยกไ็ด้แล้วค่ะ พดักเ็ลย

รบั เพราะพดัเพิ่งจบมาใหม่ ยงัไม่มงีานท�า งานนี้เลยสบายๆ ได้ค่า

ขนมมาแบบไม่เสียเวลาเปล่าไปหนึ่งวัน” ภัสสรหัวเราะข�าตัวเองนิด

หน่อย นาทนีี้งานอะไรกร็บัหมด ขอให้สจุรติไม่ผดิศลีธรรมกพ็อ เธอ

อยากมเีงนิเยอะๆ จะได้ช่วยเหลอืค่าใช้จ่ายพ่อแม่บ้าง 

“แล้วพัดมาสมัครต�าแหน่งอะไรเหรอครับ” เขาท�าเสียงจริงจัง

จนเธอนกึสงสยั เพราะการที่เธอมาสมคัรงานในโรงแรมหรูนั่น มนัไม่

ได้เกี่ยวอะไรกบัเขาสกันดิ แต่เธอกต็อบไปด้วยคดิว่าไม่ได้เสยีหายอะไร

“พดัมาสมคัรงานประชาสมัพนัธ์ค่ะ แต่เหน็เขาบอกว่าต�าแหน่ง

พวกนี้เต็มแล้ว เมื่อกี้ทางผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปคุย

ใหม่ เดี๋ยวเขาจะดตู�าแหน่งงานให้ คงเหน็ว่าพดัตั้งใจท�างานน่ะค่ะ แต่

ที่ไหนได้ ไปแอบกินขนมเขาซะหลายชิ้น” ภัสสรยังพูดเจื้อยแจ้ว

ตดิตลก ด้วยเหน็ว่าเขาไม่มผีลอะไรต่องานของเธอ แถมยงัรูเ้หน็เป็นใจ

ให้เธอกนิขนมเสยีอกี

“อมื...” เขาฟังเงยีบๆ และรบัทราบในสิ่งที่เธอเล่า 

หญงิสาวสงัเกตว่าเขาเป็นคนพดูน้อยและค่อนข้างถอืตวั แม้กบั

เธอ เขาจะใจดมีาส่งและพดูคยุบ้าง แต่เธอรบัรู้ถงึความเคร่งเครยีดใน

ขณะที่เขาขบัรถอยูเ่งยีบๆ ซึ่งเธอแอบมองเขาด้วยความระแวงระวงัภยั

นั่นเอง แม้จะยอมขึ้นรถมาด้วย แต่กย็งัไม่วางใจนกั 

จากนั้นบรรยากาศในรถก็ตกอยู่ในความเงียบ เมื่อชายหนุ่มดู

จะตั้งใจขบัรถค่อนข้างมาก มบีางครั้งที่หนัมาถามทางไปบ้านเธอ แล้ว

ในรถก็เงียบเชียบดังเดิมจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกัน 

เป็นโอกาสให้เธอได้แอบสงัเกตเขาเป็นระยะ

“คุณป้อเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคะ” ในที่สุดภัสสรก็

เป็นฝ่ายถามขึ้นมา ด้วยไม่อยากให้บรรยากาศในรถเงยีบเหงาเกนิไป 
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ไม่รูท้�าไม ยิ่งมองผูช้ายตวัสงูข้างๆ เธอกย็ิ่งรูส้กึถงึความเหงาและเศร้า

หมองแปลกๆ เธอไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลย

“หอื...” เขาหนัมามองเธอด้วยแววตาแปลกใจในประโยคที่เธอ

ถาม จนหญงิสาวรู้สกึผดิที่เสยีมารยาทถามออกไปทั้งๆ ที่เพิ่งรู้จกักนั

“เอ่อ ขอโทษค่ะที่พดัละลาบละล้วง” ภสัสรขยบัตวัยกุยกิอย่าง

อดึอดักบัสายตาเคร่งขรมึของเขา

“โอ๊ะ ไม่นี่ ไม่ได้ละลาบละล้วงสกันดิ ไม่ต้องขอโทษฉนัหรอก 

นี่ฉนัเผลอท�าหน้าดใุส่พดัไปเหรอ ขอโทษนะที่ท�าให้ตกใจ” เขาพดูแล้ว

หนัมายิ้มให้เธอนดิๆ “ฉนัค่อนข้างเครยีดเรื่องงานน่ะ เพราะเพิ่งกลบั

มาจากต่างประเทศ แล้วก็ต้องมาดูแลงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ

หลายอย่าง อาจต้องปรบัเปลี่ยนอะไรอกีเยอะ เลยเครยีดไปหน่อย”

“อ้อค่ะ” เธอตอบเขาแค่นั้น ด้วยกลัวจะเผลอเสียมารยาทกับ

เขาอกี ในขณะหลบุตามองกล่องขนมที่กอดอยู่ราวกบัมนัเป็นที่พึ่ง

“ฉนัเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวน่ะ” ปรเมศวร์เลอืกจะบอกแค่นั้น ด้วย

ไม่อยากให้เธอเกร็งในการพูดคุยกับเขา หากรู้ว่าเป็นพี่ชายเจ้าบ่าว 

แถมยงัเป็นผู้บรหิารโรงแรมที่เธอไปสมคัรงานเสยีอกี

“ท่าทางเจ้าบ่าวจะรวยมากเลยเนอะ แถมยังเป็นดาราดังด้วย 

เจ้าสาวก็น่ารักมาก สมกันสุดๆ เลยค่ะ พัดแอบมองชุดเจ้าสาวตั้ง

หลายครั้ง มันสวยมากจนตาพร่าไปหมด ชายผ้างี้ยาวเฟื้อยแล้วก็

อลังการเหมือนในหนังเลยค่ะ ดูๆ ไปแล้วเจ้าสาวก็เหมือนเจ้าหญิง 

นะคะ”

“อื้ม สองคนนั้นเหมาะสมกนัด”ี เขาตอบรบัอย่างประหยดัค�า

พูด ทั้งที่ภสัสรเผลอพูดอย่างตื่นเต้นไปตั้งมากมาย “ผู้หญงิส่วนใหญ่

กค็งมคีวามฝันที่จะได้แต่งงานกบัผู้ชายรวยๆ สกัคน”

“ไม่หรอกค่ะ ถ้าแต่งกับคนรวยแล้วชีวิตแห้งแล้ง พัดไม่แต่งดี

กว่า” เธอท�าเสยีงเหมอืนโกรธเขานดิๆ กบัค�าพูดดูถูกผู้หญงิ
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“คงจะมีแต่พัดละมั้งที่คิดแบบนี้ เพราะที่ฉันเจอมาก็มักเลือก

เงนิมากกว่าความรกั”

“คณุป้ออย่าเหมารวมสคิะ...อ๊ะ นั่นค่ะ คณุป้อจอดที่ซอยซ้าย

มือข้างหน้าเลยค่ะ” เธออยากจะว่าเขาให้มากกว่านี้ แต่ถึงซอยเข้า

บ้านเสยีก่อน

“บ้านพัดต้องเข้าซอยรึเปล่า” เขาชะลอรถแล้วถามด้วยเสียง

อ่อนจนเธอจบัน�้าเสยีงได้ว่ามนัมคีวามห่วงใย

“ค่ะ แต่มนัไม่ลกึเท่าไหร่ เดนิเข้าไปหน่อยเดยีวกถ็งึแล้ว”

แทนที่เขาจะจอด แต่กลับเลี้ยวเข้าไปในซอยแทน แล้วหันมา

ถาม

“หลังไหนบอกด้วยแล้วกัน บ้านอยู่ไม่ลึกนี่นา ไม่เสียเวลาฉัน

หรอก” เขาอ้างมาแบบนี้ เธอเลยต้องปล่อยเลยตามเลย กด็เีหมอืนกนั 

เพราะนี่มนักเ็กอืบสี่ทุ่มแล้ว แม้จะเดนิเข้าออกซอยนี้มาตั้งแต่เกดิ แต่

เธอกไ็ม่เคยกลบับ้านดกึขนาดนี้มาก่อน อย่างมากกแ็ค่สองทุ่ม

บ้านเธออยูไ่ม่ลกึนกั ด้านหน้าเป็นหมู่บ้านทาวน์เฮาส์สองชั้นซึ่ง

ไม่มยีามเพราะโอนให้เขตดแูลแล้ว และทางเข้าสามารถทะลมุาที่ส่วน

ชมุชนบ้านของเธอได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ครึ่งตกึและอยู่รมิน�้า 

ที่สดุเขากข็บัมาส่งเธอจนถงึหน้าบ้านสองชั้นครึ่งปนูครึ่งไม้หลงั

ไม่ใหญ่นกั มรีั้วไม้สฟ้ีาลอกๆ สงูเลยศรีษะเมื่อเธอลงไปยนือยูด้่านหน้า 

และรั้วกไ็ม่ได้ห่างจากประตตูวับ้านเท่าไร รถเบนซ์สปอร์ตสดี�าของเขา

เครื่องไม่ดงันกั คนในบ้านจงึแทบไม่ได้ยนิเมื่อมรีถมาจอด คนในชมุชน

ส่วนใหญ่ก็เข้าบ้านปิดประตูนอนกันแล้ว มีเพียงบางบ้านที่ยังเปิดไฟ

สว่าง

“ขอบคณุนะคะ” เธอบอกเขาด้วยรอยยิ้มแหยๆ หลงัจากยกมอื

ไหว้เขาทั้งถงุในมอื เพราะเป็นกงัวลว่าเขาจะท�ามดิมีร้ิายมาตลอดทาง 

เลยรู้สึกผิดที่คิดไม่ดีกับคนใจดีแบบเขา แถมเขายังไม่มีท่าทีคุกคาม
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หรอืจบีเธอแม้แต่น้อย เขาเพยีงคอยถามทางเป็นระยะเหมอืนคนไม่ชนิ

ทาง นอกนั้นกไ็ม่ได้คยุอะไรกนัมากมาย แถมยงัเป็นเธอเองที่ชวนเขา

คยุ คนรวยแบบเขาคงไม่มาสนใจหญงิสาวแบบเธอหรอก คดิแล้วกข็�า

ตวัเอง

ตอนที่เธอก้าวลงจากรถนั้น มลีมเอื่อยๆ โชยมาพร้อมกบักลิ่น

ดอกปีบหอมหวานที่บ้านเธอปลูกและตดัเลม็ไม่ให้สูงนกั ได้กลิ่นแล้ว

ท�าให้อารมณ์ที่ขุน่เคอืงเขาในเรื่องที่คยุกนัก่อนหน้านี้มลายหายไปสิ้น 

ภสัสรจงึยิ้มกว้างให้เขาพลางถอนหายใจอย่างโล่งอกที่มาถงึบ้านอย่าง

ปลอดภัย และยืนรอส่งเขากลับรถเพื่อออกจากซอยตามมารยาท 

เนื่องจากมนัเป็นซอยตนั มทีางออกทางเดยีว

ปรเมศวร์กลบัรถเสรจ็ชะลอรถมาใกล้ๆ กบัที่เธอยนือยู ่เขามอง

หญงิสาวที่ยิ้มกว้างโบกมอืบ๊ายบายให้อย่างน่ารกัและใสซื่อ ไม่มแีวว

ตาเสน่หาในตวัเขาสกันดิ แล้วเปลี่ยนใจจอดรถข้างหน้าเธอในระยะที่

เอื้อมถงึ หญงิสาวมสีหีน้าแปลกใจนดิๆ ในขณะที่เขาลดกระจกลงแล้ว

เอาแขนเท้าขอบประตู ยื่นตัวออกไปนิดๆ จนได้กลิ่นหอมหวานของ

ดอกไม้ที่เขาไม่รู้ว่าคอืดอกอะไร ผสมกบักลิ่นตวัหอมอ่อนๆ ของหญงิ

สาวที่ก้มตวัลงมาหาเขา 

“คุณป้อ...มอีะไรรเึปล่าคะ หรอืว่ากลวัจะออกปากซอยไม่ถูก” 

เนื่องจากว่าก่อนมาทางบ้านเธอ ในหมู่บ้านด้านหน้ามีสี่แยกแบ่ง

หมู่บ้านเป็นโครงการๆ ซึ่งบางทแีทก็ซี่กห็ลงไปทางนั้นแล้วหาทางออก

ไม่เจอ ต้องสงัเกตตู้โทรศพัท์และชื่อป้ายโครงการ

เขายื่นหน้าออกมามองหน้าเธอด้วยรอยยิ้มมเีสน่ห์อย่างบอกไม่

ถูก มนัดรูื่นรมย์ผสมกบัแววเศร้าสร้อย อกีแล้ว เธอใจแป้วชะมดั เวลา

เหน็แววตาแบบนี้ของเขา 

“บ้านพดัอยู่รมิคลองเหรอ ถ้าไม่สงัเกตไม่รู้เลย” เขาชะเง้อคอ 

มองไปทางหลังบ้าน เห็นศาลาหลังน้อยอยู่ริมคลองได้รางๆ เพราะ
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บ้านเธอตามไฟเอาไว้

“ค่ะ” เธอตอบรบัสั้นๆ ยกมอืไหว้ชายหนุ่มใจดอีกีครั้ง จากนี้ก็

คงไม่ได้พบกนั เพราะต่างเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มทีางจะมาเจอกนัได้

เลย  

“ไปละ กนิเค้กให้อร่อยนะ” เขาว่าพลางยิ้มนดิๆ แล้วกดกระจก

ขึ้น รอยยิ้มของชายหนุม่ทั้งหล่อและดดูอีย่างไม่น่าเชื่อ ราวกบัพระเอก

ในหนงัสอืการ์ตนูที่ตวัสงูขายาวและมใีบหน้าผดิมนษุย์ เอ่อ เธอหมาย

ถึงเขาหล่อมากจนไม่น่าเป็นมนุษย์ น่าจะเป็นเทพบุตรหรือเทวดา

มากกว่า 

ภสัสรยิ้มให้เขาอย่างขอบคณุ แล้วรบีหนัหลงัไปไขประตูรั้วเข้า

บ้านอย่างทลุกัทเุล เพราะถงุใบใหญ่ในมอื ชายหนุม่มองหญงิสาวจาก

กระจกมองหลังเพราะไฟดวงกลมที่อยู่ตรงรั้วสว่างมากทีเดียว เขา

หวัเราะออกมาอย่างข�าๆ 

“ตลกชะมดั ยายเดก็บ๊อง” เขาขบัรถช้าๆ เคลื่อนออกไป มอง

กระจกอกีทกีเ็หน็เธอก้าวผ่านประตูรั้วเข้าไปแล้ว แต่ชะโงกตวัออกมา

จากประตูมองเขาหน้าตาตื่นๆ แล้วผลบุหายเข้าไปในบ้าน 

ปรเมศวร์ยิ้มมุมปากอย่างรื่นรมย์ หัวสมองปลอดโปร่ง รู้สึก

สดชื่นอย่างประหลาดกบัการได้พบเจอหญงิสาวตวัเลก็ ตาโตแบ๊วๆ ดู

ธรรมดา 

...แต่ในความรู้สกึกลบัไม่ธรรมดาเสยีอย่างนั้น 

“หึๆ ” ชายหนุ่มหวัเราะออกมาอย่างข�าๆ

“กลับมาแล้วเหรอลูก” คนเป็นแม่เอ่ยถามทันทีเมื่อเห็น

ลูกสาวเดนิเข้ามาในบ้านที่ไม่กว้างนกั มเีพยีงโซฟาไม้ตวัยาวที่วางชดิ

ผนงั 

ภสัราก�าลงันั่งดโูทรทศัน์อยู ่ขณะรอลกูสาวกลบับ้าน ภสัสรโทร. 
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มาบอกตั้งแต่ช่วงสายๆ แล้วว่า ตัวเองได้งานชั่วคราวที่โรงแรมหรูไม่

ไกลจากบ้านนัก และอาจกลับบ้านช้า เธอเลยนั่งรอหลังจากรับ

ประทานอาหารเยน็เสรจ็ โดยสามนีั่งดูโทรทศัน์อยู่ข้างๆ 

“มายงัไงเหรอลูก ท�าไมแม่ไม่ได้ยนิเสยีงมอเตอร์ไซค์เลย”

“เอ่อ พอดวี่าคนที่โรงแรมมาส่งค่ะ บ้านเขาผ่านแถวนี้พอด”ี

“หวิไหมลกู แม่แบ่งกบัข้าวไว้ให้แน่ะ อยูใ่นตูก้บัข้าวนั่นละ” คน

เป็นแม่กลุกีจุอบอกลูกสาว เพิ่งสงัเกตว่าอกีฝ่ายถอืของมาพะรงุพะรงั 

แต่ไม่ทนัอกีคนที่ลกุไปช่วยแล้ว

“โอ๊ะ กล่องอะไรเบ้อเริ่มเลยลูก” คนเป็นพ่อที่ไปช่วยหิ้วของ

แหวกถงุดูของด้านใน แล้ววางไว้ที่โต๊ะเตี้ยข้างหน้าโซฟา 

“ขนมเค้กค่ะพ่อ เป็นของที่เหลอืจากในงานค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ของ

เหลอืนะคะ เป็นของใหม่ที่ยงัไม่มใีครแตะค่ะ กนิได้ แล้วกม็แีซนด์วชิ

ด้วย พ่อแม่ชมิได้เลยนะคะ เดี๋ยวพดัขอไปอาบน�้าแป๊บ แล้วจะลงมา

คยุด้วย” บอกบดิามารดาด้วยรอยยิ้มสดใสแล้ว เธอกร็บีวิ่งขึ้นชั้นบน

ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อกลบัลงมาอาบน�้าที่ห้องน�้าชั้นล่างด้านหลงับ้าน

ตดิกบัส่วนครวั

ในขณะที่สองสามภีรรยานั่งกนิเค้กคนละชิ้นด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม 

พลางดูโทรทศัน์ไปด้วย พอลูกสาวเดนิออกมาจากด้านหลงับ้านกห็นั

ไปยิ้มให้

“เค้กอร่อยมากเลยลูก ท่าทางจะแพง พ่อไม่เคยกินเค้กนิ่มๆ 

แบบนี้มาก่อนเลย ว่ามั้ยน้อง” วนัชยับอกลูกสาวพลางยิ้มกว้างจนเหน็

ชอ็กโกแลตตดิฟัน ดูตลกจนลูกสาวข�าแล้วหนัไปถามภรรยา

“อื้ม อร่อยมากลกู เค้กมะพร้าวนี่กอ็ร่อย ทั้งหอมทั้งนุม่” ภสัรา

ไม่ได้ตอบสาม ีแต่บอกลูกสาวพร้อมกบัตกัเค้กเข้าปากไปอกีค�า

“ค่ะ อร่อยมากจรงิๆ เดี๋ยวพดัจะลงมาชมิเค้กมะพร้าวบ้าง” ว่า

พลางก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปใส่เสื้อผ้า ไม่นานก็ลงมาหาพ่อแม่ ประแป้ง
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เยน็หอมกรุน่ในชดุนอนเสื้อแขนสั้นกางเกงขาสั้นแค่เข่า ผ้าเนื้อนิ่มพื้น

ขาวพมิพ์ลายกล้วยหอมกระจายทั่วตวั พลางนั่งลงแทรกกลางระหว่าง

พ่อแม่ 

“ไม่เห็นมีใครกินแซนด์วิชเลย ไม่ชอบเหรอคะ” เธอสังเกตว่า

กล่องแซนด์วชิใสยงัไม่ถูกเปิดออก

“โอย พ่อแม่กนิข้าวอิ่มแล้วลูก แต่ยงักนิขนมได้อยู่ คนละชิ้นก็

พุงกางแล้ว” คนเป็นพ่อว่าพลางเอามือลูบกระหม่อมลูกสาวสุดที่รัก

เบาๆ ด้วยสายตาเอน็ดู คนเป็นแม่เลยถามออกมา

“จะกนิข้าวเลยไหม เดี๋ยวแม่ไปช่วยยกออกมา”

“อุ๊ย ไม่ต้องค่ะแม่ เดี๋ยวพดัท�าเอง แค่ไปขายของแม่กเ็หนื่อย

มากแล้ว เดี๋ยวพดัมาค่ะ ตกัราดเอาดกีว่า” ว่าพลางกล็กุเดนิเข้าครวั

ไปแล้วกลบัออกมาพร้อมข้าวโปะไข่เจยีวและแกงส้มดอกแคผกับุง้ถ้วย

เลก็มาวางบนโต๊ะ จากนั้นกน็ั่งลงกบัพื้นเพื่อกนิอาหารอย่างง่ายๆ

“แซนด์วชินี่หนกูเ็อาใส่ตูเ้ยน็ไว้กนิพรุง่นี้นะลกู” คนเป็นแม่บอก

ด้วยรอยยิ้ม มองลูกสาวกินอาหารจากฝีมือตัวเองด้วยความรักหมด

หวัใจ 

ภสัสรเป็นลูกสาวคนเดยีวที่ได้อย่างใจทกุอย่าง คนแถวนี้มกัเมาท์

มอยว่ามีลูกสาวก็เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน ไปโรงเรียนแป๊บๆไม่ทัน 

ท�าบตัรประชาชนกม็ผีวัแล้ว แถมมั่วสมุ วนัๆ เอาแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์

แว้นกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันหน้าด้านๆ ไม่ทัน

เรียนจบ ม.3 มันก็ท้องป่อง ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูก กลายเป็นปัญหา

สงัคมที่แก้ไม่ตก 

เด็กก�าพร้าที่ถูกทิ้งจึงมีอยู่มากมายในสถานเลี้ยงเด็ก หรือไม่ก็

ทิ้งให้ปูย่่าตายายเลี้ยง พอโตขึ้น เดก็กม็พีฤตกิรรมคล้ายเดมิเพราะอยู่

ในสงัคมที่ต�่าตม มนี้อยที่จะใฝ่เรยีนและตั้งใจท�ามาหากนิเพื่ออนาคต

ของตวัเอง ชวีติของเดก็จงึวนลูปอยู่แบบนี้ 
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เดก็สาวอย่างภสัสรจงึถกูปรามาสในเรื่องนี้ไปด้วย ใจของพ่อแม่

นั้นอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนแห่งนี้เหลือทน แต่ก็ติดที่เงินน้อย 

เธอกบัสามไีม่ได้มาจากครอบครวัที่ร�่ารวย สามกีบัเธอนั้นพายเรอืขาย

ขนมจนีน�้ายาหาเช้ากนิค�่า เงนิทองพอกนิพอใช้ ไม่ต้องไปกู้หนี้ยมืสนิ

เหมอืนคนอื่นกถ็อืว่าดนีกัหนา

ดทีี่ช่วงนี้รายได้ดเีมื่อเสาร์อาทติย์และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์เธอกบั

สามพีายเรอืไปขายของที่ตลาดรมิคลอง นกัท่องเที่ยวนยิมมาเที่ยวกนั

มากมายจนตลาดคกึคกั ท�าให้เจ้าของที่รมิคลองซึ่งอยูต่ดิตลาดท�าบ้าง 

ตลาดจึงยาวไปตลอดแนวริมคลองเป็นระยะไกลพอสมควรทีเดียว 

ท�าให้มรี้านค้าเป็นจ�านวนมาก มทีวัร์ต่างประเทศมาลง 

พ่อค้าแม่ค้าบนบกนั้นมีมาก แต่พ่อค้าแม่ขายบนเรือยังมีน้อย 

นัยว่าขายยากและขายของได้น้อย เนื่องจากเรือแคบและวางของได้

จ�ากดั แต่เธอกบัสามมีกัน้อย หวงัก�าไรไม่มาก ขายหมดที่ท�าไปบนเรอื

กก็ลบับ้านสบายใจ 

ตอนนี้สองสามีภรรยาเลยมีเงินเก็บกับเขาบ้างแล้ว เก็บไว้ได้

เยอะหน่อยพอที่จะดาวน์บ้านและส่งธนาคาร ยายหนูพัดมีเงินเดือน

ช่วยส่งอกีแรง พร้อมเมื่อไร ครอบครวัของเธอกจ็ะย้ายออก บ้านหลงั

นี้เป็นมรดกของพ่อสามีก็จริง แม้จะอยู่มานานและผูกพัน แต่สภาพ

แวดล้อมที่เปลี่ยนไป และอนัตรายที่อาจเกดิกบัลกูสาวกท็�าให้เธอกงัวล

“แม่คะ พรุ่งนี้พัดอาจได้งานท�าแล้วค่ะ ทางโรงแรมที่พัดไป

สมคัรงานเขาก�าลงัดูต�าแหน่งงานให้อยู่ เลยนดัสมัภาษณ์พดัอกีครั้ง” 

เธอบอกมารดาหลงัจากรบัประทานอาหารเสรจ็แล้ว ตอนนี้นั่งกนิเค้ก

มะพร้าวตบท้ายอย่างเอรด็อร่อย

“โอ๊ย ลกูพ่อโชคดจีรงิ ถ้ายงัไงโทร. มาส่งข่าวบ้างนะลกู เผื่อพ่อ

จะได้ไปรอรบัหน้าหมู่บ้าน” คนเป็นพ่อเอื้อมมอืไปตกัเค้กมะพร้าวชิ้น

ที่ลูกสาวกินอยู่มาชิม “เออ มันอร่อยจริงด้วย พ่อชอบมากกว่าเค้ก
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ชอ็กโกแลตซะอกี”

“มอีกีหลายชิ้นเลยค่ะพ่อ แต่อย่ากนิมากนะคะ เดี๋ยวเบาหวาน

ถามหา” ลูกสาวแหย่บดิาอย่างสนทิสนม

“ไม่ต้องกลัว พ่อแข็งแรง ตรวจแล้วไม่เป็น ผลของการออก

ก�าลงักายกด็แีบบนี้ละ ไม่ต้องพึ่งยา” วนัชยัหวัเราะข�า พลางหนัไปหา

คนเป็นภรรยา “คนนี้ละไม่แน่ กินแล้วก็นอน ไม่ยอมออกก�าลังกาย  

ดทีี่ท�าขนมจนีเอง เลยได้ออกก�าลงัไปในตวั”

พ่อกับแม่หมักแป้งท�าขนมจีนเองกับมือ มีทั้งแป้งสดและแป้ง

หมกัให้ลกูค้าเลอืก วนัจนัทร์ถงึศกุร์พ่อแม่จะพายเรอืขายขนมจนีน�้ายา

ล่องตามคุ้งน�้าละแวกคลองที่เชื่อมต่อกนั แต่วนัหยดุเสาร์อาทติย์สอง

สามภีรรยาจะเพิ่มความน่ากนิด้วยการใส่สธีรรมชาตลิงไปในแป้งด้วย 

ขนมจนีจงึมหีลากส ีส่วนน�้ายากม็ทีั้งน�้ายาปลาช่อนเข้มข้น น�้ายาป่า

รสเผด็จดัจ้าน น�้าพรกิรสหวานหอม แล้วกแ็กงเขยีวหวานที่มใีห้เลอืก

ทั้งไก่และหมู 

แม่บอกว่าเพื่อความน่าสนใจของสินค้า เอาใจลูกค้าให้มาซื้อ 

แล้วก็ได้ผลจริงๆ เพราะขายดีมาก เรียกว่าหมดทุกวันจนแม่ยิ้มหน้า

บาน พ่อพายเรอืร้องเพลงกลบัมาบ้านพร้อมขนมจากเรอืของแม่ค้าเจ้า

อื่นที่ช่วยอดุหนนุกนั เป็นมติรภาพของพ่อค้าแม่ค้าแบบไทยๆ ที่ยงัหา

ได้ในตลาดรมิคลอง

“พี่วันละก็ น้องจะเอาเวลาไหนไปออกก�าลังกาย กว่าจะขาย

ของกลบัมาบ้านกเ็ยน็ย�่า ไหนจะเกบ็ล้าง เตรยีมของอกี ไม่ไหวละ ขอ

กนิอิ่มนอนหลบักพ็อแล้ว” ภสัราบอกเสยีงกลั้วหวัเราะ 

แม่ของเธออายอุ่อนกว่าพ่อเป็นสบิปี เวลาไม่อาจท�าลายความ

รกัความห่วงใยและความเสมอต้นเสมอปลายของสองคนนี้ได้เลย เคย

พดูคยุเรยีกขานกนัแบบไหนกย็งัเป็นอยูอ่ย่างนั้น พ่อกบัแม่มกัเรยีกกนั

ว่า ‘พี่’ กบั ‘น้อง’ ดูน่ารกัไม่แคร์สื่อกนัเลยทเีดยีว 



64   เสน่ห์ร้ายเพทุบายรัก

ช่างน่าอจิฉาจรงิจริ๊ง...ภสัสรยิ้มในใจ

“น้องกอ็้างแบบนี้ทกุท ีปลกุไปเดนิเช้าๆ กไ็ม่เอา เสยีเวลาสกั

ครึ่งชั่วโมงกไ็ด้เหงื่อแล้ว” คนเป็นสามยีงัต่อว่าไม่เลกิ แต่ฟังแล้วดูจะ

เป็นการกระเซ้ากนัมากกว่าพดูจรงิจงั เพราะการเรยีกขานกนัแบบงุง้งิ้ง

นี่ละ

“ไม่เอาละพี่วนั น้องไปนอนดกีว่า ขี้เกยีจฟังคนขี้โม้” ภสัราค้อน

ให้สาม ีแล้วลกุขึ้นจะเกบ็จานเกบ็ช้อนที่กนิเค้กเมื่อครู่ แต่ลูกสาวเอ่ย

ห้ามเสยีก่อน

“ไม่ต้องหรอกค่ะแม่ เดี๋ยวพดัเกบ็ล้างเอง พ่อกบัแม่ไปนอนเถอะ

ค่ะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาท�าขนมจีนน�้ายาอีก ส่วนพัดก็ต้องตื่นไป

สมัภาษณ์งานเหมอืนกนั”  

“น้องไปนอนก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่อยู่คุยกับหนูพัดสักประเดี๋ยว 

แล้วจะตามขึ้นไป” วันชัยบอกอีกฝ่ายยิ้มๆ คนเป็นภรรยาจึงเดินเข้า

ห้องน�้าเพื่อล้างหน้าแปรงฟัน เดินประแป้งออกมาหน้าผ่อง แล้วขึ้น

บนัไดไปนอน

สองพ่อลูกยงัคงนั่งกนิเค้กคยุกนักะหนงุกะหนงิ

“พรุ่งนี้พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งปากซอยเหมือนเดิมนะลูก” คน

เป็นพ่อบอก มองลูกสาวตวัน้อยของเขาอย่างแสนรกัและภาคภูมใิจ 

ชวีติประจ�าวนัของครอบครวั ซึ่งเขาต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรยีน

ใกล้บ้านตอนเข้าเรียนอนุบาลจนถึงประถม แต่พอลูกเข้าเรียนมัธยม 

เขากข็ี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งลกูที่หน้าปากซอยหมูบ้่านแทน โดยลกูสาวจะ

ขึ้นรถเมล์ไปโรงเรยีนเองจนกระทั่งเรยีนจบมหาวทิยาลยั และตอนนี้ก็

ก�าลงัจะท�างาน 

ภสัสรเป็นเดก็ด ีไม่เคยมเีรื่องชู้สาวให้เขาต้องเป็นห่วงเลย ช่วง

เรยีนมหาวทิยาลยัอาจมเีพื่อนชายเข้ามาบ้าง แต่ภสัสรกค็บแบบเพื่อน

หมด และตั้งหน้าตั้งตาเรยีนหนงัสอืจนจบ 
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“ค่ะพ่อ รอฟังข่าวดีนะคะ” คนเป็นลูกยิ้มให้พ่อ บอกด้วย 

น�้าเสยีงสดใส

“เก่งจรงิๆ ลูกพ่อ เดี๋ยววนัรบัปรญิญาพ่อจะให้รางวลั” ลกูสาว

เพิ่งจบมาใหม่ๆ เลยยงัไม่ถงึเวลาเข้าพธิรีบัปรญิญาบตัร “สงสยัต้อง 

เตรยีมตดัชดุหล่อๆ แล้ว คอยดูนะจะแต่งให้โก้ พวกปากหอยปากปู

แถวนี้จะได้หบุปากซะท”ี

“พ่อก ็แค่ทกุวนันี้พ่อแม่บอกไปทั่วว่าพดัเรยีนจบมหา’ลยั พวก

ลงุๆ ป้าๆ แถวนี้กต็าร้อนผ่าวกนัแล้ว” เธออดข�าพ่อแม่ไม่ได้ วนัที่เธอ

น�าใบจบการศึกษากับทรานสคริปต์มาให้ ท่านก็รีบเดินออกไปโม้กับ

คนแถวนี้ให้รู้กันทั่ว ว่าลูกฉันนี่ละจบปริญญาตรีเชียวนะ ใครอย่าได้

มาสบประมาท 

ว่าไปแล้ว คณุวนัชยักบัคณุภสัรากร็้ายไม่เบาเลยละ ฮ่าๆ

หลังจากนั่งคุยเล่นดูรายการโปรดด้วยกันสักพัก พ่อก็เดินไปดู

ประตูว่าล็อกเรียบร้อย แล้วไปนอนบ้าง เธอจึงเก็บของปิดไฟชั้นล่าง

เพื่อขึ้นห้องนอน

พอปิดไฟ มเีพยีงแสงที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเหลก็ดดั หวัถงึ

หมอนแทนที่จะหลับ แต่กลับนอนลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้น เมื่อใจดัน 

กระหวดัไปนกึถงึชายหนุ่มที่มาส่งเธอเข้า

แปลกจงัที่แววตาวบิวบัระคนเศร้าโศกของเขายงัตดิอยูใ่นหวัไม่

อาจลบเลอืนได้เลย ยามหลบัตากลบัยิ่งแจ่มชดั ในความมเีสน่ห์ชวน

ลุม่หลงนั้น เมื่อมองลกึลงไป เธอเหน็ความเศร้าและเยน็ชาที่กดักนิเขา

อยู่ อะไรนะที่ท�าให้คนใจดอีย่างเขามแีววตาแบบนี้ 

เธอไม่ได้คดิถงึเขาแบบที่ผู้หญงิคนหนึ่งตกหลมุรกัใครสกัคน

แต่มนัเป็นภาพจ�าที่ตดิอยู่ในหวั

สงสารเหรอ ไม่น่าใช่

แล้วความรู้สกึนี้มนัเรยีกว่าอะไรกนันะ
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เหน็อกเหน็ใจ? ใช่...โอ๊ย นี่เธอคงจะบ้าไปแล้ว เขาออกจะรวย 

เพอร์เฟกต์ หล่อร้ายชวนหลงใหลขนาดนั้น คงมคีนรายล้อมเตม็ไปหมด 

โดยเฉพาะสาวๆ เฮ้อ...นอนดกีว่า

ทว่าจนแล้วจนรอดภัสสรก็ไม่อาจข่มตาหลับลงได้ เมื่อแววตา

วบิวบัระคนเศร้าของชายหนุม่ใจดคีนนั้นยงัตดิตาตดิใจไม่ยอมออกไป

ไหน กระทั่งง่วงจดัจงึผลอ็ยหลบัไปเอง 

ปรเมศวร์ขับรถเข้าไปในคฤหาสน์ที่กว้างใหญ่และโอ่อ่า 

สวนแบบองักฤษตามไฟไว้ตลอดเส้นทางที่รถวิ่งไปจนถงึหน้าบ้าน และ

ขบัไปจอดในโรงรถ จากนั้นจงึเดนิเรว็ๆ เข้าไปในตวัคฤหาสน์ เขามอง

นาฬิกาข้อมือที่บอกเวลาเกือบห้าทุ่ม บิดามารดาคงขึ้นนอนกันหมด

แล้ว มสีาวใช้วิ่งออกมารบัหน้า เพื่อสอบถามว่าเขาต้องการอะไรหรอืไม่ 

เขาเลยบอกให้ไปนอนเสยี 

ชายหนุม่เพยีงเดนิขึ้นบนัไดตรงโถงกลางไปเงยีบๆ ห้องของเขา

อยู่ตรงกลางๆ ของบ้าน ในขณะที่พ่อกบัแม่อยู่ห้องทางปีกขวา บ้าน

หลังนี้ทั้งใหญ่และกว้างขวางตามสไตล์ยุโรปที่เน้นความหรูหราและ

อลังการ ไม่ใช่สไตล์ของเขา แต่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็ก จนไปอยู่อเมริกา 

และได้กลบัมาอยู่ถาวรอกีครั้ง

ปรเมศวร์เปิดประตูห้องอันกว้างขวางราวกับโรงแรมห้าดาว ที่

แบ่งโซนห้องนอน ห้องแต่งตวั ชดุโซฟานั่งเล่น และห้องน�้า ระเบยีง 

ทกุอย่างดูหรูหราและสะดวกสบายราวกบัเขาเป็นเจ้าชายกไ็ม่ปาน 

ชายหนุ่มถอดเสื้อสูทออกพาดไว้บนโซฟา จากนั้นจงึเดนิเข้าไป

ในส่วนห้องแต่งตัว ถอดเสื้อผ้าเครื่องกายเพื่ออาบน�้าช�าระร่างกาย 

ปกติเขาจะใช้เวลาในการแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน�้าเพื่อผ่อนคลายจาก

การท�างานค่อนข้างนาน แต่วันนี้เขาอยากนอนมากกว่า จึงใช้เวลา

อาบน�้าและใส่เสื้อผ้าไม่นาน ก็ออกมานอนบนเตียง ก�าลังจะปิดไฟ
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นอนกน็กึอะไรบางอย่างขึ้นมาได้

เขาลกุจากที่นอนไปยงัชดุโซฟานั่งเล่นที่ตวัเองพาดเสื้อสทูเอาไว้

บนพนกัพงิ ล้วงลงในกระเป๋าเสื้อไม่มขีองที่ต้องการ เลยเดนิเข้าไปใน

ห้องแต่งตวั ค้นหาอะไรบางอย่างกบัเสื้อผ้าที่วางพาดเอาไว้บนราวเตี้ย 

ซึ่งตอนสายๆ สาวใช้จะเข้ามาแยกเสื้อผ้าไปซกัรวมถงึเข้ามาท�าความ

สะอาดห้อง ที่สุดชายหนุ่มยิ้มออกมาทันทีเมื่อค้นในกระเป๋ากางเกง

แล้วหยบิผ้าเชด็หน้าสขีาวออกมา 

มนัมรีอยเปรอะชอ็กโกแลตนดิหน่อย เขาเดนิถอืมนัออกมาแล้ว

นั่งตรงปลายเตยีง กางผ้าผนืเลก็สขีาวออก กเ็หน็ว่าที่มมุหนึ่งมลีายปัก

ดอกไม้ใบไม้เลก็ๆ ประกอบขึ้นเป็นรูปตวั P อย่างน่ารกั 

ตวั P คงย่อมาจาก ‘พดั’ สนิะ...ปรเมศวร์ใช้นิ้วลูบบนลายปัก

นั้น สงัเกตเหน็ว่ามนัไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบนกั ลายปักยงัโย้ๆ เย้ๆ คง

เพิ่งหดัปัก 

ตลกด.ี..คดิแล้วกย็ิ้มออกมาอย่างเผลอไผล ดวงตาพราวระยบั

โดยไม่รู้ตวั

เขาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับปลายผ้าทั้งสองขึ้นส่องก็รู้สึกขัดใจกับ

รอยเป้ือนชอ็กโกแลตเลก็ๆ นั่น จงึเดนิเข้าห้องน�้าไปที่อ่างล้างหน้า ซกั

ด้วยสบูเ่หลวโดยขยี้เบาๆ ไม่นานกล้็างออก แล้วตากไว้กบัราวพาดผ้า

ที่ผนัง ผ้าผืนบางๆ ผึ่งลมไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้ง เพราะอยู่ใกล้หน้าต่าง

บานเลก็ที่ระบายอากาศ

ปรเมศวร์เดนิกลบัออกมาด้วยสหีน้าผ่อนคลาย แล้วกลบัขึ้นไป

นอนบนเตยีงกว้างตามเดมิ ปิดไฟจะนอนกน็อนไม่หลบัตามที่ตั้งใจไว้ 

ภาพหญงิสาวตวัเลก็ๆ ผมยาว ไว้ผมหน้าม้า ตาโตแบ๊วๆ เหมอืนลูก

แมว กลบัแจ่มชดัในความทรงจ�า เขาแทบจะได้ยนิเสยีงเมี้ยวๆ อยูข้่าง

หูด้วยซ�้า 

ท่าทหีงอๆ แต่เวลาไม่พอใจที่ได้ยนิเขาพูดผดิหูขึ้นมา กเ็หมอืน
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จะตาวาววบัพร้อมจะโต้กลบัอย่างไม่เกรงกลวัทนัที

ถ้าไม่ถึงบ้านเธอก่อน เขาอาจจะได้เห็นคนตัวเล็กขี้โมโหก็ได้ 

เวลาโกรธแล้วตอบโต้จะเป็นอย่างไรนะ เขาชักอยากเห็นเสียแล้วส ิ

แมวน้อยจะมเีขี้ยวเลบ็อะไรเจบ็แสบขนาดไหน 

หรอืบางทอีาจขย�้าเขาด้วยเขี้ยวคมเลก็ๆ เมื่อยามจวนตวั...

“หึๆ ” ปรเมศวร์ยิ้มกริ่มทเีดยีวเมื่อคดิว่าอาจถูกอกีฝ่ายฝังเขี้ยว

ลงบนต้นคอ หากไปแหย่แมวน้อยให้โกรธ

“แม่ครบั ช่วยด้วย แม่ ผมเจบ็ โอ๊ย พีค่รับ อย่าท�าผมเลย 

ผมเจบ็ ผมจะไม่ดื้อไม่ซน ผม...ฮอืๆ” 

เด็กชายปารมีร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเจ็บปวด เขาเผลอ

ท�าแก้วน�้าล้มลง ด้วยกลัวว่ามันจะกลิ้งตกโต๊ะลงไปแตก เขาเลยรีบ

ตะปบแก้วเอาไว้ แต่แทนที่จะคว้าไว้ได้ เหตกุารณ์กลบัยิ่งเลวร้ายกว่า

เดิม เมื่อแก้วล้มลงพร้อมกับที่มือน้อยปัดโดนถ้วยแกงกะทิหมูใส่ฟัก

คว�่าไปด้วย มนัไหลนองบนโต๊ะและโดนเสื้อผ้าสามใีหม่ของแม่ที่นั่งตรง

ข้ามเปรอะเตม็ไปหมด

‘เสื้อกู ไอ้ปลา มงึ!’

หลงัจากนั้นเขากถู็กชายหนุม่ที่อายนุ้อยกว่าแม่หลายปีตบอย่าง

แรงจนร่วงตกเก้าอี้ ถลาลงไปนอนเค้เก้กบัพื้น ก�าลงังงๆ กบัแรงกระทบ

ที่ถูกมอืใหญ่ฟาดเผยีะกึ่งกกหูกึ่งแก้ม ได้ยนิเสยีงลั่นเปรี๊ยะในหู แก้ม

ชาร้อน สมองมนึเบลอ เข่าและแขนที่ลงถงึพื้นก่อนมรีอยแตกจนรู้สกึ

แสบ 

‘ไอ้เดก็เหี้ย มงึท�าอะไรของมงึเนี่ย มงึท�าเสื้อกเูป้ือนหมดเลยเหน็

มั้ย ไอ้จญัไร’

‘ว ีปลามนัไม่ได้ตั้งใจ’ แทนที่ปรารถนาจะลกุขึ้นมาดลูกูชาย แต่

กลบัรบีไปดูเสื้อผ้าของผวัหนุ่ม พลางหนัมาด่าเดก็ชายอย่างโมโห
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‘ไอ้ปลา แกนี่มนัโง่จรงิๆ ทั้งโง่ทั้งเซ่อ โอ๊ย มงึนี่มนัน่าร�าคาญ

จรงิ พ่อมงึกผ็ลกัภาระ เอามงึมาให้กู สารเลวจรงิๆ’ ว่าพลางกห็นัไป

หาผ้ามาเชด็ให้ผวัรกัอย่างพะเน้าพะนอ ไม่แม้แต่จะมาสนใจว่าลกูชาย

เป็นอย่างไรบ้าง 

เดก็ชายปลาลกุขึ้นมานั่ง แผลเก่ายงัไม่ทนัหาย แผลใหม่บนเข่า

และศอกก็มาใหม่ รอยฟกช�้าทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันหลายจุด เมื่อ

เจบ็ เดก็ที่ผวิเนื้ออ่อนกร็้องไห้ออกมา ยิ่งร้องไห้เสยีงดงั ผวัใหม่แม่ก็

ปรี่เข้ามาเตะซ�้าจนเขาตวังอ จกุจนร้องไม่ออก 

หูข้างที่ไม่โดนตบได้ยินเสียงชายใจร้ายด่าทอเขาเสียงดัง 

เหมอืนว่านายวรีะจะเข้ามาเตะซ�้า แต่แม่ที่ยนืตวัสั่นหน้าซดีรบีร้องห้าม

ออกมา พร้อมกบัดงึตวัชายหนุ่มเอาไว้ 

แม่ช่วยเขาแล้ว แม่ปกป้องเขา...

เดก็น้อยยิ้มออกมาเมื่อลมืตาขึ้นมอง ตอนนี้เขาทั้งเจบ็ปวดและ

ระบมไปหมด

‘อย่าว.ี..อย่าท�ามนัเลย เดี๋ยวมนัตายขึ้นมาหรอก’

แต่...เหมือนว่าแม่จะไม่ได้ช่วยเขา แม่เพียงเป็นห่วงว่าผู้ชาย

ใจร้ายที่เป็นผวัแม่จะถูกต�ารวจจบั

แม่ไม่ได้ปกป้องเขา...แม่ไม่เคยปกป้องเขาเลยด้วยซ�้า

ไหนใครบอกว่าคนที่รกัเราที่สดุกค็อืพ่อแม่ แล้วแม่ที่กอดผู้ชาย

ที่ท�าร้ายลูกตวัเองคนนี้ล่ะ...

เดก็ชายปลาร้องไห้ออกมาอย่างสิ้นหวงั แต่ตอนนี้เขาเจบ็เหลอื

เกนิ ไม่มใีครช่วยเขาได้

เขาไม่มใีครเลย เขาก�าลงัจะตายใช่ไหม...ถ้าเขาตายไป คงมแีต่

คนดใีจ ตวัภาระที่ไม่มปีระโยชน์กบัใคร ตวัภาระที่น่ารงัเกยีจ คนที่ไม่มี

ใครต้องการอย่างเขาไม่น่าเกดิมาเลย

เขาเหนื่อยล้าและเจ็บจนทนไม่ไหวแล้ว เขาไม่อยากลืมตาขึ้น
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มาบนโลกใบนี้อกี ท�าไมโลกใบนี้โหดร้ายกบัเขานกั ท�าไม...

เขาไม่อยากหาค�าตอบแล้ว เขาอยากพกั...พอแล้วกบัโลกใบนี้

เด็กชายปลาหลับตาพร้อมกับความมืดที่เข้าครอบง�า สติหลุด

ลอยไปกบัความบอบช�้าทั้งร่างกายและจติใจ 

“แม่...” เสยีงทุม้แหบต�่าเปล่งออกมาอย่างยากเยน็ พร้อมกบัที่

เขาลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืด แสงที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างใน

คนืเดอืนหงายท�าให้มองเหน็ข้าวของภายในห้องได้เลอืนรางเมื่อมนี�้าตา

ไหลอาบใบหน้า ชายหนุม่กวาดตามองไปรอบๆ พลางถอนหายใจออก

มา

ปรเมศวร์ลุกขึ้นนั่งบนเตียงกว้าง เกลี่ยน�้าตาของเด็กชายออก

จากแก้มเบาๆ ความหดหูแ่ละเศร้าเกาะกนิจนหน่วง หนาวเหนบ็เข้าไป

ถงึหวัใจ ความฝันเมื่อครู่ช่างแจ่มชดักว่าครั้งไหนๆ เขาไม่ได้ฝันถงึวยั

เดก็มานานมากแล้ว และในความฝันนั้นล้วนเป็นความทรงจ�าเก่าก่อน

ที่เคยเกดิขึ้นจรงิ 

มนัตดิอยูใ่นความทรงจ�าในวยัเดก็ที่ไม่เคยลบเลอืนไปจากใจได้

เลย 

ชายหนุ่มลุกจากเตียงไปยืนกอดอกริมหน้าต่างบานยาว ทอด

สายตามองลงไปยงัสวนสวยที่ตามไฟเอาไว้ 

เกดิอะไรขึ้นกบัเขา ท�าไมจงึฝันถงึเรื่องราวในวยัเดก็ขึ้นมา เป็น

เพราะเขามาอยูเ่มอืงไทยและรูอ้ยูแ่ก่ใจว่า คนที่ท�าร้ายจติใจอยูไ่ม่ไกล

จากอทิธพิลของเขาที่จะยื่นมอืไปจดัการเมื่อไรกไ็ด้

ปรเมศวร์ให้คนตามสืบว่าผู้หญิงใจร้ายคนนั้นอยู่ที่ไหน และ

ผูช้ายคนนั้นที่เคยท�าร้ายเขาอย่างแสนสาหสัเป็นอย่างไร ตอนนี้ข้อมูล

อยู่ในมือของเขาหมดแล้ว เวรกรรมได้ตามสนองผู้หญิงคนนั้นอยู่ไม่

น้อยเลย

ผูห้ญงิคนนั้นทั้งแก่และทรดุโทรมลงมาก ในขณะที่มนัคนนั้นเข้า
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สู่วัยกลางคนและไม่ได้ซื่อสัตย์กับเจ้าหล่อน แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังทน

อยู่กบัมนัและหาเงนิมาปรนเปรอมนัอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

ส่วนชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเขาซึ่งก็อายุมากตามวัย แต่ดู

ภมูฐิานขึ้น และอยูก่บัครอบครวัใหม่อย่างมคีวามสขุ คงลมืไปแล้วว่า

ยงัมลีูกชายอยู่อกีคน หึๆ

ปรเมศวร์เหยียดยิ้มมุมปาก เยาะเย้ยให้ความเห็นแก่ตัวของ

มนษุย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่...


