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“กรี๊ดดด!”

เสียงกรีดร้องแหลมปรี๊ดที่ดังจนแสบแก้วหูส่งผลให้ร่างสองร่าง

ที่ก�าลังโรมรันพันตูกันอยู่ถึงกับชะงักกึก ฝ่ายชายมองที่มาของเสียง

แล้วตีหน้าแทบไม่ถูก สมองประมวลผลอย่างเร็วจี๋ว่าจะจัดการ

สถานการณ์เฉพาะหน้าอย่างไรดี ส่วนฝ่ายหญิงเชิดหน้าขึ้นอย่างไม่

ยี่หระ มองคนที่มาใหม่ด้วยมาดของผู้ชนะ

“ขอโทษค่ะ ดฉินับอกแล้วว่าคณุเดยีวมแีขก แต่ว่าคณุคนนี้เธอ 

เอ่อ...เธอ...” เลขานุการวัยกลางคนที่ถลันตามเข้ามาอีกคนลนลาน

แก้ตวัอกึอกั ไม่รูว่้าควรจะท�าอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ เธอไม่อยาก

ล่วงเกนิใครทั้งนั้น เพราะยงัไม่แน่ใจว่าสดุท้ายแล้วรถไฟขบวนไหนของ

เจ้านายจะมาวนิ

“ไม่เป็นไรครบัคณุทพิย์” ศารทูล สนิธวรตัน์ หรอืคณุเดยีว ที่

เลขานุการสาวใหญ่เรียกเมื่อสักครู่เอ่ยกับเธออย่างไม่ถือสาหาความ 

เขาไม่โทษว่าเป็นความบกพร่องของอีกฝ่ายแต่อย่างใด เพราะเห็นๆ 

อยู่ว่าพรทพิย์น่าจะพยายามห้ามปรามแล้ว

“แกลงมาจากตักคุณเดียวเดี๋ยวนี้เลยนะ” หญิงสาวผู้มาใหม่

กรดีเสยีงอกีครั้ง ชี้หน้าผู้หญงิอกีคนที่ยงันั่งลอยหน้าลอยตาอยู่บนตกั
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ศารทูลอย่างเอาเรื่อง

“ถือสิทธิ์อะไรมาสั่งฉันยะ” อีกฝ่ายไม่ยอมลดราวาศอก กอด

คอเจ้าของตกัที่ตนเองนั่งอยูไ่ว้แน่นราวกบัจะประกาศความเป็นเจ้าของ

“กส็ทิธิ์ที่ฉนัเป็นแฟนคณุเดยีวน่ะสยิะ” นกัชกมมุแดงประกาศ

กร้าว

“ฉันต่างหากที่เป็นแฟนคุณเดียว อย่ามาหน้าด้านโมเมหน่อย

เลยย่ะ” นกัชกมมุน�้าเงนิกป็ระกาศศกัดาแบบไม่ยอมน้อยหน้า

“เอ่อ...ผมว่าค่อยๆ คุยกันดีไหมครับ” กรรมการแบบศารทูล

พยายามห้ามปรามให้นกัชกแต่ละคนเข้ามมุของตวัเองไปก่อน ค่อยๆ 

ดันนักชกร่างอวบบนตักตัวเองออกห่างเพื่อความยุติธรรมของทั้งสอง

ฝ่าย จะได้ไม่มใีครพูดได้ว่าเขาล�าเอยีงเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

ดูเหมือนนักชกมุมน�้าเงินซึ่งคิดว่าตัวเองก�าลังได้เปรียบคู่ต่อสู ้

จะไม่เหน็ด้วยกบักรรมการนกั เพราะรบีกอดคอกรรมการไว้มั่น มอืไม้

เหนียวหนึบยิ่งกว่าตีนตุ๊กแกที่ทาทับด้วยกาวตราช้างอีกที กรรมการ

พยายามแกะเท่าไรก็แกะไม่ออก ท�าเอาถึงกับเหงื่อแตกพลั่กไป 

เหมอืนกนั

“แก!” นกัชกฝ่ายแดงตวาดลั่นเมื่อเหน็คู่ต่อสู้พยายามที่จะตดิ

สนิบนด้วยการเบยีดหน้าอกหน้าใจถูไถกรรมการให้เหน็คาตา รบีก้าว

ฉบัๆ ตรงไปหา นาทนีี้ไม่มกีารคดิถงึกตกิาใดๆ ทั้งสิ้น คว้าหมบัเข้าที่

เส้นผมอกีฝ่ายแล้วกระชากเตม็แรงอย่างไม่ปรานี

“โอ๊ย!” คนโดนจกิหวัอทุานเสยีงแหลม ถงึแม้ไม่อยากปล่อยมอื

ก็จ�าเป็นต้องปล่อย เพราะจ�าเป็นต้องรักษาหนังหัวของตัวเองไว้ก่อน 

ดูท่าทางแล้วคู่ต่อสู้คงไม่ยอมเลิกราหากลากเธอออกห่างจากศารทูล

ไม่ได้ ถูกอกีฝ่ายลากถูลู่ถูกงัอย่างน่าเวทนา

“ซ่านักใช่ไหมแก ไม่รู้ของใครเป็นของใครใช่ไหม” ฝ่ายแดงที่

ก�าลังได้เปรียบถือโอกาสจิกหัวอีกฝ่ายลงต�่าจนคู่ต่อสู้ทรุดลงกับพื้น 
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แล้วฉวยจงัหวะขึ้นคร่อมอย่างรวดเรว็ น�าศลิปะมวยปล�้ามาผสมอย่าง

คล่องแคล่ว จากนั้นกส็ะบดัฝ่ามอืใส่เป็นพายบุแุคมจนมองแทบไม่ทนั 

ดูๆ ไปก็คล้ายๆ ฝ่ามือไร้เงาของท่านจอมยุทธ์ในภาพยนตร์จีนอยู่

เหมอืนกนั เรยีกได้ว่าเป็นศลิปะการต่อสู้ที่ไม่อาจระบไุด้ว่าเป็นชนดิใด

กนัแน่

ศารทูลถงึกบัอ้าปากหวอ คาดไม่ถงึว่าสาวสวยที่เขาเคยคดิว่า

เซ็กซี่ขยี้ใจ ที่แท้แล้วจะเป็นท่านจอมยุทธ์ปลอมตัวมา หลังจากหาย

ตกตะลึงก็คิดจะเข้าไปแยกทั้งคู่ออกจากกัน เพราะกลัวเหตุการณ์จะ

ลกุลามไปมากกว่านี้

ขณะนั้นเองฝ่ายที่ถูกเล่นงานจนงอมพระรามกด็เูหมอืนจะตั้งตวั

ตดิแล้ว จงึน�ากลยทุธ์ของฝ่ายตรงข้ามมาใช้บ้างด้วยการคว้าหมบัเข้า

ที่เส้นผมของคนที่นั่งคร่อมตนเองอยู่ ทั้งดงึทั้งกระชากเหมอืนต้องการ

ระบายแค้นจนอกีฝ่ายถงึกบัหวัคะม�าลงมาหา

ดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะคิดว่านั่นคือสุดยอดวิชาที่จะน�าไปสู่

ชยัชนะได้ เพราะคราวนี้ต่างฝ่ายต่างคว้าเส้นผมของกนัและกนัเอาไว้ 

กระชากดงึไปมาจนลงไปนอนกลิ้งอยูบ่นพื้นทั้งคู ่ผลดักนัอยูบ่นอยูล่่าง

สลบักนัไปมาเป็นระยะๆ ต่างไม่ยอมปล่อยมอืจากกนั ดูๆ  ไปกเ็หมอืน

รกักนัปานจะกลนื เพราะไม่ว่าศารทลูกบัพรทพิย์จะพยายามท�าอย่างไร

กไ็ม่ยอมแยกออกจากกนั เสยีงกรดีร้องสลบักบัเสยีงด่าทอดงัขึ้นแทบ

จะตลอดเวลาราวกบัก�าลงัเกดิกลยีคุ

“นี่มนัเกดิอะไรขึ้น!”

เสยีงดงัก้องราวกบัฟ้าผ่าท�าให้สถานการณ์ดเุดอืดที่ก�าลงัด�าเนนิ

อยู่ชะงกักกึ ทกุคนหนัไปมองที่มาของเสยีงเป็นตาเดยีวกนั

“ป๊า!” ศารทลูอทุานเรยีกเมื่อเหน็ว่าฮโีรที่มากอบกูส้ถานการณ์

ให้โลกกลบัมาสงบสขุอย่างเดมิคอืใคร

“ฉันถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น!” เจ้าสัวเจษฎาตวาดเสียงดัง 
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ดวงตายาวรีชั้นเดียวบ่งบอกเชื้อชาติ ถลึงตาใส่บุตรชายคนเดียวจน

เขยีวปั้ด

“คอื...คอืว่า...” คนเป็นลูกอกึอกั แทบไม่กล้าสบตา

นักชกฝ่ายแดงและฝ่ายน�้าเงินยุติศึกลงชั่วคราว ทั้งที่ยังตัดสิน

ไม่ได้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะ รีบผลุนผลันลุกขึ้นเมื่อรู้ว่าผู้มาใหม่เป็นใคร 

รบีทกัทายท�าคะแนนทนัที

“สวสัดคี่ะคณุพ่อ”

สองสาวประสานเสยีงทกัทายบดิาของศารทลูแบบพร้อมเพรยีง

กันโดยไม่ได้นัดหมาย พอได้ยินอีกฝ่ายพูดเหมือนกับตัวเองก็หันไป

ถลงึตาใส่กนั ก่อนจะสะบดัหน้าใส่อกีคนจนคอแทบเคลด็

เจ้าสวัเจษฎามองอดตีผูห้ญงิสวยสองคนที่ยนือยูใ่นห้องท�างาน

ลูกชายด้วยสีหน้าปั ้นยาก ที่ต้องใช้ค�าว่าอดีตก็เพราะสภาพของ 

เจ้าหล่อนทั้งคู่เวลานี้ดูแทบไม่ได้ ผมเผ้ายุ่งเหยงิเป็นกระเซงิ แถมยงัมี

หลายกระจกุที่หล่นเกลื่อนกลาดอยู่บนพื้น แยกไม่ออกว่าของใครเป็น

ของใคร ใบหน้ากเ็ตม็ไปด้วยริ้วรอยขดีข่วนจากเลบ็ของคู่ต่อสู้ เสื้อผ้า

ยบัย่นจนดูไม่ได้ มองๆ ไปคล้ายคนสตไิม่เตม็เตง็อย่างไรชอบกล จน

เขาท�าใจทกัทายกลบัไม่ลง หนัไปเข่นเขี้ยวใส่บตุรชายแทน

“เดี๋ยวแกตามฉนัไปที่ห้องท�างานเลยนะไอ้เดยีว”

‘ไอ้เดยีว’ ของเจ้าสวัเจษฎาท�าหน้าจ๋อย ลองคนเป็นพ่อเอ่ยเสยีง

เขยีวและเรยีกเขาว่าไอ้เมื่อไร แสดงว่าโทสะก�าลงัพุง่ปรี๊ดจนสดุเพดาน 

ถ้าท�าได้ศารทูลกอ็ยากหนกีลบับ้านไปหาหม่าม้าเสยีให้รูแ้ล้วรูร้อด เขา

เป็นลูกชายคนเดยีว เป็นสดุสวาทขาดใจของหม่าม้า อย่างไรเสยีป๊าก็

คงไม่กล้ากระทบืเขาต่อหน้าหม่าม้าเป็นแน่ แต่ตาเขยีวๆ ของคนเป็น

พ่อกท็�าให้ไม่กล้าเสี่ยง ได้แต่รบัค�าเสยีงอ่อย “ครบัป๊า”

แม้บตุรชายจะรบัปากแล้ว แต่เจ้าสวัเจษฎากย็งัหน้าตงึราวกบั

หนังกลอง ปรายตาไปมองรถไฟสองขบวนของบุตรชายที่ชนกันจน
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วินาศสันตะโรอีกแวบหนึ่ง ก่อนจะสะบัดหน้าแล้วเดินกลับไปที่ห้อง

ท�างานของตัวเองทันที ตั้งใจจะไปรอช�าระความเจ้าตัวดีให้รู้ส�านึก 

เสยีบ้าง

พอคล้อยหลงับดิา ศารทูลกห็นักลบัไปมองสองนกัชกสาวบ้าง 

ใบหน้าหล่อเหลาถงึกบัเหยเกเมื่อเหน็สภาพของทั้งคู่ ความคดิไม่ต่าง

จากคนเป็นพ่อนกั สารรปูของสองสาวตอนนี้ท�าให้เขาจนิตนาการความ

สวยที่เคยคดิว่ามไีม่ออก พลนัสะดุง้โหยงเมื่อพวกหล่อนประสานเสยีง

ขึ้นมาพร้อมกนัอกีครั้ง

“คณุเดยีวขา...”

เสียงเรียกโหยหวนบวกกับการถลาเข้ามาหาพร้อมกันท�าให้

ศารทูลถึงกับถอยหลังกรูด นึกถึงภาพตัวเองที่ถูกหญิงสาวสภาพ 

กระเซอะกระเซงิสองคนประกบซ้ายขวาแล้วกใ็ห้รูส้กึสยองขึ้นมาอย่าง

บอกไม่ถูก

การโผเข้าไปหาศารทูลพร้อมกันท�าให้ไหล่ของสองสาวกระทบ

กันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คู่ต่อสู้ที่ยังสรุปผลแพ้ชนะไม่ได้จึงหันมา

ถลงึตาใส่กนัอกีครั้ง ตั้งท่าจะเปิดศกึรอบใหม่อกีรอบ

“หลบไปสยิะ ฉนัจะไปหาคณุเดยีว” หนึ่งในสองรบีพูดก่อน 

“ฉันก็จะไปหาคุณเดียว หล่อนนั่นแหละหลบไป” อีกคนก็ไม่

ยอมหลกีทางให้

“ฉนัก่อน ฉนัต้องได้ไปก่อน” เอ่ยพลางใช้ไหล่กระแทกอกีฝ่าย

“ฉนัก่อน!” อกีฝ่ายกก็ระแทกกลบั ประกาศให้รู้ว่าอย่างไรกไ็ม่

ยอมถอยเดด็ขาด

ระหว่างที่สองสาวเลกิชกมวยแล้วหนัไปเปิดศกึคนชนคนราวกบั

อยู่ในลกีอเมรกินัฟตุบอลอยู่นั้น ศารทูลกไ็ม่อยู่ดูผลว่าใครจะเป็นฝ่าย

ชนะแล้วได้มาหาเขาก่อน เพราะที่แน่นอนที่สดุคอืเขาต้องไปก่อนเป็น

คนแรก!
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“ผมไปหาป๊าก่อนนะครับคณุทพิย์ ส่วนสองคนนี้ ถ้าเขายงัไม่

ยอมเลกิ คณุกโ็ทร. ให้ รปภ. มาจดัการกแ็ล้วกนันะครบั ตอนนี้ดเูหมอืน

เราพดูอะไรไปกค็งไม่เข้าหแูล้ว” เสอืส�าอางสั่งความเลขาฯ เมื่อเหน็ว่า

สองสาวยงันวัเนยีกนัไม่เลกิ ก่อนจะก้าวฉบัๆ ตรงไปยงัห้องท�างานของ

บดิาทนัท ี เพราะคดิว่าหากช้ากว่านี้ เขาอาจจะน่วมกว่าสองคนนั้นก็

เป็นได้

เจ้าสัวเจษฎาเหลือบตาขึ้นมองเมื่อได้ยินเสียงประตูเปิด 

กพ็บว่าคนที่เขารออยู่มาถงึแล้ว เจ้าตวัโผล่แต่หน้าเข้ามาก่อนราวกบั

จะหยั่งเชงิ ยงัไม่กล้าก้าวเข้ามาในห้องทั้งตวั ท�าราวกบัว่าขอดลูาดเลา

ก่อน

“เลกิท�าตวัเหมอืนจิ้งจกเกาะผนงัได้แล้ว แกมานี่เลยไอ้ตวัด”ี

“ป๊าก็ ท�าไมต้องท�าเสียงแบบนั้นด้วยล่ะ น้องเดียวกลัวจะแย่

แล้ว”

เจ้าสวัเจษฎามอง ‘น้องเดยีว’ ที่ตวัโตราวกบัยกัษ์ปักหลั่นแล้ว

ลมสว้านก็แทบจะตีขึ้นมาอีกรอบ ตวาดอีกฝ่ายเสียงเขียว “ฉันไม่ใช่

หม่าม้าแก ไม่ต้องมาน้องเดียวน้องแดวอะไรทั้งนั้น มานี่เลยไอ้ตัวด ี

ก่อนที่ฉนัจะโมโหมากกว่านี้”

เมื่อมกุลกูน้อยหอยสงัข์ใช้กบัคนเป็นพ่อไม่ได้เหมอืนที่ใช้กบัแม่ 

น้องเดยีวกไ็ด้แต่เดนิหน้าม่อยเข้าไปในห้องท�างานของบดิา ตรงไปนั่ง

ที่เก้าอี้หน้าโต๊ะท�างานของอกีฝ่ายด้วยท่าทางสงบเสงี่ยมเจยีมตวั

“อย่าคดิว่าท�าหน้าสลดแล้วฉนัจะใจอ่อนแบบหม่าม้าแกนะ ไอ้

ลูกเวร ดูซิว่าวันนี้แกท�าอะไรลงไป โรงแรมฉันไม่ใช่ตลาดสดให้พวก

ชะนขีองแกมาตบตแีย่งผวักนัแบบนี้นะโว้ย! นี่ยงัดนีะที่ตกีนัอยูใ่นห้อง

ท�างานแก ฉนันกึภาพไม่ออกเลยว่าถ้าแม่พวกนั้นอาละวาดอยูข้่างล่าง 

แขกจะพากนัแตกตื่นขนาดไหน” สภาพของสองสาวท�าให้ท่านเจ้าสวั
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อดสะพรงึไม่ได้

“อู๊ยยย...ป่าป๊าอย่าโวยส ิเดี๋ยวความดนัขึ้น” ศารทูลรบีประจบ

เสยีงอ่อนเสยีงหวาน เรยีกป่าป๊าเหมอืนตอนเป็นเดก็ชายตวัน้อยอย่าง

คล่องปาก

เจ้าสัวเจษฎาโมโหจนหายใจหอบซะจนตัวกระเพื่อม แม้จะ 

บอกว่าไม่ใจอ่อน แต่พอถูกลูกชายเรียกว่าป่าป๊าก็อดยอมรับไม่ได้ว่า

ระดับความโกรธไม่ได้พุ่งปรี๊ดเท่าเดิม ได้แต่ถลึงตาใส่เพราะไม่อยาก

ให้อกีฝ่ายได้ใจ

“สักวันฉันคงต้องเส้นเลือดในสมองแตกตายเพราะแกนี่แหละ 

ไอ้ลูกไม่รกัด”ี คนเป็นพ่อบ่นกระปอดกระแปด แต่น�้าเสยีงฟังดูแล้วก็

ทราบว่าไม่ได้เกรี้ยวกราดเท่าตอนแรก

คนที่เป็นทั้งไอ้ลูกเวรบวกไอ้ลูกไม่รักดียิ้มเผล่เมื่อเห็นว่าบิดา

คลายความเกรี้ยวกราดลงแล้ว เอ่ยแก้ตวัด้วยน�้าเสยีงอ่อยๆ “ผมไม่ได้

ตั้งใจสกัหน่อย ใครจะไปรู้ล่ะครบัว่าอยู่ๆ เขาจะมาหาพร้อมกนั แถม

มาถงึกไ็ม่พูดพร�่าท�าเพลงอะไรทั้งนั้น ซดักนันวัเลย”

พอนึกถึงการฟัดกันแบบไม่มีใครยอมใครของคู่ควงทั้งสองคน 

ศารทลูกอ็ดขนลกุไม่ได้ อดคดิไมไ่ด้ว่าถ้าเผื่อเจ้าหล่อนเกดิสามคัคกีนั

แล้วหนัมารมุเขาแทนกน็่ากลวัอยู่ไม่น้อย

“ยงัจะมาแก้ตวัอกี!”

เสียงดุของบิดาท�าให้เพลย์บอยหนุ่มหลุดออกจากภวังค์ รีบ

ยนืยนัความบรสิทุธิ์ “ผมไม่ได้แก้ตวันะครบัป๊า ที่พูดมาน่ะเรื่องจรงิทั้ง

นั้น เขามากนัเองจรงิจริ๊ง”

เสียงสูงๆ ของลูกชายท�าเอาความดันของเจ้าสัวเจษฎาพลอย

พุ่งสูงไปด้วย ไม่รู้เหมือนกันว่าศารทูลไปเอานิสัยแบบนี้มาจากไหน   

เพราะเขาเองกร็กัเดยีวใจเดยีวต่อภรรยามาตลอด “กเ็พราะความแรด

ของแกนั่นแหละ จบีดะ ไอ้ค�าว่าคล�าดูไม่มหีางกเ็อาหมดนี่ถูกสร้างมา
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เพื่อแกสนิะ”

“โอ๊ย! ป๊ากล่าวหาผมเกินไปแล้ว ผมไม่ใช่พวกมั่วไม่เลือกสัก

หน่อย แต่ละคนน่ะผมเลอืกแล้วเลอืกอกี อย่างน้อยๆ กต็้องคปัดขีึ้น

ไป เลอืกมาอย่างดทีั้งนั้น”

“ไอ้เดยีว! ไอ้...ไอ้...” เจ้าสวัเจษฎาโมโหจนปากคอสั่น “ผู้หญงิ

ดีๆ ไม่ได้หมายถึงมีหน้าอกคัปดีนะโว้ย นี่แกตั้งใจกวนประสาทฉัน 

ใช่ไหม”

“โธ่...ข�าๆ น่ะป๊า ผมเห็นป๊าซีเรียสเกินไปต่างหาก ถึงชวนคุย

สนกุๆ”

“ข�าๆ บ้านแกสิ นี่ถ้าแกไม่ใช่ลูกชายคนเดียวนะ ฉันตัดหาง-

ปล่อยวดัแกไปแล้วรู้ไหม” คนเป็นพ่อเข่นเขี้ยว

“ถงึป๊าเอาผมไปปล่อยวดั เดี๋ยวหม่าม้ากไ็ปรบัผมกลบับ้านอยูด่ ี

เพราะงั้นอย่าเปลอืงแรงเลยเนอะ เดี๋ยวจะเหนื่อยเปล่าๆ ผมห่วงป๊านะ

เนี่ย เอาเป็นว่าต่อไปผมจะไม่ให้ใครมาวุ่นวายที่โรงแรมอีกแล้ว ป๊า 

ยกโทษให้ผมสกัครั้งนะครบั นะๆ”

เสยีงออดอ้อนของลกูชายท�าให้คนเป็นพ่อได้แต่โคลงศรีษะด้วย

ความอ่อนใจ เสยีงที่พูดกพ็ลอยอ่อนลงด้วย “ถ้าขนืฉนัยงัปล่อยให้แก

ท�าตัวเป็นเสือผู้หญิงแบบนี้ต่อไป สักวันแกคงเป็นเอดส์ตายให้ฉันกับ

หม่าม้าแกขายหน้าชาวบ้านแน่ๆ”

“แหม...ป๊าก ็ผมกแ็ค่ท�าตวัให้สมกบัชื่อที่ป๊าตั้งให้ ใครๆ จะได้รู้

ว่าป๊าผมไม่ได้ซี้ซั้วตั้งชื่อให้ลูกชายไงครับ ถึงพวกเราจะมีสายเลือด

มงักร แต่กต็้องแสดงให้ทกุคนรู้ว่าภาษาไทยของพวกเราแขง็แรง” คน

ที่มชีื่อที่แปลว่าเสอืโคร่งแถไปเรื่อย

“แล้วแกคิดว่าผู้หญิงดีๆ เขาจะอยากมีผัวเป็นเสืองั้นเหรอ ไอ้

ลูกบ้า” เจ้าสวัเจษฎาด่าอกี เพราะไล่ต้อนเท่าไรลูกชายกไ็ม่จนมมุ

“กไ็ม่เหน็เป็นไร ผมกร็อเสอืตวัเมยีสกัตวักไ็ด้ จะได้สมศกัดิ์ศรี
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กนัหน่อย”

เสอืเพลย์บอยเอ่ยพลางยิ้มแฉ่งให้บดิา ไม่ได้นกึจรงิจงักบัเรื่อง

ที่พูดแต่อย่างใด เพราะไม่คดิว่าจะมผีู้หญงิคนไหนจะร้ายถงึขั้นปราบ

เสอืแบบเขาได้ ที่เคยเจอกม็แีต่ใส่ชดุลายเสอืดาวสดุเซก็ซี่ พอถอดออก

มาก็กลายเป็นนางแมวยั่วสวาทไปซะอย่างนั้น ซึ่งเขาก็ค่อนข้างชอบ

อยู่เหมอืนกนั

“ตกลงแกจะเอาเมียประเภทเดียวกับแกใช่ไหมฮ้าไอ้เดียว แต่

รอบๆ ตวัแก ฉนัไม่เหน็แม่เสอื แม่สงิห์ เหน็แต่ชะนกีบัแรด”

“แหม...ป๊าก ็เกดิเป็นชายทั้งทมีนักใ็ช้ชวีติให้สมศกัดิ์ศรหีน่อยสิ

ครบั ว่ากนัว่าเหนอืกว่าเสอืกน็่าจะเป็นสงิห์ เอาไว้ผมหานางสงิห์เจอ

เมื่อไร จะจบัมาเป็นสะใภ้ให้ป๊ากบัหม่าม้าชื่นใจกแ็ล้วกนันะครบั ยงัไง

กไ็ม่เอาชะนกีบัแรดมาเป็นลกูสะใภ้ป๊าเดด็ขาด อนันั้นเอาไว้บรโิภคเพื่อ

ความบนัเทงิเฉยๆ โลกนี้มผีู้หญงิมากมายจนเลอืกไม่ถูก ป๊ากต็้องให้

เวลาผมคดัสรรหน่อยสคิรบั”

เจ้าสวัเจษฎาสดูลมหายใจลกึเพื่อระงบัอารมณ์ คยุกบัปลาไหล

ใส่สเกตแบบศารทูลมักจะท�าให้เขาเสียการควบคุมตัวเองเสมอ “แก

บันเทิงมามากพอแล้วเจ้าเดียว บันเทิงซะจนฉันกับหม่าม้าแกจะเป็น

ประสาทตายอยู่แล้ว ต้องมาคอยลุ้นอยู่ทุกวันว่าแกจะไปคว้าสาว 

ที่ไหนมาเป็นเมีย ในเมื่อแกเลือกเองไม่ถูก ฉันกับหม่าม้าแกจะเลือก

ให้เอง”

“ป๊าหมายความว่ายงัไงครบั” ศารทลูถามพลางมองคนเป็นพ่อ

ด้วยท่าทีระแวดระวัง เรื่องวันนี้คงจะท�าให้ท่านโมโหมาก ขนาดเขา

พยายามพูดจาบ้าบอให้อารมณ์ดขีึ้นบ้างกด็ูเหมอืนจะไม่ได้ผลนกั

“หมายความว่าฉนัจะให้แกแต่งงานซะทนี่ะส”ิ

“แต่งงาน!”

“ท�าไม ร้องซะเสยีงดงัเชยีว ดใีจมากเหรอไอ้เสอื” เจ้าสวัถาม
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อย่างอารมณ์ดเีมื่อเหน็ลูกชายท�าท่าเหมอืนก�าลงัจะเป็นบ้า หลงัจาก

ท�าให้คนเป็นพ่ออย่างเขาเกอืบจะบ้ามาก่อนหน้านี้แล้ว

“ดใีจอะไรกนัล่ะครบั ผมเกอืบหวัใจวายตายแน่ะ ป๊าอย่าล้อเล่น

แบบนี้สิครับ” ศารทูลโอดครวญ แต่คนเป็นพ่อไม่มีทีท่าว่าจะเห็นใจ

สกันดิ

“ฉนัไม่ล้อเล่นสกัหน่อย”

“ป๊าจะท�าแบบนี้กบัผมไม่ได้”

“ได้ไม่ได้ฉนักจ็ะท�า”

“ถ้าป๊าบงัคบัผม ผมจะ...ผมจะ...”

“ท�าไม แกจะลงไปนอนดิ้นกับพื้นเหมือนตอนเด็กๆ งั้นเหรอ  

เอาส ิไม่อายกต็ามใจแก” คนเป็นลูกยงัไม่ทนัจะเอ่ยปากข่มขู่กถ็ูกคน

เป็นพ่อดกัคอเอาไว้ก่อน

“ป๊าอะ” เมื่อไม้ตายที่เคยใช้ในวยัเดก็ไม่ได้ผล ศารทูลกไ็ด้แต่

ท�าเสียงตัดพ้อใส่บิดา “ผมสัญญาแล้วไงว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้ 

อกีแล้ว ป๊าอย่าท�าแบบนี้กบัผมส ิ ผมยงัใช้ชวีติหนุ่มโสดไม่คุ้มค่าเลย

นะ”

“แกไม่ต้องมาต่อรองเลยเจ้าเดยีว ถ้าจบัผู้หญงิที่แกเคยฟีเจอรงิ 

ทั้งหมดมายนืเรยีงกนั แถวคงยาวไปถงึสไุหงโก-ลกโน่น อย่างนี้แกยงั

ว่ายงัใช้ชวีติโสดไม่คุ้มค่าอกีเรอะไอ้ตวัแสบ”

“ป๊าอะ ท�าไมต้องจริงจังขนาดนี้ด้วย นี่ตกลงป๊าคิดจะให้ผม

แต่งงานกบัใครเนี่ย ถงึได้มาบงัคบัเอาๆ อย่างนี้ อยู่ๆ กเ็อาถงุมาคลมุ 

ไม่กลัวผมหายใจไม่ออกจนขาดใจตายไปหรือไงกัน พูดจาก็ทันสมัย  

รู้จกัฟีเจอรงฟีเจอรงิ แต่ท�าไมถงึคดิอะไรๆ โบราณแบบการคลมุถงุชน

ล่ะคร้าบ มันย้อนแย้งนะแบบนั้นน่ะ” คนกลัวถูกคลุมถุงชนร่ายยาว

เป็นขบวนรถไฟ

“ป๊าจะให้แกแต่งงานกับยายปิ๊ก!” คนเป็นพ่อเอ่ยขึ้นหลังจาก
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ปล่อยให้ลูกชายฝอยจนน�้าลายแตกฟองได้สกัพกั

“ยายป๊ิก!” ศารทลูอทุานลั่นเมื่อทราบว่าบดิามารดาต้องการให้

ตวัเองแต่งงานกบัใคร

“ใช่ ยายป๊ิกนั่นแหละ ดใีจไหมล่ะ ว่าที่เจ้าสาวแกสวยชนดิหนึ่ง

ไม่มสีองเลยเหน็ไหม ไอ้ที่แกควงๆ อยู่น่ะสู้ไม่ได้สกัคน”

ศารทลูท�าหน้าป้ันยาก ไอ้เรื่องความสวยของ บณุฑรกิ หรอืยาย

ปิ๊ก ที่เขากับบิดาก�าลังพูดถึงนั้นไม่ได้ต่างจากที่ผู้เป็นพ่อว่ามาสักนิด 

บณุฑรกิขึ้นชื่อเรื่องความงามมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว แต่อย่าไปคดิเลยว่า

ยายนั่นจะเรยีบร้อยอ่อนหวานน่าบชูาเหมอืนดอกบวัขาวตามชื่อ ความ

แสบของยายนั่นเขารูซ้ึ้งยิ่งกว่าใครเพราะคลกุคลตีโีมงกนัมาตั้งแต่เดก็ 

เนื่องจากครอบครวัของเขากบัครอบครวัของเธอสนทิกนัมาก

“ป๊ากบัหม่าม้าคดิอะไรกนัอยู่เนี่ย ยายปิ๊กเนี่ยนะ โอ๊ย! คราวนี้

แหละ คลมุถงุชนขนานแท้เลย ยายนั่นคงวิ่งชนผมอตุลดุเลยละ ตายๆ 

แค่คิดว่าตัวเองต้องมียายปิ๊กเป็นเมียผมก็จะบ้าแล้ว ว่าแต่ต้องแถม

ยายจุ๊บมาด้วยหรอืเปล่า สองคนนั้นเคยแยกกนัซะที่ไหนล่ะ”

ศารทูลโวยวายใหญ่โตเมื่อนึกถึงการแต่งงานของตัวเองกับ

บณุฑรกิ ฟุง้ซ่านไปถงึว่าอาจจะได้ตระการตาแถมมาอกีคน เพราะสอง

สาวนั่นไม่เคยแยกกนัมาก่อน ตดิกนัหนบึยิ่งกว่าแฝดสยามเสยีอกี

“แกก็พูดเกินไปเจ้าเดียว ยายปิ๊กไม่ได้แย่ขนาดนั้นเสียหน่อย 

ส่วนเรื่องยายจุ๊บ ถ้ายายปิ๊กอยากให้ยายจุ๊บมาอยู่บ้านเราด้วย ป๊าก็

ไม่เหน็ว่าจะมปีัญหาตรงไหน” เจษฎารบีแก้ต่างให้ว่าที่ลูกสะใภ้ทนัที

ศารทูลรีบคิดหาเหตุผลมาโน้มน้าวให้บิดาเปลี่ยนใจอย่างเร่ง

ด่วน “ยายปิ๊กหย่านมหรอืยงักไ็ม่รู้ จะให้ผมแต่งงานกบัยายนั่นจรงิๆ 

เหรอครบัป๊า” นกึอะไรได้เสอืเพลย์บอยกน็�ามาอ้างแบบส่งๆ ไปก่อน 

เขาจ�าได้ว่าบุณฑริกกับตระการตาต้องให้คนขับรถไปรับไปส่งที่

มหาวทิยาลยัอย่างกบัเป็นเดก็อนบุาล จนโดนคนล้อเลยีนอยู่บ่อยๆ
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“นี่! น้องเรยีนจบมหาวทิยาลยัแล้ว จะยงัไม่หย่านมได้ยงัไง คน

ที่ยงัไม่หย่านมน่าจะเป็นแกมากกว่า ไม่งั้นคงไม่วุ่นวายหาแต่พวกแม่

สาวคัปดีมาควงอยู่เรื่อยหรอก จริงไหม” คนเป็นพ่อต่อว่าด้วยความ

หมั่นไส้

เจอหมดัเดด็ของบดิาเข้าไป คนที่หมกมุน่เรื่องนมกเ็ลยหน้าม้าน

ไปตามระเบยีบ อึ้งกมิกี่จนไม่รู้จะหาเหตผุลอะไรไปอ้างได้อกี

“ป๊ารูว่้าแกคงตกใจแล้วกอ็ดึอดัใจด้วย คงคดิว่าแกเองโตป่านนี้

แล้ว แถมนี่มนักส็มยัใหม่ ยงัจะมใีครที่โดนพ่อแม่จบัมาคลมุถงุชนอกี

ใช่ไหม” เจ้าสวัเจษฎาถามลูกชายเสยีงอ่อน

ศารทูลมองคนเป็นพ่อ แต่ไม่ได้ตอบอะไรทั้งๆ ที่ก�าลงัคดิอย่าง

ที่ฝ่ายนั้นพูดทกุอย่าง แต่เสยีงอ่อนๆ ของท่านท�าให้เขาคดิว่าน่าจะมี

อะไรมากกว่านั้น

“กเ็พราะแกโตแล้ว แถมยงัเป็นพี่ แต่ยายป๊ิกกอ็ย่างที่เรารู้ๆ  กนั

อยู่” เจ้าสวัเอ่ยพลางถอนหายใจเมื่อนกึถงึบตุรสาวของเพื่อนรกั

พอได้ยนิอย่างนี้ ศารทูลที่ปฏเิสธปาวๆ อยู่เมื่อครู่กห็บุปากลง

ทันที ดวงตาอ่อนแสงลงเมื่อนึกถึงคนที่ตนเองรักไม่ต่างจากน้องสาว 

ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ไม่ผดิกบัคนเป็นพ่อเลยสกันดิ

เจ้าสัวเจษฎาบิดาของศารทูลกับเจ้าสัวเกรียงไกรบิดาของ

บุณฑริกเป็นเพื่อนรักกัน ทั้งคู่รู ้จักกันมาตั้งแต่เป็นเด็กเพราะอยู่ใน

หมู่บ้านเดียวกันตอนอยู่ที่เมืองจีน พวกเขาเป็นหนุ่มเลือดมังกรที่เดิน

ทางเข้ามาตั้งรกรากที่ประเทศไทยในเวลาไล่เลี่ยกนั นอกจากนั้นยงัท�า

ธรุกจิในแขนงเดยีวกนัอกีกค็อืกจิการโรงแรมและรสีอร์ต 

แม้จะเป็นธรุกจิชนดิเดยีวกนั แต่กลบัไม่ได้มองอกีฝ่ายเป็นคูแ่ข่ง 

แต่ท�าตวัเป็นพนัธมติรที่ดตี่อกนัเรื่อยมา พึ่งพาอาศยักนัมาโดยตลอด 

ครอบครวักใ็กล้ชดิสนทิสนมจนเหมอืนเป็นญาตกินัจรงิๆ เสยีด้วยซ�้า

เพราะผู้น�าของทั้งสองครอบครวัมเีชื้อสายจนี จงึมแีนวคดิอยาก
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ให้ลกูสาวและลูกชายของตนแต่งงานกนั นอกจากนั้นกม็เีหตผุลส�าคญั

อกีอย่างกค็อื บณุฑรกิซึ่งเป็นลูกสาวคนเดยีวของเจ้าสวัเกรยีงไกรนั้น 

ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องธุรกิจของครอบครัวเลยแม้แต่น้อย เธอเลือก

เรียนศิลปะ ซึ่งแทบจะไม่สามารถน�าวิชาความรู้ทางด้านนั้นมาช่วย

กิจการของครอบครัวได้เลย ต่างจากศารทูลที่เรียนบริหารธุรกิจมา

โดยตรง และจบออกมาช่วยกจิการของครอบครวัได้หลายปีแล้ว

ความห่วงใยในอนาคตของบณุฑรกิ ท�าให้สองครอบครวัหารอื

กนัจนได้ข้อสรปุว่าควรจะให้เธอแต่งงานกบัศารทลูเสยี เพื่อให้ศารทลู

ช่วยดแูลเธอ รวมถงึบรหิารธรุกจิของทั้งสองครอบครวัต่อไป แม้จะรูว่้า

ทั้งคู่ไมไ่ดร้กัใครก่นัแบบหนุ่มสาว แต่ความผูกพนัฉนัพี่นอ้งกม็มีานาน 

บรรดาผู้ใหญ่จึงได้แต่หวังว่าทั้งคู่จะพัฒนาความสัมพันธ์ไปเป็นแบบ

คนรกัได้ นี่เป็นทางเลอืกที่ทกุคนหารอืกนัมาเป็นอย่างดแีล้ว

“แล้วนี่ยายปิ๊กรู ้หรือยังครับ” ศารทูลถามบิดาก่อนจะถอน

หายใจอกีเฮอืก

“เหน็เจ้าเกรยีงว่าจะบอกเรว็ๆ นี้แหละ”

เพลย์บอยหนุ่มถึงกับกลอกตาเมื่อนึกขึ้นมาว่าบุณฑริกจะมี

ปฏิกิริยาเช่นไรเมื่อรู้เรื่องนี้ “ผมว่าอาเกรียงจะต้องปวดประสาทกว่า

ป๊าแน่ๆ ผมงี้นกึภาพออกเลยว่ายายปิ๊กจะท�าหน้าแบบไหน”

ได้ยินแบบนั้นเจ้าสัวเจษฎาก็ท�าหน้าปั้นยากเช่นกัน ฤทธิ์เดช

ของบณุฑรกิมากแค่ไหน ทั้งสองครอบครวัต่างรู้ดี

ความที่มลีกูสาวคนเดยีว แถมยงัเพิ่งมามตีอนอายมุากแล้ว ท�า

ให้เจ้าสัวเกรียงไกรกับภรรยาตามใจลูกสาวมากพอควร ก็ขนาดที่ว่า

บณุฑรกิอยากเรยีนศลิปะกไ็ม่คดิขดัใจ ทั้งๆ ที่เธอเป็นทายาทคนเดยีว

แท้ๆ แล้วกต็้องมานั่งกลุ้มทหีลงักนัอย่างนี้ไงล่ะ

พอเหน็บดิาท�าหน้าแบบนั้นศารทลูกถ็งึกบัหวัเราะขึ้นมา ท�าเอา

คนเป็นพ่อหนัไปมองด้วยความแปลกใจ เพราะอยู่ๆ เขากห็วัเราะขึ้น



20  เสน่หาพยัคฆินทร์

มาแบบไม่มปีี่มขีลุ่ย

“แกหวัเราะอะไรเจ้าเดยีว” คนเป็นพ่อถามอย่างไม่ไว้ใจนกั

“เหน็หรอืยงัล่ะครบัว่าป๊าโชคดแีค่ไหนที่มลีูกชายอย่างผม”

เจ้าสัวเจษฎามองคนที่ชมตัวเองด้วยสีหน้าพิกล ดูเหมือนว่า

เรื่องหลงตวัเองศารทูลกไ็ม่เป็นสองรองใคร “ไหน แกลองบอกมาซวิ่า

ป๊าโชคดยีงัไง”

“อย่างน้อยป๊ากป็วดประสาทน้อยกว่าอาเกรยีงนั่นแหละ ผมน่ะ

พูดรู้เรื่องกว่ายายปิ๊กเยอะ”

“นี่หมายความว่าแกตกลงแล้วใช่ไหม” เจ้าสวัเจษฎาถามด้วย

น�้าเสยีงตื่นเต้น เพราะนกึว่าต้องบงัคบักนัมากกว่านี้

“พดูอย่างกบัว่าป๊าจะให้ผมปฏเิสธอย่างนั้นแหละ อกีอย่าง ผม

กห็่วงยายปิ๊กเหมอืนกนั” ชายหนุ่มพูดจบกถ็อนใจอกีรอบ

“ขอบใจแกมากนะเดียว” เจ้าสัวเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน ถึง

ชวีติส่วนตวัจะเหลวไหลไปบ้าง แต่โดยเนื้อแท้แล้วเขารู้ดว่ีาลูกชายเป็น

คนมคีวามรบัผดิชอบและมนี�้าใจ

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ผมว่าป๊าเอาเวลาที่มาขอบใจผมนี่ไปช่วย

อาเกรยีงกล่อมยายปิ๊กดกีว่า”

“อืม นั่นสินะ เดี๋ยวป๊าต้องลองสอบถามสถานการณ์ทางโน้น 

ดูบ้าง”

“ป๊า ผมขอเสนออะไรหน่อยได้หรอืเปล่าครบั”

“อะไรเหรอ”

“ผมว่า ถ้ายงัไงแค่ให้ผมกบัยายปิ๊กหมั้นกนัไว้ก่อนได้ไหมครบั 

จะได้มีเวลาท�าใจกันบ้าง คนมันเป็นพี่น้องกันมาตลอดนะครับ อยู่ๆ 

จะให้แต่งงานกนั มนัจั๊กจี้นะป๊า อกีอย่าง เผื่อว่าระหว่างนี้ยายปิ๊กแก

อาจจะเจอเนื้อคูข่ึ้นมากไ็ด้ ยายป๊ิกเพิ่งอายนุดิเดยีว ผมไม่อยากให้แก

รู้สกึว่าถูกพวกเราบบีบงัคบัมากเกนิไป”
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ศารทูลเอ่ยอย่างเห็นอกเห็นใจคนเป็นน้อง เขารู้ดีว่าความเป็น

ไปได้ที่เขากบับณุฑรกิจะเปลี่ยนความรู้สกึที่มต่ีอกนัมาเป็นแบบคนรกั

นั้นแทบจะเป็นศูนย์ ต่อให้หมดหนทางแล้วต้องแต่งงานกนัจรงิๆ เขา

กค็งจะคดิแบบนั้นกบัเธอไม่ลง

บุณฑริกเองก็น่าจะเป็นอย่างนั้นเช่นกัน ดังนั้นการหมั้นกันไว้

กอ่นกน็า่จะพอช่วยได้ เผื่อวา่บางทเีนื้อคูข่องบณุฑรกิจะตกลงมาจาก

ฟ้าเหมอืนผพีุ่งไต้ พวกเขาจะได้ไม่ต้องแต่งงานกนัตามหน้าที่แบบนี้

“อมื ความคดินี้กไ็ม่เลวเหมอืนกนั หมั้นกนัไว้ก่อนกด็”ี เจ้าสวั

เจษฎาพมึพ�า อย่างน้อยกม็เีวลาให้ทั้งคู่ท�าใจบ้าง หากจบัแต่งกนัเลย

ก็เกรงว่าบุณฑริกอาจอาละวาดจนเรือนหอแตก ถ้าได้มีเวลาให้คิด 

สกันดิเดก็สองคนนี้อาจจะพยายามท�าใจให้รกักนัได้บ้าง ถ้าเป็นอย่าง

นั้นคนเป็นพ่อเป็นแม่แบบพวกเขาย่อมมคีวามสขุมากกว่า

ฝ่ายนี้กล็ุน้อย่างไม่ยอมหมดหวงัเช่นกนัว่าลกูหลานจะรกักนัได้

“งั้นก็เอาตามนี้นะครับ งั้นผมไปละ ไม่รู้ว่าป่านนี้คุณพรทิพย์

เป็นยังไงบ้าง” ศารทูลอดเป็นห่วงเลขานุการของตัวเองไม่ได้ ไม่รู้ว่า

ตกลงสองคนนั้นแยกกนัเองหรอืต้องอาศยั รปภ.

“แกนี่น้า ต่อไปจะท�าตัวแบบนี้ไม่ได้แล้วนะ เป็นคนมีคู่หมั้น 

คู่หมายแล้ว ยงัไงกต็้องเหน็แก่หน้ายายปิ๊กแล้วกพ็่อแม่เขาบ้าง”

“โธ่ ป๊า ยงัไม่ทนัได้หมั้นกนัจรงิๆ สกัหน่อย”

“ถอืว่าตกลงกนัทางวาจาแล้ว แกอย่าคดิเบี้ยวเชยีวนะเจ้าเดยีว 

เพราะฉะนั้นกเ็พลาๆ ความแรดของแกลงบ้าง” คนเป็นพ่อถอืโอกาส

ปรามเอาไว้ก่อน

ศารทูลถึงกับท�าหน้าเหลอ นี่ตกลงป๊าเป็นพ่อเขาหรือพ่อของ

บุณฑริกกันแน่ ดูจะรักษาผลประโยชน์ให้ฝ่ายโน้นเหลือเกิน ช่างพูด

ออกมาได้ว่าให้ลดความแรด อสิรภาพก�าลงัจะโบยบนิจากไป มแีต่ต้อง

ใช้ชวีติให้สดุกูต่่างหาก ไม่แน่ว่าวนัดคีนืดพีวกผูใ้หญ่อาจจะจบัเขากบั
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ยายปิ๊กมาแต่งงานกนัแบบกะทนัหนัอกีกไ็ด้

แบบนี้ยิ่งต้องรบีกอบโกยความสขุเอาไว้ ชวีตินี้ไม่มอีะไรแน่นอน

เอาเสยีเลย เป็นโสดอยู่ดีๆ  กม็วี่าที่คู่หมั้นซะอย่างนั้น คดิดูเอาเถอะ!
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เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นท�าให้ศารทูลคว้าเครื่องมือสื่อสาร

ของตนขึ้นมามอง พอเหน็ว่าเป็นสายจากใครกท็�าหน้าหน่าย คาดว่า

บณุฑรกิคงรูเ้รื่องที่ผูใ้หญ่จะจบัเขากบัเธอแต่งงานกนัแล้วอย่างแน่นอน 

ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนจะตัดสินใจรับสาย ยังไม่ทันได้

ทกัทายอะไร ฝ่ายนั้นกส็วนขึ้นมาก่อนเหมอืนก�าลงัร้อนใจเตม็ที่

“สวสัดคี่ะพี่เดยีว นี่ปิ๊กนะคะ”

 “จ้ะ พี่รู้แล้ว มอีะไรเหรอปิ๊ก” ศารทูลแสร้งถามทั้งๆ ที่รู้ดี

“คอื...พี่เดยีวรู้เรื่องที่พวกผู้ใหญ่เขาตกลงกนัหรอืเปล่าคะ”

“เรื่องอะไรเหรอ” ศารทูลยงัแกล้งไขสอืต่อไป

“ก.็..กเ็รื่องที่พ่อพี่กบัพ่อปิ๊กอยากให้เราหมั้นกนัน่ะค่ะ” 

“อ๋อ...พี่รู้แล้ว” ชายหนุม่เอ่ยด้วยน�้าเสยีงสบายๆ หวงัว่าน�้าเสยีง

เหมือนว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรร้ายแรงจะช่วยให้อีกฝ่ายผ่อนคลายได้บ้าง 

บางครั้ง เรื่องบางเรื่องกไ็ด้แต่ท�าใจยอมรบัมนั

“รู้แล้ว?” บณุฑรกิอทุานเหมอืนไม่อยากจะเชื่อ ในเมื่อศารทูลรู้

แล้วท�าไมยังนิ่งอยู่ได้ในขณะที่เธออยากจะบ้าตาย! จึงรีบซักต่อทันท ี

“แล้วพี่เดยีวคดิว่ายงัไงคะ”

“อมื...พี่ว่ากด็เีหมอืนกนันะ” ศารทลูตอบด้วยน�้าเสยีงเรื่อยเฉื่อย
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“ดี! นี่พี่เดียวถูกผีเข้าหรือไง! ที่พ่อพี่กะจะหมั้นให้น่ะปิ๊กนะ! 

ไม่ใช่พวกดาราที่พี่เดยีวควงๆ อยู่”

“พี่รู้แล้ว ก็พวกดาราที่ปิ๊กว่าน่ะ วันก่อนเขามาทะเลาะกันที่

โรงแรมพี่ พี่กโ็ดนป๊าเฉ่งเหมอืนกนันั่นแหละ เลยคดิว่าเราหมั้นกนัไป

ก่อนกด็นีะ เผื่อพวกนั้นรู้ว่าพี่มเีจ้าของแล้วจะเพลาๆ มอืกนับ้าง”

ศารทูลอ้างไปเรื่อยเปื ่อย ไม่กล้าพูดกับบุณฑริกตรงๆ ว่า  

ทกุอย่างเป็นเพราะทกุคนห่วงเธอ กลวัว่าเธอจะพาธรุกจิของครอบครวั

ไปไม่รอด ถงึได้โยนภาระนี้มาให้เขาท�าหน้าที่ดูแลเธอต่อไป 

ถึงเขาจะคิดว่าบุณฑริกเป็นยายจอมแสบ แต่ก็รักใคร่เอ็นดู

ราวกบัน้องแท้ๆ ไหนจะความเคารพที่มตี่อบพุการขีองเธอ แล้วยงัไม่

นับรวมความผูกพันของทั้งสองครอบครัวอีก เขาไม่อาจท�าให้คนเป็น

น้องรู้สกึว่าตวัเองเป็นคนไร้ค่า หรอืเป็นภาระของคนอื่น สูใ้ห้เธอคดิว่า

เขาเหน็ด้วยกบัพวกผู้ใหญ่ซะยงัดกีว่า

“หา! แล้วเรื่องนี้มันเกี่ยวกับปิ๊กตรงไหน ท�าไมปิ๊กต้องซวยไป

ด้วยเล่า!” บุณฑริกต่อว่าด้วยความหัวเสีย เพราะไม่รู้ต้นสายปลาย

เหตทุี่แท้จรงิ ได้แต่คดิว่าอกีฝ่ายประสาทไปแล้ว อยู่ๆ กแ็ปรพกัตร์ไป

เข้าข้างพวกผู้ใหญ่หน้าตาเฉย

“อืมมม...พี่มาคิดๆ ดูแล้ว ถ้าเราแต่งงานกันเรื่องมันก็ลงตัว

หลายอย่าง ธรุกจิของครอบครวัเรากค็งง่ายขึ้น พ่อปิ๊กกบัป๊าพี่ก�าลงัมี

โครงการใหม่ที่ว่าจะลงทนุด้วยกนั อกีอย่างหนึ่งพี่ว่าป๊ิกคงไม่มานั่งหงึ

หวงไร้สาระให้พี่ปวดหวั พอป๊ามาถามเรื่องหมั้นพี่เลยตามใจท่านไป”

ศารทูลอธิบายเพิ่มเติม หวังว่ามันจะท�าให้อีกฝ่ายสงบจิตสงบ

ใจลงได้บ้าง แต่ประเด็นเรื่องความหึงหวงนั่น เขาคิดอย่างนั้นจริงๆ 

บางทีต่อให้แต่งงานแล้ว บุณฑริกก็อาจจะให้เขาไปใช้ชีวิตหัวหกก้น-

ขวิดแบบเดิมก็ได้ เขาไม่คิดว่ายายนั่นจะนึกอยากเป็นคู่ผัวตัวเมียกับ

เขาจรงิๆ หรอก เขาเองกท็�าไม่ลงเหมอืนกนั ไปๆ มาๆ อาจจะเป็นการ
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แต่งบณุฑรกิเข้ามาเพื่อเอามาเลี้ยงเป็นน้องกไ็ด้

โอ๊ย! การเป็นคนดกีท็�าให้มชีวีติพสิดารไปอกี

ศารทลูแทบจะอยากเอาหวัโขกโต๊ะเมื่อจนิตนาการถงึชวีติสมรส

ของตวัเองกบับณุฑรกิ แทบจะอยากจดุธปูบนบานให้เนื้อคูข่องฝ่ายนั้น

โผล่มาซะวันนี้พรุ ่งนี้เลยทีเดียว พลันสะดุ้งโหยง เมื่อได้ยินเสียง

บณุฑรกิตวาดแหวผ่านมาตามสาย

“โธ่! พี่เดยีว ไอ้พี่บ้า!” บณุฑรกิตวาดแว้ดพร้อมทั้งตดัสายทิ้ง

ทนัที

คนที่โดนตัดสายทิ้งก็ไม่ได้โทร. กลับมาหาแต่อย่างใด เพราะ 

รู้จกัฤทธิ์เดชของบณุฑรกิมาตั้งแต่เยาว์วยัจงึรูว่้าถ้าโทร. กลบัไปคงถกู

อาละวาดใส่อกีรอบ ได้แต่นั่งเข่นเขี้ยวใส่โทรศพัท์

“ยายปิ๊กนะยายปิ๊ก ยังมีหน้ามากระแทกหูใส่อีกเรอะ นี่ถ้า 

ไม่เหน็เป็นน้องเป็นนุ่งจะปล่อยลอยแพซะให้เขด็ ยายเดก็แสบ”

ปากต่อว่า แต่ใจก็อดเป็นห่วงไม่ได้เพราะเห็นกันมาแต่เล็กแต่

น้อย ได้แต่คิดเสียดายความโสดที่หดสั้นลงทุกทีของตัวเอง ลงว่า

บณุฑรกิโทร. มาโวยวายอย่างนี้ แสดงว่าพวกผู้ใหญ่เตรยีมการพร้อม

แล้ว ยงัเหลอืแต่งานหมั้นเป็นทางการเท่านั้น ยิ่งคดิกย็ิ่งชชี�้า เหน็ทต้ีอง

รบีไปฉลองอ�าลาความโสดให้ช�่าปอดเสยีหน่อยแล้ว

ในขณะที่ก�าลงัปลงอนจิจงัเรื่องความโสดอนัแสนสั้นของตนเอง

อยู่นั้น ศารทลูไม่รูเ้ลยว่าบณุฑรกิก�าลงัดิ้นรนช่วยเหลอืตวัเองอย่างสดุ

ฤทธิ์ และการกระท�าของเธอนอกจากจะช่วยตวัเองแล้ว ยงัถอืว่าช่วย

เขาด้วยอีกต่างหาก เนื้อคู่ที่เขาเคยเปรียบเปรยว่าตกมาจากฟากฟ้า

เหมือนผีพุ่งไต้นั้นไม่ได้พุ่งชนแค่บุณฑริกแค่คนเดียว แต่ยังพุ่งมาชน

คนเป็นพี่อย่างเขาอกีด้วย

อาจจะเรียกได้ว่าพื้นดวงของเขากับบุณฑริกนั้นต้องพัวพันกัน

ไปเรื่อย เหมือนกับโชคชะตาดลบันดาลให้ต้องเป็นวงศ์วานว่านเครือ
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และคอยเกื้อหนนุกนัตลอดไป

เพือ่อ�าลาความโสดท่ีก�าลงัจะถกูพรากไป ระยะหลังศารทลู

จึงไปเที่ยวแทบจะทุกคืน ใช้ชีวิตสุดเหวี่ยงราวกับว่าโลกก�าลังจะแตก

ในอกีไม่ช้านี้ ไม่น�าพากบัเสยีงด่าทอของคนเป็นพ่อแต่อย่างใด

กระทั่งวันหนึ่ง เจ้าสัวเกิดทนไม่ไหว ก็เลยมานั่งดักรอเทศนา

ลูกชายตัวดีพร้อมกับภรรยา เพราะสถานการณ์ระหว่างศารทูลกับ

บณุฑรกิดูเหมอืนจะไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวงัเท่าไรนกั

“ท�าอะไรกันอยู่เหรอคร้าบ...” ศารทูลส่งเสียงระรื่นมาแต่ไกล 

เมื่อเหน็ว่าบดิามารดานั่งอยูด้่วยกนัที่ห้องนั่งเล่น ความที่รูว่้าตวัเองขดั

ค�าสั่งบดิา ท�าให้ส่งยิ้มประจบไปเป็นทพัหน้า

“กน็ั่งรอแกนั่นแหละไอ้ตวัด”ี เจ้าสวัเจษฎาเอ่ยพร้อมกบัท�าตา

เขยีวใส่

“น้องเดยีวมานี่มา” โศรยากวกัมอืเรยีกลูกชาย

ไอ้ตวัดขีองเจ้าสวัเจษฎารบีถลาไปนั่งข้างคนเป็นแม่ทนัท ีเพราะ

นี่คอืยนัต์คุม้ภยัที่ขลงัที่สดุแบบไม่จ�าเป็นต้องผ่านการปลกุเสกจากวดั

ไหน ต่อให้ป๊าโมโหอย่างไร อย่างน้อยก็ไม่กล้าลงมือต่อหน้าหม่าม้า

แน่นอน

คนเป็นพ่อถลงึตาใส่เมื่อเหน็ท่าทางรูห้ลบเป็นปีก รูห้ลกีเป็นหาง

ของลูกชาย อดต่อว่าภรรยาไม่ได้ “คณุกค็อยถอืหางมนัอยู่เรื่อย เจ้า

เดยีวมนัถงึได้เหลวไหลแบบนี้”

“ถอืหางอะไรกนัล่ะคะ คณุก ็น้องเดยีวมหีางซะที่ไหนกนั ค่อย

พูดค่อยจากนัดกีว่าค่ะ” โศรยาเอ่ยกบัสามเีสยีงอ่อน

ศารทูลรบีพยกัหน้าหงกึๆ เหมอืนจะบอกว่าเหน็ด้วยกบัมารดา

ทกุอย่าง

แม้จะหมั่นไส้ลูกชายแค่ไหน แต่เมื่อภรรยากางปีกปกป้อง 
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แบบนี้ เจ้าสวัเจษฎากจ็ดัการอะไรไม่ถนดันกั

โศรยาภรรยาของเขาเป็นลกูสาวเจ้าของห้องแถวที่เขาเช่าอยูเ่มื่อ

ครั้งที่เดนิทางมายงัเมอืงไทยใหม่ๆ บดิาของเธอกเ็ป็นชาวจนีที่เข้ามา

ตั้งรกรากในเมอืงไทยเช่นกนั พอลมืตาอ้าปากได้กส็ร้างห้องแถวไว้ให้

หนุ่มสาวเลอืดมงักรที่เดนิทางมาใหม่เช่าอยู่ในราคาถูก 

เจ้าสัวเจษฎาในตอนนั้นเรียกว่ามีแต่ตัวจริงๆ แต่ถึงอย่างนั้น 

โศรยาก็ไม่รังเกียจเมื่อรู้ว่าเขามีใจให้เธอ เขาอาศัยความมุมานะและ

พากเพยีร สร้างเนื้อสร้างตวัขึ้นมาจนทดัเทยีมกบัเธอ กระทั่งได้แต่งงาน

กนัในที่สดุ

ความที่ซาบซึ้งน�้าใจของภรรยาที่ไม่เคยนกึรงัเกยีจตน อกีทั้งยงั

ส�านกึบญุคณุที่พ่อตาเคยให้การช่วยเหลอืเมื่อครั้งที่ยงัตั้งตวัไม่ได้ ส่ง

ผลให้เขารกัใคร่และเกรงใจคูช่วีติมาก แทบจะไม่เคยท�าให้เจบ็ช�้าน�้าใจ

สกัอย่าง สขุภาพเธอไม่ค่อยแขง็แรง นอกจากศารทลูกไ็ม่สามารถมลีกู

ได้อกี จงึค่อนข้างตามใจเจ้าตวัดขีองเขาพอสมควร 

คนเป็นพ่อคดิด้วยความอ่อนใจ เมื่อเหน็ท่าทางกางปีกปกป้อง

คนเป็นลูกที่ภรรยาคู่ทกุข์คู่ยากก�าลงัท�าอยู่

“แกรู้ไหมว่ายายปิ๊กเปิดไปถงึเชยีงรายโน่นแล้ว” เจ้าสวัเจษฎา

เปิดประเด็นเรื่องที่ท�าให้ถึงกับต้องมาดักรอลูกชายทันทีแบบไม่มี

อารมัภบท

“อะไรนะครบั เชยีงรายงั้นเหรอ นี่ยายป๊ิกกบัยายจุบ๊กล้าพากนั

ไปถงึโน่นเลยเหรอครบั ผมนกึว่าสองคนนั่นจะไปแถวๆ นี้อย่างแต่ก่อน

ซะอกี” ศารทลูแปลกใจอยูไ่ม่น้อยเมื่อทราบว่าตอนนี้บณุฑรกิอยูท่ี่ไหน

ก่อนหน้านี้เขาทราบจากพวกผู้ใหญ่ว่าบุณฑริกขออนุญาตเดิน

ทางไปหาแรงบนัดาลใจในการวาดรปู อ้างกบับดิามารดาว่าถอืเป็นการ

ทิ้งท้ายก่อนที่จะต้องแต่งงานกับเขา เพราะหากแต่งงานแล้วการ

ตะลอนไปไหนต่อไหนอย่างที่เคยท�าคงไม่สะดวกนกั 
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พอเธออ้างอย่างนี้แล้ว คนที่รกัและตามใจลกูสาวมาตลอดอย่าง

เจ้าสัวเกรียงไกรก็ขัดใจเธอไม่ลง ก็เลยอนุญาตให้บุณฑริกกระเตง

ตระการตา ซึ่งเป็นเดก็ในบ้านที่เลี้ยงดคููก่บับณุฑรกิมาตั้งแต่เดก็ไปหา

แรงบนัดาลใจอย่างที่ชอบท�าตามเคย เพยีงแต่ที่ผ่านมาสองสาวไม่เคย

ไปไกลถงึขนาดนี้มาก่อน

“ไม่ใช่ไปแค่เชียงรายเท่านั้นนะ ยังพากันไปถึงไร่ภูพญาโน่น

เลย” เจ้าสวัเจษฎาเล่าต่อไปอกี

“ไร่ภูพญา? ยายปิ๊กไปท�าอะไรที่นั่น นี่เขารู้เรื่องโครงการใหม่

ของเราด้วยเหรอครบั” ศารทลูถามด้วยความแปลกใจยิ่งขึ้น เพราะแต่

ไหนแต่ไรมาฝ่ายนั้นไม่เคยสนใจเรื่องกจิการของครอบครวัสกันดิ

“เรื่องไปยงัไงมายงัไงกย็งัไม่รู้แน่ แต่กอ็าจจะระแคะระคายบ้าง

เหมอืนกนั อย่าลมืสว่ิายายจุบ๊เคยเป็นผูช่้วยเลขาฯ อาเกรยีงเขา” เจ้า-

สวัเจษฎาให้เหตผุล “แต่ฉนักแ็ปลกใจเหมอืนกนั ไม่คดิว่ายายปิ๊กจะ

เริ่มสนใจเรื่องการงานขึ้นมาบ้างแล้ว บางทีอาจเป็นเพราะว่าใกล้จะ

แต่งงานแต่งการแล้ว ถงึได้คดิจะท�าตวัเป็นผู้ใหญ่ อมื...ฉนัว่ากน็่าชื่น

ใจอยู่นะ”

ศารทูลฟังบิดาที่พยายามหาเหตุผลมาสรรเสริญว่าที่ลูกสะใภ้

ก็ได้แต่ท�าหน้าปั้นยาก ช่างปิดหูปิดตาท�าอย่างกับว่าไม่รู้จักฤทธิ์เดช

ของบณุฑรกิอย่างนั้นละ เขาคดิว่าเรื่องนี้ต้องมเีงื่อนง�าแน่นอน

“แล้วนี่ป๊ารู้ได้ยงัไงครบัว่ายายปิ๊กอยู่ที่นั่น”

“พ่อเลี้ยงพงศ์พยคัฆ์เขาโทร. มาบอกอาเกรยีงของแกน่ะส ิกลวั

ว่ารายนั้นจะเป็นห่วงลูกสาว ก็เลยโทร. มาบอกให้สบายใจว่าตอนนี้

ยายปิ๊กกบัยายจุ๊บอยู่กบัพวกเขา สบายด ีไม่ต้องเป็นห่วง”

“แล้วเด็กสองคนนั่นไปรู้จักมักจี่กับพ่อเลี้ยงพงศ์พยัคฆ์ตั้งแต่

เมื่อไรครบั ถงึได้สนทิสนมกนัถงึขนาดไปพกัที่ไร่เขาได้ ทคีนของเราที่

ส่งไปเจรจาซื้อที่ ไม่เหน็ว่าเขาจะต้อนรบัขบัสูแ้บบนี้เลย ปฏเิสธตลอด”
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ยิ่งคิดศารทูลก็ยิ่งแปลกใจ เนื่องจากว่าครอบครัวของเขากับ

ครอบครัวของบุณฑริกก�าลังร่วมทุนกันเพื่อขยายกิจการรีสอร์ตไปที่

เชียงราย ก็เลยอยากได้ที่ดินที่นั่นเป็นจ�านวนมาก เจรจาซื้อขายกับ 

รายอื่นๆ แล้วได้ผลค่อนข้างดี เหลือก็แต่ที่ดินของไร่ภูพญา ซึ่งเป็น

แปลงที่ใหญ่ที่สุดและสวยที่สุด ที่ไม่ว่าจะส่งคนไปเจรจากี่ครั้งก็คว้า 

น�้าเหลวทกุที

หลงัๆ มานี่เหน็ว่าลูกชายเจ้าของไร่ที่ชื่อสหีราชเป็นคนดูแลทกุ

อย่างภายในไร่แทนพ่อเลี้ยงพงศ์พยัคฆ์ รายนี้ท่าทางจะอารมณ์ร้อน

ไม่เบา เพราะไล่ตะเพดิคนที่พวกเขาส่งไปเจรจาขอซื้อที่กลบัมาหลาย

ราย แล้วท�าไมทั้งๆ ที่รูว่้าบณุฑรกิเป็นลกูสาวของเจ้าสวัเกรยีงไกร กลบั

ไม่ไล่กลบัมาเหมอืนคนอื่นๆ มหิน�าซ�้ายงัให้ไปพกัที่ไร่อกีแน่ะ

“ผมว่าเรื่องนี้มนัแปลกๆ นะครบัป๊า”

“อืม ฉันก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกัน ถึงได้มารอปรึกษาแกอยู่นี่ไง

ล่ะ”

“งั้นเอาไว้เดี๋ยวผมโทร. ไปหาอาเกรยีงอกีทกีแ็ล้วกนั อยากรู้ว่า

ทางโน้นเขาพดูอะไรบ้าง จะได้มาประเมนิกนัอกีทว่ีาจะเอายงัไง อย่าง

น้อยตอนนี้เรากร็ู้ละว่าสองคนนั้นอยู่ไหน กโ็ล่งใจไปเปลาะหนึ่ง”

“แกอย่าละเลยน้องเชยีวนะเจ้าเดยีว ต้องใส่ใจให้มาก”

“รู้แล้วครับป๊า” ศารทูลรับปากด้วยน�้าเสียงหนักแน่น เขารัก

บณุฑรกิกบัตระการตาเหมอืนน้องแท้ๆ แล้วจะไม่ห่วงได้อย่างไรกนั

“ดแีล้ว” พอได้ยนิลูกชายรบัปาก คนเป็นพ่อกค่็อยโล่งใจหน่อย

“คยุกนัเรยีบร้อยแล้วกไ็ปกนิข้าวกนิปลากนัเถอะค่ะ หลงัๆ มา

นี่ไม่ค่อยได้กนิข้าวพร้อมหน้ากนัเลย” โศรยาเปรยขึ้นมาเมื่อเหน็ว่าสามี

และลูกชายคยุกนัจบแล้ว

“จะไปพร้อมได้ยงัไงล่ะคณุ กไ็อ้ลกูชายตวัดขีองคณุมนัหายหวั

เป็นประจ�า” เจ้าสวัเจษฎาอดค่อนแคะลูกชายไม่ได้
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โศรยาปรายตาไปมองลกูชาย เพราะครั้งนี้ค่อนข้างเหน็ด้วยกบั

สามี

คนถูกมองรบีฉกียิ้มประจบ รบีแก้ตวัหน้าระรื่น “แหม คดิถงึก็

ไม่บอก แค่นี้กต็้องประชดประชนักนัด้วย ไปครบั ไปกนิข้าวกนั วนันี้

หม่าม้าท�าอะไรกนิครบั น้องเดยีวฮิ้วหวิ” พูดพลางรบีประคองมารดา

ให้ลกุขึ้น พาเดนิตรงไปยงัโต๊ะอาหารอย่างเอาอกเอาใจ

คณุพ่อน้องเดยีวอยากจะโบกสมองลกูชายสกัป้าบ เมื่อเหน็ท่าที

ประจบประแจงนั่น แต่กต็ดัใจท�าไม่ลง ถงึจะค่อนข้างกะล่อน แต่นั่น

กเ็ป็นลูกชายเพยีงคนเดยีว แถมยงัเป็นสดุสวาทขาดใจของภรรยาเขา

อกีด้วย 

ดูสิดู! แค่ศารทูลอยู่กินข้าวเย็นพร้อมหน้ากัน ภรรยาเขาก็ดูมี

ความสขุอย่างมาก แต่จะว่าไปแล้วเขาเองกเ็หมอืนกนั คดิพลางเดนิ

ตามสองแม่ลูกไปพร้อมกบัอมยิ้มน้อยๆ

“อยู่ให้มนัตดิบ้านหน่อยสแิกน่ะ” เจ้าสวัเจษฎาเปรยขึ้นระหว่าง

รบัประทานอาหาร

“นั่นสจิ๊ะ แม่ว่าพกันี้น้องเดยีวเที่ยวถี่เกนิไปแล้วนะลูก” โศรยา

เอ่ยขึ้นบ้าง

“แหม กเ็หมอืนยายป๊ิกไงครบั” ศารทลูเอาบณุฑรกิมาอ้างแบบ

ไม่อาย เพราะรู้ว่าช่วงนี้บิดามารดาของตัวเองเทคะแนนความรักให้

บณุฑรกิมากเป็นพเิศษในฐานะว่าที่ศรสีะใภ้

“อะไรของแกอกีล่ะ ไปเกี่ยวอะไรกบัน้องอกี”

“กไ็ปเที่ยวสั่งลาความโสดไงครบัป๊า เผื่อต่อไปแต่งงานแล้วจะ

ไปอย่างนี้มันก็ดูไม่ดีใช่ไหมล่ะครับ นี่ดีเท่าไรแล้วที่ผมไม่ไปไกลถึง

เชยีงรายแบบยายปิ๊กน่ะ” คนหน้าไม่อายอ้างเป็นฉากๆ

คนเป็นพ่อเป็นแม่ถงึกบัพูดไม่ออกเมื่อเจอมกุนี้เข้าไป จะต่อว่า

อะไรก็กลัวจะกระทบไปถึงว่าที่ลูกสะใภ้ พวกเขาอยากให้ศารทูลชม
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ชอบบณุฑรกิ แล้วจะเอ่ยปากต�าหนไิด้อย่างไรกนั

‘ไอ้เดยีว! มนัมาเหนอืเมฆอกีแล้ว’

เจ้าสวัเจษฎาค�ารามด้วยความหงดุหงดิอยูใ่นใจ ยิ่งเหน็ลกูชาย

กลั้นยิ้มกย็ิ่งโมโห

“แกนะไอ้เดยีว! แกไปให้พ้นหน้าฉนัเลยไป ก่อนที่ความดนัฉนั

จะขึ้น” เมื่อท�าอะไรลูกชายไม่ได้ คนเป็นพ่อกไ็ด้แต่ไล่ให้ไปพ้นๆ หน้า

“คณุคะ! ลูกยงักนิข้าวไม่อิ่มเลย” โศรยาท้วงเมื่อเหน็ว่าสามเีริ่ม

โมโหอีกแล้ว พ่อลูกคู่นี้ไม่รู้เป็นอย่างไร คุยกันได้ไม่เท่าไร ก็กลับมา

ทะเลาะกนัตลอด

“ไม่เป็นหรอกครับหม่าม้า ผมอิ่มพอดีเลย” ศารทูลเอ่ยพลาง

ยิ้มแฉ่ง รบีรวบช้อนอย่างว่องไว ลกุขึ้นไปหอมแก้มมารดาเบาๆ “เดี๋ยว

น้องเดยีวไปอาบน�้าก่อนนะครบั นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวป๊ากนิข้าวไม่อร่อย” 

พดูจบกห็นัไปขยบิตาให้บดิา ก่อนจะเดนิตรงไปยงับนัไดเพื่อขึ้นชั้นบน

“ให้อาหารย่อยก่อนนะลูก อย่าเพิ่งอาบน�้าทนัทลี่ะ เพิ่งกนิข้าว

เสรจ็เมื่อกี้เอง” คนเป็นแม่ตะโกนไล่หลงัไป

“ครบัผม ทราบแล้ว” ศารทลูเดนิไปพลางตะโกนตอบมารดาไป

พลาง

คนเป็นพ่อกบัแม่หนัมาสบตากนัแล้วต่างกโ็คลงศรีษะด้วยความ

อ่อนใจ

เสยีงฮมัเพลงอย่างร่ืนเริงท�าให้เจ้าสัวเจษฎาทีก่�าลังนัง่อยู่

ที่ห้องนั่งเล่นหลงัรบัประทานอาหารเสรจ็เรยีบร้อยแล้วหนัไปมอง พบ

ว่าเจ้าของเสยีงกค็อืลูกชายตวัดขีองเขานั่นเอง

“นั่นแกจะไปไหนอกีเจ้าเดยีว” คนเป็นพ่อถามเมื่อสงัเกตเหน็ว่า

ชดุที่ลกูชายสวมอยูน่ั้นลกัษณะเตรยีมพร้อมเหมอืนจะออกไปข้างนอก 

เมื่อกี้เจ้าตวัดบีอกว่าจะขึ้นไปอาบน�้า เขากค็ดิว่าจะไปอาบน�้าอาบท่า
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เตรยีมเข้านอนเสยีอกี

“อ้าว เมื่อกี้ป๊าไม่ได้บอกให้ผมไปพ้นๆ หน้าเหรอครบั ผมกเ็ลย

ว่าจะออกไปข้างนอกซะหน่อย ไว้รอป๊าหลบัแล้วค่อยกลบัมา ป๊าจะได้

ไม่หงดุหงดิอกี” ศารทลูเอยีงคอถาม มองคนเป็นพ่อด้วยสายตาราวกบั

จะถามว่าเมื่อกี้ท่านไล่เขาเองไม่ใช่หรอื

“นี่แก!” เจ้าสวัเจษฎาถงึกบัพดูไม่ออกเมื่ออกีฝ่ายเอาค�าพดูของ

เขามาใช้พลิกสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองแบบหน้าตาเฉย

ซะอย่างนั้น

“แล้วนี่หม่าม้าขึ้นไปนอนแล้วเหรอครบั ดแีล้ว นอนดกึ ไม่ดตี่อ

สขุภาพนะครบั ป๊ากเ็หมอืนกนั รบีขึ้นไปนอนเถอะ รบีนอนรบีหลบั ผม

จะได้รบีกลบับ้าน ผมกไ็ม่อยากนอนดกึเหมอืนกนันะเนี่ย”

เจ้าสัวเจษฎามองคนที่พูดว่าไม่อยากนอนดึก แต่ท่าทางดี๊ด๊า

เหลอืเกนิที่จะได้ออกจากบ้าน กร็ูส้กึเหมอืนลมสว้านจะตขีึ้นมาอกีรอบ 

ได้แต่เข่นเขี้ยวใส่ นบัไม่ถูกเหมอืนกนัว่ารอบที่เท่าไรแล้ว

“ไอ้เดยีว ไอ้ปลาไหลใส่สเกต”

“โอ๊ย เอาใจไม่ถูกเลย ป๊าอะ เอาใจยากกว่าสาวๆ อีก นี่ผม

พยายามเอาใจป๊าสดุๆ แล้วนะ ยงัมาด่ากนัอกี”

“ไอ้ตัวร้าย เห็นหม่าม้าแกให้ท้ายเลยกวนประสาทฉันใหญ่ 

ใช่ไหม”

“ไม่ได้คดิแบบนั้นเลยจรงิๆ ครบั สาบานได้ ป๊าของผมออกจะ

องอาจขนาดนี้ แล้วจะไปเกรงใจหม่าม้าได้ยงัไง ผมไม่กล้าคดิแบบนั้น

หรอก” ศารทลูรบีปฏเิสธพร้อมส่ายหน้ารวัๆ แต่กด็นู่าหมั่นไส้มากกว่า

น่าเชื่อถอื

เจ้าสัวเจษฎาได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน ถึงลูกชายจะใช้ค�าว่า 

‘เกรงใจ’ แต่แววตามนัส่อว่าอยากพูดว่า ‘กลวั’ มากกว่าชดัๆ เจบ็ใจ

เสยีจนอดแช่งอกีฝ่ายบ้างไม่ได้
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“เออ! แกมนัเก่ง ฉนัจะรอดนู�้าหน้าแกตอนมเีมยีว่าจะเป็นยงัไง 

อย่างแกคงไม่เกรงใจยายปิ๊กหรอกมั้ง” คนเป็นพ่อหัวเราะหึๆ ด้วย

ความสาแก่ใจเมื่อนึกถึงฤทธิ์เดชของบุณฑริก ไม่แน่ว่าไอ้ตัวร้ายของ

เขาอาจจะอาการหนกักว่ากเ็ป็นได้

นับว่าข้อสันนิษฐานของเจ้าสัวเจษฎาไม่ผิดพลาดสักเท่าไร 

เพราะวันหนึ่งข้างหน้า ศารทูลก็ตบเท้าเข้าชมรมพ่อบ้านใจกล้าโดย

สมคัรใจ อาการกห็นกักว่าคนเป็นพ่อมากนกั จะคลาดเคลื่อนไปหน่อย

ก็ตรงที่คนที่จะมาก�าราบเสือเพลย์บอยตัวนี้ไม่ใช่บุณฑริกอย่างที่คิด

เท่านั้นเอง

“ยายป๊ิกน่ะเหรอครบั” ศารทลูเอ่ยกลั้วหวัเราะ “ป๊าก ็จะขูอ่ะไร

กใ็ห้มนัตื่นเต้นหน่อยสคิรบั บอกว่ายายนั่นจะงอแงให้ผมไปซื้อขนมมา

ให้ยงัจะน่ากลวักว่าอกี”

“เออ พดูดไีปเถอะ ฉนัจะรอด”ู เจ้าสวัไม่คดิหรอกว่าอนาคตจะ

ได้ดูไปข�าไปอย่างสาแก่ใจแน่นอน

“เอาละๆ เลิกโมโหเถอะนะครับ ป๊าขึ้นไปนอนเถอะ ป่านนี้ 

หม่าม้ารอแย่แล้ว เดี๋ยวจะมาโทษว่าผมชวนคยุอกี”

“เออ ฉนักไ็ม่อยากคยุกบัแกแล้ว” เจ้าสวัเอ่ยพลางลกุขึ้น เพราะ

ยิ่งคยุกย็ิ่งโมโห แต่กไ็ม่ลมืก�าชบัด้วยความเป็นห่วง “แล้วกอ็ย่ากลบั

ให้ดกึนกัล่ะ อย่าให้หม่าม้าเขาเป็นห่วงนกัเลย”

“ครบั ทราบแล้ว ป๊าบอกหม่าม้าไม่ต้องเป็นห่วงนะครบั ป๊าเอง

กเ็หมอืนกนั ผมแค่ออกไปเที่ยวเล่นตามประสานั่นแหละครบั ไม่มอีะไร

หรอก” ศารทูลเอ่ยเสยีงอ่อน คราวนี้ไม่มแีววยั่วเย้าหรอืกวนประสาท

แต่อย่างใด เพราะไม่อยากให้บดิามารดากงัวล

“ก็ดีแล้ว อ้อ แล้วนี่รู้จักพกถุงยางบ้างหรือเปล่า แกห้ามเป็น

เอดส์ให้ฉันกับหม่าม้าขายหน้าชาวบ้านเชียวนะ” คนเป็นพ่อไม่วาย

ก�าชบัเรื่องส�าคญั เหน็มานกัต่อนกัแล้ว ไอ้พวกรูจ้กัแต่เที่ยว แต่ไม่รูจ้กั
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ระวงัตวันี่น่ะ

“เกรดสี่วชิาสขุศกึษาแบบผมไม่มพีลาดอยู่แล้วครบั ยดือกพก

ถงุตลอดแหละ” อวดเกรดไม่พอ ยงัท�าท่าจะควกักระเป๋าสตางค์เพื่อ

เอาถงุยางอนามยัที่ใส่ไว้ในนั้นออกมาอวดเพื่อยนืยนัอกีด้วย

“พอๆ ไม่ต้องเอาของพรรค์นั้นมาให้ฉนัดูหรอก จะไปไหนกไ็ป

ไป๊” ท่านเจ้าสัวรีบไล่ มือที่ก�าลังจะล้วงกระเป๋าของคนหน้าไม่อาย 

ถงึได้ชะงกัลง

“ป๊าขึ้นบนัไดดีๆ  นะครบั เดี๋ยวผมกก็ลบัมาแล้วละ” ศารทลูเอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงห่วงใยเมื่อเหน็บดิาตั้งท่าจะเดนิขึ้นชั้นบน

“อมื แกเองกข็บัรถขบัราระวงัๆ หน่อยล่ะ”

“ครบัผม”

หลังจากเถียงกันพอหอมปากหอมคอเหมือนอย่างที่มักจะเป็น

เช่นนั้นอยู่แทบทุกวันแล้ว สองพ่อลูกสินธวรัตน์ก็แยกย้ายกันไป คน

หนึ่งตรงไปพกัผ่อน ส่วนอกีคนออกไปตระเวนราตรแีบบที่ชอบท�า

ส่วนเรื่องที่ล้อบิดาเมื่อสักครู่ ศารทูลก็ไม่ได้คิดเป็นจริงเป็นจัง

อะไร เขารู้เรื่องราวความหลังของบุพการีตัวเองดี จึงเข้าใจว่าเพราะ

อะไรป๊าถงึได้รกัและเกรงใจหม่าม้ามาก แต่กย็ั่วไปอย่างนั้นเอง และก็

รูด้้วยว่าผูเ้ป็นพ่อไม่เคยโกรธเป็นจรงิเป็นจงั มนัเป็นการแสดงความรกั

และความสนทิสนมกนัระหว่างพวกเขา ซึ่งกเ็ป็นอย่างนี้มาตลอด เขา

ชอบอ้อนหม่าม้า แต่ชอบแกล้งป๊าจนเป็นนสิยั

แล้ววนัหนึ่งข้างหน้าศารทลูถงึได้ซาบซึ้งว่า เรื่องที่ว่าป๊าของเขา

กลวัหม่าม้านั้นเป็นเรื่องล้อเล่น แต่เรื่องที่เขากลวัเมยีนี่ส ิช่างเป็นเรื่อง

จรงิแท้แน่นอนยิ่งนกั

หลงัจากนัน้ไม่นานนกั ศารทลูกม็านัง่กระดิกเท้า จบิเหล้า 

และฟังเพลงอย่างสบายใจอยูท่ี่คลบัที่ชอบไปเที่ยวหาความส�าราญเป็น
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ประจ�า นั่งดื่มไปได้ไม่นานนกักม็สีาวสวยลกัษณะเหมอืนลกูครึ่งมาขอ

นั่งด้วย ชายหนุ่มส่งยิ้มพร้อมกับตอบรับค�าขอของอีกฝ่ายแบบคนไม่

หวงเนื้อหวงตวั นั่งคยุกนัไปกระแซะกนัมากร็ูว่้าเจ้าหล่อนชื่อลอร่า เป็น

ดาราหน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าวงการบนัเทงิได้ไม่นานนกั

คลื่นลูกใหม่ในวงการบนัเทงิเกดิขึ้นแทบจะทกุวนั ศารทูลจงึจ�า

ไม่ค่อยได้ว่าใครเป็นใคร ใครทอดไมตรีมาเขาก็ตอบสนองไปตาม

ครรลองของมนั

ผดิกบัฝ่ายหญงิที่รูจ้กัศารทลูเป็นอย่างด ีเพราะมกัจะมภีาพของ

เขาปรากฏอยู่ในคอลัมน์ข่าวซุบซิบไฮโซอยู่เสมอ ถึงได้ปรี่เข้ามา

ท�าความรู้จกั เพราะคดิว่าคง ‘สอย’ เขาได้ไม่ยากนกั

คนบางคนแค่มองตาก็รู้ใจ ดังนั้นเมื่อสาวเจ้าขอร้องให้ศารทูล

ช่วยเป็นเพื่อนพาเธอไปห้องน�้า สุภาพบุรุษอย่างเขาก็เอื้อเฟื้ออย่างมี

น�้าใจ แล้วก็เพราะความเป็นสุภาพบุรุษอีกนั่นละ ที่ท�าให้เขาไม่กล้า

ขดัขนืตอนที่เจ้าหล่อนดนัร่างของเขาไปชดิผนงัระหว่างทางเดนิ ก่อน

จะแนบร่างของตวัเองตามมา เขากลวัว่าถ้าออกแรงดนัหล่อนออกไป 

จะกลายเป็นการใช้ก�าลังกับผู้หญิง ก็เลยปล่อยให้อีกฝ่ายท�าอะไรๆ 

ตามใจชอบ

“ไม่อยากเข้าห้องน�้าแล้วเหรอครบั” ชายหนุม่ถามด้วยประโยค

ซื่อๆ แต่แววตาไม่ซื่ออย่างค�าพูดสกันดิ

“อยากสิคะ แต่อยากเข้าที่อื่นมากกว่า” ดวงตาของคนตอบ

แพรวพราว ไม่ระบใุห้แน่ชดัว่าอยากเข้าที่ไหน ได้แต่บอกใบ้ด้วยการ

บดเบยีดเรอืนร่างอวบอิ่มเข้ากบัร่างสูงของอกีฝ่ายแบบไม่หวงเนื้อหวง

ตวั

“อมื กต้็องดกู่อนว่าปวดมากหรอืเปล่า จะได้เลอืกถกูว่าควรจะ

พาไปเข้าที่ไหน” เสอืหนุ่มมองตอบด้วยแววตาที่แพรวพราวพอกนั

รมิฝีปากที่เคลอืบลปิสตกิสสีดของดาราสาวแนบลงกบัปากของ
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ชายหนุม่แนบแน่นยิ่งขึ้น เหมอืนอยากจะแสดงให้ชายหนุม่รู้ว่าปวดแค่

ไหน

ปลายลิ้นที่เคลื่อนไหวซกุซนอยู่ในโพรงปากรวมถงึมอืที่ลบูไล้อยู่

แถวแผ่นอกท�าให้เสอืหนุ่มสรปุว่าสาวเจ้าน่าจะปวดอยู่ไม่น้อย พออกี

ฝ่ายถอนรมิฝีปากออกกส็่งยิ้มให้จนตาหย ีก่อนจะล้วงกระเป๋ากางเกง

แล้วหยบิของออกมาสองอย่าง แบมอืให้หญงิสาวตรงหน้ามองมนัชดัๆ

กุญแจรถยนต์กับคีย์การ์ดบนฝ่ามือของศารทูลท�าให้ดาราสาว

หวัเราะระรื่น มองชายหนุ่มหน้าทะเล้นอย่างชอบใจกว่าเดมิ

“ถ้ารบีกต็้องใช้รถ แต่ถ้าชอบสงบๆ กต็้องใช้คยี์การ์ด” เจ้าของ

กญุแจทั้งสองแบบเอ่ยยิ้มๆ

“แล้วถ้ารบีมาก แต่กช็อบสงบๆ ด้วยล่ะคะ”

“พร้อมบริการทุกอย่างครับคุณผู้หญิง ผมไม่เคยขัดใจสุภาพ

สตรอียู่แล้ว”

เมื่อไก่กเ็หน็ตนีงูและงูกอ็ยากจะเหน็นมไก่ อะไรๆ กเ็ข้าทางไป

หมด สุภาพสตรีเปิดเกมมาถึงขนาดนี้จะกระมิดกระเมี้ยนเล่นตัวก็

กระไรอยู่ งูกับไก่ก็เลยเปิดฉากอุ่นเครื่องกันอยู่ตรงนั้นก่อนเพื่อเรียก 

น�้าย่อย

คิ้วเข้มของศารทลูขมวดขึ้นนดิหน่อยเมื่อรูส้กึว่าร่างกายของคน

ที่ก�าลังพันพัวนัวเนียกับตัวเองกระตุกไปจังหวะหนึ่ง ก่อนที่เจ้าหล่อน

จะดนัตวัผละออกจากเขาแล้วเหลยีวไปมองเหมอืนต้องการหาสาเหตุ

เช่นกนัว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง

“ขอโทษค่ะ”

เกสรี พัฒนามนตรี รีบเอ่ยขอโทษเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเดินสะดุด

อะไรบางอย่างจนเซไปชนคนอื่นเข้า ที่เป็นอย่างนั้นกค็งเพราะว่าในนี้

มนัสลวัเกนิไป จนเธอมองอะไรไม่ชดัเจน กเ็พราะอย่างนี้ไงล่ะ เธอถงึ

ได้ไม่ชอบมาเที่ยวสถานที่แบบนี้สกัเท่าไร แต่พอเขม้นมองคนที่ตวัเอง
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เซไปชนให้ชดัๆ ถนดัตากพ็ลนัอทุานออกมาด้วยความลมืตวั 

“อ๊ะ!”

“เธอ!” คู่กรณขีองเกสรกีม็อีาการไม่ผดิกนั

สองสาวมองกันด้วยแววตาที่ไม่ว่าใครเห็นก็เดาได้ไม่ยากว่า 

ศรศลิป์ไม่กนิกนั เพราะมองหาความเป็นมติรในดวงตาทั้งสองคูไ่ม่เจอ

แม้แต่นดิเดยีว

ศารทูลกม็องออกเช่นกนั

‘โอ๊ย! คนหล่อเพลยี’

เสือเพลย์บอยที่เพิ่งผ่านการเป็นเป้าหมายของศึกชิงนาย

ระหว่างผู้หญิงสองคนมาเมื่อไม่นานนี้โอดครวญอยู่ในใจเมื่อเห็น

สายตาของสองสาวตรงหน้า นี่อย่าบอกนะว่าแม่สองสาวนี่กจ็ะวางมวย

แย่งเขากันอีกรอบ การเป็นที่หมายปองของสาวๆ มากมายก็ท�าให้

ล�าบากใจเหมอืนกนันะ

คนที่ก�าลงักลุ้มกบัความหล่อของตวัเองคดิพลางมองดูคนที่ยื่น

มอืเข้ามาแทรกกจิกรรมระหว่างตวัเองกบัดาราสาว เหน็ตาวาวๆ ของ

คนมาใหม่แล้วกไ็ด้แต่อ่อนอกอ่อนใจ ถงึจะชอบเขาแค่ไหน แต่เธอคน

นี้กน่็าจะรู้จกัค�าว่ามาก่อนมาหลงับ้างนะ ไม่ใช่เอะอะกจ็ะตกีนัท่าเดยีว 

ที่ส�าคญักค็อืเขายงันกึไม่ออกเลยว่าตวัเองไปหว่านเสน่ห์ใส่ผู้หญงิคน

นี้ไว้ตั้งแต่เมื่อไรกนั ถงึจะสวยมาก แต่หน้าไม่คุ้นเลยจรงิๆ

แต่อย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะ ถ้าพวกเธอตกลงกนัไม่ได้จรงิๆ 

ก็จัดมันพร้อมๆ กันไปเลยก็ได้ จะว่าไปแบบนั้นก็น่าตื่นเต้นดีเหมือน

กนันะ อย่างน้อยกน็่าจะดกีว่าตกีนัแน่ๆ เขาจะยอมเสยีสละรบัความ

เหนื่อยนี้ไว้เอง ขออย่างเดยีวว่าอย่าใช้ก�าลงัเพื่อแย่งชงิเขาอกีเลย คน

หล่อเพลยีใจเหลอืเกนิ

ขณะที่ก�าลงัคดิว่าจะเสยีสละร่างกายให้สองสาวย�่ายไีปพร้อมๆ 

กนัอยู่นั้น สายตาของแม่สาวที่มาใหม่กป็รายมาทางเขาพอดี
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ศารทูลตั้งท่าจะส่งยิ้มให้เพื่อปูทางไปสู ่การเกลี้ยกล่อมให ้

เจ้าหล่อนสมัครสมานสามัคคีกันไว้ ยังไงเขาก็จะมอบความยุติธรรม

ให้อย่างแน่นอน จะไม่มใีครได้จ�านวนยกมากกว่ากนัจนต้องมาขุน่เคอืง

อย่างเดด็ขาด แต่ปากที่ก�าลงัจะยกยิ้มกพ็ลนัชะงกักกึ เพราะสายตาที่

อกีฝ่ายมองมาดูเหมอืนจะไม่มแีววพศิวาสเจอืปนมาเลยแม้แต่นดิเดยีว

เอ...หรือว่าเจ้าหล่อนจะเปลี่ยนสายตาไม่ทัน บางทีอาจเป็น

เพราะก�าลงัส่งสายตาพฆิาตให้ลอร่า แต่บงัเอญิเลยมาถงึเขาเข้าพอดี

กเ็ป็นได้

มนษุย์หลงตวัเองยงัจนิตนาการเพ้อเจ้อต่อไป

“นี่เธอตั้งใจใช่ไหม!”

เสยีงของลอร่าท�าให้คนเพ้อเจ้อกลบัจากโลกแห่งจนิตนาการมา

สูโ่ลกแห่งความเป็นจรงิทนัท ีก�าลงัชั่งใจอยูว่่าควรจะยื่นข้อเสนอแทรก

ไปตอนไหนถงึจะเข้าททีี่สดุ

เกสรกีลอกตาเมื่อได้ยนิข้อกล่าวหาของอกีฝ่าย เธอคดิว่าถ้าเป็น

คนอื่นที่เซมาชนยายนี่ เรื่องอาจจะไม่เป็นอย่างที่ก�าลงัเป็นอยูก่ไ็ด้ การ

ที่อกีฝ่ายโวยวายเป็นพเิศษ ทั้งๆ ที่เธอกไ็ม่ได้ชนแรงอะไรนกั น่าจะเป็น

เพราะไม่ชอบหน้ากนัมาก่อนมากกว่า ถ้าเป็นคนปกต ิเรื่องแค่นี้ขอโทษ

แล้วกแ็ล้วกนัไปทั้งนั้น

ความจรงิแล้วชวีติของเธอไม่น่าจะต้องมารูจ้กัมกัจี่กบัคนอย่าง

ลอร่าเลยสกันดิ เพราะวถิชีวีตินั้นเรยีกได้ว่าแตกต่างกนัโดยสิ้นเชงิ แต่

เนื่องจากนฤเคนทร์ซึ่งเป็นพี่ชายคนรองของเธอเป็นดารา และบงัเอญิ

ว่าผู้จัดการส่วนตัวของเขาประสบอุบัติเหตุท�าให้ไม่สามารถท�างานได้

ในระยะนี้ นฤเคนทร์จงึขอร้องให้เธอมารบัหน้าที่ผู้จดัการส่วนตวัให้เขา

เป็นการชั่วคราว กเ็ลยพลอยให้เธอรู้จกัผู้คนในวงการบนัเทงิหลายคน 

รวมถงึผู้หญงิคนนี้ด้วย

“ฉนัไม่ได้ตั้งใจ แล้วกข็อโทษไปแล้วด้วย” เกสรเีอ่ยเสยีงเรยีบ 
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เพราะไม่อยากต่อความยาวสาวความยดืกบัคนแบบนี้

“ฉนัไม่เชื่อ ฉนัรู้ว่าเธอตั้งใจ” อกีฝ่ายกระชากเสยีงใส่

“นั่นมนักเ็รื่องของเธอ แต่ฉนัขอยนืยนัว่าฉนัไม่ได้ตั้งใจ” เกสรี

เอ่ยอย่างไม่ใส่นกั ก่อนจะรบีชงิพูดต่อเมื่อเหน็อกีฝ่ายท�าท่าขยับปาก

คล้ายก�าลังจะพูดบ้าง “แล้วฉันจะบอกให้รู้นะว่าอะไรคือความแตก

ต่างระหว่างสิ่งที่เรยีกว่าความตั้งใจกบัไม่ตั้งใจ การที่ฉนัเดนิสะดดุจน

เซมาชนเธอน่ะมนัเกดิจากความไม่ตั้งใจ มนัเป็นเหตสุดุวสิยั หรอืที่คน

ทั่วไปเรยีกว่าอบุตัเิหต”ุ

เกสรเีว้นจงัหวะเพื่อส�ารวจว่าคูก่รณเีข้าใจในสิ่งที่ตวัเองพดูหรอื

ไม่ กเ็หน็ว่าเอาแต่ยนืถลงึตาท�าท่าเหมอืนนางร้ายในละคร นี่เจ้าหล่อน

คิดว่าตัวเองยังอยู่ในกองถ่ายหรืออย่างไร และที่ส�าคัญเธอไม่ได้รับ

บทบาทเดยีวกบันางเอกในละครที่แม่คนนี้เล่น ถงึจะต้องหงอให้ จงึใส่

แบบไม่ยั้ง 

“ส่วนแบบที่เธอกบันายนั่นท�าอยู่น่ะเขาเรยีกว่าตั้งใจ นอกจาก

ตั้งใจแล้วยงัไม่รูจ้กักาลเทศะอกีต่างหาก ต้องให้บอกด้วยไหมว่าไม่ถกู

กาลเทศะยงัไง”

น�้าเสียงราวกับก�าลังจะเทศนานั้นท�าให้ดาราสาวถึงกับกัดฟัน

กรอด

ส่วน ‘นายนั่น’ ซึ่งเป็นผู้ร่วมชะตากรรมแบบศารทูลกไ็ด้ฟังสอง

สาวโต้แย้งกนัโดยไม่ได้ตั้งใจไปด้วย แต่ถงึไม่ตั้งใจกย็งัฟังออกว่าถกูด่า 

เริ่มเข้าใจว่าเขาไม่ใช่เป้าหมายของผู้หญิงคนนี้แต่อย่างใด ตกลงที่

ท�าท่าราวกบัจะซดักนันั่นไม่ได้เกี่ยวกบัเขาเลยใช่ไหม แล้วกป็ล่อยให้

กลุ้มใจอยู่ตั้งนาน ให้ตายส!ิ

“ตกลงเข้าใจแล้วใช่ไหม ถ้าเข้าใจแล้วฉนัจะได้ไปเสยีท ีปวดฉี่

จะตายอยู่แล้ว ไม่คิดจะเข้าห้องน�้าแล้วมายืนขวางทางชาวบ้านเขา

ท�าไมกไ็ม่รู้” เกสรบี่นยดืยาวแล้วกผ็ละไปทนัทเีหมอืนไม่อยากเสวนา



40  เสน่หาพยัคฆินทร์

ด้วย

คนโดนชนแล้วยังโดนต�าหนิโมโหจนแทบหน้ามืดที่ท�าอะไรอีก

ฝ่ายไม่ได้ตามเคย ได้แต่ต่อว่าตามหลงั “ท�าเป็นวางท่าเทศนาคนอื่น 

ตวัเองน่ะนสิยัดสีกัแค่ไหนกนั ลองไม่ใช่น้องสาวคณุเคนส ิไม่รู้จะมใีคร

อยากคบไหม”

เกสรหีนัขวบัมาทนัทเีมื่ออกีฝ่ายไม่ยอมเลกิรา มองสาวสวยตรง

หน้าด้วยสายตาเบื่อหน่าย ยายนี่กินอาหารเข้าไปคงเอาไปบ�ารุง

หน้าอกหน้าใจจนหมดกระมงั ถงึได้ไม่เหลอืไปบ�ารงุสมองซะบ้าง

“แล้วใครอยากคบกบัคนแบบเธอไม่ทราบ ถ้ายงัจ�าได้ฉนัไม่เคย

อยากจะสุงสิงด้วยสักนิด คนที่เลือกว่าจะคบหรือไม่คบคือฉัน ไม่ใช่

เธอ เข้าใจซะใหม่ด้วย คนมสีมองเขาเลอืกจ้ะว่าควรคบใคร ส่วนพวก

ไม่มสีมองกม็กัจะเกลอืกกลั้วกนัเอง เรื่องมนักเ็ป็นแบบนี้แหละ โอเค

เนอะ ไม่อยากพูดเยอะ เจบ็คอ” สงิห์สาวแห่งไร่ภูพญามองนางร้าย

นอกจอสลับกับคู่ควงของฝ่ายนั้นที่ยืนท�าหน้างงๆ อยู่ เหมือนอยาก

บอกให้รู้ว่าใครคอืพวกไม่มสีมองที่ชอบเกลอืกกลั้วกนัเอง

ต่อล้อต่อเถยีงกบัคูอ่รจินพอใจแล้ว เกสรกีก็�าลงัจะไปเข้าห้องน�้า

ตามที่ตั้งใจไว้แต่แรก ใบหน้าสวยใสงอง�้า อารมณ์เบกิบานหดหายไป

จนเกอืบหมด อดคดิไม่ได้ว่าเสยีฤกษ์แท้ๆ

เมื่อโดนต่อว่าเรื่องที่แทงใจด�าที่สดุ ท�าเอาสาวลอร่าถงึกบัฟิวส์

ขาด บวกกบัดื่มไปหลายแก้วท�าให้ความยบัยั้งชั่งใจไม่มเีหลอื เธอไม่

เคยชอบหน้าเกสรีเลยแม้แต่นิดเดียว แต่ความที่อีกฝ่ายเป็นน้องสาว

ของนฤเคนทร์ ดาราหนุม่สดุฮอตแถวหน้าของเมอืงไทยซึ่งเธอหมายใจ

อยากจะสานสัมพันธ์ด้วย ท�าให้เธอพยายามเข้าไปตีสนิทกับเกสรีซึ่ง

มาท�าหน้าที่ผู้จดัการส่วนตวัให้พี่ชาย หวงัจะใช้ความสนิทสนมนี้เป็น

ใบเบกิทางเพื่อเข้าหาดาราหนุ่มผู้เป็นเป้าหมาย

แต่ทกุอย่างกลบัไม่เป็นอย่างที่หวงัสกันดิ เกสรที�าตวัไม่เป็นมติร
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กบัใครทั้งนั้น คอยกนัท่าผูห้ญงิทกุคนรอบตวัพี่ชาย แถมยงัต่อว่าตรงๆ 

ให้อายคนอื่นอยู่หลายครั้ง 

ก่อนหน้าที่เกสรจีะมาเป็นผู้จดัการส่วนตวัของนฤเคนทร์ เขาก็

ยงัดสูนใจไมตรทีี่เธอทอดไปให้อยู่บ้าง แต่ระยะหลงัไม่ได้เป็นอย่างนั้น 

เธอเดาว่าสาเหตทุี่เป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นเพราะเกสรคีอยกดีกนัอย่าง

แน่นอน ดาราสาวสันนิษฐานไปเองโดยไม่รู้เลยว่าสาเหตุแท้จริงที่ท�า

ให้นฤเคนทร์เปลี่ยนไปนั้นไม่ได้เกี่ยวกับเกสรีเลย แต่เกิดเพราะบุพเพ

อาละวาดของเขากบัเต่าน้อยตวัหนึ่งต่างหาก

ความไม่พอใจที่สะสมมานานท�าให้ลอร่าโมโหจนขาดสต ิดารา

สาวเอื้อมมอืไปผลกัคนที่ก�าลงัเดนิหนเีตม็แรง เล่นเอาเกสรเีซถลาเกอืบ

หน้าคะม�าไปเช่นกนั

สงิห์สาวแห่งไร่ภพูญาหนัขวบักลบัมาทั้งตวั ที่ผ่านมาแค่หมั่นไส้

และเบื่อหน่ายผู้หญิงคนนี้เท่านั้น แต่ตอนนี้มันกลายเป็นความโมโห

สดุขดี เพราะอกีฝ่ายลงไม้ลงมอืก่อน ความจรงิตั้งแต่มาท�าหน้าที่เป็น

ผู้จัดการส่วนตัวให้พี่ชายก็ไม่ค่อยมีเวลาออกก�าลังอย่างที่ท�าเป็น

ประจ�าเท่าไรนกั เหน็ทคีงจะได้ยดืเส้นยดืสายกนัคราวนี้ละ! คดิพลาง

ก้าวอาดๆ ไปหาลอร่า ยืดไหล่ สะบัดคอ เหมือนนักมวยที่พร้อมชก

อย่างยิ่ง
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3

นางสิงห์สาวแห่งไร่ภูพญาเดินไปหยุดอยู่ตรงหน้าคนที่

ประทษุร้ายตนเองเมื่อครู่ ก่อนจะถามด้วยน�้าเสยีงเรยีบเยน็ “เมื่อกี้ท�า

อะไร”

ลอร่ากลนืน�้าลายอกึใหญ่ เมื่อครู่เป็นเพราะโมโหมากเกนิไปจน

ลมืตวั ตอนนี้พอได้สตแิล้วกท็�าอะไรไม่ถูกอยู่บ้าง จงึได้แต่พูดไม่ออก 

ไม่กล้าตอบค�าถามของอกีฝ่ายแต่อย่างใด

“ไม่ได้ยินที่ฉันถามรึไงคุณรอล่าเหยื่อ” เกสรีขึ้นเสียงใส่เมื่อ 

อกีฝ่ายไม่ตอบค�าถาม

แม้เหตกุารณ์ตรงหน้าจะตงึเครยีด แต่ศารทูลกอ็ดที่จะหวัเราะ

ออกมาเบาๆ ไม่ได้เมื่อได้ยินอีกฝ่ายเรียกชื่อดาราสาว เพียงแค่สลับ

ต�าแหน่งการกระดกลิ้นเพยีงพยางค์เดยีว ความหมายกเ็ปลี่ยนไปโดย

สิ้นเชงิ จากสาวลูกครึ่งนามลอร่ากก็ลายเป็นตวัอะไรไปแล้วกไ็ม่รู้ 

ดวงตาของเสอืหนุ่มแพรวพราวขึ้นมาทนัท ี นกึสนใจคนตวัเลก็

ที่ยนืท�าตาวาวๆ อยู่นั่นขึ้นมาตดิหมดั

เสยีงหวัเราะที่ดงัแทรกขึ้นมาท�าให้เกสรหีนัไปมองทนัท ีดวงตา

กลมโตจ้องเขมง็จนคนที่ก�าลงัหวัเราะถงึกบัเก้อ หบุปากแทบไม่ทนั

ศารทูลสบตากลมโตที่มองมาพลางคิดว่า หน้าตาเจ้าหล่อนก็
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สวยอยู่ แต่ท�าไมตาถงึได้เขยีวป้ัดแบบนั้นกไ็ม่รู ้แถมยงัท�าหน้าถมงึทงึ 

ถ้าไม่เอวบางร่างน้อยอย่างที่เป็นอยู่ คงไม่ผิดอะไรกับนางยักษ์ขมูข ี

เสอืหนุ่มกลนืน�้าลายอกึใหญ่โดยไม่รู้ตวั ก่อนจะส่งยิ้มแหยๆ ให้

เกสรจ้ีองคนตวัโตที่ส่งยิ้มเรี่ยราดอยูค่รู่หนึ่ง ก่อนจะตวดัสายตา

กลับมายังดาราสาวตามเดิม ถึงอย่างไรตอนนี้นายนั่นก็ยังไม่ได้เอ่ย

ปากสอดอะไรขึ้นมา ตราบใดที่อกีฝ่ายยงัวางตวัเป็นกลาง เธอกไ็ม่คดิ

จะไปตอแยด้วย หนัไปจดัการคนที่มเีรื่องกนัโดยตรงก่อน

ส่วนคนที่โดนเปลี่ยนชื่อซะจนความหมายเสยีหายกโ็กรธกรุน่ขึ้น

มาอกีรอบ ความกลวันดิๆ เมื่อสกัครูป่ลวิหายวบัไปหมด เสยีงหวัเราะ

ของศารทูลเมื่อสกัครู่ยิ่งท�าให้อบัอายไปกนัใหญ่ เกสรมีกัจะท�าให้เธอ

รู้สกึขายหน้าอยูเ่สมอจงึแหวใส่อกีรอบ “คนอย่างเธอสมควรโดนแล้ว”

เกสรีกัดฟันกรอดเมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายไม่ได้มีท่าทางส�านึกผิดสัก

นดิ ทั้งๆ ที่เธอพยายามให้โอกาสส�านกึผดิแล้ว เค้นเสยีงลอดไรฟันด้วย

ความโมโห “สิ่งที่เธอท�าเขาเรยีกว่าลอบกดั หมาลอบกดัน่ะรูจ้กัไหม!”

“แกน่ะสิหมา!” ลอร่ากรีดเสียงแหลมเมื่อถูกเปรียบเปรยเป็น

สตัว์

“ฉันจะบอกให้รู้ว่าคนกับหมาต่างกันยังไง” เกสรีเอ่ยเสียงต�่า 

ก่อนจะส่งหมัดไปตะบันหน้าอีกฝ่ายแบบไม่มีการเตือนล่วงหน้า เล่น

เอาลอร่าถลาไปกองกบัพื้นเหมอืนนกปีกหกั “คนจรงิเขาต้องท�าต่อหน้า 

ไม่ใช่คอยเล่นงานคนอื่นลับหลังไงล่ะ” สิงห์สาวเอ่ยพลางท�าเสียงขึ้น

จมูกด้วยความสะใจ

ศารทูลกะพรบิตาปรบิๆ เพราะเหตกุารณ์ตรงหน้าเกดิขึ้นอย่าง

รวดเรว็มาก ตอนแรกถงึยายตวัเลก็นั่นจะท�าตาด ุแต่กไ็ม่ได้มทีที่าจะ

ลงมือสักนิด แล้วอยู่ๆ ก็ปล่อยหมัดตรงออกมาเฉยเลย ก�าปั้นลุ่นๆ 

ไม่ใช่การใช้ฝ่ามอืแบบที่ผูห้ญงิทั่วไปชอบใช้ ท�าเอาวชิาถลกหนงัศรีษะ

ที่สองคูค่วงของเขาใช้เล่นงานกนัในห้องท�างานเมื่อหลายวนัก่อนดเูป็น
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วธิขีองเดก็ๆ ไปเลย! 

พลันหลุดจากภวังค์เมื่อได้ยินเสียงกรีดร้องโหยหวนขึ้นมา ฟัง

เผนิๆ เหมอืนเสยีงของสองชะนสีาวในวนันั้นไม่มผีดิ ท�าเอาศารทลูรูส้กึ

สะพรงึขึ้นมาอกีรอบ

“แก! นงัเกรซ แกต่อยฉนั” ลอร่ากรดีเสยีงด้วยความเจบ็ปวด

บวกกบัโมโห มอืยงักมุจมกูที่โดนหมดัของสงิห์สาวเล่นงานเอาไว้แน่น

“เออ! ฉนัต่อยแกนงัรอล่าเหยื่อ กแ็กผลกัฉนัก่อนท�าไมล่ะ ท�าไม

ไม่ล่าเหยื่อไปเงยีบๆ แถมให้โอกาสแล้วยงัไม่ยอมขอโทษอกี โดนแบบ

นี้กส็มควรแล้ว” เมื่อโดนอกีฝ่ายจกิหวัเรยีก เกสรกีไ็ม่เหน็ความจ�าเป็น

ว่าจะต้องสภุาพกบัคนที่หยาบคายกบัตวัเองไปท�าไม และอกีอย่างเวลา

อยู่ในกลุ่มเพื่อนๆ กม็กัจะคยุกนัแบบนี้อยู่แล้ว

‘เหยื่อ’ ของลอร่าท�าตาปริบๆ ไม่คิดฝันมาก่อนว่าจะมีผู้หญิง

คนไหนมองว่าตนเองเป็นเหยื่อของใคร อยากจะแก้ไขความเข้าใจผดิ

ของแม่สาวจอมดุเพื่อรักษาชื่อเสียงเอาไว้ว่าเขาไม่ใช่เหยื่อของใครทั้ง

นั้น แต่กด็ูเหมอืนเจ้าหล่อนจะไม่สนใจเขาเลยสกันดิ ท�าราวกบัว่าเขา

เป็นอุปกรณ์ประกอบฉากอะไรสักอย่าง บอกตรงๆ ว่าเขาไม่เคยโดน

เมนิแบบนี้มาก่อนเลย กเ็ลยรู้สกึทนไม่ได้นดิๆ ยงัคดิไม่ออกว่าจะท�า

อย่างไรกพ็ลนัสะดุ้งขึ้นมาอกีรอบเพราะเสยีงโหยหวนที่ดงักว่าเก่า

“เลอืด! แกท�าฉนัเลอืดออก” ลอร่ากรดีร้องเมื่อดงึมอืออกจาก

จมกูแล้วพบว่ามเีลอืดตดิมาด้วยจ�านวนไม่น้อย ที่ตกใจยิ่งกว่าคอืกลวั

ว่าซลิโิคนอาจจะเคลื่อนที่จนท�าให้จมูกเสยีรูป

เกสรเีองกส็ะดุง้ไปเหมอืนกนั ไม่ใช่เพราะเหน็ว่าอกีฝ่ายเลอืดตก

ยางออก เพราะเมื่อตดัสนิใจลงมอื เธอกม็กัจะจดัหนกัจดัเตม็เสมอ มี

หลายครั้งที่ซ้อมกบัเพื่อนๆ แล้วพลั้งมอืท�าให้อกีฝ่ายบาดเจบ็ เธอคุ้น

ชินกับเรื่องพวกนี้ดีเกินกว่าจะตกใจเมื่อเห็นว่าใครเลือดออกเพราะถูก

ต่อย แต่ที่สะดุง้กเ็พราะเสยีงแปดหลอดของอกีฝ่าย ที่ดงัซะยิ่งกว่าเสยีง
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ดนตรีภายในคลับ ท�าเอาสายตาหลายคู่เริ่มมองมาด้วยความสนใจ

มากกว่า ยงัไม่ทนัดงึสายตาที่กวาดไปมองรอบๆ กลบัมากร็ู้สกึถงึแรง

ปะทะที่ท�าเอาเซถอยหลงัไปหลายก้าว

สาเหตกุไ็ม่ใช่ใครที่ไหน แม่สาวลอร่าที่เมื่อกี้ยงันั่งแปะอยูก่บัพื้น

นั่นเอง ความกงัวลเรื่องซลิโิคนท�าให้ดาราสาวถงึกบัเลอืดขึ้นหน้า พุ่ง

เข้าใส่เกสรรีาวกบัววักระทงิเหน็ผ้าแดง

พอเกสรีตั้งตัวติดก็ไม่ยอมให้อีกฝ่ายพุ่งชนตนเองอยู่ฝ่ายเดียว

แน่นอน มหกรรมตะลมุบอนของสองสาวจงึอบุตัขิึ้นท่ามกลางสายตา

ตกตะลงึของศารทูลและนกัท่องราตรทีี่พากนัมาเที่ยวที่คลบัแห่งนี้

‘โธ่เว้ย!’

ศารทูลค�ารามลั่นอยู่ในใจเมื่อต้องตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้

อีกครั้ง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ศึกชิงตัวเขาอย่างที่คิดในตอนแรก แต่ถึง

อย่างไรกน็บัว่าเกี่ยวนดิๆ อยูด่ ีเพราะอย่างไรเสยีก่อนที่สองสาวจะซดั

กนันวัแบบนี้ แม่สาวลอร่านั่นกน็วัเนยีกบัเขาอยูก่่อน หากไม่เข้าไปช่วย

กด็จูะแล้งน�้าใจเกนิไป โดยเฉพาะเมื่อดเูหมอืนว่าเจ้าหล่อนจะสูแ้ม่สาว

ร่างเลก็นั่นไม่ได้เลยสกันดิ

อแุม่เจ้า! ท่าทางยายนั่นอย่างกบัส่งตรงมาจากเวทมีวยลมุพนิี

อย่างไรอย่างนั้นเลยทเีดยีว แล้วมวยวดัอย่างลอร่าจะเอาอะไรไปสู้!

“พอเถอะครบั พอเถอะ” เสอืหนุ่มเข้าไปดงึตวัเกสรไีว้ เจตนาก็

เพยีงแค่อยากให้ทั้งคู่หยดุตบตกีนั การที่เกสรเีป็นฝ่ายได้เปรยีบท�าให้

เขาคิดว่าน่าจะเลือกหยุดที่ฝั่งเธอมากกว่าลอร่าที่ไม่ค่อยได้ออกหมัด

เท่าไรนกั

แต่ใครเลยจะไปคดิว่าลอร่าจะฉวยจงัหวะที่ศารทูลยึดแขนของ

เกสรไีว้ถลาเข้ามาตบหน้าเธอฉาดใหญ่ราวกบัจะไม่ยอมพลาดโอกาส

ทอง

ดวงตาของศารทูลเบิกกว้าง เพราะคาดไม่ถึงว่าเหตุการณ์จะ



46  เสน่หาพยัคฆินทร์

ออกมาในรูปนี้ ทว่าก็คงไม่กว้างเท่ากับสิงห์สาวแห่งไร่ภูพญาอย่าง

แน่นอน

ตอนนี้ดวงตาของเกสรลีกุจ้าราวกบัซ่อนกองเพลงิไว้ในนั้น เธอ

หนัขวบักลบัไปมองเจ้าของมอืที่ยดึแขนเธอไว้ทนัท ีพอเหน็ว่าเป็นใคร

กแ็สยะยิ้มเหี้ยมเกรยีมใส่อกีฝ่าย

คนได้รบัรอยยิ้มครั้งแรกจากแม่สงิห์สาวกลบัดใีจไม่ออก เพราะ

มนัไม่ใช่รอยยิ้มอ่อนหวานอย่างที่เคยได้รบัจากสาวๆ เป็นประจ�าเลย

สักนิด แต่มันอย่างกับรอยยิ้มของมัจจุราชที่ก�าลังจะมาทวงชีวิตซะ

มากกว่า ก�าลงัจะอ้าปากอธบิายอกีฝ่ายกค็�ารามใส่เสยีก่อน

“รมุเหรอ ช่วยกนัรมุฉนัใช่ไหม ด!ี”

พอจบค�าว่า ‘ดี’ เท่านั้นละ ศารทูลถึงได้รู้ซึ่งแก่ใจว่ามันไม่ดี

อย่างที่เจ้าหล่อนว่าเลยสกันดิ เพราะแม่สงิห์สาวตรงหน้าประเคนหมดั

ใส่เขาแบบไม่มกีารเตอืนล่วงหน้าเหมอืนอย่างที่ท�ากบัลอร่าไม่มผีดิ

มาถงึตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจจติใจของดาราสาวแล้วว่าเจบ็ช�้าระก�า

ทรวงขนาดไหน สถานการณ์ของเขาอาจจะดีกว่าหน่อยตรงที่ไม่ต้อง

เป็นห่วงเรื่องซลิโิคนเท่านั้นเอง

“บังอาจรุมฉันเหรอ นี่แน่ะ! ไอ้เลว! ไอ้พวกชอบใช้ก�าลังกับ 

ผู้หญงิ!” เกสรกีโ็มโหจนหน้ามดืไปเหมอืนกนั เธอเตบิโตมาในครอบ-

ครวัที่ผู้ชายทกุคนให้เกยีรตผิู้หญงิเสมอ และถงึแม้เธอจะไม่ใช่ผู้หญงิ

ประเภทสนมิสร้อยที่จะทนไม่ได้กบัการถูกประทษุร้ายเพยีงเท่านี้ แต่ก็

ทนไม่ได้เดด็ขาดเมื่อเจอผู้ชายประเภทที่ชอบใช้ก�าลงักบัผู้หญงิ

หา! เขาน่ะหรอืเป็นพวกชอบใช้ก�าลงักบัผูห้ญงิ ศารทลูคดิพลาง

ปัดป้องการประทษุร้ายของนางสงิห์เป็นพลัวนั 

โธ่...แม่คณุเอ๊ย! นาทนีี้คนที่ชอบใช้ก�าลงักม็แีต่เธอคนเดยีวไม่ใช่

หรอืไง เสอืหนุ่มคดิหาทางออกจนหวัหมนุ จะตอบโต้อะไรกจ็ะกลาย

เป็นว่าตัวเองเป็นจริงอย่างที่เธอกล่าวหา สถานการณ์ถือว่าเข้าตา-
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จนถงึขั้นสดุ เรยีกว่าโดนถล่มซะยิ่งกว่าลอร่าที่เป็นคูก่รณตีวัจรงิของเธอ

เสยีอกี

แต่ฟ้าย่อมมตีา สวรรค์ย่อมเข้าข้างคนไม่ผดิ เพราะขณะที่เขา

ก�าลังกลุ้มว่าจะรับมือกับแม่สาวดุคนนี้อย่างไร การ์ดของคลับก็เข้า

มาระงบัเหตกุารณ์เข้าพอด ีรวมถงึคนอกีกลุม่หนึ่งที่พากนัปราดเข้ามา

หายายผู้หญิงโหดคนนั้นด้วย เสือหนุ่มถอนหายใจด้วยความโล่งอก

เมื่อมคีนกลางมาดงึสาวเจ้าออกไปเสยีที

“เกรซ!”

เสยีงกลุม่คนที่มาใหม่ซึ่งเป็นชายล้วนจ�านวนสามคนที่ต่างกพ็า

กันเรียกเกสรีด้วยน�้าเสียงห่วงใยท�าให้ศารทูลมองด้วยความสนใจ 

สงัเกตสงักาแต่ละคนโดยละเอยีดแล้วกอ็ดขมวดคิ้วไม่ได้ 

แม่เจ้าโว้ย! ยายนี่ไม่ธรรมดาเลย ทั้งกลุ่มดูเหมอืนจะมเีธอเป็น

ผูห้ญงิเพยีงคนเดยีว มาเที่ยวสถานที่แบบนี้กบัผู้ชายอกีสามคน จะนบั

ว่าธรรมดาได้อย่างไร ไม่กลวับ้างหรอืไงนะ เสอืหนุม่อดวติกแทนไม่ได้

แต่พอนกึถงึฤทธิ์หมดัของอกีฝ่าย ระดบัความห่วงกด็เูหมอืนจะ

ลดฮวบลงไปไม่น้อย เพราะคิดว่าเจ้าหล่อนน่าจะดูแลตัวเองได้ดีพอ

สมควร ขณะที่ก�าลงัคดิ กไ็ด้ยนิเสยีงของหนึ่งในนั้นถามขึ้นอกี สหีน้า

ท่าทางดูจะเป็นห่วงเป็นใยแม่สาวห้าวนั่นไม่น้อยเลยทเีดยีว  

“เกดิอะไรขึ้นเหรอเกรซ”

“พวกนี้มาหาเรื่องเกรซค่ะพี่อาร์ม” เกสรีเอ่ยพลางชี้หน้าลอร่า

กบัศารทูล

การ์ดของคลบัซึ่งรูจ้กักบัศารทลูดเีพราะเป็นแขกประจ�า แถมยงั

รู้จกักนัเป็นอย่างดกีบัเจ้านายของพวกเขาซึ่งเป็นเจ้าของที่นี่ มองชาย

หนุ่มและหญิงสาวที่ถูกระบุว่าเป็นคน ‘หาเรื่อง’ ด้วยแววตาพิกล 

ราวกบัอยากบอกว่าก่อนจะหาเรื่องใครควรคดิให้ดก่ีอน มฉิะนั้นกอ็าจ

จะมสีภาพอย่างที่เหน็ๆ กนัอยู่
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“ผมเปล่า” ศารทูลรีบปฏิเสธทันที ไม่ยอมถูกมองว่าเป็น

อนัธพาลเดด็ขาด ชื่อเสยีงของเขาคอืหนุ่มเจ้าเสน่ห์ ไม่ใช่นกัเลงหวัไม้

อย่างที่โดนใส่ร้ายสกันดิ

“ท�าไมจะไม่ใช่ เมื่อกี้พวกนายช่วยกนัรมุฉนั” เกสรแีหวใส่อกี

แต่ละคนในที่นั้นสบตากันอีกครั้ง ท�าไมสภาพของคนที่เกสรี

บอกว่าร่วมมอืกนัรมุเธอถงึได้ดสูะบกัสะบอมขดัแย้งกบัข้อกล่าวหานกั

กไ็ม่รู้ สหีน้าของแต่ละคนจงึพพิกัพพิ่วนอย่างบอกไม่ถูก

“ผมไปท�าแบบนั้นเมื่อไรกนั” ศารทูลเถยีงบ้าง

“กเ็มื่อกี้นายจบัตวัฉนัไว้ แล้วกใ็ห้แฟนนายมาตบฉนั นี่ไง หรอื

จะเถยีง” เกสรโีต้ พลางเอยีงแก้มให้อกีฝ่ายดูชดัๆ เพื่อยนืยนัค�าพูด

ไฟในคลบัถกูเปิดจนสว่างจ้าตั้งแต่ที่ได้ยนิเสยีงทะเลาะววิาทกนั

แล้ว ดงันั้นศารทลูจงึเหน็แก้มเนยีนที่อกีฝ่ายเอยีงให้มองจนเตม็ตา แม้

จะเป็นสีจัดจากฤทธิ์ฝ่ามือของลอร่าอยู่บ้าง แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า 

มนัเนยีนใสจนชวนให้ใจสั่น 

ผวิของยายโหดนี่เนยีนละเอยีดจนอาจท�าให้ผูห้ญงิทั้งโลกอจิฉา

ได้ แถมดูจากสายตาของคนที่คร�่าหวอดอยู่กบัผู้หญงิมานานแบบเขา 

ก็สามารถฟันธงได้เลยว่าปราศจากเครื่องส�าอางอย่างที่ผู้หญิงยุคนี้

แทบจะขาดไม่ได้ สายตาของเสือหนุ่มจึงจ้องเป๋งไปที่แก้มอิ่มนั้นโดย

ไม่ละสายตา ท�าราวกบัพยคัฆ์เจอเหยื่อที่ถูกใจ

“เป็นไง เถียงไม่ออกละสิท่า” เกสรีท�าเสียงหยันเมื่อเห็นว่า 

อกีฝ่ายเงยีบไป

ใช่! เขาเถยีงไม่ออกหรอกว่าผู้หญงิคนนี้น่ารกัน่าใคร่ ทั้งที่โหด

อย่างสดุๆ นี่ละ ไม่คดิจะเถยีงเลยแม้แต่ค�าเดยีวจรงิๆ ศารทูลคดิอยู่

ในใจ สายตาที่มองนางสงิห์สาวเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิ จากที่มองผ่านๆ 

เป็นสนใจใคร่รู้อย่างแท้จรงิ

และเพื่อสานสัมพันธ์ เขาคิดว่าก็ควรล้างมลทินให้ตัวเองก่อน
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เป็นล�าดบัแรก 

“ที่ผมจับแขนคุณไว้เมื่อกี้ ก็แค่ตั้งใจจะแยกพวกคุณไม่ให้

ทะเลาะกนัแค่นั้นเอง ไม่ใช่ว่าจะจบัให้อกีฝ่ายมาตบคณุสกัหน่อย อ้อ 

ที่ส�าคญัเขาไม่ใช่แฟนผม”

“ยังมาตอแหลอีก เมื่อกี้แทบจะสิงร่างกันอยู่แล้ว ยังบอกว่า

ไม่ใช่แฟนกันอีก ถ้าไม่ใช่เพราะพวกคุณมายืนจูบกันเกะกะขวางทาง

ตั้งแต่แรก มนักค็งไม่มเีรื่องแบบนี้หรอก” เกสรไีม่ยอมให้อกีฝ่ายปฏเิสธ

ง่ายๆ

“ผมเพิ่งรูจ้กัเขาวนันี้เอง ไม่เชื่อกถ็ามเขาดกูไ็ด้” ศารทลูเองกไ็ม่

ยอมถอย รีบหาพยานมายืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองทันที “คุณ 

ลอร่าครบั ช่วยอธบิายหน่อย อ้าว! คณุลอร่า”

ชายหนุ่มหันไปมองคนที่ไม่ยอมขานรับ เพิ่งนึกได้ว่าตั้งแต่

เหตกุารณ์ชลุมนุยตุลิงยงัไม่ได้ยนิเสยีงของดาราสาวสกัแอะ พอหนัไป

ถงึได้รู้ว่าตอนนี้เจ้าหล่อนยกแขนทั้งสองขึ้นปิดบงัใบหน้า พยายามก้ม

และซุกหน้าลงกับท่อนแขนเหมือนไม่ต้องการให้ใครเห็นหน้า คาดว่า

ยงัเคลยีร์ปัญหาเรื่องซลิโิคนเคลื่อนที่ไม่ได้ จงึไม่กล้าให้ใครเหน็ทั้งนั้น

ศารทูลหนัไปมองเจ้าของหมดัที่สร้างปัญหาใหญ่หลวงให้ลอร่า

เหมอืนจะบอกว่าพยานของเขาไม่ยอมให้การเสยีแล้ว หารอืราวกบัว่า

เขาและเธอควรแก้ปัญหาร่วมกนั

“ผมว่าคุณต่อยเขาแรงไปหน่อย” ตอนท้ายยื่นหน้าเข้าไปใกล้

เกสร ีและลดเสยีงจนกลายเป็นกระซบิ “ผมว่าจมูกเขาน่าจะเบี้ยวนะ 

เหน็แวบๆ ตอนชลุมนุกบัคณุเมื่อกี้น่ะ กอ็ย่างนี้ไงผมถงึต้องห้ามให้คณุ

หยดุก่อน”

ใบหน้าของเกสรเีหยเกเมื่อรู้ว่าคูก่รณกี�าลงัมปัีญหาอะไร ความ

ที่โมโหมากท�าให้ไม่ได้ออมก�าลงัเลยสกันดิ แม้เธอจะอารมณ์ร้อน โมโห

ร้าย ตามประสาคนที่ถูกตามอกตามใจมาตลอด แต่ก็รู้ดีว่าความ
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สวยงามเป็นเรื่องส�าคัญของผู้หญิงทุกคน โดยเฉพาะคนที่ต้องใช้

หน้าตาเป็นส่วนส�าคญัในการประกอบอาชพีแบบลอร่า

ที่ส�าคัญกว่านั้นก็คือ ละครที่ยายนี่ถ่ายกับนฤเคนทร์ยังไม่ปิด

กล้อง พระเจ้าช่วย! นี่เธอท�าอะไรลงไป ถ้ายายนี่ถ่ายต่อไม่ได้กเ็ท่ากบั

ไม่สามารถปิดกล้องได้ เมื่อปิดกล้องไม่ได้กเ็ท่ากบังานของนฤเคนทร์

ยงัไม่เสรจ็ และเมื่องานยงัไม่เสรจ็ เธอกย็งักลบัไร่ไม่ได้ นี่มนับ้าที่สดุ

เลย! ให้ทกุข์แก่ท่าน ทกุข์นั้นถงึตวัแท้ๆ

“ตกลงจะเอายังไงกันครับ จะตกลงกันตรงนี้ หรือไปสถานี

ต�ารวจ” การ์ดถามขึ้นเมื่อเหน็ว่าต่างฝ่ายต่างสงบลงบ้างแล้ว “นั่น คณุ

ธมีาพอดเีลย”

“มอีะไรกนัเหรอเดยีว” ชลธซีึ่งเป็นเพื่อนของศารทลู รวมถงึเป็น

เจ้าของคลบัแห่งนี้ถามทนัททีี่มาถงึ

“คอื...” ศารทูลเองกไ็ม่รู้จะบอกเพื่อนว่าอย่างไรด ีเพราะจะว่า

ไปแล้ว ที่จรงิเรื่องนี้มนัไม่เกี่ยวกบัเขาเลยสกันดิ สองสาวนี่ดเูหมอืนจะ

ไม่กินเส้นกันมาก่อนอยู่แล้ว ที่เขาบังเอิญต้องมาพัวพันด้วยก็เพราะ

เป็นเหยื่อรอล่า เอ๊ย! เป็นคู่ควงของลอร่าในค�่าคนืนี้เท่านั้นเอง

“ว่าไงคุณ จะเอาไง” ศารทูลหันไปถามนางสิงห์ที่เวลานี้ดูจะ

หน้าจ๋อยๆ ไปเหมอืนกนั

“ถามยายนั่นกแ็ล้วกนัว่าจะเอายงัไง” เกสรตีอบพลางพยกัพเยดิ

ไปยังลอร่า ในฐานะที่เป็นคนเจ็บหนักที่สุด เธอจะให้ยายนั่นเป็นคน

ตดัสนิใจเองกแ็ล้วกนั

“โทร. หาคณุเคนดไีหมเกรซ” เสยีงผู้ชายที่เกสรเีรยีกว่าพี่อาร์ม

ถามขึ้นมาบ้าง

ศารทูลลอบจับตามองพฤติกรรมของชายหนุ่มคนดังกล่าวด้วย

ความสนใจ เพราะในบรรดาชายหนุ่มสามคนที่แวดล้อมยายแสบนั่น

อยู่ เจ้าหมอนี่ดูจะเป็นกังวลกว่าใครเพื่อน ท่าทางบอกให้รู้ว่าน่าจะ
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ใส่ใจเธอในระดบัที่ลกึซึ้งกว่าคนอื่น จงึคอยสงัเกตว่ายายตวัแสบจะมี

ท่าทตีอบอย่างไร

“ไม่เอาหรอก อย่าเพิ่งบอกพี่เคนนะ เรื่องแค่นี้เกรซจดัการเอง

ได้” เกสรสีวนขึ้นมาทนัททีี่ได้ยนิข้อเสนอของอกีฝ่าย ตอนนี้เธอยงัไม่

พร้อมที่จะให้คนในครอบครวัรู ้เพราะว่าตวัเองก่อเรื่องใหญ่พอสมควร 

ถ้านฤเคนทร์รู้ พ่อกบัแม่กต็้องรู้ด้วย แล้วเธอคงจะโดนไม่ใช่น้อย ยิ่ง

คดิหน้าสวยๆ กย็ิ่งเหยเก

“แต่ว่า...” อาวธุยงัพยายามแย้ง

“เกรซบอกว่าไม่ก็คือไม่ไงคะ” เกสรีตอบด้วยน�้าเสียงหงุดหงิด

เพราะก�าลงักงัวล

‘หุๆ  โดนเหมอืนกนั’

เสือหนุ่มคิดอย่างครื้นเครงเมื่อเห็นแม่สิงห์สาวตวาดชายหนุ่ม

คนนั้น ใช่ว่ามแีต่เขาเมื่อไรที่โดนเธอด่า!

สหีน้าของอาวธุไม่ค่อยดนีกัเมื่อเหน็ว่าเกสรหีงดุหงดิ เขาเป็นรุน่

พี่สมยัเรยีนมหาวทิยาลยัของเธอ และแอบชอบเกสรมีานานแล้ว แต่ดู

เหมอืนว่าเธอจะไม่เคยรบัรูค้วามรูส้กึของเขาเลย เขาเองกไ็ม่กล้าบอก

ออกไปตรงๆ เพราะกลวัเธอจะตตีวัออกหาก เนื่องจากในกลุ่มต่างกร็ู้

ดว่ีาเกสรไีม่เคยสนใจเรื่องรกัใคร่มาก่อนเลย เวลาอยากใกล้ชดิเธอบ้าง

ก็ต้องคอยเอาเพื่อนๆ มาอ้าง ไปไหนมาไหนก็ไปกันเป็นกลุ่มอย่างที่

เป็นอยู่นี้เอง ถ้าเป็นไปได้เขากไ็ม่อยากขดัใจเธอ

แต่เพราะเห็นว่าสถานการณ์ค่อนข้างบานปลาย ดูเหมือนว่า 

คูก่รณขีองเกสรจีะเป็นคนมชีื่อเสยีง แถมผูช้ายที่มาด้วยกนักย็งัรูจ้กักบั

เจ้าของที่นี่อกีต่างหาก พวกเขากแ็ค่คนธรรมดาๆ บางทอีาจช่วยเหลอื

เธอได้ไม่มากนัก ต่างจากนฤเคนทร์ที่มีชื่อเสียงพอสมควร บางทีคน

พวกนี้อาจจะเกรงใจบ้างกไ็ด้ แต่เมื่อเธอไม่เหน็ด้วยกไ็ด้แต่ถอนหายใจ 

หนัไปสบตาเพื่อนๆ ที่มาด้วยกนัด้วยความกงัวล
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“เอาละ จะเอายงัไงกว่็ามา” เกสรไีม่มเีวลาสนใจรุน่พี่ของตวัเอง 

ตอนนี้ต้องจัดการกับเหตุการณ์เฉพาะหน้าก่อน แม้ว่าเธอจะเปรียบ

เสมือนไข่แดงของครอบครัว ท�าให้ปกติมักจะมีคนคอยจัดการเรื่อง

ต่างๆ ให้เสยีเป็นส่วนมาก แต่ตอนนี้กจ็�าเป็นต้องช่วยเหลอืตวัเองแล้ว 

คนอย่างเธอกล้าท�ากก็ล้ารบั ไม่คดิจะเอาบารมขีองครอบครวัมาอวด

เบ่งแต่อย่างใด

“นี่ ถามแฟนคณุหน่อยสว่ิาจะเอายงัไง มวัแต่ซ่อนหน้าอยูอ่ย่าง

นั้นแล้วมนัจะรูเ้รื่องกนัไหมล่ะ” เกสรหีนัไปขอความร่วมมอืจากศารทลู

เมื่อเหน็ว่าดาราสาวยงัไม่หอืไม่ออือะไรทั้งนั้น

“เอ๊ะ! กบ็อกว่าไม่ใช่แฟนไง เพิ่งรู้จกักนัวนันี้เอง ต้องให้พูดอกี

กี่รอบเนี่ย” ศารทูลรบีปฏเิสธทนัที

เกสรีมองคนตรงหน้าด้วยสายตารังเกียจจนออกนอกหน้า พูด

ออกมาได้ว่าเพิ่งรู้จกักนัวนันี้ แต่นวัเนยีนงุนงักนัเหลอืเกนิ พฤตกิรรม

ของนายนี่เห็นได้ชัดว่าส�าส่อนน่ารังเกียจ คิดพลางเดินถอยห่างออก

มาอกีก้าวโดยไม่รู้ตวั

ศารทูลมองแววตารังเกียจรังงอนของอีกฝ่ายแล้วรู้สึกคันๆ ใน

หวัใจอย่างบอกไม่ถูก ท�าไมต้องมองเหมอืนกบัว่าเขาไปฆ่าข่มขนืใคร

มาอย่างนั้นเล่า ยายตัวเล็กตรงหน้าเขานี่ไม่รู้หรือยังไงว่าเรื่องแบบนี้

มันเป็นเรื่องธรรมดาๆ ของคนเที่ยวกลางคืนแท้ๆ วันไนต์สแตนด์มัน

เกดิขึ้นกบัใครกไ็ด้ บางทเีสรจ็เรื่องจนแยกย้ายกนัไปโดยไม่รู้จกัแม้แต่

ชื่อกม็ี

“เอาละๆ ผมจะลองถามเขาดกูแ็ล้วกนั” เสอืเพลย์บอยรบัอาสา

ท�าหน้าที่ไกล่เกลี่ย เพราะสดุจะทนกบัสายตาของคนตวัเลก็ นอกจาก

แววตารงัเกยีจแล้ว เจ้าหล่อนยงัมองเหมอืนเขาเป็นคนไม่มปีระโยชน์

อะไรอกีด้วย จงึหนัไปถามดาราสาวเพื่อแสดงให้อกีฝ่ายรูว่้าตวัเองกจ็ดั

ว่าพอจะมปีระโยชน์อยู่บ้าง “คณุลอร่าครบั ตกลงจะเอายงัไงด ี คณุ
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จะไปสถานตี�ารวจหรอืเปล่า”

“ไม่นะ! ฉันไม่ไปสถานีต�ารวจเด็ดขาด!” ลอร่ารีบปฏิเสธทัน-

ควัน ขืนเรื่องถึงโรงพัก มันจะต้องฉาวโฉ่ยิ่งกว่านี้แน่ แล้วเธอจะเอา

หน้าไปไว้ที่ไหนกนั

แหม...แล้วมาบอกว่าไม่ได้เป็นแฟนกนั ทคีนอื่นถามไม่ยกัตอบ 

แต่พอนายงั่งนี่ถามละรบีตอบทนัทเีชยีว 

เกสรแีอบเข่นเขี้ยวคูก่รณใีนใจ แต่กแ็อบโล่งใจอยูบ้่างที่อกีฝ่าย

ไม่คิดจะไปสถานีต�ารวจ ไม่อย่างนั้นเรื่องคงจะบานปลายไปกันใหญ่ 

และเธอกน็่าจะโดนไม่ใช่น้อย

“งั้นจะเอายงัไงล่ะครบั” ศารทูลถามต่อ “ตกลงกนัเองที่นี่เลย

ไหม ผมว่าคณุเงยหน้ามาคยุกนัก่อนดไีหมครบั”

“ฉนัยงัไม่ตกลงอะไรกบัใครทั้งนั้น ฉนัจะไปโรงพยาบาล” ลอร่า

ตะโกนสวนมาทั้งที่ยงัปิดหน้าอยู่อย่างนั้น

เสียงโหยหวนของดาราสาวท�าเอาทุกคนสะดุ้งโหยง รีบสบตา

กนัโดยพลนั เหมอืนจะถามว่าใครควรพาลอร่าไปโรงพยาบาล

“โอเค งั้นเธอมากบัฉนั” เกสรตีดัสนิใจในที่สดุ อย่างไรเสยีเธอ

กต้็องรบัผดิชอบการกระท�าของตวัเองอยูด่ ีกเ็ริ่มมนัซะตั้งแต่ตอนนี้เลย

กแ็ล้วกนั

“ไม่! ฉนัไม่ไปไหนกบัเธอทั้งนั้น ฉนัเกลยีดเธอ!” ลอร่าปฏเิสธ

แบบทนัททีนัควนั แอบกลวัว่าหากไปกบัเกสรกีอ็าจจะต้องตกีนัระหว่าง

ทางอกีรอบ

“อ้าว! แล้วเธอจะให้ใครพาไปล่ะ” เกสรเีริ่มหวัเสยีอกีรอบ รูส้กึ

ว่าอกีฝ่ายเรื่องมากซะจรงิๆ เธอกจ็ะรบัผดิชอบอยู่นี่ไงล่ะ

“ฉนัจะไปกบัคณุเดยีว” ดาราสาวตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

คณุเดยีวถงึกบัสะดุ้ง รู้สกึเหมอืนจะเจอเรื่องยุ่งอกีรอบ นี่จดัว่า

ผดิวตัถปุระสงค์ไปไกลลบิเลยทเีดยีว จดุหมายที่มรี่วมกนัของเขาและ
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ลอร่าคือโรงแรม ไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างที่สองสาวก�าลังพูดกัน 

สักหน่อย ยังงงไม่เสร็จก็รู้สึกเสียวสันหลังขึ้นมาอีก เพราะคนตัวเล็ก

ปรายตามามองด้วยสายตาเยน็ชา

เชอะ! แล้วบอกว่าไม่ได้เป็นแฟน แล้วท�าไมถงึตดิกนัแน่นยิ่งกว่า

ตงัเม สงิห์สาวแห่งไร่ภพูญาแอบค่อนแคะอยู่ในใจ หมอนี่เข้าข่ายผูช้าย

ไร้ความรบัผดิชอบแน่ๆ เวลาอยากได้กบ็อกว่ารกัเธอคนเดยีว พออยู่

ต่อหน้าคนอื่นละท�าเป็นไม่รู้จัก คนแบบนี้จัดเป็นภัยร้ายแรงของลูก 

ผู้หญงิ สมควรหลกีหนไีปให้ไกลที่สดุ

จนิตนาการของเกสรกีจ็ดัว่ากว้างไกลไม่แพ้ศารทูลนกั

“ถ้างั้นกแ็ล้วแต่เธอกแ็ล้วกนั” เกสรยีอมตามใจ เมื่อเหน็อกีฝ่าย

ยนืกรานไม่ยอมไปด้วย “ส่วนเรื่องค่ารกัษาพยาบาล ฉนัจะจดัการให้

กแ็ล้วกนั”

คราวนี้ลอร่าไม่โต้แย้ง เพราะคดิว่านี่สมควรเป็นความรบัผดิชอบ

ของเกสรอียู่แล้ว และเธอกจ็ะไม่หยดุแค่ค่ารกัษาพยาบาลด้วย แต่ไม่

คิดจะพูดอะไรออกมาตอนนี้ ไม่อย่างนั้นอาจจะต้องวิวาทกันอีกรอบ 

จากการปะทะกันที่ผ่านมาท�าให้รู้แล้วว่าเกสรีไม่ใช่คนที่จะยอมให้ 

คนอื่นมาข่มเหงได้ง่ายๆ

จากที่เธอฟังเมื่อสักครู่ ดูเหมือนว่าอีกฝ่ายจะกลัวนฤเคนทร์รู้

เรื่องนี้อยู่ไม่น้อย และเธอก็จะใช้ประโยชน์จากจุดนี้เพื่อเล่นงานเกสรี

กลบับ้าง

“งั้นก็รีบๆ ไปเถอะ” เกสรีเร่ง เพราะไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายเลือด

หยดุไหลหรอืยงั ก่อนจะหนัไปเอ่ยเสยีงดกุบัศารทูล “ไปสคิณุ ชกัช้า

อยู่ได้”

เสอืหนุ่มได้แต่กะพรบิตาปรบิๆ ตกลงผู้หญงิสองคนนี้ไม่คดิจะ

ถามความเหน็เขาเลยใช่ไหม ด่ากนัเอง ตกีนัเอง แล้วกต็กลงให้เขารบั

ภาระพาลอร่าไปส่งโรงพยาบาลเองด้วย
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โอ๊ย! นี่คอืสิ่งมชีวีตินะ ไม่ใช่หวัหลกัหวัตอ

ก�าลงัจะเอ่ยปากประท้วง แต่แววตาเขยีวป้ัดของอกีฝ่ายกท็�าให้

ค�าพูดต่างๆ ไหลย้อนกลบัในล�าคอราวกบัถูกเป่าด้วยเวทมนตร์ ได้แต่

กลนืน�้าลายอกึใหญ่ รู้สกึกระสบักระส่ายอย่างบอกไม่ถูก เขาเป็นเสอื

นะ จะมารู้สกึกลวัตาเขยีวๆ ของผู้หญงิตวัเลก็ๆ ได้อย่างไรกนั เรื่องนี้

เป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรบัได้!

ไม่ได้ๆ เขาจะต้องหาวธิใีห้เจ้าหล่อนมาสยบอยูแ่ทบเท้าเหมอืน

รายอื่นๆ เพราะฉะนั้นจะปล่อยให้เธอผ่านไป พร้อมกบัการทิ้งรอยด่าง

พร้อยไว้ในชวีติของเขาอย่างนี้ไม่ได้เดด็ขาด เกยีรตปิระวตัทิี่สั่งสมมา

ไม่ควรพงัย่อยยบัลงเพราะผู้หญงิตวัเลก็ๆ เพยีงคนเดยีว

“ถ้าอย่างนั้นผมขอเบอร์ตดิต่อคณุหน่อยส ิเผื่อตดิขดัอะไรจะได้

ตดิต่อไป” ศารทลูหาทางสานสมัพนัธ์ต่อ เพื่อล่อลวงให้อกีฝ่ายมาหลง

เสน่ห์

“ไม่จ�าเป็น!”

ความหวังของเสือเพลย์บอยถูกตัดตอนจนเหี้ยนเตียนด้วย 

ค�าพูดสั้นๆ เพยีงประโยคเดยีวเท่านั้น

“แต่ว่า...” ชายหนุ่มยงัพยายามยื้อความหวงัของตวัเองไว้ แต่

ยงัพูดไม่ทนัจบประโยคกโ็ดนตดัความอกีรอบ ตอกตะปูย�้า ปิดประตู

ความหวงัของเขาอย่างสิ้นเชงิ

“ผู้จดัการของยายรอล่ามเีบอร์โทร. ของฉนัอยู่แล้ว ไม่ต้องกลวั

ว่าฉนัจะชกัดาบหนไีปไหนหรอก แล้วฉนักม็เีบอร์เขาด้วย เดี๋ยวฉนัจะ

โทร. ไปบอกเรื่องนี้กบัเขาเอง ว่าแต่คณุจะพายายนี่ไปโรงพยาบาลไหน

ล่ะ ฉนัจะได้บอกให้คณุปุ้ยไปรอ”

เพราะมาท�าหน้าที่เป็นผู้จัดการส่วนตัวให้นฤเคนทร์ชั่วคราว 

ท�าให้เกสรีมีเบอร์โทรศัพท์ของผู้จัดการส่วนตัวของดาราคนอื่นอยู่พอ

สมควร โดยเฉพาะคนที่ต้องถ่ายละครร่วมกบัพี่ชายของเธออย่างลอร่า
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เป็นต้น คณุปุย้ซึ่งเป็นผูจ้ดัการลอร่านั้น แม้เธอจะไม่สนทิสนมด้วย แต่

กพ็อพูดจากนัได้ เพราะจะว่าไปฝ่ายนั้นกด็ูจะรู้ประสากว่าคู่กรณขีอง

เธอเยอะ 

วันนี้ที่ไม่ได้มาด้วยกันกับเด็กในสังกัด คงเป็นเพราะว่าลอร่า

แอบออกมาเที่ยวเองซะมากกว่า กอ็ย่างว่าละนะ ยายนั่นคงไม่คดิจะ

พกผู้จดัการมาด้วยตอนจะออกล่าเหยื่อหรอก

แม้จะผดิหวงัที่ไม่ได้เบอร์โทรศพัท์ของคนฤทธิ์มาก แต่ถงึกระนั้น

ศารทูลกย็งัอดหวัเราะไม่ได้ที่พบว่าเธอยงัยนืยนัที่จะเรยีกลอร่าว่า ‘รอ

ล่า’ ต่อไปอย่างไม่เปลี่ยนแปลง คาดว่าคงแค้นฝังหุ่นไปแล้วแน่นอน 

แต่เรื่องที่เธอถาม เขาเองกไ็ม่รูจ้ะตอบเช่นไร จงึได้แต่หนัไปถามความ

เหน็ของลอร่าต่ออกีท ีเพราะดูๆ  แล้วฝ่ายนั้นจะไม่ยอมสนทนากบัยาย

เกรซจอมดนุี่แน่ๆ ชายหนุม่ถอืโอกาสเรยีกอกีฝ่ายอยูใ่นใจตามที่ได้ยนิ

คนอื่นๆ เรยีกเธอ

“ว่าไงครับลอร่า คุณจะไปโรงพยาบาลไหน” ชายหนุ่มหารือ 

เพราะคดิว่าอกีฝ่ายน่าจะอยากไปหาหมอที่ท�าจมกูให้แต่แรกมากกว่า

“ฉันจะไปโรงพยาบาล...แต่อยากให้คุณช่วยโทร. เรียกรถ

พยาบาลให้มารบัที่นี่มากกว่าค่ะ” ลอร่าระบชุื่อโรงพยาบาลที่ต้องการ

ไปให้ทราบ พร้อมทั้งแจ้งความประสงค์เพิ่มเติม เธอต้องการอยู่ใน

ความดูแลของแพทย์ให้เรว็ที่สดุ หรอือย่างน้อยอยากให้มบีคุลากรที่มี

ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลมารับตัวเธอไปมากกว่า เพราะหากให้

ศารทูลไปส่ง แล้วเกดิอาการแทรกซ้อนระหว่างเดนิทางจะยิ่งแย่ไปกนั

ใหญ่ ความที่กลวัว่าจะเสยีโฉม ท�าให้ลอร่าวติกกงัวลยกใหญ่

ศารทูลหนัไปสบตาเกสรพีร้อมกบัยกัไหล่นดิๆ เหมอืนต้องการ

จะบอกว่าเขาก็พยายามช่วยเหลืออย่างเต็มที่แล้ว แต่ลอร่าเลือก 

อย่างนี้เอง

เกสรเีองกย็กัไหล่ตอบ ไม่คดิจะต่อว่าอะไรอกี ในเมื่อนี่เป็นความ
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ต้องการของผู้เสยีหายโดยตรง

เมื่อลอร่าตกลงใจอย่างนั้น ศารทูลกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา

เซิร์ชหาข้อมูลของโรงพยาบาลที่ดาราสาวระบุว่าต้องการไปรักษาตัว 

ก่อนจะโทร. แจ้งให้รถพยาบาลมารบัตามที่เธอต้องการ

เกสรจีบัตามองการกระท�าของชายหนุม่แล้วรูส้กึดกีบัอกีฝ่ายขึ้น

มานิดหน่อย ถือว่าหมอนี่ก็ยังพอมีความดีอยู่บ้าง ที่ไม่เพิกเฉยไปซะ

ทุกอย่าง อย่างน้อยก็ยังรู้จักติดต่อเรื่องโรงพยาบาลให้ลอร่า ไม่ได้

ปัดสวะให้พ้นตวัไปเสยีทั้งหมด

พอเห็นอีกฝ่ายติดต่อโรงพยาบาลเรียบร้อย เธอก็ติดต่อไปยัง 

ผู้จดัการส่วนตวัของลอร่าบ้าง นดัหมายให้ฝ่ายนั้นไปรอรบัเดก็ในสงักดั

ที่โรงพยาบาลโดยตรง ไม่ต้องเสยีเวลามาที่นี่

“เป็นอันว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะครับ” ชลธีซึ่งเป็นเจ้าของ

สถานที่สอบถามคู่กรณทีั้งสองฝ่าย

เกสรหีนัไปมองลอร่า เหน็ว่าฝ่ายนั้นไม่พดูอะไร เธอจงึหนัไปหา

ชลธบี้าง “กถ็้าเขาไม่ว่าอะไรอกี กค็งถอืว่าตกลงกนัได้แล้วมั้งคะ”

“โอเคครบั ผมว่ากด็เีหมอืนกนัที่ตกลงกนัได้” ชลธเีอ่ยยิ้มๆ คลบั

ของเขาค่อนข้างมรีะดบั จงึไม่ค่อยมเีรื่องทะเลาะเบาะแว้งเกดิขึ้น การ

ที่เรื่องไม่ลกุลามบานปลายย่อมถอืเป็นเรื่องดี

“ต้องขอโทษด้วยค่ะ ฉันไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้น ถ้า

หากมอีะไรเสยีหายและต้องชดใช้ฉนักย็นิดค่ีะ” เกสรเีอ่ยกบัชลธอีย่าง

สภุาพ ไม่ได้มทีท่ีาเหมอืนอย่างตอนที่พดูกบัลอร่าและศารทลูเลยแม้แต่

น้อย

คนที่ถูกเธอปฏบิตัติวัด้วยอกีแบบหนึ่งจงึถงึกบัแอบขมวดคิ้ว นี่

ถอืได้ว่าสองมาตรฐานแบบซึ่งๆ หน้าเลยไม่ใช่หรอืไง!

“ไม่เป็นไรหรอกครบั ไม่ได้มอีะไรเสยีหายหรอก ใช่ไหม” ตอน

ท้ายชลธหีนัไปสอบถามการ์ดของตวัเอง
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“ไม่มีอะไรเสียหายครับคุณธี” การ์ดประจ�าคลับตอบ คงเป็น

เพราะทั้งสองสาวตะลมุบอนกนัอยูบ่รเิวณทางเดนิ จงึไม่ได้ชนข้าวของ

อะไรให้แตกหกัเสยีหาย มแีต่เจบ็เนื้อเจบ็ตวักนัเท่านั้นเอง

“แล้วแกโอเคไหมเดยีว” ชลธหีนัไปถามเพื่อนบ้าง

ค�าถามของชลธที�าให้เกสรหีนักลบัไปมองศารทูลอกีครั้ง จะว่า

ไปเธอกม็วัแต่กงัวลเรื่องลอร่า กเ็ลยลมืไปเลยว่าเขาเองกโ็ดนเธอท�าร้าย

ร่างกายเหมอืนกนั กเ็ลยรอฟังว่าเขาจะเอายงัไง

“ก็โอเค ไม่ได้เจ็บอะไรมากหรอก เรื่องเข้าใจผิดกันทั้งนั้นละ” 

ศารทูลตอบด้วยน�้าเสยีงสบายๆ

เกสรีเม้มปากนิดหนึ่ง แม้จะโล่งใจที่เขาไม่ติดใจเอาความใดๆ 

แต่ฟังๆ ดแูล้วช่างเหมอืนกบัว่าเธอเป็นคนพาลที่ไม่รูจ้กัแยกแยะ เอะอะ

ก็ลงไม้ลงมือไปก่อนอย่างไรชอบกล ดังนั้นแม้จะขัดกับความรู้สึกอยู่

บ้าง แต่เธอกย็อมเอ่ยขอโทษเขาแต่โดยดี

“ในเมื่อคุณยืนยันว่าเมื่อกี้ฉันเข้าใจผิดไปเองว่าคุณดึงแขนฉัน

เพื่อช่วยยายรอล่า งั้นฉนักข็อโทษคณุด้วยกแ็ล้วกนั”

หน้ามุ่ยๆ ของคนตวัเลก็ท�าให้ศารทูลรู้ว่าที่จรงิแล้วเจ้าตวัคงไม่

เตม็ใจขอโทษเขาสกัเท่าไร กเ็ลยทั้งฉวิและทั้งขนัคนฤทธิ์มาก ก่อนจะ

ยั่วต่ออีกหน่อย เพราะเห็นเธอท�าหน้ายุ่งๆ แล้วมันอารมณ์ดีจนบอก 

ไม่ถูก

“รู้สกึว่ายงัมอีกีเรื่องที่คณุเข้าใจผดิ”

“อะไรอกีล่ะคะ” เกสรถีามเสยีงสะบดั อตีานี่กพ็ูดอย่างกบัว่า

ระหว่างเธอกบัเขามเีรื่องราวระหว่างกนัมากมายจนสามารถเข้าใจผดิ

ได้ทลีะหลายๆ เรื่องอย่างนั้นละ

“ก็คุณเข้าใจผิดว่าผมเป็นแฟนกับลอร่า” ศารทูลเอ่ยพร้อมทั้ง

มองหญงิสาวด้วยสายตากล่าวหา

เกสรถีอนหายใจเฮอืกเมื่อรูว่้าเรื่องอะไร อตีานี่เป็นอะไรมากไหม
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เนี่ยถงึได้ย�้าแต่เรื่องเดมิๆ ตั้งสามรอบ เลยได้แต่กลอกตา และพูดจา

น�้าเสยีงซื่อ “อ๋อ ค่ะ เรื่องนี้ฉนัคงเข้าใจผดิไปเองจรงิๆ แหละค่ะ ควร

จะรู้ว่าถงึไม่ใช่แฟนกส็ามารถกอดจูบดูดดื่มกนัได้”

ศารทูลพยายามกลั้นยิ้ม รู้ตวัดวี่าถูกอกีฝ่ายแดกดนั แต่กต็อบ

กลับไปด้วยน�้าเสียงซื่อๆ พอกัน “ใช่ครับ บางทีมันก็มีเรื่องอย่างนั้น

เหมอืนกนั เพยีงแต่คณุไม่ค่อยได้เหน็กเ็ลยไม่รู้”

ฮึ่ย! อตีามนษุย์หน้าด้าน ยงักล้าตอบแบบหน้าตาเฉยอกีเรอะ! 

เกสรีเข่นเขี้ยวอยู่ในใจ รู้ดีว่าอีกฝ่ายคงไม่โง่ขนาดฟังไม่ออกหรอกว่า

เธอก�าลงัประชด แต่กย็งัตหีน้าซื่อใส่ ท�าเอารู้สกึคนัไม้คนัมอืขึ้นมาอกี

รอบ แต่กพ็ยายามระงบัใจไว้ บทเรยีนของความใจร้อนที่เพิ่งผ่านมา

หยกๆ ท�าให้พอคมุสตไิด้บ้าง แต่ความหมั่นไส้กท็�าให้ไม่อาจปล่อยผ่าน

“ไม่ค่อยได้เห็นจริงๆ แหละค่ะ พอดีที่บ้านค่อนข้างเคร่งเรื่อง

มารยาท แถมที่ผ่านมาก็เจอแต่คนรู้จักกาลเทศะ พอมาเจอแบบนี้ก็

เลยรู้สึกตกใจอยู่บ้าง” เกสรีเอ่ยเสียงอ่อนเสียงหวาน ยิ้มไร้เดียงสา

เหมอืนสาวน้อยผู้อ่อนต่อโลก แต่แววตาคมกรบิราวกบัใบมดีโกน

หน้ายิ้มๆ ของศารทลูหบุฉบั เพราะฟังยงัไงกเ็ข้าใจได้อย่างเดยีว

ว่าก�าลงัถูกด่าว่าไม่มมีารยาทแถมยงัไม่รู้จกักาลเทศะอกีต่างหาก 

แน่มาก! เธอแน่มากยายตวัเลก็ ด่าคนได้ทั้งที่ยิ้มหวานปานจะ

หยด คนที่โดนลบเหลี่ยมอกีครั้งคดิด้วยความหงดุหงดิงุ่นง่าน

ขณะที่เสือเพลย์บอยก�าลังคิดหาวิธีโต้กลับ การ์ดที่ได้รับมอบ

หมายให้ไปรอรถพยาบาลอยู่หน้าคลับก็เข้ามาแจ้งว่ารถพยาบาลมา

ถงึแล้วเสยีก่อน จงึจ�าใจต้องยตุสิงครามน�้าลายลงชั่วคราว

“เอาละ งั้นกไ็ปหาหมอก่อนเถอะ” เกสรเีอ่ยขึ้นด้วยความโล่งใจ

เมื่อทราบว่ารถพยาบาลมาถึงแล้ว เธอเองก็อยากจะทราบเหมอืนกนั

ว่าอาการของลอร่าหนักมากน้อยแค่ไหน แม้จะไม่กินเส้นกันนัก แต่

ความรบัผดิชอบกท็�าให้เดนิเข้าไปหา ตั้งใจจะประคองอกีฝ่ายไปที่รถ
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พยาบาลที่จอดรออยูข้่างนอก เนื่องจากคดิว่าเจ้าหล่อนเอาแต่ปิดหน้า

ปิดตาแบบนั้น คงจะมองไม่เหน็ทาง

ลอร่าสะบดัตวัหนสีมัผสัของเกสรทีนัท ี เป็นการบอกใบ้กลายๆ 

ว่าไม่อยากรบัความช่วยเหลอืจากเธอ

การกระท�าของลอร่าท�าให้มอืของเกสรทีี่เอื้อมไปประคองชะงกั

ค้างอยู่กลางอากาศ ก่อนที่เจ้าตวัจะไหวไหล่นดิๆ เธอเพยีงแค่ต้องการ

แสดงความรบัผดิชอบของตวัเองเท่านั้น แต่เมื่ออกีฝ่ายไม่อยากรบัไว้

ก็คงท�าอะไรไม่ได้ สิงห์สาวคิดก่อนจะปรายตาไปยังคนที่เพิ่งปะทะ

คารมกันเมื่อครู่ บางทีแม่รอล่าเหยื่ออาจจะให้ตาเบื๊อกนั่นเป็นคนรับ

ผดิชอบมากกว่ากระมงั

ศารทูลสบตาคนที่มองเขาสลับกับมองลอร่าเหมือนจะบอกใบ้

ว่าควรท�าเช่นไรแล้วก็ได้แต่ถอนใจอีกรอบ บอกตัวเองว่านับจากนี้ไป

จะกิ๊กกั๊กใครก็จะส�ารวจดูให้แน่ใจก่อนว่าผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อย ไม่

เลอืดร้อน และไม่มคีู่อร ิเพราะไม่อยากจะพวัพนักบัสถานการณ์แบบ

นี้อีกแล้ว แต่ก็ยอมขยับเข้าไปหาลอร่าตามสายตากึ่งบังคับของเกสรี

แต่โดยดี

“มาครบั ผมจะพาไปที่รถพยาบาลนะ” ชายหนุ่มเอ่ยกบัลอร่า

ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน เหน็ใจเจ้าหล่อนอยู่เหมอืนกนัเพราะดเูหมอืนจะ

เจบ็ไม่ใช่น้อย อดคดิไม่ได้ว่าหล่อนไม่น่าไปหาเรื่องแม่สาวดคุนนั้นเลย 

ถ้ายอมจบเรื่องกันแต่แรก คงไม่ต้องมาเจ็บตัวถึงขั้นนี้ ได้แต่หวังว่า

เหตุการณ์ครั้งนี้คงจะเป็นอุทาหรณ์สอนให้ดาราสาวรู้ว่า นักชกมือ

สมคัรเล่นไม่ควรรอิ่านจะไปวดัรอยเท้ากบันกัชกมอือาชพี

ลอร่ายอมเดินไปตามการประคองของศารทูลแต่โดยดี โดยมี

เกสรเีดนิตามหลงัไปด้วย

แม่สิงห์สาวแอบเบะปากเมื่อมองตามหลังของคนทั้งคู่ ดูๆ ไป

แล้วก็เหมาะสมกันไม่หยอก คนหนึ่งรอล่าเหยื่อ อีกคนชุ่ยและมั่วซั่ว 
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จับคู่กันไปคงจะบันเทิงพิลึก แถมบางทีอาจท�าให้ผู้หญิงคนนี้เลิกมา

วอแวกบันฤเคนทร์ได้อกีด้วย

คนอื่นๆ ที่เป็นเพื่อนของเกสรแีละศารทูลกเ็ดนิตามไปด้วยเพื่อ

ร่วมสงัเกตการณ์ว่าเหตกุารณ์นี้จะผ่านไปด้วยดหีรอืไม่

เมื่อลอร่าขึ้นไปนอนอยู่บนรถพยาบาลเป็นที่เรยีบร้อย เจ้าหน้าที่

ประจ�ารถก็หันกลับมาเจรจากับสองหนุ่มสาว “เชิญญาติขึ้นมาเลย

ครบั”

ศารทลูกบัเกสรหีนัมาสบตากนัราวกบัจะถามว่าใครจะรบัหน้าที่

เป็นญาตขิองลอร่าและเดนิทางไปพร้อมกบัเธอ

ยงัไม่ทนัจะตกลงกนั คนเจบ็กเ็อ่ยแทรกขึ้นมาก่อน “ไม่ต้องให้

พวกเขามาด้วยหรอกค่ะ ญาติฉันไปรออยู่ที่โรงพยาบาลแล้ว” ลอร่า

รบีปฏเิสธ เธอไม่อยากให้ใครตดิตามไปด้วยทั้งนั้น ไม่ว่าเกสรหีรอืศารทลู 

เนื่องจากอยากจะเอามือออกจากหน้าเต็มทีแล้ว และนอกจากคนที่

เกี่ยวข้องกับการรักษาแล้ว เธอไม่ต้องการให้ใครเห็นสภาพจมูกที่ 

ผดิรูปของตวัเองแม้แต่คนเดยีว

“แต่มนัเป็นกฎนะครบั” เจ้าหน้าที่ชี้แจง

“งั้นขอให้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นี่ได้ไหมคะ เพราะถึงยังไงก็ไม่มี

ใครเป็นญาตโิดยตรงของดฉินัอยูแ่ล้ว” ลอร่าเสนออกีทางเลอืก เพราะ

ถงึอย่างไรให้คนของคลบัที่ไม่รู้จกักนัเหน็ กย็งัดกีว่าให้ศารทลูกบัเกสรี

เหน็อยู่ดี

ศารทูลกับเกสรีหันมาสบตากันอีกครั้งเมื่อเห็นว่าลอร่าหาญาติ

คนใหม่ให้ตวัเองได้อย่างว่องไว ดทู่าทแีล้วตอนนี้เจ้าหล่อนคงไม่คดิจะ

นบัญาตกิบัเขาและเธอแต่อย่างใด

“งั้นกเ็อาตามที่เขาบอกกแ็ล้วกนันะคะ ญาตเิขาแจ้งกบัฉนัแล้ว

เหมอืนกนัค่ะว่าจะไปรอที่โรงพยาบาลเลย”

“ถ้าอย่างนั้นก็เอาตามนี้ก็ได้ครับ” เจ้าหน้าที่ไม่มีอะไรขัดข้อง
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เมื่อทกุฝ่ายยนืยนัตามนั้น อกีทั้งคนเจบ็กย็งัมสีตสิมัปชญัญะพอที่จะ

ระบุความต้องการของตัวเองอย่างชัดเจนครบถ้วน อีกทั้งเป็น 

โรงพยาบาลเอกชนที่มุ่งเน้นการบริการให้ผู้ป่วยพึงพอใจมากที่สุด ก็

ถอืว่าพอจะอนโุลมให้ได้

“ขอบคณุมากค่ะ” ลอร่าเอ่ยขอบคณุเจ้าหน้าที่เมื่อทกุอย่างเป็น

ไปตามที่ต้องการแล้ว

ชลธพียกัหน้าให้การ์ดของคลบัคนหนึ่งขึ้นไปกบัรถพยาบาลด้วย

ตามที่ทกุคนหารอืกนั เมื่อท�าความเข้าใจกนัเรยีบร้อยทกุฝ่ายแล้ว รถ

พยาบาลกเ็คลื่อนตวัเพื่อน�าคนเจบ็ส่งโรงพยาบาลต่อไป


