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บทนำ

“ในทีส่ดุกถ็งึเวลาทีร่อคอยแลว้สนิะ” หญงิสาวสดูลมหายใจ

ลึกยาว ก่อนจะผ่อนออกมาอย่างเชื่องช้า วงหน้าหวานเชิดขึ้นขณะที่เท้า

ทั้งสองข้างก้าวผ่านประตูบานใหญ่ตรงหน้าเข้าไป แววตาเด็ดเดี่ยวและ

มั่นคง 

“ขอให้รักกันไปนานๆ จนถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรเลย

นะจ๊ะ”  

ถ้อยคำอวยพรยังคงถูกถ่ายทอดออกมา พร้อมน้ำมงคลจาก

บรรดาแขกเหรื่อและเหล่าเครือญาติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานความรัก

ระหว่าง ‘นายภาณุมาศ ฤทธิ์ลือปราการ’ หลานชายเจ้าสัวใหญ่กับ 

‘นางสาวเพชรชมพู ประกายเพชร ณ อยุธยา’ ไฮโซสาวสวยทายาท

บริษัทเพชรชื่อดัง เนื่องจากคู่บ่าวสาวของงานในวันนี้เป็นคนดังมีหน้า  

มีตาในวงสังคม อีกทั้งฐานะที่มั่งคั่งติดอันดับต้นๆ ของประเทศ จึงมี

บรรดาญาติพี่น้องและเหล่าสักขีพยานมาเข้าคิวแสดงความยินดีกัน  

เนืองแน่น บรรยากาศแสนชื่นมื่น จนกระทั่ง... 

“คนโกหก! ตอแหล! ลวงโลก! ขอให้พบแต่ความวินาศและ

หายนะ!” ทันทีที่เสียงเล็กหวานหากแต่กร้าวอยู่ในทีจบคำว่าหายนะ   

น้ำสังข์ที่ควรไหลรินลงบนมือของคู่บ่าวสาวตามปกติ กลับถูกรดไปบน
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ศีรษะของผูเ้ป็นเจ้าสาว มงคลแฝดท่ีสวมไว้อย่างประณีตบัดน้ีถกูกระชาก

ออกไปอย่างไม่ไยดี ตามด้วยเสียงหวีดร้องของผู้เป็นเจ้าสาว ท่ามกลาง

ความตกใจของทุกคน 

เหตุการณ์โกลาหลวุ่นวายกำลังเริ่มต้นขึ้นอย่างไม่มีใครคาดคิด! 
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หญงิสาวรา่งบางในชดุสชีมพหูวานถอนหายใจอกีครัง้ อกีครัง้ 

และอีกครั้ง ดวงตามีแววครุ่นคิดขณะมองไปยังประตูห้องที่ถูกล็อกจาก

ด้านนอก มือทั้งสองข้างยังคงประสานกันไว้และบีบกระชับกันอยู่เป็น

ระยะ เสมือนพยายามสร้างไออุ่นทดแทนความเย็นเฉียบในร่างกาย 

...เธอจะทำยังไงต่อไปดี คิดสิคิด... คำถามเดิมวนเวียนไปมาอย่าง

ต้องการหาทางออก ภาพเหตุการณ์ไม่กี่นาทีที่ผ่านมายังคงติดตาตรึงใจ

จนไม่อาจลบเลือนให้หายไป จำได้ว่าทันทีที่เธอตัดสินใจกระชากมงคล

แฝดคู่นั้น ย่อมหมายความว่าเธอพร้อมรับผลแห่งการกระทำที่กำลังจะ

ตามมา... 

‘กะ...แก แกเป็นใคร กล้าดียังไงมาทำกับฉันแบบนี้’ เพชรชมพู 

เจ้าสาวในชุดไทยประยุกต์สีงาช้างลุกขึ้นยืนทันทีที่บ่วงแห่งรักหลุดลอย

ออกไปจากศีรษะของตน มือข้างหนึ่งที่เคยเอื้อมรับน้ำมงคลก่อนหน้านี้

ถูกยกขึ้นเช็ดน้ำที่ไหลจากศีรษะลงมาเปรอะเปื้อนใบหน้า ปลายนิ้วของ

ไฮโซสาวผู้เพียบพร้อมไปด้วยชื่อเสียงและเกียรติยศชี้ไปด้านหน้าอย่าง

สั่นเทา ต่างจากอีกฝ่ายที่มีเพียงสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่รู ้สึกรู้สาใน

ความผิดที่เพิ่งกระทำลงไป ทำให้เจ้าสาวของงานสติแตกมากยิ่งขึ้น 

‘ไม่มีปากหรือไง ฉันถามว่าแกเป็นใคร’  

1 
หญิงสาวปริศนา 
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นอกจากจะไม่มีเสียงตอบกลับมาแล้ว คนถูกถามยังลอยหน้า

ลอยตากวนโทสะอย่างเห็นได้ชัด 

‘พวกการ์ดหายหัวไปไหนกันหมด ปล่อยให้คนบ้าเสียสติเข้ามา  

ได้ยังไง ใครก็ได้มาเอานังนี่ออกไปเดี๋ยวนี้’ ปากเรียวบางสั่นระริกตาม

คลื่นอารมณ์ ทว่า ‘นังนี่’ กลับมองหน้าคนพูดด้วยรอยยิ้มมุมปาก แต่

ดวงตาคมไม่ได้ยิ้มตามแต่อย่างใด  

‘จะรีบให้ฉันออกไปไหนกันล่ะคุณ ในเมื่อเรื่องสนุกมันเพิ่งเริ่มต้น

เท่านั้นเอง’ หญิงสาวปริศนาเว้นจังหวะเล็กน้อยก่อนจะยิ้มเยาะอีกฝ่าย

อย่างเปิดเผย ‘ฉันเป็นใครไม่สำคัญหรอกค่ะ ประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ว่า

เจ้าบ่าวของคุณเป็นอะไรกับฉันต่างหาก’  

ตาคมเจือแววหวานของเธอสะกดไว้ที่เจ้าสาว หากทว่ามือเรียว

บางกลับยกขึ้นสัมผัสลูบไล้ไปตามซีกแก้มของผู้เป็นเจ้าบ่าวที่ยืนนิ่งเงียบ

อยู่ใกล้ๆ อาการเฉยเมยไม่ปัดป้องใดๆ ของภาณุมาศ บวกกับคำตอบ

กำกวมจากหญิงสาวปริศนา ยิ่งเรียกให้อารมณ์โกรธของเพชรชมพูทวี

ความรุนแรงมากขึ้น 

‘นังบ้า หยุดเพ้อเจ้อแล้วเอามือสกปรกๆ ของแกออกไปจากพี่นุ

เดี ๋ยวนี ้นะ’ เพชรชมพูปัดมืออีกฝ่ายออกจากแก้มภาณุมาศอย่าง

ขยะแขยงทันทีที่พูดจบ และเอื้อมมือหมายจะผลักหญิงสาวนิรนามให้

ออกห่างจากเจ้าบ่าวของเธอ แต่ยังไม่ทันที่จะได้ทำอย่างใจคิด แขนของ

เธอกลับถูกยึดไว้แน่นด้วยอุ้งมือแข็งแกร่งของคนที่ยืนอยู่เคียงข้าง  

‘เอ๊ะ!’ เพชรชมพชูะงักค้าง หันกลับมามองผูท่ี้ได้ช่ือว่าเป็นเจ้าบ่าว

ทันที แขนของเธอยังคงถูกยึดไว้แน่น นัยน์ตาเรียวที่ถูกแต่งแต้มไว้อย่าง

งดงามหรี่ลงช้าๆ ก่อนจะส่งสายตาไปสำรวจหญิงสาวตรงหน้าอย่าง

ตั้งใจ พินิจพิจารณาตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า ก่อนจะวกกลับมาหยุดอยู่

ที่หน้าท้องของอีกฝ่าย แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ท้องหรอกที่เป็นปัญหา 

ปัญหาคือชุดที่เจ้าหล่อนจงใจใส่มาต่างหาก 
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‘แกท้อง’ เหมือนเป็นประโยคบอกเล่า แต่สีหน้าและแววตาผู้พูด

แสดงให้เห็นชัดเจนว่าตอนนี้เธอกำลังต้องการคำตอบ 

‘ตายแล้ว! นี่คุณเพิ่งรู้เหรอคะ นึกว่าจะฉลาดมากกว่านี้ซะอีก 

แล้วหวังว่าคุณจะไม่ตั้งคำถามโง่ๆ ว่าฉันท้องกับใครหรอกนะ’ จังหวะ

การพูดหยุดไปเล็กน้อย ก่อนเสียงเล็กหวานจะตามมาด้วยประโยคสั้นๆ 

ที่ว่า ‘ในเมื่อผัวของฉันก็ยืนอยู่ใกล้ๆ คุณนั่นไง’  

ผู้พูดจงใจเน้นเสียงในถ้อยคำที่แสดงถึงสถานะความสัมพันธ์ของ

เธอกับชายหนุ่มตรงหน้าอย่างหนักแน่น เชื่องช้า และมั่นคง อีกทั้งยัง

โอบแขนเข้าหาลำตัวเจ้าบ่าวของงานอย่างรักใคร่ ทำเอาเจ้าสาวตัวจริง

นิ่งอึ้งไปอย่างเริ่มเข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ได้ชัดเจนขึ้น  

เพชรชมพูหลับตา ตั้งสติหายใจเข้าออกช้าๆ เมื่อเธอลืมตาขึ้นมา

อีกครั้ง น้ำแห่งความเสียใจก็ค่อยๆ ไหลออกมาจากนัยน์ตาแดงก่ำที่  

บ่งบอกถึงความร้าวรานภายใน หญิงสาวส่ายหน้าไปมาอย่างน่าสงสาร 

‘ไม่จริง ไม่จริงใช่ไหมคะพี่นุ บอกพิ้งค์มาสิว่าผู้หญิงคนนี้โกหก’ 

แววตาผู้เป็นเจ้าสาวสั่นระริกไม่ต่างจากร่างกายของเธอ แต่ก่อนที่ภาณุ-

มาศจะได้ตอบอะไรออกไป เสียงทรงอำนาจก็ดังขึ้นจากทางด้านหลัง 

‘ใช่! ไม่จริง หลานชายของฉันไม่มีวันตาต่ำไปคว้าผูห้ญิงหน้าด้าน

ไร้ยางอายอย่างแกหรอก’ มือเหี่ยวย่นของเจ้าสัวอิทธิเลื่อนไปจับแขนผู้ที่

เขาหมายมั่นปั้นมือจะให้มาเป็นหลานสะใภ้อย่างให้กำลังใจ ‘หนูพิ้งค์

อย่าไปเชื่อมันนะลูก’  

ชายชราผู้เป็นตาของเจ้าบ่าว มองหญิงสาวปริศนาผู้สร้างความ

ร้าวฉานตรงหน้าด้วยแววตารังเกียจชิงชังอย่างเห็นได้ชัด หากทว่า  

อีกฝ่ายหาได้สะทกสะท้านแต่อย่างใด กลับยกมือไหว้ผูอ้าวุโสด้วยรอยย้ิม 

‘สวัสดีค่ะคุณตา ไม่ได้เจอกันตั้งนาน ยังคงปากร้ายไม่เปลี่ยน-

แปลงเลยนะคะ’ ดวงตากลมโตจ้องมองชายชราตรงหน้าอย่างไม่มีทีท่า

เกรงกลัวแม้แต่น้อย ความไม่ลงรอยเผยชัดในแววตาคนทั้งคู่ 
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‘อย่ามาเรียกฉันว่าตาเพราะฉันไม่เคยรู้จักแก หลานชายของฉันก็

ไม่มีวันตาต่ำไปเลือกก้อนกรวดมาแทนเพชรแท้อย่างหนูพิ้งค์เด็ดขาด 

ใคร ใครก็ได้ มาลากตัวนังผู้หญิงบ้าเสียสติออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้!’  

บอดีการ์ดประจำงานที่ดูเหมือนไม่มีตัวตนก่อนหน้านี้ รีบตรงปรี่

เข้ามาเพื่อดึงหญิงสาวตัวการความวุ่นวายออกไป แต่ก่อนที่ร่างอัน

บึกบึนของเหล่าผู้คุ ้มภัยจะถึงตัวเธอ ภาณุมาศกลับเลื่อนกายเข้ามา

บดบังร่างเล็กในชุดคลุมท้องไว้ ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงที่เงียบมา

ตลอดก็ดังข้ึน ท่ามกลางความตกตะลึงอย่างคาดไม่ถึงของเหล่าสักขีพยาน

และญาติผู้ใหญ่ที่มาร่วมพิธีมงคลในวันนี้ 

‘ไม่ว่าใครหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์แตะต้องเธอ’ เสียงเข้มเอ่ยขึ้น แม้

มันจะไม่ดังมาก แต่ก็ทำให้คนท้ังห้องชะงักค้างไป ด้วยคิดไม่ถึงว่าเจ้าบ่าว

ของงานจะกล้าลุกขึ้นมาปกป้องคนที่ไม่ใช่เจ้าสาวของตนเองเช่นนี้ 

‘แกนั่นแหละหยุดเจ้านุ ไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้น ถอยออกมาจาก

มันเดี๋ยวนี้’  

‘ผมคงทำอย่างนั้นไม่ได้หรอกครับคุณตา ในเมื่อฟากฟ้าเป็นเมีย

ผม และเราสองคนกำลังจะมีลูกด้วยกัน’ สิ้นคำสารภาพที่หลุดออกมา

จากปากชายหนุ ่ม ความเงียบเริ ่มคืบคลานเข้ามาปกคลุม พร้อม

บรรยากาศค่อยๆ ตึงเครียดขึ้นทุกขณะ ด้วยไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เพิ่งได้ยินไป

เมื่อสักครู่ได้หลุดออกมาจากปากของผู้เป็นเจ้าบ่าวจริงๆ แต่หลังจากนั้น

เพียงชั่วนาที เสียงกระซิบกระซาบราวข้าวตอกแตกของเหล่าสักขีพยาน

ก็ดังอื้ออึงไปทั่วห้องทำพิธี 

หากแต่ที่ชัดเจนจับใจความได้ มีเพียงคำตัดพ้อต่อว่าอันแผ่วเบา

ที่หลุดจากปากเจ้าสาว ‘พี่นุทำไมใจร้ายแบบนี้ ทำไมพี่ทำกับพิ้งค์แบบนี้’ 

ตามด้วยเสียงสะอื้นร่ำไห้ด้วยความร้าวราน ก่อนที่ร่างเพรียวบางในชุด

ไทยประยุกต์จะทรุดตัวลงนั่งอย่างหมดแรง ใบหน้าที่แต่งแต้มไว้อย่าง

สวยงามบัดนี้ซีดขาวราวกระดาษ น้ำตาไหลรินลงมาเป็นสาย ชวนให้  
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น่าเวทนาสงสารยิ่งนัก เหล่าสักขีพยานต่างมองดูเธอด้วยความเห็นใจ  

แม้กระทั่งหญิงสาวผู้กระทำยังลังเลในการกระทำของตน แต่ก่อน

ที่ใจจะถูกแบ่งเป็นสองให้สับสนไขว้เขวไปมากกว่านี้ ใครบางคนก็ถือ

วิสาสะดึงข้อมือของเธอจากทางด้านหลัง ทำให้หญิงสาวเซตามไป  

เล็กน้อย มารู้ตัวอีกครั้งก็เมื่อร่างของตัวเองตกอยู่ในอ้อมแขนแข็งแกร่ง

ของชายหนุ่มอีกคน อย่างไม่ทันได้เตรียมใจ 

‘โอเคๆ อายอมแล้วคุณนุ ไม่เห็นต้องใช้วิธีนี้เลย อาบอกแล้ว  

ใช่ไหมว่าเรื ่องนี้ไม่เกี ่ยวกับคุณ ยังไงอาก็ต้องรับผิดชอบเพื่อนคุณนุ 

เพราะว่าเด็กในท้องคือลูกของอา’ ประโยคสุดท้ายดูเหมือนเจ้าตัวจะ

พยายามเน้นเสียงให้ดังขึ ้น เพื่อให้คนภายในห้องได้ยินกันถ้วนหน้า   

วงแขนแข็งแกร่งรัดหญิงสาวแน่นขึ้นกว่าเดิม ในขณะที่เจ้าของเรือนร่าง

ในอ้อมแขนเบิกตากว้าง อ้าปากค้างอย่างตกใจไม่ต่างจากคนอื่นๆ เลย

สักนิด! 

‘นี่มันอะไรกันหนึ่ง ตกลงผู้หญิงคนนี้ท้องกับใครกันแน่’ ใบหน้า

และน้ำเสียงของเพชรประภาสผู้เป็นพ่อเจ้าสาวเครียดขึ้นกับตลกร้ายที่

กำลังพบเจอ เรื่องราวดูสับสนวุ่นวายไปหมด ตกลงผู้หญิงปริศนาคนนี้

เป็นใคร แต่เหนืออื่นใดนั่นคือ...ใครเป็นพ่อของเด็กในท้องหญิงสาวผู้นี้

กันแน่ 

เพชรแท้ไม่ได้ตอบคำถามพี่ชายต่างมารดาของเขาในทันที หาก

ส่งสัญญาณให้เหล่าบอดีการ์ดที่เตรียมพร้อมอยู่ก่อนแล้ว เข้ามาประชิด

ตัวภาณุมาศก่อนที่เจ้าตัวจะรู้ตัว ในขณะที่อ้อมแขนแข็งแรงของเพชรแท้

ค่อยๆ ลากร่างเจ้าปัญหาถอยห่างออกมาอย่างเชื่องช้า ก่อนที่คนใน  

อ้อมกอดจะทันได้ตั้งตัว 

เมื่อจำเลยในอ้อมแขนกลับคืนมามีสติอีกครั้ง หญิงสาวก็รีบหัน

ไปมองเจ้าบ่าวของงาน คิ้วเรียวบางถูกยกขึ้นคล้ายส่งรหัสลับที่รู้กันเพียง

สองคน ทว่ากลับได้รับเพียงการส่ายหน้าส่งมาให้เท่านั้น หญิงสาวจึง
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ตัดสินใจยกส้นรองเท้าที่สูงไม่ถึงสองนิ้วของเธอ กระแทกลงบนเท้าผู้อ้าง

สิทธิ์เป็นพ่อตัวจริงของเด็กในท้องอย่างเต็มแรง เพชรแท้สะดุ้งตกใจอย่าง

คาดไม่ถึง เป็นเหตุให้มือที่กำลังโอบรัดร่างของหญิงสาวผละออกอย่าง

ลืมตัว ร่างในชุดคลุมท้องได้ทีขืนตัวออกมาอย่างรวดเร็ว ปากเรียวบาง

เผยอขึ้น เตรียมปฏิเสธความสัมพันธ์จอมปลอมที่ถูกยัดเยียดให้ 

‘ไม่จริง อุ๊บ...’ ยังไม่ทันที่เธอจะได้เอ่ยอะไรให้เรื่องราววุ่นวายมาก

ขึ้นกว่านี้ ริมฝีปากหนาได้รูปของชายหนุ่มที่อ้างสิทธิ์เป็นสามีตัวจริงก็ถือ

วิสาสะทาบลงมาบนเรียวปากนุ่มของเธออย่างรวดเร็ว เสียงที่กำลังจะ

ถูกเปล่งออกมาถูกกลืนกลับไปในลำคอ ลมหายใจของหญิงสาวติดขัด

ขึ้นมาชั่วขณะ จังหวะเต้นของหัวใจระรัวเร็วเหมือนจะแตกออกมาเป็น

เสี่ยงๆ ในขณะที่นัยน์ตากลมโตราวลูกแก้วเบิกกว้างขึ้นอย่างตกใจ แต่

ก่อนที่หญิงสาวจะมีสติขัดขืนออกไป เจ้าของรอยจูบสายฟ้าแลบที่ครอบ-

ครองริมฝีปากเธอก็เป็นฝ่ายถอนจุมพิตอันน่าพิศวงนี้ออกไปเสียเอง 

ใบหน้าคมสันคลี่ยิ้มหวานขณะมองสบสายตาเธอ อีกทั้งยังถือวิสาสะ

โอบรอบไหล่เธอไว้อย่างแนบชิด  

‘คราวนี้เชื ่อหรือยังว่าผมรักคุณ’ เสียงห้าวแว่วมาสำทับรอย

สัมผัสที ่ยังติดตรึงในความรู ้สึกของหญิงสาว อันที ่จริงแล้วเพชรแท้

ต้องการให้คนในงานได้ยินกันอย่างชัดเจน ซึ่งก็ได้ผลชะงัด เมื่อบรรดา

แขกผู้มาร่วมงานต่างพากันตกตะลึง เพราะไม่คิดว่าชายหนุ่มผู้เคร่งขรึม

และเพียบพร้อมไปด้วยช่ือเสียงเกียรติยศจะเปิดตัวภรรยาต่อหน้าสักขีพยาน

นับร้อยด้วยวิธีนี้! 

หากทว่าในนาทีนั้นเอง ก็มีเสียงปรบมือดังขึ้นจากใครคนหนึ่ง

เสมือนเป็นเครื่องชี้นำ เพราะไม่นานเสียงปรบมือของบรรดาแขกผู้มา

ร่วมงานคนอื่นๆ ก็ดังกึกก้องไปทั่วห้องทำพิธี เพชรแท้อาศัยจังหวะที่  

ทุกคนกำลังร่วมยินดีไปกับเขา ดึงหญิงสาวตัวปัญหาในอ้อมแขนออกไป

อย่างรวดเร็ว เกินกว่าภาณุมาศและเจ้าตัวต้นเหตุจะมีสติยับยั้งไว้ได้ทัน 
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ดเูหมือนบุคคลท่ีมีสติลำดับเหตุการณ์ได้ก่อนใครจะเป็นเจ้าสัวอิทธิ 

ที่เข้ามารับช่วงต่อความสัมพันธ์ได้อย่างทันท่วงที 

‘คุณหนึ่งเปิดตัวภรรยาได้น่าประทับใจจริงๆ แต่ถึงยังไงก็คงต้อง

ขอโทษทุกคนกับเหตุการณ์เข้าใจผิดที่เกิดขึ้น เมื่อเข้าใจกันดีแล้ว เรามา

ทำพิธีรดน้ำสังข์กันต่อดีกว่า จะได้รับประทานอาหารกันเสียที’ จบคำพูด

รวบรัดไม่ขยายความใดๆ เพิ่มเติมของเจ้าสัวอิทธิ ภาณุมาศก็เริ่มมีสติ

กลับมาเป็นตัวของตัวเองอีกครั้ง เขาขยับเท้าด้วยหวังจะตามหนุ่มผู้แก้

กับสาวผู้ก่อความวุ่นวายออกไป ทว่ายังไม่ทันได้ทำให้เรื่องเลวร้ายลงไป

มากกว่าเดิม ชายหนุ ่มก็ถูกเจ้าสัวอิทธิและเหล่าบอดีการ์ดเข้ามา  

ประกบตัวไว้เสียก่อน พร้อมบังคับให้ต้องรดน้ำสังข์ต่อทันที มงคลแฝด

ถูกยกขึ้นมาสวมให้บุคคลทั้งคู่อีกครั้ง 

หลังจากท่ีเจ้าสาวได้เช็ดหน้าเช็ดตาเป็นท่ีเรียบร้อย พิธีจึงเดินหน้า

ต่อไปเสมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น และถึงแม้ว่าจะมีหลายคนสงสัยกับการ

ปรากฏตัวของสาวปริศนา แต่ก็ไม่มีใครกล้าทักท้วงหรือพูดอะไรออกมา 

‘ทำไมเรื่องมันลงเอยอย่างนี้ไปได้วะ เวรกรรมจริงๆ หวังว่าแกจะ

เอาตัวรอดได้นะ’ ภาณุมาศคิดอย่างปวดหัวพลางยกมือขึ้นเกาศีรษะ

แกรกๆ  

เขายังคงตั้งรับไม่ทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ลมหายใจถูก

ผ่อนออกมาอย่างหนักหน่วง บอกให้รู้ถึงความกังวลใจที่อัดอั้นไว้ภายใน

มากมาย หากแต่ทำอะไรไม่ได้ เพราะเจ้าสัวอิทธิส่ังให้บอดีการ์ดประกบติด

เขาไว้ตลอดเวลา จึงจำใจต้องน่ังลงพร้อมผูเ้ป็นเจ้าสาวอีกคร้ัง เพชรชมพู

เจ้าสาวผู้น่าสงสารกระตุกแขนเสื้อเจ้าบ่าวข้างตัวเบาๆ แล้วก้มลงกระซิบ

ที่หูเขาด้วยน้ำเสียงนุ่มนวล 

‘มีปัญญาแค่นี้เองเหรอคะพี่นุ เสียใจด้วยนะที่เมียของพี่ทำอะไร

พิ้งค์ไม่ได้’  

คนฟังถึงกับกัดฟันกรอด ก้มหน้าก้มตารับน้ำมงคลโดยไม่ยอม
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มองหน้าคนพูดอีก ขณะที่ใบหน้าเพชรชมพูยิ ้มแย้มแจ่มใส จนมอง  

ไม่ออกเลยว่าเคยมีเรื่องให้ต้องเสียใจมาก่อนหน้านี้ 

ทันทีที่หญิงสาวเจ้าปัญหาออกมาพ้นจากห้องพิธีก็ถูกเพชรแท้  

กึ่งดึงกึ่งลากขึ้นไปยังชั้นสามของบ้านอย่างทุลักทุเล ท่ามกลางเสียงร้อง

และอาการขัดขืนของอีกฝ่าย ‘โอ๊ย! ปล่อยฉันนะ มาจับฉันไว้ทำไม ฉัน

จะไปหานายตะวัน’  

แม้จะดิ ้นหรือพยายามสะบัดเพียงใด ก็ไม่มีทีท่าว่ามือที ่ถูก

พันธนาการไว้โดยชายหนุ่มจะหลุดออกไปได้โดยง่าย เธอจึงต้องลากเท้า

ไปตามแรงดึงอย่างไม่เต็มใจนัก เมื่อไปถึงยังที่หมาย เพชรแท้ก็จัดการ

ดันร่างหญิงสาวเข้าไปไว้ในห้องและปิดประตูลงอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เธอ

จะมีโอกาสหลีกหนีออกมาได้ 

ร่างในชุดคลุมท้องทรุดลงนั่งบนพื้นห้องอย่างสิ้นหวัง เมื่อเสียง

ล็อกประตูจากภายนอกบ่งบอกให้รู้ว่าตอนนี้เธอกำลังถูกขังเสียแล้ว 

ในที่สุดพิธีมงคลสมรสช่วงเช้าก็ผ่านพ้นไปได้อย่างเฉียดฉิว แม้มัน

จะค่อนข้างทุลักทุเลเอาการก็ตาม หลังจากนั ้นเพชรแท้ก็ถูกเพชร-

ประภาสเรียกเข้าไปคุยเป็นการส่วนตัว และประเด็นสำคัญก็หนีไม่พ้น

เรื่องของสาวท้องปริศนา ผู้สร้างปัญหาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา 

 

คคนางค์ลุกขึ้นยืนเต็มความสูงที่ไม่ค่อยจะสูงนักของเธอ 

หลังจากปล่อยตัวเองให้นั่งจมอยู่ในภวังค์ความคิดที่มีแต่เหตุการณ์เดิมๆ 

ฉายวนเวียนไปมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หญิงสาวกวาดสายตามองไปรอบๆ 

ห้อง ก่อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่อย่างยอมรับในชะตากรรม 

ร่างในชุดคลุมท้องก้มลงหยิบกระเป๋าถือที่ตกลงบนพื้นห้อง มือเรียวบาง

ควานหาอะไรบางอย่าง ก่อนจะหยิบมันออกมา 

“ฮัลโหล พี่ฟ้า พี่ฟากฟ้าได้ยินหนูดาวหรือเปล่าคะ” ต้นสาย  

ละล่ำละลักถามทันทีที่เจ้าของเครื่องกดรับ หลังจากที่ปล่อยให้มือถือ
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คู่ใจสั่นสะเทือนอยู่ในกระเป๋าถือเป็นเวลานาน 

“ได้ยินสิจ๊ะน้องรัก ว่ายังไงหนูดาว มีอะไรหรือเปล่า” คคนางค์

พยายามบังคับเสียงให้เป็นปกติมากที่สุด นั่นเพราะเรื่องที่เธอก่อขึ้นใน

วันนี้ ผู้เป็นน้องจะรู้ไม่ได้โดยเด็ดขาด 

“พี่ฟ้าถามหนูดาวว่ามีอะไรหรือเปล่าเหรอคะ หนูดาวต่างหากที่

ควรจะถามคำนี้กับพี่ฟ้า หนูดาวพยายามโทร. หาพี่ฟ้าทั้งวัน แต่พี่ฟ้าก็

ไม่รับ โทร. ไปบ้านที่ภูเก็ตน้านิดบอกว่าพี่ฟ้าขึ้นเครื่องมากรุงเทพฯ ตั้งแต่

เมื่อวาน แล้วตอนนี้พี่ฟ้าอยู่ที่ไหนคะ ทำไมไม่มาพักกับหนูดาว หรือว่ามี

อะไรเกิดขึ้นกับพี่ฟ้า...” น้ำเสียงคนพูดร้อนรนเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัด 

จนคคนางค์เผลอยิ้มออกมาด้วยความเอ็นดู 

“เด๋ียวๆ หนดูาวใจเย็นๆ ค่อยๆ ถามทีละคำถามสิจ๊ะ แต่เอาเป็นว่า

สรุปเลยแล้วกันว่าพี่สบายดี แวะมาทำธุระนิดหน่อย ตอนนี้พักอยู่กับ

เพื่อน แต่ที่ไม่ได้โทร. บอกหนูดาวเพราะยุ่งๆ และคิดว่าหนูดาวก็คงยุ่ง   

ก็เลยไม่อยากกวน คิดว่าถ้าทำธุระเสร็จจะชวนหนูดาวไปทานอะไร

อร่อยๆ ด้วยกันก่อนที่พี่จะกลับภูเก็ต” คคนางค์แจกแจงคำตอบด้วย  

น้ำเสียงอ่อนโยน เพราะรู้ดีว่าตอนนี้น้องสาวกำลังเป็นห่วงเธอมาก  

“โธ่ คุณคคนางค์ ฟากฟ้าสุดที่รัก ทำไมพูดแบบนี้ล่ะเจ้าคะ   

ต่อให้ยุ่งแค่ไหนหนูดาวก็มีเวลาให้พี่สาวคนดีคนนี้ของหนูดาวเสมอ เรื่อง

เรียนตอนนี้ก็ไม่มีอะไร รับรองผ่านฉลุย คว้าเกียรตินิยมอันดับสองไปให้

ชื่นใจอย่างแน่นอน พี่ฟ้าเตรียมตัดชุดสวยๆ มางานรับปริญญาน้องสาว

คนนี้ได้เลย ส่วนละครเรื่องแรกของหนูดาวกำลังจะออกอากาศเร็วๆ นี้

ค่ะ”  

“อย่าหักโหมให้มากนะหนูดาว พี่เป็นห่วง ยังไงเราก็มีกันอยู่แค่

สามคนพี่น้อง” คคนางค์พูดด้วยน้ำเสียงจริงจัง เมื่อเอ่ยถึงบุคคลที่สาม 

“ฮึ สามคนพี่น้อง พี่ฟ้าแน่ใจเหรอคะว่าพี่ตะวัน เอ๊ย ไม่ใช่สิ ต้อง

เป็นคุณภาณุมาศสินะ...พี่ฟ้าแน่ใจเหรอคะว่าคุณภาณุมาศยังอยากเป็น
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พี่น้องกับพวกเราอยู่อีก นั่นมันหลานชายคนเดียวของเจ้าสัวอิทธิผู้ร่ำรวย

ล้นฟ้าเชียวนะคะ ไปร่ำเรียนถึงเมืองนอกเมืองนากลับมาแบบนี้ อย่าว่า

แต่มาหาเลย ชื่อพวกเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยังจำได้อยู่ไหม...”  

“หนูดาว”  

ก่อนที่นับดาวจะระบายความอัดอั้นแค้นเคืองเรื่องที่นายตะวัน

ตัดสินใจหันหลังให้ครอบครัวของเธอเมื่อเจ็ดปีก่อนมากไปกว่านี้ ก็ถูก  

ผู้เป็นพี่เบรกไว้เหมือนเช่นทุกครั้ง 

“พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าพูดแบบนี้ ไม่ว่านายตะวันจะตัดสินใจ

ไปอยู่ที่ไหนกับใคร เขาก็ยังเป็นพี่ชายของหนูดาว เป็นน้องชายคนเดียว

ของพี่เสมอ พี่ไม่ชอบเลยนะที่หนูดาวพูดจาก้าวร้าวแบบนี้” น้ำเสียง

จริงจังของคนเป็นพี ่เรียกให้คนเป็นน้องรู ้สึกตัว ต้นสายจึงเงียบไป   

ไม่ตอบรับหรือปฏิเสธใดๆ จนคคนางค์อดหนักใจขึ้นมาไม่ได้ ...ทำไม

ปัญหาของนายตะวันตัวแสบถึงเยอะอย่างนี้นะ 

“พี่รู้ว่าหนูดาวยังน้อยใจนายตะวัน แต่พี่อยากให้หนูดาวรู้ไว้นะว่า

นายตะวันยังคงรักและเป็นห่วงหนูดาวเสมอ ดูอย่างของขวัญ นาย

ตะวันก็ยังส่งมาให้ทุกปี แต่หนูดาวเองที่เอาก้อนทิฐิมาแบกไว้ ถ้าหนูดาว

ยอ...” 

“ตกลงพี่ฟ้าจะมาหาหนูดาวเมื่อไหร่คะ” ประโยคที่ถามกลับมา

โดยไม่รอให้เธอพูดจบ ทำให้คคนางค์สรุปได้ทันทีว่าน้องสาวยังไม่หาย

โกรธพี่ชาย 

“ยังไม่แน่ใจเลยหนูดาว พี่เสร็จธุระแล้วจะโทร.ไปบอกอีกครั้งนะ” 

“เออใช่ มีอีกเรื่องที่หนูดาวสงสัย พี่ฟ้าจะเอาพวกของประกอบ

ฉากที่ให้พี่รินหาให้ไปทำไมคะ” ต้นสายถามมาอย่างสงสัยใคร่รู้ เพราะ

ไม่เข้าใจว่าของที่ผู้จัดการส่วนตัวของเธอหาให้ มันจะสามารถเอาไปใช้

ประโยชน์อะไรได้ 

“คุณรินบอกหนูดาวเหรอ” คนเป็นพี่ชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะ
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บังคับเสียงไม่ให้ตื่นตระหนกเกินเหตุถามกลับไปแทน 

“ก็ไม่เชิงหรอกค่ะ พอดีหนูดาวเห็นก็เลยถามพี่รินเท่านั ้นเอง   

ยังงงอยู่ว่าของแบบนั้นจะไปใช้ประโยชน์อะไรได้” 

“นั่นสินะ ของแบบนั้นพี่จะเอาไปใช้ทำอะไรได้ พอดีเพื่อนพี่มัน

อยากได้ พี่ก็ไม่ได้ถามด้วยว่าจะเอาไปทำอะไร หนูดาวอย่าไปสนใจเลย

นะ...” คคนางค์ชะงักไปเล็กน้อย เมื่อหันไปเห็นลูกบิดประตูห้องกำลังถูก

หมุน  

“หนูดาว ตอนนี้พี่กำลังทำธุระอยู่ เอาเป็นว่าถ้าธุระของพี่เสร็จ

เมื่อไหร่ พี่จะเป็นคนโทร. หาหนูดาวเอง แค่นี้ก่อนนะ พักผ่อนเยอะๆ ล่ะ

เรา” คคนางค์พูดอย่างรวดเร็วแทบไม่หายใจ แล้วตัดสายทันทีที่ประตู

ห้องเปิดออก ปากที่กำลังแย้มยิ้มด้วยความยินดีถูกปิดลงเมื่อเห็นว่าคน

ที่ก้าวเข้ามาไม่ใช่คนที่เธอกำลังรอคอย แต่เป็นบอดีการ์ดหน้าโหดของ

งาน ที่บัดนี้เปลี่ยนหน้าที่มาเป็นผู้คุมดูแลนักโทษอย่างเธอแทน เขาถือ

ถาดใส่อาหารและน้ำเข้ามาวางไว้ แล้วรีบออกไปอย่างรวดเร็วราวกับเธอ

เป็นสิ่งน่ารังเกียจ ตามด้วยประตูห้องที่ถูกปิดตายลงอีกครั้ง คคนางค์  

ได้แต่ถอนหายใจอย่างหมดหวัง 

 

“เดี๋ยวก่อนพี่ฟ้า! อย่าเพิ่งวาง โธ่เอ๊ย ยังคุยกันไม่รู้เรื่องเลย 

จะรีบไปไหนของเขานะ” นับดาวโยนโทรศัพท์มือถือลงบนเตียงอย่าง

เซ็งๆ ก่อนจะเหลือบตาขึ้นมองรูปถ่ายบนหัวเตียง มือเรียวเอื้อมไปหยิบ

มันมาถือไว้ หญิงสาวจ้องมองภาพในมือนิ่งนาน ความอ่อนไหวเข้ามา

เหยียบยืนในใจเหมือนทุกครั้งที่หยิบมันขึ้นมาดู... 

คนสามคนที่กอดคอรักใคร่กันเหมือนในภาพ ตอนนี้ไม่มีอีกแล้ว 

คงเหลือแค่เธอกับคคนางค์ที่เป็นพี่สาวเพียงคนเดียวเท่านั้น ...ในเมื่อ  

พี่ตะวันทรยศต่อครอบครัวของเธอ เห็นแก่ความสบายของตัวเอง เธอก็

ต้องลืมพี่ตะวันให้ได้เข้าใจไหมหนูดาว... หญิงสาวพร่ำบอกตัวเองทุกครั้ง



20 แผนร้ายลงท้ายว่ารัก 

ที่นึกถึงอดีตพี่ชายต่างสายเลือดของเธอ แม้รู ้ว่ามันไม่เคยทำได้เลย

ก็ตาม 

 

คคนางค์หันกลับมาให้ความสนใจโทรศัพท์ในมืออีกครั้ง 

หญิงสาวจ้องมองเหมือนไม่เคยเห็นมาก่อน ถ้าหนูดาวรู้ว่าขณะนี้พี่สาว

สุดที ่ร ักต้องมารับบทเป็นนางร้ายท้องกลม ตามทวงสามี (คนอื ่น)   

ต่อหน้าคนนับร้อย คงวีนนายตะวันแหลกแน่ๆ  

“พี่ว่าหนูดาวน่าจะดีใจมากกว่า ที่ไม่ต้องมาผจญปัญหาของนาย

ตะวันตัวแสบเหมือนพี่” เสียงเล็กๆ พึมพำกับโทรศัพท์ในมือราวกับว่า

มันเป็นตัวแทนของน้องสาว 

การพูดคุยโทรศัพท์ทำให้สติที่ไร้สัมปชัญญะของคคนางค์กลับ  

คืนมาเป็นของตัวเองอย่างสมบูรณ์ หลังจากที ่ตกอยู ่ในวังวนของ

เหตุการณ์ระทึกนานนับชั่วโมง แล้วกลิ่นหอมจากอาหารที่ถูกนำมาวาง

ไว้ก็ลอยละลิ่วมาแตะจมูก ทำให้เธอต้องกลืนน้ำลายดังเอื๊อก...คนที่นี ่ 

ก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำเท่าไรหรอก  

เพิ ่งรู ้สึกว่าตัวเองหิวมากก็เมื ่ออาหารคำแรกสัมผัสปลายลิ ้น   

หลังจากนั้นอาหารในจานก็ถูกจัดการเรียบร้อยโรงเรียนคคนางค์อย่าง

รวดเร็ว แต่แล้วมือที่กำลังยกแก้วน้ำขึ้นดื่มก็ชะงักกึกเหมือนนึกอะไร  

ข้ึนมาได้ ดวงตากลมโตเหลือบมองไปยังจานท่ีว่างเปล่า ...ไอ้ท่ีใจดีเกินจริง

แบบนี้ หวังว่าคงไม่ได้ใส่ยาเบื่อแถมมาให้ด้วยหรอกนะ ฮึ! แต่ยังไงก็กิน

เข้าไปแล้วนี่ 

เมื่อท้องอิ่มสมองก็โล่ง ร่างเล็กเริ่มเดินสำรวจภายในห้องกว้าง 

หญิงสาวคิดว่าคงเป็นห้องนอนของใครสักคนในบ้านหลังนี้ ห้องใหญ่ถูก

แต่งแต้มด้วยสีโทนน้ำตาล ไล่ระดับตั้งแต่อ่อนไปถึงเข้ม โต๊ะทำงานถูก

แยกไว้เป็นสัดส่วน บอกให้รู้ว่าเจ้าของห้องมักจะเอางานมาทำในห้องนี้

เสมอ เตียงนอนถูกคลุมไว้อย่างเรียบร้อย หญิงสาวไล่สายตาไปเรื่อยๆ 
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ก่อนสะดุดที่รูปถ่ายในกรอบซึ่งวางเรียงรายอยู่บนชั้นตรงหน้า แล้วมา  

สิ้นสุดที่รูปรับปริญญาบัตรที่วางอยู่มากกว่าหนึ่งของใครบางคน  

ผูัชายคนนั้นเป็นเจ้าของห้อง และเพชรแท้คือชื่อของเขา 

“ดอกเตอร์เพชรแท้ ประกายเพชร ณ อยุธยา” หญิงสาวทวนชื่อ

ในใจ สมองเร่งประมวลค่าความเข้าใจทันที ...พ่อของลูกฉันเป็นด็อก

ด้วยแฮะ หรูเริ่ดจริงๆ 

ในเมื่อกังวลไปก็ทำอะไรไม่ได้ คิดได้อย่างนั้นหญิงสาวจึงเดินกลับ

มาถือวิสาสะทิ้งตัวลงบนเตียงนอนใหญ่ มือทั้งสองข้างยกมาตั้งไว้บน

หน้าอก พร้อมมือถือที่ตั้งระบบสั่นไว้เหมือนเดิม ลมหายใจถูกผ่อนเข้า

ออกอย่างสม่ำเสมอ ดวงตากลมโตภายใต้ขนตางอนเหลือบไปมอง

นาฬิกาที่แขวนไว้ตรงผนังห้อง 

“หกโมงแล้ว งานเลี้ยงช่วงเย็นคงเริ่มแล้วสิ นายตะวันนี่เราช่วย

แกเต็มที่แล้ว แต่ในเมื่อเหตุการณ์มันกลับกลายมาเป็นแบบนี้ก็คงต้อง

ปล่อยเลยตามเลย แกจะมาโทษเราไม่ได้นะ ก็อยากรนหาที่เองนี่นา”   

ไม่นานร่างบางก็เข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความเหนื่อยล้า 
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2 
ความทรงจำ 

‘นี่นายกำลังทำอะไร นั่นกระต่ายของเค้านะ’ เด็กหญิง  

คคนางค์วัยห้าขวบไม่รอช้ารีบแล่นเข้าไปหาผู้บุกรุกกรงกระต่ายของเธอ

ทันที 

‘ก็กำลังให้อาหารมันไง ตาถั่วหรือไง ยายเปีย’ เด็กชายคู่กรณี

ตอบกลับมา ทั้งที่ไม่ได้ละสายตาจากเป้าหมายในกรงแต่อย่างใด ยังคง

พยายามให้กระต่ายดูดนมกล่องด้วยหลอดอย่างขะมักเขม้น 

‘นี่นายหมูอ้วน นายจะบ้าเหรอ กระต่ายจะดูดนมจากหลอดได้  

ยังไง ต้องนี่สิ’ ว่าแล้วเด็กหญิงก็ยื่นผักบุ้งในตะกร้าที่ถือมาส่งไปให้เจ้า

กระต่ายในกรง เมื่อเห็นอาหารอันโอชะอยู่ตรงหน้า เจ้าขนปุยสี่ขาหูยาว  

ตัวน้อยก็วิ่งเข้ามากัดกินอย่างเอร็ดอร่อยโดยไม่ต้องพยายามขืนใจให้

เปลืองแรงแม้แต่น้อย เด็กชายเห็นดังนั้นก็มองดูอย่างตื่นเต้น  

‘ให้เราลองบ้างได้ไหม ยายเปีย’ 

‘เค้าไม่ได้ชื่อยายเปีย เค้าชื่อเด็กหญิงคคนางค์ ชื่อเล่นว่าน้อง

ฟากฟ้า แล้วนายเป็นใครไม่เคยเห็นหน้า แม่เค้าไม่ให้ยุ่งกับคนแปลกหน้า

หรอกนะนายหมูอ้วน’ ขณะที่พูดเด็กหญิงคคนางค์ก็ยังคงให้อาหาร  

สัตว์เลี้ยงของเธอต่อไป  

‘เราไม่ใช่หมูซะหน่อย เราชื่อตะวันสุดหล่อ แล้วก็ไม่ได้อ้วนด้วย 
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หุ่นแบบนี้เขาเรียกสุขภาพดี เราเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านตรงนั้นไง แล้วหลัง

จากวันนี้ไปเราก็จะมาให้เธอเห็นหน้าทุกวัน เท่านี้ก็ไม่แปลกหน้ากันแล้ว

เห็นไหม’ ใบหน้าอ้วนกลมของคนสุขภาพดีจนแทบล้นทะลักหันมายิ้ม

ยิงฟัน ขณะที่นิ้วป้อมๆ ชี้ไปยังบ้านหลังถัดไป แต่สายตาเด็กชายก็ไม่ได้

ละเลยไปจากเจ้ากระต่ายในกรงสีชมพูสดใสนั้นเลย และดูเหมือนว่า  

เด็กชายตะวันจะนึกอะไรขึ้นมาได้ จึงหันมาหาเด็กหญิงผมเปียข้างๆ 

ก่อนยื่นข้อเสนอบางอย่างไปให้ 

‘เอาอย่างนี้ถ้าเธอแบ่งผักบุ้งให้เรา แล้วยอมให้เราเล่นกับกระต่าย

ของเธอ เราจะเอาของเล่นมาเล่นกับเธอทุกวัน ที่บ้านเรามีของเล่นเยอะ

แยะเลยนะจะบอกให้’ หนุ่มน้อยตัวอ้วนกลมได้ทีต่อรองว่าที่เพื่อนใหม่

อย่างใจคิด  

เด็กหญิงคคนางค์แกล้งทำท่าคิดตรึกตรองอย่างจริงจัง ก่อนจะ

เปิดรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมา ‘อืม ข้อเสนอของนายก็น่าสนใจนะนายหมู 

เอ้ย นายตะวัน ถ้านายสัญญาว่าจะให้ฟ้าเล่นของเล่นกับนายทุกวัน ฟ้า

ก็จะแบ่งผักบุ้งให้ทุกวันเหมือนกัน แล้วจะเอากระต่ายออกมาให้อุ้มด้วย

ตกลงรึป่าว’ อันที่จริงเด็กหญิงคำนวณในใจอย่างรวดเร็วแล้วว่านอกจาก

เธอจะได้เล่นของเล่นใหม่ๆ ยังมีเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งคน บวกลบคูณหาร

ยังไงก็กำไรเห็นๆ  

‘งั้นก็ตกลงตามนี้ เกี่ยวก้อยเซ็นสัญญา’ ว่าแล้วนิ้วอวบๆ สองนิ้ว

ก็กระหวัดเข้าพันกัน พร้อมรอยยิ้มสดใสของเด็กทั้งสองคน ทั้งคู่ไม่มีทาง

รู้เลยว่าจุดเริ่มต้นของมิตรภาพเล็กๆ ในวันนี้ จะกลายเป็นความผูกพันที่

แน่นแฟ้นได้ในอนาคตข้างหน้า 

คืนวันหมุนเปลี่ยนผันผ่านไป จนกระทั่งความเศร้าโศกเสียใจ  

มาเยือนชีวิตเด็กชายตะวันเป็นครั้งแรก และมันยังนำพาการเปลี่ยน-

แปลงครั้งยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของเด็กชายด้วยเช่นกัน 

‘นายตะวันอย่าร้องไห้นะ โอ๋ๆ หนูวันคนดีของพี่ฟากฟ้าไม่ร้องนะ’ 
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เด็กหญิงคคนางค์วัยสิบขวบยกแขนเล็กๆ ขึ้นโอบกอดเด็กชายตะวันที่

อ่อนกว่าเธอเพียงหนึ่งเดือนไว้ แม้ว่าเธอจะเกิดคนละปีกับเขา แต่เธอก็

เกิดปลายปีในขณะที่เขาเกิดต้นปีถัดไป บวกลบอย่างไรก็ห่างกันแค่เพียง

หนึ่งเดือนเท่านั้น 

มือเล็กตบลงเบาๆ ที่แผ่นหลังของเด็กชายเหมือนเช่นที่แม่ของเธอ

ชอบทำเวลาเธอรู้สึกเสียใจ มันช่วยทำให้เธอหายเสียใจได้หรือเปล่าอันนี้

เด็กหญิงไม่รู้ รู ้แต่เพียงว่าทุกครั้งที่มืออบอุ่นของแม่สัมผัสลงบนหลัง 

เปรียบเสมือนยาทิพย์ท่ีทาให้ความเจ็บปวดทุเลาลงไปได้อย่างน่าอัศจรรย์ 

เด็กหญิงคิดว่านายตะวันของเธอน่าจะรู้สึกไม่ต่างกัน 

‘อย่ามาเรียกเราอย่างนี้นะ ตะวันเป็นผู้ชายเรียกหนูได้ไง ฟังดูไม่

แมนเลย แล้วตัวเองก็ร้องเหมือนกันแหละว่าแต่คนอื่น ฮึกๆ’ ใบหน้าที่ยัง

คงเปื้อนรอยน้ำตาของเด็กชายเงยขึ้นมาต่อว่าเด็กหญิงผู้เป็นเพื่อนเล่น

มาตลอดห้าปีอย่างงอนๆ  

‘ก็ฟ้าเป็นผู้หญิงนี่นา ผู้หญิงเวลาเสียใจเขาก็ร้องไห้กันทั้งนั้น

แหละ แต่ผู้ชายที่ไหนเขาร้องไห้กันล่ะ’ เด็กหญิงตัวน้อยยังคงจีบปาก  

จีบคอเถียงไม่เลิกรา มือเล็กกลมยังยกข้ึนมาปาดน้ำตาไม่ต่างจากเด็กชาย

ที่เธอพร่ำปลอบสักเท่าไร  

‘เราไม่ได้ร้องซะหน่อย ฮึก...ฮึก... ตัวเองแหละมั่ว ฮึก...ฮึก... ไม่

เชื่อก็ถามแม่ศาดูสิ ฮึก...ฮึก... ตะวันไม่ได้ร้องใช่ไหมครับแม่ศา’ เด็กชาย

กลั้นสะอื้นเป็นห้วงๆ เพื่อแสดงให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็นว่าเขาเข้มแข็งสมเป็น

ลูกผู้ชาย แต่น้ำตาเจ้ากรรมยังคงไหลรินลงมาอย่างไม่ขาดสายเหมือน

ทรยศ จนแม่ศาของเด็กชายทนไม่ได้ต้องดึงร่างเด็กน้อยเจ้าน้ำตามากอด

ไว้แนบอก 

‘ตะวันร้องเถอะลูก ร้องไห้ให้พอ ร้องให้สมกับที่ตะวันต้องเสีย  

แม่ณีกับพ่อพลไปอย่างไม่มีวันกลับมา แต่แม่ศาอยากให้ตะวันรู้ไว้นะลูก 

ว่าตั้งแต่นี้ต่อไปแม่ศาจะรักและดูแลตะวันไม่ให้น้อยไปกว่าที่พ่อแม่ของ
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ตะวันเคยรัก ตะวันจะไม่อยู่คนเดียวรู้ไหมลูก ตะวันจะมีแม่ศา มีพ่อวุธ 

พี่ฟากฟ้า และหนูดาวไงลูก พวกเรารักตะวันนะ’ เสียงอบอุ่นปลอบ

ประโลมอย่างสงสารเด็กน้อยในอ้อมแขนจับหัวใจ ความสูญเสียครั้งนี้  

ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่เด็กชายตัวน้อยๆ จะรับได้ 

‘ใช่ๆ ฟ้าก็รักนายตะวันนะ อนุญาตให้นายตะวันมาเป็นน้องได้’ 

เด็กหญิงคคนางค์รับคำตามผู้เป็นแม่ทันที แต่แทนที่ร่างเด็กชายใน  

อ้อมแขนจะนิ่งลง กลับยิ่งสั่นไหวมากกว่าเดิม เหมือนใครเอาน้ำอุ่นมา

ลูบให้รู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาด น้ำตาเด็กชายจึงพรั่งพรูออกมาราว

ทำนบแตก หนูดาววัยห้าขวบยื่นหน้าไปจูบซับน้ำตาเด็กชายผู้กำลังก้าว

มาเป็นคนในครอบครัวเธออย่างสมบูรณ์ หลังจากที่เคยเป็นแค่เพื่อนบ้าน

ท่ีหนนู้อยเห็นมาต้ังแต่เกิด อ้อมแขนเล็กๆ ถกูยกข้ึนโอบตามแม่และพ่ีสาว 

‘โอ๋ๆ ไม่ร้องนะพี่ตาวัน หนูดาวจาแบ่งอมยิ้มให้’ สิ้นเสียงเจื้อย

แจ้วน่าเอ็นดูของน้องเล็กคนสุดท้อง สามเด็กหนึ่งผู้ใหญ่ก็กอดกันกลม 

จนในที่สุดเจ้าของความเสียใจก็หยุดร้อง และผล็อยหลับลงในอ้อมกอด

อันอบอุ่นนั้น นิศากรมอบเด็กชายผู้น่าสงสารในความคิดของเธอให้แก่

คฑาวุธผู้เป็นสามีรับไป เขาอุ้มร่างน้อยลอยละลิ่วเข้าไปในห้องนอนของ

ลูกสาวทั้งสองคน และบอกกับตัวเองว่าหลังจากนี้เป็นต้นไป มันจะเป็น

ห้องของตะวัน...ลูกชายอีกคนของพวกเขาด้วย  

ผู ้เป็นแม่เรียกลูกสาวคนโตเข้าไปหาและอธิบายให้เข้าใจถึง

สถานการณ์ที่เด็กชายตะวันกำลังเผชิญอยู่ มันเป็นการยากที่จะให้เด็ก

อายุสิบขวบเข้าใจได้ทั้งหมด แต่เธอก็คิดว่าคคนางค์ลูกสาวของเธอจะ

เข้าใจ 

‘ตั้งแต่วันนี้ตะวันจะมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเรา มาเป็น

น้องชายของฟากฟ้า พี่ชายของหนูดาวนะลูก แม่อยากให้ฟากฟ้ารักและ

ดูแลตะวันเทียบเท่ากับหนูดาวทุกอย่าง ฟากฟ้าจะทำได้ไหมลูก’ 

ตากลมโตของลูกสาวมองผู้เป็นแม่นิ่ง หน้าเล็กเรียวพยักหน้าลงช้าๆ 
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แววตามั่นคงพอๆ กับน้ำเสียงที่เปล่งออกมา 

‘ค่ะ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนายตะวันจะเป็นน้องชายของฟ้า ฟ้าจะ

รักและดูแลนายตะวันไม่ให้น้อยไปกว่าหนูดาวเลยค่ะแม่’ สิ้นคำสัญญา

ที่หนักแน่นและชัดเจน ผู้เป็นแม่ก็ดึงลูกสาวเข้ามากอด มืออันอบอุ่น

ลูบไล้ไปตามเส้นผมของเด็กหญิงผู้มีความเป็นพี่อยู่เต็มเปี่ยม 

เมื่ออิทธิพลและสุธาสิณีผู้เป็นพ่อแม่ของเด็กชายตะวันต้องมา  

เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์อย่างกะทันหัน เด็กน้อยจึงตกอยู่ใน

ความดูแลของนิศากรและคฑาวุธผู้เป็นพ่อแม่บุญธรรม เพราะอิทธิพล

และสุธาสิณีได้ทำเรื่องยกเด็กชายให้เป็นบุตรบุญธรรมของพวกเขาตั้งแต่

ยังมีชีวิตอยู่ 

นิศากรและคฑาวุธเป็นเพื่อนกับอิทธิพล ผู้เป็นพ่อของเด็กชาย

ตะวันตั้งแต่สมัยวัยเยาว์ เนื่องจากบ้านอยู่ติดกัน ทั้งสามจึงเป็นเพื่อน

ที่รักกันมาก มีอะไรก็มักจะช่วยเหลือกันมาตลอด จนกระทั่งอิทธิพลต้อง

เข้าไปเรียนต่อปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ ขณะที่นิศากรกับ

คฑาวุธกลับเลือกสอบเข้าที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิด แต่ถึงแม้ว่าจะอยู่

ห่างไกลกัน พวกเขาก็ยังเจอกันบ่อยครั้ง เพราะอิทธิพลมักจะกลับมา

เยี่ยมมารดาอยู่เป็นประจำ แต่เมื่อมารดาของอิทธิพลเสียชีวิตลงก่อนที่

เขาจะเรียนจบ อิทธิพลก็หายหน้าหายตาไปไม่ได้กลับมาที่นี ่อีกเลย   

จนกระทั่งเมื่อห้าปีก่อน อยู่ๆ เขาก็หอบหิ้วทั้งลูกชายวัยห้าขวบและ

ภรรยากลับมาอยู่บ้านเก่าของมารดาที่ทางครอบครัวของคฑาวุธคอย

ดูแลไว้ให้ เพราะนอกจากมารดาแล้วอิทธิพลก็ไม่มีญาติที่ไหนเหลืออยู่

อีก เมื่ออิทธิพลมาจากไปแบบนี้เด็กชายตะวันจึงไม่เหลือใคร 

‘ไม่ต้องห่วงนะพล ข้ากับศาจะรักพร้อมดูแลตะวันลูกชาย  

คนเดียวของนายให้เท่ากับฟากฟ้าและหนูดาว จะปกป้องไม่ให้ใครมา

ทำร้ายเขาได้ อย่างที่ข้าเคยให้สัญญาไว้กับเอ็ง’ คฑาวุธให้คำมั่นสัญญา

กับเถ้ากระดูกที่ไร้ตัวตนของเพื่อนรัก ราวกับว่าเขาจะสามารถรับรู้มันได้ 
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หลังจากนั้นไม่กี่เดือน ทั้งหมดก็ตัดสินใจย้ายครอบครัวไปอยู่ที่

ภูเก็ตซึ่งเป็นบ้านมารดาของคฑาวุธ วันเวลาผ่านไปจนความเสียใจเริ่ม

จางหายจากความรู้สึกของเด็กชายตะวัน ความอิ่มเอมในรัก รวมไปถึง

ความปรารถนาดีจากครอบครัวใหม่ ทำให้เด็กชายตะวันไม่เคยมีคำว่า 

‘ขาด’ เข้ามาเหยียบยืนในความรู้สึกเลยสักครั้ง ตลอดเวลามีแต่ความ

อบอุ่นก่อเป็นสายใยที่ผูกมัดดวงตะวันไว้กับท้องฟ้าและดวงดาว จน  

พวกเขาคิดว่าจะไม่มีวันแยกจากกันได้อีกเลย 

ห้าปีผ่านไปวาระความเสียใจก็กลับมาอีกครั้ง เมื่อแม่ศาของลูกๆ 

กำลังจะจากไปด้วยโรคมะเร็งในตับ แม้จะเพียรพยายามรักษากันหลายปี 

หากระยะหลังๆ กลับมีแต่ทรงกับทรุด จนต้องอาศัยโรงพยาบาลนอน

ต่างบ้านนานเกือบหกเดือน ก่อนที่นิศากร แม่ที่น่ารักของลูกๆ จะจากไป 

คคนางค์วัยสิบห้าปีผู้ใช้คำนำหน้าว่านางสาวได้เพียงสิบห้าวัน ก็ถูกเรียก

เข้าไปคุยกับผู้เป็นแม่เพียงลำพัง ในขณะที่ดวงตากลมโตผลิตน้ำตา  

ออกมาตลอดเวลาอย่างไม่สามารถบังคับได้ 

‘ฟากฟ้า...หนูรู้ใช่ไหมว่าใกล้จะถึงเวลาของแม่แล้ว’ เสียงแหบ

แห้งถูกส่งออกมาจากปากผู้เป็นแม่ ทำให้คนเป็นลูกโผเข้าหาและกอด

แม่ของเธอไว้แนบแน่น 

‘ไม่ค่ะ แม่อย่าพูดอย่างนั้น แม่ต้องหายนะคะ อยู่กับฟ้าและ

น้องๆ ไปอีกนานๆ นะคะแม่ ฟ้ารักแม่ค่ะ’ เสียงเล็กคร่ำครวญร่ำไห้

อย่างน่าสงสาร มือสองข้างยกขึ้นมาปาดน้ำอุ่นๆ ที่ไหลรินจากดวงตา

กลมโตอยู่ตลอดเวลา 

‘ฟากฟ้าของแม่ หนูโตแล้วนะลูก ถึงแม้ว่าหนูกับตะวันจะห่างกัน

แค่เดือนเดียว แต่วุฒิภาวะความเป็นพี่ของหนูก็มีจนเปี่ยมล้น แม่เชื่อว่า

หนูดูแลตัวเองได้ และยังช่วยพ่อดูแลน้องทั้งสองคนได้ดีอีกด้วย’ เสียง  

ผู้เป็นแม่ขาดหายเป็นห้วงๆ เหมือนคนวิ่งมาเป็นระยะทางไกล หากแต่

ภาวะที่ยังไม่หมดห่วงทำให้เรียวปากแห้งผากยังคงขยับทำหน้าที่ต่อไป 
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‘คนเป็นพี่... คือคนที่ถูกเลือกมาให้รับผิดชอบหน้าที่อันยิ่งใหญ่ 

แม่เคยบอกฟ้าไว้ยังจำได้ไหมลูก เพราะฉะนั้นแม่ขอฝากดวงตะวันและ

ดวงดาวให้ท้องฟ้าช่วยปกป้องดูแล หนูจะทำได้ไหม...คคนางค์’ ประโยค

สุดท้ายนิศากรเรียกช่ือจริงเสมือนจะเน้นย้ำให้ลกูสาวเข้าใจถึงความหมาย

ที่เธอและสามีตั้งใจมอบชื่อนี้ให้ 

‘แม่...แม่ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วค่ะ ฟ้าขอสัญญาว่าจะรักและ

ดูแลนายตะวันรวมทั้งหนูดาวด้วยชีวิตของฟ้าค่ะแม่ แม่ไม่ต้องเป็นห่วง

นะคะ ฟ้าจะช่วยพ่อดูแลน้องเอง แล้วจะดูแลแม่ด้วย’ จบคำสัญญาที่

หนักแน่นมั่นคง ผู้เป็นแม่ก็เอื้อมมือขึ้นลูบศีรษะของลูกสาวแผ่วเบา มัน

เป็นความอบอุ่นที่เด็กสาวไม่มีวันลืมเลยตราบชั่วชีวิต หลังจากนั้นไม่กี่

ชั่วโมงแม่ของเธอก็จากไปอย่างสงบ ทิ้งให้เธอและพ่อช่วยกันดูแลน้อง

อีกสองคน ไม่นานความโศกเศร้าก็ถูกกลืนหายไปกับกาลเวลา เป็นไป

ตามวัฏจักรของชีวิต เหลือเพียงความรักและความคิดถึงที่ยังสถิตอยู่  

ในใจของทุกคนเสมอ จนกระทั่งมันหวนกลับมาอีกครั้ง 

 

ครืด...ครืด...ครืด... ร่างบางสะดุ้งสุดตัวเมื่อรับรู้ถึงแรงสั่น

สะเทือนที่หน้าอก ดวงตากลมโตเปิดขึ้นก่อนจะปิดลง แล้วถูกเปิดขึ้นมา

ใหม่อีกครั้งอย่างช้าๆ มือเรียวบางยกขึ้นปาดหยดน้ำตาที่ไหลรินลงมา

เปรอะทั้งสองข้างแก้ม เมื่อกี้เธอฝันถึงแม่ ทั้งที่ไม่ได้ฝันถึงมานานมาก

แล้ว ยังจำได้ดีว่าครั้งสุดท้ายที่ฝันถึงก็เมื่อตอนนายตะวันจากไป...เจ็ดปี

แล้วสินะ  

ต้นกำเนิดแรงสั ่นสะเทือนที่หน้าอกหล่นลงมากระแทกกับตัก  

ของเธอทันทีที่ลุกขึ้นนั่ง ดวงตาของคคนางค์ยังคงหรี่ลงเมื่อเจอแสง   

หญิงสาวจึงพยายามเพ่งมองชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอโทรศัพท์ ลมหายใจ

ผ่อนออกทันทีที่เห็นว่าใครคือผู้รบกวนการนอนของเธอ คคนางค์ยิ้ม  

มุมปากแล้วแกล้งปล่อยให้มือถือคู่ใจส่ันจนตัดไป ก่อนจะส่ันข้ึนมาอีกคร้ัง
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จึงกดรับสาย 

“ฟากฟ้าแกอยู่ไหน เป็นไงบ้าง” เสียงห้าวใหญ่ถูกส่งมาตามสาย

อย่างร้อนรน  

“นอน” หญิงสาวแกล้งทำเสียงงัวเงียตอบกลับไปอย่างสั ้นๆ 

ห้วนๆ ทำให้คนถามจิตตกหนักขึ้นไปใหญ่ 

“หมายความว่าไงนอน เฮ้ย นอนอยู่กับใคร นั่นใครทำอะไรแก! 

นี่อย่าบอกนะว่าแกเสียตัวไปแล้ว” แน่นอนว่าตอนนี้คนถามจินตนาการ

เตลิดเปิดเปิงไปถึงไหนต่อไหน 

“กรรมเวร ไม่ใช่ หยุดคิดประสาทๆ นั่นเลยนะนายตะวัน เรา

หมายถึงนอนคือนอนจริงๆ นอนหลับอยู่ในห้องสามีเราเอง กำลังหลับ

สบายเลย แอร์เย้นเย็นนะแก” คนแก้วเสียงเล็กสมตัวตอบกลับไปแกม

ประชด ก่อนที่ผู้เป็นน้องนอกไส้จะตีความผิดไปจนทำให้เสื่อมเสียหนัก

กว่าเก่า 

...แค่หนึ่งท้องกับสองสามีก็ปวดหัวเกินพอแล้ว อย่ายัดเยียดอะไร

มากไปกว่านี้เลย... คคนางค์ได้แต่คิดอย่างเซ็งๆ 

“อะไรนะ แกอย่าบอกนะว่ากำลังนอนหลับสบายทั้งๆ ที่แผนการ

ล้มเหลวไม่เป็นท่า แล้วฉันยังต้องมาเป็นห่วงแกจนแทบจะเป็นบ้าอีก 

เชื่อแกเลยฟากฟ้า พี่อะไรไม่รักน้อง” เสียงที่ขึ้นสูงค่อยๆ ลดลง ตามมา

ด้วยคำพูดกระแทกกระทั้นเล็กน้อย ชวนให้คนฟังเริ่มมีโมโหขึ้นมาตงิดๆ 

“หยุดเลยนะไอ้นายตะวันตัวดี หาเรื่องให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วยัง

สามัญสำนึกด้านอีกนะแก ที่เราต้องบากหน้ามาอุ้มท้องลมท้องลวงนี่

เพราะใคร แถมอยู่ๆ ก็ต้องกลายมาเป็นนางในวรรณคดีให้คนอื่นเขา

หัวเราะเยาะเอาอีก” 

“อะไรของแกวะ นางในวรรณคดี แล้วมันมาเกี่ยวอะไรด้วย”   

คนฟังถามกลับมาเพราะตามไม่ทันในคำพูดของเธอ 

“ก็นางวันทอง โมรา กากีไง นี่เราก็ชักเบลอๆ เหมือนกันนะว่า  
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ใครกันแน่ที่เป็นพ่อของลูกในท้องเรา” เมื่อได้ประชดประชันออกไปบ้าง 

ทำให้ความอัดอั้นที่มีอยู่ถูกผ่อนคลายตามไปด้วย 

“แหม แกก็พูดซะเว่อร์ ช่วยน้องนิดหน่อยแค่นี ้ ทำเป็นทวง  

บุญคุณ” ภาณุมาศบ่นอุบอิบกลับไป แต่ไม่กล้าใส่อารมณ์มาก เพราะรู้

ดีว่าตอนนี้คนเป็นพี่กำลังเดือดร้อนเพราะเขาอยู่ 

“ก็ไม่ใช่เพราะไอ้ความเป็นพี่ค้ำคอนี่หรือไง เราถึงต้องมาร่วม

เดือดร้อนกับเร่ืองแย่ๆ ของแกเป็นประจำ เฮ้อ” คคนางค์แกล้งถอนหายใจ

เสียงดังเพื่อให้อีกฝ่ายได้ยิน ก่อนจะพูดต่อไปด้วยน้ำเสียงจริงจังยิ่งขึ้น 

“เราเตือนแกแล้วนะนายตะวัน ว่าชีวิตจริงมันไม่เหมือนในละคร 

แกก็ไม่ฟัง ยังดันทุรังแถไปจนได้เรื่อง แล้วเป็นไงล่ะ ยังมีหน้ามาพูด  

แบบนี้อีกนะ ดี งั้นเราจะกลับบ้าน ไม่สนใจน้องนอกไส้อย่างแกอีกแล้ว 

เชิญแกแก้ปัญหายายเพชรพิ้งค์ แม่ยอดขมองอิ่มของแกไปคนเดียว

เถอะ” หญิงสาวหยุดหอบหายใจหลังจากร่ายยาวเป็นขบวนรถด่วน ทั้งๆ 

ที่รู้ดีว่าแม้อยากจะกลับก็ใช่จะกลับออกไปได้โดยง่าย  

หากทว่าคนเป็นน้องเริ่มกลัวใจ เกรงว่าพี่สาวนอกไส้จะทำอย่างที่

พูดจริงๆ จึงรีบงัดไม้ตายขึ้นมาใช้ทันที “พี่ฟ้า พี่ฟากฟ้าคนดีของหนูวัน 

อย่าโกรธหนูวันเลยนะ หนูวันผิดไปแล้ว ถ้าพี่สาวคนสวยไม่ช่วยแล้วใคร

ที่ไหนจะมาช่วยหนูตะวันคนนี้ล่ะ แม่ศาคงเสียใจถ้ารู้ว่าท้องฟ้าไม่รัก   

ไม่สนใจดวงตะวันดวงน้ีแล้ว” เสียงห้าวใหญ่ถกูดัดเป็นเสียงเล็กเสียงน้อย

ออดอ้อน จนคนฟังชักรู้สึกหมั่นไส้มากกว่าเอ็นดู 

“ชิ หยุด หยุดเดี๋ยวนี้เลย เลิกใช้มุกนี้ซะทีได้ไหมนายตะวัน มัน

เก่ามาก ฟังแล้วเลี่ยน ตาแกเปลี่ยนชื่อให้ใหม่เป็นภาณุมาศแล้วไม่ใช่  

เหรอ หนูวง หนูวัน หนูตัวเท่าควายอะไร เราไม่รู้จัก” คคนางค์ฮึดฮัด

อย่างขัดใจ หลังจากได้ประชดประชันพอแสบๆ คันๆ เธอรู้ดีว่าเมื่อไรที่

อีกฝ่ายเปลี่ยนสถานะให้เธอจากเพื่อนมาเป็นพี่ แสดงว่าผู้เป็นน้องนอก

สายเลือดกำลังใช้จุดอ่อนมาตีจุดแข็งของเธอให้แตกกระจุย และแน่นอน
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มันสำเร็จทุกครั้ง เพราะเธอต้องร่วมเดือดร้อนไปกับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่

เป็นประจำ 

“พี่ฟ้าไม่รักหนูวันแล้ว แม่ศา หนูวันอยากตามแม่ศาไปจริงๆ ไม่มี

ใครรักหนูวันเลย แล้วหนูวันจะอยู่ไปทำไม” เสียงห้าวใหญ่ยังคงถูกดัด

อย่างน่าหมั่นไส้ต่อไป จนคนฟังเริ่มทนไม่ไหว 

“หยุด! หยุดเด๋ียวน้ีเลยนายตะวันตัวแสบ ไม่ต้องมาอ้างแม่เลยนะ 

ถ้าไม่ช่วยแล้วจะลงทุนสวมชุดคลุมท้องบ้าๆ นี่มาประจานตัวเองทำไม 

ไหนบอกว่าควบคุมสถานการณ์ได้ไง...ไม่ต้องห่วงนะแก เราควบคุมพวก

การ์ดในงานได้” ประโยคหลังหญิงสาวแกล้งดัดเสียงห้าวเลียนแบบ  

อีกฝ่ายบ้าง “แล้วที่เฝ้าอยู่หน้าห้องนี่ล่ะ เขาเรียกว่าอะไร โดราเอมอน

หรืออุลตราแมนกันจ๊ะพ่อน้องชายคนดี๊คนดี” น้ำเสียงท้ายประโยค  

ทอดยาวจนภาณุมาศอดหัวเราะออกมาไม่ได้ 

“โธ่ ประชดไม่เลิกจริงๆ ฉันก็คิดว่าฉันควบคุมได้ อุตส่าห์บอก  

ไอ้วุธหัวหน้าบอดีการ์ดไว้แล้วว่าให้ถ่วงเวลาไว้นานที่สุด มันก็คงได้เท่านี้

จริงๆ อีกอย่างทางอายายเพชรเก๊ก็มีการ์ดของเขามาเอง เลยควบคุม

ยาก ก็ไหนว่าชีวิตนี้พร้อมยอมพลีเพื่อฉันกับหนูดาวไง ขอช่วยแค่นี้  

ทำบ่น” พูดไปพูดมาพ่อเจ้าประคุณก็ไม่ลืมทวงคำสัญญาเก่าๆ อีกจนได้ 

...ทีไอ้เรื ่องแบบนี้ละความจำดีจริงๆ เลยนะ ไอ้น้องตัวแสบ... 

คคนางค์คิดแล้วให้หมั่นไส้นัก “ปากอย่างนี้มันน่าช่วยกระทืบซ้ำจริงๆ 

นะแก ถามจริงเถอะยายเพชรพลอยกรวดอะไรนั่นไม่ได้ท้องกับแกจริงๆ 

นะ ทำไมดูหน้าตาเขาเสียใจ๊เสียใจมากเลยที่เห็นเรา ทำเอาเราเกือบอิน

ตามไปด้วย” ...ก็ถ้าผู้หญิงคนนั้นท้องกับภาณุมาศจริงๆ สิ่งที่เธอทำคง

บาปมากเลยทีเดียว 

“ฟากฟ้า แกอย่าให้มารยาสามพันแปดร้อยล้านเล่มเกวียนของ

ซาตานในคราบคุณหนูอย่างยายพิ้งค์เพชรเก๊มาล้างสมองแกเชียวนะ ถ้า

แกรู้จักผู้หญิงคนนี้ดี แกจะไม่ถามฉันแบบนี้ ยายนี่ทำทุกอย่างได้เพื่อ  
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ตัวเอง”  

ดูเหมือนน้องชายเธอจะเป็นเดือดเป็นแค้นทุกครั้งที่พูดถึงเรื่องราว

ระหว่างเขากับเพชรชมพู ทำให้คคนางค์นึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้น ที่  

น้องชายตัวแสบตาลีตาเหลือกมาขอความช่วยเหลือจากเธอเพราะจะถูก

จับแต่งงาน... 

 

ตอนนั้นภาณุมาศเล่าให้เธอฟังว่า หลังจากที่เขาเรียนจบ

กลับมาจากอังกฤษใหม่ๆ ชายหนุ่มก็เริ ่มออกเที่ยวตระเวนราตรีแทบ  

ทุกคืน จนกระทั่งได้เจอกับเพชรชมพู เขายังจำครั้งแรกที่พบหญิงสาวผู้นี้

ที่ผับแห่งหนึ่งได้ดี เมื่อเพื่อนคนหนึ่งชี้ไปยังหน้าเคาน์เตอร์บาร์ที่มีคน

ห้อมล้อมอยู่มากมาย ทำให้ชายหนุ่มต้องเดินไปดูใกล้ๆ สิ่งที่เห็นคือ 

สาวสวยเซ็กซี่กำลังเต้นโชว์ลีลาเย้ายวนชวนหลงใหลอยู่บนเคาน์เตอร์

บาร์ข้างเวที เพื่อนคนเดิมสะกิดบอกเขาว่านั่นคือเพชรชมพู ไฮโซสาว  

ชื่อดัง หนึ่งในทายาทบริษัทเพชรที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก เพิ่งเรียนจบกลับ

มาจากฝรั่งเศสได้ไม่กี่เดือน และไม่ใช่ว่าจะพบเจอเธอได้ง่ายๆ เป็นโชคดี

ของเขาทีเดียวที่บังเอิญมาเจอในวันนี้ 

เมื ่อเสียงเพลงจบลงไฮโซสาวสวยก็ลงมาจากเคาน์เตอร์ด้วย

อาการมึนเมาจนเดินเซมาชนภาณุมาศ แต่ก่อนที่เธอจะสะดุดล้มลงไป 

เขาก็รับไว้ได้อย่างรวดเร็ว สาวเซ็กซ่ีในอ้อมแขนกล่าวขอบคุณด้วยแววตา  

หวานฉ่ำและไม่มีทีท่าจะดิ้นรนออกไปให้พ้นจากผู้ชายแปลกหน้าเช่นเขา

แต่อย่างใด การท่ีผ่านผูห้ญิงมาเยอะ ทำให้ชายหนุ่มรูไ้ด้ทันทีเลยว่าผูห้ญิง

คนนี้กำลังให้ท่าเขาอยู่ ถ้ายังปล่อยให้หลุดมือไปได้ก็ถือว่าโง่เต็มที  

เมื่อภาณุมาศเล่ามาถึงตรงนี้ คคนางค์ก็ดักคอขึ้นทันทีว่า มัน

ไม่ใช่เรื ่องของความโง่หรือไม่โง่ แต่มันเป็นสันดานของผู ้ชายเจ้าชู ้ 

มักมาก ไม่รู้จักพอ...บลาๆๆ ชายหนุ่มฟังแล้วก็ทำเป็นหูทวนลมแล้วเล่า

ต่อไปว่า... 



รอยพระจันทร์  33

เม่ือสายตาท้ังสองสบประสาน บ่งบอกถึงความพอใจซ่ึงกันและกัน 

ไม่นานก็มีการทักทายพูดคุยสานสัมพันธ์ จนกระทั่งมีอะไรเกินเลยกัน

ตามประสาคนเคยๆ กับเรื่องแบบนี้กันทั้งคู่ เขาคิดเพียงว่าเจ้าหล่อนคง

เป็นพวกรักสนุกแบบไม่ชอบมีพันธะเหมือนสาวหัวสมัยใหม่ทั ่วไป 

ปัจจุบันนี้มีผู้หญิงจำนวนไม่น้อยที่ไม่แคร์ในเรื่องนี้ แถมบางคนยังภูมิอก

ภูมิใจด้วยว่าได้เป็นผู้หญิงที่ฟันผู้ชายแล้วทิ้ง ยิ่งฟันได้หลายคนยิ่งถือว่า

เก่ง แบบที่เรียกว่า ‘ล่าแต้ม’ และยิ่งผู้ชายเปรี้ยวอมหวานอย่างเขา 

ใครๆ ก็อยากได้  

แล้วคคนางค์ก็อดรนทนฟังไม่ได้อีกคร้ัง เธอดึงหภูาณุมาศอย่างแรง 

ค่าที่คิดอะไรประสาทไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา และเถียงแทนว่า

เธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่เคยคิดสัปดี้สัปดนแบบนั้น ยิ่งพูด แรงดึงจาก

มือของหญิงสาวก็ยิ่งมากขึ้น ทำให้ชายหนุ่มร้องโอดครวญหาว่าเธอชอบ

ใช้ความรุนแรง แทนที่จะนั่งฟังเฉยๆ เมื่อหลุดพ้นจากอุ้งมือมารของ  

ผู้เป็นพี่มาได้ เขาก็ลูบใบหูตัวเองพลางบ่นอุบอิบ แต่ก็ยังคงเล่าต่อไป... 

ชายหนุ่มคิดเพียงว่าความสัมพันธ์ของเขาที่มีต่อเพชรชมพูก็คง  

ไม่ต่างจากผูห้ญิงคนอ่ืนท่ีผ่านมาในชีวิต เม่ือต่างฝ่ายต่างสุขสมก็แยกย้าย

กันไปไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ต่อกัน  

แต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อประมาณสองอาทิตย์หลังจากนั้น 

มีรูปลับเฉพาะของเขากับเพชรชมพูส่งถึงผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ภาพไม่ถึง

ขนาดอนาจารจนทนดูไม่ได้ แต่ก็ทำเอาพ่อฝ่ายหญิงถึงกับโรคหัวใจ

กำเริบขึ้นมาทันที ดูเหมือนเพชรชมพูยังเห็นว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันเล็กน้อย

เกินไป จึงช่วยเพิ่มให้มันใหญ่ยิ่งขึ้น ด้วยการบอกกับพ่อของเธอและตา

ของภาณุมาศว่า...เธอท้องได้สองเดือนแล้ว โดยมีเขาเป็นแกนนำ! 

‘ผู้หญิงอะไรวะ ร้ายเป็นบ้า รูปเลนส์เว้าของตัวเองแท้ๆ ยังมีหน้า

ส่งมาให้คนอื่นเขาดู เจ็บใจชะมัด’ เล่าแล้วภาณุมาศก็แค้นใจนัก เพราะ

รูปนั้นอยู่ในมือถือของเพชรชมพู ถ้าหล่อนไม่ได้เป็นคนส่งแล้วใครจะส่ง  
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‘แหม รูปเลนส์เว้าเลนส์นูน ศัพท์เรตอาร์จริงๆ นะแก แล้วใครใช้

ให้แกไปสร้างหลักฐานผกูมัดตัวเอง รปูน่ันก็เต็มใจถ่ายกับเขา ถกูตลบหลัง

ด้วยวิธีนี้ ไม่รู้ว่าเราควรจะสงสารหรือสมน้ำหน้าแกดี’ ชายหนุ่มยอมรับ

ว่าเต็มใจถ่ายกับหล่อนจริงๆ เพราะไม่คิดว่าผู้ดีมีชาติตระกูลจะมาจับกัน

ด้วยวิธีโง่ๆ เหมือนนางร้ายในละครแบบนี้ แต่กลายเป็นว่าคนที่เป็นไอ้โง่

ก็คือเขา ที่ยอมให้เจ้าหล่อนสนตะพายได้อย่างง่ายดาย 

‘ก็ใครจะไปคิดว่าแม่คุณคิดจะจับกันจริงๆ จังๆ ให้เพื่อนช่วยสืบ

ประวัติเรื่องผู้ชายของยายเพชรเก๊ตอนที่เรียนอยู่เมืองนอกก็ไม่ได้ความ

อะไร คุณเธอดันไปเรียนในเมืองที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก แถมคนไทยก็น้อย

มาก กลับมาจากเมืองนอกไล่เลี่ยกันอีก แทบจะเอาอะไรมาโต้แย้งไม่ได้

เลย ตอนนี้เลยกลายเป็นว่าหลักฐานในรูปเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของฉัน

กับยายเพชรเก๊นั่นชัดเจนที่สุดแล้ว’  

‘ก็รูปแกกับเขาแจ่มแจ้งแดงแจ๋ซะขนาดนั้น ใครไม่เชื่อก็บ้าแล้ว 

อีกอย่างยายนั่นก็ไม่มีข่าวเสื่อมเสียออกมาให้ได้ยินเลยนะ พวกสื่อยังให้

ฉายาเธอเป็นนางพญาไฮโซที ่เนื ้อหอมที่สุดในตอนนี้’ ข้อมูลพวกนี้  

คคนางค์ได้มาจากอินเทอร์เน็ต สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่รู้ไปเสียทุกเรื่อง 

‘นางมารร้ายของแท้สิไม่ว่า ต่อหน้าผู ้ใหญ่ ยายเพชรเก๊จอม

หลอกลวงสวมวิญญาณเป็นเด็กดีเรียบร้อย สง่างาม ฉันอยากให้แก  

เห็นหน้าตอนที่พ่อยายเพชรเก๊เอารูปมาให้ดู แม่เจ้าประคุณถึงกับแกล้ง

เป็นลม พอฟื้นขึ้นมาก็ร้องไห้เป็นเผาเต่า หน้าตาซีดเซียวไม่ยอมพูด  

ยอมจา ประหนึ่งว่าก้มหน้ารับชะตากรรม เล่นดีซะจนจากคนทำผิด  

กลายมาเป็นน่าสงสารเห็นใจ แม้กระทั่งตาฉันยังหลงคารมซะจนเชื่อ  

ทุกอย่างที่ยายนี่พูด แล้วไงล่ะสุดท้ายคนตกนรกก็คือฉันคนเดียว ทุกคน

รุมประณามว่าฉันเป็นพวกเจ้าชู ้ มักมาก ล่อลวง และอีกสารพัดที่  

ยัดเยียดมาให้’ จากอารมณ์โกรธเคืองที่คนพูดแสดงออกทางน้ำเสียง  

ในช่วงแรก เริ่มกลายมาเป็นปลงตกในช่วงท้าย 
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‘ยายนั่นก็หน้าตา ฐานะ ชาติตระกูล อย่างเริ่ดเลยนะ ไม่น่าเชื่อ

จะหาพ่อเด็กในท้องไม่ได้’ 

‘โธ่เอ๊ย ไม่เห็นต้องสงสัยเลยยายฟากฟ้า ก็เห็นๆ กันอยู่ว่าฉันมัน

แสนจะสมบูรณ์แบบทั้งฐานะ การศึกษา และชาติตระกูล แถมยังหล่อ

ได้ถ้วยอีกต่างหาก แบบนี้ใครไม่อยากได้ก็บ้าแล้ว’ แม้จะอยู่ในช่วง  

หน้าสิ่วหน้าขวาน แต่โรคหลงตัวเองก็ยังไม่หายไปไหน ยังคงซึมลึกอยู่  

ในตัวน้องชายของเธอตลอดเวลา นี่ขนาดคุกชีวิตมาตั้งรออยู่ตรงหน้ายัง

ไม่สลด คนฟังได้แต่ส่ายหน้ากับคำพูดทะเล้นไม่เลิกของอีกฝ่าย 

‘ยังมีหน้ามายกหางตัวเองอีกนะ จะถูกเขาเชือดอยู ่รอมร่อ   

สมน้ำหน้าแล้ว รักสนุกอย่างแกต้องเจอแบบนี้แหละ แกจะได้สำนึกและ

ระวังในการใช้ชีวิตให้มากยิ่งขึ้น แกนะแก บอกหลายครั้งแล้วว่าทำอะไร

ให้คิดหน้าคิดหลังให้ดี โตแล้วนะนายตะวัน จะให้เรามาช่วยตาม  

แก้ปัญหาไปถึงไหน’ แม้น้ำเสียงคนพูดจะไม่จริงจัง แต่ก็ฟังออกชัดเจน

ว่าระอาใจเป็นที่สุด 

‘รู้แล้วครับคุณพี่ ไม่คิดเลยว่าจะโดนประหารความโสดด้วยวิธีนี้ 

แต่ที่เจ็บใจก็เพราะมันเป็นแผนของยายเพชรเก๊ที่ตั้งใจสร้างสถานการณ์

ขึ้นมาผูกมัดฉันโดยเฉพาะ และยายนั่นไม่แคร์เลยสักนิด กล้ากระทั่งให้

แพทย์ตรวจยืนยันว่าท้องจริงๆ...สองเดือนสิบแปดวัน ในขณะที่ฉันมี

อะไรกับคุณเธอได้ไม่ถึงสามอาทิตย์ด้วยซ้ำ’ นอกจากเพชรชมพูจะไม่

เดือดร้อนที่ชายหนุ่มรู้เรื่องต่างๆ ที่เธอวางแผนไว้แล้ว แม่เจ้าประคุณยัง

ตอกหน้าเขากลับมาอีกว่า ‘มาฉลาดในตอนที่สายเกินหรือเปล่าคะพี่นุ’ 

เล่นเอาชายหนุ่มถึงกับควันออกหูเมื่อได้ยิน 

‘จะว่าไปตาของแกก็รู้นี่ ทำไมไม่เห็นว่าอะไรเลยที่ฝ่ายหญิงท้อง

ก่อนแต่ง เห็นเจ้ายศเจ้าอย่าง เรื่องมากออกปานนั้น’ คคนางค์ทักขึ้น 

เพราะรู้จักนิสัยของเจ้าสัวอิทธิเป็นอย่างดี 

‘ตาฉันนี่ก็อีกคน อธิบายยังไงก็ไม่เชื่อ หาว่าฉันมันเป็นพวกดีแต่
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เจ้าชู้ไก่แจ้ไปวันๆ ยังบอกอีกว่าโชคดีแค่ไหนแล้วที่มาพลาดให้ยายพิ้งค์ 

ถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นจะไม่ยอมรับเด็ดขาด แถมยังให้การ์ดประกบฉัน

ตลอดเวลา ไม่ยอมรับฟังอะไรทั้งนั้น ยืนยันแต่จะให้ฉันแต่งงานท่าเดียว’ 

น้ำเสียงชายหนุ่มหงุดหงิดขึ้นเมื่อนึกถึงใบหน้าผู้เป็นตา มันน่าเจ็บใจก็

ตรงที่ว่านอกจากไม่เชื่อหลานตัวเองแล้ว ยังไปเชื่อคนอื่นมากกว่าอีก  

‘ก็เข้าทางตาแกพอดีนี่ อยากได้หลานสะใภ้เป็นผู้ดีจนตัวสั่น เป็น

ไงล่ะ จากเพชรกลายเป็นแร่ไปแล้วยังไม่รู้ตัวอีก’ หญิงสาวอดเหน็บแนม

ไม่ได้เมื่อนึกถึงเจ้าสัวอิทธิผู้เป็นตาของภาณุมาศ นอกจากจะเป็นคนแก่

ที่ไม่น่ารักแล้ว ยังปากคอเราะรายที่สุด 

‘เพราะอย่างนี้ไงฉันถึงอยากให้แกมาช่วยยุติงานแต่งนี่’  

‘โอเค ไหนลองเล่าแผนการลวงโลกขั้นเทพของแกมาซิ’ 

 

นั่นเป็นที่มาของแผนการลวงโลกตบตาประชาชีที่ภาณุมาศ

คิดขึ้นมา เพราะรู้ดีว่าตระกูลของเพชรชมพูเป็นราชนิกุล เพราะฉะนั้นจึง

ค่อนข้างเคร่งครัดและรักชื่อเสียงวงศ์ตระกูลเป็นที่หนึ่ง แม้กระทั่งเรื่องที่

เพชรชมพูท้องยังรู้กันเพียงแค่ไม่กี่คน แต่แล้วแผนการข้ันเทพเลยล้มเหลว

ไม่เป็นท่า ไม่นึกเลยว่าจะถกูอาของเพชรชมพแูก้ลำด้วยวิธีน้ี เคราะห์กรรม

เลยกระเด็นกระดอนมาที่เธอด้วยอีกคน  

“เอาเถอะๆ ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้ว ยังไงแกก็เป็นน้องเรา ใคร  

ไม่เชื่อว่าแกไม่ได้ทำยายพิ้งค์ท้องก็ช่าง แต่เราเชื่อว่าแกจะไม่มีวันโกหก

เรา และเป็นลูกผู้ชายพอที่จะยอมรับในการกระทำของตัวเอง เมื่อไม่ใช่

ลูกแก มันก็ไม่ถูกสักนิดที่จะให้มารับผิดชอบผลการกระทำของคนอื่น 

หยามแกก็เหมือนหยามเรานั่นแหละนายตะวัน” จบคำพูดง่ายๆ ที่แสดง

ถึงความรักความห่วงใยที่มีให้เสมอมาแม้ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแล้วก็ตาม 

ทำให้ภาณุมาศรู้สึกอบอุ่นใจเหมือนทุกครั้งที่มีคคนางค์อยู่ใกล้ๆ เธอ

ทำให้เขาไม่รู้สึกโดดเดี่ยว เพราะรู้ดีว่าทุกครั้งที่เกิดปัญหา พี่สาวและ
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เพื่อนคนนี้ นอกจากจะไม่ทิ้งกันไปไหนแล้ว ยังพร้อมที่จะฝ่าฟันเรื่องราว

ต่างๆ ร่วมกับเขาเสมอ 

“ขอบคุณนะพี่ฟ้า แกเป็นพี่สาวที่น่ารักของเราจริงๆ แล้วแก  

ไม่ต้องห่วงหรอกนะ ว่าถ้าเกิดเรื่องมันแดงขึ้นมาจะมีใครแตะต้องแกได้

แม้แต่ปลายก้อย เพราะฉันคนนี้จะปกป้องแกเอง” ภาณุมาศตบท้าย

ด้วยน้ำเสียงหนักแน่น เสมือนลืมไปแล้วว่านอกจากปลายก้อยที ่  

ผู้เป็นพี่ต้องเสียไปแล้ว ยังมีจูบแรกอีกหนึ่งที่ถูกฉกประเดิมไปต่อหน้า

สาธารณชนนับร้อยโดยไม่ทันตั้งตัว นี่ขนาดว่าปกป้องแล้วนะ ถ้าไม่

ปกป้องจะขนาดไหน หญิงสาวได้เพียงแต่คิด ไม่อยากฟื้นฝอยหาตะเข็บ

ให้อับอายขายขี้หน้าประชาชีไปมากกว่านี้ จึงแกล้งทำลืมๆ มันไป 

“อือๆ ว่าแต่สถานการณ์ทางนั ้นเป็นยังไงบ้าง แม่เพชรชมพู  

สุดสวาทขาดใจของแกไม่ตามมาจิกอีกเหรอ ถึงได้โทร. มาได้” 

“ฉันแกล้งปวดท้องมาเข้าห้องน้ำ นี่ก็ใกล้เวลาจะต้องออกไปแล้ว 

เดี๋ยวฉันต้องควงยายเพชรเก๊ขึ้นไปบนเวที ตาฉันสั่งให้พวกการ์ดประกบ

ฉันตลอดเวลาเลย แกลองพยายามหาวิธีออกมาให้ได้นะฟากฟ้า มาให้

ทันพิธีส่งตัว เพราะเขาจะจดทะเบียนสมรสต่อหน้าหม่อมเจ้าหญิงรัศมี

อะไรสักอย่างนี่ละที่เป็นญาติทางปู่ยายเพชรชมพู เขาลือกันให้แซดเชียว

ว่าดุเอาการเลย แถมถือเรื่องเกียรติยศชื่อเสียงความถูกต้องเป็นที่หนึ่ง 

ถ้ามีเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นกลางงานแบบนี้ การแต่งงานบ้าๆ นี่ต้องล่ม

แน่ๆ ความหวังฉันอยูท่ี่แกแล้วนะ พอทุกอย่างเสร็จส้ินฉันจะพาแกออกไป

จากที่นี่เอง ไม่ให้บุบสลายเลยแม้แต่รอยตีนกา” 

“เออ แล้วอีกไม่นานรอยตีนที่ไม่มีกาของญาติยายคุณหนูไฮโซนั่น 

จะลอยไปกระทบบนหน้าที่หล่อได้ถ้วยของแก เชื่อแกเลยนายตะวัน   

นี่ยังมีแผนการไม่เลิกอีกนะ ยังไม่เข็ดใช่ไหม เดี๋ยวก็หน้าแหกมาอีกรอบ

หรอก เฮ้อ...อีกอย่างเราจะไปไหนได้ถูกขังไว้แบบนี้ เราลองสำรวจ  

ดูแล้วนะไม่มีทางออกทางอื่นเลยนอกจากประตูทางเข้า เพราะหน้าต่าง
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ทุกบานใส่เหล็กดัดหมด แต่ถึงไม่มีเหล็กดัดก็ลงไปไม่ได้อยู่ดี นี ่มัน  

ชั้นสามนะแก ใครจะกล้าเสี่ยงตายกระโดดลงไป” 

“ทำไม่ได้หรือไม่ได้ทำฟากฟ้า ฉันรู้นะว่าแกมีวิธีสารพัดสารเพ ถ้า

แกตั้งใจจะทำจริงๆ” ชายหนุ่มสวนกลับไปด้วยรู้ดีว่าหญิงสาวแกร่งกว่า

ร่างกายที่เห็นมากนัก ตัวเล็กๆ บอบบางน่าทะนุถนอมแบบนี้ มันเป็นแค่

สิ่งลวงตาฉาบไว้เท่านั้น อย่าได้คิดหลงเชื่อเป็นอันขาด ไม่อย่างนั้นจะ

พลาดท่าเสียทีโดยไม่รู้ตัว  

“พี่ฟ้า หนูวันต้องไปแล้ว อย่าลืมเอาตัวเองออกมาให้ได้ล่ะ รักนะ

จุ๊บๆ” ไม่จำเป็นต้องรอให้อนุญาต ผู้เป็นน้องก็ตัดสัญญาณการสนทนา

ไปเสียเฉยๆ 

“เฮ้ย นายตะวัน เดี๋ยวสิ ฮัลโหลๆ กรรมจริงๆ ถ้ารักแล้วต้องมา

ผจญปัญหาแบบนี้ เราว่านายไม่ต้องรักซะยังดีกว่า เฮ้อ ฟากฟ้า แล้ว

เธอจะทำยังไงล่ะทีนี้” คคนางค์มองโทรศัพท์ในมือแล้วก้มลงมองตัวเอง 

จนแล้วจนรอดก็ยังคิดไม่ออกว่าจะทำอย่างไรต่อไปกับชีวิตดี 
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3 
แผนสอง 

งานเลีย้งฉลองพธิมีงคลสมรสดำเนนิไปตามกำหนดการเดมิ

ภายในบริเวณรอบคฤหาสน์หลังใหญ่ของตระกูลประกายเพชร คฤหาสน์

หลังนี้หม่อมเจ้าเพชราวุธ ประกายเพชร ผู้เป็นปู่ทวดของเพชรประภาส

และเพชรแท้ เป็นผู้ดำริให้สร้างขึ้นเนื่องจากได้ตัดสินใจแยกตัวออกมา

จากวังเก่าที่มีคนอาศัยอยู่นับร้อยชีวิต เพื่อมาสร้างบ้านใหม่ภายในเนื้อที่

กว่าห้าไร่ และตั้งชื่อคฤหาสน์หลังนี้ว่า ‘ประกายเพชร’ ตามนามสกุล

ของท่าน  

ปัจจุบันคฤหาสน์ประกายเพชรมีเจ้าของผู้เป็นทายาทตามชอบ

ด้วยกฎหมายถือครองร่วมกันสองคน นั่นคือเพชรประภาสผู้เป็นพี่ต่าง

มารดา ที่มีอายุมากกว่าเพชรแท้ผู้เป็นน้องถึงสิบสามปี ตามพินัยกรรม

ระบุว่าหากต้องการขายหรือโอนคฤหาสน์หลังนี้ให้ใครก็ตามที่มิใช่คนใน

ตระกูล ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้น และเงินห้าสิบ

เปอร์เซ็นต์ที่ขายได้จะถูกโอนไปยังบัญชีของมูลนิธิช่วยเหลือเด็กที่ทาง

ตระกูลเป็นผู้ดูแลอยู่ แน่นอนว่าที่ตั้งกฎกติกาแบบนี้เพราะไม่ต้องการให้

ทรัพย์สินของตระกูลตกไปเป็นของผู้อื่นนั่นเอง แต่ถึงจะไม่มีกฎกติกา

แบบนี้ เจ้าของก็ไม่คิดจะขายมันเช่นกัน นอกจากจะเก็บไว้ให้ลูกหลาน

หรือทายาทอันดับต่อไป เพราะใครๆ ก็รู้ดีว่าคนในตระกูลประกายเพชร  
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มีทรัพย์สินท้ังสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์มากมาย ท้ังบริษัทเพชร 

บริษัทรถยนต์ ที่ดินอีกหลายแห่งทั่วประเทศ และปลีกย่อยอีกมากมาย 

ชนิดที่เรียกว่าใช้ไปกี่ปีกี่ชาติก็ไม่หมดหากไม่ผลาญไปกับการพนัน  

แม้คฤหาสน์ประกายเพชรจะถูกสร้างมาเกือบร้อยปีแต่ก็ยังคง

สภาพงดงาม เนื่องจากเจ้าของใส่ใจดูแลรักษาเป็นอย่างดี ทำให้ไม่ทรุด-

โทรมไปตามกาลเวลา ความประณีตวิจิตรงดงามยังปรากฏให้เห็นทุก

ตารางนิ้ว ทั้งตัวคฤหาสน์หรือแม้กระทั่งอาณาบริเวณโดยรอบ ไม้ดอก  

ไม้ประดับอีกท้ังต้นไม้ต่างๆ ท้ังสวยงามและหายากถกูปลกูและจัดแต่งไว้

อย่างเป็นระเบียบสวยงาม ส่วนสระว่ายน้ำและเรือนกล้วยไม้ถูกสร้าง  

ขึ้นมาทีหลังตามความต้องการของเจ้าของบ้าน หลายครั้งหลายหนที่มี

นิตยสารเกี่ยวกับบ้านและคนดังมาขอถ่ายภาพไปลงหนังสือ แต่ก็ไม่เคย

สำเร็จเลยสักครั้ง  

จนกระทั่งวันนี้ ในที่สุดเจ้าของก็ตัดสินใจเปิดบ้านต้อนรับบรรดา

ส่ือและบุคคลภายนอกเป็นคร้ังแรก เม่ือเห็นว่าไม่มีสถานท่ีไหนจะเหมาะสม

กับฐานะชาติตระกูลของเจ้าสาวได้เท่ากับคฤหาสน์ที ่แสนจะงดงาม  

หลังนี้อีกแล้ว งานในวันนี้จึงถูกเนรมิตขึ้นอย่างอลังการ โดยมีบริษัท  

ออแกไนเซอร์เป็นผู้ดูแลตามความต้องการของเจ้าของงาน สถานที่และ

รูปแบบของงานที ่หรูหรา แลดูสมเกียรติและฐานะของตระกูลใหญ่  

ทั้งสองตระกูลยิ่งนัก 

เสียงดนตรีบรรเลงขับกล่อม ผสมผสานกับอากาศเย็นสบาย

ภายนอก ทำให้บรรยากาศภายในงานยิ่งรื ่นรมย์ แม้ว่าความมืดจะ

ค่อยๆ เข้าครอบคลุมบริเวณงาน แต่ก็ถูกขับไล่ด้วยความสว่างไสวของ

แสงไฟที่สาดส่องไปทั่วทุกอาณาบริเวณ อาหารนานาชนิดวางเรียงราย

ไว้ให้แขกผู้มาร่วมงานเลือกชิมตามความพอใจ เหล่าบริกรทำหน้าที่

เสิร์ฟเครื ่องดื ่มมากมายหลากหลายชนิด เก้าอี ้ทุกตัวถูกผูกไว้ด้วย  

โบสีทองอย่างสวยงาม บรรยากาศภายในงานยามค่ำคืนยังคงดำเนินไป



รอยพระจันทร์  41

ด้วยความชื่นมื่น  

“เฝ้าผู้หญิงคนนั้นไว้ให้ดี อย่าให้หลุดออกมาก่อความวุ่นวายได้

อีก แล้วนี่มีใครจัดอาหารไปให้เธอบ้างหรือยัง” เพชรแท้หันกลับมาถาม

ทนายประจำตระกูล เมื่อรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายมาหยุดยืนทางด้านหลัง 

“ไม่ต้องห่วงครับคุณหนึ่ง ทุกอย่างเรียบร้อย ตอนนี้องอาจเฝ้าอยู่

หน้าห้องตลอดเวลา” คนถูกสั่งยืนยันหนักแน่นทั้งสีหน้าและน้ำเสียง 

“ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดี ยังไงก็ขอให้เสร็จงานวันนี้ไปก่อน แล้วเรื่อง

นักข่าวที่ให้ไปจัดการเป็นยังไงบ้าง” สีหน้าเพชรแท้ขรึมลงเมื่อนึกถึง

เหตุการณ์ช่วงเช้าที่เพิ่งผ่านพ้นมา 

“รับรองครับว่าวันพรุ่งนี้จะไม่มีภาพผู้หญิงท้องคนนั้นหลุดออกไป

อย่างแน่นอน เพราะงานในพิธีช่วงเช้าเราปล่อยให้นักข่าวของหัวหนังสือ

ที่เราสนับสนุนอยู่เข้ามาเพียงสองสามฉบับเท่านั้น ส่วนงานเลี้ยงช่วงเย็น

จะมาเกือบทุกสื่อ แต่คุณหนึ่งไม่ต้องห่วงนะครับ เพราะสิ่งที่พวกเขาจะ

ได้กลับไปมีเพียงความประทับใจที่เกิดขึ้นในค่ำคืนนี้เท่านั้น” พิพัฒน์ 

ทนายหนุ่มที่รับช่วงเป็นทนายประจำตระกูลต่อมาจากบิดา และควบ

ตำแหน่งเลขาฯ ส่วนตัวของเพชรแท้ด้วยยืนยันหนักแน่น เขาคิดว่าคง

ไม่มีสื่อใดๆ กล้าเสี่ยงเป็นอริกับตระกูลประกายเพชรอย่างแน่นอน ด้วย

อิทธิพลของเงินและอำนาจบารมีที ่สั ่งสมมาเนิ ่นนาน รวมทั ้งธุรกิจ

มากมายที่คอยหนุนหลังสื่อเกือบทุกชนิด ทำให้ไม่มีใครหน้าไหนกล้า

เสี่ยงทำลายอู่ข้าวอู่น้ำของตัวเอง 

โดยใจจริงแล้วเพชรแท้ไม่ชอบยุ่งกับเรื ่องพวกนี้สักเท่าไร แต่

เพราะมันเก่ียวพันกับหลานสาวของเขาจึงไม่อาจวางเฉยได้ อีกท้ังช่ือเสียง

และเกียรติยศของคนในตระกูลถือว่ามีค่าที่สุด 

แม้ว่าการเอาตัวเข้าไปรับปัญหาแทนจะเกิดการครหานินทาบ้าง 

แต่นั่นก็น้อยมากถ้าเทียบกับการที่หลานสาวคนเดียวของเขาต้องโดน

ตราหน้าว่าเป็นเจ้าสาวที่ถูกทิ้งกลางงานแต่ง แถมเมียเจ้าบ่าวยังตามมา
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แฉถึงงานอีก และดีไม่ดีอาจจะสาวไปถึงการตั้งท้องก่อนแต่งของเพชร-

ชมพูด้วย เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีวันยอมให้หลานสาว รวมถึงชื่อเสียง

และเกียรติยศของตระกูล ต้องมาถูกเหยียบย่ำเพราะผู ้หญิงเพียง  

คนเดียวเด็ดขาด 

แค่เพชรชมพูต้องมาพลาดท่าเสียทีให้ผู้ชายเจ้าชู้อย่างภาณุมาศก็

น่าสงสารพออยู่แล้ว เธอไม่ควรต้องมาเจอปัญหาอะไรที่เป็นการทำร้าย

จิตใจอีก หลานสาวของเขาน่ารักและบริสุทธิ์เกินกว่าจะต้องพบเจอกับ

เรื่องแย่ๆ แบบนี้ 

...หวังว่าคงไม่มีผู้หญิงคนไหนโผล่มาสร้างปัญหาอีกนะ... 

ทันใดนั้นเอง ไฟทุกดวงก็ดับสนิทลงอย่างฉับพลัน ท่ามกลาง

ความตกตะลึงของผู้มาร่วมงาน ทุกชีวิตจมอยู่ในความเงียบที่ได้ยินแม้-

กระทั่งลมหายใจของกันและกัน ชั่วอึดใจต่อมาเสียงดนตรีก็ดังขึ้นอีกครั้ง

พร้อมแสงเล็กๆ ดวงน้อยนิดที่ค่อยๆ กะพริบทีละดวง จากหนึ่งเป็นสอง 

จากสองเป็นสี่ จนกระทั่งทยอยเปล่งแสงสวยกระจัดกระจายส่องสว่าง  

ไปทั่วราวกับมีใครมาจุดเทียนนับร้อยเล่มไว้ในอากาศ หากแท้จริงแล้ว

มันคือหิ่งห้อยนับพันตัวที่ร่วมกันเปล่งแสงอวดความงามโดยธรรมชาติไป

รอบๆ อาณาบริเวณ เป็นความงดงามที่สายตาแทบทุกคู ่ทิ ้งค้างไว้   

ไม่กล้าแม้แต่จะกะพริบ เพราะเกรงว่าเมื่อลืมตาอีกครั้งมันจะหายไป

อย่างน่าเสียดาย 

มนตร์แห่งแสงหิ่งห้อยบวกประสานมนตร์จันทราทำให้ราตรีนี ้

งดงามแทบลืมหายใจ และแล้วก็ถึงเวลาที ่คู ่บ ่าวสาวปรากฏกาย

ท่ามกลางดวงไฟมีชีวิต รถม้าฟักทองสีทองอร่ามราวกับเนรมิตออกมา

จากเทพนิยายค่อยๆ เคลื่อนตัวเข้ามาตามเส้นทางที่ปูไว้ด้วยพรมแดง

ตามที่ได้กำหนดไว้ เมื่อถึงจุดหมายปลายทางใกล้เวทีใหญ่ เจ้าชายใน  

รถม้าคันงามก็จูงมือเจ้าสาวในชุดสีขาวสวยสง่าราวเจ้าหญิงเยื้องย่างไป

ยังจุดหมายเบื้องหน้า ตามด้วยเสียงพิธีกรในงานที่ดังขึ้นเพื่อเรียกความ
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สนใจของทุกฝ่ายมารวมไว้ยังจุดเดียวกัน 

“ณ บัดนี้เวลาที่ทุกท่านรอคอยได้มาถึงแล้ว ขอเสียงปรบมือ

ต้อนรับคุณภาณุมาศ ฤทธิ์ลือปราการ และคุณเพชรชมพู ประกายเพชร 

ณ อยุธยา เจ้าบ่าวเจ้าสาวของงานด้วยครับ” จบคำพิธีกรเสียงปรบมือ

ด้วยความยินดีของเหล่าสักขีพยานนับพันก็ดังขึ้นกึกก้องไปทั่วบริเวณ 

เจ้าบ่าวเจ้าสาวจูงมือกันขึ้นไปบนเวทีเพื่อประกาศให้รับรู้ถึงความรักที่  

ทั้งสองมีต่อกัน โดยมีหม่อมเจ้าหญิงรัศมี ญาติทางฝ่ายเจ้าสาว เป็น

ประธานขึ้นคล้องมาลัยมงคลให้แก่คนทั้งคู่ ท่ามกลางความปีติยินดีของ

แขกผู้มาร่วมงาน 

“โห นายตะวัน งานแกอะไรจะเร่ิดหรอูลังการงานสร้าง โรแมนติก

ได้ขนาดนี้ ถ้าใครไม่รู้ต้องคิดว่าแกสองคนรักกันโคตรๆ แน่ๆ เลย นี่ถ้า

แกสมยอมแต่งสักหน่อย คืนนี้คงวิเศษน่าดู เรื่องแหกตาชนะเลิศแบบนี้ 

ไม่มีใครเกินตาแกเลยจริงๆ” แม้ตากลมโตจะใช้เสพความงามจากภายนอก

ผ่านบานหน้าต่างในห้อง แต่ปากเจ้ากรรมก็อดกระแนะกระแหนโจทก์

เก่าไม่ได้ ด้วยรู้ดีว่าอารมณ์เว่อร์เหนือคำบรรยายแบบนี้คงไม่มีใครเกิน

เจ้าสัวอิทธิไปได้ ภาพที่ปรากฏเบื้องหน้ายิ่งตอกย้ำความเชื่อของชายแก่

ที่ว่าไม่มีอะไรในโลกที่เงินเนรมิตไม่ได้ จะว่าไปบริษัทที่ตานายตะวันจ้าง

มาก็จัดงานได้น่าประทับใจจริงๆ นี่ขนาดหิ่งห้อยที่ว่ามีน้อยเต็มที ยัง

อุตส่าห์สรรหามาจนได้ ...เฮ้อ แล้วเราจะมีโอกาสบ้างไหมหนอ 

ตุ้บ! เสียงอะไรบางอย่างตกลงบนพื้น ดึงจิตที่คิดเพริดไปกับงาน

แต่งหรูเริ่ดตรงหน้าของคคนางค์ให้กลับคืนสู่ปัจจุบันอีกครั้ง หญิงสาว  

ก้มลงหยิบหัวใจดวงเล็กประจำตัวขึ้นมา ขณะนี้ดวงใจของเธออ้าออก 

เปิดให้เห็นรูปภาพที่อยู่ภายในเหมือนว่าตอนนี้คนในภาพกำลังจ้องมอง

เธออยู่ คคนางค์ดูล็อกเกตในมือที่มีรูปภาพพ่อกับแม่ก่อนผ่อนลมหายใจ

ออกมาอย่างเชื่องช้า 

“แม่อยากให้ฟ้าช่วยน้องใช่ไหมคะ โอเคๆ งั ้นฟ้าจะลองดูอีก  
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สักครั้งก็ได้ แต่ฟ้าไม่รับรองหรอกนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่า เฮ้อ ถ้ารู้ว่า

นายตะวันตัวแสบจะสร้างเรื ่องปวดหัวให้แบบนี้ละก็ ตอนนั้นฟ้าไม่

สัญญากับแม่ซะก็ดี โธ่ แม่คะ อย่ามองฟ้าแบบน้ันสิ ฟ้าพดูเล่นหรอกน่า” 

หญิงสาวบ่นพึมพำราวกับว่าของที่อยู่ในมือมีตัวตน สามารถโต้ตอบกับ

เธอได้ ก่อนจะนำล็อกเกตตัวแทนพ่อแม่มาสวมใส่ไว้ที่คอเช่นเดิม 

คคนางค์เดินวนไปมารอบห้อง ในที่สุดก็หยุดสายตาไว้ที่แจกันใบ

สวยข้างโต๊ะทำงาน สมองเริ่มทำหน้าที่คิดคำนวณอีกครั้ง อันนี้ดูท่าจะ

ราคาถูกที ่สุด แตกไปเจ้าของคงไม่ติดใจทวงคืน เมื ่อคิดได้เช่นนั ้น   

มือเรียวบางก็ทำหน้าที่ค้นหาอะไรบางอย่างในกระเป๋าคู่ใจ มันคือสิ่งที่

เธออุตส่าห์รบกวนให้ผู้จัดการส่วนตัวของน้องสาวหามาให้ ตอนแรกเธอ

ก็ไม่คิดว่าจะได้ใช้หรอก แค่เอามาเผื่อๆ ไว้เท่านั้น แต่ในที่สุดก็ต้องงัด

มันออกมาเป็นตัวช่วยจนได้ 

หญิงสาวมองตัวช่วย...ของเหลวสีแดงคล้ายเลือดที่อยู่ในขวด

อย่างมาดมั่น ทว่าขณะที่เธอกำลังเอื้อมมือไปหยิบแจกันตรงหน้า เท้า

เจ้ากรรมก็สะดุดกันเอง ทำให้เธอเสียหลักเกือบจะล้มลง โชคดีที่เบี่ยงตัว

เข้าหาชั้นหนังสือใกล้ๆ แล้วยึดเป็นหลักไว้ได้ทัน แต่ตัวของเธอก็กระแทก

เข้ากับชั้นหนังสืออย่างแรง ทำให้หนังสือบนชั้นหล่นลงมาสองสามเล่ม 

โชคดีที่มันตกลงบนพื้นแทนที่จะตกใส่ศีรษะของเธอ ไม่เช่นนั้นคงได้นั่ง

นับดาวกันก่อนที่จะได้ออกไปหาน้องชายตัวแสบแน่ๆ 

คคนางค์ถอนหายใจอย่างโล่งอก เธอไม่ต้องการเป็นอะไรไปใน

ตอนนี้ หญิงสาวก้มลงหยิบหนังสือขึ้นมาเก็บเข้าที่ ขณะเก็บเล่มสุดท้าย

ก็สังเกตเห็นกระดาษอะไรบางอย่างยื่นออกมา เมื่อเปิดดูเธอถึงได้รู้ว่าที่

ถืออยู่มันคืออัลบัมรูป หญิงสาวเปิดไปเรื่อยๆ ข้างในมีแต่คนที่เธอไม่รู้จัก 

ซึ่งก็ไม่แปลกอะไรในเมื่อเจ้าของห้องนี้ใช่ว่าเธอจะรู้จักเขาเสียที่ไหนกัน 

หญิงสาวกำลังจะปิดมันลงแต่ก็ต้องสะดุดกับรูปสุดท้าย สีของรูปซีดจาง

บ่งบอกให้รู้ถึงความเก่าของมันได้เป็นอย่างดี คคนางค์ดึงรูปภาพออกมา
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ดูชัดๆ ก็พบว่ายังมีรูปอีกใบถูกซ้อนทับกันไว้ หญิงสาวใจเต้นระรัวกับ

ภาพที่เห็น ก่อนตัดสินใจถือวิสาสะหยิบรูปถ่ายทั้งสองใบใส่กระเป๋าของ

ตัวเอง คคนางค์หลับตาลงเหมือนกำลังสงบสติอารมณ์ มือข้างหนึ่ง

เลื่อนขึ้นมากุมจี้หัวใจที่ห้อยคอตลอดมา  

...นี่ใช่ไหมคะ คือสิ่งที่พ่อกับแม่กำลังจะบอกฟ้า...  

ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรอีกแล้ว ความลังเลที่เคยมีหายไปจากสมอง

ของเธอหมดสิ้น! 

...เอ้า เป็นไงเป็นกัน วันนี้ขอสู้ตาย ได้เวลาอ่อนแอแล้วฟากฟ้า... 

แล้วมือบางก็จัดการคว้าแจกันปาลงไปบนพื้นข้างหน้าเต็มแรง 

 

เพล้ง! เสียงดังจากภายในห้องทำให้องอาจ บอดีการ์ดหนุ่ม

ที่เปลี่ยนสถานะมาเป็นยามเฝ้าหน้าห้องชั่วคราวชะงักไปเล็กน้อย แต่ก็

ยังไม่มีทีท่าว่าจะขยับแต่อย่างไร ชายหนุ่มยังคงรอฟังสถานการณ์อยู่

หน้าห้องเหมือนเดิม จนกระทั่งเสียงร้องคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวด

ของคนภายในดังขึ้น หนุ่มหน้าดุก็ไม่มีวี่แววจะเปิดประตูเข้าไป ยังคง

ชั่งใจฟังจากภายนอกเช่นเดิม จนเวลาผ่านไปราวสิบนาทีเสียงร้องอย่าง

เจ็บปวดนั่นก็ยังไม่จางหายไปเสียที แถมยังดังขึ้นเรื่อยๆ จนน่าเป็นห่วง 

ฟังแล้วน่าเวทนาสงสารยิ่งนัก 

ในที่สุดคนใจแข็งก็ทำเฉยไม่ไหวอีกต่อไป ตัดสินใจเดินไปไข

กุญแจ เปิดบานประตูตรงหน้า แต่ด้วยความไม่ประมาทตามประสาคน

ที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดี องอาจจึงไม่ได้เข้าไปในทันที หากหยุดรอดู

สถานการณ์จากด้านนอกประตูก่อน เผื่อว่ามีอะไรไม่ชอบมาพากลจะได้

ป้องกันได้ทัน ทว่าสิ่งที ่ปรากฏแก่สายตากลับทำให้เขาแทบจะหยุด

หายใจไปเลยทีเดียว!  

เพราะภาพท่ีเห็นตรงหน้าคือ หญิงสาวร่างเล็กท่ีดบูอบบางไปท้ังตัว 

ผมดัดเป็นลอนหยาบๆ ล้อมวงหน้าซีดเผือด ตอนนี้เธอกำลังใช้มือกุม
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หน้าท้องไว้ ในขณะที่ริมฝีปากเรียวบางแห้งผาก แต่ก็ยังพยายามส่ง

เสียงร้องโอดครวญออกมาอย่างน่าเวทนาอยู่ตลอดเวลา อะไรก็ไม่น่า

ตกใจเท่ากับเลือดที่เปรอะเปื้อนอยู่บริเวณหน้าตัก ซึ่งค่อยๆ ไหลลงมา

ตามขาของหญิงสาว ช่างเป็นภาพท่ีสะเทือนอารมณ์คนท่ีกำลังจะเป็นพ่อ

อย่างองอาจยิ่งนัก 

“คุณเป็นยังไงบ้าง เกิดอะไรขึ้น เลือดออกเยอะขนาดนี้จะแท้ง

หรือเปล่า” องอาจรีบว่ิงเข้าไปด้านใน ชายหนุ่มมองวงหน้าเรียวท่ีซีดเซียว  

อย่างเป็นกังวล หญิงสาวไม่ตอบคำถาม ทว่าจากปฏิกิริยา สีหน้า และ

แววตาที่แสดงออกมาทำให้อีกฝ่ายรับรู้ได้ถึงความเจ็บปวดทรมาน จน  

ในที่สุดคนถามก็ทนไม่ได้เสียเอง 

“ไปคุณ...ไปหาหมอกัน” บอดีการ์ดหน้าโหดหมายจะทำตามที่

พูดจริงๆ จึงก้มตัวลงเพื่ออุ้มหญิงสาว หากแต่อีกฝ่ายกลับเบี่ยงตัวออก

และปฏิเสธทันที 

“ไม่! ต่อให้ตายอยู่ตรงนี้ ฉันก็จะไม่ไปไหนทั้งนั้น” เสียงเล็กถูก

เปล่งออกมาอย่างแผ่วเบา ริมฝีปากกัดเข้าหากันขณะพูด เหมือน

พยายามสะกดกล้ันความเจ็บไว้ น้ำตายังคงเอ่อล้นออกมาจากดวงตาคม

ตลอดเวลา 

องอาจมองหญิงสาวตรงหน้าอย่างไม่เข้าใจ “ทำไมล่ะ ถ้าคุณไม่

รีบไป ลูกในท้องคุณอาจจะ...” ชายหนุ่มหยุดไปเหมือนเกรงใจ เมื่อต้อง

พูดถึงเรื่องที่กระเทือนความรู้สึกของคนเป็นแม่ แต่อีกฝ่ายกลับดื้อดึง

อย่างเด็ดเดี่ยวทั้งวาจาและสีหน้า  

“ไม่! ในเมื่อมีแต่คนใจร้ายใจดำ เราสองแม่ลูกก็ยินดีตาย ดีกว่า

ให้ลูกต้องเกิดออกมาโดยไม่มีพ่อ และใช้ชีวิตกันไปตามยถากรรม”  

คนฟังหน้าเครียดขึ้น ส่ายหน้าอย่างไม่เห็นด้วย “ทำไมคุณพูด

แบบนั้น ไม่ยุติธรรมกับเด็กเลยนะ”  

หญิงสาวสะอื้นหนักกว่าเก่า เหมือนแสดงให้เห็นว่ากำลังได้ยินสิ่ง
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ท่ีน่าสะเทือนใจย่ิงนัก “อะไรคือความยุติธรรม การพรากพ่อแม่ลกูจากกัน 

มันยุติธรรมแล้วเหรอคะ”  

เมื่อเห็นสีหน้าปรากฏความรู้สึกผิดขึ้นอย่างลืมตัวของอีกฝ่าย 

หญิงสาวจึงรีบดึงกลยุทธ์พิชิตข้าศึกมาใช้ทันที 

“ลองคิดดูนะคะ ถ้ามีใครมาพรากเมียพรากลูกไปจากคุณทั้งเป็น

แบบนี้ คุณจะรู้สึกยังไง ชีวิตคุณจะมีความสุขอยู่อีกหรือเปล่า” พูดจบ

เสียงที่หวานเศร้าก็ยิ่งแหบพร่าขึ้น มือข้างหนึ่งยกขึ้นกุมหัวใจเหมือนเจ็บ

ปวดทรมานยิ่งนัก 

“ผม...” บอดีการ์ดหน้าโหดพูดอะไรไม่ออกเสียดื้อๆ เมื่อโดน

คำถามกระทบใจคนที่กำลังเป็นพ่ออย่างเขาเข้าอย่างจัง อย่าว่าแต่ให้มัน

เป็นจริงขึ้นมาเลย แค่คิดเขายังไม่กล้า ยิ่งเห็นแบบนี้ยิ่งอดนึกไปถึงเมียที่

อยู่บ้านเพียงลำพังไม่ได้ ป่านนี้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้าง  

เมื ่อคคนางค์เห็นแววตาลังเลของฝ่ายตรงข้ามก็ลอบยิ้มในใจ

อย่างยินดี ...ข้าศึกกำลังจะแตกพ่าย รีบกระหน่ำตีซ้ำอย่าได้ช้า! 

“ถ้าคุณจะช่วยจริงๆ ช่วยปล่อยฉันไปหานายตะ...เอ่อ...คุณนุ

เถอะนะ นะคะ นึกว่าเห็นแก่เด็กตาดำๆ ที่กำลังจะเกิดมา ฉันกับลูกคง

อยู ่ไม่ได้ถ้าไม่มีเขา จะให้ฉันกราบคุณก็ได้” เจ้าตัวก้มลงหมายจะ

ทำตามที่พูดจริงๆ แต่องอาจจับตัวเธอไว้เสียก่อน สีหน้าชายหนุ่มเครียด

ขึ้นอย่างลำบากใจ แววตาหมกมุ่นครุ่นคิดอย่างเห็นได้ชัด 

“อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยคุณ แค่นี้ผมก็บาปจะแย่แล้ว แต่ตราบใด

ท่ีผมยังมีสติอยู ่ ผมก็ไม่สามารถละท้ิงหน้าท่ีตัวเองได้” หญิงสาวขมวดค้ิว

ขึ้นกับคำพูดของเขา แต่เมื่อมองตามสายตาของชายหนุ่มหน้าโหดไป 

เธอก็ต้องย้อนกลับมามองหน้าเขาอย่างไม่แน่ใจอีกครั้ง จนกระทั่งเขา

เป็นฝ่ายพยักหน้าเหมือนจะบอกว่าเธอคิดถูกแล้ว  

“คุณลุกไหวหรือเปล่า” ชายหนุ่มหน้าโหดผิดกับจิตใจเอ่ยถาม

อย่างเป็นห่วง 
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“ไหวค่ะ แต่คุณแน่ใจนะคะว่าต้องการแบบน้ี” เธอถามเขาอีกคร้ัง

เพื่อความแน่ใจ เมื่อชายหนุ่มพยักหน้ารับอย่างมั่นคง พร้อมหลับตาลง

อย่างเต็มใจรอรับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น หญิงสาวก็ถอนหายใจเบาๆ ก่อน

จะพยุงตัวเองไปหยิบแจกันอีกใบมาถือไว้ มองชายหนุ่มตรงหน้าอย่าง

ขอลุแก่โทษ แล้วจัดการฟาดมันลงไปบนแผ่นหลังของเขาสุดกำลัง! 

...อย่าโกรธฉันเลยนะคะ ถ้าจะโกรธก็ขอให้ไปโกรธนายตะวันนู่น 

นายตะวันนะนายตะวัน แกทำให้เราต้องทำบาปโดยไม่ตั ้งใจจริงๆ...  

หญิงสาวคิดในใจขณะมองร่างหนุ่มหน้าโหดที่นอนสลบอยู่เบื้องหน้า

อย่างรู้สึกผิด เขาทำให้เธอเห็นความจริงที่ว่า จิตใจคนเราวัดกันที่หน้าตา

ไม่ได้จริงๆ 

คคนางค์รบีทำความสะอาดคราบเลือดปลอมตามตัว แม้มันจะ

ออกไม่หมดแต่ก็ดูดีขึ้นมาก อย่างน้อยก็อย่าให้น่าตกใจจนเกินไป เมื่อ

หญิงสาวคิดคำนวณเวลาแล้วว่าใกล้จะถึงฤกษ์ส่งตัวเต็มที จึงตัดสินใจ

แอบซุ่มอยู่ตรงมุมอับแคบๆ บริเวณทางขึ้นลงบันได เพราะไม่รู้ว่าเขา

ส่งตัวบ่าวสาวกันห้องไหน แต่ที ่แน่ๆ บันไดของบ้านมีอยู ่ทางเดียว 

อย่างไรเสียก็คงต้องผ่านทางนี้ เธอจึงตัดสินใจเลือกที่จะซ่อนตัว เพื่อรอ

เวลาอันเหมาะสม 

  

เพชรแท้ถอนหายใจออกมาอย่างผ่อนคลายมากขึ้น เมื่อ

เห็นว่าอีกไม่นานเรื่องราวทุกอย่างก็จะจบลงด้วยดี ทางด้านงานเลี้ยงที่

เขาดูแลรับผิดชอบอยู่ในขณะนี้ บรรดาแขกเหรื ่อที ่มาร่วมงานกำลัง

ทยอยกลับกันบ้างแล้ว ส่วนห้องด้านในคฤหาสน์หลังงาม ที่ก่อนหน้านี้

เคยมีเพียงเพชรชมพูจับจองเป็นเจ้าของ ได้ถูกเนรมิตให้เป็นห้องหอของ  

คู ่บ่าวสาว และตอนนี ้คาดว่าทุกคนที ่เกี ่ยวข้องคงอยู ่รวมกันที ่นั ่น  

พร้อมหน้าพร้อมตาเรียบร้อยแล้ว เพื่อรอจดทะเบียนสมรสและส่งตัว  

บ่าวสาวตามกำหนดการเดิมที่เตรียมไว้ ก็เท่ากับว่าการแต่งงานที่แสน
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วุ่นวายในครั้งนี้ใกล้จะสิ้นสุดลงเสียที  

คิ้วหนาขมวดเข้าหากันเมื่อนึกขึ้นได้ ...ไม่สิ มันคงยังไม่จบง่ายๆ 

ในเมื่อปัญหาชิ้นใหญ่ยังรออยู่ในห้องของเขา! 

“คุณหนึ่ง งานวันนี้ยอดเยี่ยมมากเลยครับ ภรรยาผมยังเปรยๆ 

เลยว่าอยากแต่งอีกสักรอบ” คนพูดหัวเราะอย่างอารมณ์ดี จนภรรยาที่

เดินเคียงกันมาแอบทุบแขนเขาเบาๆ ก่อนจะหัวเราะตามอย่างอดไม่ได้ 

“ขอบคุณมากครับ” เพชรแท้ยิ้มรับพร้อมเอ่ยขอบคุณลูกค้าคน

สำคัญของบริษัทที่ให้เกียรติมาในงานของหลานสาวด้วยกิริยาสุภาพ 

“คุณหนึ่ง เอ่อ...ขอโทษที่มาขัดจังหวะครับ” พิพัฒน์เอ่ยขึ้นเมื่อ

เห็นว่าเจ้านายของตนไม่ได้ยืนอยู่เพียงลำพัง  

“ว่าไงพิพัฒน์ เรียบร้อยดีไหม” เม่ือเพชรแท้หันไปมองทนายความ

หนุ่ม ท่าทีอึดอัดกับแววตากังวลที่ส่งมาให้ก็บอกเขาให้รู ้ได้ทันทีว่า 

นอกจากจะไม่เรียบร้อยแล้ว มันยังต้องเกิดปัญหาขึ้นแน่ๆ 

“ขอบคุณที่มาร่วมงานนะครับ” เมื่อเพชรแท้กล่าวลาลูกค้าวีไอพี

แล้ว พิพัฒน์ก็รายงานเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้คนเป็นเจ้านายฟังทันที 

“บ้าจริงเชียว ปล่อยให้หายไปตั้งแต่เมื่อไหร่” เพชรแท้กึ่งเดินกึ่งวิ่ง

เข้าไปในคฤหาสน์หลังงามอย่างวิตกกังวล แต่ถึงแม้จะรีบแค่ไหน เขาก็

ต้องระมัดระวังไม่ให้เป็นที่สังเกตของคนที่มาร่วมงาน ชายหนุ่มร้อนใจ

เป็นอย่างมากเมื่อได้ทราบจากทนายหนุ่มว่า หญิงสาวผู้ก่อความวุ่นวาย

ได้อันตรธานหายไปจากห้องเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกัน

ค้นหาตามคำสั่งของเขา 

“ไม่แน่ใจเหมือนกันครับคุณหนึ่ง กลับเข้าไปอีกทีก็เห็นแต่องอาจ

นอนสลบอยู่ในนั้น คงจะถูกตีด้วยแจกัน” เมื่อเด็กรับใช้ในบ้านรายงาน

ว่าไม่เห็นองอาจอยู่บริเวณหน้าห้อง พิพัฒน์จึงรีบไปดูด้วยตัวเอง ก็พบ

ว่าผู้ที ่ถูกขังไว้ในห้องกลับไม่ใช่หญิงสาวอีกต่อไป แต่เป็นบอดีการ์ด  

หน้าเหี้ยมฝีมือดีที่นอนสลบอยู่ท่ามกลางแจกันที่แตกกระจาย  
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“ผู้หญิงตัวเล็กแบบนั้น ไม่น่าจะสู้แรงองอาจได้” ในเมื่อองอาจ

เป็นบอดีการ์ดที่นับว่ามีความสามารถมากทั้งทางด้านพละกำลังและ  

สติปัญญา ทำให้เพชรแท้รู้สึกฉงนไม่น้อย ที่ผู้หญิงร่างเล็กแบบนั้นจะล้ม

ชายหนุ่มร่างยักษ์ให้ลงไปนอนหมดสติได้โดยง่าย 

“เรื่องนั้นคงต้องรอให้องอาจฟื้นครับ แต่ตอนนี้เราคงต้องรีบกัน

แล้ว เพราะผมพอจะคิดออกแล้วว่าเธอน่าจะไปที่ไหน” ชายหนุ่มทั้งสอง

สบตากันโดยไม่พูดอะไรอีก นอกจากตรงปรี่ไปยังห้องที่สันนิษฐานไว้

ทันที ก่อนที่หญิงสาวจะไปปรากฏตัวเพื่อสร้างความหายนะขึ้นอีกครั้ง! 

 

เพชรประภาสและหม่อมเจ้าหญิงรัศมีหันไปยิ้มให้คู่บ่าวสาว 

โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มา

อาสาดูแลเรื่องการจดทะเบียนสมรสให้ ทุกอย่างจึงพร้อมเพรียง  

“คุณนุกับคุณพิ้งค์เซ็นชื่อตรงนี้เลยครับ” เมื่อชี้แจงรายละเอียด

ทุกอย่างให้เข้าใจเป็นอย่างดีแล้ว เจ้าหน้าที่จึงยื่นเอกสารไปตรงหน้าคน

ทั้งคู่ ต่อหน้าสักขีพยานผู้ทรงเกียรติยศอันได้แก่ หม่อมเจ้าหญิงรัศมี  

ผู้เป็นประธานในพิธีค่ำคืนนี้ เพชรประภาสพ่อเจ้าสาว และญาติผู้ใหญ่

ทางฝ่ายหญิงอีกสองสามคน ทางเจ้าบ่าวมีเพียงเจ้าสัวอิทธิผู้เป็นตา

เท่านั้น ที่เหลือก็เป็นช่างภาพ ช่างวิดีโอ และบอดีการ์ดผู้ดูแลงานประจำ

วันนี้ 

เจ้าสัวอิทธิเลื่อนตัวขึ้นมาประกบภาณุมาศ เมื่อเห็นชายหนุ่ม

อึกอักไม่ยอมเซ็นชื่อลงไปโดยง่าย ในขณะที่เพชรชมพูเซ็นเอกสารทั้งสอง

ใบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย อีกทั้งยังมีรอยยิ้มอยู่ในสีหน้าตลอดเวลา   

ผิดกับฝ่ายเจ้าบ่าวที่ทำหน้าคล้ายถูกบังคับให้กินยาขม 

“เซ็นซะเจ้านุ อย่าให้ฉันต้องจับนิ้วแกกด” เสียงกระซิบอย่างดุดัน

ของเจ้าสัวอิทธิดังขึ้นใกล้ใบหูของหลานชายเพื่อให้ได้ยินกันเพียงสองคน 

ขณะที่สีหน้าผู้เป็นตายังเต็มไปด้วยรอยยิ้มยินดีส่งให้แก่ทุกคน 
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เมื่อไม่สามารถถ่วงเวลาใดๆ ได้อีก ภาณุมาศจึงต้องหยิบปากกา

ขึ้นมาอย่างจำใจ แล้วค่อยๆ จดปลายปากกาลงไป พร้อมกับความรู้สึก

ที่กำลังจะหมดสิ้นลมหายใจ 

“เดี๋ยวก่อน!” เสียงหวานปนหอบที่ดังออกมาราวกับตะโกนตรง

หน้าประตูห้องหอ ทำให้เหล่าสักขีพยานหรือแม้กระทั่งตัวบ่าวสาวเอง

ต้องหันไปมองอย่างพร้อมเพรียง และเมื ่อเห็นสภาพของหญิงสาว  

ผู้เป็นต้นเสียงอย่างชัดเจน ก็ทำให้บุคคลในห้องถึงกับตกตะลึง ไม่เว้น

แม้แต่ตัวเจ้าบ่าวเอง! 
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4 
ผู้ถูกกระทำ 

“เธอเป็นใครกัน!”  

นอกจากหญิงสาวปริศนาจะไม่ตอบในทันทีแล้ว เธอยังก้าวเท้า

เข้ามาในห้องให้ทุกคนได้ยลโฉมกันอย่างถ้วนหน้า ทำให้หม่อมเจ้าหญิง

รัศมีผู้ตรัสถามถึงกับต้องยกมือขึ้นทาบอกอย่างตกใจ  

จะไม่ให้ตกใจได้อย่างไร ในเมื่อสภาพผู้หญิงในชุดคลุมท้องที่ยืน

อยู่ตรงหน้าเวลานี้ มองอย่างไรก็เหมือนโดนซ้อมมา ดวงตาบวมแดง  

ทั้งสองข้างของเธอนอกจากจะบ่งบอกว่าผ่านการร้องไห้มามากเพียงใด

แล้ว ยังมีรอยเขียวช้ำจากการถูกกระแทกให้เห็น ผมเผ้ากระเซอะกระเซิง

ราวกับว่าถูกกระชากดึงจนยุ่งเหยิงไปทั้งศีรษะ แต่ที่ชวนให้น่าอนาถใจ

เป็นที่สุดคงหนีไม่พ้นคราบเลือด ที่ไม่เพียงเหลือร่องรอยทิ้งไว้ที่เรียวปาก

บาง หากทว่าตอนนี ้ย ังคงไหลออกมาจากโพรงจมูกของหญิงสาว   

จนต้องยกมือปาดมันออกไปพร้อมน้ำตาที่ไหลรินมาอย่างไม่ขาดสาย  

หม่อมเจ้าหญิงรัศมีมองต่ำลงมาเรื่อยๆ ก็เห็นรอยเลือดที่เลอะไป

ทั่วทั้งชุดคลุมท้อง เท่านั้นไม่พอ ยังเปื้อนเลยไปยังหน้าขาทั้งสองข้าง! 

ในนาทีนั้นเอง ร่างทรุดโทรมของหญิงสาวก็ก้มลงกราบแทบเท้า

หญิงชราผู้สูงศักดิ์ด้วยอาการสั่นระริก  

“หม่อมฉันมาขอความยุติธรรมเพคะ” นอกจากน้ำเสียงจะแผ่ว
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เบาแล้ว ยังเจือสะอื้นอยู่ตลอดเวลา ทำให้เจ้าของเท้าที่หญิงสาวผู้น่า

เวทนาหมอบกราบอยู่ ถึงกับเข่าอ่อนยืนไม่ไหวอีกต่อไป พยาบาลผู้ดูแล

ได้สติรีบเข้ามาประคองให้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวเดิมอีกครั้ง  

“เอาผู้หญิงเสียสติคนนี้ออกไป” เสียงเจ้าสัวอิทธิดังขึ้น เมื่อได้สติ

และมองเห็นความยุ่งยากที่กำลังจะเกิดขึ้น ทำให้บอดีการ์ดสองคนที่ยืน

อยู่ข้างๆ พร้อมใจกันขยับตัวเพื่อทำตามคำสั่ง แต่ก่อนที่ชายร่างยักษ์  

จะถึงตัวหญิงสาวปริศนา เสียงทรงอำนาจก็ดังกังวานไปทั่วห้อง 

“ไม่ต้อง” สุรเสียงของหม่อมเจ้าหญิงรัศมีเครียดขึง จนผู้ที่กำลัง

ทำตามคำสั่งของเจ้าสัวใหญ่ต้องหยุดชะงักไป 

“ท่านหญิง อย่าไปสนพระทัยผู ้หญิงบ้าๆ เสียสติคนนี ้เลย

กระหม่อม เร็ว มาเอาตัวมันออกไป” เมื่อเจ้าสัวอิทธิยังยืนยันคำเดิม 

เหล่าผู้คุ้มภัยจึงขยับตัวเข้าหาหญิงสาวร่างบางที่ไม่ได้รับเชิญอีกครั้ง 

“ฉันบอกว่าไม่ต้องไง ถ้าฉันไม่ได้สั ่ง ห้ามใครออกจากห้องนี้  

เด็ดขาด!” แน่นอนว่านอกจากจะไม่มีใครกล้าขัดคำสั่งแล้ว ทุกคนยัง

เงียบไปราวถูกสาป แต่ยังคงจดจ่อกับภาพตรงหน้าอย่างตั้งใจ  

“หยุดร้องได้แล้ว ถ้าฉันยังอยู่ตรงนี้ ใครหน้าไหนก็ทำอะไรเธอ  

ไม่ได้อีก” แม้กระแสเสียงจะดุ แต่ความหมายในคำพูดก็บ่งบอกได้อย่าง

ชัดเจนว่าท่านหญิงผู้นี้มีความเอื้ออารีอยู่ไม่น้อย ทว่าแทนที่หญิงสาวผู้

บอบช้ำตรงหน้าจะหยุดร้อง กลับยิ่งสะอื้นจนตัวโยน เรือนร่างเล็กค่อยๆ 

สั่นเทามากขึ้นราวกับลูกนกที่บาดเจ็บ พร้อมหยาดน้ำตาที่ยังไหลริน  

ออกมาอย่างไม่ขาดสาย ภาพตรงหน้าทำให้หม่อมเจ้าหญิงรัศมีถึงกับ

ถอนใจ ...ใครกันที่มันกล้าทำร้ายผู้หญิงท้องได้ถึงเพียงนี้ 

“เธอชื่ออะไร” 

“คคนางค์เพคะ” หญิงสาวผู้ถูกกระทำเงยหน้าซึ่งนองด้วยน้ำตา

ขึ้นตอบคำถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ 

“กี่เดือนแล้ว” ดวงตาคมปนดุของผู้พูดยังคงจับจ้องอยู่บริเวณ
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หน้าท้องเปื้อนคราบเลือดของหญิงสาว 

“เอ่อ...สามเดือนเพคะ” คำตอบของเธอทำให้หม่อมเจ้าหญิงรัศมี

ถอนใจอีกครั้งอย่างหนักหน่วง ก่อนจะถามสิ่งที่ทุกคนในห้องกำลังสงสัย

ใคร่รู้ยิ่งนัก 

“เอาละ คคนางค์ เธอคงบอกฉันได้แล้วว่าเธอมาที่นี่ทำไม และ

ใครที่มันกล้าทำร้ายเธอได้ถึงขนาดนี้” 

“หม่อมฉันมาเพื่อทวงสิทธิ์ให้ลูกในท้องเพคะท่านหญิง หวังว่า

ท่านหญิงจะประทานความยุติธรรมให้แก่ผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่ไร้ซึ่งชื่อเสียง

เกียรติยศใดๆ แต่มีความเป็นคนเสมอกัน” น้ำเสียงหวานเศร้าแม้จะถูก

ส่งมาไม่ดังนัก แต่ก็หนักแน่นจนคนฟังพยักหน้ารับอย่างพอใจในความ

เด็ดเดี่ยวกล้าพูดในสิ่งที่คิดของอีกฝ่าย  

“ไหนบอกมาซิ คคนางค์ เธอท้องกับใคร ฉันจะลากมันออกมา  

รับผิดชอบเธอเอง” จบคำพดูของหญิงชรา แววตาท่ีคลอด้วยหยาดน้ำตา

หันไปยังเจ้าบ่าวของงานทันที ท่ามกลางผู้อยู่ในเหตุการณ์ที่กลั้นใจฟัง

คำตอบโดยร่วมลุ้นไปด้วยอย่างไม่รู้ตัว ใบหน้าเจ้าสัวอิทธิสลดลงเรื่อยๆ 

เมื่อคิดว่าอีกไม่ช้าความหวังที่จะเกี่ยวดองกับคนในตระกูลนี้คงจะต้อง

ดับวูบลงเป็นครั้งที่สอง พร้อมคำตอบของหญิงสาวเจ้าปัญหาผู้นี้ 

“หม่อมฉันท้องกับ...” 

“หนึ่งเองครับท่านยาย” 

“คุณพระ!” แล้วเสียงอุทานของใครคนหนึ่งก็ดังขึ้นพร้อมความ

ตกตะลึงพรึงเพริดของทุกคน เมื่อร่างสูงที่เดินเข้ามาอย่างรวดเร็วมิใช่  

ใครอื่น นอกจากเพชรแท้...หลานชายสุดที่รักของหม่อมเจ้าหญิงรัศมี

นั่นเอง! 

 

เฮอ้ ตวัมารมาอกีแลว้... คคนางคแ์อบถอนใจอยา่งเซง็สดุขดี 

เมื ่อหันกลับไปพบชายหนุ ่มคนเดิมที ่เคยขัดขวางเธอไว้ก่อนหน้านี ้   
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ชัยชนะใสๆ ที่เธอมองเห็นกำลังจะเลือนหายไป ...ไม่มีทาง! คคนางค์

บอกกับตัวเอง เธอจะไม่ยอมให้เขาทำสำเร็จอีกเด็ดขาด 

เมื่อตั้งสติได้คคนางค์ก็รีบอ้าปากเตรียมโต้ตอบอย่างที่ใจคิด แต่

ไม่เร็วไปกว่าร่างแข็งแกร่งของอีกฝ่ายที่ทรุดตัวลงมานั่งเคียงข้าง พร้อม

จัดการดึงใบหน้าเธอไปแนบไว้ที่อกของเขาอย่างรวดเร็ว และจงใจกดมัน

ซุกไว้เช่นนั้น ไม่ยอมให้เสียงของหญิงสาวเล็ดลอดออกมาแม้แต่คำเดียว 

อ้อมแขนชายหนุ่มกระชับแน่นขึ้นเมื่อรู้สึกว่าร่างในอ้อมแขนพยายาม

ขัดขืน 

แล้วเหตุการณ์ก็ยิ่งวุ่นวายมากขึ้น เมื่อภาณุมาศสะบัดแขนหลุด

ออกจากการเกาะกุมของเพชรชมพูได้สำเร็จ ในนาทีที่ไม่มีใครคาดคิด 

เจ้าบ่าวของงานก็พุ่งตัวเข้าไปดึงร่างของหญิงสาวในอ้อมกอดเพชรแท้

ออกมา ตามด้วยหมัดแข็งๆ ประเคนเข้าใส่อีกฝ่ายอย่างไม่ปรานีปราศรัย 

และดูเหมือนว่าจะไม่ยอมหยุดอยู่แค่นั้น 

“เลวที่สุด กล้าทำกับผู้หญิงได้ถึงขนาดนี้ จิตใจแกทำด้วยอะไร” 

น้ำเสียงและการให้เกียรติที่เคยมีต่ออีกฝ่ายแปรเปลี่ยนไปเพราะความ

โกรธจัด ตอนนี้ใบหน้าของภาณุมาศแดงก่ำ จิตใจร้าวรานอย่างที่สุด 

เมื่อคิดว่าความมักง่ายของตัวเองทำให้ผู้หญิงที่เขารักมากกว่าสิ่งใด  

ในโลกต้องมาโดนกระทำถึงเพียงน้ี ถ้าเธอเป็นอะไรไปเขาจะไม่มีวันให้อภัย

ตัวเองอย่างเด็ดขาด แต่แล้วความคิดก็หยุดชะงักลง เมื่อฝ่ายตรงข้าม

แจกหมัดกลับมาอย่างไม่ยอมกัน เลยกลายเป็นว่าทั้งสองคนโผเข้าต่อย

กันนัวเนียอย่างไม่มีใครยอมใคร 

คคนางค์มองภาพเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างมึนงง ...เฮ้ย บ้าแล้ว! 

ไม่ใช่นายตะวันอินจัดจนคิดว่าเธอมีสภาพแบบนี้เพราะโดนซ้อมมาจริงๆ 

หรอกนะ... เมื่อหญิงสาวได้สติจึงรีบวิ่งไปฉุดแขนผู้เป็นน้อง ในขณะที่  

คนอื่นๆ กำลังเข้าไปดึงรั้งชายทั้งสองออกจากกันอย่างทุลักทุเล 

“ปล่อย! ฉันจะเอาเลือดชั่วมันออก แกปล่อยฉันฟากฟ้า มันทำ
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แกได้ขนาดนี้ ฉันจะฆ่ามัน”  

แม้จะถูกดึงแยกออกมาจากคู่กรณีแล้ว แต่ภาณุมาศก็ยังคงเคือง

แค้นและไม่ยินยอม ความโกรธทำให้เขาหูอื้อตาลายไปหมด จนคนเป็นพี่

อยากจะตบกะโหลกสักทีสองที ก่อนที่ผู้เป็นน้องจะทำแผนแตกเสียเอง 

เร่ืองราวย่ิงเลวร้ายลงเม่ือคนท่ีอยูร่่วมในเหตุการณ์เม่ือช่วงเช้าและท่ีเพ่ิงมา  

ในช่วงเย็นซึ่งไม่ได้รับรู้หรือตะขิดตะขวงใจมาก่อน กลับสรุปตรงกันว่า  

...เพชรแท้คือผู้กระทำการโหดร้ายในครั้งนี้ 

“หยุด หยุดเดี๋ยวนี้ โอ๊ย...ฉันจะเป็นลม” นอกจากเสียงตวาด

อย่างหมดความอดทนแล้ว ร่างของหญิงชราวัยเจ็ดสิบกว่าที่ลุกขึ้นยืน

อย่างตกใจก็เซไปด้านหน้าจนเกือบล้มลง โชคดีที่เพชรแท้โผเข้ามารับไว้

ได้ทันท่วงที 

ผู้เป็นยายมองหลานชาย ทายาทตามสายเลือดคนเดียวที่เหลือ

อยู่ อย่างไม่อยากเชื่อว่าคนที่ท่านเลี้ยงดูมาให้เป็นผู้ดีทุกกระเบียดนิ้ว   

จะกล้าทำเรื่องโหดร้ายเช่นนี้ได้จริงๆ 

“หนึ่งเป็นพ่อของเด็กในท้องผู้หญิงคนนี้...มีอะไรจะปฏิเสธไหม”  

เพชรแท้หันไปมองหลานสาวที่ยืนตัวสั่นอยู่ไม่ไกลนัก ก่อนจะหัน

มาสบตากับพี่ชายคนละแม่ที่เขารักไม่ต่างจากพ่อแท้ๆ สุดท้ายแววตา

เด็ดเดี่ยวมั่นคงก็ฉายชัดมาที่หญิงชราก่อนจะส่ายหน้าช้าๆ  

“ไม่มีครับ เด็กในท้องคือลูกของผม”  

เมื ่อคนอย่างเพชรแท้ซึ ่งไม่ใช่พวกชอบโกหก ไม่เคยกะล่อน

ปลิ้นปล้อน ทุกถ้อยคำของเขาเชื่อถือได้ตลอดมา ยอมรับออกมาเช่นนั้น 

ทำให้สายตาของผู้เป็นยายสะท้อนความผิดหวังออกมาอย่างชัดเจน 

“ดี เป็นลูกผู้ชายในเมื่อกล้าทำก็ต้องกล้ารับ ฉันขอประกาศไว้

ตรงนี้เลยว่าต่อให้ผู้หญิงคนนี้เป็นใครมาจากไหนก็ตาม จะมียศศักดิ์

เทียบเคียงกันหรือไม่ มันไม่สำคัญเท่ากับลูกในท้องของผู้หญิงคนนี้   

มีก้อนเลือดที่เกี่ยวพันกับฉันอยู่” หม่อมเจ้าหญิงรัศมีหยุดไปเล็กน้อย  
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ในการประกาศความคิดให้ทุกคนรับรู้ ก่อนจะหันไปที่หญิงสาวคนสำคัญ 

“เพราะฉะนั้นเพชรแท้จะต้องจดทะเบียนกับผู้หญิงคนนี้” 

“ท่านทวด!” “ท่านย่า!” เสียงอุทานอย่างตกใจดังขึ้นจากเพชร-

ชมพูและเพชรประภาสผู้เป็นพ่อ ในขณะที่เพชรแท้นิ ่งเงียบ มีเพียง

ใบหน้าที่ก้มลงช้าๆ เหมือนยอมรับในสิ่งนั้นโดยดุษณี ผิดกับอาการ

ตาเหลือกด้วยความตกใจจนแทบสิ้นสติของหญิงสาวที่ทุกคนเข้าใจว่า

เป็นผู้ถูกกระทำ! 

“ว่าไงล่ะคคนางค์ ความยุติธรรมที่ฉันมอบให้ เธอจะตกลงไหม” 

แล้วเสียงในห้องก็เงียบกริบลงทันที เหมือนรอคอยคำตอบจากหญิงสาว

ผู้มีทองหล่นใส่โครมเบ้อเริ่มอย่างลุ้นระทึก หากทว่านอกจากหญิงสาว  

ผู้โชคดีจะไม่รู้สึกเช่นนั้นแล้ว กลับอยากวิ่งเอาศีรษะกระแทกกำแพงตาย

ไปเสียให้รู้แล้วรู้รอดกับสถานการณ์พลิกผันราวตกนรกที่เธอเป็นผู้เริ่มต้น

ก่อขึ้นในครั้งนี้! 

...งานงอกแล้วไงฟากฟ้า โอ๊ย อยากจะบ้า นี่แหละน้าที่เขาเรียก

ว่า เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่ได้รองนั่ง ดันเอากระดูกท่อนเบ้อเริ่มมาแขวนคอ 

ไม่! เธอจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับเธอเด็ดขาด ต้องหาวิธียับยั้ง

การจดทะเบียนสมรสคร้ังน้ีท่ีมีเธอตกกระไดพลอยโจนลงไปร่วมด้วยให้ได้ 

คคนางค์รบีประมวลผลลัพธ์ที่จะตามมา หากเธอเลือกกระทำการ

อย่างใดอย่างหนึ่ง 

...หากเธอปฏิเสธว่าไม่จริ ๊งไม่จริง ผู ้ชายคนนี้แอบอ้างเอาเอง  

ท้ังน้ันเพคะ นายภาณุมาศเจ้าบ่าวของงานต่างหากเป็นพ่อของเด็กในท้อง 

แน่นอนเลยว่าคุณอาตัวแสบของยายเพชรชมพูคงต้องไม่ยอม ในที่สุด

ต้องหาวิธีอันใดก็ตามมาออกรับแทนอีกแน่ๆ ดีไม่ดีสาวไปสาวมากลาย

เป็นว่าเธอไม่ได้ตั้งท้องจริงๆ คราวนี้ละนอกจากนายตะวันตัวแสบจะต้อง

จดทะเบียนอย่างเลี ่ยงไม่ได้แล้ว เธออาจต้องเข้าไปนอนอุ้มท้องลม  

ท้องลวงอยู่ในคุกเป็นแน่ เพราะฉะนั้นความคิดนี้พักไว้ก่อน 



58 แผนร้ายลงท้ายว่ารัก 

...หรือจะทำเป็นตลกกลบเกลื่อนแล้วบอกว่า ดูกล้องสิคะ ดิฉัน

มาจากรายการบ้าบอคอแตกอะไรสักอย่างในทีวี ผลลัพธ์ก็น่าจะเท่ากับ

คุกเหมือนกัน คนระดับนี้ต้องไม่ปล่อยเธอไว้แน่ เพราะฉะนั้นความคิดนี้

ตกไป 

...เอ๊ะ หรือว่ายอมเลยตามเลย จดทะเบียนก็จดค่ะ ลูกในท้อง

ดิฉันจะได้มีพ่อ แต่ดูจากหน้าตาคนที่มาจดด้วยแล้วท่าจะเขี้ยวลากดิน

ไม่ใช่เล่น ในเมื่อเขาสามารถหาวิธีแก้เกมเธอมาได้ถึงขนาดนี้ เขาต้อง  

ไม่ได้กินหญ้าแทนข้าวแน่ๆ คราวนี้ผลลัพธ์ไม่ใช่คุกแล้ว แต่เป็นนรกแทน 

เพราะฉะนั้นความคิดนี้ควรจะพักไปตลอดกาล 

...โอ๊ย นั่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ แล้วเธอจะทำยังไงดีฟากฟ้า... เมื่อการ

ประมวลค่าผลลัพธ์ในหนึ่งนาทีของเธอไม่สามารถหาทางออกอะไรใดๆ 

ได้ ทำให้หญิงสาวตัดสินใจใช้ไม้ตายขั้นสูงสุดของตัวเองทันที ...แกล้ง

ตายเลยดีกว่า  

คิดได้ง่ายๆ เช่นนั้น ร่างในชุดคลุมท้องสีหวานที่เปรอะเปื้อนไป

ด้วยเลือด ก็ทิ้งตัวลงหมดสติในทันที โดยไม่ได้ดูเลยว่าตรงที่ยืนมีอะไรตั้ง

อยู่บ้าง ดีที่ภาณุมาศรีบอ้าแขนเข้าไปรับไว้ได้ทัน ก่อนที่ศีรษะของเธอจะ

กระแทกเข้ากับเหลี่ยมไม้ที่ยื่นออกมาจากโต๊ะใกล้ๆ 

หม่อมเจ้าหญิงรัศมียกมือทาบอกอย่างตกใจ เมื่ออยู่ดีๆ คนที่

ท่านกำลังรอฟังคำตอบก็เป็นลมล้มพับลงไปต่อหน้าต่อตา แต่จะว่าไปก็

น่าสงสารหล่อนอยู ่เหมือนกัน เพราะนอกจากจะเครียดจากสภาวะ

กดดันแล้ว ยังต้องทนประคองความเจ็บปวดมาเรียกร้องสิทธิ์อีก นี่ก็ไม่รู้

ว่าสภาพร่างกายที่เห็นจะกระทบกระเทือนกับเด็กในท้องบ้างหรือเปล่า 

หญิงชราผู้สูงศักดิ์ได้แต่คิดอย่างเวทนา 

“หนูจ๊ะ หนูเป็นยังไงบ้าง แปลกจริง ดมยาเข้าไปหลายนาทีแล้ว

ยังไม่ฟื้น จะทำยังไงดีเพคะท่านหญิง” จันทร์ฉวีผู้เป็นพยาบาลประจำตัว

หม่อมเจ้ารัศมีเอ่ยถามอย่างไม่แน่ใจ  
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“ให้พ่อนุกับแม่พิ้งค์จดให้เสร็จสิ้นไปก่อนแล้วกัน” มันเป็นการ  

แก้ปัญหาเฉพาะหน้าของท่านหญิงผู ้สูงศักดิ์ที ่ใครๆ ต่างก็กลัวเกรง   

แต่นั ่นไม่ใช่ภาณุมาศ เพราะเขาก้าวออกมาพร้อมเอ่ยสิ่งที ่คิดอย่าง

ชัดเจนให้ได้ยินโดยทั่วกัน 

“กระหม่อมจะไม่จด ถ้าเพื ่อนของกระหม่อมยังไม่ฟื้น และ

กระหม่อมขอคัดค้านการจดทะเบียนสมรสของคุณหนึ่งกับคคนางค์

กระหม่อม” นอกจากทุกสายตาจะจับจ้องเขาเป็นตาเดียวแล้ว หม่อม-

เจ้าหญิงรัศมีก็มองมาที่เขาด้วยเช่นกัน 

“ทำไมล่ะพ่อนุ ในเมื่อผู้หญิงคนนี้คงเป็นเพื่อนของเธอ แล้วทำไม

เธอถึงไม่อยากให้เพื่อนเป็นเมียที่มีสิทธิ์และถูกยกย่องตามกฎหมายล่ะ 

หากจะโกรธแค้นในสิ่งที่หลานของฉันกระทำกับเพื่อนของเธอ ก็ถือว่าฉัน

ขอเถอะนะ” สิ่งที่ได้ยินทำให้ทุกคนถึงกับอึ้ง เพราะไม่ใช่เรื่องธรรมดา

เลยที ่หม่อมเจ้าหญิงรัศมีจะเอ่ยปากแบบนี ้กับใครง่ายๆ นั ่นย่อม

หมายความว่าท่านต้องการและไม่ควรปฏิเสธใดๆ อีก 

“แต่...” ท่าทีภาณุมาศอ่อนลง หากทว่าเขาจะปล่อยให้มีการจด

ทะเบียนสมรสระหว่างคคนางค์กับเพชรแท้เกิดขึ้นไม่ได้ ถึงแม้เพชรแท้จะ

ทำร้ายคคนางค์จนสภาพย่ำแย่สมควรที่จะรับผิดชอบอะไรบ้าง แต่เรื่อง

เด็กในท้องที่ไม่มีจริงนี่สิ อย่างไรเสียก็ปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ แต่ก่อน

ที่ชายหนุ่มจะได้พูดอะไรออกไป เจ้าสัวอิทธิก็เข้ามายืนแนบชิดและกด

แขนผู้เป็นหลานไว้ ก่อนจะเป็นฝ่ายตอบเสียเอง 

“ตามแต่ท่านหญิงจะทรงกรุณากระหม่อม” ชายชราพูดอย่าง  

พินอบพิเทา ในขณะที่สายตาท่านหญิงยังจับจ้องอยู่ที่ภาณุมาศ 

“แล้วพ่อนุล่ะ” ภาณุมาศอ้าปากจะเอ่ยสิ่งที่ต้องการอีกครั้ง หาก

แต่เจ้าสัวอิทธิผู้เป็นตายืนประกบชิดและกระซิบถ้อยคำที่เสียดแทงใจเขา

อย่างรุนแรง “หวังว่าแกจะไม่อกตัญญูฉันเหมือนแม่ของแกหรอกนะ 

หรือถ้าแกอยากให้ชื่อเสียงของวงศ์ตระกูลที่สะสมมาพังพินาศเพราะแก 
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ก็เอาเลย ฉันจะได้เผาพริกเผาเกลือสาปแช่งแม่แกไปด้วย” จบคำของ  

ผู้เป็นตา ภาณุมาศถึงกับกัดฟันกรอด แต่เมื่อนึกถึงพ่อและแม่ที่เสียชีวิต

ไปแล้ว ทำให้เขาต้องกลั้นใจพูดในสิ่งตรงข้ามกับความรู้สึกออกไปจนได้ 

“กระหม่อมก็ตามแต่ท่านหญิงจะทรงโปรดกระหม่อม” คำตอบ

ของภาณุมาศสร้างความโล่งใจให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างที่สุด 

“ดี งั้นจันทร์ฉวีให้ใครก็ได้ไปตามหมอมาที จะได้ตรวจซะเลยว่า  

นอกจากเป็นลมแล้ว จะกระทบกระเทือนเด็กในท้องด้วยหรือเปล่า”  

...ซวยแล้วไง! ในที่สุดก็หนีไม่พ้นเธออีกจนได้... แม้จะไม่ได้ลืมตา

ขึ้นมอง แต่คคนางค์ก็ได้ยินทุกคำพูดอย่างชัดเจนด้วยสติสัมปชัญญะที่

ครบถ้วน สิ่งที่ได้ฟังทำให้ร่างบางซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นในตอนแรก ทำที

ขยับกายก่อนจะเปิดดวงตาขึ้นอย่างมึนงง พร้อมสมองที่แทบเสียสติไป

ทุกนาที 

“ฟื้นแล้วเหรอคคนางค์ รู ้สึกเป็นยังไงบ้าง ตามหมอมาตรวจ  

ดีไหม” กระแสเสียงที่สัมผัสได้แม้จะมีแววดุแต่ก็เปี่ยมด้วยความเมตตา 

จนคคนางค์รู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกที่บังอาจหลอกลวงหญิงชราผู้นี้ 

“ไม่เป็นไรเพคะ หม่อมฉันรู้สึกปกติดี อาจตกใจไปบ้าง เพราะ  

ไม่คิดว่าท่านหญิงจะทรงเมตตาและยุติธรรมถึงเพียงนี้” ...มากเกินไป

ด้วยซ้ำ... ประโยคนี้หญิงสาวได้เพียงบ่นในใจ ขณะที่สีหน้ายังคงมี  

รอยยิ้มซีดเซียวส่งไปให้อีกฝ่าย 

“งั้นก็อย่าเสียเวลากันเลย ในเมื่อเจ้าตัวทั้งสองยินยอมพร้อมใจ

แล้ว ห้ามใครก็ตามคัดค้านอะไรอีก” 

“แต่ท่านทวดเพคะ...” เสียงเอ่ยท้วงที่กำลังถูกส่งออกมาจาก  

เรียวปากบางของเพชรชมพูต้องหยุดชะงักลง เมื่อหม่อมเจ้าหญิงรัศมี  

หันมามองด้วยสายตาที่บ่งบอกได้ชัดเจนว่าไม่ต้องการได้ยินคำทักท้วง

อันใดอีกแล้ว เจ้าสาวของงานจึงต้องกลืนเก็บถ้อยคำที่อยากจะเอ่ยไว้ 

ทั้งที่ในใจขุ่นเคืองยิ่งนัก 
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“เอาละ จดๆ กันให้เสร็จส้ินซะที ก่อนท่ีฉันจะปวดหัวไปมากกว่าน้ี” 

หญิงชราสูงศักดิ์มีรับสั่งพลางยกมือขึ้นกุมขมับ 

คคนางค์มีความรู้สึกเหมือนเป็นหุ่นยนต์หมดลานทันที เมื่อมีคนที่

เธอไม่รู้จักคอยบอกนู่นบอกนี่ให้ทำตาม อีกทั้งเจ้าหน้าที่ยื่นเอกสารมาให้

เซ็นอย่างรวดเร็วจนเธอตั้งตัวไม่ติด แถมบอกกับเธออีกว่าให้สิทธิพิเศษ

ในการส่งเอกสารสำคัญของเธอตามไปในภายหลังได้ ...ไม่มีอะไรน่า

แปลกใจ คนใหญ่คนโตระดับนี้ มีอะไรบ้างที่ต้องการแล้วไม่ได้ 

เพชรแท้ชะงักไปเล็กน้อยก่อนตัดสินใจเซ็นชื ่อของเขาลงใน

กระดาษที่มีความสำคัญกับชีวิตโสดเป็นอย่างยิ่ง ตามด้วยคคนางค์ที่มือ

สั่นขึ้นมาอย่างรู้สึกได้ ตอนนี้สมองคิดไม่ออกเลยว่าจะทำอย่างไรต่อไปดี 

ในขณะที่ภาณุมาศก็รู้สึกไม่ต่างกัน แต่เมื่อทำอะไรไม่ได้ คิดหาหนทาง

ใดๆ ก็พบแต่ทางตัน สองพี่น้องต่างสายเลือดจึงจำใจต้องจดน้ำหมึกลง

บนกระดาษตรงหน้าพร้อมกัน 

...หมดกันชีวิต เดินก้าวผ่านวัยรุ่นมาได้ไม่เท่าไหร่ ยังไม่ทันข้ามคืน  

ต้องกลายเป็นผู้หญิงมีลูกมีผัวไปซะแล้ว แม่คะ แล้วฟ้าจะทำยังไงดี...  

หญิงสาวทำได้เพียงร่ำร้องคร่ำครวญในใจ รู้ดีว่าโทษใครไม่ได้   

ในเมื่อเธอยินยอมพร้อมใจก่อเรื่องขึ้นมาเอง 

แต่เมื่อคิดขึ้นได้ว่า จดได้ก็หย่าได้ ทำให้ความหวังของคคนางค์

สว่างวาบขึ้น เพราะเธอแน่ใจว่าสามีจอมปลอมของเธอก็คงไม่บ้าจี้อยาก

จะใช้ชีว ิตคู ่ร ่วมกับเธอจริงๆ หรอก แต่ยังไม่ทันที ่หญิงสาวจะได้

ปลาบปลื้มดีใจกับทางออกที่อุตส่าห์คิดได้ เสียงผู้กุมอำนาจคนเดิมก็ดัง

ขึ้นมาเสียก่อน 

“ขอให้รักกันยืนยาวนะลูก หนักนิดเบาหน่อยก็อภัยให้น้องนะ  

พ่อนุ” ผู้รับพรทั้งสองก้มลงกราบแนบเท้าหม่อมเจ้าหญิงรัศมี ในขณะที่

หญิงชราพยักหน้ารับ ก่อนจะหันไปยังอีกคู่ที่หมอบกราบอยู่ไม่ห่างกัน 

“ส่วนทะเบียนสมรสของหนึ่งทั้งสองใบยายจะเก็บไว้เอง ครบปี
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เมื่อไหร่ค่อยมาเอา หนึ่งเข้าใจในความหมายของยายใช่ไหม” น้ำเสียง

ราบเรียบที่ดังมา ทำเอาคนฟังถึงกับอ้าปากค้างกันไปอีกรอบ ถึงตอนนี ้ 

คคนางค์อยากจะบอกแทนเหลือเกินว่าเธอไม่เข้าใจ! 

“ครับ” เพชรแท้รับคำ แม้ท่านยายของเขาจะไม่ได้พดูออกมาตรงๆ 

แต่ความหมายก็บ่งบอกชัดเจนว่าไม่ให้เขาหย่าจนกว่าจะครบหนึ่งปี! 

“เข้าใจว่ายังไง” เพื่อให้มั่นใจว่าเพชรแท้จะไม่กระทำอะไรไปโดย

พลการอีก หม่อมเจ้าหญิงรัศมีจึงอยากให้เขารับปากอย่างเป็นมั ่น  

เป็นเหมาะ เพราะทุกคำที่ออกจากปากหลานชาย นั่นถือเป็นคำสัญญา  

ที่เชื่อมั่นได้ว่าเขาจะไม่มีวันผิดคำพูดที่ให้ไว้แก่ท่าน 

“หนึ่งปีนี้ ผมจะไม่หย่าโดยเด็ดขาด” เพชรแท้รู้ดีว่าหากเขาพูด

ออกไปแล้ว นั่นหมายถึงต้องทำตามโดยไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลง แต่ในเมื่อ

มาถึงขั้นนี้แล้ว อย่างไรก็คงต้องยินยอม 

“ดี ยายเชื่อว่าหนึ่งจะทำได้อย่างที่สัญญา” หม่อมเจ้าหญิงรัศมี

พยักหน้าอย่างพึงพอใจ ก่อนจะหันมามองหน้าคคนางค์เหมือนจะบอก  

ว่านี่คือความยุติธรรมที่ท่านมอบให้ 

คคนางค์ก้มลงกราบแทบเท้าอีกครั้ง ฝืนยิ้มให้แก่น้ำพระทัยอัน

เปี่ยมล้น ทั้งที่อยากจะถามเหลือเกินว่า ...ไอ้ที่ตกลงกันเองเสร็จสรรพนี่ 

ถามเธอสักคำไหมว่าต้องการหรือเปล่า! 

 

ในที่สุดการจดทะเบียนและพิธีส่งตัวก็เสร็จสิ้น ท่ามกลาง

ความโล่งใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง แม้จะได้เจ้าสาวตัวแถมแบบไม่ได้ตั้งใจมา

อีกหนึ่งคนก็ตาม เพชรแท้และหญิงสาวผู้ซึ่งถูกเปิดเผยว่าเป็นภรรยาลับ

ของเขา บัดนี้ถูกแยกไปยังห้องของฝ่ายชายที่กลายเป็นห้องหอจำเป็นไป

โดยปริยาย ในขณะที่ห้องหอเดิมเหลือเพียงแค่ภาณุมาศ เพชรชมพู และ

เพชรประภาสผู้เป็นพ่อที่กำลังกราบทูลลาหม่อมเจ้าหญิงรัศมีที่ได้เวลา

เสด็จกลับเสียที แต่ก่อนที่ท่านจะก้าวพ้นห้องหอแสนวุ่นวายก่อนหน้านี้
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ออกมา เพชรชมพูก็คลานเข้ามากราบเบื้องหน้าอีกครั้ง 

“เรื่องทะเบียนสมรสของอาหนึ่ง ทำไมต้องทำถึงเพียงนี้ด้วยเพคะ 

ท่านทวด” เพชรชมพูถามขึ้นอย่างทนไม่ได้อีกต่อไป เธอสมหวังแล้ว  

ก็จริง แต่อาของเธอสงูค่าย่ิงกว่าผูห้ญิงธรรมดาคนน้ันจะได้ไปครอบครอง 

แม้แต่ในนามก็ไม่ควรได้เป็น! 

หม่อมเจ้าหญิงรัศมีถอนใจพลางมองเจ้าสาวของงานอย่างพินิจ

พิจารณา จะว่าไปแล้วความสัมพันธ์ของท่านกับคนในตระกูลนี้ค่อนข้าง

ซับซ้อน เนื่องมาจากแรกเริ่มเดิมทีท่านหญิงรัศมีเป็นเพียงญาติห่างๆ 

ของหม่อมหลวงพรหมเพชร ผู้เป็นพ่อของเพชรประภาส แต่มาวันหนึ่ง

ความสัมพันธ์ก็ต้องเปลี่ยนไป เมื่อหลานของท่านซึ่งเป็นลูกของน้องสาว 

มาตกลงปลงใจกับหม่อมหลวงพรหมเพชรที ่ตกพุ ่มม่ายตั ้งแต่เพชร-

ประภาสอายุได้เพียงสิบขวบ เลยกลายเป็นว่านอกจากท่านจะเป็นย่า

แล้ว ยังเป็นยายของเพชรแท้อีกด้วย แต่เพราะศักดิ์ทางยายมีสายเลือดที่

เข้มข้นกว่า จึงนับเพชรแท้เป็นหลานยาย ในขณะที่เพชรประภาสและ

ลูกสาวของเขายังคงเป็นหลานย่าที่ไม่ได้มีความเกี่ยวพันทางสายเลือด

เหมือนเช่นเดิม  

“เพราะสิ่งที่พบเห็นในวันนี้ ทำให้ฉันไม่แน่ใจว่าฉันรู้จักหลานชาย

ที่เลี้ยงมากับมือดีพอหรือยัง เธอรู้ใช่ไหมแม่พิ้งค์ว่าอาของเธอไม่เคย

โกหก ถูกสอนมาให้รักเกียรติยิ่งชีพ ซึ่งเธอเองก็คงเหมือนกัน เพราะ

ฉะนั้นฉันพร้อมที่จะเชื่อในสิ่งที่เขาพูดเสมอ ฉันหวังให้เขาปฏิเสธ แต่เมื่อ

เขากล้ายอมรับกับการกระทำที่เลวร้ายเช่นนี้ออกมา บอกตามตรงว่าฉัน

รับสภาพของผลที่เขากระทำไม่ได้เลย จำไว้นะแม่พิ้งค์ คนเราจะสูงส่ง

แค่ไหนไม่ใช่แค่ชาติตระกูลเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที ่จิตสำนึกในการ

ปฏิบัติด้วย ทุกชีวิตมีค่าไม่ว่าจะมาจากที่ใดในโลกก็ตาม ในเมื่อเลือดมัน

สีเดียวกัน รู้สึกเจ็บปวดได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทำ ไม่ได้มาก

เกินไปเลยสำหรับชีวิตของผู้หญิงคนนั้นและลูกในท้องที่มีเลือดของฉัน
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ปนอยู่ด้วย ฉันหวังว่าหลังจากนี้อาของเธอ หลานของฉัน จะไม่ทำอะไร

โดยพลการและผิดพลาดอีก” จบคำสอนของหญิงชราผู้สูงศักดิ์ ผู้รับฟัง

ก็ก้มลงกราบโดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ อีก 

เพชรแท้ออกมาจากห้องหอจำเป็นของเขา เพื่อประคองหม่อมเจ้า

หญิงรัศมีผู้เป็นยายไปส่งยังรถของท่านเหมือนที่เคยปฏิบัติตลอดมา 

“กลับไปได้แล้วหนึ่ง พาเมียเราไปหาหมอซะ อย่าปล่อยทิ้งไว้โดย

ไม่ใส่ใจไยดีเขาเหมือนเดิมอีก แล้วพรุ่งนี้ไปพบยายที่วังด้วย เราคงมีเรื่อง

ที่จะต้องคุยกันอีกมากทีเดียว” น้ำเสียงที่เข้มงวดอยู่แล้วของผู้เป็นยาย

เครียดตึงกว่าทุกครั้งจนเพชรแท้สัมผัสได้ ชายหนุ่มมองรถของหม่อมเจ้า

หญิงรัศมีที่เคลื่อนตัวออกไปจนลับตา ก่อนจะถอนหายใจอย่างโล่งอก 

เมื่อในที่สุดการแต่งงานของหลานสาวก็จบลงเสียที แม้ว่าเขาจะต้องติด

อยู่กับสัญญาที่ให้ไว้แก่ผู้เป็นยาย จนกว่าจะครบหนึ่งปีก็ตาม 

 

...ปา่นนีน้ายตะวนัคงเขา้หอลงโรงเรยีบรอ้ยไปแลว้ และไมช่า้

คงจะเป็นคิวของเธอ พอถึงพรุ่งนี้ก็อัญเชิญขึ้นเมรุเผาพร้อมกันไปเลย 

เป็นไงล่ะ น่าสงสารตัวเองจริงๆ ในท่ีสุดก็ต้องกลับมาอยูใ่นห้องน้ีอีกจนได้ 

ห้องขังเมื่อช่วงบ่ายกลับกลายมาเป็นห้องหอแสนสยองขวัญในตอนนี้ 

ตกลงเธอมัดมือชกเขาหรือเขามัดมือชกเธอกันแน่... หญิงสาวมัวแต่คิด

สับสนวุ่นวายทำให้สติขาดการรับรู้ไปชั่วขณะ จึงไม่ได้ยินแม้แต่เสียงเปิด

ประตูเข้ามาของใครบางคน 

“ห้าล้านพอไหม”  

คคนางค์ถึงกับผงะเมื่ออยู่ดีๆ คุณอาผู้พิชิตของยายเพชรชมพูก็

มายืนโชว์หน้าหล่อๆ แต่แววตาโหดอยู่ใกล้ๆ โดยไม่ทันรู้ตัว อีกทั้งยังพูด

อะไรสักอย่างที่สมองเธอประมวลค่าความเข้าใจออกมาไม่ทัน 

“เมื่อกี้คุณว่าอะไรนะ” คคนางค์ขมวดคิ้ว เท้าสะเอวย้อนเสียง

แข็งๆ กลับไปอย่างลืมตัว แต่เมื่อสบตานัยน์ตาคมกริบราวมีดโกนของ



รอยพระจันทร์  65

ชายหนุ่มผิวขาวหน้าเข้มที ่มีชื ่ออยู ่ในทะเบียนสมรสคู่กับเธอ ทำให้  

คคนางค์ชะงักไปเล็กน้อย สมองประมวลค่าความเข้าใจอีกครั้ง 

...คุณอายายเพชรเก๊เท่ากับสามี สามีเท่ากับลูกในท้อง ลูกในท้อง

ตอนนี้เท่ากับไม่มี ไม่มี!  

ผลสรุปของการคำนวณครั้งนี้จบลงที่...ถ้าเขารู้ว่าลูกในท้องเธอยัง

ไม่มาเกิด ชีวิตเธอก็อาจจะดับลงเพราะไม่มีเครื่องต่อรองใดๆ กับเขา  

ได้อีก และผลลัพธ์ก็คงหนีไม่พ้นคุกข้อหาหลอกลวงนั่นเอง เพราะฉะนั้น

เธอต้องไม่ทำให้เขาสงสัยตัวเธอในตอนน้ีโดยเด็ดขาด ...เอาไงดีถึงจะรอด 

นาทีนี้คงแกล้งตายไม่ได้อีกแล้ว งั้นดรามาเข้าช่วยเลยแล้วกัน  

เมื่อคิดได้เช่นนั้น หญิงสาวร่างบอบบางสภาพทรุดโทรมถึงที่สุด 

ก็ล้มตัวลงนั ่งอย่างหมดเรี ่ยวแรง วงหน้าเนียนขาวซีดราวกระดาษ 

ดวงตาคู่สวยถูกครอบคลุมด้วยหยาดน้ำใสๆ ที ่ร่วงหล่นลงมาอย่าง

รวดเร็ว ร่างเล็กสั่นสะท้านด้วยแรงสะอื้นปิ่มว่าจะขาดใจ  

“เชิญเลยค่ะ ยังไงฉันก็อยู่ในกำมือคุณแล้ว ผู้หญิงตัวเล็กๆ ไร้ซึ่ง

ศักดิ์ศรีเกียรติยศใดๆ ถ้าเปรียบกับพวกคุณแล้วก็เป็นเพียงแค่ฝุ่นธุลีที่

มองไม่เห็น จะเหยียบย่ำซ้ำเติมทำร้ายกันยังไงก็ได้” เสียงหวานเล็ก  

สั่นเครือขึ้น อีกทั้งยังสะดุดเป็นห้วงๆ เหมือนคนกำลังเจ็บปวด  

“สิบล้านเพื่อทดแทนกับสิ่งที่เธอสูญเสีย” เสียงห้าวห้วนกล่าว

ออกมาง่ายๆ จนทำให้ร่างบางถึงกับชะงักแอกติงดรามาที่กำลังจัดหนัก

อยู่ทันที 

“สิบล้าน!” หญิงสาวทวนสิ่งที่ได้ยินเสียงดังอย่างตกใจ ดวงตา

กลมโตเบิกกว้างขึ้นราวกับมันจะหลุดออกมาด้วยความคาดไม่ถึง  

“โอเค เป็นยี่สิบล้านแล้วกัน” เพชรแท้กลับเข้าใจว่าเธอยังไม่

พอใจในค่าลิดรอนอิสระที่มอบให้  

“หมายถึงเงินเหรอคะ” หญิงสาวเร่ิมลังเล ไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึง

เงินหรือร้านขายของชำกันแน่ ถึงได้เปลี่ยนตัวเลขได้ง่ายดายเช่นนี้ 
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“คงเป็นเช็คจะสะดวกกว่า” ...ว่าไปนั่น เป็นคนรวยนี่ดีจริง เงิน

กับเศษกระดาษมีค่าไม่ต่างกันเลย ในขณะที ่เธอกว่าจะหามาได้  

แต่ละบาทเลือดตาแทบกระเด็น... เมื่อคิดถึงตรงนี้หญิงสาวก็อดหมั่นไส้

คนตรงหน้าข้ึนมาไม่ได้ อยากรูเ้หมือนกันว่าถ้าเธอไม่ยอม ค่าชีวิตของเธอ

จะจบลงที่เท่าไร แต่เนื่องจากสถานการณ์ตอนนี้อย่างไรเธอก็เสียเปรียบ

อยู่วันยังค่ำ จึงทำได้เพียงก้มหน้าบรรเลงน้ำตาต่อไป 

“ส่วนเรื่องคนที่ทำร้ายเธอ ฉันจะลากคอมันมาให้เธอเอง” ความ

รับผิดชอบของชายหนุ่มทำให้หญิงสาวสะดุ้งในใจ เธอจะปล่อยให้เวรกรรม

ตกเป็นของบอดีการ์ดที ่ใจดีผิดหน้าตาคนนั ้นไม่ได้เด็ดขาด แค่นี ้

บาปกรรมก็ติดตัวเธอมากพอเกินจะใช้หมดแล้ว คคนางค์ลอบถอนใจกับ

ตัวเอง เมื ่อเงื ่อนที่เธอเป็นคนผูกมันขึ ้นมาขมวดปมเข้าหากันเรื ่อยๆ   

จนกลายเป็นว่ากำลังผกูรัดมัดตัวเธอเองจนยากท่ีจะคลายออกได้โดยง่าย 

“ไม่มีใครทำอะไรฉันหรอกค่ะ ทุกคนเข้าใจผิดกันไปเอง เพราะฉัน

รีบหนีออกมาเลยสะดุดล้มตรงขั้นบันได อีกทั้งยังทำร้ายคนของคุณให้ได้

รับบาดเจ็บ แค่ที่ทำอยู่ตอนนี้ฉันก็รู้สึกผิดมากพอแล้วค่ะ จริงๆ แล้ว  

ผู้หญิงไร้ค่ากับลูกในท้องที่ไม่มีพ่อ ตายไปซะได้ก็คงจะดี” นอกจาก

น้ำตาที่ไหลรินออกมาจากดวงตากลมโตที่ช้ำแดงแล้ว หญิงสาวยังยกมือ

ขึ ้นปิดปากสะอื้นอย่างรุนแรง เสมือนทำใจให้ยอมรับในสิ่งที ่ตนเอง

กระทำไม่ได้ ...เอาซ้ี เธอดรามาจัดหนักขนาดน้ีแล้ว ข้าศึกยังไม่ส่ันคลอน  

ก็ให้มันรู้ไป 

เพชรแท้มองหญิงสาวบอบบางตรงหน้าด้วยแววตาเครียด   

ในขณะที่สีหน้าเรียบเฉยดุจเช่นเดิม หากแต่ในใจก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกรู้สา

อะไร เขาไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระกำ อีกทั้งผู้หญิงคนนี้ก็ไม่มีความผิดใดๆ   

คนผิดคือผู้ชายมักมากที่อยู่กับหลานสาวของเขาต่างหาก 

“ยี่สิบล้านแลกกับการอยู่เฉยๆ ไม่มีปากไม่มีเสียง ต่างคนต่างอยู่ 

ไม่ยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวหลานของฉัน รับรองว่าเธอจะอยู่ที่นี่อย่างสุข
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สบายจนครบปี สัญญาสิ้นสุดลงเมื่อจดทะเบียนหย่า ลูกของเธอที่คลอด

หลังจากน้ี ฉันจะให้นายภาณุมาศน่ันจดทะเบียนรับเป็นลกูอย่างถกูต้อง” 

...ที่แท้ก็อยากได้เมียใบ้ ง่อยเปลี้ยเสียขานี่เอง... หญิงสาวสะอื้น

หนักขึ้น เรียกน้ำตาที่เริ่มแห้งหายไปให้กลับมาอีกครั้ง ชักจะรำคาญ  

ตัวเองเหมือนกันที่กำลังเฉียดใกล้นางมารร้ายจอมลวงโลกเข้าไปทุกขณะ 

“ฉันมันคนจน ไม่มีคุณค่า อยากจะเอาเงินมาฟาดหัวเท่าไหร่ก็ได้ 

แต่ฉันอยากให้คุณรู้ไว้ว่าต่อให้เอาเงินทั้งหมดมากองรวมกัน มันก็แลก  

ไม่ได้กับการที่อยู่โดยลำพังปราศจากคนรักเคียงข้าง”  

“แล้วแต่เธอจะคิดก็แล้วกัน เอาไม่เอาก็เรื่องของเธอ ฉันก็ทดแทน

ให้เธอได้ดีที่สุดเท่านี้ ยังไงนายภาณุมาศก็ต้องรับผิดชอบหลานสาวของ

ฉัน” เสียงห้วนๆ ที่ตอบกลับมาเหมือนคนไร้หัวใจทำให้คคนางค์ชักหมด

ความอดทน อ้าปากจะเถียงออกไปบ้าง หากทว่าเสียงทุบประตูจาก

ภายนอกก็ดังขึ้นเสียก่อน 

โป๊กๆๆ ปั้งๆๆๆ ปึ้งๆๆ!!! คนข้างในหยุดชะงักมองประตูที่สั่น

สะเทือนเหมือนจะหลุดออกมา แล้วเสียงคนด้านนอกก็ถูกส่งมาคลาย

ความสงสัยในเวลาถัดมา 

“ฟากฟ้าแกเป็นยังไงบ้าง เอาเมียฉันออกมาเดี๋ยวนี้นะ ไม่งั้นฉัน

จะพังประตูเข้าไป” ภาณุมาศกระแทกตัวเข้าหาประตูอย่างสุดแรงติดๆ 

กันหลายครั้ง มือก็ทุบลงไปอย่างโมโห ถึงตอนนี้เขาคิดหมายมั่นแน่วแน่

แล้วว่าถ้าไม่สามารถเอาคนเป็นพี่ออกมาได้ เขาก็จะไม่ยอมถอยแม้แต่

ก้าวเดียว! 

ในขณะที่ภาณุมาศตัดสินใจยกเท้าขึ้นถีบประตูอย่างเต็มแรง คน

ด้านในก็เปิดมันออกเพื่อต้อนรับชายหนุ่มเลือดร้อนได้อย่างพอดิบพอดี 

เลยกลายเป็นว่าแทนที่จะได้เป็นฮีโรช่วยพี่สาวสุดที่รัก ดันเกือบพาร่าง

อันแข็งแกร่งของตัวเองพุ่งเข้าใส่คนตัวเล็กบอบบางแทนเสียอย่างนั้น 

โชคดีเหลือเกินที่ชายหนุ่มอีกคนดึงเธอออกไปให้พ้นทางได้ทัน ไม่เช่นนั้น
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คงได้กลิ้งหลุนๆ เป็นลูกขนุนแฝด ไปนอนแอ้งแม้งเคียงข้างอยู่กับคนที่

พยายามปกป้องเธออย่างเอาเป็นเอาตายแน่ๆ 

คคนางค์มองสภาพหมดอายุของคนเป็นน้องแล้วก็ได้แต่แอบ  

ส่ายหน้าออกมาอย่างระอาใจ เธอรู้ว่าน้องชายรักและเป็นห่วงเธออย่าง

ที่สุด แต่จะเป็นการดีกว่าไหม ถ้าเขาจะอยู่เฉยๆ ไม่พยายามช่วยเหลือ

อะไรเธออีก หญิงสาวชักจะรู ้สึกว่ายิ ่งเขาห่วงเธอมากเท่าไร ความ

ปลอดภัยก็ยิ่งน้อยลงเท่านั้น 

“ถ้าคุณจะกรุณา ฉันอยากจะขอคุยกับสามีตามลำพังสักครู ่  

ได้ไหมคะ...แค่แป๊บเดียวจริงๆ ฉันขอร้อง” เสียงสั่นเครือของคนร่างเล็ก

ร้องขอเจ้าของห้องด้วยแววตาวิงวอน ก่อนที่ภาณุมาศจะลุกขึ้นหรือ

แม้แต่พูดอะไรออกไป 

เพชรแท้ปรายตามองชายหนุ่มผู้ซึ่งเป็นหลานเขยหมาดๆ ก่อนจะ

หันกลับมาพยักหน้าให้สาวท้องตรงหน้า แล้วเดินออกไปโดยไม่พูดอะไร 

“เดี๋ยว ไอ้เลว กลับมา...อุ๊บ” ภาณุมาศอ้าปากร้องเรียก พร้อม

เตรียมดับเครื ่องชนคนทำร้ายพี่สาวอย่างเต็มกำลัง แต่ก่อนที่จะได้  

อาละวาดให้พังพินาศวอดวายหายนะกันไปอีกรอบ พี่สาวผู้แสนดีก็

ยกมือขึ้นอุดปากน้องชายไว้ได้ทันเวลา ก่อนที่เสียงจะเล็ดลอดออกไป

เชื้อเชิญคนที่เพิ่งก้าวผ่านพ้นประตูห้องให้เปลี่ยนใจกลับเข้ามาอีกครั้ง 

โป๊กๆๆๆ แน่นอนว่ามันไม่ใช่เสียงเคาะประตู แต่มันคือการเคาะ

กะโหลกขอบคุณด้วยความรักและปรารถนาดีอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ 

จากคนเป็นพี่ที่ตั้งใจมอบให้น้องชายร่วมโลกของเธอ 

“เอาเลยฟากฟ้า แกยกเก้าอี้ โต๊ะ เตียง อะไรก็ได้มาทุ่มใส่ฉัน  

ได้หมด ให้สมกับความคิดโง่ๆ ของฉันที่ทำให้แกต้องมีสภาพแบบนี้”   

ไม่เพียงพูด ภาณุมาศยังคุกเข่าลงตรงหน้าหญิงสาวที่เขารู้สึกผิดต่อเธอ

มากมายนัก น้ำตาลูกผู ้ชายเอ่อล้นออกมาจากนัยน์ตาทั ้งสองข้าง   

ในขณะที่มือหนาถูกกำเข้าหากันอย่างพยายามระงับอารมณ์สะเทือนใจ
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ที่ไม่สามารถลบมันออกไปได้สักวินาที ยิ่งมาเห็นสภาพคนเป็นพี่เต็มตา 

ยิ่งทำให้ชายหนุ่มแค้นใจตัวเองมากยิ่งขึ้น  

แม้จะหมั่นไส้น้องชายต่างสายเลือดอยู่บ้างที่เฉียดทำแผนแตกให้

หัวใจวายเสียหลายครั้ง แต่คคนางค์ก็อดตื้นตันกับภาพที่เห็นไม่ได้ เธอรู้

ดีว่านายตะวันของเธอเลือดร้อนจนติดเป็นนิสัย จึงมักจะทำอะไรขาด

ความยั้งคิดอย่างมีสติอยู่เสมอ แต่นั่นก็เพราะเขารักและห่วงใยในตัวเธอ 

สิ่งที่เธอกับเขามีให้กันมันไม่ใช่ความรักที่ดูดดื่มด้วยแรงพิศวาสฉันชู้สาว

หรืออะไรใดๆ แต่มันยิ่งใหญ่มากกว่านั้นนัก  

เพราะเราเป็น...ครอบครัว...ความหมายของคำคำนี้ในความรู้สึก

นึกคิดของคคนางค์ มันช่างมากมายเกินกว่าที่จะบรรยายออกมาได้หมด 

ไม่ว่าวันคืนจะแปรผันไปตามกาลเวลาอีกสักกี่ร้อยกี่พันครั้ง แต่สำหรับ

เธอแล้วไม่มีใครสำคัญไปกว่าตะวันและดวงดาวที่เธอต้องปกป้องดูแล 

ในขณะที่เธอก็รู้ว่าดวงตะวันและดวงดาวของเธอก็คงคิดไม่ต่างกัน 

หญิงสาวร่างเล็กทรุดกายลงนั่งเพื่อกอดปลอบชายหนุ่มที่ยังคง

คุกเข่าอยู่ตรงหน้า มือนิ่มนวลลูบเรือนผมของน้องชายเบาๆ อย่างที่เคย

ทำเสมอมา “ไม่เป็นไรนะนายตะวัน พี่ฟ้าไม่เป็นไรแล้ว หนูวันของพี่อย่า

ร้องนะ โอ๋ๆๆ”  

มือเรียวบางเช็ดน้ำตาลูกผู้ชายอย่างแผ่วเบา ใบหน้าเรียวหวานที่

ยังปรากฏชัดทั้งรอยเขียวช้ำ ดวงตาบวมแดงและคราบเลือด ยิ้มให้  

ชายหนุ่มในอ้อมแขนอย่างอ่อนโยน  

“แต่เราไม่ปลื ้มหรอกนะ เพราะยิ่งแกเสียใจมากเท่าไหร่ มัน

เหมือนยิ่งหลอกด่าว่าเราสะตอเบอร์รเีนี้ยนเนียนที่สุดในสามโลก”  

แล้วเจ้าของเสียงหวานๆ ก็ละจากอ้อมกอดถอยออกมายืน  

เท้าสะเอวพร้อมเสียงหัวเราะ ท่ามกลางอาการชะงักค้างไปของชายหนุ่ม 

ก่อนจะเปลี่ยนเป็นเหวอและเอ๋อ สมองเบลอ เหมือนโลกเอียงไปชั่วขณะ  

“อะไรนะ! นี่แกอย่าบอกนะว่า...”  
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ชายหนุ่มพูดยังไม่ทันจบ เสียงของผู้เป็นพี่ที ่แสนจะบอบบาง

อ่อนแอของเขาก็แทรกขึ้นมาเสียก่อน 

“ฉลาดสักทีสิแก เฮ้อ ก็แกแหละน้า เป็นคนบอกเราเองว่าให้ใช้

กลยุทธ์ความสามารถส่วนตัวให้เป็นประโยชน์ แล้วดันมาหลงซะเอง 

เป็นไงล่ะ อย่าว่าแต่ต้องจดทะเบียนสมรสเลย แผนไม่แตกก็บุญเท่าไหร่

แล้ว”  

ภาณุมาศหรี่ตามองหญิงสาวร่างเล็กน่าทะนุถนอม ที่เพิ่งพิชิต

ตุ๊กตาทองในเหตุการณ์ลวงโลกเมื่อไม่ถึงชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยความคิด 

แล้วเสียงห้าวก็ดังขึ้นพร้อมน้ำตาที่หายไป 

“ฟากฟ้า...เลือด”  

หญิงสาวส่งยิ้มให้แล้วลงมือคุ้ยในกระเป๋าถือ ก่อนจะโชว์อะไร

บางอย่างออกมาให้เขาดู “มีอีกสองขวด ยังรันทดได้อีกหลายรอบ”  

ขาแข็งแกร่งที่คุกเข่าอยู่ทั้งสองข้างของชายหนุ่มค่อยๆ เปลี่ยน

เป็นลุกขึ้นยืนอย่างเต็มความสูง 

“ตาบวม”  

หญิงสาวส่งยิ้มให้แล้วลงมือคุ้ยในกระเป๋าถืออีกครั้ง ก่อนจะโชว์

อะไรบางอย่างออกมาให้เขาดู “ยาดมยี่ห้อนี้ไม่ไหวๆ เล่นเอาลืมตาไม่ขึ้น

เลย ปวดตามาก”  

มือหนาใหญ่ทั้งสองข้างของชายหนุ่มค่อยๆ ยกขึ้นเท้าสะเอว

อย่างสุดทน 

“รอยเขียวช้ำ”  

หญิงสาวส่งยิ้มให้แล้วลงมือคุ้ยในกระเป๋าถือเป็นครั้งที่สาม ก่อน

จะโชว์อะไรบางอย่างออกมาให้เขาดู “ก็สีทาตาที่แกส่งมาให้จากนอกไง 

สีซ้วยสวยนะ”  

จบคำพูดของหญิงสาว มือหนาใหญ่ของชายหนุ่มก็ยกขึ้นตบ  

หน้าผากตัวเองอย่างเจ็บใจ 
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“โอ๊ย...กูอยากจะบ้า” แล้วภาณุมาศก็อุทานออกมาอย่างเก็บไว้

ไม่อยู่อีกต่อไป “สรุปว่าไม่มีใครทำอะไรแก เวรกรรม ฟากฟ้าแกชักจะ  

น่ากลัวเกินไปแล้วนะ ก่อนหน้านี้แค่แกบีบน้ำตาระทดระทวย ใครๆ ก็ปรี่

เข้ามาช่วยกันไม่ทันแล้ว นี่ถึงขนาดเล่นของเข้าช่วย ไม่หลงเชื่อก็บ้าแล้ว 

เฮ้อ แต่จะว่าไปแกไม่เป็นอะไรก็ดีแล้ว”  

แม้น้ำเสียงจะออกแนวโวยวายในช่วงแรก หากทว่าเมื่อตั้งสติได้

ชายหนุ่มกลับรู้สึกถึงความดีใจอย่างท่วมท้นที่เกิดขึ้นภายใน ขอบคุณ

เหลือเกินที่ไม่เกิดเหตุการณ์แย่ๆ ขึ้นกับผู้หญิงที่เขารักมากมายคนนี้ 

ภาณุมาศดึงร่างบางเข้ามากอดอีกครั้งด้วยความยินดี และคราวนี้เขา

สัญญากับตัวเองว่าจะดูแลคนในอ้อมแขนให้ดีกว่าที่ผ่านมา 

“จะล่ำลาอาลัยกันไปถึงไหน ทำอะไรก็ช่วยให้เกียรติภรรยาตาม

กฎหมายบ้างนะคุณนุ” เสียงแข็งกร้าวที่ดังมาพร้อมกับประตูห้องที่ถูก

เปิดออกทำให้คู่รักกำมะลอถึงกับชะงัก เมื่อได้สติคคนางค์จึงรีบเก็บของ

ที่อยู่ในมือยัดลงไปยังที่เดิมของมัน ไม่ต้องบอกเธอก็รู้ได้ทันทีว่าเสียง

หลอนกร่อนประสาทที่ดังอยู่เบื้องหลังของเธอนั่นคือใคร 

“ฟากฟ้าเป็นภรรยาของผม อาหน่ึงอย่าคิดว่าจะกีดกันพวกเราได้” 

หญิงสาวเจ้าของชื่อถอนตัวออกจากอ้อมกอดผู้เป็นน้อง หันกลับ

ไปเผชิญหน้าจอมมารผู้สยบทุกแผนการของเธออย่างเซ็งสุดขีด ...จะ

ตามหลอกหลอนกันไปถึงไหน ไอ้ที่ได้จากเธอไปยังไม่พออีกใช่ไหม 

แค่คิด วีรกรรมของอายายเพชรเก๊ก็ย้อนกลับเข้ามาในสมองของ

หญิงสาวอย่างรวดเร็ว ...ขโมยจูบ ยัดเยียดความเป็นผั...เอ้อ...สามี   

มัดมือชกให้จดทะเบียนสมรส ฟาดหัวด้วยเงินยี่สิบล้าน นี่ถ้าเธอได้

รางวัลตุ๊กตาทองดารานำยอดเยี่ยม เขาก็คงได้โล่คุณอาโคตรดีเด่นไป

ครอบครองแน่ๆ 

“ถึงยังไงคุณนุก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่คุณนุทำไว้กับหลานสาวของ

อา เชิญคุณนุกลับห้องไปได้แล้ว คงไม่ดีแน่ถ้าเจ้าบ่าวจะทิ้งเจ้าสาวไว้
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เพียงลำพังตั้งแต่วันแรก ส่วนผู้หญิงคนนี้เดี ๋ยวให้องอาจพาไปตรวจ

ร่างกายที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย จะได้ดูด้วยว่ากระทบกระเทือนกับ

เด็กในท้องบ้างหรือเปล่า” น้ำเสียงเข้มปนกระด้างบอกออกไปด้วยสีหน้า

นิ่งเฉย แต่ทำให้คนสองคนถึงกับกระตุกจนต้องอุทานสิ่งที่เกินความ  

คาดคิดออกมาพร้อมกันอย่างลืมตัว 

“โรงพยาบาล!”  

...เอาอีกแล้วไง แค่วันนี้วันเดียวเธอต้องตกใจสักกี่ร้อยครั้งมันถึง

จะเพียงพอ 

 


