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บทน�ำ

เสยีงลมพดักระโชกจนต้นไม้ใหญ่รอบบ้านครูดกบัหลังคา

ดงัครดืคราด เดก็หนุ่มในวยัสบิเจด็ปีบดิกายไล่ความเมื่อยขบ ลำาคอ

ของเขาแห้งผากตอนที่ยำ่าเท้าลงบันไดบ้านไปหานำ้าดื่มก่อนเข้านอน 

ฝนซู่ใหญ่ตกกระทบหลงัคา มเีสยีงฝีเท้ายำ่าตามหลงัลงมา ขนุพลหนั

ไปเหน็มารดากระชบัเสื้อคลมุแนบลำาตวัแล้วยิ้มให้อย่างอ่อนล้า

เด็กหนุ่มเดินต่อไปยังห้องครัวขณะที่แม่ของเขาไปอีกด้านของ

ตึกใหญ่ เขาถอนใจยาวเหยียดด้วยรับรู้ถึงสถานการณ์เคร่งเครียดที่ 

คกุรุน่ในครอบครวัมาหลายเดอืนแล้ว แม้ว่าบดิาจะเกบ็คำาเงยีบและไม่ได้

เล่าถงึปัญหาใดๆ ให้ฟังแต่เขากรู้็ดว่ีา พ่อกำาลงัประสบปัญหาทางธรุกจิ

กบัหุน้ส่วนที่สร้างบรษิทัค้าวสัดกุ่อสร้างขึ้นมาด้วยกนัหลายปี ดเูหมอืน

ว่าพ่อจะแก้ปัญหาที่ถูกทรยศได้ พ่อของเขาเก่งเสมอ แต่ผ่านมาไม่นาน 

พ่อกก็ลบัมาเคร่งเครยีดอกี คราวนี้เขาได้ยนิมาว่า

มนัเป็นผลพวงมาจากเศรษฐกจิ

ขนุพลถอนใจอกีครั้งรู้ว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของเขา พ่อไม่อยากให้

เขารบัรู้ แม่กเ็ช่นกนั หน้าที่ของเขาตอนนี้คอืเรยีนให้ดทีี่สดุ เดก็หนุ่ม

แทบจะไม่ได้นั่งรบัประทานข้าวร่วมกบัพ่อมาเป็นแรมเดอืน ชวีติวยัรุน่

มอีะไรมากมายให้เขาอยากเรยีนรู้และสมัผสั เขามสีงัคม มเีพื่อนฝูงที่
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สรรหากิจกรรมมาชักชวนให้เขาออกห่างจากภาวะตึงเครียดในบ้าน 

และลกึๆ แล้ว ขนุพลยงัเชื่อมั่นว่า บดิาจะเป็นผู้นำาที่แขง็แกร่งอย่างที่

เป็นมาเสมอ ท่านจะนำาพาบริวารทุกคนพ้นผ่านจากสถานการณ์อัน

อดึอดัช่วงนี้ไปได้ 

เสียงหนึ่งดังมาจากห้องทำางานด้านซ้ายของตึกชั้นล่าง ทำาให้

ขนุพลที่กำาลงัดื่มนำ้าอยู่หน้าตู้เยน็สะดุ้งสดุตวั ขนลกุชนัไปทั่วร่าง เขา

เหลียวมองไปยังทิศทางที่มารดาเพิ่งลับหายไปไม่นาน แล้วเสียงกรีด

ร้องของแม่กท็ำาให้เขาวิ่งสดุฝีเท้าไปยงัต้นเสยีง 

คนรับใช้สองคนและคนขับรถของบิดาวิ่งตามหลังเขามาติดๆ 

เมื่อแทรกตวัผ่านประตทูี่เปิดแง้มเขาเหน็มารดาประคองร่างที่กำาลงัสั่น

กระตกุแรงๆ ของบดิาเอาไว้แล้วครำ่าครวญไม่หยดุปาก ขนุพลตวัแขง็

ค้าง เบกิตามองภาพนั้นอย่างชอ็กสดุขดี ค่อยๆ ขยบัเท้าที่หนกัเหมอืน

ถกูหนิถ่วง ดวงตาคมพร่าเลอืนเมื่อเข้าไปคกุเข่าอยูข้่างแม่ ในมอืพ่อมี

ปืนอยู่ด้วย และที่ขมับขวาก็มีเลือดไหลออกมาเป็นทางจนโชกไปทั้ง

ร่างของพ่อ 

“อฐิ...” 

ดวงตาที่เบิกกว้างของพ่อและเสียงที่แหบแห้งขาดสะท้าน ชื่อ

ของเขาคือคำาสุดท้ายที่พ่อเปล่งออกมาก่อนจะขาดใจอยู่ในอ้อมแขน

เลก็ๆ ของแม่ผู้หวดีร้องออกมาสดุเสยีง นำ้าตาไหลแทบเป็นสายเลอืด 

ชายหนุ่มมองภาพนั้นด้วยใจที่แตกดับ เสียงครำ่าครวญของคน

รับใช้สองคนดังระงมระคนตกใจอยู่ด้านหลัง คนขับรถของพ่อล้มเลิก

ความตั้งใจที่จะอุม้ร่างใหญ่โตจมกองเลอืดไปโรงพยาบาล ขนุพลสดบั

รบัรูท้กุอย่างโดยที่ไม่มนีำ้าตาสกัหยดไหลออกมา เพราะรู้ว่าวนิาททีี่ลม

หายใจสดุท้ายของพ่อขาดไปแล้ว...คนที่ควรเข้มแขง็ที่สดุต้องเป็นเขา 
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ร่างสูงในเชิต้สนีำา้เงนิกระชบัเรอืนกายผึง่ผายก้าวเดนิอย่าง

มั่นคงเข้าสู่บ้านหลังใหญ่ที่ตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหราสมฐานะเศรษฐ ี

เขาหยุดตรงโถงทางเดินกลางบ้าน เงยหน้าขึ้นไปยังบันไดที่ทอดตัวสู่

ชั้นสอง คนกลุ่มหนึ่งกำาลังเดินลงมาจากบันไดพร้อมกับข้าวของที่ยก

ลงมาราวกบัเจ้าของบ้านกำาลงัจะย้ายบ้าน 

ชายหนุม่ขมวดคิ้วมุน่ เผลอกำามอืแน่นก่อนที่ผูค้นจะรมุล้อมเข้า

มาแทบทุกทิศทางแล้วยกเอาทุกสิ่งผ่านหน้าเขาออกไป ขุนพลเดิน

เข้าไปทางด้านซ้ายของตัวบ้านที่ว่างเปล่า ร้างไร้เฟอร์นิเจอร์ใดๆ  

มอืใหญ่สั่นระรกิยามที่เอื้อมไปจบัลกูบดิประตูห้อง เหงื่อผดุซมึจากทกุ

รขูมุขน ลมหายใจเริ่มขาดห้วง กดข่มความหวาดกลวั ก่อนที่ร่างแกร่ง

เปลอืยอกอวดมดักล้ามสมส่วนจะสะดุ้งลมืตา เขาหอบหายใจรนุแรง 

เหงื่อโซมกาย เมื่อนึกถึงความฝันที่ห่างหายไปจากชีวิตเขานานนับ 

สบิปี 

“เป็นอะไรคะอฐิ” ร่างแน่งน้อยที่นอนอยูเ่คยีงข้างงวัเงยีถามแล้ว

โอบแขนเรยีวกอดรอบเอวสอบ พยายามจะรั้งให้ชายหนุ่มเอนกายลง

นอนต่อ “ยงัไม่เช้าเลย นอนต่อเถอะค่ะ” 

ขุนพลยังหอบหายใจเหนื่อยหนัก เขาหลุบตามองร่างนุ่มเนียน
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ที่เบยีดเข้าแนบชดิ แล้วใช้ฝ่ามอืลูบหน้าตวัเองแรงๆ สะบดัผ้าห่มออก 

ควานคว้าผ้าเช็ดตัวจากพื้นมาพันรอบเอวทำาให้คนบนเตียงผุดลุกขึ้น

มองอย่างเง้างอน 

“อฐิขา ยงัไม่เช้าเลย”

“คณุกลบัไปเถอะ ผมจะออกไปทำางานแล้ว” เขาบอกโดยไม่ได้

มองหน้าหญงิสาวที่ปรนเปรอสวาทกนัมาตลอดคำ่าคนื

เธอทำาปากยื่นแล้วค้อนพลางยิ้มอย่างรู้เท่าทัน “อิฐขา...ยังมี

เวลาอกีตั้งหลายชั่วโมง ออฟฟิศคณุอยู่แค่นี้เอง ขยบัมาใกล้ๆ ปาล์ม

สคิะ ปาล์มจะไล่ความเครยีดที่สะสมในตวัคณุออกให้เกลี้ยงเลย สคิะ” 

ปาลนิเอยีงคอยิ้มยั่วแล้วปล่อยผ้าห่มที่ดงึมาบงัทรวงอกอวบอดั

ให้ร่วงหล่นไปกองที่บั้นเอวคอดกิ่ว พลางขยบัตวัอย่างเย้ายวนไปตรง

ขอบเตียงแล้วเอื้อมมือไปลูบไล้กล้ามท้องแกร่งที่เจ้าตัวเกร็งรับสัมผัส

แผ่วหวิวนั้น มือเรียวป้วนเปี้ยนอยู่แถวปมผ้าเช็ดตัวที่เขาขมวดไว้

หมิ่นเหม่ก่อนจะช้อนตาขึ้นมอง

“อฐิขา...ขยบัมาใกล้ปาล์มอกีนดิสคิะ” 

ขุนพลเกร็งไปทั้งตัว ปาลินมีวิธีทำาให้เขาโอนอ่อนตามเพื่อจะ

ป่ายปีนขึ้นไปพบกบับทเพลงพศิวาสที่เร่าร้อนถงึใจได้เสมอ ชายหนุ่ม

เผลอกดัปากแน่นเมื่อปมผ้าเชด็ตวัถกูมอืดปีลดออก รมิฝีปากนุม่อุน่จดั

แตะลงเม้มเบาๆ บนหน้าท้องแกร่งจนเผลอครางและรูต้วัว่าเขาเครยีด

จรงิๆ นั่นละ ให้ปาลนิเป็นคนช่วยเขาปลดปล่อยความเครยีดให้เบาบาง

ก่อนไปทำางานกไ็ม่ใช่เรื่องเสยีหาย 

หญงิสาวยิ้มอย่างรูใ้จเมื่อร่างแกร่งเริ่มตอบสนองในสิ่งที่เธอรูว่้า

มันดีแค่ไหนถ้าเทียบกับลูกค้าคนอื่น...ขุนพลทั้งหล่อและรู้จักเมตตา 

ผูห้ญงิที่ปรนเปรอความสขุให้เขา ทั้งเงนิ สิ่งของและสมัผสัเอาใจที่เขา

มกัตอบแทนนำ้าใจเธออยู่เสมอ

ปาลินรู้จักขุนพลมาระยะหนึ่งแล้ว เขาเป็นคนระวังตัว แม้ว่า
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หลายครั้งที่เธอพยายามจะเสนอสาวสวยระดบัพรเีมยีมให้เขา แต่ชาย

หนุ่มกลบัไม่เคยสนใจ แต่ถงึอย่างไรขนุพลกเ็ตม็ไปด้วยสญัชาตญาณ

แห่งบรุษุเพศที่ต้องการปลดเปลื้องอารมณ์ทางเพศในร่างกายกบัผูห้ญงิ

ที่เขาไว้ใจแล้วเท่านั้น 

ฉะนั้น หากเขาเรยีกหา เธอกพ็ร้อมจะปรนเปรอเขาให้สดุความ

สามารถ เสยีงครางผะแผ่วจากรมิฝีปากบางที่ผ่านการตดัเยบ็ให้ได้รปู

ดงัใจเจ้าตวัเริ่มดงัไม่ขาดสาย เมื่อร่างแกร่งเป็นฝ่ายโลดแล่นอยู่เหนอื

ร่างบอบบางของเธอ กว่าพายุลูกใหญ่ที่ซัดสาดคนสองคนจนเหนื่อย

หอบสะท้านจะผ่านพ้นไปกต็อนที่แสงแดดด้านนอกสาดจ้า ขนุพลขยบั

ลกุ ขณะที่ปาลนิยิ้มอย่างอิ่มเอมมองตวัเลขในกระดาษแผ่นบาง

ค่าตัวสาวสวยมีระดับที่ไม่ได้ทำาเรื่องบนเตียงเป็นอาชีพ จะรับ

งานแบบนี้ต้องพอใจและเงนิขาดมอืจรงิๆ เท่านั้น แน่นอนว่ามนัต้อง

คุ้มค่าสมราคาค่าศัลยกรรมทั่วเรือนร่างของเธอ ตัวเลขหกหลักที่

ปรากฏอยู่บนเช็คใบนั้นทำาให้หญิงสาวอิ่มเอมยิ่งกว่ารสสัมผัสเร่าร้อน

ที่เขาแถมให้เสยีอกี พลางเกดิความคดิที่ว่า หากทำาให้ขนุพลพอใจมาก

ขึ้น เธอจะได้บินไปศัลยกรรมเพิ่มขนาดหน้าอกหน้าใจให้ใหญ่สมใจ 

ยิ่งขึ้น 

“รกัอฐิจงัค่ะ คนืนี้...”

“จะบ้าเหรอคณุ ขนืผมนอนกบัคณุทกุคนื ผมกห็มดตวักนัพอด”ี  

ชายหนุม่พูดเสยีงห้วนแล้วเดนิเข้าห้องนำ้า ถงึจะปลดปล่อยความเครยีด

กบัปาลนิทั้งคนื แต่เมื่อยนือยูใ่ต้สายนำ้าขนุพลกย็งัต้องทอดถอนใจออกมา 

นับวันความสุขที่เขาซื้อหาหรือที่เกิดจากผู้หญิงคนอื่นที่ต่างเต็มใจให้

เขานั้นยิ่งหายไป ชายหนุม่ไม่เคยรูส้กึอิ่มเอมหวัใจเลย เขากำาลงัคดิถงึ

ใครบางคนซึ่งยิ่งนบัวนัเขากย็ิ่งทรมานกบัการหกัห้ามใจตวัเองขึ้นทกุที

เพยีงแค่นกึถงึใบหน้านิ่งๆ ที่มกัจะแต้มรอยยิ้มอ่อนบางอย่างคน

เย่อหยิ่งเขากอ็ยากจะรบีรดุไปพบหน้าเธอเหมอืนเช่นทกุวนั แม้จะถูก
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พายสุวาทที่ปาลนิจดุขึ้นช่วยบรรเทาได้ชั่วครู่ แต่พอสตกิลบัมาสมบรูณ์ 

หวัใจกร็ำ่าร้องโหยหาราวกบัไม่ได้พบเจอมานานแรมปี 

อยัย์ศยา ชฎาพนัธ์ เพ่งสายตากบัหน้าจอคอมพวิเตอร์ตรง

หน้าขณะพรมปลายนิ้วบนแป้นพิมพ์อย่างคล่องแคล่วอยู่หลังโต๊ะ

ทำางานตวัยาวทรงโค้งซึ่งทำาจากวสัดแุขง็แรงทนทาน มคีอมพวิเตอร์ตั้ง

โต๊ะเรยีงกนัอยู่ลดหลั่นไปตามความสะดวกในการใช้งาน กระทั่งได้ยนิ

เสยีงรองเท้าส้นสงูกระทบพื้นดงัก้องสะท้อนในความเงยีบมาจากหน้า

ลฟิต์ บรเิวณโถงทางเดนิชั้นที่สบิแปดของอาคารสูง และหยดุลงตอน

ที่เธอเงยหน้าขึ้นมอง 

หญงิสาวเบื่อหน่ายแต่จำาต้องยิ้มให้ผู้มาเยอืนตามมารยาท ทั้ง

ที่ความจรงิแทบอยากจะถอนใจ

“ฉนัมาพบคณุขนุพล” แขกสาวในชดุสนีำ้าเงนิสดเอ่ยขึ้น 

อยัย์ศยายิ้มรบัแล้วกดหมายเลขภายในเพื่อแจ้งให้เจ้านายของ

เธอรบัทราบ “เชญิด้านในค่ะ” แล้วหนัไปสบตากบัสาวแว่นผู้ช่วยของ

เธอ 

ฝ่ายนั้นละมอืจากเอกสารการประชมุแล้วลกุขึ้นเดนิไปเปิดประตู

ให้นรสีดุาเดนิเฉดิฉายเข้าไปหาเจ้านายหนุม่สดุฮอตของพวกเธอ ก่อน

จะเดนิกลบัมาตั้งสมาธกิบังานที่พมิพ์ไปได้ครึ่งๆ กลางๆ 

สามปีแล้วที่เธอทำางานกบัขนุพล อดตีรุ่นพี่ที่โรงเรยีนมธัยม คน

ที่เคยพยายามจะจีบเธอ ในตอนนั้นอัยย์ศยายังเป็นคุณหนู ลูกสาว

เจ้าของบรษิทัรบัเหมาก่อสร้างที่แสนรำ่ารวย มรีถหรูคอยรบัคอยส่ง มี

ทุกอย่างที่ต้องการ กระทั่งอุดม ผู้เป็นพ่อทำาธุรกิจพังไม่เป็นท่า ต้อง

จ่ายค่าปรบัให้แก่โครงการแห่งหนึ่งจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว ในขณะ

ที่อยัย์ศยากำาลงัเรยีนอยู่ในมหาวทิยาลยัปีแรก 

อดุมเครยีดและพยายามจะฆ่าตวัตายแต่ทำาไม่สำาเรจ็ จากนั้นก็
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ป่วยหนกัเดนิเหนิแทบไม่ได้ แม่ของเธอกลายเป็นคนที่เข้มแขง็ที่สดุ 

จุฑามาศหันไปจับอาชีพขายตรง แม่รู้ตัวว่าเหมาะกับอาชีพ

ค้าขายอะไรแบบนี้กต็อนที่แม่ตระเวนนำาเครื่องเพชร เครื่องทอง รถยนต์ 

บ้านหลงัใหญ่ หรอืแม้แต่เฟอร์นเิจอร์ที่พอจะแลกเปลี่ยนเป็นเงนิได้ไป

ขายเพื่อนำาเงนิมาเป็นค่ารกัษาพยาบาลพ่อและค่าเล่าเรยีนของเธอกบั

กนัย์ณติา น้องสาวกำาพร้าผู้เป็นหลานแท้ๆ ของแม่ 

หญิงสาวถอนใจออกมาตอนที่โทรศัพท์ภายในดังขึ้น “ค่ะ” 

อยัย์ศยารบัคำาเสยีงเรยีบก่อนจะวางโทรศพัท์เบาๆ 

ขุนพลวางสมาร์ตโฟนรุ่นทันสมัยลงเมื่อได้ยินเสียงเคาะ

ประต ูเขาเอื้อมมอืไปกมุมอืนรสีดุา พรติตสีาวเงนิล้านที่โด่งดงัเป็นพลุ

แตก เมื่อสองปีก่อนเขาพบเธอที่งานอเีวนต์บตัรเครดติอะไรสกัอย่างที่

เขากล็มืไปแล้ว นบัจากนั้นกเ็หมอืนคนอื่นๆ ที่พอเขาชม้ายตามองและ

แสดงทีท่าว่าสนใจเธอ หญิงสาวก็พร้อมจะถลาเข้ามาควงแขนเขา 

ขนุพลลงทนุสำาหรบัคนืแรกกบันรสีดุาในโรงแรมหรูรมิแม่นำ้าเจ้าพระยา 

นรีสุดาเป็นสาวสวยที่เขาเรียกหานานนับปี นั่นเพราะเธอเป็น

คนเข้าใจอะไรง่ายๆ และรกัษากตกิาซึ่งกนัและกนัด้วยดมีาตลอด เพยีง

แต่ว่าพกัหลงัความสมัพนัธ์ของเขากบันรสีดุากลบัจดืชดืจนกลายเป็น

เพื่อนคนหนึ่ง ที่ถอืคต ิไก่เหน็ตนีงู งูเหน็นมไก่ กนิข้าวดูหนงั ดื่มเหล้า

ด้วยกันได้ แต่ไม่อาจมีความสัมพันธ์ทางกายกันได้อีก แถมตอนนี้ 

หญงิสาวกำาลงัมคีวามรกักบันกัธรุกจิหนุ่มชาวอเมรกินัคนหนึ่ง 

ทว่าในความเป็นเพื่อนที่รู้ใจกนัทำาให้หญงิสาวชายตามองคนที่

ไล้หลงัมอืของเธอแผ่วๆ และซ่อนรอยยิ้มขนัเอาไว้สดุกำาลงั ตอนที่รู้ว่า

อยัย์ศยาเข้ามายนืนิ่งอยู่ในห้อง 

ชายหนุ่มเหลอืบมองเลขาฯ สาวซึ่งยนืยิ้มรอคำาสั่งเขาอย่างเช่น

เคยโดยยังไม่ยอมปล่อยมือนรีสุดา แต่อัยย์ศยาก็ยังคงทำาหน้านิ่ง
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เหมอืนนั่นไม่ใช่เรื่องที่เธอต้องแยแส หนำาซำ้าเขายงัเหน็สายตาตำาหนทิี่

ปรายผ่านมาจากเธออีกด้วย เหมือนแม่ชีที่โรงเรียนคอนแวนต์กำาลัง

ด่าทอลูกศษิย์ชายวยัเกรยีน

ขุนพลเป็นเซียนหุ้นที่มีชื่อเสียง ในช่วงเวลาที่ผ่านมาชายหนุ่ม

ถูกเชิญไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านการเงินการ

ลงทนุมากมาย ดกีรปีรญิญาโทด้านการตลาดจากมหาวทิยาลยัดงัของ

สหรัฐอเมริกาด้วยทุนของบริษัทอุตสาหกรรมด้านอาหารรายใหญ ่

ของไทย จนกระทั่งห้าปีให้หลังที่เขาเริ่มหันมาทุ่มเทกับบริษัทค้าวัสดุ

ก่อสร้างขนาดกลาง จนพาบรษิทัเข้าสูต่ลาดหลกัทรพัย์และสร้างความ

เข้มแขง็ให้แก่ธรุกจิที่เขาตั้งใจกบัมนัอย่างมากในนามเวลิด์เฮาส์ 

ชีวิตคนเรามีขึ้นมีลง เขาเชื่ออย่างนั้น ขุนพลเคยอยู่ในจุดที่ลง

ตำ่าสดุมาแล้ว แต่โชคกเ็ข้าข้างเมื่อกนัตมิา น้าสาวของเขาเดนิทางกลบั

จากเยอรมนเีมื่อสบิกว่าปีก่อน ตอนนั้นเขายงัเรยีนอยู่มหาวทิยาลยัด้วย

เงนิค่าจ้างเสริ์ฟอาหาร แจกใบปลวิ พร้อมกบัความฝันที่ไม่เหน็รูปร่าง

แม้เขาจะทดลองทำาอะไรมากมายเกนิเดก็หนุ่มในวยันั้นจะคดิทำาได้

หลงัจากที่ธรุกจิของพ่อถูกโกงจนเป็นหนี้สนิมากมาย พ่อชงิตดั

ช่องน้อยแต่พอตัวทิ้งให้เขากับแม่ต้องย้ายออกจากบ้านหลังใหญ่มา

อยู่ในทาวน์เฮาส์ซอมซ่อ จากคนที่เคยอยูส่ขุสบายชวีติต้องพลกิผนัจาก

หน้ามอืเป็นหลงัมอื แม่ต้องเปิดร้านขายนำ้าเต้าหูเ้พื่อหาเงนิประทงัชวีติ

กนัตามลำาพงัสองคนแม่ลกู กนัตมิาที่กลบัจากเมอืงนอกพลอยลำาบาก

ลำาบนไปด้วยกนั 

แต่แล้วกันติมาที่หัวหกก้นขวิดช่วยลัดดาขายนำ้าเต้าหู้อยู่นาน

นับปีก็ได้รู้จักกับเจ้าสัวดิเรก เจ้าของบริษัทชื่อก้อง ดิเรกถูกชะตากับ

ขุนพล เมื่อน้าสาวแนะนำาให้รู้จัก ฝ่ายนั้นจึงรับส่งเสียให้เรียนถึงต่าง

ประเทศ ประกอบกบัความขยนัขนัแขง็ของชายหนุม่ และประสบการณ์

ที่ได้จากต่างประเทศหลายปีทำาให้เจ้าสัวดิเรกพร้อมมอบตำาแหน่ง
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สำาคญัให้เขาพสิูจน์ตวัเองหลายครั้ง

ขุนพลทำาอยู่ได้ไม่ถึงปีก็พบความขุ่นข้องหมองใจที่บรรดาลูก

หลานเจ้าสวัดเิรกมต่ีอเขา ชายหนุม่จงึเริ่มหนัไปทำาธรุกจิในนามบรษิทั

เวิลด์เฮาส์ จัดจำาหน่ายวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน

และสวน แต่กระนั้นปัจจบุนัขนุพลกย็งัดำารงตำาแหน่งกรรมการที่ปรกึษา

ฝ่ายการตลาดของบรษิทัดอีาร์กรุป๊ ตามความต้องการของเจ้าสวัดเิรก 

หวัเรอืใหญ่ของที่นั่น

ขณะที่ชวีติเขาอยูใ่นช่วงขาขึ้น ดเูหมอืนชวีติของอยัย์ศยาจะอยู่

ในช่วงขาลง เมื่อสามปีก่อนเขาพบเธอโดยบงัเอญิระหว่างไปบรรยาย

ให้ความรู้พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง ทันทีที่เห็นหญิงสาวเขาก็

ตกหลุมรักเธออีกครั้ง โดยไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่า หญิงสาว

ใบหน้าสวยแสนเย่อหยิ่งที่ผู้ชายคนหนึ่งเคยถวลิหาจะถกูชี้หน้าว่าเป็น

เมยีน้อย!

เหมอืนสายฟ้าฟาดเข้าใส่หวัใจทกุครั้งที่คดิถงึถ้อยคำาหยาบคาย

ที่อัยย์ศยาถูกตะโกนใส่หน้า โดยที่เธอได้แต่ก้มหน้ายอมรับ แต่ถึงรู้

แบบนั้นขุนพลก็ยังถูกความหวังอันเลือนรางและความต้องการที่ผุด

แทรกจากรอยรั่วของความรู้สึกเรียกร้องให้เขารีบยื่นมือเข้าไปช่วย  

ทนัททีี่อยัย์ศยาถกูตามอาละวาดจนถกูไล่ออกจากงานเขาจงึชกัชวนเธอ

มาทำางานด้วยค่าจ้างซึ่งมากกว่าที่เดิมถึงสองเท่า ความทรงจำาที่เคย

คดิว่ามนัคงจดืจางไปตามกาลเวลากลบัมาเด่นชดัในห้วงความคดิ

ภาพเดก็สาวใบหน้าพริ้มเพราสะอาดตาในชดุนกัเรยีนที่เคยแต่

เชิดหน้ามองเมิน ไม่ว่าเขาจะเสนอหน้าไปใกล้เธอเพียงใด หนักเข้า

อยัย์ศยากเ็ลี่ยงไม่ผ่านมาให้เขาเหน็อกี จนป่านนี้เวลาที่เขาทอดสายตา

มองใบหน้าสวยที่ยงัไม่ทิ้งรอยเย่อหยิ่งถอืตวั ชายหนุม่กย็งัไม่อยากเชื่อ

ว่า ครั้งหนึ่งอยัย์ศยาเคยขายแม้แต่ศกัดิ์ศรขีองตวัเอง 

“คณุไหมครบั” ขนุพลเรยีกเธอหลงัจากไล้หลงัมอืนรสีดุาจนคดิ
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ว่านานพอให้เลขาฯ สาวอดึอดัใจ “เดี๋ยวคณุช่วยโทร. จองร้านอาหาร

ญี่ปุ่นให้ผมหน่อยนะครบั สามที่”

“ได้ค่ะ” อยัย์ศยารบัคำาเรยีบเฉย ค้อมศรีษะลงแล้วทำาท่าจะเดนิ

ถอยออกไป 

แต่ขนุพลกลบัเรยีกเธอไว้แล้วลกุจากเก้าอี้ เดนิอ้อมมาโอบไหล่

นรสีดุา “คณุไปด้วยกนันะ” 

“อะไรนะคะ!” อยัย์ศยาทำาเสยีงเหมอืนไม่เชื่อหูตวัเอง ขณะที่

เธอกำาลงัจะจมไปกบักองเอกสารที่คั่งค้างจนถงึขนาดคดิว่าจะยอมอด

ข้าวเที่ยงเพื่อเคลยีร์ให้เรยีบร้อย แต่เขากลบัให้เธอออกไปข้างนอกด้วย

กนัพร้อมกบัผู้หญงิที่เขาควง

อัยย์ศยาข่มความรู้สึกไม่ชอบใจเอาไว้ พยายามจะทำาใจให้

เคยชินกับความประเจิดประเจ้อของเจ้านายหนุ่มที่กำาลังโอบนรีสุดา 

ทำาเหมอืนไอ้พฤตกิรรมแบบนี้มนัช่างน่าภาคภูมใิจ 

“ไม่เห็นต้องแปลกใจ ผมจะไปทานข้าวกับนีน่า แล้วก็จะแวะ

ชอปปิงนดิหน่อย แต่คณุต้องไปช่วยผมเลอืกของขวญัวนัเกดิครบรอบ

เจด็สบิสี่ปีของเจ้าสวัดเิรก วนัเสาร์นี้คณุลมืหรอืเปล่า” เขาเลกิคิ้วเป็น

เชงิถามกึ่งตำาหน ิ

“ค่ะ” หญงิสาวรบัคำาจบกเ็ดนิออกไป

พอสิ้นเสยีงปิดประต ูขนุพลกผ็ละจากนรสีดุาไปนั่งบนเก้าอี้ของ

ตวัเอง ใบหน้าเฉยเมยของอยัย์ศยาที่เขาเหน็มาตลอดสามปีก่อให้เกดิ

ความหงดุหงดิพลุง่พล่านที่เขาเริ่มจะเกบ็ไม่มดิ จนนรสีดุาหวัเราะแล้ว

ทำาหน้ากระเง้ากระงอด 

“เลือกของขวัญให้ท่านเจ้าสัว นีน่าก็ช่วยได้ค่ะ ไม่เห็นต้องหิ้ว

คณุเลขาฯ หน้านิ่งไปด้วยเลยนี่คะอฐิขา”

“ผมจ้างเลขาฯ มาทำางานนะครบันน่ีา เรื่องอะไรผมต้องเหนื่อย

ทั้งคดิหาของขวญั ทั้งหิ้วของ ทำาแบบนั้นผมจะจ้างไหมไว้ทำาไม” จู่ๆ 
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เขาก็กลายเป็นคนพาล รอยยิ้มรู้ทันของนรีสุดาทำาให้เขาหงุดหงิด

รำาคาญใจ สาวสวยตรงหน้าเขาไม่มผีลต่อความรู้สกึของอยัย์ศยาเลย 

ขนุพลถอนใจยาว ในช่วงเวลาที่เขาต้องสูญเสยีพ่อ ต้องเข้มแขง็

ในฐานะลกูชายที่เหน็แม่ลำาบากกแ็ทบกระอกัเลอืด ไหนจะสายตาจาก

บรรดาเพื่อนร่วมโรงเรียน ซึ่งส่วนใหญ่ล้วนเป็นลูกเต้าเศรษฐีทั้งสิ้น  

ในยคุนั้นไม่ใช่เขาคนเดยีวที่ต้องแปรสภาพจากคณุอฐิเป็นไอ้อฐิ แต่เพื่อน

หลายคนก็หายหน้าไปเรียนโรงเรียนวัด บางคนก็ไปอยู่ต่างจังหวัด 

ยกเว้นเขาซึ่งใกล้จะสอบจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่หก แม่จึงยอมกัดฟัน

จ่ายค่าเทอมงวดสดุท้ายให้เขาได้เรยีนต่อในโรงเรยีนเดมิ 

หนึ่งในนั้น เขาเกลยีดที่สดุคอืสายตาของนางในฝัน รอยยิ้มและ

แววตาเหน็อกเหน็ใจที่หวงัจะได้จากเธอไม่เคยกระเซน็มาถงึ แค่เขาตั้ง

ท่าจะพดูด้วย อยัย์ศยากย็งัเดนิหนไีปไกลร้อยเมตร เขาเฝ้ามองเธอตา

แทบหลดุ อยัย์ศยากเ็ชดิหยิ่งเหมอืนในตอนนี้ไม่มผีดิ 

ยิ่งคดิขนุพลกย็ิ่งโมโห ตอนนี้เธอเป็นลูกน้องเขาแท้ๆ แถมยงัมี

เรื่องคาวราคตีดิตวัอกีด้วย เธอยงักล้าหยิ่งใส่เขาอกีเหรอ 

“นั่นน่ะสคิะ” เสยีงเย้ยหยนัจากนรสีดุาดงัขึ้น เธอลกุเดนิมายนื

ด้านหลงัคนขี้หงดุหงดิ ค่อยๆ ไล้มอืไปบนไหล่กว้างใต้เชิ้ตสขีาวกระชบั

กายแกร่งแล้วโน้มกายลง ยื่นปากไปพดูเสยีงกระซบิข้างใบหชูายหนุม่

“จะจ้างไว้ทำาไม ถ้าจะต้องหงุดหงิด เพราะคุณไหมไม่หึงอิฐ 

สกัท”ี

ขุนพลตวัดตาขุ่นคลั่กขึ้นไปมองรอยยิ้มหยาดเยิ้มของนรีสุดา 

“อย่าพูดจาเลอะเทอะ ผมไม่ได้คดิอะไรกบัคณุไหม”

หญิงสาวหัวเราะแล้วเลื่อนมือนุ่มๆ มาจับปลายคางของเขา  

“เหรอคะ” นรสีดุาถามเสยีงสงู เลกิคิ้วขึ้นยั่วเย้าแล้วยิ้มหวาน ยื่นหน้ามา

ใกล้จนรมิฝีปากแทบจะตดิกนั ก่อนจะไล้ปลายนิ้วบนแก้มสากราวกบั

เอน็ดูเดก็ชายน่ารกัสกัคนหนึ่ง “นนี่าเชื่อค่ะ ว่าอฐิไม่ได้คดิอะไร”
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ขนุพลถอนหายใจเฮอืก เบี่ยงหน้าหลบฝ่ามอืของนรสีดุา แต่ใน

จังหวะนั้นเองเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น นรีสุดานึกอยากจะแกล้งชาย

หนุ่มบนเก้าอี้จึงแตะริมฝีปากลงไปบนริมฝีปากของเขาอย่างรวดเร็ว 

ขนุพลยกสองมอืขึ้นหมายจะดนัหน้านรสีดุาออก ถงึเขาจะแกล้งทำาตวั

รุ่มร่ามกบัเธอให้อยัย์ศยาเหน็ แต่ไม่เคยคดิจะทำาตวัไม่เคารพสถานที่

แบบนี้  

ทว่าภาพที่เลขาฯ สาวเปิดประตูเข้ามาเห็นก็คือชายหนุ่มกับ

หญงิสาวในชดุเย้ายวนกำาลงัแลกจบูกนัอย่างเมามนั เธอเม้มปากแน่น 

กลั้นอารมณ์หน่วงหนบึที่เกดิขึ้นทกุครั้งที่เหน็การกระทำาอนัน่าทเุรศของ

ขนุพล 

อยัย์ศยาสดูลมหายใจลกึแล้วรายงานสิ่งที่ตั้งใจทนัทด้ีวยใบหน้า

ที่ร้อนผ่าว “ไหมจองโต๊ะเรยีบร้อยแล้วนะคะ ตอนบ่ายโมง คดิว่าถ้าไม่

ออกไปตอนนี้เกรงจะไม่ทนัค่ะ”

พออัยย์ศยาออกไปจากห้อง นรีสุดาก็ผละออกแล้วหัวเราะ

ขบขนัเมื่อเหน็ใบหน้าของขนุพลแดงจดั คงไม่คาดคดิว่าเธอจะกล้าจูบ

เขาก่อนโดยที่เขาไม่ได้สั่ง และคงไม่คดิว่า เลขาฯ ที่เขาไม่ได้คดิอะไร

ด้วยนั้นจะโผล่เข้ามาได้จงัหวะพอดี

“อฐิไม่ได้คดิอะไรกบัคณุไหมนี่คะ ทำาไมต้องใส่ใจด้วย” 
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หลังจบม้ืออาหารที่แสนน่ารำาคาญและสิ้นเปลืองเวลา

อย่างไม่น่าให้อภัยในความคิดของอัยย์ศยา เธอยังต้องมาเดินเลือก

ของขวญัให้เจ้าสวัดเิรก ซึ่งไม่ว่าเธอจะเสนออะไร ขนุพลกไ็ม่เหน็ด้วย  

แถมยงัต้องช่วยผู้หญงิของเขาถอืของ แวะช่วยเขาลองนาฬิกา อยาก

จะขย้อนเอาปลาดิบไม่กี่ชิ้นที่เพิ่งรับประทานเข้าไปออกมา สุดท้าย

ขนุพลกบัเธอกต็กลงกนัได้เรื่องของขวญัสำาหรบัผู้มพีระคณุของเขา 

ในขณะที่เขากลับมาส่งเธอที่หน้าอาคารสูงนั้น เป็นเวลาที่

พนักงานจากบริษัทต่างๆ ที่เช่าอาคารแห่งนี้พากันทยอยกลับบ้าน 

อยัย์ศยากลอกตา ถอนใจยาวระหว่างรอให้ลฟิต์ไต่ระดบัจนถงึชั้นที่สบิ

แปด 

“พี่ไหม หนนูกึว่าพี่คงไม่กลบัเข้ามาแล้ว” กมลพรสาวสวย สวม

แว่นตากรอบดำาร้องทกัเมื่อเหน็หวัหน้าสาวมาถงึ

“งานพี่ยงักองรออยูม่หาศาลจ้ะ” คนพดูทิ้งตวัลงนั่งบนเก้าอี้แล้ว

ยิ้มให้สองสาวอย่างใจดี

“ให้พวกหนูช่วยก่อนไหมคะ” ผู้ช่วยอีกคนอาสาอย่างเห็นใจ  

อารดาเป็นสาวร่างกะทดัรดั มใีบหน้าจิ้มลิ้มพริ้มเพรา แต่เป็นสาวปากจดั 

และชอบทำาตวัเป็นเดก็ช่างเมาท์ แถมยงัพูดจาทะลึ่งตงึตงัไม่น้อย 

2
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“พูดก็พูดเถอะค่ะ คุณอิฐแกจะพาพี่ไหมไปเป็นก้างแกทำาไมก็

ไม่รู้นะคะ จรงิๆ ไม่ต้องเสยีค่าร้านอาหารเลยกไ็ด้นะคะ ถ้าจะนวัเนยี

กนัขนาดนั้น โรงแรมใกล้ๆ นี่กจ็บแล้วค่ะ”

อยัย์ศยาหน้าร้อนผ่าว เธอหนัมาทำาหน้าตาดแุล้วตคีนทะเล้นที่

ทำาท่าสูดปากแล้วหวัเราะคกิ ด้วยคดิไกลไปถงึไหนต่อไหน

“บอสเรานี่เสน่ห์แรงนะคะ นี่ขนาดมีข่าวว่าลูกสาวเจ้าสัวดิเรก

กลับจากนอกแล้ว ยังจะควงคุณนีน่าอีก โอ๊ย อย่างว่าละค่ะ ผู้ชาย 

แซ่บๆ สมยันี้ หายาก ต้องผลดักนัซี้ด” 

อัยย์ศยาร้อนผ่าวไปถึงใบหูแล้วตีคนพูดพล่อยไปอีกที ก่อนจะ

หวัเราะกลบเกลื่อนความรู้สึกร้อนรุ่มที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแล้วยิ้มให้สอง

สาว เมื่ออยู่ลำาพงัหญงิสาวกพ่็นลมออกปากพลางขบัไล่ความคดิเกี่ยว

กบัขนุพลและผู้หญงิของเขาออกไป 

บรรยากาศรอบข้างยิ่งเงียบเชียบ ช่างเป็นช่วงเวลาที่เหมาะ

สำาหรับการเคลียร์งานอย่างยิ่ง หญิงสาวเริ่มจัดการเอกสารที่คั่งค้าง

อย่างเป็นระบบ รองเท้าส้นสูงที่สวมอยู่ถูกสะบัดวางไว้ที่ปลายเท้า 

เสียงท้องร้องโครกครากชวนให้นึกถึงก๋วยเตี๋ยวร้อนๆ หน้าปากซอย

ทำาให้นิ้วเรยีวพรมลงบนแป้นพมิพ์ถี่ขึ้นอย่างฮดึสู้

ตัวเลขตรงด้านขวาของจอคอมพิวเตอร์บอกเวลาสามทุ่มเศษ 

หญิงสาวลุกขึ้นไปรวบรวมแผ่นกระดาษที่สั่งพิมพ์ผ่านระบบเน็ตเวิร์ก

มาจัดเรียงเข้าแฟ้ม หูได้ยินเสียงลิฟต์เปิด แต่เข้าใจเอาเองว่าคงเป็น

พนกังานรกัษาความปลอดภยัที่ขึ้นมาตรวจตราตามชั้นต่างๆ พอวาง

แฟ้มสดุท้ายเรยีบร้อย เธอบดิกายไล่ความเมื่อยล้าบรเิวณบ่าไหล่ อด

คดิไม่ได้ว่าป่านนี้ขนุพลผูไ้ม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้เธอคงจะไประเรงิรกักบั

นรีสุดาอยู่ที่คอนโดสุดหรูของเขาอย่างสบายอารมณ์ อัยย์ศยาอยาก

จะเบ้ปากเมื่อนกึถงึเขา แต่เธอกเ็คยชนิเสยีแล้วกบัตวัตนของขุนพล 

สามปีที่เธอทำางานให้เขา ชายหนุ่มควงผู้หญิงหลายคน แต่ที่
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เห็นบ่อยสุดก็ปาลินกับนรีสุดานี่ละ ขุนพลจะรู้บ้างไหมว่าทุกคนที่เข้า

มารุมล้อมเขาล้วนเห็นแก่ความโก้หรู หน้าตา บารมี และความสุข

สบายแทบทั้งสิ้น 

หญิงสาวส่ายหน้าก่อนจะสะดุ้งเมื่อเห็นคนที่กำาลังนินทาในใจ

ยืนอยู่ตรงหน้า ลมหายใจสะดุดขาดห้วงจนต้องปรับสีหน้าในทันท ี

“คณุอฐิ” 

“ทำาไมทำาหน้าแบบนั้น” เขาหัวเราะในลำาคอขณะมองสีหน้า

ตกใจของเลขาฯ ตวัเอง “กำาลงัคดิอกศุลกบัผมอยู่ละส ิใช่มั้ย” เขายก

มมุปากเป็นเชงิเยาะที่รู้ทนัเธอ

“เอ่อ” อยัย์ศยามวัแต่ใจเต้นแรงจนลมืคำาโกหก เธอกำาลงันนิทา

เขาในใจจรงิๆ หญงิสาวส่ายหน้า สบตากนันานเกนิไปจงึรบีก้มหลบ

หยิบจัดทุกอย่างบนโต๊ะแล้วคว้ากระเป๋าคล้องไหล่ ก่อนจะปั้นยิ้มให้

เขา “คณุอฐิลมือะไรเหรอคะ พอดไีหมกำาลงัจะกลับแล้วค่ะ”

“เปล่า” เขาตอบเสียงสูง ยักไหล่น้อยๆ “แค่แวะมาดูความ

เรยีบร้อย”

“ถ้างั้น ไหมขอตวักลบับ้านก่อนนะคะ” 

“เดี๋ยวไหม” 

“คะ?” หญิงสาวหันกลับมาตามเสียงกึ่งสั่งของเขาแล้วต้องรีบ

ถอยเท้ากลับไปหนึ่งก้าวอย่างตกใจ เผลอสูดกลิ่นหอมสะอาดเจือ 

กลิ่นนำ้าหอมอ่อนๆ จากเรอืนกายสูงเข้าไปเตม็รกั เกอืบจะเผลอสูดให้

ลึกๆ อีกรอบ เพราะอยากรู้ให้แน่ชัดว่ามันเป็นกลิ่นนำ้าหอมยี่ห้ออะไร 

หรือจะเป็นเพราะมีกลิ่นสรุาอ่อนๆ อยู่ในลมหายใจของเขาตอนนี้เลย

ทำาให้เธอใจสั่นหววิพกิล

ขณะที่ขนุพลนิ่งไปอดึใจ เขากห็ยบิกระดาษใบหนึ่งจากกระเป๋า

สตางค์ยื่นให้เธอ “ไปจดัการตวัเองให้พร้อมสำาหรบัการไปงานวนัเกดิ

เจ้าสวัดเิรกกบัผม วนัเสาร์นี้ หกโมงเยน็”
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อัยย์ศยามองตัวเลขบนเช็คซึ่งนับว่ามากโข แต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่อง

แปลก ขุนพลอาจจะเป็นเจ้านายที่แปลกๆ แต่เขามักจะใจบุญกับ

พนักงานเสมอ กับเธอเขาทำาบ่อยจนเธอชิน จนรู้ว่าไม่ควรปฏิเสธทุก

อย่างที่เขาให้ เพราะมันจะทำาให้เขาหงุดหงิดและพาล เล่าให้ใครฟัง

คงไม่มีใครเชื่อ ว่าขุนพลเคยพาเธอไปงานเลี้ยงแห่งหนึ่งแล้วพบว่า 

ลำาคอของเธอว่างเปล่า เขาจงึแวะร้านเพชรเพื่อซื้อชดุเครื่องประดบัเพชร

ให้เธอสวมและไม่เอาคนื 

หญงิสาวเริ่มวางแผนคร่าวๆ ให้ทกุอย่างเสรจ็ก่อนหกโมงเยน็วนั

เสาร์ก่อนที่เขาจะไปรบัเธอ ทว่าขนุพลกลบัสั่งต่อจนเธอแทบหวัทิ่ม

“เจอกนัที่ร้านดาด้า” 

เขาหมายถึงระรินดา เพื่อนสนิทของอัยย์ศยาที่คบหากันมา

ตั้งแต่เดก็ เรยีนมาด้วยกนัตั้งแต่มธัยมถงึมหาวทิยาลยั

“ค่ะ” อยัย์ศยารบัคำาสั้นๆ แล้วเดนิมุ่งหน้าไปยงัลฟิต์ด้วยความ

รู้สึกหน่วงลึกประหลาด คงเป็นเพราะชื่อของเพื่อนสาวเจ้าของร้าน 

เบเกอรแีละคาเฟกาแฟสดุหรยู่านทองหล่อกระมงั ยิ่งนบัวนัเธอยิ่งรูส้กึว่า

ขนุพลจงใจข่มเธอให้ตวัลบีลงจนกลายเป็นไม้จิ้มฟัน 

เขารู้จกัระรนิดามาพร้อมกบัเธอ แต่นำ้าเสยีงและสรรพนามที่พดู

ถงึบ่งบอกความสนทิสนมที่เขามใีห้ต่างกนั หญงิสาวถอนใจตอนที่ลฟิต์

เปิดออก ลืมเรื่องก๋วยเตี๋ยวเจ้าอร่อยไปชั่วขณะ เปลือกตาหนักอึ้งจน

นึกถึงแต่ห้องนอน แต่ตอนที่เธอกำาลังจะเอื้อมมือไปกดปิดลิฟต์  

เจ้านายหนุ่มกก็้าวเข้ามายนือยู่ในกล่องโดยสารแคบๆ ด้วยกนั 

“ไปกนิข้าวเป็นเพื่อนผมหน่อยส”ิ

อัยย์ศยากำาลังจะหันไปปฏิเสธอย่างมีมารยาทเท่าที่เธอจะ

อดทนต่อการใช้งานไม่เกรงใจของเขาได้ แต่เสยีงท้องของเธอกลบัร้อง

ครวญครางจนได้ยินชัดในขณะที่ลิฟต์ไต่ระดับลงมาถึงชั้นล่างสุดของ

อาคาร หญงิสาวแก้มร้อนผ่าวกบัเสยีงหวัเราะทุ้มๆ ในลำาคอ 
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“ถ้าจะบอกว่าไม่หิวนี่ ถือว่าผิดศีลข้อสี่เชียวนะครับ ไหม” 

ขุนพลหรี่ตาลง ผิวหน้าของเขาอมชมพู ไรหนวดเขียวครึ้ม และกลิ่น

ลมหายใจของเขาทำาให้เธอแทบล้มทั้งยนื

อยัย์ศยาเดนิลบูขนแขนที่ลกุเกรยีวเพราะเสยีงนุม่ๆ ที่เขาใช้เรยีก

ชื่อเล่นของเธอ หญงิสาวจ้องแผ่นหลงัใต้เชิ้ตสขีาวอย่างเหลอือด แต่

ในที่สุดเธอก็ข่มอารมณ์ตัวเองลงได้เหมือนทุกครั้ง เดินตามเขาไปขึ้น

รถนำาเข้าสุดหรูเพื่อตรงไปรับประทานมื้อดึกกับเจ้านายเหมือนไม่ใช่

เรื่องแปลกอะไร เขาทำาแบบนี้เสมอมาสามปีแล้ว 

สตอรีออลเลิฟเป็นร้านกาแฟที่ตกแต่งด้วยบรรยากาศ 

องิลชิคนัทร ีเน้นโทนสนีำ้าตาลขาว และประดบัด้วยดอกไม้สไตล์วนิเทจ 

เพิ่มสสีนัให้ร้านดูอบอุ่น เหมาะแก่การมานั่งพูดคยุ พกัผ่อนหย่อนใจ 

ระรินดาหันมาเปิดร้านร่วมกับเพื่อนๆ อีกกลุ่มเมื่อสองปีที่แล้ว 

ด้วยทำาเลและรสชาตขิองเมนูอาหารกบัเครื่องดื่มทำาให้ร้านฮติตดิปาก 

มลีูกค้าแวะเวยีนมาอดุหนนุไม่เคยขาด เจ้าของร้านสาวดูเหมอืนคนที่

ชอบเพ้อฝัน ใช้ชีวิตมนุษย์เงินเดือนได้ไม่ถึงสามปีก็ทนไม่ไหว โชคด ี

ที่ฐานะทางบ้านของระรินดาจัดอยู่ในขั้นรำ่ารวย เธอจึงลาออกมาเปิด

ร้านในฝันเป็นของตวัเอง ด้วยความตั้งใจที่จะให้ร้านนี้เป็นสถานที่แห่ง

ความทรงจำาสำาหรบัคู่รกั 

ระรนิดามกัจะยิ้มอย่างปลื้มปริ่มเสมอเวลาเหน็คู่รกันดัพบกนัที่

ร้านของเธอเพื่อบอกรกัและพดูคยุกนั แต่มกัจะโกรธเมื่อรูว่้าคูร่กัคู่ไหน

มาใช้ร้านของเธอเป็นสถานที่บอกเลกิกนั ทั้งหมดนั่นกเ็พราะระรนิดา

ไม่ค่อยสมหวงัในความรกั แถมหมอดทูี่เธอชื่นชอบยงัการนัตอีกีว่า ชวีติ

ของเธอนั้นดวงจะต้องห้อยโหนอยูบ่นคานทองไปจนอายเุกอืบสี่สบิถงึ

จะมลีุ้นได้แต่งงาน

“ฉันต้องรักษารูปร่าง ใบหน้า และรอยยิ้มของฉันให้สวย 
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ประหนึ่งคณุอั้ม พชัราภา” คนพดูยดืกายขึ้นแล้วบดิตวัพอยต์เท้าน้อยๆ 

หลังจากเล่าคำาพยากรณ์ของหมอดูชื่อดังให้อัยย์ศยาฟัง ก่อนจะยิ้ม

เคลิ้มฝันแล้วยกมือขึ้นแตะที่คาดผมรูปขนมมาการองบนศีรษะ “แก 

ลองคดิสไิหม ว่าผู้ชายคนนั้นเขาจะต้องหลงใหลกลิ่นหอมของเบเกอรี

แสนอร่อยที่แค่ได้กลิ่นกร็ูว่้ารสชาตขิองมนัจะละมนุลิ้นแค่ไหน เหมอืน

ขนมมาการอง สหีวานน่าลิ้มลอง พอกดัเข้าไปข้างในกจ็ะพบกบัความ

ชุ่มฉำ่า ละลายอยู่ที่ปลายลิ้น”

“นี่ หยุดบ้าได้แล้ว” อัยย์ศยาปรามเพื่อนแล้วหัวเราะขบขัน 

“กลิ่นขนมมาการองนี่นะจะทำาผู้ชายได้กลิ่นแล้วเกิดพิศวาสแกขึ้นมา 

น่ะ” ถ้าเป็นกลิ่นเหล้าผสมนำ้าหอมกว่็าไปอย่าง เมื่อเผลอคดิ อยัย์ศยา

กห็น้าร้อนผ่าว จนต้องแก้เก้อด้วยการคว้านำ้าผลไม้ปั่นมาดื่ม ขณะที่

ระรนิดากระแทกตวัลงนั่งทำาหน้ามุ่ย

“จรงิๆ นะ แก ช่วยฉนัคดิหน่อยส ิฉนัตื่นเต้นจะแย่ แค่คดิถงึรมิ

ฝีปากหนานุ่ม มไีรหนวดเขยีวๆ เหนอืปากที่กำาลงังบัขนมสสีวย แล้ว

แตะปลายลิ้นละเลียดขนมสีหวานเหมือนริมฝีปากของฉัน ฉันก็แทบ

จะอดใจรอไม่ไหวแล้ว”

“ทหีลงัแกเลกิไปดหูมอเถอะยายด้า” อยัย์ศยาหลบุตามองแก้ว

เครื่องดื่มแล้วพดูกลั้วหวัเราะ จงึไม่เหน็ว่าเพื่อนสาวของเธอกำาลงัทำาตา

เคลิ้มอยู่กับใบหน้าหล่อเหลา ริมฝีปากสีฉำ่าหยักสวย และไรหนวด

เขยีวๆ เหนอืรมิฝีปากมาจนถงึใต้คางบกึบนึ “ผูช้ายที่กนิขนมมาการอง 

แบบนั้น ระวงัเขามสีามอียู่แล้วนะยะ”

“นี่ไง...ในที่สุด เขาก็มายืนอยู่ตรงหน้าฉันจนได้” ระรินดาทำา

เสยีงยานคาง

หญิงสาวในชุดราตรีสีโอลด์โรสตัดเย็บอย่างประณีตสมราคา

และทนัสมยัเงยหน้าที่แต่งแต้มด้วยเครื่องสำาอางอย่างบรรจงเป็นพเิศษ 

มองตามสายตาหยาดเยิ้มของเพื่อนแล้วใจแกว่ง 
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ขุนพลยกมุมปากยิ้มเหมือนเขาจะบ้าจี้ตามมุกเพ้อฝันนั่น “หิว

นำ้าอะคณุ สั่งอะไรให้ผมดื่มหน่อยสคิรบั” 

ระรินดาออกจากภวังค์แล้วยืดกายขึ้น สวมวิญญาณเจ้าของ

ร้านรบีเสนอเมนูมากมายให้ชายหนุ่มเลอืกด้วยนำ้าเสยีงสดใส “ตกลง

พี่อฐิสนใจเมนูไหนคะ ดาด้าจะได้สั่งให้” ถามจบแล้วเอยีงคอยิ้มกว้าง

ใส่ดวงตาคมเข้มแล้วเผลอนอกเรื่อง “พี่อฐิมแีฟนหรอืยงัคะ”

คนถูกถามเหลอืบตาไปมองหญงิสาวในชดุราตรทีี่ขบัผวิของเธอ

จนผดุผ่องชวนใจสั่น แล้วหนัมายิ้มให้ระรนิดาที่ยิ้มล้อเลยีนแล้วบดิตวั

เขนิอาย

“แฟนมี แฟนพี่ก็ต้องมาสิครับน้องดาด้า นี่ดาด้าเห็นพี่มากับ

ใครล่ะ มีหรือเปล่า” เขาตอบยียวนแล้วนั่งลงบนเก้าอี้ตัวที่ระรินดา 

เพิ่งลกุ 

“อุ๊ย! ไม่รูห้รอกค่ะ ด้าเหน็พี่อฐิมาแต่กบัยายไหม ไม่เหน็มแีฟน 

ถ้าดาด้าจะจบีพี่อฐิจะไฟเขยีวหรอืเปล่า พอดหีมอดคูนนี้ท่านแม่นมาก

เลยนะคะ บอกว่าด้าจะเจอเนื้อคูภ่ายในปีนี้ ถ้าพลาดละกจ็ะไปเจออกี

ทตีอนใกล้สี่สบิ” หญงิสาวทำาหน้ามุ่ย “ถ้ารอจนสี่สบิ ด้าคงต้องเกบ็

เงนิไว้ดงึคาง ทำานม ฉดีโบทอกซ์เยอะๆ แน่ ถ้าเป็นไปได้ด้ากอ็ยากจะ

ได้ผู้ชายที่ทั้งหล่อ ทั้งดี ทั้งรวย ทั้งเก่งแบบพี่อิฐมาดูแลหัวใจ เราก ็

รู้จักกันมาตั้งนานแล้ว พี่อิฐก็ยังไม่มีใคร ด้าก็ยังไม่มีใคร เรามาลอง

คบกนัไหมคะ”

ขนุพลหวัเราะ แล้วแกล้งผลกัใบหน้าสวยที่ลอยเข้ามาใกล้ออก

ไปอย่างไม่จรงิจงั “พอได้แล้ว ชมซะเขนิจรงินะเนี่ย ถ้าพี่ดขีนาดนั้น พี่

คงไม่บ้ามาคบกบัคนประสาทอย่างด้าหรอก”

“อ้าว” ระรินดายืดตัวอย่างเง้างอนแล้วสะบัดหน้าใส่ชายหนุ่ม 

“กแ็ล้วแต่ ด้าถอืว่าให้โอกาสพี่อฐิแล้วนะคะ อย่ามาเสยีดายทหีลงั” 

ระรนิดาสะบดัก้นลกุหนไีปโดยมสีองคนหวัเราะตามหลงั นี่เป็น
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เหตุการณ์ประจำาที่มักเกิดขึ้นในการพบหน้ากันกับระรินดาเสมอ พอ

เจ้านายกบัเลขาฯ เผลอตวัหนัมาสบตากนัต่างคนกต็่างหบุยิ้ม ขุนพล

ถอืโอกาสนั้นจดจ้องใบหน้าสวยที่แสนจะขาดแคลนรอยยิ้ม ทกุตาราง

นิ้วบนตวัอยัย์ศยาดดูจีนเขาใจสั่น เรยีวขาขาวเนยีนที่ซ่อนปลายเท้าไว้

ในรองเท้าส้นสูงสีสวยเข้ากับชุด เอวคอดกิ่วรับสะโพกกลมกลึง 

ทรวงอกขนาดกำาลังพอดีที่ถูกห่อหุ้มด้วยเนื้อผ้าขับผิว ยิ่งทำาให้ชาย

หนุ่มรู้สกึเหมอืนคนกระหายนำ้า เขาเมนิไปอกีทาง แต่ไม่วายกระแนะ-

กระแหนอย่างคนปากไม่อยู่สขุ

“คณุน่าจะใช้เงนิผมซื้อผ้าคลมุไหล่มาสกัผนืนะไหม หรอืว่าเงนิ

ไม่เหลอื” 

อยัย์ศยายิ้มอ่อนให้เขาโดยไม่โต้เถยีง เพราะรูว่้าการทุม่เถยีงกบั

คนเช่นขนุพลนั้นเปล่าประโยชน์ เขาคงไม่หวัเราะแล้วผลกัหวัเธออย่าง

เอ็นดูเหมือนที่ทำากับระรินดา หญิงสาวสูดลมหายใจขับไล่ความคิด

น้อยใจออกไปอย่างรวดเรว็ 

พอระรนิดาถอืแก้วนำ้าสหีวานเดนิกลบัมา พร้อมกบัขอให้ขนุพล

ช่วยถ่ายภาพพร้อมแก้วเครื่องดื่มแล้วเชก็อนิร้านให้ ชายหนุม่กย็อมทำา

แต่โดยด ี

ก่อนออกจากร้านเขายดัแก้วเครื่องดื่มให้เลขาฯ ของเขาถอื 

อัยย์ศยาได้แต่กลอกตามองบนแล้วเดินตามหลังเขาไปโดย 

ไม่ปรปิากบ่น เมื่ออยู่ลำาพงับนรถ เขาปรายตามองเธอเป็นระยะ พอ

หญงิสาวแกล้งทำาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ขนุพลกถ็อนใจอย่างคนไร้มารยาท

“ผมซื้อนำ้ามาแก้วละร้อยห้าสิบเพื่อปล่อยให้มันละลายไปเหรอ

ครบั ผมขบัรถอยู่ คณุไม่เหน็เหรอ” 

อยัย์ศยาเอื้อมมอืไปหยบิแก้วนำ้าที่วางอยูใ่นช่องวางแก้วแล้วยื่น

ให้คนขบัรถดื่ม แรงดูดจากแก้วที่เธอถอืทำาให้หญงิสาวใจสั่นหววิแต่ก็

ต้องเก็บอาการ แล้วนึกโทษเพื่อนสาวจอมบ้าบอของเธอที่ดันมาพูด
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เรื่องผู้ชายกินมาการองให้ฟัง มันทำาให้อัยย์ศยาขนลุกและทำาให้แก้ม

ของเธอร้อนผะผ่าว 

งานเลี้ยงวันเกิดเจ้าสัวดิเรกจัดขึ้นอย่างอบอุ่น งานไม่ได้

ใหญ่โตอะไร มีเพียงนักดนตรีบรรเลงไวโอลินคลอเบาๆ ทำาให้การ

สนทนาของแขกกับสมาชิกครอบครัวที่มารวมตัวกันพูดคุยได้สะดวก

โดยไม่ต้องตะเบง็เสยีง บาร์อาหารจดัไว้มมุหนึ่งของสนามกว้างเขยีวขจ ี

มเีก้าอี้สขีาวผกูโบสทีองตั้งกระจายไปทั่วสวนจนถงึบรเิวณสระว่ายนำ้า 

อยัย์ศยาเดนิตามเจ้านายหนุม่โดยเว้นระยะห่างสองก้าว เจ้าสวั

ดเิรกเป็นชายชราที่ยงัมสีขุภาพแขง็แรง ผวิพรรณเปล่งปลั่งอย่างคนที่

อยู่สุขสบายและรำ่ารวยมหาศาล อัยย์ศยาเคยพบท่านสามสี่ครั้งจาก

การตดิตามขนุพลไปประชมุที่สำานกังานใหญ่ของดอีาร์กรุ๊ป 

ชายสูงวัยผู้ครำ่าหวอดวงการธุรกิจครบวงจรท่านนี้มีความเอ็นดู

เจ้านายของเธอมากถงึมากที่สดุ บางครั้งเธอเคยเหน็ดเิรกสั่งให้ทกุฝ่าย

ที่เกี่ยวข้องทำาตามคำาแนะนำาของขุนพลกลางที่ประชุม จึงไม่แปลก 

หากว่าบรรดาผู้บริหารรุ่นใหญ่และลูกหลานหลายคนในตระกูลวิทย์- 

เทวนิท์จะไม่ค่อยชอบหน้าขนุพล

หลังจากที่ชายหนุ่มเข้าไปมอบของขวัญและอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่

เขานบัถอืแล้ว อยัย์ศยากเ็ดนิตามเขาออกมายงัส่วนที่จดัเป็นงานเลี้ยง 

ขนุพลรู้จกัแขกแทบทกุคนในงาน เขานั่งลงพดูคยุกบักลุม่ลกูหลานของ

เจ้าสวัดเิรก อยัย์ศยาเดนิเลี่ยงไปที่บาร์อาหาร ตกัอาหารอย่างละนดิ

ละหน่อยสำาหรบัเธอและเจ้านาย ก่อนจะพบว่าที่นั่งของเธอไม่ว่างอกี

ต่อไปแล้ว เพราะตอนนี้ข้างๆ ชายหนุม่มหีญงิสาวสวยคนหนึ่ง หุน่อวบอดั 

ผวิขาวอมชมพูกำาลงันั่งพดูคยุอย่างยิ้มแย้มพลางชกัชวนให้ขนุพลลอง

ชมิอาหารหลากหลายที่อยูต่รงหน้าเขา อาหารสองจานในมอือยัย์ศยา

จงึไม่รู้จะวางลงตรงไหน 
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“อ้าว ไหม นี่คณุเปรมพลอย ลูกสาวคนเลก็ของเจ้าสวัดเิรก” 

พอรู้ว่าหญิงสาวที่นั่งแทนที่เธอเป็นใครอัยย์ศยาก็รู้สึกใบหน้า

ร้อนผ่าว และเพราะถอืจานอยูส่องมอืหญงิสาวจงึไม่ได้ไหว้เปรมพลอย

อย่างที่ควรจะทำา ชื่อของเปรมพลอยนั้นเธอได้ยนิมาสกัพกัแล้ว ลูกสาว

คนสวยของเจ้าสัวดิเรกที่คนเป็นพ่อทั้งรักทั้งห่วงและหวังจะฝากฝังให้

ขนุพลดูแล เธอรู้ว่าดเิรกพยายามจะให้สองคนรู้จกัรักใคร่กันไว้ตลอด

มา แต่ไม่คดิว่าพอได้เหน็สองคนนั่งเคยีงข้างพูดคยุกนัจรงิๆ ใจจะสั่น

ถงึเพยีงนี้ 

เปรมพลอยก็คงจะเขม่นหน้าเธอในวินาทีแรกที่สบตากัน และ

ในวนิาทต่ีอมาที่ขนุพลขยบัจานคปัเค้กสารพดัรปูทรงตรงหน้าออกเพื่อ

รบัจานของเธอไปวางแทน เปรมพลอยกเ็พิ่มความแรงของสายตาที่มอง 

อยัย์ศยาขึ้นอกีสบิเท่า 

“ไหมขอตวัไปห้องนำ้าก่อนนะคะ ถ้าคณุอฐิมอีะไรกเ็รยีกไหมนะ

คะ” เธอบอกเขาเบาๆ ชายหนุ่มไม่ได้พยกัหน้ารบัหรอืจรงิๆ แล้วเธอ

เลี่ยงที่จะไม่มองตาเขามากกว่า หญงิสาวไม่อยากยนืเก้กงัอยู่ตรงนั้น

ให้นานนัก เธอเคยได้ยินเรื่องระหว่างลูกสาวคนเล็กของเจ้าสัวกับ

ขนุพลอยู่บ่อยๆ แต่เมื่อได้ยนือยูต่่อหน้าผูห้ญงิที่ใครต่อใครต่างเล่าลอื

ว่าเป็นคู่หมายของเจ้านายหนุ่ม อัยย์ศยากลับรู้สึกตัวลีบเล็กลงไป

ทนัตา

อารามรีบร้อนทำาให้เธอเกือบจะชนกับร่างสูงจนแทบจะล้มลง

กองกบัพื้น ถ้าไม่มวีงแขนแกร่งของใครคนนั้นรั้งเอวของเธอไว้

หญงิสาวใจเต้นกระหนำ่ากบัเสยีงหวัเราะขบขนัทุม้เบาจากลำาคอ

ของทิวเมธ เธอจำาได้ว่าเคยพบเขาในที่ประชุมของดีอาร์กรุ๊ปครั้งหนึ่ง 

ลูกชายภรรยาคนที่สองของท่านเจ้าสัวดิเรกที่ถูกกล่าวขานว่าเป็น

เจ้าของตำาแหน่งรองประธานที่ดเิรกรอคอยให้กลบัมาจากต่างประเทศ 

“ขอบคณุค่ะ” อยัย์ศยาคดิว่าเสยีงของเธอคงแทบไม่พ้นลำาคอ
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ตอนที่สบตาระยิบระยับเจ้าชู้เล็กๆ ของทิวเมธ เขาประคองแผ่นหลัง

ของเธอให้ยืนอย่างมั่นคงท่ามกลางสายตาของคนรอบข้างที่หันมอง

เป็นตาเดยีว 

“คณุไหมคงจะรบีร้อนไปห้องนำ้าน่ะค่ะพี่เมธ กเ็ลยไม่ทนัระวงั” 

เปรมพลอยพูดยิ้มๆ แต่แววตากลบัเตม็ไปด้วยความหยามเหยยีด 

“ผมพาไปก็ได้ครับ” ทิวเมธรีบเสนอขึ้นอย่างมีนำ้าใจ รอยยิ้ม

กระจ่างเตม็วงหน้า

“ดีเลยค่ะ คุณไหมมากับคุณอิฐ แล้วคุณอิฐก็กำาลังคุยธุระกับ 

พี่กายแล้วกพ็ลอย พี่เมธว่างช่วยพาคณุเลขาฯ ไปห้องนำ้าหน่อยกด็คี่ะ 

บ้านนี้กว้างอย่างกับสนามฟุตบอล เดินไม่ดูตาม้าตาเรือ ได้หลงกัน

พอด”ี 

อัยย์ศยาแก้มร้อนวูบวาบ เธอเบี่ยงตัวให้พ้นฝ่ามือที่ยังเกาะ

ประคองเอาไว้ ได้ยนิเสยีงหวัเราะ แต่ไม่ได้เงยหน้าขึ้นมองเปรมพลอย

ผู้กำาลงัยิ้มหวานเยิ้มให้เจ้านายของเธอ 

ระหว่างทางทิวเมธเดินเว้นระยะห่างพอไม่ให้น่าเกลียด

และชกัชวนเธอพดูคยุตลอดเวลา พาให้อยัย์ศยารูส้กึคลายความอดึอดั

ลงมาก และเขากเ็กบ็มอืเกบ็ไม้อย่างสภุาพบรุษุ ไม่ใช่พวกฉวยโอกาส

อย่างที่เธอแอบหวาดหวั่น 

“ผมรู้สกึว่าผมคุ้นหน้าคณุไหมจงัเลยครบั เราเคยเจอกนัที่ไหน

มาก่อนหรือเปล่าครับ ขอโทษที่ต้องถามเหมือนมุกจีบหญิงเมื่อกาล

ก่อน แต่มนัตงดิใจจรงิๆ ครบั”

“คงจะเคยพบกันที่ดีอาร์กรุ๊ปน่ะค่ะ ไหมติดตามคุณอิฐไปทุก

ครั้ง แต่พกัหลงัไม่ค่อยได้พบคณุทวิเมธ” เธอตอบตามความจรงิ ไม่

แปลกที่เขาจะจดจำาพนักงานตัวเล็กๆ คนหนึ่งที่เดินไปมารอบตัว 

พวกเขาไม่ได้ 
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ทวิเมธครางในลำาคอเหมอืนนกึออก “ห้องนำ้าอยูต่รงนั้นครบั ข้าง

ในบ้านมแีต่ผูใ้หญ่เยอะแยะไปหมด ผมกลวัคณุไหมจะเกรง็เลยพามา

ที่ด้านหลงัแทน ผมจะรอตรงนี้นะครบั” เขาบอกพลางผายมอืให้เหน็

อาคารสองชั้นสไตล์โมเดิร์นผสมผสานศิลปะร่วมสมัยขนาดกะทัดรัด 

“เดนิเข้าไปในบ้านนะครบั ประตไูม่ได้ลอ็ก มองด้านซ้ายจะเหน็ห้องนำ้า

ครบั” 

อยัย์ศยากวาดตาสำารวจอยูอ่ดึใจ ก่อนจะเดนิไปเข้าห้องนำ้าตาม

ที่ทวิเมธบอก 

เมื่อกลับออกมาก็พบคนตัวโตนั่งรออยู่บนเก้าอี้เหล็กสีดำา ตรง

ระเบยีงบ้านที่ยื่นออกจากตวับ้าน มเีบาะหนงัวางรองบนเก้าอี้ทั้งสี่ตวั 

“นั่งก่อนไหมครบั”

อัยย์ศยาคิดจะปฏิเสธ แต่พอเห็นว่ามีทางเดินที่ลัดเลาะไปเข้า

ครวัของตกึใหญ่ และบรรดาพนกังานของบ้านนี้กเ็ดนิผ่านกนัขวกัไขว่

เธอจงึคดิว่านั่งพกัเท้าที่ปวดเมื่อยสกัครู่กค็งจะด ี“ค่ะ”

“คณุไหมทำางานกบัคณุอฐิมาหลายปีแล้วเหรอครบั”

“สามปีแล้วค่ะ”

“มน่ิา ผมถงึได้คุน้หน้าคณุไหมมากๆ เสยีดายนะครบัที่สองปีที่

ผ่านมาผมไปเรยีนต่อที่อเมรกิาซะก่อน ไม่งั้นคงสนทิกนัไปตั้งนานแล้ว” 

ทวิเมธอมยิ้ม นกึชื่นชมกริยิาเรยีบเฉยแต่ซ่อนความอ่อนหวานไว้จนเขา

อยากจะลองค้นหาความหวานจากภายใต้ท่าทางนิ่งๆ นั่น คงเป็น

เพราะชุดราตรีสีโอลด์โรสกับเครื่องเพชรกระจุ๋มกระจิ๋มของต่างหูและ

สร้อยคอของเธอกระมงัที่วบัวาวแต่พองาม ไม่เยอะจนเกนิไป ขบัออร่า

ให้เธองดงามราวกับผู้ดีมีเงินจนเขาไม่อยากละสายตาไปจากเธอเสีย

ด้วยซำ้า 

“ต่อไปกค็งได้พบกนับ่อยขึ้นค่ะ”

“พูดแบบนี้แสดงว่าคุณไหมไม่มีความคิดจะเปลี่ยนงานไปจาก
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คณุอฐิเลยใช่ไหมครบัเนี่ย” เขากลั้วหวัเราะ มองอยัย์ศยายิ้มอย่างไม่

เจาะจงว่าคอืการยอมรบัหรอืปฏเิสธยิ่งทำาให้ทวิเมธอยากรูจ้กัเธอมาก

ขึ้น “น่าอจิฉาคณุอฐินะครบั มลีูกน้องที่แสนดแีบบคณุไหม”

อยัย์ศยาหวัเราะเบาๆ อย่างนกึขนั “คงไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะ”

“อย่าถ่อมตวัสคิรบั มเีลขาฯ แบบคณุไหมจะควงไปงานที่ไหน

ด้วยก็ไม่อับอายขายหน้าใคร ส่งเสริมสง่าราศีให้เจ้านายอีกต่างหาก

ครบั ถ้าผมมลีูกน้องดีๆ  แบบคณุ ผมจะไม่มวีนัปล่อยไปแน่ๆ”

เลขานกุารสาวซ่อนความขบขนัอยู่ใต้ใบหน้าแต้มยิ้ม ขนุพลคง

ไม่มีวันปล่อยเธอไปง่ายๆ หรอก การจ้างเธอไว้คนเดียวทำาให้เขา

ประหยดัค่าจ้างไปได้อกีหลายคน อยัย์ศยายิ้มรบัทกุคำาชมที่ทวิเมธพดู

ออกมาแล้วอดคิดไม่ได้ว่า ทิวเมธช่างเป็นผู้ชายที่มีความผสมผสาน

ระหว่างเชื้อไทยกบัจนีได้อย่างลงตวั ดวงตาของเขาถงึจะเรยีวร ี แต่ก็

คมกรบิเลยทเีดยีว

“ผมลมืไป คณุไหมยงัไม่ได้ทานอะไรเลย” เขาพูดแล้วหลบุตา 

มองเท้าของเธอ ก่อนจะหวัเราะเบาๆ “ถ้าคณุขี้เกยีจเดนิ นั่งรอที่นี่ไหม

ครบั ผมออกไปตกัของกนิมาให้”

“อย่าเลยค่ะ ไหมหายมานานแล้ว เผื่อเจ้านายจะเรยีกใช้ เรา

ออกไปข้างนอกกนัเถอะค่ะ” 

เมื่ออัยย์ศยากลับมาที่โต๊ะ ขุนพลไม่ได้นั่งอยู่ที่นั่น แต่ออกไป

โอบเอวเต้นรำาอยูก่บัเปรมพลอย บรรดาลูกหลานของเจ้าสวัดเิรกที่สนทิ

สนมกับขุนพลชักชวนให้เธอนั่งรอเจ้านายตรงนั้น โดยมีทิวเมธอาสา

เอาอกเอาใจ ดูแลเรื่องเครื่องดื่มและอาหารให้อยัย์ศยาจนถกูหลายคน

แซ็ว ก่อนที่ปาลิตาผู้ช่วยของเจ้าสัวดิเรกที่รู้จักมักคุ้นกับอัยย์ศยาจะ

เข้ามาคยุด้วย 

ทวิเมธนั่งดื่มบรั่นดอียู่กบัพี่น้องของเขาได้ครู่ใหญ่ขนุพลกย็งัไม่

กลบัมา ลูกชายคนเลก็ของบ้านจงึหนัมาชวนเลขาฯ ที่ถูกเจ้านายลมื
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ออกไปเต้นรำาบ้าง แต่อยัย์ศยารบีปฏเิสธทนัท ี

ระหว่างที่ทิวเมธพยายามคะยั้นคะยอเธอนั้น อัยย์ศยาบังเอิญ

หนัไปเหน็ใครบางคนที่เดนิควงแขนชายผูม้ใีบหน้าละม้ายเจ้าของบ้าน 

เธอจำาได้ว่านั่นคือสรรทิษ หลานชายของเจ้าสัวดิเรก ส่วนผู้หญิงที่

ควงแขนกนัอยู่นั้นคอื แพรนนัท์ บตุรสาวของปรนยั ที่เคยตามปานธรีา 

ผู้เป็นแม่มาจิกหัวตบตีจนเธอต้องยอมกราบกรานฝ่ายนั้นเพื่อยุติเรื่อง

ทั้งหมด 

อยัย์ศยาคดิจะลกุเดนิหนแีต่ไม่ทนั แพรนนัท์ละสายตาจากการ

ไหว้ลูกพี่ลูกน้องของสรรทษิมาเหน็เธอพอด ีก่อนจะยิ้มให้ปาลติา เธอ

นกึโล่งใจที่แพรนนัท์ถูกสรรทษิควงไปอกีทาง 

ในตอนนั้นเปรมพลอยเต้นรำาจบเพลงพอด ีแพรนนัท์กระซบิอะไร

บางอย่างกบัคนในกลุม่ ขณะที่อยัย์ศยาร้อนรุม่ใจจนต้องดื่มพนัช์ชดืๆ 

ที่เหลอืจนหมด 

“ผมไปเอานำ้าให้คณุไหมอกีดกีว่า” ทวิเมธอาสา

“เอ่อ ไหมไปด้วยดีกว่าค่ะคุณทิวเมธ พี่ปาคะ อยากได้ผลไม้

เพิ่มไหมคะ” 

“อ้อ ดจี้ะ ขอบใจนะ” รุ่นพี่รู้สกึเอน็ดูนำ้าใจของสาวรุ่นน้อง จะ

เรียกว่าถูกอัธยาศัยกันมานานก็ว่าได้ ปาลิตานิยมชมชอบอัยย์ศยา

เป็นการส่วนตัวมานานแล้ว ยิ่งได้เห็นท่าทางของทิวเมธ ก็ยิ่งรู้สึกว่า

อยัย์ศยาน่าเอน็ดูขึ้นอกีร้อยเท่า

ทวิเมธชกัชวนให้หญงิสาวที่เขาพอใจแต่แรกเหน็ตกัอาหารที่วาง

เรยีงราย ในจงัหวะหนึ่งเขารู้สกึขดัใจกบัสรรพนามห่างเหนิของเธอจงึ

ออกปากปราม

“ไม่ต้องเรยีกผมเตม็ยศขนาดนั้นกไ็ด้ครบั คณุไหม”

อยัย์ศยาแก้มร้อนผ่าวกบันำ้าเสยีงท้ายประโยคของชายหนุม่ ซึ่ง

จงใจส่งแววตาให้เธอรู้ว่าเขาไม่ได้คิดจะปิดบังความรู้สึกพิเศษให้เธอ
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รบัรู้ 

“ค่ะ คณุเมธ”

เพยีงเท่านั้นทวิเมธกย็ิ้มแป้น แต่หนุ่มสาวยงัไม่ทนัได้พูดคยุกนั

ต่อ เปรมพลอยกบัแพรนนัท์กม็าปรากฏตวัอยู่ตรงบาร์อาหาร 

“เสียแรงนะคะพี่เมธ เมื่อกี้พลอยอุตส่าห์แอบเชียร์ ว่าเลขาฯ 

คณุอฐิเธอเก่ง” เปรมพลอยกระแทกเสยีงในท้ายประโยค ยิ้มเยาะใส่

อยัย์ศยาที่นิ่งเฉย “ความสามารถรอบตวั แต่แหม...เพิ่งรู้จากน้องนนี 

ว่า...” เปรมพลอยทำาท่าไม่อยากจะพูด

“คณุเมธคะ ไหมขอตวัไปพบเจ้านายก่อนนะคะ” อยัย์ศยาไม่

อยากมเีรื่องกบัใคร เธอเหลยีวมองหาขนุพลแต่กไ็ม่เหน็

แพรนันท์ปราดเข้ามายืนขวางเธอ ไม่พูดพรำ่าทำาเพลง ลูกสาว

ของปรนยัสาดคอ็กเทลสสีดในมอืใส่หน้าเธอทนัที

“เฮ้ย! อะไรกนัเนี่ย” ทวิเมธยงัไม่ทนัจบัต้นชนปลายถกู ทิ้งจาน

อาหารปรี่เข้าไปหาอัยย์ศยา ดึงผ้าเช็ดหน้าออกจากกระเป๋ามาซับ

ใบหน้าและเส้นผมให้อย่างร้อนรน “เฮ้ย น้องนนีครบั” เขาร้องออกมา

อีกเมื่อแพรนันท์ยังไม่หยุด เธอสาดนำ้าสีเดียวกันอีกแก้วใส่หน้าอัยย์- 

ศยาที่กำามอืแน่นแต่ไม่ตอบโต้ 

“ไหมขอยืมก่อนนะคะ แล้วไหมจะเอามาคืนให้” เธอดึง

ผ้าเช็ดหน้าของทิวเมธมาเช็ดหน้าของตัวเองอย่างเฉยชาทั้งที่หัวใจ

กำาลงัเดอืดปดุ กระบอกตาเต้นตบุ กำาลงัจะก้าวเดนิหน ีแต่แพรนนัท์

ยงัไม่ยอมหยดุ 

“คิดว่านรกคงยังตามล่าตัวแกไม่เจอน่ะสินะ ผู้หญิงแพศยา

อย่างแกถงึยงัมหีน้ามาชคูออยูใ่นงานเลี้ยงของคณุตา” แพรนนัท์หมาย

ถงึเจ้าสวัดเิรก ผู้เป็นตาของสรรทษิ “ไม่กลวัพวกผู้ชายในงานนี้จะจำา

หน้าแกได้หรอืไง อ๋อ...หรอืว่าลบโพรไฟล์ออกจากบญัชไีซด์ไลน์ไปหมด

แล้วเพื่อหนัมาจบัผู้ชายรวยๆ แทน น่ารงัเกยีจ”
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อยัย์ศยายนืนิ่ง นำ้าตาคลอที่ถูกเหยยีดหยาม ได้ยนิเปรมพลอย

ทำาเสยีงตกใจซึ่งเสแสร้งสิ้นดี

“ตายแล้ว!”

“มนิ่า” แพรนนัท์แบะปาก เดนิอ้อมมาประจนัหน้ากบัอยัย์ศยา

ที่โกรธจนตวัสั่น “ทั้งเสื้อผ้า อุ๊ย! เครื่องเพชร นาฬิกานั่น เรอืนละเป็น

แสนเลยนะ ถ้าให้ฉนัเดา งานเลขาฯ น่ะใช้บงัหน้าใช่ไหม จรงิๆ แล้ว 

แกคงจะรับใช้ บริการคุณอิฐถึงบนเตียงด้วยใช่ไหม ถึงได้มีข้าวของ

แพงๆ แบบนี้ใช้ น่าสมเพชสิ้นด”ี 

“คณุพูดพอหรอืยงัคะ ถ้าพูดพอแล้วกก็รณุาหลบ ดฉินัจะได้ไป

ให้พ้นจากตรงนี้” อัยย์ศยาพยายามบังคับเสียงไม่ให้สั่น ลำาคอแห้ง

ผาก ขณะที่แพรนนัท์ยิ้มเหยยีด

“อัปเกรดตัวเองจากเด็กไซด์ไลน์ราคาไม่กี่พันมาเป็นของเล่น 

ไฮโซ ให้ฉนัเดานะ หลงัจากจบงานคนืนี้ แกคงจะได้ลกูค้าประจำาหลาย

คนแน่ๆ”

“อย่างน้อยก็พี่เมธคนหนึ่งละที่น้าเห็น” เปรมพลอยกลายเป็น

ลูกคู่ของว่าที่หลานสะใภ้ในทนัททีั้งที่เมื่อก่อนไม่เคยชอบหน้ากนั เธอ

ใช้ส้อมจิ้มสับปะรดเข้าปากเคี้ยวช้าๆ ยิ้มเยาะหยัน มองคนที่เธอไม่

ชอบหน้าทั้งสองคนมเีรื่องกนัอย่างสบายอารมณ์ “จรงิไหมคะพี่เมธ ได้

เบอร์คณุไหมหรอืยงัคะ”

อยัย์ศยาไม่อยากทนฟัง เธอเบี่ยงตวัจะเดนิหลบไปให้พ้นๆ แต่

แพรนนัท์กลบัขยุม้ผมเธอจากด้านหลงั หญงิสาวเผลอส่งเสยีงร้องด้วย

ความเจบ็และตกใจ 

“ฉันเกลียดแก” แพรนันท์เค้นเสียงพูดแล้วฉวยจังหวะที่อัยย์- 

ศยากำาลงัตกใจเหวี่ยงร่างของสาวรุน่พี่ที่รปูร่างสสูกีบัเธอไปอกีทาง ผล

คอือยัย์ศยาร่วงลงไปกองกบัพื้น ข้อเท้าพลกิจนเจบ็จี๊ด 

บรรดาญาตขิองเจ้าสวัดเิรกที่อยู่ใกล้ๆ ต่างตกใจลกุยนืและพา
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กันเข้ามามุงดูเหตุการณ์ แพรนันท์ไม่สนใจว่าใครจะมองเธออย่างไร 

พอเหน็ดวงตาเย่อหยิ่งที่อยัย์ศยามองมา หญงิสาวกค็ดิถงึแต่ความเจบ็

ปวดของแม่ที่ถูกทรยศนอกใจ ถงึปรนยัจะไม่ใช่บดิาแท้ๆ ของเธอ แต่

เขากอ็ยูใ่นครอบครวัเดยีวกบัแพรนนัท์มานาน ที่สำาคญั ปานธรีาผูเ้ป็น

แม่รกัผู้ชายคนนี้ ทุ่มเททกุสิ่งในชวีติเพื่อเขาได้ หญงิสาวขยุ้มผมอยัย์-

ศยาแน่นขึ้นท่ามกลางเสยีงหวดีร้อง 

“หยดุครบั น้องนนี น้าบอกให้หยดุ” ทวิเมธเข้ามารั้งแพรนนัท์ 

แต่แทนที่ว่าที่หลานสะใภ้จะหยดุ แพรนนัท์กลบัหยบิจานอาหารที่

ตกแตกขึ้นมา เปรมพลอยทำาเป็นหวงัดเีข้ารั้งตวัทวิเมธไว้ 

“ปล่อยพี่นะพลอย”

“อย่าไปยุ่งเรื่องของเด็กๆ เลยค่ะ” เปรมพลอยพูดขณะลุ้นให้

แพรนนัท์ฟาดจานกระเบื้องใส่ใบหน้าสวยแสนเย่อหยิ่งของอยัย์ศยาให้

เสียโฉมไปเลย เธอเองมีแต่ได้กับได้ เธอหมั่นไส้ตั้งแต่อีกฝ่ายไม่ไหว้

เธอ แถมขนุพลยงักนิอาหารของอยัย์ศยาแทนที่จะเป็นของเธอ 

“แกรู้ไหมว่าแม่ฉันเจ็บปวดแค่ไหน แม่ฉันต้องทรมานแค่ไหน 

เพราะโลกนี้มผีู้หญงิชั่วๆ อย่างแก”

“ฉันกับแม่คุณคุยกันรู ้เรื่องแล้ว ฉันทำาตามที่คุณปานธีรา

ต้องการไปแล้ว” อัยย์ศยาเสียงสั่น กลั้นนำ้าตาไม่ให้ไหลยากขึ้นทุกท ี

ใจหนึ่งอยากจะสู้แพรนันท์ แต่พอนึกถึงกันย์ณิตา น้องสาวคนเดียว 

อยัย์ศยาจงึทำาเพยีงดิ้นรนให้หลดุพ้น

“จบแล้วเหรอ แกจบคนเดียวน่ะสิ แกเลิกกับพ่อฉัน แกก็ไป

ทำาร้ายครอบครวัคนอื่น ไม่นานแกกล็ืม แต่แม่ฉนัจดจำาความเจบ็ปวด

ไปตลอดชวีติ” แพรนนัท์บอกอย่างเคยีดแค้น “ฉนัจะทำาให้แกจดจำาไป

ชั่วชวีติเช่นกนั แกจะมายนืชูคออยู่ในสงัคมแบบนี้ไม่ได้อกี อย่างน้อย

ทกุคนในงานนี้กต็้องรู้ว่าแกเป็นอตีวั!”

“นนี นนี หยดุนนี” สรรทษิวิ่งหน้าเรดิเข้ามา เขาปล่อยให้แฟน
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สาวคยุกบัน้าสาวแล้วเข้าไปหาเจ้าสวัดเิรกในบ้านไม่นานกเ็กดิเรื่องจน

ได้ จานแตกในมอืแพรนนัท์ทำาให้ชายหนุม่ลงัเลเพราะรูน้สิยัแพรนนัท์ด ี

บทจะดกีด็ใีจหาย แต่บทร้ายเธอแทบจะทำาได้ทกุสิ่งเพื่อสนองอารมณ์ 

ขนาดเขาเองยงัเบื่อหน่ายจนไม่อยากจะพาไปไหนด้วย

ขณะที่สรรทษิกบัทวิเมธเก้ๆ กงัๆ ใครคนหนึ่งกพ็ุง่ผ่านหน้าพวก

เขาไป เป็นขนุพลที่ยื้อข้อมอืแพรนนัท์แล้วดงึจานขว้างทิ้งไปอกีทาง 

“พอเถอะครบัคณุแพรนนัท์ ผมขอร้อง” ขนุพลขอร้องหญงิสาว

เสียงสุภาพแต่เข้มขึง สภาพเลขาฯ สาวที่เห็นทำาให้เขานึกโมโหที่คน

บ้านนี้รุมทำาร้ายอัยย์ศยา เสียงตะโกนปาวๆ ของแพรนันท์เมื่อสักครู่

ยิ่งทำาให้ทกุคนรอบกายมองเลขาฯ เขาเหมอืนขยะเน่าที่ผดิแผกอยู่ใน

งาน ขนุพลทั้งอบัอายและสงสารอยัย์ศยา แต่สดุท้ายเขากต็วดัสายตา

คมปลาบมาคาดโทษเลขาฯ ตวัเอง ว่าเธอเป็นคนทำาให้เรื่องทกุอย่าง

มนัเป็นแบบนี้ 

สรรทษิเข้ามาโอบประคองและปลอบใจแพรนนัท์เพื่อตดัปัญหา 

ทั้งที่เขาเองเบื่อหน่ายเป็นที่สุด ญาติผู้ใหญ่ของเขาหลายคนก็ทำาเช่น

นั้น 

แพรนันท์ร้องไห้สะอึกสะอื้นขอโทษวรรณวิภา แม่ของสรรทิษ 

ทกุสายตามองเหยยีดอยัย์ศยา แม้แต่คนที่เมื่อครูย่งัตามพะเน้าพะนอ

เลขาฯ ของเขากย็งัยนืใบ้กนิ

ขนุพลมองสภาพกระเซอะกระเซงิของอยัย์ศยาแล้วเหมอืนใจจะ

ขาดรอนๆ อยากโผเข้าไปคว้าร่างบอบบางมาโอบกอดปลอบโยน แต่

สิ่งที่เขาทำากลบัตรงกนัข้าม ชายหนุม่กดัฟันจนปากสั่นแล้วลกุห่างออก

ไป ปล่อยให้เธอประคองตวัเองลกุขึ้น

“ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าคุณไหมจะเคยทำาอะไรอย่างที่น้องนีน 

กล่าวหา คณุอฐิจ้างคนที่มปีระวตัเิสื่อมเสยีมาเดนิตาม ออกงานพบปะ

ผูใ้หญ่แบบนี้ รงัแต่จะขายหน้านะคะ ใครจะไปรู ้ที่ผ่านมาเคยมอีาเสี่ย
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ทั้งหลายนนิทาเลขาฯ คณุอฐิมาเท่าไรแล้ว” 

คำาพดูของเปรมพลอยเหมอืนการสาดนำ้ามนัใส่เพลงิอารมณ์ของ

ขนุพล เขาตวดัตามองเลขาฯ สาวที่เคยสวยผดุผ่องอยู่ในชดุสวยแล้ว

ต้องข่มใจ ใจของเขากำาลังเดือดพล่าน ถ้าอัยย์ศยาลุกขึ้นมาปกป้อง

ตวัเองแล้วตะโกนใส่หน้าคนพวกนี้สกัคำาว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่ผูห้ญงิ

ไร้สติคนนั้นกล่าวหา เขาจะไม่ทนมองอยู่แบบนี้ แต่สิ่งที่ทำาให้ขุนพล

เดือดพล่านจนกำามือแน่น ก็เพราะคนที่ยืนเป็นใบ้อยู่เมื่อครู่กลับถอน

ใจยาว แล้วเข้าไปประคองหญงิสาวที่ควรจะเอ่ยปากขอให้เขาช่วยแต่

กไ็ม่ทำา 

“มาคุณ ผมช่วยเอง” แทนที่ทิวเมธ ซึ่งรู้อดีตอันฟอนเฟะของ 

อยัย์ศยาแล้วจะเดนิหน ีแต่เขากลบัประคบัประคองเธอแทน

“ผมจะไปรอที่รถ ถ้าชกัช้าคณุกห็าทางกลบัเองแล้วกนั” ขนุพล

เดินเร็วราวกับพายุไปที่รถ โดยมีทิวเมธประคองอัยย์ศยาตามหลังมา 

สิ่งที่อยัย์ศยาควรทำาคอืเอ่ยปากขอร้องเขาไม่ใช่หรอื


