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หากย้อนกลับไปในคราที่ยังเป็นเสือ การมีผู้หญิงมาหา

จอมทพัคงไม่ใช่เรื่องน่าตกใจอะไร

เพราะในตอนนั้น ชายหนุ่มยงัคงใช้ชวีติตามวถิแีคซาโนวาหน้า

หยกโพรไฟล์เลศิ เพยีบพร้อมทั้งรูปสมบตัแิละทรพัย์สมบตั ิทายาทคน

โตของตระกูลจติรภากร เจ้าของบรษิทั JPK Entertainment จ�ากดั

ทว่าตั้งแต่ได้รับต�าแหน่งประธานบริษัทต่อจากบิดา บวกกับ 

ค�าสญัญาที่มต่ีอมารดาว่าจะหยดุใช้ชวีติตามวถิเีสอืผูห้ญงิเมื่อตนอายุ

ครบสามสิบห้าปี จอมทัพก็ทิ้งความเป็นแคซาโนวาไปอย่างเบ็ดเสร็จ

เดด็ขาด ไร้ซึ่งสาวใดมาเคยีงกายแนบใจ ปัญหาการมากหญงิของเขา

จงึจบลงตั้งแต่นั้นมา และมนักก็นิเวลายาวนานมาจวนจะสองปีแล้ว

กระทั่งวันนี้...ใครจะไปคิดว่าปัญหาจะย้อนกลับมาท�าให้เขา

เครยีดโดยที่ไม่ทนัตั้งตวั

ครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา จู่ๆ เลขาฯ หนุ่มวัยสามสิบปีมาแจ้งข่าว 

น่าระทกึใจให้เขาได้ทราบว่า ‘มผีูห้ญงิคนนงึ...อุม้เดก็มาขอพบคณุไนท์

ครบั’

‘นี่คอืผลกรรมที่ก�าลงัมาตามสนองเราใช่ไหมวะ!’

จอมทพัร�าพงึร�าพนักบัตวัเองในใจ ขณะมองดวงหน้าสวยหวาน

กรรมของแรดแมน

บทน�ำ
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ของผู้หญิงที่เลขาฯ เปิดประตูให้เธอเดินเข้ามายังห้องท�างานสุดหร ู

สมกบัฐานะประธานบรษิทั ในอ้อมแขนเธอมรี่างเลก็จ้อยที่ก�าลงัเอยีง

คอมองหน้าเขาอย่างสงสยั

ไม่ใช่แค่เจ้าตวัน้อยหรอกที่รูส้กึเช่นนั้น จอมทพัเองกส็งสยัระคน

ว้าวุ่นจนแทบจะอกแตกตายอยู่รอมร่อว่าเดก็คนนี้เป็นใคร!

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแกจะไม่ใช่ ‘ไข่’ ที่ตนเคยทิ้งไว้ในท้องใคร

เมื่อสมยัที่ยงัเจ้าชู้

“แอ้...แอ๊ะ!”

“ขา...ยายหนู ตื่นเต้นไหมคะ ในที่สดุหนูกไ็ด้มาเจอคนส�าคญั

ของหนูแล้วน้า”

พริ้งพราวเอ่ยเสยีงหวานกบัคนตวัน้อยวยัย่างสบิเอด็เดอืน หอม

แก้มป่องฟอดใหญ่ ก่อนจะหนัมายิ้มให้คนส�าคญัที่ก�าลงัหน้าซดีเพราะ

วาจาของเธอ

“เชญิคณุพริ้งนั่งพกัตรงนี้เลยครบั”

ปิตผิายมอืให้หญงิสาวไปนั่งที่โซฟารบัแขกสนี�้าตาลเข้ม พลาง

เหลอืบมองท่าทขีองเจ้านายหน้าหยก ดเูชงิว่าอกีฝ่ายพร้อมที่จะท�าความ 

รู้จกักบัเธอหรอืยงั...

“คณุเป็นใคร!”

เสยีงเข้มของเจ้านายท�าเลขาฯ หนุ่มกลนืน�้าลายดงัเอื๊อก เหน็

ได้ชดัว่าอกีฝ่ายพร้อมเสยียิ่งกว่าพร้อม แถมยงัเป็นการอยากท�าความ

รู้จกัที่ไม่ใคร่จะยนิดสีกัเท่าไรอกีต่างหาก

“สวัสดีค่ะคุณไนท์” เธอเชิดหน้าทักทายด้วยน�้าเสียงเรียบนิ่ง

อย่างเป็นทางการ ไม่หวาดหวั่นสหีน้าเข้มดขุองคนที่ก�าลงัแผ่รงัสคีวาม

น่าเกรงขามออกมาเลยสกันดิ ด้วยนสิยัส่วนตวัที่ไม่ค่อยเกรงกลวัใคร 

บวกกับผลลัพธ์ของ ‘ภารกิจ’ ที่เธอมุ่งหวังไว้ มันใหญ่เกินกว่าจะมา

จ๋องกบัเรื่องแค่นี้



พัพพุ  9

“ฉนัชื่อพริ้งพราวค่ะ จ�าฉนัได้ไหมคะ”

“จ�าไม่ได้ครบั”

“โอเคค่ะ จ�าไม่ได้ไม่เป็นไร แต่ฉนัจ�าคณุได้ และฉนักจ็�าได้แม่น

ว่าฉันกับคุณเคยมีอะไรกันเมื่อเกือบสองปีที่แล้ว...คืนนั้นคุณค่อนข้าง

เมามาก”

จอมทัพชะงักงัน นึกย้อนไปหาวิถีเสือหนุ่มในอดีต ที่เคยเมา

หลายคนื (มาก) และเคยมอีะไรกบัหญงิหลายคน (มากๆ เช่นกนั)

จ�าสาวที่เคยมอีะไรด้วยไม่ได้กเ็ยอะ เธอสวยจดัขนาดนี้ อาจจะ

เป็นหนึ่งในนั้นกไ็ด้

ทว่า...

“ผมจะเชื่อได้ยงัไงว่าคณุกบัผมเคย...”

“คณุมปีานแดงที่แก้มก้นด้านขวา” พริ้งพราวปล่อยหมดัเดด็ใส่

ชายหนุม่จนเขาอึ้งงนั ก่อนจะหอมหน้าผากเจ้าตวัน้อยในอ้อมแขน แล้ว

เงยหน้าปล่อยหมดัเดด็อกีรอบ

“ฉันมาที่นี่ก็เพื่อจะบอกเรื่องส�าคัญให้คุณได้รู้ว่าเด็กคนนี้...คือ

ลูกของคณุค่ะ”

จอมทัพอึ้งตาค้าง เมื่อสิ่งที่ตนกลัวมีเปอร์เซ็นต์ที่มันจะกลาย

เป็นความจรงิ

“ฉนัรูว่้าคณุเองกป้็องกนัแล้ว แต่แกกฝ่็าเจ้าถงุน้อยมาเกดิจนได้ 

ลูกเราสดุยอดมาก”

“ถงุน้อย?” จอมทพัทวนค�า จากที่ตาค้างเมื่อครูก่เ็ริ่มกลบักลาย

มาเป็นสงสัย ทั้งยังท�าหน้าเบ้ไม่เห็นด้วย “ไม่นะครับ ของผมใช้ไซซ์

ใหญ่สดุเลย”

“ค่ะ แก้ให้กไ็ด้ ลกูเราฝ่าเจ้าถงุใหญ่มาเกดิ” พริ้งพราวตวดัค้อน

ใส่ชายหนุ่ม 

เขาเองกห็รี่ตามองจบัผดิเธอ ยิ้มมมุปาก ไล่ต้อนถามต่อ “เรยีบ
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ลื่นละมนุใจ หรอืขรขุระเร่าร้อน ตอบได้ไหม”

พริ้งพราวแสร้งยิ้มกริ่มว่าตอบได้แน่นอน ก่อนจะหันหน้าไป 

กรดีร้องโวยวายแบบไม่มเีสยีงเพราะประสาทจะกนิตายกบัค�าถามบ้าๆ

‘ไหนยายก้อยบอกว่าตานี่เลกิเจ้าชูแ้ล้วไง ท�าไมถงึยงัดเูป็นแรด

แมนหื่นกามเลเวลล้านขนาดนี้!’

“ว่าไง ตอบได้ไหม คณุพริ้งพราว”

พริ้งพราวหันหน้ากลับมาหาคนหล่อหน้าหยก ยกมือปิดหูทั้ง

สองข้างของคนตัวน้อย กันไม่ให้แกได้ยินสิ่งที่ไม่ดีไม่งามส�าหรับเด็ก 

สูดลมหายใจเข้าลกึๆ แล้วตอบมั่วๆ ออกไป

“ขรขุระเร่าร้อน กลิ่นสตรอว์เบอร์รซีาบซ่าน”

ว่าเช่นนั้นแล้ว พริ้งพราวกล็ุน้อยูช่ั่วอดึใจ ก่อนจะเหน็ว่าชายหนุม่

ท�าหน้าอึ้งงนั อ้าปากค้าง ฟ้องชดัว่ามนัคอืค�าตอบที่ถูกต้อง!

‘คณุพระ! เทพเจ้าบนชั้นฟ้าช่างเข้าข้างพริ้งพราวเสยีจรงิ อะไร

กต็ามที่ดลบนัดาลให้ลกูช้างตอบไปแบบนั้น ลกูช้างขอกราบขอบพระคณุ

เป็นอย่างยิ่ง’

เธอยิ้มเรงิร่า ก่อนจะก้มหน้าคยุกบัเจ้าตวัเลก็ “ฝ่าเจ้าถงุใหญ่

มาเกดิได้ เก่งจรงิๆ เลยนะเรา”

“แอ้...แอ๊ะ!”

“ดูสคิะคณุไนท์ แกหน้าเหมอืนเราสองคนมากเลย”

จอมทัพชะงักกึก เขม้นมองคนในอ้อมแขนเธอ วิเคราะห์องค์

ประกอบของใบหน้าเลก็จ้อย...ตาโตสวยราวกบัตากวาง จมูกโด่งเลก็ 

ปากอิ่มเชดิ ใบหน้ารูปไข่ ผวิขาวราวกบัหยวกกล้วย เหมอืนพริ้งพราว 

แต่ขนตาขนคิ้วดกเหมือนกับเขา หากตนกับหญิงสาวตรงหน้ามีลูก 

ด้วยกนัจรงิๆ ลูกกค็งออกมาหน้าตาคลบัคล้ายคลบัคลาเดก็คนนี้

“หน้าเหมือนคุณไนท์กับคุณพริ้งผสมกันเลย น่ารักจริงๆ คุณ

หนูน้อยของบ้านจติรภากร...”
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จอมทัพตวัดสายตาวาววับปรามเลขาฯ ที่แสดงความคิดเห็น 

สุดแสนจะแทงใจด�าเขา ก่อนจะหน้าตื่นเมื่อได้ยินสิ่งที่พริ้งพราวสอน

เจ้าตวัจ้อย

“ยายหนู เรยีกป้อสลิูก”

“อย่าให้เดก็เรยีกผมอย่างนั้นนะ!”

พริ้งพราวเลกิคิ้ว ไม่กลวัเจ้าของเสยีงเข้มแต่อย่างใด เธอมุ่งมั่น

สอนต่อ “เรยีกเรว็ค่ะ...ป้อ...ป้อ...ป้อ...”

หนูน้อยมองหน้าจอมทัพ ดีดดิ้นเอียงหูฟังสิ่งที่พริ้งพราวสอน

เสมอืนคนที่รู้ประสาทกุอย่าง ยิ้มร่าหน้าเป็น เอ่ยออกมาว่า “ป้อ”

“ต๊าย เก่งที่สดุ ดูส ิสอนปุ๊บเรยีกปั๊บ”

เหน็พริ้งพราวดี๊ด๊าดใีจ คนตวัน้อยกย็ิ่งเรงิร่า “ป้อ”

“อย่ามาเรยีกฉนัแบบนี้นะเจ้าตวัเลก็”

“ป้อ!”

“หยดุ!”

โดนจอมทพัท�าตาดใุส่ เจ้าตวัน้อยกห็น้าตื่น เบะปาก ส่งเสยีง

อนัน่าสยดสยองที่สดุส�าหรบัจอมทพัออกมา...

“แอะ...แอะ...แง้!”

จอมทัพหน้าซีดเผือด ไม่รู้จะรับมือกับสถานการณ์วุ่นวายนี้

อย่างไรดี ครั้นหันมองเลขาฯ อีกฝ่ายก็ท�าหน้าตื่น ดูอับจนปัญญา 

เช่นเดยีวกนั

“แง้...แง้...แง้!”

“ท�าให้เดก็หยดุร้องสกัทสีคิณุ ผมปวดหจูะแย่แล้วนะ!” จอมทพั

ออกค�าสั่งกบัสาวหน้าสวย ลกุขึ้นจากเก้าอี้ท�างาน เดนิเข้ามาใกล้โซฟา 

ยืนท�าหน้ายักษ์ใส่ทั้งเธอและลูกเธอที่ก�าลังตะเบ็งเสียงอย่างไม่มีทีท่า

ว่าจะหยดุลงได้

“แง้...แง้!”
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“โอ๋ๆ ไม่ร้องนะคะยายหน ูไม่ร้องนะลกู” พริ้งพราวพยายามลบู

หลังปลอบประโลมคนที่ก�าลังเอาหน้าซุกไหล่เธอ พลางตวัดสายตา

มองคนด ุ“ความผดิคณุนั่นแหละ ใช่เรื่องมาขึ้นเสยีงใส่ลูกเราเหรอคะ”

“ขอร้องละ คุณอย่าเพิ่งยัดเยียดความเป็นพ่อเป็นลูกระหว่าง

ผมกบัเดก็คนนี้ได้ไหม”

พริ้งพราวแอบยิ้มเมื่อเหน็ท่าทางเหมอืนคนสตแิตกของจอมทพั 

เมินค�าขอร้องของเขา ปลอบเจ้าตัวน้อยโดยการอิงความสัมพันธ์ของ

พ่อลูกต่อ

“โอ๋ๆ ไม่ร้องนะคะยายหนู คณุพ่อไนท์ไม่ได้ตั้งใจจะดหุนูนะคะ

ลูก คุณพ่อแค่ก�าลังตั้งตัวไม่ทันว่ามีลูกอยู่ เดี๋ยวคุณพ่อก็ปรับตัวได ้

นะคะ”

“ฮ”ึ

จอมทพัส่งเสยีงขึ้นจมกู ชาตหิน้าเหอะที่เขาจะปรบัตวัได้ เข้ามา

ในห้องนี้ยงัไม่ถงึสบินาทกีท็�าให้ชวีติเขาเกอืบจะวอดวาย จนอยากจะ

ให้เจ้าหน้าที่รกัษาความปลอดภยัมาลากตวัออกไปทั้งแม่ทั้งลูก

“มาขอโทษลูกเลยนะคะคณุไนท์”

“อะไรนะ!” ค�าขอของเธอท�าจอมทพัอทุานอย่างตกใจ ท�าหน้า

เบ้รบัไม่ได้ “ท�าไมผมต้องขอโทษเดก็ด้วย!”

“กค็ณุดเุขาเกนิเหต ุท�าให้เขาเสยีใจ เดก็เขารู้เรื่องนะคะ อย่า

คดิว่าเขาไม่รู้ มาขอโทษลูกเดี๋ยวนี้”

“ไม่ ท�าไมผมต้องฟังที่คณุสั่งด้วย คณุรู้ไหมว่าผมเป็นใคร ผม

คือประธานบริษัทนี้นะ นอกจากพ่อกับแม่แล้ว คนอย่างผมก็ไม่เคย 

ก้มหวัให้ใคร!”

พริ้งพราวกลอกตามองบน หมั่นไส้เจ้าของเสยีงเข้มดจุนอยาก

จะเหยียดปากใส่สักที ตานี่เป็นอย่างที่เพื่อนเธอเล่าให้ฟังเป๊ะ ทั้งมั่น

หน้า บ้าอ�านาจ เผดจ็การ ไม่ค่อยฟังใคร ตามประสาคนที่ถูกเลี้ยงมา
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ให้เป็นผู้น�าของตระกูล

“งั้นก็ลองก้มหัวให้ยายหนูเป็นคนแรกละกันค่ะ มาขอโทษลูก

เถอะ”

“ฮกึ...แง้...แง้”

“คุณไนท์ ผมว่าลองขอโทษคุณหนูน้อยตามที่คุณพริ้งแนะน�า 

ดีไหมครับ” ปิติที่ยืนเป็นผู้ชมการโต้วาทีว่าด้วยเรื่องพ่อลูกอยู่เงียบๆ 

มาตลอดลองเสนอแนะเจ้านายไป ปรากฏว่าเขาโดนมองแรงใส่จนต้อง

หบุปากฉบัทนัควนั

“อย่าเพิ่งเรียกเด็กคนนี้ว่าคุณหนูน้อยได้ไหมปิติ เรื่องราวยัง 

ไม่เคลียร์สักอย่างเลย” จอมทัพชักสีหน้าเคร่งเครียด ก่อนจะหันไป

ขึงตาดูแคลนพริ้งพราว “คุณเป็นแม่ประสาอะไร ท�าให้ลูกหยุดร้อง 

ไม่ได้”

“ฉนักพ็ยายามโอ๋ลูกอยู่เนี่ย แล้วคณุล่ะยะ เป็นพ่อประสาอะไร 

ขอโทษลูกแค่นี้ก็ไม่ได้ เชอะ!” พริ้งพราวโต้กลับ มือก็ลูบหลังปลอบ

เจ้าตวัเลก็ไปด้วย

“ฮกึ...แง้”

“ขา...เสยีใจใช่ไหมคะยายหน ูไม่เคยโดนดแุบบนี้เลยนี่เนอะ แม่

กไ็ม่คดิเลยว่าพ่อหนูจะเฮงซวยห่วยแตกขนาดนี้ แม่ขอโทษนะคะ แม่

ไม่น่าพาหนูมาเลย...”

โดนเธอเหน็บโต้งๆ จอมทัพก็ฉุนจัด กัดฟันกรอด พยายาม 

สูดลมหายใจเข้าลกึๆ หกัใจเอ่ยค�าที่เธอต้องการอย่างขอไปที

“ขอโทษ!”

“เป็นถงึผู้บรหิารทั้งท ีพูดดีๆ  ไม่เป็นเหรอคะ”

จอมทพัเม้มปาก กลั้นใจนั่งลงข้างๆ คนที่ค่อนขอดตน ก่อนจะ

เอ่ยด้วยน�้าเสยีงที่นุ่มขึ้น “ตวัเลก็...ฉนัขอโทษ”

“มาลูบหลงัลูกด้วยสคิะ”
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“ยุ่งยากจริง” แม้ปากจะบ่น แต่จอมทัพก็ยกมือลูบหลังคน 

ตัวจ้อยอย่างไม่ต่อต้านอะไรอีก ด้วยอยากให้แกหยุดร้องเสียที “ฉัน 

ขอโทษจรงิๆ ฉนัไม่ได้ตั้งใจจะดหุนูเลย”

“เหน็ไหมคะยายหนู คณุพ่อขอโทษหนูแล้ว คณุพ่อไม่ได้ตั้งใจ

จะดหุนูเลย หายโกรธคณุพ่อนะคะ” พอพริ้งพราวปลอบด้วยน�้าเสยีง

หวานละมุนอีกแรง คนตัวจ้อยก็ค่อยๆ หยุดสะอื้นไห้ ท�าเอาผู้ใหญ่ 

ทั้งสามพากนัถอนใจโล่งอกไปตามๆ กนั

“แอ๊ะ...”

“ขา ว่าไงคะ”

พริ้งพราวตอบรับคนที่ผละออกจากไหล่เธอ หลุดยิ้มข�าเมื่อแก

หนัไปจ้องหน้าจอมทพั ในขณะที่เขาเองกห็น้าม้าน เก้อกระดาก จน

ไม่รู้จะเอามอืไปวางไว้ไหน...มองท�าไมเนี่ย

“แกอยากให้คณุอุ้มน่ะค่ะคณุไนท์”

“ไม่เอา! ผมอุ้มเดก็ไม่เป็นหรอกคณุ”

ปฏิเสธยังไม่ทันขาดค�า เจ้าตัวจ้อยก็โผเข้าหาโดยที่จอมทัพยัง

ไม่ทนัได้ตั้งตวั แล้วเขากไ็ม่ได้ใจไม้ไส้ระก�าขนาดว่าจะผลกัออก เลย

จ�าต้องรวบร่างเลก็จ้อยมากอดแนบอกอย่างเสยีไม่ได้

“ยายหนูเสียใจที่คุณดุแก แกคงอยากอ้อนคุณ อยากให้คุณ 

รกัแก”

จอมทพัหน้าเหลอ แย้งสาวเจ้า “เพิ่งเจอกนัครั้งแรกเอง จะมา

อยากให้ผมรกัท�าไม”

“ใครว่าเจอครั้งแรก แกเคยเหน็คณุในรูปมานานแล้วนะ” พริ้ง-

พราวเล่าด้วยสีหน้าแสนละมุน ทว่าในใจก�าลังหัวเราะคิกคักกับการ 

โม้แหลกเกินเรื่องไปมากโข เพราะในความเป็นจริงแล้ว เธอเพิ่งให้ 

เจ้าตวัจ้อยดูรูปเขาได้แค่วนัเดยีวเอง

“ตวัแค่นี้กท็�าให้ฉนัปวดหวัแล้วนะเจ้าตวัเลก็ หาศลิปินหน้าใหม่
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ไปป้อนวงการเพลง ฉนัยงัไม่เครยีดขนาดนี้เลย” จอมทพับ่นกระปอด-

กระแปด ผดิกบัภาพผู้บรหิารมาดเข้ม 

เจ้าตวัเลก็เองกผ็ละมามองหน้าเขา ยกมอืตบแก้มเขาดงัแปะๆ 

ก่อนจะเริ่มยิ้มหวาน ส่งเสยีงเรยีก “ป้อ”

“เลกิเรยีกฉนัแบบนี้ได้แล้ว เรายงัไม่ได้เป็นพ่อลูกกนั”

“ป้อ”

“ไม่ได้ บอกแล้วไงว่าอย่าเรยีก หนูกบัแม่หนูเพิ่งเข้ามาในชวีติ

ฉนัเมื่อกี้เองนะ อย่าเพิ่งมาแสดงฐานะอะไรเดด็ขาด”

“ป้อ”

“เอ๊ะ!” จอมทพัท�าตาดอุกี แต่พอเหน็ว่าแกเบะปาก ชายหนุ่ม

กย็อมแพ้ ไม่กล้าแม้แต่จะส่งเสยีงอะไร 

ครั้นเหลอืบมองพริ้งพราวที่มแีววว่าจะเป็นสาวที่เขาเคยจิ้ม สลบั

กบัคนตวัจ้อยที่มเีปอร์เซน็ต์ว่าแกจะเป็นเจ้าตวัแสบที่ฝ่าถงุใหญ่มาเกดิ

อย่างที่สาวเจ้าบอก เขากค็ร�่าครวญในใจ...

ลูกเมยีนี่กเ็หมอืนผ ีแม้ไม่เคยเหน็ แต่กใ็ช่ว่าจะไม่ม!ี
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หลายวันก่อนหน้า...

พริ้งพราวแกล้งเหลอืกตาแบะปากใส่คนที่นอนเคยีงกนับนเตยีง

ทันควัน หลังจากได้ฟังเรื่องราวที่เธอขอคอนเฟิร์มเลยว่าโคตรจะ  

‘ดราม้าดรามา’ จากปากของเพื่อนรกั

กลกิาพบรกักบันกัรบ ลูกชายคนเลก็ของตระกลูจติรภากร สาน 

สมัพนัธ์กนัจนถงึคราวที่นกัรบเหน็ว่าควรจะพากลกิาไปพบกบัครอบครวั 

ตวัเองเสยีที

ทว่า...การพบกนัครานี้กลบัไม่ได้ชื่นมื่นเท่าที่ควร ซ�้ายงักลายเป็น

ชนวนส�าคญัที่ท�าให้เกดิปัญหานรกแตกฮอตฮติระดบัโลก ว่าด้วยเรื่อง

ของแม่สามผีู้ร�่ารวยที่ไม่พสิมยัลูกสะใภ้แสนยากจนข้นแค้น

ดรามานี้เปรยีบเสมอืนมรสมุลูกใหญ่ที่พดัมาเยอืนชวีติของกลกิา 

จนเธอรบัมนัไม่ไหว ต้องมาระบายให้พริ้งพราวฟัง

“เฮ้อ...ท�าไมคณุแม่ของคณุนบถงึต้องรงัเกยีจฉนัด้วยอะพริ้ง”

พริ้งพราวถอนใจใส่คนตดัพ้อ ไม่ได้ตอบค�าถามเพื่อน ด้วยคดิว่า

กลกิารู้อยู่แก่ใจ แต่แค่ยงัไม่กล้าพอจะยอมรบัความจรงิ

“นี่ แกเคยได้ยนิค�าว่าได้อย่างเสยีอย่างป้ะก้อย” หญงิสาวเกริ่น

น�า เข้าสู่กระบวนการปลอบระคนชี้แนะในแบบของสาวแซ่บสดุแกร่ง

1
ดรามาแม่ผัวลูกสะใภ้
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“เคย”

“นั่นแหละ ตอนนี้แกก�าลงัได้อย่างเสยีอย่าง แกได้ว่าที่ผวัรวย

เว่อร์ ถอืว่าเป็นบญุ ส่วนพระมารดาของว่าที่ผวัที่ใจร้ายเว่อร์ มนักค็อื

กรรมที่แกต้องยอมรับ คนเขาถึงบอกกันไงว่า ได้ผัวดี ไม่เจ๋งเท่าได ้

แม่ผัวดี ให้ทายนะ ต่อหน้าลูกเขา เขาคงท�าท่าพิศวาสแกปานจะ 

กลนืกนิ แต่กบัแกแค่สองคน เขาคงมองบนเหยยีดแกรวัๆ”

“ใช่” กลกิาพยกัหน้ารบัแรงๆ ก่อนถามกลบั “แกรูไ้ด้ไงอะพริ้ง”

“โอ๊ย!” พริ้งพราวลกุขึ้นนั่ง ตบเข่าฉาด จบีปากจบีคอเอ่ย “แปด

สบิเปอร์เซน็ต์ของวฒันธรรมแม่ผวัเขากเ็ป็นกนัอย่างนี้ทั้งนั้นแหละแก๊”

กลกิาหน้าเจื่อน ลกุขึ้นมานั่งเช่นกนั ก่อนจะถามเสยีงอ่อย “แล้ว

ฉนัจะท�ายงัไงดอีะพริ้ง ลองใช้ความดเีข้าสู้ดไีหม”

พริ้งพราวมองบนใส่ “ยงัไงยะ แกจะเอาตวัไปบงักระสนุให้เขา

เหรอ บทนางเอกละครที่ฉนัเคยไปแคสตอนที่อยากเป็นดาราเนี่ย สะใภ้

ต้องเสี่ยงชวีติจะตายไม่ตายแหล่ทกุเรื่อง อนาถมาก ร�าสดุ”

เจอประโยคนี้เข้าไป กลกิากอ็ารมณ์ดจีนเริ่มยิ้มข�าออกมา พลาง

มองใบหน้าหวานล�้าของเพื่อนสาวด้วยความเสยีดายสดุใจ

พริ้งพราวเป็นคนสวยเจดิจรสัมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ใครๆ กค็ดิว่า

ต้องได้เป็นดาราแน่ๆ

ตัวพริ้งพราวเองก็ใฝ่ฝันอยากเป็นดารานักแสดง เฝ้าเพียร

พยายามแคสตงิบทนางเอกมานานหลายปี

ทว่า...ราวกบัเพื่อนสาวไม่มดีวงจะได้ไปทางนี้ อะไรๆ เลยตดิขดั

จนถงึจดุที่พริ้งพราวยอมรบักบัตวัเองว่าควรจะเลกิไขว่คว้าหาดาวเสยีที

“ฉนัว่ามนัคงไม่ถงึกบัต้องเอาตวัไปบงักระสนุหรอกมั้งแก” กลกิา 

เย้าคนสวย 

พริ้งพราวเองก็ค้อนวงโต “ย่ะ อาจจะไม่ถึงกับต้องเอาตัวบัง

กระสนุ แต่หนทางพสิูจน์ใจว่าที่แม่ผวัแก มนักค็งไม่ได้ราบรื่นเหมอืน
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มคีนมาโปรยกลบีกหุลาบให้เดนิไปแน่ๆ

“ถ้าแกแต่งเข้าบ้านนี้ แกแน่ใจเหรอว่าคณุแม่สามเีขาจะยอมรบั

แกง่ายๆ ไม่ใช่ว่าแกต้องไปรบัใช้เขา ท�างานบ้านให้เขางกๆ นะ”

พริ้งพราวประชดเสยีงแขง็ ครั้นจนิตนาการถงึวถิสีะใภ้ผูต้�่าต้อย

ของกลกิา หญงิสาวกท็�าหน้าเบ้ แนะน�าอย่างตรงไปตรงมา

“หาผัวเป็นคนธรรมดาที่เขาดูแลเราเหมือนเจ้าหญิง ดีกว่าได้ 

ผวัรวยๆ ที่เราต้องไปเป็นนางซนิก้นครวัให้เขานะก้อย ฉนัไม่ได้แอนตี้

ค่านยิมท�าดพีสิูจน์ใจแม่ผวัหรอกนะ แต่ประเดน็หลกัๆ คอื เขาคดิว่า

แกไม่เหมาะสมกบัลกูชายเขา จดุนี้ต่างหากที่ส�าคญั ความไม่เหมาะสม 

ไม่ใช่ความดหีรอืความไม่ด”ี

สาวแซ่บฉะตรงประเดน็ชนดิที่ว่าไม่มหีมกเมด็สกัค�า แม้จะท�าให้

เพื่อนเจบ็ปวด แต่มนักด็กีว่าการพดูให้ก�าลงัใจด้วยถ้อยค�าสวยหร ูแล้ว

ท�าให้กลกิาเพ้อฝันไปวนัๆ อย่างที่เพื่อนเป็นมาตลอด

ความรักของกลิกาว่าดรามาแล้ว ชีวิตครอบครัวของเพื่อนยิ่ง

โคตรดรามากว่า

แม่เสยี พ่อมเีมยีใหม่ จากนั้นเจ้าหล่อนกก็ลายมาเป็นแม่เลี้ยง

ใจร้ายที่คอยกลั่นแกล้งกลกิาให้เจบ็ช�้าน�้าใจ ตามสูตรเป๊ะ!

“ฉนัรูน้ะว่าแกคาดหวงักบัความรกัครั้งนี้มาก เพราะแกคงคดิว่า

คุณนบคือเจ้าชายรูปหล่อบ้านรวยที่จะมาพาแกออกไปจากชีวิตห่วย

บรม ใช่ไหมล่ะ” พริ้งพราวหรี่ตามองเพื่อน 

คนโดนจบัผดิหน้าเจื่อน พยกัหน้ายอมรบัแต่โดยดี

“เฮ้อ...” พริ้งพราวถอนใจ ตบบ่าเพื่อนเบาๆ 

“แกลองปรบัความคดิตวัเองใหม่ดไีหมก้อย ท�าไมเราต้องไปหวงั

ให้ผู้ชายรวยๆ มาท�าให้ชีวิตเราดีขึ้นด้วยอะ เราสร้างชีวิตที่ดีด้วยมือ

ของเราเองได้นะแก เงนิที่หามาได้ด้วยน�้าพกัน�้าแรงของตวัเองน่ะ มนั

น่าภูมใิจที่สดุแล้ว”
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“หมายความว่า...” กลกิาเลกิคิ้ว หยั่งเชงิถาม “ถ้าแกมผีวั แล้ว

ผวัให้เงนิใช้ แกจะไม่เอาเหรอพริ้ง”

“เอาส”ิ

“อ้าว”

พริ้งพราวหวัเราะคกิคกัใส่คนหน้าเหลอ เชดิหน้าเชดิตาเอ่ยคติ

ประจ�าใจ “ก็ถ้าเขาให้โดยเสน่หาแบบสามีภรรยา เราจะรับไว้ มันก็ 

ย่อมด้ายยย แต่มันก็ไม่จ�าเป็นที่เราต้องไปคาดหวังให้เขามาให้เรา 

ไงแก พื้นฐานส�าคัญคือเราต้องดูแลชีวิตตัวเองให้ดีก่อน ยกเว้นก็แต่

กรณทีี่จะเฮงจดัเหมอืนน้องสาวฉนั รายนั้นน่ะ ผวัรกัผวัหลงเบอร์แรง”

พริ้งพราวท�าเสียงจึ๊กจั๊กในล�าคอ นึกหมั่นไส้ความรักเมียแบบ

โอเวอร์ของน้องเขย พลางกลอกตามองบนราวกบัว่าทั้งคูน่ั่งอยูต่รงหน้า

ทว่าแม้จะหมั่นไส้เพยีงใด พริ้งพราวกต็้องยอมรบักบัตวัเองแต่

โดยดว่ีาเธอชื่นใจกบัสิ่งที่หฤทธิ์ท�าให้พริ้มเพราจนอดที่จะยกขึ้นมาเป็น

ตวัอย่างไม่ได้

“มนัมจีรงิๆ นะ ก้อย ผู้ชายธรรมดาที่ดูแลเมยีเหมอืนเจ้าหญงิ

น่ะ น้องเขยฉันนี่แหละ เขาไม่ได้รวยหรอกนะ ก็คนท�างานปกติ แต่ 

เก่ง แล้วกด็ูแลยายพริ้มดมีากกก” พริ้งพราวลากเสยีง ชื่นชมน้องเขย

อย่างเตม็ปากเตม็ค�า

“ท�างานได้เงินมาเท่าไรยกให้เมียหมด คอยช่วยยายพริ้มเลี้ยง

ลูก ท�างานบ้านเอง เคารพบูชายายพริ้มไว้บนหิ้ง จนฉนังงว่าน้องสาว

ฉนัเป็นเมยีหรอืเป็นสิ่งศกัดิ์สทิธิ์กนัแน่”

พริ้งพราวยิ้มข�า ไพล่นึกถึงความรักของหฤทธิ์กับพริ้มเพรา ที่

เริ่มต้นด้วยการตั้งท้องแบบไม่ได้ตั้งใจของน้องสาว น�ามาซึ่งเรื่องราว

พสิูจน์รกัมากมาย จนท้ายที่สดุพวกเขากไ็ด้ครองคู่กนั

“ชีวิตรักของยายพริ้มท�าให้ฉันเห็นภาพว่า บางทีความเป็น 

เจ้าชายก็ไม่ได้วัดว่าเขามีเงินเท่าไร มีบ้านหลังใหญ่ไหม มีรถหรูขับ 



20  พริ้งพราว

หรอืเปล่า แต่อาจจะวดัจากการที่เขาดูแลผู้หญงิของตวัเองยงัไง โอเค

ว่าเจ้าชายในแบบที่แกฝันถงึน่ะมอียูจ่รงิ หล่อ รวย เพยีบพร้อมทกุอย่าง 

แต่คนที่จะได้อยู่ข้างเจ้าชายแบบนี้น่ะ มไีม่กี่คนหรอกก้อย พื้นที่ตรงนั้น

มนัมจี�ากดั”

กลกิานิ่งงนั ถ้อยค�าที่พริ้งพราวเอ่ยมาช่างแทงใจด�า จนเธอเถยีง

ไม่ออกสกัค�า

“แล้วแกล่ะพริ้ง อยากเป็นผู้หญงิที่ได้ครองคู่กบัเจ้าชายไหม”

“No!” พริ้งพราวส่ายหน้าหวอืรบัค�าถาม “ฉนัชอบผูช้ายธรรมดา 

ไม่เคยพศิวาสผู้ชายหล่อรวย เพราะฉนัรู้ว่าการอยู่เคยีงข้างผู้ชายแรร์-

ไอเทมแบบนั้นน่ะ มนัไม่ง่าย ไหนจะแม่ผวัที่โคตรหวงลูกชาย ไหนจะ

ชะนทีี่ดาหน้าเข้ามาแย่งชงิเขามากมาย ฉนัคงไม่เหมาะกบัคนแบบนั้น

หรอก เกรงว่าจะประสาทแดร๊กตาย”

“เหรอ...” กลกิานิ่งคดิ มองคนสวยที่ก�าลงัท�าหน้าเบ้ไม่ชอบใจ 

ก่อนจะเอ่ยแย้ง “แต่ฉนัว่าแกเหมาะนะ คนที่จะต่อกรกบัแม่ผวัใจร้าย 

จัดการชะนีที่เข้ามาแย่งชิงเจ้าชายได้อยู่หมัด ก็คงต้องเป็นคนแซ่บๆ 

ร้ายๆ อย่างแกนี่แหละ”

“ใครร้ายฮะ ฉนัออกจะนางเอ๊กนางเอก”

“ค่ะ คณุนางเอก” กลกิาเอ่ยประชด แกล้งค้อนใส่คนสวย “งั้น

คุณนางเอกช่วยแนะน�าดิฉันอย่างจริงจังได้ไหมคะ ว่าดิฉันควรจะท�า

ยงัไงกบัดรามาแม่ผวัลูกสะใภ้ด”ี

“มีสองทาง หนึ่ง...ก้มหน้ายอมรับชะตากรรม” พริ้งพราวเอ่ย

เสยีงเครอื แอกตงิห่อไหล่หงอประกอบการแนะ ก่อนจะเชดิหน้าคอตั้ง 

ยกมอืสะบดัผมยาวสลวยสดี�าเงางาม เอ่ยเสยีงแหลม “กบัสอง...สวย

เรดิเชดิใส่ หาว่าที่ผวัใหม่ที่แม่เขารกัเรา”

ทางเลือกที่พริ้งพราวแนะน�าท�ากลิกาหน้าแห้ง หัวเราะแหะๆ 

“ท�าไมแต่ละข้อมนัยากส�าหรบัฉนัจงั...”
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คนเสนอแนะส่ายหน้าอ่อนใจ ส�าหรบัพริ้งพราวที่เป็นคนเดด็ขาด 

นี่ไม่ใช่การตดัสนิใจที่ยากเลย แต่ส�าหรบักลกิาที่ไม่ค่อยกล้าตดัสนิใจ

อะไร แน่นอนว่านี่คอืปัญหาระดบัชาติ

ขนาดจะก้าวขาออกมาจากชวีติเสง็เครง็ที่เกดิจากแม่เลี้ยงใจร้าย 

กลกิายงัไม่คดิจะเดนิออกมาด้วยตวัเอง ได้แต่รอให้เจ้าชายที่ฝันถงึมา

พาออกมา การต้องมาเลอืกทางที่ยงัไม่รูว่้าผลลพัธ์ข้างหน้าจะสวยงาม

ไหม แน่นอนว่ากลกิาย่อมไม่กล้าอยู่แล้ว

“ถ้ากลับกัน เป็นแกที่อยู่ในต�าแหน่งว่าที่ลูกสะใภ้ของบ้านนี้  

แกคงจัดการทุกอย่างได้แน่เลยพริ้ง คุณแม่ก็คุณแม่เถอะ เจอฤทธิ์ 

ของแกเข้าไปกต็้องมรี้อนๆ หนาวๆ บ้างแหละ”

พริ้งพราวค้อนเพื่อนที่ยังคงมอบต�าแหน่งสาวร้ายกาจให้เธอ 

ทว่ากน็กึสนกุเมื่อคดิตามค�าเพื่อนด้วย

หากคุณว่าที่แม่ผัวเจอกับสายแซ่บอย่างเธอ ศึกระหว่างแม่ผัว

ลูกสะใภ้คงจะมนัน่าดู

“แกคงไม่ยอมโดนเหยยีดอย่างที่ฉนัยอมอยู่แล้วละเนอะ”

พริ้งพราวสงสารคนตดัพ้อจบัใจ ดงึตวักลกิามาโอบกอดไว้ เลอืด

ของความเป็นพี่สาวคนโตเดอืดพล่านไปทั่วทั้งร่าง ลูบหลงัปลอบเพื่อน

ด้วยความเอน็ดูระคนอ่อนใจ

กลิกาเป็นคนที่มีคุณสมบัติในเชิงควรค่าแก่การทะนุถนอม 

หน้าตาน่ารกั นสิยัเรยีบร้อย และพริ้งพราวกก็ล้าบอกอย่างมั่นใจเลย

ว่าเพื่อนเป็นคนดี

แต่...ดนัเป็นคนดทีี่ดูแลตวัเองไม่ได้ ปกป้องตวัเองไม่เป็น 

พริ้มเพราเองกน็สิยัประมาณนี้ เลยพานท�าให้เธอรู้สกึกบักลกิา

เสมอืนเพื่อนรกัคอืน้องสาว ทั้งที่รุ่นเดยีวกนั

“นี่ถ้าพี่ชายของคุณนบยังเจ้าชู้ตัวพ่อเหมือนเมื่อก่อน ฉันคง

แนะน�าให้แกกบัเขารู้จกักนัไปแล้ว แกสวยขนาดนี้ ถ้าคณุไนท์ได้เจอ
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แก อาจจะชอบแกกไ็ด้”

วาจาที่เพื่อนเอ่ยออกมาอย่างมคีวามหวงัท�าพริ้งพราวชะงกักกึ 

อดที่จะเผอืก...เอ๊ย อยากช่วยเหลอืเพื่อนสาวผู้น่ารกัไม่ได้

ในหวัเริ่มครุน่คดิไตร่ตรองถงึสิ่งที่อยากจะท�าตามประสาคนชอบ

วางแผนและคิดการณ์ไกล ผ่านไปครู่ใหญ่ก็สรุปผลดีผลเสียออกมา 

ในใจ ปากกเ็อ่ยไป

“หรอืไม่ก.็..อาจจะชอ็กไปเลยกไ็ด้นะก้อย”

กลกิาผละออกมามองหน้าพริ้งพราว เลกิคิ้วสงสยั “ชอ็ก?”

“ใช่ ชอ็ก...” คนสวยยกัคิ้วทะเล้น จบีปากจบีคอเอ่ย “ถ้าได้เจอ

เมยีสดุสวยที่เคยฟีเจอรงิด้วย พร้อมกบัลูกที่ไข่ทิ้งไว้ คณุพี่ไนท์อะไรนี่

จะท�ายงัไงน้อ”

“เมยี ลูก?”

“ใช่ เมยี ลูก...หึๆ ” พริ้งพราวหวัเราะในล�าคอ ท�าท่าแบมอืขอ 

“ขอข้อมูลของคุณไนท์จากคุณนบให้หน่อยสิ พี่ชายเขาเป็นคนยังไง 

รายละเอยีดในชวีติแบบเจาะลกึสารพดัสิ่ง ฉนัอยากรู้ทกุอย่างเลย”

“แกคดิจะท�าอะไรอะพริ้ง”

พริ้งพราวยงัไม่ตอบค�าถามเพื่อนสาวที่ก�าลงัมองเธอด้วยสายตา

ไม่ไว้วางใจ เอาแต่ยิ้มมมุปากกบัแผนสดุเฟี้ยวที่คดิได้...

 

รอยยิ้มเม่ือหลายวันก่อนหน้าน้ันเป็นรอยยิ้มเดียวกันกับ

ที่พริ้งพราวก�าลงัแย้มปากรื่นเรงิใจอยู่ในตอนนี้เป๊ะ

“แอ้...แอ๊ะ!”

“ขา” พริ้งพราวขานรบัเสยีงหวาน สงัเกตได้ว่าเจ้าตวัน้อยจ้อง

ไปยงัถงุผ้าลายดอกไม้ที่เธอถอืมาด้วย นกึรูโ้ดยพลนัว่าแกต้องการอะไร

“หวินมแล้วเหรอคะ มาค่ะ หม�่าๆ นมนะคะ”

“หม�่าๆ”
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“ค่ะ หม�่าๆ นะ อยากให้ใครป้อนคะ”

ได้ยนิค�าถามของพริ้งพราว จอมทพักก็ลนืน�้าลายทนัควนั เสยีว

สนัหลงัวาบๆ ว่าตวัเองจะได้ท�าหน้าที่มุ้งมิ้งน่ารกัแบบนั้น และสะกด

จติคนในอ้อมแขน...อย่านะ อย่าเดด็ขาด อย่า...

“อยากให้ใครป้อนเอ่ย”

เจ้าตวัจ้อยมองหน้าคนถาม ยิ้มร่าให้หญงิสาวเสมอืนจะให้เธอ

ป้อน แต่แล้วจู่ๆ แกกห็นักลบัมามองหน้าจอมทพัเสยีดื้อๆ

“ป้อ!”

“ไม่!” จอมทพัปฏเิสธเสยีงแขง็ ท�าตาขุ่นใส่เจ้าตวัจ้อย “ให้แม่

ตวัเองป้อนเลยนะ ฉนัไม่ป้อน!”

“ป้อ!”

คนตวัน้อยเรยีกอกี แถมยงัท�าตาพองปากจู๋ใส่เขาเสยีด้วย ตวั

แค่นี้เถยีงเป็นเสยีแล้ว

“อย่ามาเหมิเกรมินะ คดิว่าตวัเองเป็นใคร มาสั่งฉนั!”

“ป้อๆ!”

“ไม่ ฉนัไม่ป้อน แล้วกไ็ม่ต้องมาเบะปากท�าหน้าจะร้องไห้ด้วย

นะ!” จอมทพัสั่งเสยีงเข้ม ยกมอืชี้หน้าก�าราบคนตวัน้อย ก่อนจะหน้า

ม้านเมื่อหนัไปเหน็เลขาฯ ก�าลงัหวัเราะคกิคกั “ข�าอะไรปิต!ิ”

“เอ่อ...” ปิตหิน้าเจื่อน ก้มหน้าหนตีาเขยีวจดัของเจ้านายหน้า

หยก จะให้บอกได้อย่างไรว่าข�าที่จอมทพัเถยีงกบัเดก็เป็นเรื่องเป็นราว 

เสมอืนเข้าใจภาษาของกนัและกนั

“อย่าไปพาลคณุเลขาฯ เลยค่ะ” พริ้งพราวเอ่ยแทรก “ป้อนนม

ลูกสกัทเีถอะ ถ้าคณุไม่ป้อน ฉนัจะไม่บอกนะว่าฉนัมาพบคณุท�าไม”

“คุณจะมาให้ผมรับผิดชอบละสิ มุกแบบนี้ผมเห็นมาเยอะ” 

จอมทัพหรี่ตาแล้วเอ่ยดักคอสาวเจ้า “แต่ผมไม่ใช่คนที่คุณจะมาเล่น 

ไม่ซื่อได้ง่ายๆ แค่หน้าตามีส่วนเหมือนผมแค่นี้ คิดเหรอว่าผมจะเชื่อ
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เตม็ร้อย ยงัไงกต้็องมกีารตรวจดเีอน็เอให้มนัรูเ้รื่องรูร้าวกนัไปข้างหนึ่ง”

พริ้งพราวแบะปาก สะบดัหน้าใส่เขา “เชอะ เสยีใจด้วยย่ะ ฉนั

ไม่ให้คณุตรวจ!”

“ห ึคณุไม่บรสิทุธิ์ใจสนิะ”

“เปล่าย่ะ” พริ้งพราวย่นจมกูใส่คนที่ก�าลงัเหยยีดยิ้มดแูคลนเธอ 

แถลงไขให้เขาทราบจดุยนืของตวัเอง “ฉนัแค่ไม่เหน็ว่ามคีวามจ�าเป็น

ที่ต้องพิสูจน์อะไร เพราะฉันไม่ได้มาให้คุณรับผิดชอบ ฉันรับผิดชอบ

ชวีติฉนักบัลูกได้”

อ้าว...

จอมทพัขมวดคิ้ว ความสงสยัผดุขึ้นมาในอกอย่างมหาศาล

“แล้วคณุมาท�าไม”

“ฉนักแ็ค่อยากให้คณุได้รู้ไว้ว่าคณุมลีูกกบัฉนั ถ้าคณุอยากเจอ

แก คณุกไ็ปเจอได้ ฉนัไม่หวงห้ามอะไรเลย” พริ้งพราวเชดิหน้า ยกัไหล่

สบายๆ ก่อนจะแสดงความจ�านง

“ที่ส�าคัญ ฉันก็ไม่อยากเป็นเมียคุณด้วย ปล่อยให้เหตุการณ์

ตอนนั้นมนัเป็นเรื่องของอดตีกพ็อ แล้วคณุกไ็ม่ได้ผดิอะไร เพราะฉนั

สมยอมเอง มนัไม่ใช่ความผดิพลาดของใครคนใดคนหนึ่ง เราสนกุกนั

ทั้งสองฝ่าย

“ฉันไม่เคยคิดจะเรียกร้องอะไรสักอย่าง ฉันแค่อยากให้ลูกได้

เจอพ่อบ้างกแ็ค่นั้นเองค่ะ แล้วฉนักจ็ะไม่บอกใครด้วยว่าเขาคอืลกูคณุ 

เพราะจดุที่คณุยนือยูม่นัจะท�าให้เกดิผลกระทบหลายอย่าง ฉนัไม่อยาก

ให้ใครมายุ่งกบัยายหนูด้วย”

จอมทพัอึ้งอกีครา...ราวกบัโดนสาวเจ้าปล่อยหมดันอ็กให้ล้มตงึ

ตั้งแต่เกิดมา ชายหนุ่มไม่เคยโดนใครพูดใส่หน้าเช่นนี้มาก่อน

เลย

ไม่ว่าในความสมัพนัธ์ใด กบัสาวคนไหน เธอเหล่านั้นมกัจะเรยีก
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ร้องอยากเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขา ต้องการมาอยูใ่นต�าแหน่งสะใภ้ใหญ่

ของตระกูลจติรภากร แต่พริ้งพราวกลบัต่างออกไป นอกจากจะไม่ไยดี

หรอือาลยัอาวรณ์ความสมัพนัธ์แสนลกึซึ้งกบัเขาแล้ว เธอยงัไม่ต้องการ

ความรบัผดิชอบอะไรทั้งสิ้น

“ป้อ!”

“นั่น ยายหนูทวงนมอีกแล้วค่ะ” พริ้งพราวยิ้มข�าเจ้าตัวจ้อยที่

หวิจนส่งเสยีงขดัจงัหวะผู้ใหญ่ ก่อนเปิดกระเป๋าผ้า หยบิขวดนมออก

มาส่งให้จอมทัพ เอ่ยปากขอชายหนุ่มอีกครา “ป้อนลูกเถอะน่า ท�า

หน้าที่พ่อบ้างสคิะ”

จอมทัพรับขวดนมมาทั้งสีหน้างงงวย เธอเองก็ยกแขนท�าท่า

บอกว่าต้องอุ้มเจ้าตัวจ้อยด้วยท่าทางแบบไหน เพื่อให้แกกินนมได้

สบายที่สดุ

“ป้อๆ”

เสยีงเลก็ที่เรยีกจอมทพัหาได้ท�าให้เขาอารมณ์เสยีอย่างเมื่อกี้ไม่ 

ด้วยพอทราบจดุประสงค์ของพริ้งพราว การต่อต้านสถานะพ่อกล็ดลง

ไปโดยอตัโนมตั ิทั้งยงักล้ายื่นมอืไปเขี่ยแก้มป่องน่าหอมของคนที่ก�าลงั

อ้าปากดูดนมดงัจ๊วบๆ อย่างน่าเอรด็อร่อย

ดวงตาใสแจ๋วไร้เดยีงสาที่ก�าลงัจ้องมองเขาอยูก่ช่็างน่ารกัน่าเอน็ดู 

จนเขาอยากจะก้มลงไปหอมแก้มให้ชื่นใจสกัฟอดสองฟอด

“ฮื้ม...ฮมื...”

พริ้งพราวเองกฮ็มัเพลงกล่อมเจ้าตวัเลก็ พอนมหมดขวด แกก็

ค่อยๆ หลบัคาอกจอมทพั

“คุณไนท์ครับ” ปิติเอ่ยเสียงเบา เตือนความจ�าเจ้านาย “เรา

ต้องไปประชมุกนัแล้วครบั”

“งั้นส่งตวัยายหนูมาให้ฉนัเลยกไ็ด้ค่ะคณุไนท์”

พริ้งพราวยื่นมอืไปหาชายหนุม่ ทว่าแทนที่เขาจะรบีส่งคนตวัน้อย
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ให้ เขากลบัท�าหน้านิ่ง ชกัช้าลลีาจนเธอขมวดคิ้วมนึงง

“ส่งมาสคิะ”

โดนขอซ�้า จอมทพักค็ร้านจะดงึเชงอกี เขาค่อยๆ ส่งตวัยายหนู

น้อยให้พริ้งพราว ถอนใจอย่างเสยีดายที่ไม่ได้อุ้มแกแล้ว

“คุณกับคุณเลขาฯ ไปประชุมกันเลยก็ได้ค่ะ ฉันกับลูกอยู่ได้  

ไม่ต้องเป็นห่วง”

“ใครเป็นห่วงคณุ!”

จอมทพัตรีวนใส่คนรูท้นั ก่อนจะลกุขึ้นจากโซฟา เปิดประตอูอก

จากห้องท�างานไปโดยไม่รอปิตเิลย

“อย่าถอืสาคณุไนท์เลยนะครบัคณุพริ้ง ท�าเป็นดไุปอย่างนั้นเอง

ครบั จรงิๆ กค็งเป็นห่วงคณุพริ้งกบัคณุหนูน้อยอยู่เหมอืนกนั ว่าจะอยู่

กนัตามล�าพงัในห้องนี้ได้ไหม”

“เราอยู่ได้ค่ะ คณุเลขาฯ ตามเจ้านายคณุไปเถอะ”

“โอเคครบั ถ้าประชมุเสรจ็แล้ว คณุไนท์คงจะรบีกลบัมาเคลยีร์

เรื่องคณุหนูน้อยต่อแน่นอน คณุพริ้งสบายใจได้ครบั”

พริ้งพราวพยกัหน้ารบัทราบความที่ปิตริบัประกนัแล้วยิ้มบางให้

เขา เขาเองกย็ิ้มกลบั ก่อนจะหมนุตวัเปิดประตอูอกจากห้องไป ในขณะ

ที่หญิงสาวเองก็หัวเราะคิกคักอย่างคนก�าลังสาสมใจที่แผนขั้นแรกมี

แววว่าจะส�าเรจ็ไปได้ด้วยดี

 

จอมทัพเดินหน้าตั้งกลับไปยังห้องท�างานด้วยความเร็ว

ราวกบัวิ่ง ท�าปิตขินัจนหลดุข�าออกมา ทั้งยงักล้าเอ่ยปากแซวเจ้านาย

“อยากรบีไปหาคณุพริ้งกบัคณุหนูน้อยเหรอครบัคณุไนท์”

“เปล่า ฉนักแ็ค่อยากรูว่้าสองแม่ลกูนั่นเป็นยงัไงกนับ้างกเ็ท่านั้น

เอง” จอมทัพปฏิเสธเสียงเรียบ พยายามไม่หลุดฟอร์มไปมากกว่านี้ 

ทั้งที่จรงินั้นก�าลงัร้อนรนกระวนกระวายใจจนแทบจะคลั่งตายอยู่แล้ว
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ตลอดสองชั่วโมงกว่าที่อยู่ในห้องประชุมของบริษัท ใจเขาวูบ

โหวงหวาดหวั่นราวกบัว่าตนก�าลงัจะสูญเสยี...ของรกัของหวง

แม้จะเพียรบอกตัวเองว่าอย่าเพิ่งไปรู้สึกอะไรกับสองสาว แต ่

ไอ้เจ้าก้อนเนื้อในอกข้างซ้ายมันก็ช่างดื้อรั้น จู่ๆ ก็ผูกพันกับพวกเธอ

อย่างฉับไว จนแม้แต่ตัวจอมทัพเองก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าจะรู้สึก 

เช่นนี้ได้

ครั้นเดนิมาถงึหน้าห้องท�างาน จอมทพักร็บีเปิดประตเูข้าไป และ

ภาพที่ปรากฏต่อสายตาเขากค็อื...ความว่างเปล่า!

นยัน์ตาชายหนุม่ลกุโชนวาววบัไปด้วยไฟของความเกรี้ยวกราด 

มองกวาดไปทั่วห้อง และสบถกบัตวัเองในใจ...

‘เวร ลูกเมยีกูหายไปไหนวะ!’
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พอดวงตาน้อยๆ เห็นวิวข้างทางผ่านกระจกของรถแท็กซี่

ที่นั่งออกมาจาก JPK Entertainment เจ้าตัวจ้อยก็ดี๊ด๊าเริงร่าราวกับ 

จ�าได้ว่านี่คอืทางที่จะไปยงัอะพาร์ตเมนต์ที่พริ้งพราวพกัอาศยัอยู่

หญิงสาวอมยิ้มเอ็นดู ก้มลงหอมแก้มให้รางวัลคนในอ้อมแขน

ฟอดใหญ่ คนขบัแทก็ซี่เองกย็งัยิ้มบางๆ กบัความน่ารกัน่าชงัของแก

“ป้อๆ”

“ขา อยากเจอคณุป้อเหรอคะ” พริ้งพราวเอ่ยเสยีงเลก็เสยีงน้อย

กับเจ้าตัวจ้อยที่ก�าลังยิ้มหวานเสมือนเข้าใจการสื่อสารของผู้ใหญ่ 

ทกุอย่าง

ครั้นนึกถึงลูกไม้ลีลาการกวนประสาทระคนดื้อรั้นใส่จอมทัพ 

พริ้งพราวกห็วัเราะออกมา ขนันกัที่แกช่างรู้งาน ไม่หลดุเรยีกเธอด้วย

ค�าที่แสดงถึงฐานะที่แท้จริงระหว่างกัน ยอมเรียกจอมทัพว่าป้อโดยที่

ไม่มีทีท่าว่าจะงุนงงหรือต่อต้านชายหนุ่ม แถมยังออดอ้อนให้เขาอุ้ม

ป้อนนม รู้จักโปรยเสน่ห์ให้คุณพ่อจ�าเป็นมาหลงรักทุ่มเทใจให้แกจน

หมดหน้าตกั

“ปะ...ป้อ!”

“ค่ะ เรามาลุ้นกนันะคะ ว่าคณุป้อจะมาเจอเราไหม”

2
ยายหนูของป้อ
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พริ้งพราวเอาจมูกเขี่ยจมูกเลก็ๆ ด้วยความรกัใคร่ กระชบัอ้อม

กอดให้แน่นขึ้น พร้อมกนันั้นกป็ล่อยให้ความคดิล่องลอยไปหาจอมทพั

แม้จะทราบจากกลกิาว่าชายหนุม่ทิ้งวถิเีสอืไปแล้ว แต่พริ้งพราว

ก็เชื่อว่าความเป็นเสือยังอยู่กับเขาเสมอ กลยุทธ์ที่เธอใช้กับเขามัน 

จึงต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ ผ่านกระบวนการวางแผนมาเป็น

อย่างด ีวเิคราะห์ออกแบบมาในเชงิว่าให้เขาเป็นผู้ล่า

แทนที่จะเอาตวัเองไปเกาะตดิเขา เธอเลยท�าเป็นไม่แคร์ สวยเจดิ

เชดิใส่ แสดงออกอย่างชดัเจนว่าไม่ต้องการตวัชายหนุ่ม เพื่อเป็นฝ่าย

คมุเกมให้เขามาตามตดิเธอแทน

ถอืคตวิ่า...คดิจะเล่นกบัเสอื เรากต็้องอ่อยเหยื่อให้เป็น

เพราะถ้าพลาดพลั้งเมื่อไร เราเองนี่แหละ ที่จะกลายเป็นเหยื่อ

ให้เสอืตะครบุ

 

“อยู่ๆ ก็มา อยู่ๆ ก็ไป ยังไม่รู้เรื่องแน่ชัดอะไรเลยก็หอบ

ลูกหนฉีนัไปแล้ว บ้าหรอืเปล่าวะ!”

ปิตสิะดุง้ตกใจ เหลอืบมองเจ้าของเสยีงเข้มจดัด้วยความหวาด 

หวั่น ขนาดว่าเขาคุ้นเคยกับภาวะเกรี้ยวกราดของเจ้านายประมาณ

หนึ่งแล้ว แต่กย็งัอดตวัสั่นกลวัแทนพริ้งพราวไม่ได้

โดยพื้นฐานแล้ว เจ้านายหนุม่เป็นคนขี้หงดุหงดิ ใจร้อนโผงผาง 

แต่ด้วยหัวโขนของทายาทคนโตประจ�าตระกูล บวกกับภาระหน้าที่ที่

ต้องรบัผดิชอบ ยามที่ได้ก้าวขาเข้ามาในบรษิทั จอมทพัเลยมกัจะสวม

หน้ากากของความเรียบนิ่ง กักเก็บความรู้สึกเอาไว้ภายใต้ใบหน้า 

หล่อเหลา

ทว่าเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงที่ได้เจอหน้าพริ้งพราวกับคนตัวน้อย 

จอมทพักลบัควบคมุอารมณ์ตวัเองไม่ได้ จนเผลอแสดงความหงดุหงดิ

และสบถถ้อยค�าอนัไม่สมควรออกมาเสยีหลายหน
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“แล้วคณุไนท์จะท�ายงัไงต่อไปครบั”

“ไม่ท�ายงัไง มาคดิดูอกีท ีกด็แีล้วละที่ผู้หญงิคนนั้นหนกีลบัไป

เอง ฉนัจะได้ไม่ต้องเดอืดร้อนอะไร จะลมืไปเลยว่าเคยมเีมยีแบบนั้น”

ปิติหลุดยิ้ม เพราะท่าทางกระแทกกระทั้นยามที่จอมทัพทิ้งตัว

ลงนั่งบนเก้าอี้ท�างาน มนัช่างตรงกนัข้ามกบัสิ่งที่ออกมาจากปากของ

เจ้านายหนุ่มเสยีเหลอืเกนิ

“จะว่าไป คณุไนท์จ�าคณุพริ้งไม่ได้จรงิๆ เหรอครบั ผมว่าออร่า

ความสวยของคณุพริ้งเนี่ยโดดเด่นสว่างจ้ายิ่งกว่าใครเลยนะครบั ขนาด

ใส่ชดุเดรสสขีาวยาวแค่เข่าธรรมดาๆ หน้ากไ็ม่ได้แต่ง ยงัสวยเสยีจน

น่าเอามาปั้นเป็นนกัร้องหน้าใหม่ของค่ายเรา...”

ชื่นชมความงามของพริ้งพราวอยู่ดีๆ เงาหัวของปิติก็มีแววว่า 

จะไม่ปลอดภยั ด้วยโดนนยัน์ตาวาวโรจน์ของเจ้านายก�าราบให้หบุปาก

ฉบั และได้แต่ยิ้มเจื่อนเป็นท�านองว่าตนไม่ได้คดิอะไรเลย

“ความสวยของเขามนัไม่ใช่หวัข้อที่ควรจะพูดถงึตอนนี้นะปิต”ิ

จอมทพัต�าหนเิสยีงแขง็ ถงึเวลานี้จะไม่ได้เป็นอะไรกบัพริ้งพราว

แล้ว แต่การมีบ่วงตัวน้อยร่วมกันกับเธอมันก็ท�าให้เขาตงิดใจอยู่บ้าง 

หากได้ยนิผู้ชายคนอื่นพูดถงึเธอเช่นนี้

“เป็นแม่ประสาอะไรก็ไม่รู้” ชายหนุ่มบ่นถึงสาวเจ้า ขบกราม 

ดงักรอด เมื่อนกึถงึการเชดิหน้าเชดิตาของเธอ

“ท�าเป็นสอนให้ยายหนูเรยีกฉนัว่าป้อ แต่กลบัไม่ยอมรอให้พ่อ

ได้เจอหน้าลูก กด็ ีชาตนิี้กค็งจะไม่ได้เจอหน้ากนัอกีแล้ว ไม่มทีางที่ฉนั

จะเดอืดร้อนตามหา!”

ปิติหลุดยิ้มเมื่อได้ยินถ้อยค�าที่จอมทัพประกาศกร้าวออกมา 

เสมือนว่ายินดีกับการจากไปของสองสาว ทั้งที่จริงแววตาของอีกฝ่าย

ก�าลงัไหววูบสะเทอืนใจ

“ให้ผมประสานงานกบั รปภ. หรอืพนกังานของเราดไีหมครบั 
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คงมคีนเหน็บ้างว่าคณุพริ้งกบัคณุหนนู้อยออกไปตอนไหน ถ้าเพิ่งออก

ไป เราอาจจะตามทัน” เลขาฯ หนุ่มแกล้งหยั่งเชิงถามเจ้านายหน้า

หยก ผลคอืโดนจอมทพัตวดันยัน์ตาวาววบัใส่

“ไม่ต้อง ฉนับอกแล้วไงว่าฉนัจะไม่เดอืดร้อนตามหา ไม่ได้ยนิที่

ฉนัพูดเมื่อกี้เหรอ เป็นเลขาฯ ยงัไง ไม่ฟังค�าที่เจ้านายพูด มนัน่าหกั 

เงนิเดอืนจรงิๆ!”

“ครบั ผมขอโทษครบัคณุไนท์” ปิตคิ้อมหวัให้จอมทพั เข้าใจดี

ว่าอกีฝ่ายก�าลงัตกอยู่ในภาวะคนโดนลูกเมยีทิ้งแบบฉบัพลนั เลยอาจ

จะคมุสตไิม่ค่อยอยู่สกัเท่าไร

และด้วยความเป็นเลขาฯ ที่รู้ใจเจ้านาย ปิตกิท็ราบดว่ีาจอมทพั

ท�าเป็นฟอร์มจัดแสร้งว่าไม่ต้องการพริ้งพราวกับคุณหนูน้อยไปอย่าง

นั้นเอง ใจจรงิคงอยากจะพุง่ตวัไปสบืหาเบาะแสของสองสาวจะแย่แล้ว

“หอื...” เลขาฯ หนุ่มเลกิคิ้วสงสยั เมื่อเหลอืบไปเหน็กระดาษ

แผ่นเล็กที่วางอยู่บนโซฟา ครั้นเดินไปหยบิขึ้นมาดูก็คลี่ยิ้มยินดี และ

หนัไปบอกเจ้านาย “คณุไนท์ครบั คณุพริ้งฝากข้อความไว้ให้คณุไนท์

ด้วยครบั”

“ไหน!”

จอมทัพหน้าตื่นตาโต รีบลุกขึ้นจากเก้าอี้ เดินไปแย่งกระดาษ

แผ่นเลก็มาไว้ในมอืตวัเอง 

แอ้แอ๊ะ คงุป้อขา หนูกบัแม่ขอกลบัก่อนนะคะ ถ้าคงุป้อคดิถงึ

หนู กไ็ปหาหนูกบัแม่ตามที่อยู่นี้ได้นะคะ...

พอได้อ่านสิ่งที่พริ้งพราวทิ้งไว้ ชายหนุม่กถ็อนใจโล่งอก รบีเกบ็

กระดาษแผ่นนี้ไว้ในกระเป๋าสตางค์ หวงแหนมนัราวกบัว่านี่คอืสมบตัิ

ล�้าค่าในชวีติ
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หญงิสงูวยัหน้าตาสะสวยบรรจงเชด็ฝุน่ทีเ่กาะอยูบ่นถ้วย-

รางวลันกัแสดงน�าหญงิยอดเยี่ยมด้วยความทะนถุนอมระคนภาคภมูใิจ 

เพราะนี่คือสิ่งที่การันตีฝีมือของ ‘จ๋า จารุณี’ นางเอกยอดนิยมเมื่อ 

สมัยสามสิบกว่าปีที่แล้ว เจ้าของฉายา ‘นางฟ้าของจอแก้ว’ ผู้คว้าใจ

ประชาชนจนเป็นที่รกัของคนไทยทั้งประเทศ

แม้ทกุวนันี้จารณุจีะไม่ได้รบังานแสดงแล้ว แต่เธอกย็งัคงคดิถงึ

กองถ่ายและบรรยากาศของการท�างานเสมอ หากมีบทดีๆ ที่เหมาะ

สมกบัวยัและท้าทายความสามารถ เธอกอ็าจจะหวนคนืบลัลงัก์ดารา

ให้แฟนละครรุ่นเก่าได้หายคดิถงึบ้าง

“ท�าไมไม่ให้แม่บ้านท�าให้ล่ะครบั คณุจ๋า จารณุ ีเชด็เองท�าไม

ครบั”

หญิงสูงวัยค้อนเจ้าของเรือนร่างสูงใหญ่ที่ก�าลังเดินเข้ามาใน

ห้องโถงของบ้านจติรภากร ก่อนตอบกลบัเขา “ของรกัของหวงฉนันี่คะ 

ฉนัไม่ให้คนอื่นท�าหรอก เกดิเสยีหายขึ้นมาจะท�ายงัไง”

น�าทพัหวัเราะ ก่อนจะเดนิเข้ามานั่งข้างๆ ภรรยา แกล้งเย้าอกี 

“เหน็ถ้วยรางวลัพวกนี้แล้วนกึถงึสมยันั้นเนอะ กว่าผมจะพชิติใจนางฟ้า

ของวงการบนัเทงิไทยได้ เหงื่อแตกไปหลายหยดเลย”

“กแ็หม ตอนนั้นคณุคอืหนุม่นกัเรยีนนอก ทายาทค่ายเพลงยกัษ์

ใหญ่ที่สาวๆ กรี๊ดกร๊าดกนัทั้งวงการนี่คะ นางฟ้าอย่างฉนักต็้องเล่นตวั

ให้มคี่าหน่อยส ิไม่งั้นจะเข้ารอบสดุท้าย คว้าคณุมาเป็นสามไีด้เหรอ”

น�าทัพอมยิ้ม จ้องใบหน้างามสมวัยของภรรยาอยู่ครู่หนึ่ง พอ

เหน็ว่าเธอก�าลงัอารมณ์ดกีล็องหยั่งเชงิเอ่ย “งั้นคณุนางฟ้ากช็่วยใจดี

กบัหนูก้อยของลูกชายเราหน่อยไม่ได้เหรอครบั”

จารณุชีะงกักกึ หรี่ตามองสาม ี“อ้อ ที่เข้ามาชวนฉนัคยุเนี่ย คอื

จะมาช่วยตานบละสทิ่า”

โดนรูท้นั น�าทพักห็วัเราะแหะๆ “ผมสงสารตานบนี่ ลกูคงใจแป้ว
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แย่แล้ว”

“แป้วกแ็ป้วส ิกฉ็นัไม่ชอบเดก็นั่นจรงิๆ นี่!”

จารุณียืนยันความรู้สึกตัวเอง วางถ้วยรางวัลลงบนโต๊ะไม้สัก

ขนาดเล็กดังปัง อารมณ์ที่ก�าลังสุนทรีย์สลายไปทันควัน เมื่อนึกถึง 

คนรกัของลูกชายคนเลก็

คราแรกเธออาจจะยังมีแก่ใจเล่นละครต่อหน้าลูกชายว่าเอ็นดู

กลกิา แต่แล้ว...ด้วยเลอืดของคนเป็นแม่ที่รกัลกูยิ่งชพีกท็�าให้เธออดใจ

ไม่ไหว แปลงร่างเป็นว่าที่แม่สามใีจร้าย ประกาศลั่นกลางบ้านว่าไม่มี

ทางรบักลกิามาเป็นสะใภ้ จนลูกชายและสามหีน้าซดีไปตามๆ กนั

“ท�าไมล่ะคุณ หนูก้อยก็น่ารักดีนะ ต่อให้คุณจะพูดกับลูกว่า 

หนูก้อยไม่เหมาะสมกับเขา แต่ผมก็เชื่อว่าคุณไม่ได้รังเกียจที่หนูก้อย

ฐานะต่างจากเรา”

จารณุเีงยีบนิ่ง...ใช่ จรงิๆ แล้วเธอไม่ได้รงัเกยีจที่กลกิายากจน 

ด้วยเธอก็มาจากดิน กัดก้อนเกลือกินมาก่อน ทั้งยังเคยโดนแม่สามี

รังเกียจที่เธอไม่ใช่ผู้ดีจากตระกูลใด ย่อมไม่มีทางที่เธอจะมารังเกียจ

คนรกัของลูกชายเพราะเหตผุลที่ตวัเองเคยโดน

“เรยีบร้อยหวัอ่อนแบบหนูก้อย คณุกไ็ม่ชอบ แล้วคณุอยากได้

สะใภ้แบบไหนเหรอ”

ถามไปแล้ว น�าทัพก็ไม่ได้ค�าตอบ เพราะจารุณีท�าหูทวนลม

เสมอืนไม่ได้ยนิ ท�าทเีชด็ถ้วยรางวลัต่อหน้าตาเฉย ด้วยความมนัเขี้ยว

ภรรยา ชายสูงวยัเลยแกล้งขู่

“เวรกรรมมจีรงินะคณุ ระวงัตวัไว้ด้วยล่ะ”

มอืของจารณุหียดุกกึ ขมวดคิ้วสงสยั ก่อนหนัไปถามสาม ี“ระวงั

อะไรคะ”

“กค็นหวัอ่อนอย่างหนูก้อย คณุกไ็ม่เอา” น�าทพัหวัเราะห ึขู่ซ�้า 

“สวรรค์อาจจะหมั่นไส้ ส่งลูกสะใภ้หวัแขง็มาปราบคณุ เหมอืนที่คณุ
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ปราบแม่ผมไง”

 

จอมทัพครุ่นคิดตรึกตรองมาพักใหญ่ก็ได้ค�าตอบว่าตน 

ควรจะไปหาสองแม่ลูกตามที่อยู่บนกระดาษที่พริ้งพราวทิ้งไว้ให้

แม้จะยงัสบัสน สงสยั ตกใจที่จู่ๆ เมยีกบัลูกกโ็ผล่เข้ามาให้เขา

รูจ้กัโดยไม่ทนัตั้งตวั เขากข็อปล่อยผ่านไปก่อน ด้วยตอนนี้ ความคดิถงึ

มนัดนัมาแรงแซงทกุความรูส้กึ จนเขาแทบจะทิ้งการทิ้งงานแล่นไปหา

คนตวัน้อยให้สมกบัความห่วงหาอาวรณ์ที่ก�าลงัอดัแน่นอยู่ในอก

“นี่ ปิต ิมอีะไรที่ฉนัต้องเคลยีร์อกีไหม ยงัไม่หมดอกีเหรอ”

“ใกล้แล้วครบัคณุไนท์” เลขาฯ หนุม่บอกพลางยื่นแฟ้มเอกสาร

ให้เจ้านาย ท่าทางกระสบักระส่ายพร้อมการก้มมองนาฬิกาข้อมอืแทบ

ตลอดเวลาของอีกฝ่ายสร้างความขบขันให้ปิติจนเขาเกือบจะหลุด

หัวเราะออกมาเสียหลายครั้ง “คุณไนท์จะรีบไปหาคุณหนูน้อยเหรอ

ครบั”

“ยุง่น่า!” จอมทพัตรีวนใส่คนที่เขาดอูอกว่าถามเพื่อจงใจเย้ากนั 

ท�าตาขวางใส่อกีฝ่าย “งานน้อยขนาดว่ามเีวลามาแซวเจ้านายอย่างนี้

เลยเหรอ จะได้เพิ่มงานให้”

ปิตหิลดุยิ้ม รู้ทนัว่าจอมทพัก�าลงัเขนิ

“ยงัจะมายิ้มอกี ไปท�างานส!ิ”

“ครบั งั้นผมขอตวัก่อนนะครบั”

เลขาฯ หนุม่ค้อมหวัให้ ก่อนจะเปิดประตอูอกไปจากห้องท�างาน

ของเจ้านายหน้าหยก ในขณะที่จอมทพัเองกอ็ดใจไม่ไหว ยอมละฟอร์ม 

รบีต่อสายไปยงัเบอร์โทรศพัท์ที่แนบมาพร้อมกบัที่อยู่ และตนกจ็�ามนั

ได้ทั้งที่อ่านเพยีงแค่ครั้งเดยีว  

“ฮลัโหล ใครคะ...”

“ผมเอง”
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“ผมไหนล่ะคะ”

“พ่อของยายหนู!”

จอมทัพเอ่ยเสียงแข็งเสมือนคนยอมรับสถานะนี้แล้วอย่างเต็ม

ปากเตม็ค�า ใจจรงิคอือยากจะพ่วงไปอกีสามค�าด้วยว่า ‘ผวัคณุไง!’

“อ๋อ คณุไนท์นี่เอง ว่าไงคะ”

“คณุพายายหนูหนผีมไปท�าไมฮะ!”

“หนอีะไร ฉนัไม่ได้หนเีลย ฉนักแ็ค่หมดธรุะของฉนัแล้ว ลกูกต็ื่น

แล้ว แต่คณุกป็ระชมุไม่เสรจ็สกัท ีฉนัเลยพาลูกกลบั กแ็ค่นั้น”

น�้าเสียงเรียบเรื่อยอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาวอะไรของคนปลายสาย

ท�าจอมทัพขบกรามดังกรอด หงุดหงิดกว่าเดิม ทว่าเสียงอ้อแอ้ที่ดัง

แทรกมากช็่วยท�าให้อาการพื้นเสยีของเขาคลายลงได้โดยพลนั

“แอ๊ะ!”

“ขา คณุป้อโทร. มาหาค่ะ อยากคยุกบัคณุป้อไหมคะ”

“ป้อ!”

“ค่ะ ถามคณุป้อเรว็ ว่าจะมาหาเราไหม”

“ป้อ!”

“ค่ะ ถามสคิะ คงุป้อขา จะมาหาหนูกบัแม่ไหมคะ”

จอมทพัคลี่ยิ้มกบับทสนทนาที่ไม่ค่อยจะถกูหลกัทางภาษาของ

สองแม่ลูก เตม็ตื้นในอกแปลกๆ เมื่อรบัรู้ได้ว่าคนตวัน้อยอยากให้ตน

ไปหา

“ว่าไงคะคณุพ่อ ไม่ตอบสกัท ีตกลงคณุจะมาหาลูกไหม”

“ก็...ขอดูงานก่อนละกัน” ชายหนุ่มแสร้งเล่นตัว แกล้งให้เธอ

ร้อนรนอย่างที่ตนเป็นบ้าง “ถ้างานเยอะกอ็าจจะไปไม่ได้”

“ค่ะ แล้วแต่คณุเลย แค่นี้นะคะ”

“เดี๋ยวส!ิ”

คนอะไร...ผวั เอ๊ย อดตีผวัโทร. หาทั้งท ีไม่คดิจะอยากย้อนร�าลกึ
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ถงึความสมัพนัธ์อนัซาบซ่านในคนืนั้นบ้างเลยหรอืไง

ถงึจะเป็นสามภีรรยากนัแค่คนืเดยีว แต่เวลาอนัน้อยนดินั้นมนั

กส็ร้างพยานรกัออกมาตั้งหนึ่งคน แทนที่จะโหยหากนับ้าง ดนัมาท�าเมนิ

กนัอยู่ได้

“มาด๋งมาเดี๋ยวอะไรอกีล่ะคะ วถิคีณุแม่เลี้ยงเดี่ยวมนัยุง่นะคณุ 

ไม่มเีวลาว่างพอจะมาจี๋จ๋ากบัผวัเก่าหรอกย่ะ”

เธอยกเอาฐานะแสนห่างเหินมากระแทกใส่หูจอมทัพ ก่อนจะ

ตดัสายทิ้งไป โดยที่ไม่แยแสเลยว่าชายหนุ่มจะโกรธเพยีงใด

“ผู้หญิงอะไร ไม่คิดจะท�าตัวน่ารักน่าใคร่กับคนที่เคยขึ้นชื่อว่า

เป็นผวัตวัเองบ้างเลยหรอืไง”

เขาท�าตาขวางใส่หน้าจอโทรศพัท์ หมั่นไส้อดตีเมยีคนืเดยีวเสยี

จรงิ

สงสยัต้องท�าให้ตวัเองเป็นผวัปัจจบุนัของพริ้งพราวก่อนกระมงั 

เธอถงึจะว่างมาจี๋จ๋าด้วย

 

พริง้พราวกลอกตามองบนสบิแปดตลบหลังจากได้ยนิเสียง 

‘พ่อตวัจรงิ’ ของยายหนนู้อย ซึ่งเขาก�าลงัออดอ้อนลกูสาวสดุที่รกัด้วย

ความกลวัว่าแกจะพศิวาสป้าอย่างเธอมากกว่า

“ลูกแมวน้อย อย่ารกัป้าพริ้งมากนะลูก เดี๋ยวปะป๊ากบัแม่พริ้ม

กก็ลบัแล้วนะครบั”

“แอ๊ะ ปะป๊า”

“คร้าบ คดิถงึตวัแสบของพ่อที่สดุเลย”

หฤทธิ์เอ่ยเสียงเล็กเสียงน้อย ส่งความรักความห่วงใยของคน

เป็นพ่อผ่านการวดิโีอคอลทางหน้าจอโทรศพัท์มาให้คนบนตกัพริ้งพราว 

ก่อนจะหันมองภรรยาที่นั่งเคียงกันบนเตียงของห้องพักในโรงแรมที่ 

ทั้งคู่เข้าพกัขณะมาเยอืนโตเกยีว ประเทศญี่ปุ่น
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“พริ้มจ๋า พี่ไม่อยากเที่ยวแล้ว พี่คดิถงึลูก”

“งั้นเรากลบักนัเลยดไีหมคะพี่ฮอต พริ้มกค็ดิถงึลูกเหมอืนกนั”

“พอเลย!” พริ้งพราวเอ่ยห้ามด้วยเสียงแหลมปรี๊ด ท�าตาดุใส่ 

ทั้งคู่ “เป็นเอามากทั้งผวัทั้งเมยี เพิ่งไปกนัได้วนัเดยีวกจ็ะเป็นจะตาย

กนัซะแล้ว”

“กผ็มเป็นห่วงลูกนี่”

“ย่ะ รู้แล้วว่าเป็นห่วง” คณุป้าสดุแซ่บค้อนใส่น้องเขย “เชื่อใจ

ฉนัเถอะน่า ฉนัจะดูแลยายหนูอย่างดทีี่สดุเลย ฉนักร็กัหลานฉนัมาก

นะ”

พอเธอยืดอกรับประกันด้วยน�้าเสียงหนักแน่น หฤทธิ์ก็ถอนใจ 

พยักหน้ารับเบาๆ พริ้มเพราเองก็ยิ้มบางๆ โล่งอกที่สามีและพี่สาว 

ไม่เถยีงกนัแล้ว

“สบายใจได้เลยนะพริ้ม พี่ไม่มทีางปล่อยให้ยายหนเูป็นอะไรอยู่

แล้ว เชญิแกกบัผวัสวตีหวานแหววกนัให้เตม็ที่เลย”

“ขอบคณุนะคะพี่พริ้ง จรงิๆ พี่ฮอตกเ็ชื่อใจพี่พริ้งแหละค่ะ แต่

แค่ก�าลงัคดิถงึลูกจดั เลยงอแงไปหน่อย” พริ้มเพราเย้าสาม ีหวัเราะ

คกิคกัจนยายหนูหวัเราะเอิ๊กอ๊ากตาม

“ว่าไงคะลูกแมวน้อยของแม่ วนันี้ป้าพริ้งได้พาไปเที่ยวไหนบ้าง

ไหมเอ่ย”

“ก.็..ไปเที่ยวเล่นหาความบนัเทงิสดุส�าราญตามประสาป้าหลาน

นั่นแหละ”

พริ้งพราวตอบแทนคนบนตัก ก่อนจะก้มหน้าถามเพื่อหาเสียง

สนับสนุนจากแกด้วย “ใช่ไหมคะยายหนู เราไปหนุกหนานกันมา 

เนอะ”

“อ๊ะ!”

พริ้มเพราหวัเราะ หนัไปยิ้มให้สามเีป็นเชงิปลอบประโลมกลายๆ 
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ว่าลูกสาวตัวน้อยจะปลอดภัยและมีความสุขที่ได้มาอยู่ในความดูแล

ของป้าคนสวย

ถ้าพริ้มเพรารู้ว่าความสนุกที่พริ้งพราวเอ่ยถึง คือการที่เธอพา

ยายหนูน้อยไปร่วมเล่นละครเป็นลูกเมียปลอมๆ หลอกจอมทัพมา 

ละก.็..น้องสาวเธอคงจะไม่สนกุด้วยเป็นแน่
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ต้องให้พริ้งพราวบอกเสียงเขียวว่าถึงเวลารับประทาน

อาหารของยายหนูแล้วนั่นแหละ หฤทธิ์ถงึได้ยอมวางสายจากลูกสาว

ตวัน้อย

ดทีี่แววตาของแกยงัร่าเรงิสดใสเหมอืนเคย เขาเลยพอวางใจที่

จะอยู่โตเกียวต่อไป เพราะถ้ามีสักเสี้ยววินาทีที่เห็นว่าลูกสาวร้องไห้

คดิถงึตนกบัภรรยา หฤทธิ์กพ็ร้อมที่จะยกเลกิทรปิแล้วบนิกลบัประเทศ 

ไทยทนัที

“หายกลุ้มหรอืยงัคะพี่ฮอต”

หฤทธิ์หันไปคลี่ยิ้มให้พริ้มเพรา ก่อนจะหอมแก้มเนียนของคน

หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มเหมือนลูกแมว จนเป็นที่มาให้ตนเรียกยายหนูว่า

ลูกแมวน้อยตั้งแต่แกยงัอยู่ในท้องแม่

“ก็หายกลุ้มแล้วละ พี่เชื่อว่าป้าพริ้งจะดูแลยายหนูอย่างที่

รับปากเราแน่นอน แต่ไม่รู้ท�าไม พี่ดันรู้สึกแหม่งๆ ยังไงก็ไม่รู้ กลัว

แปลกๆ ว่าป้าพริ้งจะพาลกูเราไปท�าอะไรที่มนัป่วนซ่าเกนิไปหรอืเปล่า”

ชายหนุ่มบ่นถงึป้าคนสวยอย่างไม่ไว้วางใจ เดมิททีั้งคู่กเ็ตรยีม

การจะพาลูกมาด้วยอยู่แล้ว แม้จะต้องมีข้อควรระวังและการเตรียม

ความพร้อมซึ่งจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรดักมุทกุขั้นตอน แต่เพื่อลูกสาว

3
เวอร์จินไม่ปลอดภัย
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สดุที่รกั ต่อให้เหนื่อยหรอืวุ่นวายเพยีงใด หฤทธิ์กท็นได้

ทว่าในขณะที่ก�าลังวางแผนกันอยู่นั้น จู่ๆ พริ้งพราวก็โผล่มา 

ที่บ้าน ท�าหน้าระรื่นอาสาเป็นคนดูแลยายหนูน้อยให้เอง

ใคร่ครวญกันหลายตลบ สุดท้ายเขาและภรรยาก็ตกลงปลงใจ

ที่จะฝากยายหนูไว้กบัพริ้งพราว

ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักหรือคิดว่าลูกคืออุปสรรคในการเดินทาง แต่

ด้วยจังหวะอะไรหลายอย่าง การให้ลูกอยู่กับพริ้งพราวอาจจะดีกว่า

การพามาด้วย กไ็ด้แต่หวงัว่า นี่จะเป็นการตดัสนิใจที่ถูกต้อง...

 

ที่พักของพร้ิงพราวไม่ได้เลวร้ายเกินจะรับไหว ทว่าหาก

เทยีบกบับ้านจติรภากร หรอืห้องชดุส่วนตวัของจอมทพัแล้ว อะพาร์ต- 

เมนต์ห้องนี้กค็อืรงัหนูดีๆ  นี่เอง

“ดูท�าหน้าเข้า ห้องฉนัแย่มากเลยเหรอคณุ”

พริ้งพราวส่งค้อนวงโตใส่คนที่เธอเพิ่งลงไปรบัที่หน้าลอ็บบ ีเขา

ขมวดคิ้วมุ่น ขณะกวาดตามองไปทั่วห้อง เห็นได้ชัดว่าไม่คิดจะเก็บ

ความไม่ชอบใจเอาไว้เลย

“มนักไ็ม่ได้แย่ แต่...ผมกไ็ม่นกึว่าจะเลก็ขนาดนี้ ยายหนอูยูห้่อง

แค่นี้มาตลอดเลยเหรอ”

“ค่ะ อยู่มาตลอด โอเคว่ามันอาจจะเล็กส�าหรับคนรวยเว่อร์

อย่างคณุ” พริ้งพราวแบะปากใส่คนหล่อหน้าหยก จบีปากจบีคอชี้แจง 

“แต่มนักใ็หญ่พอส�าหรบัคนไม่รวยอย่างฉนั เนอะ ยายหนูของแม่ เรา

อยู่กนัได้เนอะ” เธอถามเจ้าตวัน้อยในอ้อมแขน 

แกเองกร็่วมมอืด้วยการดิ้นแล้วส่งเสยีง “แอ้แอ๊ะ!”

จอมทพัถอนใจ ความเรยีบง่ายพอเพยีงของพริ้งพราวนบัว่าเป็น

สิ่งที่ดี ทว่ากลับไม่สามารถท�าให้ชายหนุ่มนึกอยากชื่นชมอะไรเธอได้

เลย ด้วยตอนนี้เขาก�าลังถูกความรู้สึกผิดจู่โจมเข้ามาในใจจนท�าให้ 
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ชาดกิไปทั้งร่าง

ยิ่งเหน็ตู้ เตยีง โต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะรบัประทานอาหารขนาดเลก็

ที่ค่อนข้างผ่านการใช้งานมานาน กย็ิ่งเครยีดระคนสะท้อนใจที่ปล่อย

ให้เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองต้องมามีคุณภาพชีวิตไม่สมกับการเป็น

ทายาทของตระกูลจติรภากร

“ย้ายไปอยู่ห้องชดุของผมไหม ผมมหี้องชดุส่วนตวัอยู่”

จอมทัพลองเสนอทางเลือกให้เธอดู ซึ่งนี่ก็เป็นทางที่เหมาะสม

กับสถานการณ์นี้ที่สุดแล้ว ครั้นจะโชว์แมนออกปากว่าจะพาไปอยู ่

ที่บ้านกย็งักระดาก ด้วยความสมัพนัธ์ระหว่างกนัยงัไม่ได้คนืรงัจนถงึ

ขั้นว่าจะบอกให้ครอบครวัทราบถงึการมอียู่ของทั้งคู่ได้ในตอนนี้

“ไม่อะค่ะ ฉนับอกแล้วไงว่าฉนัไม่ต้องการอะไรจากคณุ”

เธอยืนยันเจตนารมณ์ที่เคยเอ่ย ท�าเอาจอมทัพกรุ่นโกรธจน 

ขบกรามดงักรอด 

“คณุจะยอมรบัความช่วยเหลอืจากผมบ้างไม่ได้เลยหรอืไง จะ

หยิ่งไปถงึไหนฮะ!”

“ไม่ได้หยิ่ง แต่ไม่เอา!” พริ้งพราวโต้กลบัพลางหรี่ตาวเิคราะห์

การกระท�าของเขา “เสนออะไรๆ ให้ฉนัอย่างนี้ คณุเชื่อหมดใจแล้วเหรอ

ว่าฉนัเคยเป็นเมยีคณุ ยายหนูเป็นลูกคณุ”

“ก็...ถ้าคุณคิดจะหลอก ก็ต้องหลอกเพื่อผลประโยชน์อะไร 

สักอย่าง แต่คุณดันไม่ต้องการอะไร ผมเลยนึกไม่ออกว่าคุณจะมา

หลอกผมท�าไม”

วาจาที่ออกมาจากปากเขาท�าพริ้งพราวรื่นเริงบันเทิงเบอร์แรง 

ทว่ากต็้องเกบ็อาการ เอ่ยเสยีงเรยีบรกัษามาด “อย่างที่ฉนับอกแหละ

ค่ะ ฉนัแค่อยากให้คณุรู้ว่ามยีายหนูอยู่ ส่วนหลงัจากนั้น ฉนัยงัไงกไ็ด้ 

คณุจะไม่ยอมรบัลกู ฉนักเ็ข้าใจ คณุจะไม่มาข้องเกี่ยวอะไรกบัเราสอง

คนเลย ฉนักโ็อเค...เนอะ ยายหนู”
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“แอ๊ะ...ป้อ!”

หญิงสาวหัวเราะคิกเมื่อคนตัวน้อยส่งเสียงอ้อแอ้น่ารักร่วมมือ

เป็นอย่างด ีก่อนจะชะงกังนัเมื่อเหน็แววตาของจอมทพัที่เปลี่ยนไปจาก

เดมิโดยสิ้นเชงิ

จากคนที่เคยสับสนและมองเธอกับยายหนูด้วยความสงสัย 

กลายเป็นแววตาของคนที่เชื่อว่าตวัเองคอืพ่อของคนตวัน้อย และ...เอ่อ 

สามขีองเธอ

แม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าท่าทางของเขาคงจะออกมาอีหรอบนี้ 

ทว่าพอเขาเป็นดงัที่ตนคาดการณ์ไว้จรงิๆ พริ้งพราวกน็กึหวั่นใจอยูบ้่าง

เหมอืนกนั ด้วยยงัไม่ชนิระคนกระดากอายเลเวลสบิสอง เมื่ออยู่ๆ ก็

ต้องตกอยู่ในสถานะสตรีมีพันธะทั้งที่พรหมจรรย์ยังไม่เคยถูกชายใด

กล�้ากรายมาก่อน

แต่กระนั้น เธอกต็้องท�าใจยอมรบัอย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะในมมุ

ของเธอที่เขาเป็นเพยีงแค่สามปีลอม หรอืในมมุของเขาที่เป็นเพยีงแค่

สามเีก่า อย่างไรเสยี ทั้งสองกรณ ี จอมทพักไ็ด้ขึ้นชื่อว่าเป็นสามีเธอ

อยู่ดี

“พริ้ง...ผมถามอะไรหน่อยส”ิ

“คะ? ถามอะไรเหรอ”

จอมทัพยังไม่เอ่ย แต่จ้องหน้าพริ้งพราวสลับกับคนตัวน้อย 

ทบทวนสิ่งที่ตนตัดสินใจผ่านกระบวนการคิดมาหลายชั้น ครู่หนึ่งก ็

เอ่ยถามเสยีงนิ่งแฝงความจรงิจงั

“ทกุวนันี้...คณุได้คบใครบ้างหรอืเปล่า”

“ก.็..ไม่อะค่ะ เลี้ยงลูกกเ็หนื่อยแล้วคณุ ไม่มเีวลาไปสนใจผูช้าย

หรอก”

“อมื...กด็”ี

ชายหนุม่ตอบรบั มองสาวเจ้าด้วยดวงตาแพรวพราววบิวบัอย่าง
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เสอืเวลาเจอเหยื่อที่ถูกใจ พริ้งพราวเองกไ็ม่ได้ไร้เดยีงสาขนาดจะไม่รู้

ว่าเขาถามท�าไม

ตายละ...เวอร์จินที่เฝ้ารักษามาตลอดยี่สิบเจ็ดปี เห็นทีว่าจะ 

ไม่ปลอดภยัเสยีแล้ว

“แอ๊ะ!”

“ครบั ว่าไงลูก มาหาพ่อไหม ตวัป่วน”

จอมทัพยิ้มเอ็นดูคนตัวน้อยที่ส่งเสียงอ้อแอ้แทรกการสนทนา 

เรียกแกว่าลูกอย่างไม่กระดากปากอกีต่อไป แกเองก็ร่าเริงดี๊ด๊า ออก

อาการว่าอยากมาหาเขา

“ป้อ!”

“ครบั พ่อเอง...มตีาลงุที่ไหนมาจบีแม่พริ้งบ้างไหมลูก”

“แอ๊ะ!”

“ครบั ถ้ามใีครมาจบีแม่พริ้ง หนตู้องเป็นบอดกีาร์ดตวัจิ๋ว ร้องไห้ 

แงๆ ใส่ไอ้พวกนั้นเลยนะลูก โอเคไหม” จอมทพันดัแนะกบัคนตวัน้อย 

ท�าเป็นมองไม่เหน็ว่าพริ้งพราวก�าลงัถลงึตาใส่ตนเอง

“คณุอย่ามาสอนอะไรเพี้ยนๆ ให้ลกูนะ” เธอแหวเสยีงแขง็ “ยาย

หนูกด็้วย อย่าไปฟังเขานะคะ เราจะไปร้องไห้ใส่ใครมั่วๆ ไม่ได้นะลูก”

โดนพริ้งพราวดเุข้า เจ้าตวัน้อยกท็�าปากจู๋ ก่อนจะส่งเสยีงอ้อแอ้

ไม่เป็นภาษาเถยีงกลบั

“อ๊ะ...แอ๊ะ...บู้ๆ&%#!”

แม้จะไม่เข้าใจว่าแกหมายถงึอะไร แต่จอมทพักย็ิ้มข�า มอีารมณ์

ร่วมเสมอืนเข้าใจทกุอย่าง ขนันกัที่เจ้าตวัน้อยแสดงอาการคล้ายว่าจะ

เข้าข้างตนออกมา

“ต้องอย่างนี้ส ิเป็นลูกเสอืกต็้องรกัพ่อเสอื อยู่ทมีพ่อเสอื”

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มสมใจ ถือวิสาสะยื่นมือไปอุ้มคนตัวจ้อยมา 

แนบอก ท่าทางอ่อนโยนระคนคล่องแคล่วจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเขาคือ
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คนคนเดียวกับชายหน้าเข้มที่แผดเสียงดุต่อต้านการปรากฏตัวของ 

พริ้งพราวกบัยายหนูน้อย

“ตอนนั้นยงัอุม้เดก็ไม่เป็นอยู่เลย ไหงตอนนี้ถงึดโูปรนกัล่ะคณุ”

จอมทพัยงัไม่ตอบ ด้วยก�าลงัเอาจมูกไปชนแก้มป่องของคนใน

อ้อมแขนอยู่ ชื่นใจจนช�่าปอดแล้วนั่นละ ถงึได้ผละออกมาบอก

“ขอให้พริ้งรู้ไว้อย่าง...” ชายหนุ่มตมีนึเรยีกเธออย่างสนทิสนม

อีกครา สบตาโตสวยราวตากวาง ก่อนจะแสดงสปิริตของคนเป็นพ่อ

ออกมา

“ต่อให้ตอนแรกผมจะตกอยู่ในสถานการณ์มึนตึ้บแค่ไหน แต่

ผมก็จะไม่ยอมเป็นพ่อเฮงซวยห่วยแตกอย่างที่คุณแดกดันผมหรอก

นะ ก่อนมาหาพริ้ง ผมศกึษาหาข้อมูลเรื่องการเลี้ยงเดก็มาพอสมควร

แล้ว ผมจะท�าหน้าที่พ่อเท่าที่ผมท�าได้ในตอนนี้”

“ป้อ!”

“ครบัลูก” จอมทพัตอบรบัคนตวัน้อยที่ตนขอคดิเข้าข้างตวัเอง

ว่าแกส่งเสียงเชียร์กัน “พ่อจะไม่ยอมเป็นพ่อเฮงซวยห่วยแตกอย่างที่

แม่พริ้งพูดเดด็ขาด”

ยายหนูน้อยหัวเราะเอิ๊กอ๊ากราวกับเข้าใจการสื่อสารของชาย

หนุม่ เขาเองกห็วัเราะตาม เอน็ดจูบัใจ ก่อนจะหนัไปจ้องหน้าพริ้งพราว

อย่างมจีดุมุ่งหมาย

“ส่วนเรื่องของเรา...ยังไงผมก็จะจัดการหาทางออกที่ดีที่สุด

ส�าหรบัทกุฝ่าย”

ขณะออกปากรบัประกนั ชายหนุ่มยื่นมอืไปแตะแก้มเนยีนของ

สาวเจ้าเบาๆ ทว่าแทนที่จะเขนิอาย เธอกลบัท�าตาวาววบั ปัดมอืเขา

ทิ้งอย่างไม่ไยดี

“อย่ามาเนยีน ไม่มเีรื่องของเราอะไรทั้งนั้นย่ะ เชญิคณุท�าหน้าที่

พ่ออย่างเดยีวกพ็อ ไม่ต้องมาสาระแนอยากท�าหน้าที่ผวัด้วย”
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พริ้งพราวเชิดหน้าเชิดตาปฏิเสธ ตั้งท่าป้องกันเวอร์จินตัวเอง

จากเสือหนุ่มหน้าหยก ไม่มีทางยอมให้เขาเริ่มกระบวนการตะครุบ

เหยื่อเดด็ขาด

“ต่อให้คุณจะเป็นพ่อของลูกฉัน มันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณ

จะได้รบัสทิธพิเิศษอะไร ถ้ามาหาลูก แต่ในหวัดนัคดิเรื่องหื่นกบัฉนัอยู่

ตลอดเวลาละก ็มาทางไหน กเ็ชญิกลบัไปทางนั้นเลยย่ะ ฉนัเคยบอก

แล้วไงว่าฉนัไม่อยากเป็นเมยีคณุ ไม่อยากกนิของเก่า

“ต่อให้จะมคีนมาจบีฉนัจรงิๆ คณุกไ็ม่มสีทิธิ์ห้าม ทกุอย่างอยู่

ที่การตดัสนิใจของฉนั ถ้าตอนนี้ฉนัจะไม่สนผู้ชาย มนักไ็ม่ใช่ว่าฉนัยงั

พศิวาสคณุ หรอืถ้าฉนัจะนกึอยากสนใครขึ้นมา คณุกไ็ม่มอี�านาจมา

ขดัขวาง ช่วยรู้สถานะตวัเองด้วย”

พริ้งพราวโต้ฉอดๆ จนไม่มชี่องว่างให้จอมทพัปะทะกลบั ท�าได้

แค่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน หมั่นไส้สาวเจ้า นยัน์ตาคมกล้าดกุร้าวด้วยความ

ไม่พอใจ

เมยีเก่าตวัด.ี..ร้ายนกันะ

คอยดูเถอะ พ่อจะปราบให้เชื่องเลย!

ปิติกลืนน�้าลายดังเอื๊อก หลังจากได้ทราบข้อเท็จจริงจาก

ปากของนกัรบว่าการมาของพริ้งพราวนั้นไม่มคีวามบรสิทุธิ์โปร่งใสเลย

สกันดิ

“โห ถ้าคุณไนท์รู้ว่าโดนหลอก คุณไนท์คิดบัญชีหนักแน่ครับ 

คณุนบ”

เลขาฯ หนุม่เอ่ยเตอืนคนที่ท�าทเีรยีกตนมาปรกึษาเรื่องงานและ

ร่วมรบัประทานอาหารเยน็ที่ห้องส่วนตวัของร้านอาหารไทยใกล้บรษิทั 

ก่อนจะมาเฉลยทีหลังว่าต้องการทราบปฏิกิริยาของจอมทัพที่มีต่อ 

พริ้งพราว เขาเองกเ็ลยได้ค�าตอบว่าท�าไมพริ้งพราวจงึเข้าใกล้เขาและ
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เจ้านายได้อย่างง่ายดายนกั

ที่แท้กเ็พราะได้ ‘ไส้ศกึ’ ระดบับิ๊กปูทางให้เธอเดนิเข้ามานี่เอง

“หนกักห็นกั ผมพร้อมจะรบัผดิทกุอย่าง”

ท่าทางยักไหล่เมินค�าเตือนของนักรบท�าปิติถอนใจเฮือกใหญ่ 

จากการที่ได้ท�างานใกล้ชดิสองพี่น้องมานานพอจนท�าให้ได้เหน็อปุนสิยั

ส่วนตัวนอกเวลางานของทั้งคู่ เขาจึงไม่แปลกใจเลยที่น้องชายของ 

เจ้านายจะท�าเช่นนี้

จอมทัพอาจจะดุเข้มเผด็จการตามประสาพี่คนโต ทว่าพอจะ

ออกค�าสั่งเป็นการเป็นงานแต่ละครั้ง เจ้านายจะใคร่ครวญวางแผน

อย่างรอบคอบ เพื่อผลลพัธ์ที่ยนืยาวในอนาคต ปิตเิองกย็อมรบันบัถอื

ในจุดนี้ ยามที่โดนอีกฝ่ายเคร่งเครียดใส่ เขาเลยมองข้ามไปได้ ด้วย

เข้าใจภาวะกดดนัของการเป็นประธานบรษิทัที่อกีฝ่ายต้องแบกรบั

ส่วนนกัรบ ด้วยวยัที่ห่างจากเจ้านายถงึเก้าปี บคุลกิของอกีฝ่าย

เลยจะค่อนไปทางน้องเลก็จอมรั้นเอาแต่ใจ คดิเรว็ท�าเรว็ แต่ไม่ค่อยได้

มองภาพรวมในวงกว้างสกัเท่าไร ในหลายๆ ครั้งจอมทพัจงึต้องท�างาน

สองต่อ นอกจากงานของตวัเองแล้ว บางทกีต้็องคอยจดัการแก้ปัญหา

ให้นกัรบด้วย

“ตอนนี้คณุไนท์ดูจะหลงคณุหนูน้อยมาก เจอคณุหนูน้อยอ้อน

ให้อุ้ม ให้ป้อนนม จากผู้ชายเข้มดเุหมอืนเสอื กก็ลายเป็นผู้ชายสาย

อ่อนโยนเฉยเลย”

ปิตนินิทาจอมทพัพอกล้อมแกล้ม แม้จะรูแ้ล้วว่าเดก็คนนั้นไม่ใช่

ลูกของเจ้านาย แต่พอนึกถึงท่าทางรีบร้อนออกจากบริษัทของคนที่ 

เริ่มอนิกบัความเป็นพ่ออย่างชดัเจน เขาในฐานะเลขาฯ กย็งัรู้สกึว่าเดก็ 

คนนั้นคอืคณุหนูน้อยของตนอยู่ดี

“นี่ถ้ามารูท้หีลงัว่าคณุหนนู้อยไม่ใช่ลกูตวัเอง ผมไม่อยากจะนกึ

เลยว่าวนันั้นมนัจะโลกาวนิาศขนาดไหน เตรยีมขนลกุรอเลยครบัเนี่ย”
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เลขาฯ หนุ่มย่นคอห่อไหล่ด้วยความหวาดหวั่น ก่อนจะหันไป

ถามกลกิาที่นั่งตวัลบีอยู่ข้างนกัรบ “แล้วคณุพริ้งจะมาหลอกคณุไนท์

เพื่ออะไรเหรอครบั”

“คอื...เอ่อ...”

เห็นกลิกาก้มหน้าอึกอักไม่กล้าตอบตามประสาคนไม่มั่นใจใน

ตัวเอง นักรบเลยตอบแทนคนรัก “คุณพริ้งหลอก เพื่อปูทางไปหา 

คณุแม่ผม”

ปิตเิลกิคิ้วสงสยั “ไปหาคณุจ๋า...”

“ใช่ เป้าหมายของคณุพริ้งคอืคณุแม่ ไม่ใช่พี่ไนท์ พี่ไนท์เป็นแค่

ทางผ่าน เพื่อปูทางไปสู่การป่วนคณุแม่ผมโดยเฉพาะ”

นกัรบยิ้มมมุปาก สมใจเหลอืเกนิที่แผนของพริ้งพราวเริ่มเข้าใกล้

เส้นชยัมากขึ้นทกุที

เป็นครั้งแรกที่นักรบเห็นจอมทัพเพลี่ยงพล�้าเพราะเกมที่คนอื่น

เป็นผู้สร้างขึ้นมา ช่างน่าอภิรมย์เสียจนอยากจะบันทึกไว้ในหน้า

ประวตัศิาสตร์ของตระกลูจติรภากร ไม่นกึจรงิๆ ว่าพี่ชายคนเก่งจะมา

ตกม้าตายง่ายๆ เพราะเดก็ตวัน้อยที่ยงัพูดไม่ได้ด้วยซ�้า

คราที่กลิกามาขอข้อมูลส่วนตัวของจอมทัพ นักรบคาดคั้นจน 

ได้ความว่าเพื่อนสาวคนสวยของเธอต้องการน�าไปวเิคราะห์เจาะลกึหา

วิธีเข้าใกล้จอมทัพ ซึ่งถ้ามารดาเมตตากลิกาสักนิด เขาก็คงจะค้าน 

หวัชนฝา และโกรธพริ้งพราวที่คดิแผนเช่นนี้ขึ้นมา

แต่ด้วยความเครยีดที่มารดาก�าลงัต่อต้านผู้หญงิที่เขารกั ตั้งตน

เป็นอุปสรรคที่เขายากจะต่อกรด้วย ชายหนุ่มเลยจ�าต้องทุ่มทุนยอม

เป็นไส้ศกึ ร่วมมอืกบัพริ้งพราว เพื่อให้เธอเป็นแกนน�าพทิกัษ์กลกิาไป

สู้กบัมารดาให้

ทว่าเขาก็ไม่ได้อกตัญญูขนาดจะหวังผลในเชิงที่อยากจะให้

มารดาวุ่นวายใจมากนกั แค่อยากให้ท่านโฟกสัที่สะใภ้ปลอม จนท่าน
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ละความสนใจว่าที่สะใภ้จรงิ กลกิาจะได้อยู่ในฐานะคนรกัเขาได้อย่าง

ราบรื่นขึ้น

จากนี้ก็มาลุ ้นกันว่า...ผลลัพธ์ของแผนการนี้จะบรรลุไปถึง 

เป้าหมายที่พริ้งพราววางไว้หรอืไม่ หรอือาจมจีดุเสี่ยงให้จอมทพัจบัได้

เสยีก่อนที่เธอจะเข้าถงึตวัมารดาเขา

 

คุณป้าสุดแซ่บอาจจะเคยชอบใจที่หลานสาวช่างรู้งาน 

ท�าให้จอมทพัหลงรกัหวัปักหวัป�า แต่เธอกไ็ม่คดิจรงิๆ ว่าแกจะเข้ากบั

ชายหนุม่ได้ดจีนถงึขั้นเบะปากหน้าจ๋อยยามที่เธอบอกว่าเขาต้องกลบั

แล้ว

จากที่คิดว่าจะให้จอมทัพอยู่ได้ไม่นาน ด้วยเธอไม่อยากเพิ่ม

ความเสี่ยงให้พรหมจรรย์ถกูเขาท�าลาย แต่สดุท้าย ความสงสารหลาน

กม็อี�านาจมากกว่าความปลอดภยัของร่างกายตวัเอง เธอจงึต้องตกอยู่

ในภาวะจ�ายอม ให้เขาอยู่ยาวจนกระทั่งยายหนูน้อยหลบัปุ๋ยเสยีก่อน

นี่ถ้าหฤทธิ์รู้ว่าลูกสาวสุดที่รักปันใจมาติดบิดาตัวปลอมคนนี้

ด้วย น้องเขยเธอคงโกรธจนแทบอกแตกตาย

“คุณกลับไปได้แล้ว ฉันอยากพักผ่อนแบบส่วนตัวตามประสา

แม่ลูก...ว้าย!” หญงิสาวอทุานเสยีงหลง หน้าตื่นตาโตที่จู่ๆ จอมทพัก็

รวบตวัเธอไปกอดเสยีแน่น

“คุณท�าบ้าอะไรของคุณ!” เธอโวยลั่นห้อง ยกมือขึ้นมายัน 

อกกว้างด้วยแรงเท่าที่ตนม ีแต่ไม่ว่าจะพยายามยนัเท่าไร ชายหนุ่มก็

ไม่ขยบัเขยื้อนสกันดิ

“อย่าดงัส ิเดี๋ยวลูกตื่นไม่รู้ด้วยนะ”

ชายหนุ่มขู่เสียงพร่า กระตุกยิ้มมุมปาก นัยน์ตาคมกล้าทอ

ประกายวาบหวามจนพริ้งพราวขนลกุชนัไปทั่วสรรพางค์

ยามนี้...ไม่ใช่แค่เขาถูกใจเหยื่ออกีแล้ว
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ไอร้อนที่เธอสมัผสัได้จากเรอืนร่างสงูใหญ่ มนัช่างลกึล�้าและเตม็

ไปด้วยความต้องการของเสอืร้ายที่หมายจะ...

เผดจ็ศกึ!

“ปล่อยฉนันะคณุไนท์” พริ้งพราววอนขอคนที่ค่อยๆ ยื่นหน้ามา

ใกล้จนช่องว่างระหว่างกนัหดสั้นเหลอืไม่ถงึหนึ่งเซนตเิมตร

หากเป็นเวลาอื่น เธอคงกรี๊ดๆๆ โนแคร์สิ่งใด

ทว่าในยามที่เจ้าตวัน้อยก�าลงัหลบัใหลเช่นนี้ ป้าที่รบัปากว่าจะ

ดูแลแกอย่างดีเช่นเธอก็ไม่สามารถอ้าปากส่งเสียงสิบแปดหลอดออก

มาได้จรงิๆ

“ไม่อยากย้อนร�าลึกความเป็นผัวเมียกันสักหน่อยเหรอ คุณ 

พริ้งพราว”

“ไม่!”

“ท�าไมล่ะ ท�าไมถงึไม่อยากเป็นเมยีผมอกีรอบ”

พริ้งพราวตาวาววบั เกอืบจะหลดุปากโพล่งไปว่า ‘ฉนัยงัไม่เคย

เป็นเมียคุณสักรอบเลยย่ะ!’ ดีที่ได้สติ เลยระงับวาจาที่จะท�าให้แผน

ล่มไว้ได้

“ว่าไง ตอบค�าถามส”ิ

หญงิสาวแบะปากใส่คนถามซ�้า “เป็นเมยีที่ไม่ได้รบัเกยีรตอิะไร

เลย ใครจะโง่เป็นฮะ”

“เลิกมั่วนิ่มยกสถานะในอดีตมาเอาเปรียบฉันได้แล้ว เพิ่งเจอ

กันวันนี้เอง ไม่มีทางที่คุณจะมาพิศวาสฉันด้วยใจจริง คุณแค่เห็นว่า

ฉนัเป็นแม่ของลกูคณุ เคยเป็นผูห้ญงิคนืเดยีวที่ยอมมอีะไรกบัคณุง่ายๆ 

คณุเลยเหมารวมว่าถ้าจะจิ้มฉนัอกี ฉนัคงยอม งั้นฉนักจ็ะบอกให้คณุ

ตาสว่างตรงนี้เลยว่า...คณุคดิผดิ

“ฉนัเสยีเนื้อเสยีตวัให้คณุฟรีๆ  ไปแล้วครั้งนงึ ถ้าจะต้องเสยีอกี 

ต้องเสยีอย่างมศีกัดิ์ศร ี มคีวามรกัให้กนั มกีารเชดิชูคณุค่าของฉนัใน
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ฐานะเมยีที่ถูกต้องตามกฎหมาย!”

โดนสวนกลับชนิดที่ว่าค้านไม่ทัน จอมทัพก็อึ้งตะลึงไปหลาย

วนิาท ีเผลอคลายอ้อมกอดจนพริ้งพราวสะบดัตวัหนไีปได้

หญงิสาวลงจากเตยีง ไปหยบิมดีปอกผลไม้ที่มมุครวัเลก็ๆ ใน

ห้อง ขู่เขาเสยีงเขยีว “ถ้าคณุจะหื่นใส่ฉนัอกี ฉนัจะแทงคณุ”

“นี่กล้าคิดจะท�าร้ายผมขนาดนี้เลยเหรอ ไม่กลัวลูกก�าพร้าพ่อ

หรอืไง”

“พ่อที่ไม่คิดจะเห็นคุณค่าของแม่เขาเลย พ่อแบบนี้ ไม่ต้องมี

กไ็ด้” พริ้งพราวเชดิหน้า แสดงเจตจ�านงของตวัเอง “ชวีติฉนั ฉนัเป็น

คนก�าหนด ฉนัเลอืกเองว่าฉนัจะเป็นใคร ณ ตอนนี้ฉนัคอืแม่ของยาย

หนูน้อย แต่ไม่ใช่เมยีคณุ”

เธอเหยยีดยิ้มใส่จอมทพัที่เงยีบนิ่ง ท�าสหีน้าเรยีบเฉย ไม่บ่งบอก

ภาวะอารมณ์ใดๆ

“ส่วนคุณ ที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้ คือผู้ชายมั่นหน้าในคุณสมบัติ

ภายนอกของตวัเอง แต่ไม่มคีวามจรงิใจเลยสกันดิเดยีว แค่ที่คณุดูถูก

ห้องพกัของฉนั มนักเ็หน็แล้วว่าคณุก�าลงัเอามาตรฐานในชวีติคณุมา

วดัว่าฉนัคงไม่มปีัญญาเลี้ยงลูกให้สขุสบายได้”

หญิงสาวยกข้อเท็จจริงมาฟาดหน้าจอมทัพอย่างตรงไปตรงมา

จนชายหนุ่มอึ้งงนั พูดไม่ออก ได้แต่สบตาจ้องหน้ากนัอยู่อย่างนั้น

ครู่หนึ่ง จอมทพักถ็อนใจยอมแพ้ “โอเค พริ้ง ผมจะไม่ท�าอะไร

คณุ โดยที่คณุไม่เตม็ใจ...แต่ผมขอเตอืนอะไรไว้อย่าง”

“อะไรมทิราบ”

“วันที่คุณยอมผมอย่างเต็มใจ วันนั้นผมจะเน้นความเป็น

ธรรมชาต ิเรยีลๆ ไม่มเีจ้าผวิขรขุระกลิ่นสตรอว์เบอร์รมีาขวางประสทิธ-ิ

ภาพของผมอกี” จอมทพัมองดวงหน้างามล�้า ก่อนจะหวัเราะหอึย่าง

เจ้าเล่ห์ “คณุจะได้ท้องอกีหลายรอบ ผลติลูกเสอืให้ผมอกีหลายคน”
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ชายหนุม่ประกาศความต้องการของตวัเองให้เธอทราบ ก่อนจะ

เปิดประตูออกจากห้องไปโดยไม่คดิจะหื่นใส่เธออกี

ที่จริงแล้วเขาก็ไม่อยากจะจับเธอเป็นเมียอีกรอบขนาดนั้น แต่

แค่หมั่นไส้ตาคู่งามที่ช่างว่างเปล่าเกินไป จนดูไม่เหมือนคนที่เคยมี

ความสัมพันธ์กัน ท�าให้เขาเสียความมั่นใจจนอยากจะจัดการให้เธอ

อ่อนระทวยอยู่ในเงื้อมมอืของเขาบ้าง

ทว่า...หลงัจากโดนเธอเทศนาหลายยก ได้เหน็มมุมองความคดิ

ของเธอในตอนนี้ เขาก็รู้แล้วว่าหญิงสาวกล้าแกร่งเพียงใด แถมยัง 

เชื่อมั่นในตวัเองสงูเสยีจนไม่ยอมอ่อนข้อให้เขาง่ายๆ พดูออกมาแต่ละ

ค�า เหมอืนตบหน้าเขาซ�้าๆ จนมนัร้าวระบมไปทั้งใจ

ความจริงเขาควรจะโกรธจนหน้าตึง แต่เขาดันท�าหน้าระรื่น 

ถูกใจในตวัตนของเธอจนหบุยิ้มไม่ได้ เหมอืนกบัว่าได้เจอคนที่ตามหา

มานาน นกึเสยีดายเหลอืเกนิที่ตอนนั้นไม่จบีเธอ หรอืคบกนัฉนัคนรกั

อย่างจรงิจงั

จากบคุลกิภายนอกของจอมทพั ใครๆ อาจจะคดิกนัไปเองว่า

คนที่มคีวามเป็นผูน้�าสงูปรี๊ดอย่างเขาคงจะชอบสาวหวัอ่อน เชื่อฟังเขา

ทกุอย่าง

แต่เปล่าเลย...

เขารู้ตวัมาตลอดว่า หากเจอแล้วจะแพ้ทางแบบราบคาบ กค็อื

คนแบบพริ้งพราวนี่เอง

นกึย้อนไปสมยัเดก็ นกัรบเคยถามเขาว่า ‘มอีะไรที่พี่ไนท์ไม่เก่ง

บ้างไหม’

ในตอนนั้น แม้เขาอยากจะบอกว่า ‘ม’ี แต่ด้วยสายตาของบดิา

มารดาที่มองเขาด้วยความปลาบปลื้มใจ เขาเลยทรยศความเชื่อมั่นที่

ท่านมอบให้ไม่ได้ ต้องแบกความหวังไว้บนบ่าเสมอมา หากจะบอก

ว่า ‘จ�าต้อง’ เก่งมาตลอดชวีติกค็งไม่ผดินกั
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ด้วยหวัโขนของความเป็นผูน้�า เขาเลยมกี�าแพงบางอย่าง ไม่ค่อย

อยากแสดงความเหนื่อยล้ากายใจให้ใครเห็น ทว่าก็มีบางวันที่เขา

เหนื่อย อยากถอดหัวโขนออก แล้วเป็นแค่ผู้ชายคนหนึ่งที่ไม่ต้องเก่ง

กล้าสามารถอะไร

หากมผีู้หญงิที่รกั กอ็ยากให้เธอคนนั้นเหน็ข้อเสยีของเขา กล้า

ที่จะพูดออกมาตามตรง พร้อมที่จะรกัเขาในทกุด้าน ไม่ใช่รกัเพยีงใน

ด้านที่ใครกบ็อกว่าดี

เขาอยากจะใช้ชวีติง่ายๆ กบัสาวเจ้า คนที่พร้อมจะอยูเ่คยีงข้าง

กัน ให้เขาสามารถแบ่งปันเรื่องราวทุกอย่างให้เธอฟังได้ พร้อมจะจับ

มอืกนัแก้ปัญหาที่อาจจะถาโถมเข้ามาให้ชวีติวุน่วาย เมื่อเขาเป็นอะไร

ไปโดยไม่คาดหมาย เธอก็พร้อมที่จะรับไม้ต่อดูแลครอบครัวได้โดยที่

ไม่เสยีหลกัมากนกั

และตอนนี้...เขากเ็จอเธอคนนั้นแล้ว

พริ้งพราวนี่แหละ นายหญงิคนต่อไปของตระกูลจติรภากร!


