
๑

เรือเร็วล�ำหรูโผนเหนือยอดคลื่น กรีดแผ่นน�้ำสีเทอร์คอยส์สำด
กระจำยเป็นฟองขำวสะท้อนแดดบ่ำย เกดิประกำยระยบิระยบั ไม่ช้ำกต็รง

เข้ำจอดที่หำดทรำยขำว เบื้องหน้ำรสีอร์ตขนำดใหญ่ซึ่งตกแต่งด้วยรูปแบบ

ไทยประยุกต์ เข้ำกบับรรยำกำศเกำะกลำงทะเลตะวนัออก

บัตเลอร์หนุ่มวัยสำมสิบห้ำในเครื่องแบบละม้ำยรำชปะแตนก้ำวลงสู่

พื้นทรำยก่อน ครั้นเหยยีดกำยตรงแล้วกห็นัไปยกมอืรบัผู้จะตำมต่อมำ

หญงิที่โผล่ออกมำจำกล�ำเรอื สวมหมวกปำนำมำของ Ecua-Andino 

เข้ำกับแว่นกันแดดไวต์รำวนด์วินเทจชำเนลปำรีส ท่อนบนมีเพียงผ้ำรัด

หน้ำอกตึงแน่นสีขำว จนหนั่นเนื้อทะลักหลำมเป็นลูกๆ เหมือนจะระเบิด 

ส่วนท่อนล่ำงใช้ผ้ำคลมุไหล่พนัเอวไว้ต่ำงผ้ำนุง่ เน้นสะโพกใหญ่เท่ำกะละมงั

ไซซ์กลำง กอปรกับโครงร่ำงที่ค่อนข้ำงใหญ่อยู่แล้ว รวมๆ จึงดู ‘บึกบึน’ 

มำกกว่ำจะเซก็ซี่ 

เจ้ำหล่อนเชิดปลำยคำงขึ้นน้อยๆ เห็นผ่ำนเลนส์แว่นร�ำไรว่ำเปลือก

ตำปิดพริ้ม ริมฝีปำกอวบเหมือนเพิ่งเติมฟิลเลอร์เคลือบลิปกลอสฉ�่ำวำว 
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เผยรอยยิ้มรบัลมทะเลที่ไล้ผมยำวท�ำสทีองและดดัเป็นคลื่นดแูห้งๆ ให้พลิ้ว

กระจำย เช่นเดยีวกบัชำยผ้ำนุง่ เผยให้เหน็ท่อนขำล�่ำใหญ่แทบจะมมีดักล้ำม 

ล�ำแขนใหญ่เช่นเดียวกันคล้องกระเป๋ำถือ ยกมือขึ้นแตะอกแสดงอำกำร

พงึใจ เพชรเมด็เป้งบนวงนิ้วกระจำยแสงแดดพร้อมๆ กบัต่ำงหูระย้ำจนคน

มองต้องหยตีำหลบ

เมื่อเจ้ำหล่อนปรำยตำมำพบว่ำบัตเลอร์ยื่นมือรอ คิ้วสักเป็นเส้นด�ำ

เลก็ใต้กรอบแว่นหนำสขีำวที่เขยีนค�ำว่ำชำเนลและปำรสีกเ็ลกิขึ้น แสดงวี่แวว

ของค�ำถำม รอยยิ้มกเ็กลื่อนด้วยควำมหลำกใจ 

“เชญิครบั คุณเงนิยวง”

ต่อค�ำของคนข้ำงล่ำง เจ้ำของนำมเงนิยวงยกมอือกีข้ำงที่ไม่ได้แตะอก

ขึ้นมำ ปลำยนิ้วชี้อันประดับเล็บปลอมแต่งเกล็ดอัญมณีพริบพรำยชูขึ้นแค่

งอๆ พอให้ไม่รูส้กึว่ำเป็นกำรออกค�ำสั่งนกั...แต่ ใช่ นั่นคอืค�ำสั่ง โดยเฉพำะ

เมื่อปลำยนิ้วนั้น เคลื่อนเป็นวง

ปภังกรท�ำหน้ำที่บัตเลอร์มำนำนพอจะเชี่ยวชำญในกำรรักษำสีหน้ำ

และกริยิำ แม้ที่แท้ในใจจะงงเหลอ ขณะเดยีวกนั บตัเลอร์อย่ำงเขำกย็ดึคติ

ว่ำ ทุกค�ำขอของแขกล้วน ‘เป็นเหตเุป็นผล’ และ ‘เป็นไปได้’ ด้วยเหตนุี้ ชำย

หนุ่มจงึหมุนกำยหนัหลงัให้เธอแต่โดยดี

วินำทีต่อมำ หำงตำของเขำก็ทันเห็นอะไรบำงอย่ำง ขนำดเท่ำล�ำต้น

มะพร้ำวพำดเฉยีดข้ำงแก้ม ไม่ทนัหนัไป อะไรนั่นกท็ิ้งน�้ำหนกัลงบนบ่ำจน

เขำแทบล้ม ดแีต่ว่ำท่อนล่ำงยงัแขง็แรงพอจะหยดัอยู่ ตอนนั้นเองบตัเลอร์

หนุ่มพบว่ำมนัคอืท่อนขำของคุณเงนิยวง แขกสำวระดบัววีไีอพทีี่ตวัเองเพิ่ง

เดนิทำงไปรบัมำจำกท่ำเรอืฝั่งแผ่นดนิใหญ่นั่นเอง

ด้วยควำมตกใจ แต่กย็งัเปี่ยมน�้ำใจบรกิำร ปภงักรยกมอืขึ้นตะปบ

ต้นขำแขกที่อยู่ข้ำงใบหูเขำได้ทนั ก่อนที่มนัจะไถลตกไปด้ำนข้ำง คุณเงนิ-

ยวงอำศยัจงัหวะนั้นยกขำอกีข้ำงพำดขึ้นมำที่บ่ำอกีฝั่งของเขำทนัที

“ดจีงั” เสยีงเลก็เสยีงน้อยลอยมำจำกเจ้ำของท่อนขำ  “ช่วยพำไปตรง
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บนัไดนั่นท ีฉนัยงัไม่พร้อมจะเปื้อนทรำย” 

บนัไดที่ว่ำคอืบนัไดหนิอนัทอดจำกหำดขึ้นไปยงัพื้นที่ตวัรสีอร์ต จำก

ตรงนี้ถงึจดุนั้นอยูห่่ำงกนัไม่เกนิห้ำเมตร แต่นี่ไม่ใช่งำนง่ำยๆ ในเมื่อปภงักร

เป็นชำยเอวบำงเท่ำล�ำไผ่ ที่ส�ำคญั...

ตูม!

เสยีงน�้ำดงัขึ้นข้ำงหลงั ตำมด้วยเสยีง “ว้ำย!” ของคนบนบ่ำ

“เกดิอะไรขึ้นครบั!” เขำพยำยำมหนัหำ ทว่ำท่อนขำทั้งสองข้ำงบดบงั

ทศันยีภำพไปเกอืบหมด

แขกววีไีอพรี้อง “ชำโตบรยิองด์ตกน�้ำ!”

ชำโตบริยองด์คือสุนัขหน้ำตำไม่น่ำพิสมัยที่คุณเงินยวงให้คนขับรถ

ของเธออุ้มมำลงเรือด้วย เจ้ำของหมำตีท่อนขำกับล�ำตัวเขำ “ช่วยชำโต- 

บรยิองด์!”

“คะ...ครับ!” ว่ำพลำงบัตเลอร์หนุ่มรีบออกแรงก้ำวด้วยขำสั่นๆ ไป

ทำงบนัได 

แต่คนบนบ่ำยิ่งโวยวำย “ฉนับอกให้ไปช่วยชำโตบรยิองด์!”

ไม่โวยเปล่ำ เจ้ำหล่อนใช้มอืผลกัศรีษะเขำบงัคบัให้หนัไปอกีทำง ทำง

ทะเลด้ำนหลงั 

“คณุเงนิยวงใจเยน็ๆ นะครบั หำดตรงนี้น�้ำไม่ลกึ คณุชำโตบรยิองด์

ไม่เป็นอะไรแน่นอน คนขบัเรอืกอ็ยู่ตรงนั้น...”

ไม่ทนัพดูจบ เสยีง ตมู! กด็งัอกี ครำวนี้ทั้งเขำและคนบนบ่ำหยดุนิ่ง 

(ยกเว้นขำเขำที่ยังสั่น) ใครบำงคนแหวกว่ำยไปยังเจ้ำหมำผอมแกร็นขึ้น

ซี่โครงตวันั้น ไม่ช้ำกอ็ุ้มมนัเดนิมำหำปภงักรและคุณเงนิยวง

วรีบุรุษผู้นั้นเป็นชำยหนุ่มรูปร่ำงสูงใหญ่ ไหล่กว้ำง อกหนำ ทว่ำเอว

ค่อนข้ำงคอด กำงเกงขำสั้นที่สวมอยูเ่ปียกแนบท่อนขำยำวแขง็แรง หยดน�้ำ

เคม็เกำะแนวกล้ำมและไรขนแพรวพรำย เจ้ำตวัอุ้มหมำไทยพนัธุ์ผสมขนสี

น�้ำตำลเหี้ยน แถมมบีำงกระหย่อมเป็นเรื้อนไว้ด้วยแขนล�่ำจนเหน็เส้นเลอืด 
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มอือกีข้ำงยกขึ้นเสยผมเปียกชื้นออกจำกใบหน้ำ เผยให้เหน็วงหน้ำรูปไข่อนั

กอปรด้วยหน้ำผำกนูนได้รูป แนวคิ้วเข้ม จมูกเป็นสนั โหนกแก้ม และขำ

กรรไกรแทบจะสมบูรณ์แบบ 

“ขอบคุณครบั” ปภงักรบอก ก�ำลงัจะยกมอืขึ้นรบัคุณชำโตบรยิองด์ 

แต่ต้องกำงแขนออกน้อยๆ ในพลนั เพรำะน�้ำหนกัคนข้ำงบนหลงัก�ำลงัจะ

ถ่วงล้ม

“รบีรบัสจิ๊ะ” คนบนบ่ำกระทุ้งขำเลก็น้อยรำวกบัก�ำลงัควบคุมม้ำ ค�ำ 

‘ควบคุม’ ยังเป็นเสียงเล็กเสียงน้อยชวนให้นึกถึงรอยยิ้มปลอมๆ “ฉันไม่

ชอบให้คนแปลกหน้ำจบัของใช้ส่วนตวั”

“คองใช้ส่วนตวั?” ‘คนแปลกหน้ำ’ ออกค�ำไทยไม่ถนดันกั แต่เหน็ได้

ชดัว่ำเข้ำใจควำมหมำยด ีที่ไม่ชวนเข้ำใจน่ำจะเป็นคนที่ใช้ค�ำนั้นมำกกว่ำ

“ใช่” คุณเงนิยวงตอบรบั “ถงึก่อนหน้ำนี้ฉนัจะเหน็ว่ำมนัอยู่ข้ำงทำง

แล้วเพิ่งอุ้มมำกเ็ถอะ”

หมำจรจัดหรอกเหรอ! บัตเลอร์หนุ่มเพ่งสำยตำดุจเห็นร่ำงแท้ของ

เจ้ำของนำมหรูหรำ 

มนิ่ำ กลิ่นหึ่ง แถมตะกุยขน สะบดัเหบ็มำตลอดทำง! 

ทั้งที่คิดอย่ำงนั้น ปภังกรซึ่งทรงตัวเรียบร้อยแล้วก็เอื้อมมือรับคุณ 

ชำโตบรยิองด์ไว้แต่โดยด ี

ทนัททีี่มำอยูใ่นอ้อมแขนเขำ เจ้ำหมำจรดวงแจ่มกต็ะเกยีกตะกำยเพื่อ

สะบดัน�้ำออกจำกตวั

“วำ้ย!” คณุเงนิยวงร้องพลำงพยำยำมถ่ำงขำตวัเองออก ปภงักรต้อง

เกร็งตัวเพรำะกลัวเจ้ำหล่อนร่วง ขณะเดียวกันเขำก็ถูกแขกคนส�ำคัญใช้

ปลำยเลบ็ยำวยนัศรีษะให้ก้มลงป้องกนัหยดน�้ำกระเซน็ต้องตวัเธอ 

วรีบรุษุพดูไทยไม่ชดัมุน่คิ้วเข้มเลก็น้อยอย่ำงไม่สบใจ นั่นท�ำให้รูปตำ

เรยีวยำวของเขำดูเลก็ลง ดวงตำจ้องตรงมำยงัปภงักร “โพมว่ำ คุณรบีเอำ

เธอลงดกีว่ำ”
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บตัเลอร์พยกัหน้ำ ผำยมอืไปยงับนัไดหนิ “เชญิทำงนู้นครบั”

แน่นอน คนตวัสูงและขำยำวกว่ำย่อมก้ำวไปถงึก่อน ปภงักรตำมมำ

หยุดแล้วค่อยๆ ลดตวัลงนั่ง เพื่อให้คนบนหลงัถอยลงจำกบ่ำ 

“เดี๋ยวผมอุม้คณุชำโตบรยิองด์ไปให้ดกีว่ำ คณุเงนิยวงจะได้ไม่เปียก

นะครับ” บัตเลอร์หนุ่มร่ำงอ้อนแอ้นพูดหลังจำกยืดกำยขึ้นใหม่ มีเสียงข้อ

ลั่นดงัก๊อกแก๊ก และถงึอย่ำงนั้น กล้ำมเนื้อบำงจุดกย็งัอำจอกัเสบ เขำคดิถงึ

ค�่ำคนืนี้ บำงทแีฟนหนุ่มจะต้องช่วยใช้ยำนวดกนัขนำนใหญ่

“เก่งนกันะ เจ้ำตวัด”ี คุณเงนิยวงยกนิ้วชี้ไปเฉยีดๆ ปลำยจมูกหมำ 

ปลำยนิ้วชะงกัเมื่อคนแปลกหน้ำพูดขึ้นว่ำ

“หม่ำมนักอมชีวีติ ไมควรจะเทยีบกะคองใช้” 

คุณเงนิยวงลำกสำยตำจำกหมำขึ้นหำคน เลกิคิ้วจนหน้ำผำกย่นเป็น

สำมเส้นแนวนอน ก่อนกดคำงเข้ำหำคอเล็กน้อยแสดงถึงควำมไว้ตัว ริม

ฝีปำกกย็งัระบำยยิ้มทั้งที่ตอบ “นี่สั่งสอนฉนั?”

“คงไมเคยมใีครท�ำ” คนไหล่หนำยกัไหล่อย่ำงไม่ใส่ใจ “กอไม่แปลก”

พูดจบเจ้ำตัวยักคิ้ว ยกมือเป็นท�ำนองบอกลำเจ้ำหมำในอ้อมแขน 

ปภงักร ก่อนก้ำวจำกไปอกีทำง

ประโยคใหม่ของคณุเงนิยวงไม่ใช่เสยีงเลก็เสยีงน้อยอกีต่อไป “หมอ

นั่นเป็นใคร!”

“แขกครบั เพิ่งมำถงึก่อนคณุเงนิยวงชั่วโมงเดยีว” คนตอบตอบพลำง

เอี้ยวตวัให้เบลบอยก้ำวลงจำกบนัไดไปสูต่วัเรอืที่ยงัจอดรอ เพื่อขนสมัภำระ

ของแขกคนเดยีวลงมำ

เจ้ำของสัมภำระท�ำเสียงจึ๊กจั๊ก กลับมำใช้เสียงตำมถนัดอย่ำงเก่ำ 

“ที่รกั หมอนั่นไม่ได้ใส่ชดุฟอร์มดไีซน์ด้อยควำมสร้ำงสรรค์อย่ำงที่เธอใส่อยู่ 

ฉนัรู้จ้ะว่ำเขำเป็นแขก ที่ถำมนี่เพรำะอยำกรู้ชื่อเสยีงเรยีงนำม หรอืก�ำพดื”

“ขอโทษครบั นั่นเป็นข้อมูลส่วนตวัของแขก...”

คุณเงนิยวงหมุนตวัอย่ำงสะบดัๆ แค่เจ้ำหล่อนสะบดั ปภงักรกแ็ทบ
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จะต้องโก่งตวัหน ีกนัโดนสะโพกยกัษ์กระแทก

เจ้ำของสะโพกบ่นพลำงกระทบืเท้ำย�่ำไปตำมขั้นบนัไดหนิ “พนกังำน

โรงแรมห้ำดำวที่ฉนัเคยเจอมำ เขำ ‘ตอบ’ อะไรได้มำกกว่ำนี้!”

แน่ละ คนตำมหลงักลนืน�้ำลำย แม้ฐำนข้อมลูโรงแรมทั้งของที่นี่และ

ในเครอืจะตรวจไม่พบชื่อ เงนิยวง สริลิำภวงศ์สกุล

แต่กำรที่เจ้ำหล่อนเป็นแขกที่คณุพภิพแนะน�ำมำด้วยตวัเอง เท่ำนั้นก็

แถลงควำม ‘พเิศษ’ มำกพอจะจนิตนำกำรได้ว่ำ ตลอดมำ เจ้ำหล่อนเคยได้

รบักำรบรกิำรขั้นไหน

เพรำะคุณพิภพ คิ้วพิศำล คือสำมีของหนึ่งในเจ้ำของเวียงอวัศย์ 

เครอืโรงแรมชื่อก้องแห่งนี้ซึ่งมสีำขำกระจำยอยูท่ั่วประเทศไทย ตวัคุณพภิพ

เองกค็มุธรุกจิเอนเตอร์เทนเมนต์ที่รวบรวมศลิปินเบอร์ใหญ่ๆ และรำยกำร 

เรตตงิอนัดบัต้นๆ เตม็ไปหมด คนระดบันั้น แม้แต่ปภงักรเองยงัไม่เคย ‘ได้

รบัโอกำส’ ให้บรกิำรเป็นส่วนตวั บตัเลอร์ส่วนตวัของคุณพภิพคอืต้นแบบ

ที่เขำประทับใจตั้งแต่สมัยเข้ำมำท�ำงำนในต�ำแหน่งจูเนียร์บัตเลอร์เมื่อสี่ปีที่

แล้ว กำรได้รบัมอบหมำยให้ต้อนรบัคุณเงนิยวงหนนี้ จงึนบัเป็นเกยีรตอินั

น่ำภำคภูมใิจอกีครั้ง ปภงักรยอมกลั้นใจเพื่อท�ำให้เธอได้รบัควำมพอใจอนั

วเิศษสุด

รีสอร์ตที่เขำประจ�ำอยู่นี้เป็นที่พักระดับห้ำดำวขนำดใหญ่ ตั้งอยู่บน

หำดไก่แบ้ เกำะช้ำง ห้องพกัแบบบงักะโลเรยีงรำยตั้งแต่หน้ำหำด วนล้อม

เข้ำไปถงึรอบๆ สระว่ำยน�้ำรูปทรงอสิระและตวัอำคำรใหญ่ ทั้งหมดตกแต่ง

ด้วยรูปแบบไทยประยุกต์ พื้นสีครีมประดับด้วยวัสดุที่เป็นไม้และอิฐสีดิน

เผำ เข้ำกับหลังคำหน้ำจั่วสีเลือดหมูดูเด่นท่ำมกลำงหมู่ต้นมะพร้ำว และ

ท้องฟ้ำสคีรำมสดแทบไม่มปีุยเมฆ 

ผูจ้ดักำรแผนกต้อนรบัเป็นสำวใหญ่แต่งองค์พริ้งไปทั้งร่ำง เจ้ำหล่อน

ส่งยิ้มเป็นมติรใหแ้ขกววีไีอพพีลำงแนะน�ำตวั ขณะที่รเีซปชนัสำวอกีรำยยื่น

น�้ำมะพร้ำวสดจำกลูกให้เป็นกำรต้อนรับ ทันทีที่ร่ำงบึกบึนของคุณเงินยวง
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ก้ำวขึ้นถงึบนัไดขั้นที่สำมอนัเป็นขั้นบนสุด 

จำกจุดนี้มองเข ้ำไปจะเห็นสระว่ำยน�้ำสีฟ ้ำขนำดใหญ่อันเป็น

สญัลกัษณ์เด่นอย่ำงหนึ่งของเวยีงอวศัย์เกำะช้ำง แขกส่วนมำกนอนอำบแดด

กันอยู่บนเก้ำอี้ริมสระ คุณเงินยวงกวำดตำปรำดเดียวอย่ำงไม่พบสิ่งที่น่ำ

สนใจ จำกนั้นจงึแสร้งท�ำเป็นเพิ่งเหน็พนกังำนสำวกบัมะพร้ำวลกูนั้น มุมปำก

หยกัขึ้นเป็นรอยยิ้มเก๊ แล้วมอืข้ำงที่ประดบัแหวนเพชรเมด็เป้งกย็กขึ้นเป็น

ท�ำนอง ไม่ละ 

“มนัท�ำให้ฉนันกึถงึงำนศพ” 

“คณุเงนิยวงอยำกรบัน�้ำอะไรเป็นพเิศษมั้ยคะ” เหมอืนกบัปภงักรนั่น

ละ พนกังำนทุกคนของเวยีงอวศัย์ได้รบักำรฝึกอย่ำงด ีสหีน้ำของเธอจงึไม่

เจื่อนลงแม้แต่น้อย...อย่ำงน้อยกก็่อนที่ผู้ถูกถำมจะตอบพร้อมรอยยิ้ม

“ให้ฉันคิด?” คุณเงินยวงท�ำเสียงเหมือนไม่อยำกจะเชื่อ “ฉันมำที่นี่

เพื่อพกัผ่อนนะที่รกั นั่นรวมถงึตรงนี้ด้วยจ้ะ” นิ้วประดบัแหวนเพชรยกขึ้น

เคำะขมบั

เหน็ท่ำไม่ด ีปภงักรจงึเสนอ “รบัน�้ำแร่ดมีั้ยครบั เมื่อตอนอยู่บนเรอื 

คุณเงนิยวงดื่มน�้ำผลไม้ไปแล้ว”

มองเห็นลูกตำใต้แว่นเลนส์เทำกลอกเป็นท�ำนอง ช่วยฉันทีเถอะ! 

ส่วนรมิฝีปำกอวบที่ยงัคงยิ้มว่ำต่อ “ชำโตบรยิองด์กต้็องกำรน�้ำสะอำดเหมอืน

กนั”

“เดี๋ยวผมจะให้คนพำคุณชำโตบริยองด์ไปอำบน�้ำและดื่มดับ

กระหำย...”

เจ้ำของหมำยกนิ้วประดบัแหวนขึ้น ข้อนิ้วเธอโค้งงอน้อยๆ ปลำยนิ้ว

พุ่งตรงมำ “เธอจ้ะ”

ปภังกรเข้ำใจทันที “ครับผม ผมจะพำคุณชำโตบริยองด์ไปอำบน�้ำ

และดื่มดบักระหำย...”

“และฉันต้องกำรหมอช่วยรักษำชำโตบริยองด์เรื่องโรคผิวหนัง
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เรื้อรงั...”

เรื้อน

“กบัเหบ็...” คนพดูหยดุนดิหนึ่ง กระทุง้นิ้วเดมิในอำกำศ “ที่ก�ำลงัไต่

บนตะเขบ็เสื้อเธอนั่นด้วย”

ปภังกรสะดุ้งน้อยๆ แต่เห็นได้ชัดว่ำคนพูดไม่ได้สนใจเขำแล้ว เจ้ำ

หล่อนกวำดสำยตำไปรอบๆ พลำงพดูต่อ “ส่วนฉนัจะเดนิดูแถวๆ นี้ก่อนเข้ำ

ห้อง” 

บตัเลอร์หนุ่มอำศยัจงัหวะที่สำยตำแขกสนใจทำงอื่น รบียกนิ้วดดีเหบ็

กระเดน็จำกเสื้อ แต่มนัดนัโดดเข้ำไปในกลุ่มผมคุณเงนิยวง 

“น�้ำแร่ได้แล้วค่ะ” พนกังำนสำวรำยเดมิกระวกีระวำดกลบัมำใหม่ 

แขกวีวีไอพีรับน�้ำจำกแก้วคริสตัลไว้ แต่ยังไม่ดื่ม หันมำเลิกคิ้วให้

ปภงักรที่ยงัยนืเสมอืนรรีอ

“คะ...ครบั” เขำจ�ำใจก้มหน้ำ แม้สำยตำจะยงัไต่หำเหบ็ตวัเก่ำที่เคลื่อน

หำยไปแล้วแถวศรีษะแขก

ก่อนอุ้มเจ้ำหมำเรื้อนจำกมำ บัตเลอร์หนุ่มไม่ลืมส่งสำยตำบอก

พนกังำนต้อนรบั 

ดูแลแขกววีไีอพขีองฉนัด้วย! 

ให้ถงึอย่ำงไร ปภงักรกย็งัไม่ไว้ใจอยูด่ ีแขกรำยนี้มคีวำมส�ำคญักบัเขำ
มำก มำกกว่ำจะเป็นแค่เรื่องหน้ำตำของรสีอร์ตด้วยซ�้ำ เมื่อหลบมุมอำคำร

มำได้ บตัเลอร์หนุ่มจงึรบีส่งต่อคุณชำโตบรยิองด์ให้ลูกน้องในทมี “พำมนั

ไปอำบน�้ำ แล้วหำหมอมำรกัษำเรื้อนกบัเหบ็”

โชคดีที่บนเกำะช้ำงมีคลินิกสัตว์อยู่ แถมคุณหมอที่นั่นก็มีสัมพันธ์ 

อันดีกับรีสอร์ตนี้ด้วย ก่อนหน้ำนี้มีบัตเลอร์ที่ได้รับมอบหมำยให้ตำม

สตัวแพทย์มำดูแลสตัว์เลี้ยงของแขกอยู่เรื่อย ตั้งแต่หมำแมว ไปจนถงึนก 

หรอืงูเหลอืม บำงทพีวกมนักเ็มำคลื่น ไม่คุ้นสถำนที่ หรอืได้รบัอำหำรดไีป
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จนหดหู่ 

ส่งงำนต่อเรยีบร้อย บตัเลอร์หนุม่ร่ำงบำงกเ็ผ่นแผลว็ตำมมำทนัแขก

วีวีไอพี น่ำแปลกที่รีเซปชันรำยนั้นพำคุณเงินยวงเดินย้อนกลับไปทำงหน้ำ

หำด แทนที่จะน�ำเข้ำด้ำนใน ปภงักรก�ำลงัจะส่ำยหน้ำ แต่กพ็อดไีด้ยนิเสยีง

สำวคนน�ำทำงลอยมำเข้ำหู

“คุณเงนิยวงมองหำอะไรอยู่รเึปล่ำคะ” 

จรงิแฮะ แขกรำยใหม่หนัรหีนัขวำง บำงครั้งถงึกบัก้มๆ เงยๆ เลำะ

ไปตำมร่มเงำของมะพร้ำวแต่ละต้น ปภงักรพยำยำมเพ่งสำยตำฝ่ำเปลวแดด

ออกไปหน้ำหำด หำดนี้เป็นหำดส่วนตวั ปกตมิคีนไม่มำกอยู่แล้ว ช่วงบ่ำย

เช่นนี้คนยิ่งหนรี้อน หำอะไรกไ็ม่น่ำเจอยำก

“ผูช้ำยคนนั้นน่ะ” จู่ๆ  เป้ำหมำยยกปลำยนิ้วพุง่ออกไป ประกำยเพชร

วูบวำบแต่ไกล “ใครกนั”

หำดขำวกบัแดดจดัท�ำให้คนอยู่ห่ำงยำกจะเพ่งเหน็ แต่ปภงักรพอจะ

นกึออกว่ำเธอหมำยถงึใคร

รเีซปชนัคงตั้งใจจะตอบแบบเดยีวกบัที่เขำตอบเมื่อครู่ “แขะ...” ทว่ำ

ถูกคุณเงนิยวงสวนแทรก

“แขก” เจ้ำหล่อนยิ้มเยน็ “ฉนัรู ้ฉนัอยำกได้ชื่อแล้วกแ็บก็กรำวนด์เขำ

จ้ะที่รกั”

“อ้อ คณุคำมนิทร์ค่ะ” รำยนั้นตอบเพรำะไม่รูเ้หตพุพิำทก่อนหน้ำ คง

ประเมินว่ำ ลูกค้ำระดับเดียวกันน่ำจะไม่เป็นอะไร บำงทีมันก็อำจจะเป็น 

‘อะไร’ 

“...เป็นเจ้ำหน้ำที่ของเฟม เมทลั เวริ์ก เธอพกัอยู่บงักะโลสวตีใกล้ๆ 

กบัที่คุณเงนิยวงพกันี่เอง”

บังกะโลสวีตของเวียงอวัศย์เกำะช้ำงถูกจัดแยกจำกตัวอำคำรใหญ่

และบงักะโลเลก็หลงัอื่นๆ ออกไปทำงหำดด้ำนที่เป็นภูเขำ จงึมคีวำมเงยีบ

สงบและเป็นส่วนตวัอย่ำงยิ่ง
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“เขำมำคนเดยีว?” ผูเ้ป็นแขกใช้นิ้วสำงเส้นผม สำยตำจบัที่เส้นผมตวั

เอง เหมอืนถำมไปอย่ำงนั้นโดยไม่ได้ใส่ใจค�ำตอบ

“ค่ะ เพิ่งมำถงึสกัชั่วโมงนี่เอง”

“พกันำนแค่ไหน”

“ยงัไม่มกี�ำหนดค่ะ”

“แล้ว?” 

“ทำงเรำต้องรักษำควำมเป็นส่วนตัวของแขก ดิฉันให้ข้อมูลได้แค่นี้

จรงิๆ ค่ะ” คนตอบพนิอบพเิทำเหมอืนรู้สกึผดิอย่ำงยิ่ง 

คณุเงนิยวงปัดผมไปด้ำนหลงั...เช่นเดมิเหมอืนไม่ใส่ใจ ก่อนออกก้ำว

ต่อไปในทศิตรงข้ำมกบัจุดศูนย์กลำงของรสีอร์ต

“ไปชมฝั่งนี้ดมีั้ยคะ” คนน�ำทำงรั้งไว้ด้วยกำรผำยมอืไปอกีฟำก “เรำ

ม.ี..”

“ฉนัเดนิทำงมำเหนื่อย จะกลบัห้องจ้ะ ทำงนี้ไม่ใช่เหรอ”

“ใช่ค่ะ เชญิค่ะ”

ถดัจำกบรเิวณสระว่ำยน�้ำใจกลำงของรสีอร์ตมำทำงทศิเหนอื หน้ำหำด
ค่อยๆ แคบลงเชื่อมสู่ภูเขำซึ่งมีหน้ำตัดติดทะเลเป็นผำสูง ห้องพักแบบ 

บังกะโลสวีตเรียงรำย บริเวณนี้มีร่มไม้ใบบังมำกกว่ำ ห้องพักแต่ละหลังมี

พื้นที่รอบๆ อนัเป็นส่วนตวั ตั้งตดิกนัโดยอำศยัแนวรั้วและต้นไม้กั้น บนัได

จำกหำดทรำยทอดสู่ด้ำนข้ำงชำนเปิดโล่ง ตรงกลำงชำนมีเก้ำอี้อำบแดดท�ำ

ด้วยไม้สีเข้ม ปูผ้ำและกำงร่มขำวไว้พร้อมสรรพ ตั้งอยู่ข้ำงสระว่ำยน�้ำทรง

สี่เหลี่ยม อกีฝั่งของชำนเป็นยกพื้น มหีลงัคำและโต๊ะ เก้ำอี้อเนกประสงค์ 

ก่อนจะสบืต่อไปยงัตวับงักะโล ซึ่งตกแต่งแบบเดยีวกบัห้องพกัรปูแบบหลงั

อื่นๆ เพยีงแต่มขีนำดใหญ่กว่ำ และเพิ่มรำยละเอยีดวจิติรกว่ำ 

กว่ำผู้จัดกำรสำวแผนกต้อนรับจะแนะน�ำส่วนต่ำงๆ ด้ำนหน้ำเสร็จ 

ปภังกรก็กระวีกระวำดเปลี่ยนชุดใหม่แล้วเข้ำมำเปิดกระเป๋ำเดินทำง จัด
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เสื้อผ้ำของคุณเงนิยวงเข้ำตู้รอแล้ว เมื่อแขกคนส�ำคญัก้ำวเข้ำห้อง บตัเลอร์

หนุม่ลกุขึ้นแสดงกำรต้อนรบั แจ้งว่ำ “สตัวแพทย์จำกโรงพยำบำลก�ำลงัดแูล

คุณชำโตบริยองด์ครับ เรียบร้อยแล้วจะน�ำมำส่ง ตอนที่ผมแยกมำ คุณ 

ชำโตบรยิองด์หลบัปุ๋ยเชยีว”

เจ้ำของหมำคบีแว่นตำออก รำวจะให้เหน็ชดัว่ำปภงักรท�ำควำมสะอำด

ตวัเองแล้วก่อนมำแตะต้องเสื้อผ้ำเธอ 

“ผมท�ำควำมสะอำดตวัเองเรยีบร้อย เปลี่ยนชดุและเปลี่ยนถงุมอืก่อน

จะเข้ำมำอนัแพก็ครบั ตอนนี้ผมจดัเรยีงชดุเข้ำตูต้ำมที่ผู้ช่วยของคณุเงนิยวง

ถ่ำยรูปส่งมำให้ก่อนหน้ำนี้แล้ว”

ผู้ช่วยที่ว่ำเป็นคนประสำนงำนกบัทำงรสีอร์ตตั้งแต่สปัดำห์ก่อน ครั้น

รู้ว่ำปภงักรคอืคนที่จะดูแลคุณเงนิยวงที่นี่ เจ้ำตวักส็่งอเีมลเข้ำมำเป็นภำษำ

องักฤษ 

‘...ดิฉันขออภัยจริงๆ ที่ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วย แต่ก็พยายาม

วางแผนอ�านวยความสะดวกส�าหรับคุณเงินยวงเอาไว้ให้มากที่สุด เธอ

ต้องการความสมบูรณ์แบบเท่านั้นค่ะ ถ้ามอีะไรที่คุณสงสยัว่าจะบรกิารเธอ

ไม่ได้เกนิร้อย กรณุาส่งข้อความเข้ามา ดฉินัจะรอให้ค�าปรกึษาอย่างปัจจบุนั

ทันด่วน ป.ล. ดิฉันได้แนบเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดสิ่งที่เธอต้องการ 

รวมถงึการจดัห้อง ที่นอน และเสื้อผ้าในตู้มาด้วยค่ะ’

รูปแบบกำรจัดห้องดังกล่ำวท�ำให้ห้องผ้ำ ห้องดอกไม้ และแผนก 

แม่บ้ำนต้องวุน่วำยกนัยกใหญ่ ส่วนกำรจดัเสื้อผ้ำในตูน้ั้นเป็นไปตำมรูปถ่ำย 

ซึ่งถ่ำยไว้เป็นชุดๆ ตั้งแต่หวัจดเท้ำ พร้อมค�ำก�ำชบัจำกผู้ช่วยรำยเดมิ 

‘นี่เป็นรูปแบบตามสไตลิสต์ของเธอค่ะ ปกติคุณเงินยวงจะไม่จัด

เสื้อผ้าเอง’

ไม่มีค�ำขอบคุณ เช่นเดียวกับตั้งแต่กำรเดินทำงเริ่มต้นขึ้น เจ้ำของ

เสื้อผ้ำหนัไปคุยกบัผู้จดักำรแผนกต้อนรบัต่อ

“ที่นี่มบีงักะโลสวตีกี่หลงั”
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“ห้ำหลงัค่ะ”

“ทุกหลงัมบีตัเลอร์?”

“ปกตจิะเป็นบัตเลอร์ประจ�ำโซน แต่ถ้ำแขกต้องกำรเป็นพเิศษ ทำง

โรงแรมกส็ำมำรถจดัให้แบบเป็นส่วนตวัได้ค่ะ”

ผู้ฟังเบะปำกนดิหน่อย รำวกบันั่นยงัไม่ ‘พเิศษ’ พอ 

“แล้วใครดูแลอตีำคำมนิทร์”

“คุณคำมนิทร์ไม่ต้องกำรบตัเลอร์ค่ะ”

“เขำพักอยู่หลังไหน” คนถำมถำมอย่ำงไม่ใส่ใจว่ำมีใครอีกคนที่ไม่

ยอมให้ค�ำตอบแต่แรก ก�ำลงัยนืจดัของอยู่ใกล้ๆ ด้วย

รเีซปชนัสำวตอบว่ำ “ถดัไปอกีสองหลงัค่ะ ห้องพกัเอสำม”

หลงัที่จดัไว้ให้คุณเงนิยวงนี้คอืเอหนึ่ง

“แล้วอกีสำมหลงัที่เหลอืล่ะ เอสอง เอสี่ เอห้ำ?” 

“เอสองแขกเพิ่งเชก็เอำต์ออกไปเมื่อเช้ำค่ะ วนันี้ยงัไม่มคีนพกั ส่วน

เอสี่มแีขกเป็นครอบครวัจำกฝรั่งเศส และเอห้ำเป็นนกัธุรกจิสงิคโปร์”

“สองหลงันั้นจะเชก็เอำต์เมื่อไหร่”

หมื?

ผู้ถูกถำมคงงงไม่แพ้กนั แต่เกบ็อำกำรไว้ได้ “ตำมที่จองไว้ ทั้งสอง

หลงัจะอยู่อกีรำวสำมวนัค่ะ”

โดยไม่ตอบรบัค�ำใด เจ้ำของค�ำถำมย�่ำเท้ำออกจำกห้องพกัทนัท ี ไม่

ไยดกีบัห้อง หรอืข้ำวของมหำศำลของตวัเอง 

ปภงักรยงัยุ่งอยู่กบัพวกมนั ทั้งที่ปรำยตำจดจ่อไปที่แขก 

คุณเงินยวงลงจำกชำนหลังนี้ดุ่มๆ ไปทำงขวำ อันเป็นพื้นที่ของ 

บงักะโลสวตีหลงัอื่นๆ บตัเลอร์หนุม่มองของในกระเป๋ำ เหลอือกีพอสมควร 

แต่เรำจดักำรได้ไวพอ ประเมนิได้ดงันั้น เขำรบีผลุบตำมแขกคนส�ำคญัไป

รวดเรว็

แม้บงักะโลสวตีแต่ละหลงัจะตั้งอยู่ตดิกนั แต่เพื่อควำมเป็นส่วนตวั
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สูงสุดของแขก ทำงรีสอร์ตจึงอำศัยร่มไม้ รูปปูนปั้นแกะสลัก และแผง

ระแนงต่ำงๆ คั่น ไม่ให้ผู้เข้ำพักบังกะโลหลังหนึ่งสำมำรถสอดสำยตำเห็น

ควำมเป็นไปในอกีหลงั หำกถงึกระนั้น บุคคลภำยนอกไม่มทีำงรู้ว่ำยงัมจีุด

ที่พนักงำนรีสอร์ตสำมำรถสังเกตกำรณ์ได้เพื่อป้องกันภัยและเสริมกำรให้

บรกิำรต่ำงๆ 

ปภงักรดอดอ้อมไปยงัด้ำนหลงัตวับงักะโล จำกจุดนี้มปีระตูส�ำหรบั

พนกังำนอยูด้่ำนหลงัสระว่ำยน�้ำ เขำเปิดแล้วรบีสอดกำยก้ำวไปแอบเกำะข้ำง

ประตูห้องพกั สอดส่องสำยตำเข้ำไปเหน็ว่ำ ขณะนี้คุณเงนิยวงก�ำลงัเดนิไป

ส�ำรวจถึงด้ำนในห้อง แม่บ้ำนสำมรำยที่ก�ำลังท�ำควำมสะอำดห้องอยู่ถึงกับ

งุนงง 

ภำยในบังกะโลสวีตหลังนี้ก็เหมือนกับหลังที่ทำงรีสอร์ตจัดไว้ให้คุณ

เงินยวงนั่นละ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สลัก ด้ำนหน้ำจัดชุดโซฟำ โต๊ะ

เขยีนหนงัสอืตั้งอยู่มุมหนึ่ง ด้ำนในสุดจงึจะเป็นเตยีงสี่เสำจบัม่ำนรวบไว้ทั้ง

สี่มุม ผนงัฝั่งหนึ่งเรยีงรำยด้วยประตูไม้ สองบำนคอืตู้ใส่ผ้ำ อกีบำนเปิดสู่

ห้องน�้ำส่วนตวั ข้ำงๆ นั้นยงัมตีั่งตั้งส�ำหรบัวำงของ

คุณเงินยวงกวำดสำยตำรอบห้อง แม่บ้ำนทั้งสำมรำยที่ท�ำควำม

สะอำดอยู่ได้รับสัญญำณทำงสำยตำจำกรีเซปชัน ก�ำลังจะก้ำวยอบออกมำ 

กลับต้องชะงักเมื่อแขกเอ่ยขึ้นว่ำ “อะไรน่ะ รีสอร์ตระดับนี้ใช้น�้ำส้มสำยชู

ท�ำควำมสะอำดเหรอ”

“เอ่อ...” รเีซปชนัไม่ทนัหำค�ำตอบได้ เจ้ำของหน้ำที่รำยหนึ่งหนักลบั

มำตอบแทน 

“น�้ำส้มสำยชูใช้ท�ำควำมสะอำดได้หลำยจุดค่ะ ทั้งมู่ลี่ ขดัส่วนที่เป็น

โลหะ หรอืครำบในห้องน�้ำ แล้วยงัไม่มสีำรเคมทีี่เป็นอนัตรำยกบัสิ่งแวดล้อม

ด้วย”

“ดีจัง กรีนโฮเต็ลเหรอ” แขกถำมด้วยเสียงละม้ำยประทับใจ แค่

ละม้ำย “แต่ตั้งแต่เข้ำมำก็ยังไม่เห็นแผงพลังงำนแสงอำทิตย์เลยนี่ แถม
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หลอดกำแฟที่เสริ์ฟมำกบัเวลคมัดรงิก์กเ็ป็นหลอดพลำสตกิ”

“เวยีงอวศัย์เกำะช้ำงยงัไม่ใช่กรนีโฮเตล็ค่ะ เดมิเรำไม่ได้เริ่มต้นมำจำก

จุดนั้น แต่ตอนนี้กม็คีวำมพยำยำมจะปรบัปรงุหลำยอย่ำงอย่ำงค่อยเป็นค่อย

ไป”

ให้ตำยสิ! ปภังกรอดกัดริมฝีปำกล่ำงของตัวเองไม่ได้ ยำยแม่บ้ำน

คนนี้เป็นใคร ท�ำไมกล้ำต่อปำกต่อค�ำกบัแขกในบงักะโลสวตี! 

ห้องพกัระดบันี้ แม่บ้ำนที่เข้ำมำท�ำควำมสะอำดต้องคดัเลอืกแล้วว่ำ

มีประสบกำรณ์มำกกว่ำห้องพักแบบอื่นๆ เพรำะควำมพอใจของแขกใน 

บงักะโลสวตีถอืเป็นเรื่องคอขำดบำดตำย ส่วนใหญ่เป็นระดบัววีไีอพทีั้งนั้น 

ปกติปภังกรรู้จักแม่บ้ำนที่ประจ�ำห้องเหล่ำนี้เป็นอย่ำงดี เพรำะหลำยทีต้อง

ท�ำงำนประสำนกนั อย่ำงไรกต็ำม ยำยปำกมำกรำยนี้ไม่ยกัคุ้น 

เจ้ำหล่อนเป็นหญงิสำวร่ำงเลก็ ดูแรกรุ่นมำกๆ อำยุให้มำกที่สุดกไ็ม่

น่ำเกนิยี่สบิห้ำ วงหน้ำมแีก้มเยอะ ขณะที่จมกูรั้นอย่ำงเดก็สอนยำก ดวงตำ

กลมโตมีประกำยเฉลียวฉลำด แต่เรำไม่ต้องกำรพนักงำนที่มำท�ำท่ำฉลำด

กว่ำแขก โดยเฉพำะแขกววีไีอพ!ี  

ใครเป็นคนเอำเดก็นี่มำท�ำงำนนี้กนันะ แม่บ้ำนประจ�ำชั้นบ้ำไปแล้วรึ

เปล่ำ แล้วคุณแม่รู้เรื่องนี้รยึงั!

‘คุณแม่’ คอื หวัหน้ำฝ่ำยแม่บ้ำนหรอื executive house keeper 

เป็นผู้ดูแลงำนแม่บ้ำนทั้งหมดในรสีอร์ต จดัก�ำลงัคนให้เพยีงพอและเหมำะ

สมกบังำน ตลอดจนกำรฝึกอบรมแม่บ้ำนด้วย ซึ่งเหน็ได้ชดัว่ำนงัคนนี้ไม่มี

จุดไหนผ่ำน!

“คุณเงนิยวงกส็นใจกระแสกรนีเหมอืนกนัเหรอคะ”

โอ๊ยตำย! คนแอบดูแทบจะยกมอืตบหน้ำผำกตวัเอง 

หล่อนจ�ำชื่อแขกส�ำคญัได้ตำมที่รสีอร์ตตวิไว้ แต่ท�ำไมหล่อนจ�ำไม่ได้

ว่ำควรปฏบิตัติวัยงัไงกบัแขกยะ ยงัมหีน้ำท�ำตำใสจ้องแขกอกี! 

โชคดีที่แม่บ้ำนข้ำงกันเริ่มรู้สึกตัว แอบยกนิ้วเขี่ยหลังมือเจ้ำหล่อน 
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คนไม่รู้จกัที่ต�่ำที่สูงจงึย่นคอ (ท�ำกริยิำอย่ำงย่นคอ?!) และสงบลง

“หูตำกว้ำงขวำง แถมพูดจำ ‘ฉะฉำน’ ดนีี่ ชื่ออะไรนะเรำ”

“เพลงทรำยค่ะ” เสยีงตอบอ่อยลง

“ชื่อเพรำะ” แขกยิ้มให้ เสียงก็ยังหวำน “แต่เวลำท�ำงำนท�ำควำม

สะอำด ไม่น่ำกนิขนมนะที่รกั”

“ปละ...เปล่ำค่ะ แก้มดฉินัเป็นอย่ำงนี้เอง” 

โอ๊ย!...

“มำช่วยฉนัหน่อย”

ยำยเพลงทรำยช้อนตำโต “คะ?”

“บตัเลอร์ชื่อพงัๆ อะไรที่ทำงรสีอร์ตหำให้นั่น จู่ๆ  กท็ิ้งชำโตบรยิองด์

น้องหมำของฉันเสียอย่ำงนั้น คนที่ทิ้งหมำของฉัน ฉันไม่คิดว่ำจะดูแลฉัน

ได้!”



๒

พนักงำนท�ำควำมสะอำดภำยในรีสอร์ตแบ่งเป็นสำมกะ กะเช้ำ 
๗.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ชั้นหรอืโซนละสำมคน กะบ่ำย ๑๔.๓๐ น. - ๒๓.๐๐ น. 

ชั้นหรอืโซนละสองคน และกะดกึ ๒๒.๓๐ น. จนสว่ำง มพีนกังำนประจ�ำ

อยู่ในรสีอร์ตแค่สี่คน รวมทั้งซูเปอร์ไวเซอร์อกีหนึ่งคนที่คอยให้บรกิำรแขก 

เพลงทรำยประจ�ำกะเช้ำในโซนบังกะโลสวีต วันนี้เธอกับเพื่อนร่วมงำนไล่

ท�ำควำมสะอำดห้องอื่นๆ จนครบ เหลอืแค่ห้องสุดท้ำยที่จะยงัไม่มผีูเ้ข้ำพกั

วนันี้ คอืห้องเอสองเท่ำนั้น มนัก�ำลงัจะเรยีบร้อยก่อนเธอและเพื่อนออกกะ

ในอกีไม่ถงึครึ่งชั่วโมงนี้เอง ไม่น่ำเกดิเรื่องแปลกๆ นี่ขึ้นเลย!   

ตลอดมำ มคีนเคยบ่นว่ำเธอควรจะหบุปำก เกบ็ลิ้นตวัเองไว้บ้ำง ต่อ

ให้หวัข้อสนทนำเรื่อง ‘รกัษ์โลก’ จะท�ำให้หูผึ่งตำโตแค่ไหน 

เพลงทรำยคิดว่ำนั่นคือเรื่องงี่เง่ำ เพรำะโลกใบนี้เป็นของเรำทุกคน 

และในเมื่อมนัไม่มปีำกเสยีง กจ็�ำเป็นจะต้องมคีนพดูแทนมนั ซึ่งนั่นกห็มำย

ถงึพดูแทนมนษุย์ทกุคน สิ่งมชีวีติทกุชนดิด้วย ถ้ำเธอเงยีบ ย่อมเหมอืนกบั

ยนิยอมให้คนเผำบ้ำน เผำครวัตวัเอง ของเพื่อนและสตัว์เลี้ยงของตวัเองไป
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จนวอด

ไม่คิดเลย ในบำงสถำนกำรณ์ ค�ำเตือนที่ไม่เข้ำท่ำกลับกลำยเป็น 

เข้ำท่ำกว่ำตรรกะเธอ

เพลงทรำยอำยุยี่สิบสี่ปี ปกติไม่มีใครเดำอำยุเธอถูกเพรำะลักษณะ

โครงหน้ำ รูปร่ำง และบุคลกิ ท�ำให้ดูเดก็ลงไปมำก นี่นบัว่ำระเบยีบในกำร

เกล้ำผมยำวเป็นมวย และชดุเครื่องแบบแม่บ้ำนกระโปรงสปีนู ตดัขำวที่ปก

เสื้อขนำดใหญ่ ชำยแขนสั้น และผ้ำกนัเป้ือน ช่วยให้เธอดเูป็นผูใ้หญ่ขึ้นแล้ว 

แต่กย็งัไม่มำกพออยู่ดี

เชื่อเถอะ แม้ผู้หญิงส่วนมำกอยำกดูเด็ก แต่ไม่มีใครอยำกดู ‘เด็ก

เกนิ’ คณุจะตกเป็นเป้ำของกำรกลั่นแกล้ง หยอกล้อ ต่อให้มนัจะมทีี่มำจำก

ควำมเอน็ดูกต็ำม 

สมยัเลก็ๆ เพลงทรำยผวำกบักำรถูกหยกิแก้มย้วยๆ เธอกลำยเป็น

เด็กกลัวคนแปลกหน้ำ เกลียดควำมรู้สึกว่ำแก้มตัวเองเป็นพื้นที่สำธำรณะ

อย่ำงคนัจบัประตู เธอค่อยๆ กลำยเป็นเดก็เกบ็ตวั แต่นั่นละ ค�ำว่ำเกบ็ตวั

ไม่ได้หมำยควำมว่ำเธอชอบเกบ็ปำกเกบ็ค�ำ

ทั้งที่สูญเสียพ่อแม่ไปแต่ยังเยำว์ อำผู้จับงำนสร้ำงวงดนตรีก็เลี้ยงดู

เธอต่อมำให้เชื่อมั่นอย่ำงผู ้ไม่ขำดพร่อง เธอไม่เคยต้องอำศัยเสื้อผ้ำ 

ทรพัย์สนิ หรอืแม้แต่เครื่องประทนิโฉมมำสร้ำงควำมมั่นใจ ไม่แยแสแม้ใคร

มองด้วยสำยตำพพิำกษำว่ำเป็นเดก็สำวตกยำก 

ปูมหลงัและนสิยัเกบ็ตวันี่เอง บ่มให้เพลงทรำยสนใจในสิ่งที่เดก็คน

อื่นไม่ค่อยสนใจ เมื่อมแีฟนหนุม่เอออวย เธอยิ่งไม่รูส้กึว่ำตวัเองแปลกแยก 

ควำมสนใจนั้นเองค่อยๆ เปิดประตูพำสู่โลกภำยนอก เพรำะกำรใส่ใจชวีติ

และสิ่งแวดลอ้มเปน็งำนที่ต้องรว่มมอืกนัระหว่ำงผูค้น มนัค่อยๆ ท�ำให้เธอ

เป็นคนกระตอืรอืร้น และ...นั่นแหละ...พูดมำก

เพลงทรำยไม่สนใจโรงเรียนมำกไปกว่ำ ที่นั่นมีชมรมอนุรักษ์

ธรรมชำตใิห้เธอเข้ำร่วม เดก็สำวได้รู้จกัเพื่อนสนทิ ซึ่งต่อมำกย็งัคบหำและ
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ร่วมใจกนัจนถงึทกุวนันี้ ผูใ้หญ่มองว่ำเธอมวัท�ำบ้ำท�ำบออะไร ท�ำไมไม่สนใจ

คะแนนสอบ ท�ำไมไม่สนใจอนำคต เพลงทรำยงงงวยมำกว่ำถ้ำเรำไม่มโีลก

แล้ว เรำยงัจะมอีนำคตได้อย่ำงไร ต่อให้มนษุย์ย้ำยไปอยูด่ำวนำนำได้ เรำก็

ต้องร่วมกนัรกัษำสภำพแวดล้อมอยู่ด ี

คงเป็นเพรำะอย่ำงนี้ วยัผูใ้หญ่ของเธอจงึไม่เฉดิฉำยเท่ำใครอื่น และ

สุดท้ำยต้องกระเดน็มำอยู่ในชุดเครื่องแบบนี้ 

ด้วยควำมขวนขวำยอย่ำงยิ่ง ในที่สุดหญงิสำวได้เข้ำมำเริ่มงำนแม่บ้ำน

ห้องพักในเวียงอวัศย์เกำะช้ำงรีสอร์ตสมใจประมำณหนึ่งสัปดำห์แล้ว เธอ

ต้องย้ำยมำอยู่หอพกัที่นี่ เพิ่งจะผ่ำนกำรปฐมนเิทศและฝึกงำนอย่ำงเข้มข้น

โดย ‘คณุแม่’ หรอืหวัหน้ำฝ่ำยแม่บ้ำนเองกบัมอื ก่อนจะได้รบักำรอนุมตัใิห้

เข้ำประจ�ำส่วนงำนที่ใครๆ กฝั็นหำ ส่วนงำนที่ได้รบัทปิสงูที่สดุในบรรดำงำน

ท�ำควำมสะอำด!  

ใครๆ กร็ู้สกึว่ำนี่ไม่ยุตธิรรม ปกตแิม่บ้ำนโซนบงักะโลสวตีจะใช้คน

ที่มีประสบกำรณ์แล้วเท่ำนั้น ป้องกันควำมผิดพลำดอันจะระคำยเบื้อง

ยุคลบำทของแขกส�ำคัญ พี่งำมจิตก็คงคิดอย่ำงนั้น เจ้ำหล่อนจงใจให้เธอ

เงอะงะ มะงุมมะงำหรำตั้งแต่เริ่มงำนวนัแรกเมื่อวำนนี้ 

ยงัดทีี่มศีรตีรงั สำวผวิเข้ม ตำคมคอืคนที่คุณแม่มอบหมำยให้เป็น

บดัดี้ในกำรท�ำงำนของเพลงทรำย รำยนี้คอยสอนและดแูลหน้ำงำนตั้งแต่เธอ

เริ่มงำนจรงิ อำยเุท่ำๆ กนั แต่หลงัจบ ปวส. กเ็ริ่มงำนแม่บ้ำน จำกโรงแรม

เลก็ๆ แล้วต่อยอดมำถงึที่นี่ ปัจจุบนัได้บรรจุระดบัซเีนยีร์ 

ศรตีรงัเล่ำว่ำเป็นคนเรยีนไม่เก่ง สดุท้ำยจงึเลอืกงำนได้ไม่มำก เพลง-

ทรำยฟังแล้วงุนงง เพรำะเจ้ำตวัออกจะหูตำไว แล้วมนัสมองกแ็ทบจะไวยิ่ง

กว่ำหูตำ 

เพื่อนของเธอสำมำรถบอกได้ว่ำแขกผู้เข้ำพกันั้นมปีัญหำข้อเข่ำ หลงั

จำกเหน็พื้นรองเท้ำแต่ละคู่ของเจ้ำตวั แจกแจงได้ว่ำเครื่องส�ำอำงในห้องน�้ำ

แต่ละชิ้นเป็นของแขกคนไหนในห้องพกั โดยอำศยัลกัษณะผิวและเส้นผม
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ในกำรตั้งสมมตฐิำน 

‘ฉันไม่เก่งอย่ำงอื่น ตั้งใจจะเอำดีทำงนี้ก็ต้องรู้จักท�ำอะไรอย่ำงนี้

แหละ’ ศรตีรงัอธบิำยให้ฟังกลั้วหวัเรำะ ครั้นเหน็เธออึ้งเหลอ

‘งำนรสีอร์ตมนัขำยกำรบรกิำร ท�ำให้ลกูค้ำประทบัใจได้เท่ำไหร่ เรำก็

ยิ่งได้กับตัวเองมำกขึ้นเท่ำนั้น กำรบริกำรที่ดีกับกำรบริกำรที่ ‘ดีกว่ำ’ มัน

แยกจำกกนัด้วยสกลิกำรสงัเกตแล้วกค็ดิต่อยอด’

ตอนที่พูด เจ้ำตัวเลื่อนตะกร้ำขยะเข้ำไปข้ำงเตียงฝั่งตรงข้ำมกับ

ระเบยีบของรสีอร์ต

‘แขกคนนี้วำงปำกกำของเขำฝั่งซ้ำยมือตลอด แสดงว่ำเขำถนัดซ้ำย 

เอำถงัไปไว้ฝั่งขวำมนัล�ำบำกเขำ’

‘เคยมใีครสงสยัว่ำเธอปลอมตวัเข้ำมำสบือะไรที่นี่บ้ำงมั้ย!’

‘บ้ำละครนะเรำ’ เจ้ำหล่อนหวัเรำะคกิพร้อมขยบิตำ ‘แต่ฉนัอำจจะเป็น

อย่ำงนั้นจรงิๆ กไ็ด้นะ ถ้ำค่ำจ้ำงสบืมนัมำกกว่ำทปิจำกแขก!’

เพลงทรำยเพิ่งจะรูจ้กัเพื่อนได้ไม่นำน แต่เธอกพ็อจะรู้ว่ำทปิเหล่ำนั้น

ส�ำคัญกับศรีตรังจริงๆ ถ้ำจุดอ่อนของเธอคือเรื่องรักษ์โลก จุดอ่อนของ

ศรตีรงักค็อืเรื่องเงนิ ประมำณว่ำแค่เหน็เหรยีญบำทตกอยู่ในรูลกึ เจ้ำตวัก็

จะตำโตแล้วหำวธิขีดุเอำขึ้นมำให้ได้ และ ใช่! สำยตำยอดนกัสบืของศรตีรงั

สำมำรถมองเหน็เหรยีญในขณะที่ไม่มใีครทนัสงัเกต!

ตอนนี้ เพื่อนสำวก�ำลงัมองเธอสลบักบัแขกที่ชื่อคุณเงนิยวง แม้รมิ

ฝีปำกจะสงบนิ่ง แต่เพลงทรำยรู้ว่ำศรีตรังคงคันจนอยำกขมุบขมิบเต็มแก่ 

นี่ถ้ำอยู่ลบัหลงั เจ้ำหล่อนคงเขย่ำแขนแล้ววเิครำะห์ให้ฟังเป็นฉำกๆ ว่ำตกลง

แขกตรงหน้ำมจีุดประสงค์อะไรแน่ 

อย่ำงไรก็ดี เพลงทรำยคิดว่ำเจตนำของคุณเงินยวงคงไม่ใช่เรื่องแย่ 

กำรรกัษ์โลกกค็อืรกัทกุชวีติ คนรกัคนอื่น ย่อมปรำรถนำดกีบัคนอื่นอยู่แล้ว 

เพยีงแต่มนัอำจจะยุ่งยำกนดิหน่อยต่องำนที่เธอท�ำอยู่

พี่งำมจติจ้องเธอเช่นกนั นยัน์ตำและมุมปำกมรีอยหยนั 
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เพลงทรำยไม่ทนัพดูอะไรตอบ ผูจ้ดักำรแผนกต้อนรบักเ็ป็นฝ่ำยตอบ

“ขออภยัแทนคณุปภงักรด้วยนะคะ ดฉินัคดิว่ำแกอำจจะเป็นห่วงกำร

เข้ำพกัคุณเงนิยวง แต่คงไม่ได้ลมืคุณชำโตบรยิองด์...”

“แล้วสิ่งที่ฉนัเหน็เมื่อกี้?” คณุเงนิยวงเลกิคิ้วเลก็บำงถำมพร้อมรอยยิ้ม 

เป็นรอยยิ้มชนดิที่ยำกจะตอบโต้

“เดี๋ยวดฉินัจะประสำนให้ว่ำตอนนี้...”

“ที่รัก” อีกครั้งที่แขกแทรกขึ้น กะพริบตำจ้องชนิดที่ไม่ว่ำใครที่ถูก

จ้องก็ต้องรู้สึกว่ำตัวเองมีเขำงอกจำกหัว “ฉันไม่ต้องกำรคุณพังนั่น หรือ 

บตัเลอร์คนไหนในทมีอกี ฉนัต้องกำรเพลงทรำยจ้ะ”

“แต่เพลงทรำยเป็นแค่แม่บ้ำน ไม่เคยได้รบักำรอบรมให้เป็นบตัเลอร์ 

มำก่อน ดฉินัเกรงว่ำคุณเงนิยวงจะไม่ได้รบัควำมสะดวกสบำย...”

คนพูดสะดุดค�ำของตวัเอง เพรำะยิ้มหวำนและสำยตำเอน็ดูคนเขลำ

จำกแขก

“ตกลงค่ะ” ผู้จดักำรแผนกต้อนรบัต้องรบัค�ำในที่สุด 

นั่นเป็นสำเหตุที่เพลงทรำยต้องก้ำวตำมออกมำจำกห้องพกัเอสอง 

หญงิสำวยงัคงหนัมองสองเพื่อนร่วมงำนในห้อง ศรตีรงัและพี่งำมจติ

มองตำมมำด้วยควำมเป็นห่วงในระดบัที่ต่ำงกนั เพลงทรำยพอจะเข้ำใจ รำย

หลงัคงเป็นห่วงวำ่ระดบักำรบรกิำรของรสีอร์ตนี้จะถกูเธอท�ำพงัเสยีมำกกวำ่ 

แม่บ้ำนสำวหันกลับมำทัน ก่อนที่จะชนคนข้ำงหน้ำทั้งสองล้มตก

บันไดลงไปจำกชำนหน้ำบังกะโล และเป็นโชคดีที่เธอยังพอมีสติเก็บเสียง 

‘อุ้ย!’ เอำไว้แค่ในใจ

คุณเงินยวงก�ำลังก้ำวตำมหลังผู้จัดกำรแผนกต้อนรับ ดูเหมือนเจ้ำ

หล่อนจะเหน็อะไรบำงอย่ำง จงึชะลอปลำยเท้ำเพื่อยงัอยูบ่นชำนด้ำนบน และ

เชดิปลำยคำงขึ้นอย่ำงมมีำด 

องศำปลำยคำงนั่นเองบอกเพลงทรำยว่ำ มำดดงักล่ำวถกู ‘แสดง’ ต่อ

ใคร แม่บ้ำนสำวกวำดสำยตำตำมไปที่หำดทรำยด้ำนล่ำง
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ขณะนี้ ร่ำงสูงดูแขง็แรงเหมอืนนกักฬีำก�ำลงัวิ่งเหยำะๆ ผ่ำนมำ ผวิ

นวลสว่ำงบริเวณข้ำงแก้ม ไหล่กว้ำง และล�ำแขนของคำมินทร์เริ่มแดงจัด

เพรำะถูกแดด เนื้อตวัเปียกเป็นเงำท�ำให้เหน็แนวกล้ำมชดัขึ้น ขนหน้ำแข้ง

ยำวพันท่อนขำอันเปื้อนไปด้วยเม็ดทรำย เจ้ำตัวไม่ได้สวมรองเท้ำด้วยซ�้ำ 

ไม่รู้ย�่ำไปบนทรำยร้อนจดัขนำดนั้นได้ยงัไง

แต่นั่นละ ใครจะสน ทนัททีี่เหน็เป็นเขำ เพลงทรำยกห็ลดุตำถลน รบี

เบี่ยงหน้ำหลบ

ซวยชะมดั ชุดแม่บ้ำนดนัไม่มหีมวก แถมต้องรวบผมเปิดหน้ำหมด

อกี! 

ใช่แล้ว เธอไม่อยำกให้เขำเหน็หน้ำ ถงึจะค่อนข้ำงมั่นใจว่ำต่อให้เขำ

เหน็ ตวัแทนของบรษิทั เฟม เมทลั เวริ์ก กไ็ม่น่ำจ�ำเธอได้

เธอกบัเขำเคยเจอกนัจงัๆ แค่ครั้งเดยีว ต่อให้เป็นครั้งเดยีวที่ม ี‘เหต’ุ 

มนักย็งัแค่ช่วงเวลำสั้นๆ เท่ำนั้น แถมตอนนั้นเธอกย็งั...

เรำมนัควรจะหุบปำกแล้วกเ็กบ็ลิ้นตวัเองให้เรยีบร้อยจรงิๆ!

เพรำะมวัคดิเรื่องตวัเอง เพลงทรำยกเ็ลยลมืสงสยัไปซะสนทิว่ำท�ำไม

คุณเงินยวงจงึต้องเชดิใส่คำมนิทร์ด้วย แล้วคุณผู้จดักำรแผนกต้อนรบัอกี

ละ่ ปกตเิจอแขกระดบันี้ยงัไงกน่็ำจะยิ้มทกัไม่ใช่เหรอ หญงิสำวกระดบืก้ำว

ตำมหลงัทั้งสอง กะจงัหวะที่คดิว่ำบคุคลอนัตรำยน่ำจะเดนิพ้นไปพอสมควร

แล้ว จงึค่อยๆ เบนสำยตำหำ...

เกอืบสะดุ้งเมื่อปรำกฏว่ำคำมนิทร์ยงัหยุดอยู่ ไม่แค่ยนืเปล่ำ เจ้ำตวั

ถงึกบัถอดแว่นกนัแดดเพ่งจ้องตรงมำอกีต่ำงหำก!

อย่ำงอตัโนมตั ิคอของเพลงทรำยสะบดักลบัทนัใด ตะโกนร้องในใจ 

เฮ้ย! เขำจ�ำได้ไงวะ...มนัสะดุดแค่นั้นเพรำะตำเหลอืกของเธอหนัมำทนัเหน็

อะไรบำงอย่ำงบนกลุ่มผมของคนข้ำงหน้ำ

เหบ็?...

ใช่! นี่มนัเหบ็จรงิๆ ด้วย!
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ปรำยตำมองชำยผูน้ั้นอกีท ีครำวนี้แน่ใจแล้วว่ำเขำก�ำลงัเพ่งมองอะไร 

บ้ำฉบิ อตีำนั่นไม่ได้อยู่ใกล้ๆ ท�ำไมมองเหน็!  

เพลงทรำยอยำกช่วยดงึเหบ็ออก แต่เธอกลวัว่ำถ้ำยกมอืขึ้นยุ่งกบัมนั

ตอนนี้ จะเป็นกำรเรยีกควำมสนใจให้บุคคลอนัตรำยหนัมำเพ่งเธอแทน 

หญิงสำวแสร้งก้มหน้ำก้ำวตัวแข็ง เพื่อให้คำมินทร์ไม่สงสัยว่ำท�ำไม

เธอไม่ช่วยดงึเหบ็ออกจำกหวัแขกววีไีอพ ี รู้สกึเสยีวสนัหลงัวูบวำบว่ำวนิำที

ใดวนิำทหีนึ่งหมอนั่นจะรั้งคณุเงนิยวงไว้ แล้วก้ำวมำใกล้เพื่อช่วยดงึเหบ็ออก

ไม่รู้โชคดีหรือร้ำยที่คำมินทร์ดันใจด�ำอย่ำงที่เธอคิดไว้จริงๆ ลอบ

ปรำยตำหนล่ำสดุ ปรำกฏว่ำเจ้ำตวัหนัเดนิต่อไปแล้ว เพลงทรำยแทบจะถอน

หำยใจ แต่ท�ำไม่ได้ เพรำะเมื่อเบนสำยตำกลบัมำ เหบ็ตวัเป้งนั่นกแ็ทรกหำย

เข้ำไปในกลุ่มผมคุณเงนิยวงพอดบิพอดี

ท�ำไงดีล่ะ! วุ่นวนอยู่ในใจ กระทั่งก้ำวเลี้ยวขึ้นบันไดของบังกะโล 

เอหนึ่งนั่นละ เสยีงใบไม้ส่ำยๆ ท�ำให้เธอนกึได้

ลม! จรงิด้วย!

“วนันี้ลมด ีเส้นผมคุณเงนิยวงพลิ้วสวยมำกเลยค่ะ”

“ใครๆ กพ็ูดอย่ำงนั้น” คนผมสวยตอบโดยไม่ได้เหลยีวกลบัมำ จะ

มกีแ็ต่คนหน้ำสุดที่หนัยิ้มให้แขก จำกนั้นเผื่อแผ่มำยงัเธอด้วยสำยตำที่พอ

จะอ่ำนได้ว่ำ หุบปำกค่ะ อย่ำเยอะไปกว่ำนี้! 

แต่เหบ็อยูบ่นหวัคณุเงนิ! พยำยำมส่งสญัญำณบ้ำง แต่อกีฝ่ำยท่ำทำง

จะไม่เข้ำใจ จงึดงึสำยตำกลบัไปก่อน

เพลงทรำยเริ่มใหม่อกีครั้ง “สะบดัผมหน่อยมั้ยคะ เดี๋ยวดฉินัถ่ำยรูป

ให้”

ครำวนี้แขกหยุดก้ำว ค่อยๆ หนัมำ จงัหวะนั้นเองคณุผูจ้ดักำรแผนก

ต้อนรบัหมุนมำหำเธอทั้งตวัเพื่อถลงึตำ ลูกตำคงหลุดมำจำกเบ้ำแล้ว ถ้ำไม่

เพรำะแขกพูดขึ้นเสยีก่อน 

“กด็ ีนั่นเป็นสิ่งที่ฉนัก�ำลงัคดิ” 



ป ร ำ ป ต์  l  29

คนหน้ำสุดรบีเสนอ “เดี๋ยวดฉินัถ่ำยให้...”

“อ๊ะอำ”

คุณเงนิยวงยกนิ้วชี้ ใช้สำยตำที่ท�ำให้ผู้ถูกมองน่ำจะนกึว่ำตวัเองเป็น

เดก็สองขวบ 

“กลบัไปที่ออฟฟิศเธอเถอะที่รกั แก้มห้อยจะดูแลฉนัเอง”

“คอืว่ำ...” 

เช่นเคย สำยตำและรอยยิ้มของหญิงร่ำงบึกเป็นสิ่งที่ไม่มีใครพึง

ทดัทำน

“ค่ะ” คุณผู้จัดกำรฯ ก้มหน้ำรับ “มีควำมสุขที่เวียงอวัศย์เกำะช้ำง 

รสีอร์ตนะคะ”

ไม่รอให้รำยนั้นก้ำวจำกไปก่อนด้วยซ�้ำ คุณเงนิยวงหยบิสมำร์ตโฟน

ของตวัเองออกมำยื่นให้เพลงทรำย

โทรศัพท์มือถือหน้ำจอใหญ่สวมเคสวิบวับ มีพวงตุ๊กตำขนปุกปุย

หน้ำตำพลิกึห้อยมำพร้อมกบัดอกไม้ปลอมละม้ำยพวงหรดี  

เพลงทรำยยงัเกรงใจคณุผูจ้ดักำรแผนกต้อนรบัอยูบ้่ำง เธอแสร้งกะ

มุมมองเพื่อรรีอให้รำยนั้นก้ำวลงบนัไดไปก่อน 

“คุณเงนิยวงยนืหนัหลงัแล้วสะบดัหน้ำมำที่กล้องดมีั้ยคะ จะได้เหน็

ตอนผมสยำย”

“เธอคดิเหมอืนที่ฉนัคดิอยู่” เจ้ำหล่อนขยบิตำ แล้วเริ่มสะบดั 

เมื่ออยู่ต่อหน้ำกล้อง สำยตำและกำรวำงมือ วำงเนื้อตัวของคุณ 

เงินยวงดูเป็นสำวตัวเล็กบอบบำง ทั้งที่หน้ำอกเท่ำกะละมังและสะโพกปิ่ม 

ถังน�้ำมัน แต่เพลงทรำยไม่สนใจเรื่องนั้น เพรำะจังหวะหนึ่งที่คนตรงหน้ำ

สะบดัผม เหบ็ด�ำตวัเกอืบเท่ำหวัแม่โป้งกก็ระเดน็มำที่มอืเธอ

แม่บ้ำนสำวเกอืบสะดุง้ร้อง แต่ทนัสะกดอำรมณ์เหลอืแค่สลดัมอืออก 

ไม่อำจหนัหำว่ำมนัตกไปที่ไหน เพรำะนำงแบบหน้ำกล้องเลกิคิ้วตั้งค�ำถำมที่

เธอไม่กดชตัเตอร์
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อย่ำงน้อยมนักก็ระเดน็ไปแล้วละ

หญิงสำวบอกตัวเองด้วยควำมโล่งอก ส่งโทรศัพท์ให้คนตรงหน้ำ

ตรวจภำพ “รูปนี้สวยดนีะคะ”

เจ้ำของรูปยิ้มรบั “กด็นีะ แต่เธอเหน็ผมเส้นนี้มั้ย มนับงัปลำยจมูก

ของฉนันดิหน่อย”

ต้องรอให้อีกฝ่ำยใช้ปลำยนิ้วถ่ำงหน้ำจอซ�้ำตั้งหลำยรอบกว่ำภำพจะ

ขยำยจนเธอมองเหน็ “อ้อ...”

“เอำเถอะ เท่ำนี้คงสุดฝีมอืของเธอแล้ว”

คนพูดหมุนกลับแล้วก้ำวน�ำเข้ำบังกะโล เพลงทรำยได้แต่คิดว่ำ 

ประโยคแปลกๆ นั่นอำจหมำยควำมถงึค�ำขอบใจ

ตอนที่ก้ำวตำมเข้ำมำ แม่บ้ำนสำวพบว่ำคุณบตัเลอร์ปภงักรก�ำลงัยนื

รออยู่ที่โต๊ะเขยีนหนงัสอื ในมอืข้ำงหนึ่งมชีดุเอกสำรกระดำษอยู ่เจ้ำตวัผำย

มอืในถุงมอืขำวอกีข้ำงไปยงับนพื้นอกีฟำก ตรงนั้นมผ้ีำขำวม้วนทบดนุู่มนิ่ม

วำงอยู่พร้อมชำมอำหำรสุนขัว่ำงเปล่ำ 

“ผมจัดข้ำวของทั้งหมดเรียบร้อยแล้วครับ รวมถึงมุมพักผ่อนของ 

คุณชำโตบรยิองด์ด้วย เขำจะต้องมคีวำมสุขเมื่อได้เข้ำมำพกัห้องนี้” 

แขกคนส�ำคญัไม่ได้ตอบรบั ทว่ำตรงเข้ำไปดงึประตตููเ้สื้อผ้ำเปิดออก 

ครั้นเห็นว่ำคุณเงินยวงส�ำรวจเสื้อผ้ำอันเป็นระเบียบโดยไม่พูดอะไร 

ซึ่งน่ำจะหมำยถงึควำมพงึใจ คุณบตัเลอร์จงึชูเอกสำรขึ้นพลำงพูดต่อ 

“ส่วนนี่คอืเอกสำรส�ำหรบัเชก็อนิ เรำต้องกำรเพยีงแค่ลำยเซน็ของคณุ

เงนิยวงตรงจุดที่ตดิโพสต์-อติไว้เท่ำนั้นครบั”

“ขอบใจจ้ะ แก้มย้อยช่วยรบัไว้ท”ี

ถ้ำไม่เพรำะคนพูดยกัคอมำทำงเธอ เพลงทรำยคงไม่เข้ำใจว่ำนั่นคอื

ค�ำสั่งส�ำหรบัตวัเอง 

คณุเงนิยวงยิ้มอ่อนให้คณุบตัเลอร์ “ต่อไปนี้ แก้มย้อยจะมำช่วยดูแล

ฉนัจ้ะ”
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ประโยคนั้นจงใจละค�ำส�ำคญัที่สุด ในฐำนะบตัเลอร์แทนคุณ!

เพลงทรำยแอบใจตกวูบ ช้อนตำสบคุณบัตเลอร์ด้วยอำรำมกลัวๆ 

กล้ำๆ

หญงิสำวเคยได้ยนิ บำงทพีวกแขกกม็คีวำมปรำรถนำพสิดำรเกนิกว่ำ

ผู้บรกิำรจะเข้ำใจ แต่คุณบตัเลอร์ท�ำงำนมำนำน เขำน่ำจะเข้ำใจได้ดกีว่ำเธอ

ใช่มั้ย นั่นจะไม่ท�ำให้เขำรู้สกึอะไรใช่มั้ยที่จู่ๆ ถูกแขกจบัปลด แถมแทนที่

ด้วยแม่บ้ำนใหม่ซึ่งแทบไม่มปีระสบกำรณ์อะไรเลย

สหีน้ำของคณุบตัเลอร์ยงัเรยีบเฉย เฉพำะสำยตำเท่ำนั้นที่แสดงวี่แวว

ของค�ำถำมแต่น้อย 

เขำวำดรอยยิ้มอบอุน่นดิหนึ่งก่อนจะพดูขึ้นว่ำ “บำงทผีมอำจจะเข้ำใจ

ไม่ครบถ้วนว่ำคุณเงินยวงต้องกำรอะไรนะครับ ถ้ำคุณต้องกำรบริกำรเพิ่ม

เตมิ...?”

“ไม่เพิ่มจ้ะ” รอยยิ้มของผูต้อบกอ็บอุน่เช่นกนั ค�ำสั้นเสมอืนเป็นเรื่อง

เลก็น้อย “แค่เปลี่ยน”

ควำมเงยีบแผ่ตวัอยูใ่นห้องแค่ชั่วอดึใจ แต่กเ็ป็นอดึใจที่เล่นเอำเพลง-

ทรำยแทบหำยใจไม่ออก

“ขออภยัครบั เป็นไปได้มั้ยที่ผมจะขอทรำบว่ำตวัเองท�ำอะไรขำดตก

บกพร่อง หรอืท�ำให้คุณเงนิยวงไม่พอใจ...”

ผูถ้กูถำมโบกมอืประดบัเพชรทรงมำค ียิ้มแย้มแจ่มใส “แก้มใหญ่คยุ

กบัฉนัถูกคอมำกกว่ำ และ...อ้อ เธอถ่ำยรูปให้ฉนัสวยด้วย”

เมื่อกี้คุณเงนิยวงไม่ได้ตอบแบบนี้?

และตอนแรกเธอกไ็ม่ได้เรยีกเรำชื่อนี้เหมอืนกนั 

หรอืเธอจะแค่ควำมจ�ำสั้น?

“อ้อ” ท่ำทำงของคุณบตัเลอร์ดูไม่ ‘อ้อ’ อย่ำงปำกพูด เจ้ำตวักวำด

สำยตำมำสบเธอ เป็นสำยตำอันส่งพลังเยือกเย็นบำงอย่ำงจนน่ำกลัวว่ำ

อำกำศตรงหน้ำจะจบัเป็นก้อนแขง็ 
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แต่แค่แวบเดยีว คณุปภงักรกเ็บนไปสบสำยตำแขกด้วยควำมอบอุน่

เช่นเดิม “ถ้ำนั่นคือควำมต้องกำรของคุณเงินยวง ผมจะช่วยก�ำกับดูแล 

แม่บ้ำนเพลงทรำยให้ครบั เพรำะเธอยงัไม่เคยมปีระสบกำรณ์ด้ำนกำรดูแล

แขกมำก่อน เกรงว่ำจะท�ำให้คุณเงินยวงไม่ได้รับควำมสะดวกสบำยเท่ำที่

ควร” 

“ไม่จ�ำเป็นหรอกที่รกั ฉนัไม่เคยมองคนผดิ” แขกหวัเรำะ ละม้ำยเยำะ

อยู่ในทเีช่นกนั จำกนั้นหนัมำเลกิคิ้วให้เธอ “แก้มห้อยท�ำได้ ใช่มั้ยจ๊ะ”

เพลงทรำยมองแขก สลบักบัสบตำคุณบตัเลอร์ซึ่งส่งสำยตำทิ่มแทง

มำให้เธอ 

ประโยคง่ำยๆ ของคณุเงนิยวงกลบักลำยเป็นประโยคที่ตอบยำก ถ้ำ

เธอปฏเิสธ นั่นอำจกนิควำมไปถงึท่อนที่ว่ำ ‘ฉนัไม่เคยมองคนผดิ’ มใิช่หรอื

คณุบตัเลอร์เป็นผูพ้ดูขึ้นแทนเธอ “ผมจะลองดคูรบัว่ำท�ำอะไรได้บ้ำง 

เพรำะปกตทิำงรสีอร์ตมกีฎ...”

“เข้ำใจมำตลอดว่ำกฎของกำรบริกำร คือสิ่งที่ออกจำกปำกลูกค้ำซะ

อกี?”

แววตำของคณุเงนิยวงเริ่มเปลี่ยนไปสูค่วำมสมเพชระคนเอน็ดู ครำว

นี้เจ้ำตวัไม่รอค�ำตอบจำกใคร พดูต่อไปว่ำ “แก้มใหญ่ช่วยเอำเสื้อผ้ำที่แขวน

ในตู้กลบัออกมำท”ี 

“คะ?” เพลงทรำยคดิว่ำ ถ้ำไม่ใช่ได้ยนิผดิ เธอกอ็ำจจะเข้ำใจอะไรผดิ

อยู่แน่ๆ

“ใครเขำแขวนกันแบบนี้ ฉันต้องกำรอยู่ในที่ที่สนับสนุนควำมคิด

สร้ำงสรรค์”

“แต่ว่ำ?...” คุณบัตเลอร์ล้วงโทรศัพท์มือถือขึ้นมำ บำงทีมันอำจมี

ข้อมูลกำรจดัเสื้อผ้ำอยู่ละมั้ง 

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อถูกผู้เป็นแขกเลิกคิ้วให้ รำยนั้นก็สอดโทรศัพท์

กลบัคนื 
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“คุณเงนิยวงเข้ำใจถูกต้องแล้วครบั” คุณปภงักรก้มหน้ำรบั “ผมจะ

วำงเอกสำรส�ำหรบัเชก็อนิไว้ตรงนี้” ‘ตรงนี้’ คอืโต๊ะเขยีนหนงัสอื “มคีวำมสขุ

ที่เวยีงอวศัย์เกำะช้ำงรสีอร์ตนะครบั”

แม่บ้ำนสำวมัวแต่ยืนนิ่ง มองร่ำงผอมเพรียวของผู้พูดหมุนก้ำวจำก

ไป มำรู้สกึตวัอกีครั้งกเ็มื่ออกีคนในห้องเร่งขึ้น “เธอจ๋ำ”

“คะ...ค่ะ”

คนรบัค�ำรบีเอื้อมไปดงึไม้แขวนเสื้ออนัมอีำภรณ์แพงระยบัในตู ้ออก

มำวำงพำดลงบนเตียงอย่ำงทะนุถนอม ระหว่ำงนั้นคุณเงินยวงกวำดตำไป

รอบๆ ห้อง รำวกบัว่ำเพิ่งได้เหน็มนัเป็นครั้งแรก

ปกติห้องพักในเวียงอวัศย์เกำะช้ำงรีสอร์ตถูกตกแต่งด้วยข้ำวของสี

ขำว เพื่อเพิ่มควำมโปร่งเบำสบำยตำจำกเฟอร์นเิจอร์ไม้ และตวัอำคำรบำง

ส่วนที่เป็นอิฐสีน�้ำตำลแดง แต่ด้วยอีเมลแจ้งล่วงหน้ำของแขก บัดนี้สีขำว

ทั้งหมดกลบักลำยเป็นสม่ีวงแทน ผ้ำปทูี่นอน ปลอกหมอน ดอกไม้ ผ้ำม่ำน 

แม้แต่กระดำษช�ำระกเ็ป็นสมี่วง! เพรำะนั่นคอืสทีี่คุณเงนิยวงโปรดปรำน 

ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องควำนหำเฉดสีตรงตำมที่อีเมลฉบับนั้นก�ำหนดมำ 

จำกนั้นเป็นหน้ำที่ของเธอกับศรีตรังและพี่งำมจิตเตรียมห้องให้เสร็จตั้งแต่

ช่วงเช้ำ ก่อนที่แขกจะเดนิทำงเข้ำเชก็อนิ 

ตอนที่พวกเธอท�ำเสร็จ และหัวหน้ำแม่บ้ำนประจ�ำโซนบังกะโลสวีต

เข้ำมำตรวจสอบ ทุกคนรู้สกึเหมอืนกนัว่ำมนัดู...ทะแม่งๆ สมี่วงไม่เหน็เข้ำ

กบับรรยำกำศชำยทะเล แถมไม่รบักบัสนี�้ำตำลแดงตรงไหน หวัหน้ำประจ�ำ

โซนพูดทเีล่นทจีรงิท�ำนองว่ำ ‘หวงัว่ำช่ำงจะไม่ต้องมำเปลี่ยนสผีนงั หลงัคำ 

แล้วกพ็ื้นห้องให้เข้ำกบัสมี่วงตอนที่แขกมำถงึนะ...’

ควำมคิดฟุ้งซ่ำนของเพลงทรำยสะดุดลงเมื่อเสียงคนรักสีม่วงดังขึ้น 

“นั่นอะไร”

“คะ?” 

แม่บ้ำนสำวหมุนตัวกลับมำ เธอเพิ่งวำงเสื้อผ้ำชุดที่สำมลงบนเตียง
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และก�ำลงัจะก้ำวไปหยบิชุดถดัไปในตู้

“นั่นมนั?...”

เป็นครั้งแรกที่เธอเหน็แขกท�ำตำถลน ต่อเมื่อไล่สำยตำตำมลงไปที่ชุด

บนเตยีง เพลงทรำยกแ็ทบท�ำลูกตำหล่นออกจำกเบ้ำเช่นกนั

มนัคอื...เหบ็! 

สดี�ำ ตวัใหญ่เกอืบเท่ำนิ้วหวัแม่มอื ชดัเลยว่ำตวัเมื่อกี้ที่กระเดน็จำก

ผมคุณเงินยวงมำเกำะมือเธอ แล้วเธอก็สลัดจนนึกว่ำมันหล่นพื้นไปแล้ว 

ที่แท้...

เป็นจังหวะเดียวกับที่ผู ้เป็นแขกช้อนตำขึ้นมำสบเธอ แต่ก่อนที่ 

แม่บ้ำนสำวจะพูดอะไร อกีฝ่ำยกอ็อกปำก เสยีงนิ่งลง “อย่ำออกเสยีง!”

สำยตำของเพลงทรำยก�ำลงัตั้งค�ำถำมแน่นอน 

“ตอนนี้นำยพังนั่นคงก�ำลังแอบรออยู่ข้ำงนอก เขำไม่ยอมปล่อยให้

เธอดูแลฉนัได้รำบรื่นหรอกจ้ะ”

คุณเงนิยวงรู้?! แล้วท�ำไมถงึ?...  

อย่ำงว่องไวกว่ำทกุครั้ง แขกร่ำงบกึหนัไปสำวกระดำษช�ำระยื่นให้เธอ 

พยกัหน้ำไปทำงเหบ็บนเสื้อผ้ำแล้วส่งสญัญำณทำงสำยตำ จดักำรมนัซะ!

วนิำทนีี้ ต่อให้ควำมหมำยของสำยตำนั้นคอืให้เพลงทรำยกลนืมนัลง

ไป เธอกค็งต้องท�ำตำม เพื่อควำมรำบรื่นของเรื่องทั้งหมด เรำจ�ำเป็นต้องอยู่

ที่นี่ให้ได้จนกว่ำจะท�ำงำนเสรจ็!

“ขะ...ขอโทษค่ะ”

“มนัหล่นมำจำกเธอ!”

“คอื...” มปีระโยคยดืยำวอยำกอธบิำย แต่เพลงทรำยรู้ว่ำนั่นไม่น่ำใช่

ทำงออกที่ดนีกั 

ควำมตกใจในดวงตำสีน�้ำตำลกลมโตของคุณเงินยวงค่อยๆ หรี่ลง 

เหลอืแต่ประกำยวำววบัด้วยนยับำงอย่ำง 

เจ้ำหล่อนเริ่มประโยคใหม่ ด้วยเสยีงที่ท�ำให้เพลงทรำยรูส้กึชวนสยอง
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ยิ่งกว่ำกำรเคลื่อนไหวของเห็บในห่อกระดำษ “ถ้ำฉันรำยงำนเรื่องนี้กับทำง 

รสีอร์ต มนัจะเกดิอะไรขึ้น”

หญิงสำวเบิกตำ นั่นเป็นสิ่งสุดท้ำยที่เธออยำกให้เกิด “ขะ...ขอโทษ

จรงิๆ นะคะ ดฉินัไม่ทรำบจรงิๆ ว่ำมนัตดิขึ้นมำจำกไหน”

แม้แต่กลุ่มผมย้อมสีทองแห้งๆ ของคุณเงินยวงก็เหมือนจะเลื้อย

กลำยเป็นงูขึ้นมำ

“เอำมนัไปทิ้งในชกัโครก กดลงไปให้มนัไต่ขึ้นมำไม่ได้อกีตลอดกำล” 

เสยีงนั้นรำวกบัจะย�้ำชะตำกรรมของเธอเสยีมำกกว่ำ “แล้วกลบัมำหำฉนั เรำ

จะพูดกนัว่ำเธอควรจะท�ำตวัยงัไงต่อไป!”

เพลงทรำยลนลำนเข้ำห้องน�้ำแล้วท�ำตำมค�ำสั่งด้วยมอืสั่น ปกตเิธอมี

สติกว่ำนี้ ตอนนี้ก็อยำกควบคุมสติให้ได้มำกกว่ำนี้ เพรำะนี่อำจเป็น

เหตกุำรณ์ส�ำคญัที่จะตดัสนิว่ำ ควำมพยำยำมทั้งหมดจนเข้ำมำที่รสีอร์ตนี่ได้

ในฐำนะแม่บ้ำน จะกลำยเป็นสูญค่ำหรอืไม่

ระหว่ำงย�้ำปุ่มชกัโครก กระแสควำมคดิของเธอกห็มุนวนว่องไว เรำ

ควรจะท�ำยงัไงให้ยงัได้ท�ำงำนอยู่ที่นี่ ในบงักะโลสวตีนี้!...

เมื่อก้ำวกลบัออกมำ แขกก�ำลงัยนืส�ำรวจเสื้อผ้ำบนเตยีงอยู่ เจ้ำตวั

เงยหน้ำขึ้นมองเธอด้วยรอยยิ้มอันแฝงควำมมำดหมำยดูเป็นอันตรำย

ชอบกล 

ถ้ำเธอมคีวำมสำมำรถแบบศรตีรงักด็ ีอย่ำงน้อยตอนนี้จะได้วเิครำะห์

ได้ว่ำคนตรงหน้ำก�ำลงัรู้สกึ หรอืคดิจะท�ำอะไร

“เรื่องนี้เป็นปัญหำใหญ่ที่สุดเท่ำที่ฉนัเคยเจอมำ” คุณเงนิยวงเริ่มพูด

ด้วยเสยีงเลก็เสยีงน้อย ผ่อนน�้ำหนกัลงบนขำข้ำงหนึ่ง “แต่ฉนัจะท�ำเป็นลมื

มนัไปซะ เพยีงแต่ว่ำต่อจำกนี้เธอจะต้องท�ำตำม ‘ทุกอย่ำง’ ที่ฉนัสั่ง!”

เธอจ้องตำอกีฝ่ำย พยำยำมตคีวำมว่ำ ‘ทุกอย่ำง’ นั้นหมำยควำมว่ำ

อย่ำงไร และจะครอบคลุมแค่ไหน 

อนัที่จรงิ เพลงทรำยรูด้ว่ีำควำมกว้ำงขวำงของมนัไม่ใช่สำรตัถะ เธอ
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สำมำรถดลบนัดำล ‘ทกุอย่ำง’ ได้แน่ๆ เพยีงแต่ ใช่ ด้วยทำงไหนเท่ำนั้นมนั

จึงจะแนบเนียน และไม่ท�ำให้คนในรีสอร์ตแห่งนี้ล่วงรู้ควำมลับมำกเกิน

จ�ำเป็น ว่ำที่แท้เธอไม่ใช่แม่บ้ำนมอืใหม่ธรรมดำ 

‘เคยมใีครสงสยัว่าเธอปลอมตวัเข้ามาสบือะไรที่นี่บ้างมั้ย!’

‘บ้าละครนะเรา’

อตุส่ำห์ได้ค�ำตอบที่น่ำสบำยใจจำกเพื่อนร่วมงำนแล้วแท้ๆ ไม่คดิเลย

ว่ำจะต้องมำเจอปัญหำนี้จำกแขกคนแรกในชวีติ!



๓

ดนีย์นำถ คิ้วพิศำล อำยุยี่สิบสี่ปี ปกติไม่มีใครเดำอำยุเธอถูก
เพรำะลกัษณะโครงหน้ำ รูปร่ำง และบุคลกิท�ำให้ดูเดก็ลงไปมำก 

ทั้งที่สญูเสยีพ่อ แม่ไปแต่ยงัเยำว์ พภิพผูเ้ป็นอำกเ็ลี้ยงดเูธอต่อมำให้

เชื่อมั่นอย่ำงผู้ไม่ขำดพร่อง เธอไม่เคยต้องอำศัยเสื้อผ้ำ ทรัพย์สิน หรือ

แม้แต่เครื่องประทนิโฉมมำสร้ำงควำมมั่นใจ ทั้งที่มโีอกำสซื้อหำชนดิที่ดหีรอื

แพงที่สุดในโลก ไม่แยแสแม้ใครมองด้วยสำยตำพิพำกษำว่ำเป็นเด็กสำว

ตกยำก ไม่รูส้กึสำแก่ใจด้วยซ�้ำเมื่อคนเหล่ำนั้นอ้ำปำกค้ำงครั้นได้รูค้วำมจรงิ

ภำยหลัง ว่ำเธอคือทำยำทเพียงคนเดียวของผู้ก่อตั้งเอนเตอร์ไทม์ บริษัท

บนัเทงิชั้นน�ำของประเทศ มสีทิธิ์เหนอือำภพด้วยซ�้ำ!

นั่นเพรำะดนีย์นำถไม่เคยสนใจเรื่องพรรค์นั้นเลย เธอใฝ่ใจอยู่กับ

เรื่องของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มจ�ำควำมได้ แฟนหนุ่มเอออวย พิมล์ไพลิน

เพื่อนรกักเ็ออออ หลงัจำกเรยีนจบสำขำวทิยำศำสตร์สิ่งแวดล้อม เธอกก็อด

คอเพื่อนสนิทที่จบจำกสำขำกำรออกแบบผลิตภัณฑ์มำร่วมงำนกันตำมฝัน 

มันเป็นกิจกำรสีเขียว ขนำดเล็กกระจิด ท�ำอะไรกระจุกกระจิกหลำยอย่ำง 
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แต่หลักๆ คือกำรออกแบบเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีเว็บไซต์ข่ำว 

บทควำมให้ควำมรู ้เป็นที่ปรกึษำเรื่องกำรท�ำธรุกจิสเีขยีว ทั้งด้ำนข้อมลู กำร

ตลำด กำรออกแบบสถำนที่ และอะไรต่อมอิะไรที่พวกเธอพอจะท�ำได้ 

แน่นอน มนัไม่ใช่งำนที่ได้ก�ำไรมำกมำย อนัที่จรงิ ตอนนี้แทบจะยงั

ไม่ท�ำก�ำไรเลยด้วยซ�้ำ แต่ละงำนที่เข้ำมำล้วนเกดิจำกเส้นสำยของเธอ จำก

เอนเตอร์ไทม์ จำกเพื่อนๆ และแฟนหนุม่ของเธอ ซึ่งตอนนี้ได้กลำยเป็นอดตี

แฟนหนุ่มไปเรียบร้อยแล้ว ทั้งงำนและสภำพหัวใจนี่เองคือเหตุผลหลักที่

ท�ำให้เธอมำอยู่ที่เวยีงอวศัย์เกำะช้ำงรสีอร์ต

ต้องนบัเป็นโชคด ีสถำนที่เป้ำหมำยแห่งนี้อยู่ภำยใต้กำรครอบครอง

ของอำหนำว ภรรยำของอำภพ

เป็นเรื่องที่คนเล่ำลอื อำภพอยูใ่นวงโคจรอนัเตม็ไปด้วยสำวๆ สวยๆ 

ช่ำงฉอเลำะและนิสัยปรู๊ดปร๊ำดน่ำตื่นตำ ทว่ำกลับเลือกคว้ำสำวบัญชีแว่น

หนำ หน้ำนิ่ง ท�ำผมป่วยๆ ในชุดปอนๆ แถมท่ำทำงเหมอืนป้ำครึๆ  มำเป็น

ภรรยำ หลำยเสียงบอกว่ำ นั่นเพรำะน�้ำหนำวเป็นหนึ่งในเจ้ำของธุรกิจที่มี

มูลค่ำอนัดบัยอดๆ ของประเทศอย่ำงเวยีงอวศัย์ แต่ดนย์ีนำถรู้ว่ำมนัมเีรื่อง

จรงิยิ่งกว่ำ 

คนสองคนอำยตุ่ำงกนัถงึแปดปี รูจ้กักนัมำตั้งแต่ฝ่ำยหนึ่งยงัเรยีนไม่

จบ ต่ำงฝ่ำยฝ่ำฟันจนน�ำนำวำชวีติและนำวำรกัมำลงเอยกนัจนได้ แม้ไม่หวอื

แหวว แต่มแีววมั่นคงและเสมอต้นเสมอปลำยอย่ำงน่ำชื่นชม

ดนย์ีนำถมองคูข่องอำเป็นตวัอย่ำงเสมอมำ คดิว่ำตวัเองกบัแฟนหนุม่

กจ็ะด�ำเนนิรอยตำมรูปนั้น เธอคบเขำเป็นแฟนคนแรกตั้งแต่สมยัมธัยมต้น 

จำกนั้นกไ็ม่เคยมองใครอื่นอกี อย่ำงเดยีวที่มองคอืกจิกรรมด้ำนสิ่งแวดล้อม 

ซึ่งเขำล้อว่ำมนัเป็น ‘แฟนน้อย’ ที่เขำไม่เคยเอำชนะได้

อำภพสนบัสนุนเธอกบัเขำ ส่วนอำหนำวยนืมองห่ำงๆ 

ด้วยบุคลิกนิ่งๆ และนิสัยไม่ชอบก้ำวก่ำยเรื่องส่วนตัวคนอื่นของ 

อำหนำว ดนยี์นำถจงึไม่สนทิสนมกบัเจ้ำตวันกั ใครหลำยคนกระซบิให้เธอ
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ระวังอำหนำวไว้ ในข้อที่อำมีประวัติฮุบกิจกำรลูกพี่ลูกน้องตัวเองมำก่อน 

ตอนนั้นเรื่องนี้เป็นที่โจษจันเพรำะมีเหตุไล่ล่ำฆำตกรรมไปทั่วประเทศร่วม

ด้วย แถมผลทำงคดีก็ยังดูมัวซัวจวบปัจจุบันเหมือนหมอกห่มแดน แต่ 

ดนยี์นำถเชื่อในควำมรู้สกึของตวัเอง เธอไว้ใจอำ โดยเฉพำะเมื่ออำตกปำก

รบัค�ำสนบัสนุนให้เธอเข้ำมำ ‘ท�ำงำน’ ที่รสีอร์ตแห่งนี้

ทกุอย่ำงรำบรื่นตลอดสบิวนัที่ผ่ำน ตั้งแต่ย้ำยมำอยูเ่กำะ กระทั่งเริ่ม

งำน จวบจนบดันี้

หญิงสำวในชุดแม่บ้ำนรีสอร์ตยืนคว้ำงกลำงห้อง รู้สึกคล้ำยพื้นโยก

ไหว ค�ำพูดของแขกววีไีอพสีะท้อนมำสะท้อนไปในโสต

‘ฉนัจะท�ำเป็นลมืมนัไปซะ เพยีงแต่ว่ำต่อจำกนี้เธอจะต้องท�ำตำม ‘ทกุ

อย่ำง’ ที่ฉนัสั่ง!’

“คุ...คุณเงินยวงต้องกำรให้ดิฉันท�ำอะไรคะ” ในที่สุดดนีย์นำถเรียก

เสยีงตวัเองกลบัมำจนได้

ใช่ เสยีงของเธอ...หญงิสำวรูส้กึขอบคณุตวัเองเสมอที่ไม่เคยไยดกีบั

งำนสงัคมซึ่งอำภพคะยั้นคะยอให้ไป แทบไม่เคยมรูีปลงในเวบ็ไซต์สมัภำษณ์

ต่ำงๆ ด้วยซ�้ำ ถ้ำเกี่ยวกบังำน มนัจะเป็นหน้ำที่ของพมิลไ์พลนิ ชวีติวุน่วำย

ของอำภพท�ำให้ดนย์ีนำถขยำด เกรงว่ำถ้ำมใีครรูจ้กัมำกไป ตวัเองอำจกลำย

เป็นเหยื่อแบบนั้น เพรำะอย่ำงนี้ เธอจงึมำปรำกฏตวัที่นี่ได้โดยแทบไม่ต้อง

แปลงโฉมใดๆ ไม่ต้องดดัเสยีง เปลี่ยนนสิยั อ้อ อำจจะต้องพยำยำมหุบปำก

ตวัเองเวลำเจอเครื่องกระตุ้นเรื่องรกัษ์โลกใดๆ บ้ำงกเ็ท่ำนั้น!

ยิ้มของคุณเงนิยวงยงัอบอุ่น มอืของเจ้ำหล่อนถูกนัไปมำ 

“มะรนืนี้จะมไีอดอลหนุม่มำพกัที่นี่ ในบงักะโลสวตีหลงัตดิกนันี้ เธอ

จะต้องช่วยให้ฉนัได้ใกล้ชดิเขำ”

“หำ?!”

กว่ำจะรู้ตวัว่ำนั่นไม่ใช่กริยิำอนัสมควร เสยีงนั้นกห็ลุดออกไปแล้ว 

“ขะ...ขอโทษค่ะ” คณุไปรูล่้วงหน้ำละเอยีดขนำดนั้นจำกไหน แล้วก.็.. 
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“ ‘ใกล้ชดิ’ หมำยควำมว่ำยงัไงคะ”

“ที่รกั” ร่ำงบกึบนึคลำไคลมำหยุดข้ำงเธอ ท่ำทำง ‘ตวัเลก็’ ขวยเขนิ

เหมือนกลับไปเป็นสำวน้อยวัยสิบสี่ น�้ำหนักแค่สี่สิบกวำ่ ก�ำลังฝันถึงรุ่นพี่

สดุกรี๊ด เหมอืนตอนที่หล่อนสะบดัผมกลบัให้ดนย์ีนำถลั่นชตัเตอร์ แล้วเหบ็

เผลอกระเดน็ใส่ตวั 

คณุเงนิยวงกมุข้อมอืทั้งสองข้ำงของดนย์ีนำถด้วยมอืทั้งสองข้ำงของ

ตวัเอง รำวกบัว่ำจู่ๆ แม่บ้ำนสำวกก็ลำยเป็นเพื่อนซี้ของเจ้ำหล่อนขึ้นมำ 

สำวสบิสี่ น�้ำหนกัสี่สบิ พูดต่อไปว่ำ “กเ็หมอืนที่เธอมโีอกำสใกล้ชดิ

กบัแขกพเิศษของเธอตอนนี้ไงล่ะ” 

ถ้ำมวีี่แววแม้แต่นดิเดยีว วูบหนึ่งนั้นดนย์ีนำถต้องชกัมอืแล้วถอยหนี

แน่ๆ เพรำะนกึว่ำก�ำลงัจะถูกตระโบมจูบ

“ฉนัเป็นคนใจดมีำกนะ...” 

คนฟังนกึถงึฉำกในละครเรื่องเลอืดข้นคนจาง ตอนที่ภสัสรตะโกนว่ำ 

‘พูดออกมำได้ เฮงซวย!’ 

“เธอไม่ต้องห่วงเรื่องเสื้อผ้ำนั่นหรอกน่ำ” คนพดูปรำยตำไปยงัเสื้อผ้ำ

บนเตยีงแค่นดิหนึ่ง “เพรำะฉนัคงจะไม่ได้ใส่เลย”

จำกตระโบมจบู ตอนนี้คนในฐำนะแม่บ้ำนสำวเริ่มจนิตนำกำรถงึกำร

ใช้นิ้ว...

หยุดคดิ!

ก่อนที่เธอจะชักเท้ำห่ำง แขกก็เป็นฝ่ำยปล่อยมือและก้ำวคล้ำยเริง

ระบ�ำไปที่โต๊ะเขียนหนังสือ หยิบปำกกำขึ้นมำลำกจนได้ยินเสียงครูดตวัด 

จำกนั้นหยบิเอกสำรเชก็อนิขึ้นแสดง

“เอกสำรที่คนพวกนั้นต้องกำร เอำมนัไปส่งซะ แล้วกห็ำชุดเมดมำให้

ฉนัส�ำหรบัอกีสองวนั ฉนัจะเป็นแม่บ้ำนของเขำ!”

“คุณเงนิยวงจะ...ปลอมตวั?!”

คนถูกถำมเบกิตำกว้ำงอย่ำงเดก็หญงิน้อยสุดน่ำรกั พยกัหน้ำเบำถี่



ป ร ำ ป ต์  l  41

ให้ตำย นี่คุณนกึว่ำเป็นแม่บ้ำนมนัง่ำยๆ หรอืใครกป็ลอมเข้ำมำเพื่อ

ใกล้ชดิเป้ำหมำยได้ไม่ยำกงั้นเหรอ!...

ควำมคิดของดนีย์นำถสะดุดลงเมื่อเผลอหลบสำยตำคำดหวังจำก 

อกีฝ่ำย แล้วทนัได้เหน็เงำตวัเองในกระจก

เออ มนักอ็ำจจะมอียู่บ้ำง คนที่ ‘พอจะ’ ท�ำอย่ำงนั้นได้ แต่...

ไม่ใช่คณุเงนิยวง! ดเูจ้ำหล่อนส ิไม่มตีรงไหนเลยที่พอจะเข้ำเค้ำ ผม

แห้งหยกัสยำยเป็นสนี�้ำตำลทอง ผวิสส้ีม ท่ำทำงสดุปลอมนั่นอกี ถ้ำโรงแรม

คอืธุรกจิแห่งภำพลกัษณ์ คุณกจ็ะพบว่ำแม่บ้ำนนี่ละคอืควำม ‘จรงิ’ ที่สุด

แล้ว คณุเงนิยวงกบัแม่บ้ำน ตำย ยงัไงควำมต้องแตกแหง และมนัจะท�ำให้

เวยีงอวศัย์เกำะช้ำง ไม่ส ิอำจท�ำให้เวยีงอวศัย์ทั้งเครอืสิ้นชื่อ!  

เพรำะดนยี์นำถไม่ยื่นมอืไปรบัเสยีท ี คน ‘จะ’ เป็นแม่บ้ำนจงึคลำย

นิ้วที่คบีกระดำษเอกสำรอยู่ให้มนัร่วงเสยีเฉยๆ 

หญงิสำวโผเข้ำตะปบทนัก่อนมนัจะถงึพื้น

คณุเงนิยวงล่องลอยไปหยบิเสื้อผ้ำบนเตยีงเพื่อเรยีงเข้ำตูด้้วยตวัเอง 

ถงึกบัฮมัเพลงที่ฟังเหมอืนผรี้องไห้ ดนยี์นำถหมุนตำมเพื่อบอก 

“แต่คอื...เรำจะหำชุดไม่ได้ง่ำยๆ นะคะ เครื่องแบบแม่บ้ำนต้องเบกิ

เอำจำกทำงแผนก แม้แต่ชุดที่ใช้นำนแล้ว ถ้ำจะเปลี่ยนกต็้องเอำของเก่ำมำ

ส่งแลกชุดใหม่ ลำออกกต็้องเอำมำคนื ทุกอย่ำงจะถูกตรวจสอบกบัใบเซน็

รบัค่ะ”

นั่นคอืเรื่องจรงิ แต่...หญงิสำวแอบไขว้นิ้วไว้ข้ำงหลงั...เรื่องจรงิกว่ำ

กค็อืมนัพอจะมทีำงเป็นไปได้ 

เช่นเดยีวกบัที่ดนยี์นำถมำอยู่ที่นี่ ผู้บรหิำรระดบัสูงรู้เรื่องกนัไม่กี่คน 

หนึ่งในนั้นคือหัวหน้ำฝ่ำยแม่บ้ำนซึ่งเธอมำสังกัดอยู่ คุณแม่ช่วยฝึกอบรม

เธอเป็นพเิศษ และแม้จะเตม็ไปด้วยควำมหนกัใจกย็งัให้ค�ำแนะน�ำเธอหลำย

อย่ำง

‘นี่ดีนะคะที่เป็นช่วงไฮซีซัน เรำต้องกำรพนักงำนเพิ่มเพรำะห้องเต็ม
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ตลอดค่ะ ถ้ำเป็นช่วงโลว์ซีซัน พนักงำนจะท�ำสองวีก พักสองวีกสลับกัน  

รบัคนใหม่มำอย่ำงนี้ ไม่รู้จะบอกเหตุผลกบัพนกังำนยงัไงเลย’

นกึถงึเจ้ำของค�ำอธบิำย ดนยี์นำถคดิว่ำ ถ้ำถงึครำวจ�ำเป็น คุณแม่

อำจช่วยเธอได้อกีครั้ง 

เพยีงแต่ขออย่ำให้ต้องถงึครำวนั้นเลย!

คดิแล้วเธอรบีต่อ “อกีอย่ำง ต่อให้เป็นแม่บ้ำน กไ็ม่มโีอกำสใกล้ชดิ

กบัแขกหรอกค่ะ พนกังำนที่จะได้ตดิต่อกบัแขกมำกที่สุดคอืบตัเลอร์”

“ที่รกั” คุณเงนิยวงยิ้มให้ มองด้วยสำยตำคล้ำยผู้ใหญ่เหน็ควำมผดิ

ที่เดก็พยำยำมซ่อนอยู่ ควำมผดิตวัเท่ำวำฬสนี�้ำเงนิ “บตัเลอร์มหีน้ำที่อะไร

จ๊ะ”

“ก.็..” เธอนกึถงึข้อมูลที่ศกึษำมำในตอนต้น ก่อนเลอืกว่ำควรจะเข้ำ

มำที่นี่ในต�ำแหน่งไหน

สมัยโบรำณ บัตเลอร์คือทำสที่คอยดูแลไวน์ให้เจ้ำของบ้ำน แต่

ปัจจบุนัมหีน้ำที่กึ่งๆ เลขำฯ ส่วนตวั หรอืผูช่้วยส่วนตวัของนำยจ้ำง บตัเลอร์ 

ในบ้ำนท�ำหน้ำที่ตั้งแต่เป็นหัวหน้ำพ่อบ้ำน ช่วยบริหำรกำรเงิน ดูแลตั้งแต่ 

ผูเ้ป็นนำยตื่น รบัประทำนอำหำร จดังำนเลี้ยง วำงผงัที่นั่งให้เหมำะสม บำง

รำยดูแลกันตั้งแต่รุ ่นหนึ่งสืบสู ่อีกรุ ่นและอีกรุ ่นจนเหมือนญำติผู ้ใหญ่ 

นอกจำกนั้นยังมีบัตเลอร์ในเรือส�ำรำญซึ่งท�ำหน้ำที่คล้ำยๆ บัตเลอร์ใน

โรงแรม

“ปกตบิตัเลอร์ของโรงแรมจะอนัแพก็และแพก็กระเป๋ำให้แขกค่ะ เอำ

ผ้ำไปให้ห้องซักรีด ติดต่อรูมเซอร์วิซ แล้วก็อ�ำนวยควำมสะดวกทุกอย่ำง

ภำยในโรงแรมส�ำหรบัแขก” ตรงข้ำมกบั concierge ที่อ�ำนวยควำมสะดวก

เรื่องที่พ้นจำกประตูโรงแรมออกไป 

“และตอนนี้เธอกเ็ป็นบตัเลอร์ของฉนัไงล่ะ” คุณเงนิยวงสรุปง่ำยๆ

“ดะ...ดิฉันเกรงจะท�ำไม่ได้จริงๆ ค่ะ ทั้งเรื่องปลอมเป็นแม่บ้ำน...” 

นิ้วยังไขว้อยู่ “แล้วก็บัตเลอร์ หน้ำที่นี้มีรำยละเอียดเยอะ ได้ข่ำวว่ำคุณ 
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บตัเลอร์แต่ละคนต้องฝึกฝนกนัหนกัมำกกว่ำจะ...”

“เธอมีครอบครัวกี่คน” คนถำมยกนิ้วขึ้นพินิจเล็บมืองำมของตัวเอง 

“เขำท�ำงำนอะไรกนับ้ำงจ๊ะ”

หมำยควำมว่ำอะไรนะ 

ไม่ทนัคดิหำค�ำตอบได้ เพรำะเธอมอีกีค�ำตอบที่ต้องเร่งหำ 

“มแีค่สองคนค่ะ ดฉินักบัอำ...”

อย่ำงไม่รอรำยละเอยีดด้วยซ�้ำ อกีฝ่ำยแทรกทบั ช้อนสำยตำขึ้นมำ

สบ “รู้มั้ยจ๊ะ ไม่ใช่แค่เธอ ฉนัสำมำรถท�ำให้ทุกคนในครอบครวัเธอ กนิอยู่

สบำย หรอืจะไม่มอีะไรกนิตั้งแต่มื้อเยน็นี้เลยกย็งัได้”

แน่นอน นั่นไม่จรงิ

“พนักงำนที่นี่หัวช้ำกันเป็นส่วนใหญ่นะ เอำเป็นว่ำฉันจะให้เวลำเธอ

คดิ ระหว่ำงที่เอำสมี่วงทุกอย่ำงในห้องนี้ออกไปทิ้ง มนัไม่เหน็จะเข้ำกะโทน

สทีี่นี่ตรงไหน”

 

หน้ำที่บัตเลอร์ของรีสอร์ตแบ่งเป็นกะเช่นเดียวกับหน้ำที่ส่วนใหญ่ใน
โรงแรม กะเช้ำของปภงักรเริ่มต้นตั้งแต่เวลำ ๙ โมงเช้ำถงึ ๕ โมงเยน็ หลงั

จำกนั้นจงึมอีกีกะมำรบัช่วงต่อ นสิยัช่ำงฉอเลำะ รูจ้กัเอำอกเอำใจ ท�ำให้แขก

มกัชอบให้เขำอยู่ใกล้ตวั 

แปดชั่วโมงของทุกวนั ปภงักรไม่เคยรู้สกึว่ำตวัเองก�ำลงัท�ำงำน เขำ

รู้สึกคล้ำยตัวเองก�ำลังเล่นเกม จะชนะได้ต้องอำศัยทักษะกำรสังเกต แล้ว

คิดต่อยอด ไม่ใช่แค่แขกอยำกได้อะไร แต่ถ้ำเรำเป็นแขก เรำจะอยำกได้

อะไร นั่นท�ำให้ทกุอย่ำงออกมำเกนิระดบัพอใจ ยอดทปิของเขำงดงำมเสมอ 

ไม่นำนมำนี้ถงึกบัได้รบัแหวนเพชรจำกแขกรำยหนึ่งเลยทเีดยีว 

คุณเงนิยวงคอืเคสแรกที่ไม่ปกต!ิ

บตัเลอร์หนุ่มจติตกไปพกัหนึ่ง ตอนที่ได้ยนิจำกปำกแขกรำยส�ำคญั

วำ่จะเขี่ยเขำกระเดน็จำกหน้ำที่ แถมให้แทนที่ด้วยพนกังำนใหม่ในต�ำแหนง่
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แค่แม่บ้ำน! เขำพยำยำมค้นหำว่ำอะไรคือสิ่งที่ตัวเองบกพร่อง ครั้นถูกไล่

ออกจำกบงักะโลเอหนึ่ง กย็งัมวิำยสอดส่องดู 

ปภงักรบอกตวัเองว่ำไม่ได้ห่วง ‘ต�ำแหน่ง’ มำกเท่ำกบัห่วงว่ำคณุเงนิ-

ยวงจะไม่ได้รบักำรบรกิำรที่ดพีอ อย่ำงไรกต็ำม แอบดูอยูต่ั้งนำนกไ็ม่เหน็จะ

เกดิปัญหำใดๆ แขกร่ำงใหญ่ถงึกบักระซบิกระซำบยำยเดก็เพลงทรำยเหมอืน

สนทิสนมกนัด้วยซ�้ำ ฉะนั้น เพื่อหำสำเหตทุี่แน่ชดั บตัเลอร์หนุม่จงึลดัเลำะ

ไปเสำะข่ำวจำกงำมจติ แม่บ้ำนในโซนรบัผดิชอบเดยีวกนัที่ประสำนงำนกนั

มำนำน 

‘แกเอำผ้ำไปคนืก่อนเถอะ เดี๋ยวฉนัตำมไป’ งำมจติบอกศรตีรงัอย่ำง

นั้น ทั้งสองช่วยกนัท�ำควำมสะอำดห้องพกัในโซนบงักะโลสวตีเรยีบร้อยแล้ว 

ก�ำลงัจะออกเวร 

รอจนแม่บ้ำนรุ่นน้องก้ำวไปไกล งำมจติจงึหนัมำพูดเสยีงเบำ ‘ไอ้ศรี

มนัพวกเดยีวกบันงัเดก็เส้นนั่น!’

‘เส้นเหรอ’

งำมจติเป็นผูห้ญงิผอมสงู หน้ำยำว ดวงตำกเ็รยีวยำว ทว่ำลกูตำลอย 

ปำกคว�่ำ ยิ่งดูยิ่งไม่น่ำพสิมยั 

เจ้ำหล่อนกดมมุปำกให้คว�่ำลงกว่ำทกุท ีและกลอกตำให้ลอยกว่ำทกุที

เช่นกนั หูกำงยื่นออกมำจำกเส้นผมที่รวบไว้เรยีบร้อย ‘ตำยละ คุณปภงักร

ไปอยู่ที่ไหนมำเนี่ย เดก็ใหม่ไม่เป็นงำนอย่ำงนั้น ถ้ำไม่เส้น จะมสีทิธิ์เสนอ

หน้ำมำอยู่บงักะโลสวตีได้ยงัไงคะ’

‘เส้นใคร!’

ค�ำใหม่เบำลงอกีจนแทบเหลอืแต่ขยบัปำก ‘คุณแม่!’

‘หำ?!’ ต่อให้ตกใจแค่ไหน ปภงักรกไ็ม่เผลอร้องเสยีงดงัไป เพรำะนี่

คอืกฎที่ผสำนผนกึเป็นนสิยัเขำไปแล้ว

ปกตคิณุแม่เออืมระอำเรื่องอย่ำงนี้ที่สดุ พวกเดก็ฝำก ไม่ว่ำต�ำแหน่ง

ไหนกม็กัจะมปีัญหำด้ำนทศันคต ิเกนิครึ่งที่สุดท้ำยไปกนัไม่รอด 
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งำมจติบอกว่ำ ‘กไ็ม่ได้ออกหน้ำหรอกนะ แต่คดิว่ำอย่ำงนั้น ไอ้ศรี

มนักค็งคดิเหมอืนกนั ถงึได้ไปสนทิสนมด้วย ทั้งที่เพิ่มงำนให้ตวัเองแท้ๆ!’

ปภงักรพยำยำมจบัต้นชนปลำยประเดน็ต่ำงๆ อยูใ่นใจ คนแบบไหน

กนันะที่คณุแม่จะยอม ‘ดนั’ ขนำดนี้ แล้วคณุเงนิยวงยงัเลอืกมนัแทนเขำอกี

ล่ะ 

‘นี่งำม ถำมจรงิๆ เถอะ ตอนคณุเงนิยวงไปที่ห้องพกัเอสอง เดก็นั่น

มนัท�ำอะไร แขกถงึกบัจะให้มนัดูแลส่วนตวั’

‘กเ็สนอหน้ำประจบน่ะส!ิ’ งำมจติลงเสยีงหนกั ‘นงัคนนี้มนัถอืว่ำตวั

เองมคีวำมรู้ ตั้งแต่เมื่อวำนกส็ำระแนให้ไอ้ศรใีช้น�้ำส้มสำยชูมำขดัห้องแทน

ครมี ประสำท!’

‘คณุเงนิยวงชอบคนมคีวำมรูด้หีรอกเหรอ’ เขำร�ำพงึ แผนกำรเอำชนะ

ใจคณุเงนิยวงกระจ่ำงขึ้นกลำงหวั ตบมอืในถงุมอืลงบนแขนแม่บ้ำน ‘ขอบใจ

มำกนะจติ!’

หลงัผละจำกเจ้ำหล่อน ปภงักรตำมไปเร่งสตัวแพทย์ที่ดแูลคณุชำโต-

บรยิองด์ ถ้ำคณุเงนิยวงไล่เรำเพรำะเจ้ำนี่ เรำกต้็องท�ำให้เธอคนืต�ำแหนง่ให้

เรำเพรำะมนัได้ส!ิ

เจ้ำหมำขี้เรื้อนได้รับกำรอำบน�้ำและให้ยำเรียบร้อยแล้ว ปภังกรห่อ

มันด้วยผ้ำขำวดูสะอำดสะอ้ำนแล้วอุ้มตระกองดุจสัตว์เลี้ยงแสนรักของเขำ

เอง ท่องจ�ำในใจถงึสิ่งที่หมอหมำบอกไว้ 

‘ขี้เรื้อนหมำมีสองประเภทคือโรคไรขี้เรื้อนแห้งกับไรขี้เรื้อนเปียก 

กรณคีณุชำโตบรยิองด์นี่เป็นแบบแรก แต่ดทีี่ยงัไม่เยอะมำก คุณหมอฉดียำ

ไอเวอร์เมคตนิให้แล้ว และจะต้องฉดีต่อไปอกีสองครั้ง เว้นระยะประมำณ

ครั้งละหนึ่งถงึสองสปัดำห์...’

ควำมรู้แม่นเป๊ะกวนควำมมั่นใจของบัตเลอร์หนุ่มให้พองฟูแทบล้น

อก มั่นใจว่ำหนนี้ เดก็เพลงทรำยนั่นต่ำงหำกจะต้องเป็นฝ่ำยถูกไล่ไปแทน

เขำ



46  l  เ รื่ อ ง ลั บ ริ ม บั ง ก ะ โ ล

ก๊อกๆๆๆ ปภังกรเคำะลงตรงบำนประตูบังกะโล “ขอประทำนโทษ

ครบัคุณเงนิยวง ผมพำคุณชำโตบรยิองด์มำส่ง”

เงยีบ

“ขอประทำนโทษครบั...”

“วำงไว้ข้ำงหน้ำนั่นแหละ” เสยีงตอบกลบัมำไม่ไยดี

หมื?

บตัเลอร์หนุม่ยงัท�ำใจดสีูเ้สอื แม้แต่กบับำนประตเูขำกป้ั็นยิ้ม เพื่อให้

เสยีง ‘ยิ้ม’ ตำมไปด้วย “ผมอำบน�้ำให้คณุชำโตบรยิองดเ์รยีบร้อย แลว้คณุ

หมอก.็..” 

“ฉนัไม่รู้จกั มนัเป็นแค่หมำจรจดั!”

หำ?! 

เกดิอะไรขึ้น!

อย่ำงเริ่มงุน่ง่ำนใจ ชำยหนุม่ในชดุฟอร์มละม้ำยรำชปะแตนชะเง้อไป

ที่หน้ำต่ำงกระจกหน้ำบงักะโล แต่ทกุช่องล้วนมม่ีำนปิด เขำจงึต้องอำศยัวธิี

เดมิ ลอบใช้บตัรส่วนตวัเพื่อแตะเปิดประตหู้องพกัแง้มออก สอดส่องสำยตำ

ผ่ำนช่องว่ำงเข้ำไปส�ำรวจ...

ตอนนั้นเองที่ปภงักรตำโต โตยิ่งกว่ำตอนที่รูจ้ำกงำมจติว่ำเพลงทรำย

เป็นเดก็เส้นของคณุแม่! เพรำะภำพที่เขำเหน็ คอืคุณเงนิยวงก�ำลงันั่งอยูก่บั

พื้น พยำยำมจบัผ้ำปคูลมุที่นอนแล้วยดัชำยลงข้ำงใต้ มยีำยเดก็แม่บ้ำนใหม่

ชี้นิ้วให้แขกท�ำอย่ำงนั้น ท�ำอย่ำงนี้!

     

ประตูเปิดผลัวะ! แล้วสุนัขขนเหี้ยนสีน�้ำตำลตัวหนึ่งวิ่งพุ่งเข้ำมำ  
ดนยี์นำถกบัคุณเงนิยวงตกใจ แต่นั่นยงัไม่เท่ำผู้ตำมเข้ำมำใหม่

“ขอประทำนโทษครบั คณุชำโตบรยิองด์ตะกำยหลดุจำกผมแล้วเปิด

ประตูห้อง!...”

คุณบัตเลอร์ปภังกรอึ้งกว่ำเธอกับแขกเสียอีก มันก็น่ำอยู่หรอก 
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เพรำะภำพที่เขำเหน็ตอนนี้คอื คณุเงนิยวงก�ำลงันั่งยองๆ ยดัชำยผ้ำปทูี่นอน 

ขณะที่แม่บ้ำนอย่ำงเธอยนืค�้ำศรีษะชี้นิ้วสั่งอยู่ข้ำงๆ!

“นี่มนัอะไร?” ผู้เข้ำมำใหม่ตั้งค�ำถำมกบัเธออย่ำงเอำเรื่อง

“คะ...คอืคุณเงนิยวงต้องกำรให้เปลี่ยนผ้ำม่วงทั้งหมดออกค่ะ ดฉินั

เลยไปเอำผ้ำจำกห้องสต๊อก...”

“ฉนัหมำยควำมว่ำ ท�ำไมเธอถงึให้แขก...”

“เป็นค�ำขอของฉนัเอง!” เสยีงแขกแทรกขึ้น ตำมด้วยเสยีงข้อลั่นเมื่อ

เจ้ำตวัยดืกำยยนื

คุณปภงักรอ้ำปำกหวอ ขณะที่หมำชื่อประหลำดวิ่งเข้ำไปดมทุกซอก

ทุกมุมในห้องแล้วเตรยีมยกขำ แกรบีพุ่งไปอุ้มมนัขึ้นมำ พอดกีบัที่เจ้ำหมำ

ฉี่รดต้นคอคนอุ้มดงัจ๊อกๆ

“เอำมนัออกไป!” เป็นครั้งแรกที่คุณเงนิยวงเสยีงแหว 

“คะ...ครับ!” คุณปภังกรรีบวิ่งออกไป ไม่ใช่แค่ที่ชำนหน้ำห้อง แต่

ลิ่วๆ เหมอืนปลวิลงบนัไดไปหยุดที่ชำยหำด ไม่ให้ฉี่คุณชำโตบรยิองด์แตะ

พื้นที่ของแขกแม้แต่หยดเดยีว 

คุณเงินยวงจ�้ำตำมลงไป ทิ้งระยะห่ำงคุณปภังกรไว้เล็กน้อย ถ้ำไม่

เพรำะนี่เป็นเรื่องส�ำคญั คงเว้นห่ำงมำกกว่ำนี้แล้วอำศยัเสยีงดงัๆ ได้

“ที่รกั เธอรู้ใช่มั้ยว่ำอกีสองวนั ใครจะเป็นบตัเลอร์ของแขกห้องพกั 

เอสอง”

“พอจะทรำบครับ” คนพูดพูดแล้วต้องหลับตำ เพรำะเจ้ำหมำยิงน�้ำ

ระลอกสุดท้ำย มนักระเดน็ขึ้นถงึใบหน้ำคุณบตัเลอร์

แขกสำวถอยห่ำงอีกนิด รอให้อีกฝ่ำยเปิดตำแล้วจึงยิ้มรอค�ำขยำย

ควำม

อำจเพรำะคณุบตัเลอร์รูส้กึว่ำตวัเองท�ำพลำดใหญ่หลวง และสิ่งที่แขก

รอคอยน่ำจะเป็นทำงเดยีวในกำรเยยีวยำควำมพงึพอใจ เจ้ำตวัจงึยอมตอบ 

“แขกแจ้งว่ำไม่ต้องกำรบตัเลอร์ครบั”
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“วเิศษ!” คุณเงนิยวงยกมอืขึ้นกุมแนบอก นยัน์ตำฝันหวำน 

“เอำละ” เธอจ้องตำคนอุ้มหมำอกีครั้ง ค�ำพูดจรงิจงัมำกขึ้น “เธอคง

รูว่้ำนี่...” ปลำยนิ้วแต่งเลบ็ยำวตดิอญัมณเีมด็จิ๋วๆ ขยบัชี้ หมำยถงึตั้งแต่หวั

จดเท้ำของคุณปภงักรเอง “...ไม่ผ่ำน”

“ผมขอประทำน...” คุณบัตเลอร์จะวำงหมำ แต่คุณชำโตบรยิองด์ก็

เบ่งฉี่ใส่คอเขำอกีระลอก เจ้ำตวัได้แต่หุบปำก ปิดตำ

คุณเงินยวงพูดต่อไปว่ำ “แก้มห้อยให้ค�ำแนะน�ำว่ำฉันควรฝึกงำน 

แม่บ้ำนเพื่อควำมแนบเนยีน นั่นเป็นควำมคดิที่น่ำสนใจ แต่มนัจะสมบูรณ์

กว่ำถ้ำฉนัได้ควำมช่วยเหลอืจำกเธอ คณุพงั ฉนัหวงัว่ำเธอจะยอมรบัท�ำเพื่อ

ชดเชยนี่” ปลำยนิ้วเธอกระดกิอกีรอบ

คุณบตัเลอร์เปิดตำ กะพรบิตำปรบิๆ เพื่อไล่หยดน�้ำออกจำกขนตำ

ดว้ย “ผมไมแ่น่ใจว่ำ...ผุย!” บำงอย่ำงตดิปำกเขำด้วยเหมอืนกนั เขำค่อยๆ 

วำงคณุชำโตบรยิองด์ลง “ขอประทำนโทษครบั ผมไม่แน่ใจว่ำผมเข้ำใจสิ่งที่

คุณเงนิยวงก�ำลงัพูด”

“เธอจะเข้ำใจ หลงัจำกอำบน�้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ำใหม่อกีครั้งแล้วมำพบฉนั

ที่ห้องในอกีสบินำทจ้ีะ” พดูจบคณุเงนิยวงกน็ั่งลง อ้ำแขนดี๊ด๊ำให้เจ้ำหมำจร

“ชำโตบรยิองด์ ท�ำได้ดมีำกนะจ๊ะ หมวัะ!”

จนถึงตอนนี้ ดนีย์นำถยังไม่แน่ใจว่ำมันเป็นเรื่องดี ‘จริงๆ’ หรือไม่  
ที่เธอตกกระไดพลอยโจนไปในแผนกำรของคุณเงินยวง แถมใครอีกคนที่

ตดิร่ำงแหมำด้วยกค็อืคุณบตัเลอร์ปภงักร

รำยหลังกลับมำถึงบังกะโลหมำยเลขเอหนึ่งตอนที่เธอก�ำลังสอนคุณ

เงนิยวงท�ำเตยีง เขำหอมกรุน่ไปทั้งตวัด้วยน�้ำหอมกลิ่นยนูเิซก็ซ์ ไม่อยำกคดิ

เลยวำ่กำรเปลี่ยนเสื้อผ้ำด้วยเรื่องงี่เง่ำที่เกดิขึ้นจะท�ำให้โลกต้องเสยีพลงังำน 

น�้ำ และไฟฟ้ำไปโดยเปล่ำประโยชน์ขนำดไหน 

“ฉนัต้องกำรให้แขกห้องเอสองเข้ำใจว่ำฉนัเป็นแม่บ้ำนส�ำหรบัห้องเขำ” 
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คณุเงนิยวงประกำศประสงค์ทนัท ีระหว่ำงนี้คณุชำโตบรยิองด์เดนิเข้ำมำดนุ

จมกูที่ข้อเท้ำผูเ้ข้ำมำใหม่ เหน็ได้ชดัว่ำคณุบตัเลอร์แสร้งท�ำเป็นไม่สนใจ ถงึ

กระนั้นกไ็ม่วำยยนืตวัแขง็กึ๋ง ท�ำท่ำจดใจกบัค�ำอธบิำยของแขกววีไีอพี

“เรื่องนี้จะส�ำเรจ็ไม่ได้ถ้ำไม่มแีก้มอูมกบัคุณพงัคอยช่วยเหลอืฉนั”

คนฟังส่งสำยตำพฆิำตมำทำงเธอ ดนยี์นำถได้แต่ก้มหลบตำ

คณุเงนิยวงคงทนัเหน็ จงึช่วยชวีติเธอไว้ว่ำ “แก้มอมูให้กำร ‘บรกิำร’ 

ที่ด.ี..พอใช้ เธอขนผ้ำออกไปเกบ็ก่อนกไ็ด้จ้ะ”

ดนย์ีนำถก้มศรีษะรบั รบีก้ำวไปกอบแขนอุ้มกองผ้ำสม่ีวงทั้งหลำยที่

ถูกถอดทิ้งไว้ คุณชำโตบริยองด์พยำยำมจะเข้ำมำแย่งผ้ำ แต่เธอท�ำเสียง

จึ๊กจั๊กจนมนันกึว่ำเธอเล่นด้วย 

ก่อนออกจำกห้อง หญงิสำวยงัได้ยนิคณุปภงักรถำมแขก “ผมอำจจะ

ต้องขอท�ำควำมเข้ำใจอย่ำงครบถ้วนเพื่อให้บรกิำรได้อย่ำงไม่ตกหลน่ ท�ำไม

คุณเงนิยวงถงึอยำกให้แขกห้องเอสองเข้ำใจอย่ำงนั้นเหรอครบั”

“มนัมเีหตุผลน่ำรกัเลก็ๆ น้อยๆ จ้ะที่รกั...”

ประตหู้องปิดลงเท่ำนั้น แม่บ้ำนก�ำมะลอแทบจะเอำหลงัพงิประตูแล้ว

ถอนหำยใจเฮอืกใหญ่ แผนกำรแต่ต้นที่ดูไม่น่ำยำก กลบัยำกขึ้นมำซะฉบิ!

ก่อนมำที่นี่ อำหนำวเตอืนเธอไว้แล้วว่ำลกูค้ำโรงแรม/รสีอร์ตมหีลำย

แบบ และหน้ำที่ที่แท้จรงิของพนกังำนทุกคนล้วนคอืกำรแก้ปัญหำ เพื่อให้

แขกพอใจที่สดุ นั่นท�ำให้งำนโรงแรมเป็นงำนที่ต้องอำศยัทศันคตทิี่ด ี‘มำกๆ’ 

คณุแม่เองกบ็อกเธอในชั้นเรยีนปฐมนเิทศเมื่อสปัดำห์ก่อนว่ำ ทศันคตทิี่ไม่ดี

มันเจือไปในอำกำศจนท�ำให้แขกรู้สึกได้ พนักงำนอำรมณ์ไม่ดีคนที่หนึ่งจะ

ก่อให้เกดิพนกังำนอำรมณ์ไม่ดคีนที่สอง จำกนั้นสำม สี่ ห้ำ ไม่ช้ำทกุคนจะ

อำรมณ์ไม่ด ีและแล้วรสีอร์ตจะไม่ใช่ที่ที่แขกรูส้กึสบำยใจ หรอือยำกเข้ำพกั 

หญิงสำวพยำยำมสงบจิตสงบใจแล้วก้ำวน�ำผ้ำเหล่ำนั้นไปคืนที่ห้อง

ผ้ำ มันอยู่ภำยในอำคำรใหญ่ของรีสอร์ต ไม่ไกลจำกห้องดอกไม้ซึ่งรับ 

ผดิชอบงำนดอกไม้ทั้งหมด รวมถงึดอกไม้สม่ีวงในบงักะโลเอหนึ่งที่ก�ำลงัจะ
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ต้องเปลี่ยนเป็นสีขำวด้วย ทั้งสองห้องนี้อยู่ภำยใต้กำรก�ำกับของแผนก 

แม่บ้ำน 

ห้องผ้ำคอืหวัใจของแผนกแม่บ้ำน เป็นคลงัเกบ็รกัษำผ้ำทุกชนดิ ไม่

ว่ำจะเป็นผ้ำปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้ำเชด็ตวั ผ้ำเชด็เท้ำ ตลอดจนเครื่อง

แบบพนกังำน ภำยในเป็นห้องกว้ำงใหญ่ มชีั้นเหลก็ตั้งชดิผนงั และชั้นแบบ

ลูกกรงเรยีงกนัเป็นแถวๆ ทั้งหมดอดัแน่นไปด้วยผนืผ้ำสขีำวรูปแบบต่ำงๆ 

ซึ่งถูกพบัไว้เป็นระเบยีบ อกีฟำกหนึ่งคอืพื้นที่ส�ำหรบัพนกังำนเยบ็ผ้ำ เสยีง

จักรดังคลอไปกับเสียงตึงตังที่แว่วมำจำกเครื่องซักผ้ำขนำดใหญ่ในห้อง

ซกัรดีข้ำงๆ 

ขณะนี้ห้องผ้ำก�ำลงัวุน่วำย เพรำะแม่บ้ำนส่วนใหญ่ก�ำลงัจะเลกิกะ ขน

ผ้ำที่ใช้แล้วกลบัมำส่ง และรอลงบนัทกึข้อมูลในบญัชผี้ำ ศรตีรงัยนืคุยอยู่

กบัเพื่อนแม่บ้ำน เหน็บดัดี้เดนิหน้ำเหนื่อยเข้ำมำกผ็ละมำทกั 

เจ้ำหล่อนเบกิตำคมโต และอ้ำปำกค้ำง หลงัจำกดนยี์นำถบอกเรื่อง 

สมี่วงและสขีำว 

“ว่ำแล้วเชยีวว่ำต้องเป็นอย่ำงนี้!”

ดนีย์นำถพยักหน้ำ ตั้งแต่แรกก็ไม่มีใครคิดว่ำสีม่วงจะเข้ำกับโทนสี

ห้องพกัได้อยู่แล้ว “รู้งี้เรำน่ำจะโน้มน้ำวใจเขำมำกกว่ำนี้ ไม่ยอมอ่อนง่ำยๆ 

แต่แรกเนอะ”

“บ้ำเหรอ ลกูค้ำววีไีอพนีะเธอ เขำอยำกได้อะไรกต้็องได้” ศรตีรงัเดำะ

ลิ้น “เนี่ยละที่ฉันหมำยถึง ลองพยำยำมแสดงอ�ำนำจกันตั้งแต่ยังไม่มำ

เหยยีบที่นี่เลย วนัมำถงึยิ่งต้องมปัีญหำ” คนพดูลดเสยีงลง เพรำะกำรนนิทำ

แขกเป็นเรื่องต้องห้ำม

ดนีย์นำถอยำกถ่ำยควำมหนักใจเรื่องประสงค์ของคุณเงินยวงข้อที่

หนกัยิ่งกวำ่นั้น แต่อกีใจกค็ดิว่ำมนัควรเป็นเรื่องลบั ที่เธอพดูได้กเ็พยีง “นี่

คณุเงนิยวงอยำกลองใส่ชดุแม่บ้ำนเล่นๆ ด้วย เธอรูม้ั้ยวำ่เรำจะเอำไปให้ได้

ยงัไง”
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“อยำกใส่ชดุแม่บ้ำน?!” คนฟังท�ำหน้ำไมอ่ยำกจะเชื่อ “คนมเีงนินี่คดิ

อะไรแปลกๆ เนอะ เรำส ิอยำกไปแต่งตวัสวยๆ แบบเขำบ้ำง แต่ไม่มทีำง

ได้แต่ง” 

เจ้ำตัวเอำศอกไกวมำตีเธอเมื่อเห็นดนีย์นำถยังหน้ำยุ่ง “นี่! ไม่ต้อง

คดิมำก เรื่องมนัไม่ได้ยำกขนำดนั้น”

“หมื?”

“ก็บอกแล้วไงว่ำนี่แขกวีวีไอพี เขำอยำกได้อะไรก็ต้องได้” ว่ำแล้ว 

เจ้ำตวักล็ำกแขนเธอไปแจ้งเจ้ำหน้ำที่ผูด้แูลชดุแม่บ้ำน รำยนั้นบ่นพมึ แต่ใน

ที่สุดกย็อมยื่นไซซ์ที่เหมำะกบัคุณเงนิยวงมำให้หนึ่งตวั 

“ลงบญัชไีว้ด้วย เสรจ็แล้วต้องเอำมำคนื” คนยื่นก�ำชบั

“จะเอำมำให้พร้อมทิปเลยละ!” ศรีตรังยื่นหน้ำยื่นตำ ซึ่งท�ำให้ผู้ฟัง

อมยิ้มขึ้นได้บ้ำง  

ตอนที่ผละออกมำ คนหน้ำเป็นกระซบิดนย์ีนำถว่ำ “ใครๆ กอ็ยำกได้

ทิปทั้งนั้นแหละ เธออย่ำลืมคนที่ช่วยเหลือเรำก็แล้วกัน แขกอย่ำงคุณ 

เงนิยวงน่ะอำจจะเรื่องมำก แต่ส่วนใหญ่ทปิเลศิ” คนพดูว่ำพลำงกำงเสื้อแล้ว

ไล่หำร่องรอยต�ำหนิด้วยสำยตำพินิจพิเครำะห์ “แล้วนี่ต้องกลับไปหำนำง 

อกีอะด”ิ 

“อื้อ”

“กย็งัไม่ต้อง clock out โห วนันี้เธอจะได้ชั่วโมงท�ำงำนเพิ่มไปอกี

เท่ำไหร่วะเนี่ยเพลง” 

“ไม่ได้อยำกจะได้ซะหน่อย” เธออุบอบิ

“เอ้ำ!” อกีฝ่ำยเสยีงสงู “เนี่ยแล้ บ้ำนเธอ พ่อแม่ตำยหมดเหลอืแต่อำ 

ยำกจนยังไงมันก็ไม่เท่ำบ้ำนที่ทุกคนยังอยู่ครบ แต่ไม่ค่อยมีใครได้งำนดีๆ 

แบบบ้ำนฉนั ฉนัน่ะอจิฉำเธอจะตำยนะที่คุณเงนิยวงเรยีกไป”

เหน็ได้ชดั ศรตีรงัไม่ยกัเหมอืนคนชั้นล่ำงที่คนชั้นเธอมกัให้นยิำมว่ำ 

ที่ไม่รวย ไม่เจรญิเสยีท ีเพรำะมวัขี้เกยีจ ขี้ฉ้อ ขี้เล่น (พนนั) หรอืขี้เหล้ำเมำ
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ยำ กำรที่เจ้ำตวัยงั ‘ทศันคตดิ’ี สมกบัที่อำหนำวกบัคุณแม่ก�ำกบัไว้ ชกัจะ

ชวนสงสยัวำ่ คนข้ำงบนสั่งกำรคนข้ำงล่ำงให้เป็นแบบที่ตวัเองต้องกำรได้ ก็

ด้วยควำมขำดของอกีฝ่ำยงั้นหรอื

ดนีย์นำถจึงตอบ “ได้ทิปมำ ฉันจะแบ่งให้ทั้งพี่คนเมื่อกี้แล้วก็เธอ

ด้วย”

“จรงิอ้ะ!” 

เมื่อเธอพยกัหน้ำ อกีฝ่ำยแทบจะกระโดดกอด “แม่พระที่ซู้ด! งั้นเอำ

งี้ รบีไปดูแขกเลย ผ้ำนั่นเดี๋ยวฉนัช่วยลงบนัทกึบญัชใีห้เอง อย่ำลมืไปแจ้ง

ห้องดอกไม้ด้วย”

ปรำกฏว่ำคนในห้องดอกไม้ถอนหำยใจให้แขกเรื่องมำกเช่นกัน ถึง

กระนั้นกร็บัปำกด้วยดว่ีำจะรบีจดัดอกไม้ไปเปลี่ยนให้คณุเงนิยวง ดนย์ีนำถ

ขอบคุณทุกคน ก�ำลังจะรีบกลับไปบังกะโลเอหนึ่ง แต่ระหว่ำงทำง เสียง

ซุบซบิของแม่บ้ำนอกีกลุ่มกล็อยเข้ำหู

“กูว่ำคุณคำมนิทร์หล่อยงักะนำยแบบ นี่ถ้ำไม่ผดิกฎ อยำกแอบเอำ

มอืถอืไปถ่ำยตอนที่เขำนอนอำบแดดอยู่รมิหำด!”

คนที่มำด้วยกนัหวัเรำะคกิ “จรงิ หล่อกว่ำในรูปที่ได้ดูก่อนเขำจะมำ

ถงึรสีอร์ตนี่ซะอกี” 

เมื่อมีแขกส�ำคัญมำพัก พนักงำนทุกคนจะได้รับแจ้ง และต้องจ�ำ

หน้ำตำแขกให้ได้ รูพ้ื้นเพว่ำแขกคนไหนชอบอะไร ไม่ชอบอะไร เพื่อสำมำรถ

สร้ำงควำมประทับใจได้สูงสุด คำมินทร์เป็นแขกในบังกะโลสวีต คนใน 

รสีอร์ตย่อมให้ควำมส�ำคญัไม่ต่ำงจำกคุณเงนิยวงนั่นละ

อย่ำงไรกด็ ีดนยี์นำถไม่ได้สนใจตรงนั้น

“ขอโทษนะ” เธอถำม “ตอนนี้คุณคำมินทร์ยังนอนอำบแดดอยู่อีก 

เหรอ”

คนเหล่ำนั้นพยักหน้ำ ถึงจะไม่รู้จักกัน แต่ชุดแม่บ้ำนก็ท�ำให้รู้สึก

เสมอืนเป็นเครอืญำต ิ
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“ขอบใจนะ” 

ผู้ให้ข้อมูลก้ำวผ่ำนไปทำงด้ำนหลัง แต่ควำมคิดของคนถำมแล่นไป

ไกลกว่ำนั้น

จรงิด้วย ถ้ำคุณเงนิยวงยงัไม่เปลี่ยนควำมตั้งใจ และดนยี์นำถต้อง

ตดิอยู่กบัรำยนั้นไปตลอด นี่อำจเป็นโอกำสอนัล�้ำค่ำ

บำงทีเธออำจจบทุกอย่ำงได้ก่อนที่ไอดอลของคุณเงินยวงจะมำถึง

กไ็ด้!


