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เคยอานรีวิวนิยายตางๆ แลวมีรีวิวหนึ่งที่ติดตาตรึงใจลิซคะ 

รีวิวนั้นวาเอาไววา ไมชอบนางเอกสวยจัดที่มีแตคนมารุมรัก! 

เออ...ฮาคะ โดนใจมากดวย เพราะสำหรับลิซนั้นคิดวา ทุกคน

ตางมีกรรมของตนเอง คนไมสวยก็ทุกขแบบคนไมสวย สวนคนสวยก็

ตองมีทุกขของคนสวย ดังนั้นเมื่อมารับหนาที่พาแพรทับทิมคนสวยมา

โลดแลนในหนาหนังสือ ลิซก็เลยไมลังเลที่จะหยิบเอาพลอตงายๆ ของ

สาวสวยแสนเพียบพรอมมาเลนกับคนอานคะ 

ทุกคนคงคิดวาผู หญิงคนหนึ่งโชคดีจนนาหมั ่นไสที ่เกิดมาใน

ครอบครัวอบอุน มีเงินทอง มิหนำซ้ำยังสวยมากเสียอีกดวย แตคนที่มี

ทุกอยางนั้นจะถือวาโชคดีไดหรือ ในเมื่อเกิดมาพรอมกับความสมบูรณ

แบบทุกอยางแตกลับไมเอาไหนสักอยาง 

แพรทับทิมมั่นใจวาตัวเองสวย รวย เจง มีเพื่อนดี มีแฟนที่รักใคร

เธอเปนที่สุด เมื่อมีทุกสิ่งทุกอยางพรั่งพรอมแบบนี้เธอจึงไมเคยดิ้นรนทำ

อะไรเลย เรียนๆ เลนๆ ทำงานก็จับจด ลอยละลองเหมือนตัวเองเปน

นางฟาเดินดินไปวันๆ 

แต...ไมมีความแนนอนในชีวิตคะ เมื่อพอเธอเสีย เธอจึงไดรับรูวา

แทที่จริงแลวเมฆที่ลอยระเทาตัวเองอยูนั้นแทจริงไมใชเมฆ แตเปนหมอก

แหงปญหายิ่งใหญ ปญหาที่ทำชีวิตคนสวยและเพียบพรอมแบบเธอตอง

คำนำนักเขียน 



แปรเปลี่ยนไป 

เพราะไมเคยตั้งใจเรียน ไมจบปริญญาเสียดวยซ้ำ หนทางแก

ปญหาของแพรทับทิมจึงใชความงามและความเจาเลหของตัวเองเพื่อ

เอาตัวรอด ไมไดบอกวาวิธีหาเงินของแพรทับทิมถูกตอง เพราะเมื่ออาน

แลวทุกทานจะไดรับรูความทุกขของคนสวย ความนาใจหายใจคว่ำกับ

สถานการณที่เธอตองประสบและแกปญหากันไป 

สุดทาย เมื่ออานแลวอยากใหเพื่อนนักอานไดขอคิดไปนิดวา ไมมี

ความสมบูรณแบบจนนาอิจฉาในโลกใบนี้หรอกคะ ทุกคนตางก็มีความ

ทุกขกันทั้งนั้น แตคนที่มีความสุขที่สุดก็คือ คนที่อยูกับความทุกขได

อยางมีความสุขตางหากละคะ 

 

รักคะ 

ลิซ 
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แสงแฟลชท่ีสวางข้ึนมาเปนระยะ เสียงไถถามเซ็งแซของ 

นักขาวที่รุมกันเขามาหาราวกับเธอเปนขนมหวานชิ้นสุดทายนั่นคือสิ่งที่ 

แพรทับทิม วงศนวลนาง คุนชิน ทวาวันนี้ แสงที่สวางขึ้นทุกๆ สิบวินาที

นั้นมิไดเพื่อถายรูปเธอ คนที่นักขาวกำลังกลุมรุมก็มิใชเธอ 

ดวงตาสีน้ำตาลสุกใสหมนแสงลงเมื่อมองไปยังมุมขางเวทีเดิน

แบบ ที ่บัดนี ้นางเอกนองใหมซึ ่งเปนที ่รู ก ันวากำลังขึ ้นหมอถูกรุม

สัมภาษณอยู 

ภายในใจนางแบบสาวที่เมื่อไมนานมานี้ยังเปนผูที ่โดดเดนอยู

กลางแสงไฟเหนือใครเต็มไปดวยความกังวล ทวาแพรทับทิมมิใช 

นางแบบธรรมดา เธอเคยไปร่ำเรียนศิลปะการแสดงถึงเมืองนอกเมืองนา 

แมจะไมจบ ไมไดปริญญามา แตเรื ่องใสหนากากเขาหากันเธอก็ไม 

เปนรองใคร 

ดังนั้นแมในใจจะเต็มไปดวยความกังวลที่บัดนี้ภาพจากหนังสือ 

ที ่ชื ่อเดียวกับตนไมสามารถสรางความฮือฮา ไมสามารถดึงดูดให 

สื่อมวลชนมารุมสนใจหรือทำขาวเธออีกแลว หญิงสาวในชุดราตรีสีครีม

ก็ยังปรายหางตายิ้มใหนักขาวที่คุนเคยกันมาหลายคนได 

 
บทนำ 
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รอยยิ ้มหวานที ่เคยเรียกคะแนนนิยมจากคนดูยังคงใชไดผล 

เพราะมีนักขาวหลายคนที ่เขาไมถึงนางเอกนองใหมผู กำลังโดงดัง

เนื่องจากเพิ่งมีขาวกับพระเอกเบอรหนึ่งของวงการหันมาใหความสนใจ

เธอบาง 

แพรทับทิมซึ่งอยูในชุดของดีไซเนอรดังเอียงคอนิดๆ พรอมกระพุม

มือไหวนักขาวผูใหญคนหนึ่งซึ่งเดินนำนักขาวเด็กๆ ที่เธอไมเคยเห็นหนา

สองสามคนตรงมาหา 

“สวัสดีคะพี่ตา” นางแบบสาวทักทายเสียงหวาน ทำใหสิตา 

นักขาวรุนใหญที่ทำงานสายบันเทิงมากวาสิบปยิ้มพอใจ 

“สวัสดีจะนองทับทิม เปนยังไงบางคะ พักนี้มีอะไรใหมๆ มาบอก

เลาเกาสิบรึเปลาเอย” สิตาถามพรอมจิกสายตาใหนักขาวนองใหมที่

ตามมาถายภาพนางแบบคนสวยเอาไว 

แพรทับทิมขยับตัวใหอยู ในมุมที่รู วาตนเองงดงามแลวคลี่ยิ ้ม

หวานสงใหกลอง “ก็...นิดหนอยคะพี่ แตขาวนี้ลับนะคะ เพราะอะไรๆ 

ยังไมคอยแนนอน” 

พอนางแบบคนสวยบอกวาลับ นักขาวผูคร่ำหวอดอยูในวงการก็

ยิ่งหูผึ่ง สิตากาวเขาไปแตะแขนแพรทับทิมเบาๆ จูงไปในที่หางไกลผูคน

อีกหนอยกอนถาม “เอ อยาบอกพี่นะคะวานองทับทิมจะแตงงาน กับ

เสี่ยที่ไหนคะ” 

รอยยิ้มหวานของแพรทับทิมจืดลงไปนิด นี่ถาหากเปนแตกอนถูก

ถามเชนนี้เธอคงตอกกลับไปหนาหงายแลววา ถามีฐานะเพียงแคเสี่ย 

โอกาสจะไดกินขาวรวมโตะกับสาวไฮโซอยางเธอยังไมมีเลยยะ! แต 

ตอนนี้...เมื่อมาอยูในฐานะไฮโซตกอับ เธอจึงตองทน ตองระงับอารมณ

เอาไวเต็มที่ กอนสายหนาพรอมตวัดสายตาคลายๆ กับจะคอนคนถาม

หนึ่งทีดวยทาทีนารักนาเอ็นดู 

“แหม...ทับทิมจะไปหาเวลาที่ไหนมีแฟนคะพี่ ทุกวันนี้ก็ทำงาน
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แทบทุกวัน เวลาดูแลตัวเองยังไมคอยมีเลย” สิ่งที่แพรทับทิมพูดออกมา

ดูเหมือนจะเปนคำตอบที่นางแบบ นักรอง นักแสดงทองไดทุกคน “เรื่อง

ที่ทับทิมจะแยมใหฟงนะเปนเรื่องงานใหมของทับทิมตางหากละคะ” 

“งานอะไรคะ ละครเรื่องใหมเหรอ คราวนี้เลนเปนอะไรคะ ตัวราย

อีกรึเปลา” สิตายกโทรศัพทมือถือที่ใชแทนเครื่องอัดเสียงขึ้นสูงอีกนิด

เพื่อจะไดไมพลาดชื่อละครที่นางแบบเคยดังกำลังจะเลน 

คิดถึงงานแสดงคราวกอนที่ผูจัดเรียกเธอใหไปทำแลวแพรทับทิม

ก็เกือบจะของขึ้น 

กอนนี้ สมัยที่เธอยังมีเงินเหลือกินเหลือใช บทที่ยื่นเสนอมามีแต

บทนางเอกทั้งนั้น แตเธอก็เกี่ยงงอนวางานละครเปนงานหนัก ไหนจะ

ตองเสียเวลาทองบท ไหนจะตองออกไปถายตามสถานที่ตางๆ ซึ่งบาง

แหงเธอรับไมได ทนไมได จึงปฏิเสธไปเสียทั้งสิ้น แตเมื่อพอเสีย บาน 

ลมละลาย หนี้สินพะรุงพะรัง บทนางเอกที่อยากตอบรับก็ไมมีใครยื่น

เสนอมา สวนบทที่ยื่นมาใหเปนเพียงแคนางรายรับเชิญ เลนไมกี่ตอนก็

ตายเสียแลว 

ดูเหมือนทุกคนในวงการกำลังลงโทษเธอที่แตกอนนี้เธอทั้งหยิ่ง 

ทั้งวีนพวกนั้นไปมิใชนอยๆ ตอนนี้แพรทับทิมรับรูแลววา ตอนมีเงิน 

ทุกคนก็เห็นความผิดของเราเปนเรื่องนาเอ็นดู แตเมื่อไมมีเงิน เราทำดี

เพียงไรหางตาของพวกนั้นก็ไมคิดจะเหลือบแล! 

“ไมใชละครคะพี่ แตเปนสินคา” 

“ออ...นองทับทิมกำลังจะรับเปนพรีเซนเตอรสินคาเหรอคะ แหม 

ตัวไหนคะตัวไหน” 

แพรทับทิมหัวเราะแลวทำทาอมภูมิ “ยังบอกไมไดคะ แคเผยได

นิดเดียววาเปนสินคาใหมจากญี่ปุนที่ตอนนี้ยังไมวางในเมืองไทย แตสาว

ไทยชอบมากถึงขนาดตองบินไปหิ้วที่ญี่ปุนเลยนะคะ” 

สิตามองหนานักขาวสาวๆ ที่มาฝกงานกับเธอ ถามดวยสายตา
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วาพอจะเดาออกไหม แตทุกคนก็สายหนากันเปนทิวแถวกับคำใบที่กวาง

เสียเหลือเกินของนางแบบสาว 

“ใบแบบนี้ใครจะเดาถูกคะนองทับทิม เจาะจงอีกหนอยไดไหม

คะ” 

นางแบบคนสวยหันซายหันขวาทำเหมือนไมอยากใหใครรูกอนจะ

โนมตัวลงมากระซิบกับนักขาว 

ขอความที่เธอบอกไปทำใหสิตาตาโต กอนเผลออุทานออกมา 

“นองทับทิมไดเหรอคะ ไหนขาววงในเขาวางานนี้ตองแคสไมใชเหรอ” 

แพรทับทิมพยักหนาดวยทาทางมั่นใจยิ่ง กอนย้ำ “คะ ทับทิมได” 

พอไดยินคำตอบสิตายิ่งขมวดคิ้ว เนื่องดวยสิ่งที่เพิ่งไดฟงกับขาว

วงในที่รูมามันคนละเรื่องกันเลย วงในเขาลือกันใหแซดมาหลายเดือน

แลววาบริษัทเครื่องสำอางยักษใหญของญี่ปุนกำลังจะตีตลาดไทย โดย

จะเฟนหาพรีเซนเตอรเปนคนไทย โดยตัวเก็งงานก็คือ...นองไหม 

ไหมทอง ดารานางแบบดาวรุงที่นักขาวกำลังรุมสัมภาษณอยูนั่น 

งานนี้ขาวไหนจริงขาวไหนเท็จสิตายังไมกลาฟนธง จะเปนสาว

หนาใหมใสกิ๊งที่กำลังไดรับความนิยม หรือจะเปนสาวหนาเกาแตแมก็ยัง

งามหมดจด อยางไรกันแนนะ! 
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รางโปรงบางสะดุดตาคนเย้ืองยางออกมาจากลิฟตที่เพิ่ง 

เปดออก รองเทาสนเข็มสีแดงสดตัดกับผิวขาวอมชมพูของเจาของราง

เดินไปตามทางซึ่งลาดดวยพรมเนื้อหนาสีทอง ลักษณะการเดินของเธอ 

ดูจะไมลังเลกับสิ่งที่เธอไดเลือกแลว ทวาสีหนา...กลับไมไดมีความมั่นใจ

เหมือนกับทาทางเลย 

แพรทับทิมเลือกที่จะสวมแวนดำอันใหญปกปดใบหนา และ

ปลอยผมดัดออนๆ ยาวเกือบถึงบั้นเอวลงมาบังใบหนาสวนหนึ่งเอาไว 

นางแบบคนสวยเหลียวซายแลขวาอยางรอบคอบกอนดึงคียการดขึ้นมา

เปดประตู 

แมหองนี้จะไมใชหองขนาดใหญที่สุดของคอนโดฯ หรูริมฝงแมน้ำ

เจาพระยา ทวามันก็ยังกวางขวางเมื่อเทียบกับหองที่เธออาศัยอยู ณ 

ปจจุบัน เมื่อกาวเขามาภายในหอง สิ่งแรกที่แพรทับทิมเห็นก็คือวิว

ภายนอกซึ่งเปนแสงไฟระยิบระยับจากอาคารอื่นๆ ตัดกับทองฟาดำมืด

ไรแสงเดือน 

หญิงสาวควานหาสวิตชไฟซึ่งมั่นใจวาคงไมไดอยูลึกลับซับซอน

นัก และก็พบสวิตชขางประตูนั่นเอง 

1 
 ขอตกลง 
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เมื่อไฟภายในหองสวางขึ้น เงาจากภายนอกก็ลบเลือนหายไป 

ทวาสิ่งที่ปรากฏอยูเบื้องหนากลับทำใหดวงตาของแพรทับทิมเบิกกวาง

ขึ้นแลวเหลียวมองรอบกายอยางตื่นตา 

หองขนาดรอยกวาตารางเมตรนี้ไดรับการตกแตงใหกลายเปน

หองแบบญี่ปุนแปลกตาอยางยิ่ง เพราะเมื่อเดินเขามาจากสวนที่จัดเปน

ชั้นวางรองเทาและที่สวมรองเทาแลว เบื้องหนาก็คือสะพานเล็กๆ และ

สวนซึ่งจัดแบบญี่ปุน 

สีเขียวของตนไม เสียงน้ำไหล ทำใหใจสงบ แพรทับทิมตอง

ยอมรับวาเจาของหองมีรสนิยมมาก เขาสื่อความหมายที่ตองการไดเดน

ชัด ตัดโลกภายนอกออกจากโลกสวนตัว โดยมีสะพานเล็กๆ แหงนี้เปน

ตัวแบงเขตสินะ 

หญิงสาวถอดแวนกันแดดอันโตออกจากใบหนาแลวเดินเขาไป

สำรวจภายในหองอยางใครรู เสียงรองเทาสนสูงดังกอกๆ เปนจังหวะ

ยามเมื่อมันสัมผัสกับพื้นไมมันปลาบที่ปูเปนทางยาว นำสายตาของแขก

ไปยังหองรับแขกซึ่งมีระเบียงกวางสามารถเปดออกไปชมบรรยากาศ 

ริมฝงแมน้ำได 

ความประหลาดใจมาเยือนหญิงสาวอีกครั้งเมื่อเดินมาจนสุดพื้น

หองซึ่งปูดวยไม หองรับแขกนี้จัดเปนแบบญี่ปุนรวมสมัย พื้นหองปูดวย

เสื่อแบบญี่ปุน มีเบาะนั่งที่ดูทาจะนุมนิ่มและโทรทัศนเครื่องใหญเปน

เครื่องเรือนเดนอยูทางซายมือ สวนฝงขวาตรงขามกันนั้นแมจะมีประตู

ปดอยู ทวาประตูซึ่งเปนกระจกก็ใสจนสามารถมองทะลุเขาไปดานใน 

เห็นครัวฝรั่งเล็กๆ ซึ่งตกแตงดวยไมเนื้อแข็งสีเขมและโตะทานอาหารที่มี

เกาอี้นั่งอยูสองตัว 

ทอนขายาวเรียวภายใตกระโปรงสีครีมทรงสอบสั้นเหนือเขาหยุด

มองหองรับแขกแปลกตาไมนานก็เดินตรงไปตามทางที่ตัดใหเลี้ยวไปทาง

ซายมือ กาวไปแคไมกี่กาวเธอก็พบหองน้ำที่ไมตองบอกก็รูวาเจาของ
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หองคงลงทุนไปกับมันมาก 

พื้นที่ในสวนของหองน้ำจัดตกแตงแบบสวนหินญี่ปุน พนจาก

ประตูหองน้ำไปทางเดินไมใชไมอีกแลว แตเปนหินสีดำแผนใหญสลับกับ

กรวดเม็ดเล็กสีขาวที่ปูเอาไวเปนทางยาวจากประตูหองน้ำไปสูจากุซซี 

สุดหรูซึ่งอยูติดกับหนาตางบานใหญเต็มผนังฝงหนึ่ง 

กำลังมองสำรวจหองน้ำอยูดีๆ ประตูบานเลื่อนแบบญี่ปุนซึ่งอยู

ตรงขามกับประตูไมที่เธอยืนอยูก็เลื่อนออก แพรทับทิมสะดุงสุดตัวพรอม

อุทานออกมาเบาๆ 

“ขอโทษ ผมทำใหคุณตกใจรึเปลา” ประโยคที่พูดออกมาไมใช

ภาษาไทย แตเปนภาษาอังกฤษสำเนียงอเมริกันของผูชายซึ่งอยูในชุด

เสื้อคลุมแบบญี่ปุน 

แพรทับทิมกำแวนกันแดดที่อยูในมือแนนพรอมกาวถอยหลังไป

จนแผนหลังติดกับกำแพงหองน้ำ กอนพยายามสงยิ้มใหเจาของหอง

อยางเปนธรรมชาติที่สุดเทาที่เธอจะทำได 

“ไม...ไมเปนไรคะ ฉันตกใจนิดหนอยเทานั้นเองเพราะไมคิดวา

คุณจะอยูในหอง ก็...เห็นปดไฟเงียบเชียว” แพรทับทิมตอบเปนภาษา

อังกฤษเชนเดียวกับผูที่เพิ่งขอโทษเธอ แตสำเนียงของเธอเหมือนคนไทย

ที่มาหัดพูดภาษาอังกฤษเมื่อโตแลว ไมไดสำเนียงดีดังเชนเขาหรอก 

ที่เปนเชนนั้นก็เพราะแมเธอจะเรียกตัวเองวานักเรียนนอก แตก็ไป

เรียนตอที่อเมริกาหลังจากสอบเอ็นทรานซไมติด เมื่อไปอยูไกลบาน ก็

เลือกอยูในกลุมเพื่อนๆ ชาวไทย พูดกันแตภาษาไทยเสียเปนสวนใหญ 

เวลาเรียนก็ไปบางไมไปบาง จนไมจบอะไรเปนชิ้นเปนอันมาสักอยาง  

ไมอยางนั้นก็ไมตองลำบากขายรางกายหากินแบบนี้หรอก! 

มาถึงตอนนี้ แพรทับทิมจึงเพิ่งรูซึ้งถึงคำสอนของพอที่วา ‘สมบัติ

เพียงอยางเดียวที่พอจะใหลูกๆ ไดก็คือความรู เรียนใหสูงๆ นะลูก อยาก

เรียนอะไร พอสนับสนุนเต็มที่’ 
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หากเธอฟงคำสั่งสอนของพอ ไมเอาแตเที่ยวเตรไรสาระ เธอก็คง

ไมตกต่ำถึงขนาดนี้! 

รอยยิ้มของบุรุษผิวขาวอมชมพูทำใหใบหนาที่เครงขรึมเปนนิตย

นั้นดูออนโยนลง ไมนาเกรงขามดังเชนทุกครั้งที่แพรทับทิมไดพบกับเขา 

ทวาแมเขาจะยิ้ม...แพรทับทิมก็ยังเห็นรอยยิ้มนั้นคลายเสือรายยามแยก

เขี้ยวมากกวา 

ใช! คำวาเสือรายคงเปนคำเปรียบเปรยที่เหมาะสมกับ โคจิมะ  

ไทจิ เหลือเกิน 

ชื่อของบุรุษผูนี้อาจจะไมคุนหูคนไทยมากนัก เพราะเขาเปนคน

ญี่ปุนที่ไมเคยเหยียบยางเขาเมืองไทยมากอน แตถาพูดถึงชื่อ ‘KAO’ 

แลว แพรทับทิมเชื่อวาคงไมมีสาวคนไหนในประเทศไทย ไมสิ...คงไมมี

สาวคนไหนในแถบเอเชียที่จะไมรูจักเครื่องสำอางแบรนดดังแบรนดนี้ 

โคจิมะ ไทจิ คือบุรุษที่เขามาสืบทอดกิจการตอจากบิดาที่เปน 

ผูบุกเบิก บุรุษวัยสามสิบสองใชเวลาเกือบเจ็ดปจึงดันสินคาของเขาขึ้น

ติดตลาดบนได และเมื่อสองปที่แลวเขาก็เปดไลนใหมใหแกคะโอะโดย

เนนกลุมเปาหมายเปนสาวๆ วัยแรกแยม และทันทีที่สินคาออกวางขาย 

ก็เรียกไดวาดังระเบิดที่ญี่ปุนในทันที จากนั้นชื่อของ โคจิมะ ไทจิ ก็กาว

ขึ้นสูทำเนียบนักธุรกิจที่ตองจับตามองเปนพิเศษ 

แพรทับทิมรูจักกับหนุมที่ไดรับฉายาวาเสือขาวเมื่อตอนเธอไปทำ

อัลบัมเฉพาะกิจที่ญี่ปุน พอดีอัศนีเพื่อนเธอรูจักกับนายโคจิมะคนนี้ เธอ

จึงไดพบเขาในแบบไมเปนทางการ ณ สระวายน้ำของโรงแรมที่เธอและ

คณะพักอยู 

นางแบบสาวยังจำวันนั้น วันที่เขาและเธอพบกันเปนครั้งแรกไดดี 

ทันทีที่เห็นดวงตายาวเรียวมองเธอตรงๆ แพรทับทิมก็รู สึกสะบัดรอน

สะบัดหนาวอยางที่ไมเคยเปนมาหลายปแลว 

ดวยความที่เปนคนสวยมาตั้งแตเกิด หญิงสาวจึงคุ นกับการ 
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ตกเปนเปาสายตาของผูชาย และเมื่อตองมาทำงานขายรูปรางหนาตา 

จำตองสวมใสชุดอวดความงามของเรือนรางบอยคร้ัง โดยเฉพาะชวงหลัง

ที่เธออยากไดเงินมากๆ เร็วๆ ก็จำเปนตองขายความเซ็กซี่เพื่อเรียก 

เรตติงใหมากขึ้น ไอยางอายที่สตรีไทยควรมีก็ยิ่งหายไปจากใบหนาของ

แพรทับทิมทุกทีๆ 

ทวาทันทีที่เธอประสานสายตากับ โคจิมะ ไทจิ ทันทีที่ดวงตา

ยาวรีนั่นมองเธออยางชาๆ ไลจากเทาไปจดปลายผม ยางอายที่หญิง

สาวคิดวาขูดออกไปจากใบหนาหมดแลวก็สำแดงเดชของมัน 

แพรทับทิมไมรูวาทำไมเธอจึงมีปฏิกิริยากับการมองของเขา แต

เธอไมลังเลเลยที่จะรีบสวมเสื้อคลุมทับทูพีซสองชิ้นจิ๋วซึ่งเปนหนึ่งในชุดที่

เธอหามาถายแบบครั้งนี้เอง 

ในวันนั้นเธอเลือกที่จะทักทายเขาอยางหางเหิน ไวตัว กอนขอตัว

ไปผลัดเปลี่ยนเสื้อผาโดยอางวาใกลจะไดเวลารับประทานอาหารเย็น

แลว หญิงสาวจำไดแมนวาเธอทักทายเขาตามธรรมเนียมไปเพียงไมกี่คำ 

จากนั้นก็ไมเคยพบไมเคยเจอกับเขาอีกเลย 

โคจิมะ ไทจิ เงียบหายไปจากชีวิตเธอเหมือนเขาไมเคยมีตัวตน 

แตไมรูวาทำไม เมื่อเดือนกอน...หลังจากมีขาวแพลมออกมาวาคะโอะจะ

มาเปดตลาดในเมืองไทย เสือขาวผูนี้จึงโทร. สายตรงมาหาเธอ 

ไมวาเขาจะสืบรูเบอรโทร. ของเธอไดอยางไร แต...มันคือโอกาส! 

แพรทับทิมเตือนตนเองเชนนี้กอนจะรับนัดรับประทานอาหารเย็นจากเขา 

แรกทีเดียวเธอยังคงสงวนทาที ไมแสดงออกมากมายวาอยากให

เขาเสนอตำแหนงพรีเซนเตอรเครื ่องสำอางใหแกเธอ แตกลับเปน

เขา...เขานั่นเองที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาบนโตะอาหาร 

โคจิมะ ไทจิ พูดตรง ตรงจนหากแพรทับทิมไมเตือนตนเองเอาไว

เธอคงลุกขึ้นมาเอาไวนสาดหนาเขาแลว เพราะสิ่งที่เขาพูดก็คือ 

“ผมชอบคุณ อยากใหคุณมาเปนพรีเซนเตอรใหผม ถาคุณ
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ตกลง...” ไทจิไมพูดอะไรตอแตเลื่อนกระดาษแผนเล็กมาใหเธอดู 

มือแพรทับทิมแทบสั่นเมื่อคิดวามันเปนตัวเลขของเงินคาจาง แต

พอเปดดถึูงไดรูวาเธอมองโลกในแงดีจนเกินไป เน่ืองจาก...กระดาษแผนน้ัน

มันเปนเบอรหองตางหาก 

“ขอโทษนะคะ ฉันไมเขาใจ” แมวาตองใชความพยายามอยาง

มากที่จะไมวีนแตกใสโอกาสแสนงามของเธอ แตแพรทับทิมก็ทำได 

“ผมไมชอบเสียเวลา ดังนั้นขอพูดตรงๆ กับคุณเลยก็แลวกัน ผม

ชอบคุณ และถาคุณตกลง คะโอะเราจะไมเปดแคสงาน แตจะแถลงขาว

ทันทีวาเราเลือกคุณเปนพรีเซนเตอร แตถาคุณไมตกลง...ก็ไมเปนไร” 

เคยบอกแลวใชไหมวา โคจิมะ ไทจิ คือเสือราย แพรทับทิมไมได

เขาใจผิดหรอก เพราะเขาพูดทุกอยางออกมาตรงเผงไมออมคอมเลย แม

จะอยูกลางหองอาหารของโรงแรมหาดาวสุดหรู 

แพรทับทิมขบกรามแนนอยูหลายวินาที แตหลังจากเรียกสติกลับ

มาสูตัวได ริมฝปากเธอก็คลี่ยิ้มหวานสงใหเสือราย “เออ...เรื่องแบบนี้

คุณจะไมใหฉันไดคิดกอนตัดสินใจเหรอคะ” 

รอยยิ ้มที ่ปรากฏบนใบหนาของไทจิเปนรอยยิ ้มที ่ไมนาดูเลย 

เพราะปากเขายิ้มแตตาเยยอยางไรชอบกล “ครับ ไดสิ คุณมีเวลา 

ตัดสินใจจนกวาจะจบอาหารมื้อนี้” 

เวลาแสนสั้นที่เขาใหนั้นทำใหแพรทับทิมขมวดคิ้ว แตเพราะนี่

ไมใชครั้งแรกที่เธอไดรับขอเสนอแบบใชตัวเขาแลกแบบนี ้ ดังนั้นเธอจึงมี

ทางออกสวยๆ ที่ใชแกสถานการณเฉพาะหนาเอาไวอยูแลว 

“ถาอยางนั้นคุยกันตรงๆ เลยดีกวานะคะ” นางแบบสาวยิ้มหวาน

สงใหทั้งปากทั้งตา หวังออยเหยื่อลอเสือรายเอาไวกอน “คืนนี้ไมไดคะ” 

คิ้วหนาของบุรุษในชุดสูทสีดำเลิกขึ้นนิดๆ คลายเพิ่งไดยินในสิ่งที่

ตนไมคาดคิด 

“ชวงเวลานี้ของทุกเดือน ฉันไมวางคะ” 
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เมื่อขยายความคำพูดของตนออกไปแลวคิ้วหนาที่เลิกขึ้นของไทจิ

ก็คอยๆ เลื่อนลงมาพรอมใบหนาที่พยักขึ้นลง “ถาอยางนั้นผมจะถือวา

คุณตกลง แตตองรอเวลาที่พอเหมาะ...อาทิตยหนาเปนยังไงครับ” 

“คะ กำลังดีเลยคะ” 

แมจะผลัดวันที่ตองขึ้นเขียงออกไปไดอยางละมุนละมอมแลว 

ทวาเวลาหนึ่งอาทิตยที่แพรทับทิมไมอยากใหมาถึงกลับมาถึงเร็วกวาที่

เธอคิด คียการดหองนี้และที่ตั้งของคอนโดฯ ถูกสงมายังคอนโดฯ ของ

เธอในเชาวันนัด แพรทับทิมไมประหลาดใจแลววาเขารูจักที่อยูของเธอ

ไดอยางไร ก็ขนาดเบอรโทรศัพทสวนตัวเขายังสืบรู สำหรับที่อยูก็คงไมใช

เรื่องยากอะไรสำหรับเขาหรอก 

และถึงแมนางแบบสาวจะตัดสินใจลอลวงเสือราย หวังจะใชเขา

เปนสะพานขามไปสูสิ่งที่เธอตองการ เธอก็ยังไมโงพอจะเดินเขาไปใน 

ถ้ำเสือโดยไมมีเกราะคุมกาย ดังนั้นคียการดที่ถูกสงมาจึงเขาไปอยูใน 

ลิ้นชักหัวเตียงของเธอ ไมไดถูกนำไปใชแตอยางใด 

เมื่อคนที่ควรนำรางตนเองไปสังเวยไมทำตามขอตกลง เจาเสือ

รายทำเชนใดนะหรือ...เขาก็ออกขาวเรื่อง KAO กำลังแคสงานเพื่อหา 

พรีเซนเตอรใหมออกไปนะสิ! 

จากนั้นก็เปนความวุนวายของแพรทับทิมที่ตองหาเบอรโทรศัพท

เพื่อติดตอเจาเสือรายใหวุน และคนที่ใหเบอรกับเธอนั้นก็ไมใชใคร แต

เปนอัศนี...ตากลองที่เปนเพื่อนเกาเพื่อนแกของเธอนั่นเอง 

พอเธอโทร. ไปหาเขา เธอไมสามารถจับน้ำเสียงไดเลย ไมรูเลย

วาตอนนี้เขากำลังโกรธ เอือม หรือดูถูกเธออยู เพราะ โคจิมะ ไทจิ มี 

น้ำเสียงเพียงแคโทนเดียว เรียบ นิ่ง แตเด็ดขาด! 

“ผมคิดวาคุณไมตกลงเลยออกขาวไปแบบนั้น” 

แพรทับทิมแทบกรี๊ด “ทำไมคุณไมโทร. ถามฉันกอนละคะ วันนั้น

พอดีฉันมีธุระสำคัญเขามาเลยไปหาคุณตามนัดไมไดนะคะ” 
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“แลวทำไมคุณไมโทร. บอกผมละ” เขาสวนมานิ่งๆ แตทำใหคน

ฟงเกือบอึ้งถาไมไดตระเตรียมคำโกหกเอาไวกอนแลว 

“ก็...ก็ฉันไมมีเบอรคุณนี่คะ” 

“เบอรผมก็ไมยากเกินกวาที่คุณจะหาไมใชเหรอ” 

เขาสวนมาแบบนิ่งๆ นิ่มๆ แตไมมีชองวางใหแพรทับทิมเถียงกลับ

ไปไดเลย ณ เวลานั้นหญิงสาวที่ไมเคยกลัวใครเพราะมั่นใจวาปญญา

ของตนสามารถเอาตัวรอดได กลับรูสึกวามือที่กำโทรศัพทอยูเปยกจนจับ

โทรศัพทมือถือเครื่องบางเอาไวแทบจะไมอยู 

“คืนนี้ผมจะรอคุณที่หอง” 

เหมือนแพรทับทิมไดรับคำสั่งประหารยังไงยังงั้นทันทีที่ไดยินเสียง

เขมๆ ลอดผานโทรศัพทมา “คืนนี้...” แพรทับทิมทวนคำกอนขบคิดหา

ทางรอด 

“หวังวาคุณคงไมมีธุระยุงอีก” 

เมื่อถูกดักคอคนงามก็กัดริมฝปากแนน นิ้วเธอจิกหมอนที่นั่งกอด

เอาไว “ตองขอโทษจริงๆ คะ ฉันมีงานคืนนี้พอดี เอาอยางนี้ดีไหมคะ...” 

ยังไมทันที่แพรทับทิมจะไดเสนออะไรออกไป สายก็ถูกตัดคลายกับวา

ปลายสายเบื่อที่จะตอรองกับเธอแลว 

หัวใจของหญิงสาวเตนรัว ไมเคยรูสึกทั้งโกรธและกลัวในเวลา

เดียวกันแบบนี้มากอนเลย แพรทับทิมรูดีวาเสือรายกำลังบังคับใหเหยื่อ

แบบเธอคลานเขาไปหาเขา เธอมองโทรศัพทในมือสลับกับปฏิทินบน

ผนัง เธอไมไดมองวันและเวลาปจจุบันหรอก แตมองไปยังปฏิทินของ

เดือนหนา เธอเห็นวงกลมสีแดงที่บงบอกวันซึ่งตองสงมอบเงินสามสิบ

ลานเพื่อนำไปไถบานแสนรักของเธอเดนหราอยู เธอทำเครื่องหมายนี้

ดวยตัวของเธอเอง เพื่อใหมันเปนเครื่องเตือนใจตนใหขยันทำงาน เรง

หาเงินทุกทางเพื่อเปาหมายสำคัญของครอบครัว 

คะโอะคือโอกาสสำคัญของเธอ ถาเธอไดงานนี้ เงินเปนลานจะ
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ลอยเขากระเปา โอกาสไถบานจะใกลเขามาอีกนิด... 

คนที่ถูกบีบใหสิ้นทางกระแทกโทรศัพทมือถือลงกับโซฟาตัวนิ่มที่

เธอนั่งอยู มือที่จิกหมอนเปลี่ยนเปนทุบหมอนโดยคิดวาหมอนที่นา

สงสารนั้นเปนใบหนาที่เรียบเฉยราวหินผาของ โคจิมะ ไทจิ! 

สุดทายหลังจากรอใหเวลาผานไปนานราวสิบนาท ี ความโกรธ

จางลง สติกลับมาสูตัวมากขึ้น แพรทับทิมที่ตองการเงินจนยอมทำเรื่อง

ที่ผูหญิงดีๆ เขาไมทำกันหลายเรื่องแลวก็จำตองควาโทรศัพทมากดโทร. 

ออกอีกครั้ง 

คลายกับวาปลายสายกำลังรอเธออยูเชนกัน เพราะโทร. ปุบเขาก็

รับปบ 

“แพรทับทิมคะ” 

ทันทีที่ไดยินเสียงขานชื่อตนเองออกมา ริมฝปากบางเฉียบของ 

โคจิมะ ไทจิ ชายผูกุมอำนาจสูงสุดของคะโอะก็เหยียดยิ้ม ผูหญิง... 

โดยเฉพาะผูหญิงไทย ซื้อได! 

“คืนนี้ ที่คอนโดฯ ถาผมไมพบคุณนั่นหมายความวาขอตกลงของ

เราเปนอันลมเลิก” แจงความปรารถนาของตนเองเสร็จสิ้นไทจิก็กดปด

โทรศัพทโดยไมรูเลยวา คำสั่งของเขาทำใหปลายสายถึงกับจิกทึ้งหมอน

นุมเพื่อระบายอารมณอีกนาน 

 

“จะอาบน้ำกอนไหม” 

เสียงถามของไทจิเรียกสติที่ลอยไปยังอดีตใหกลับคืนมา แพร-

ทับทิมเคยคิดวาตนเองนั้นเปนคนกลา ถาไมกลาก็คงไมตอบรับขอเสนอ

เสี่ยงภัยเชนนี้หรอก เธอเคยคิดวาเธอนั้นฉลาด มีไหวพริบ รับมือกับ

ความหื่นของผูชายไดทุกรูปแบบ แตพอตองมาอยูในสถานการณระทึก-

ขวัญ...ในถ้ำเสือ และยังมีเจาเสือรายยืนอยูขางกายใกลจนไดกลิ่นสบู 

ใจสาวก็เตนตึกตัก แทบลืมแผนที่ตนไดวางเอาไว 
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“ไมคะ” แพรทับทิมไมเคยคิดเลยวาเธอตองใชพละกำลังมากมาย

ในการยิ้มและขมเสียงไมใหสั ่น ไมใหแสดงทาวากลัวเสือเจาของถ้ำ 

แหงนี้ 

เสือรายซึ่งมีดวงตายาวรีกวาดมองแขกของตนเองตั้งแตหัวจดเทา 

วันนี้ผูหญิงที่เขาพึงใจตั้งแตแรกเห็นก็ยังสวยเชนเคย ใบหนางดงามนั้น

ยังคงงามล้ำอยางที่เขาจำได ทวา...เธอดันประโคมเครื่องสำอางเอาไว

จนมองไมเห็นผิวจริงของเธอเลย นั่นเปนสาเหตุที่ทำใหเขาบอกใหเธอไป

อาบน้ำ เพราะแมไทจิจะขายเครื่องสำอาง แตเขาไมชอบกลิ่นและรสของ

พวกมันเลยสักนิด 

อาหารที่ปรุงแตงเอาไวหรูหราอาจนารับประทานก็จริง แตรสชาติ

มักผิดเพี้ยน ไมลื่นคอ และเมื่อกินไปแลวยังอาจเปนพิษตอทองไสอีกตาง

หาก ดังนั้นไทจิจึงมักจะเลือกกินแตของธรรมชาติ ชอบความงามในแบบ

ธรรมชาติมากกวา 

แพรทับทิมคนนี้นี่แหละที่งามแบบธรรมชาต ิ ผูหญิงรอยคนคงมี

เพียงคนเดียวกระมังที่ไมทำศัลยกรรมเลยก็งดงามสมบูรณแบบ ภาพเธอ

ที่สวมทูพีซไมแตงหนาเลยในครั้งแรกที่พบกันยังตรึงตรา ยิ่งเมื่อเขาเห็น

ภาพของเธอในอัลบัมที่อัศนีสงไปให เมื่อกวาดตามองเรือนรางเปลือย

เปลาที่นอนระทดระทวยคว่ำหนากับพื้นทราย โดยมีเพียงแคแสงตะวัน

เปนเครื่องนุงหม เขายิ่งรูสึกอยางแรงกลาวาวันหนึ่งเขาจะหมรางเธอ

ดวยรางของตัวเอง...และวันนั้นไดมาถึงแลว 

“อาบสักหนอยดีกวา ไมตองกลัววาจะไมมีเสื ้อผาหรือเครื่อง

สำอางใหใช ผมเตรียมไวใหคุณพรอม” ไทจิวาพลางผายมือไปดานหลัง 

นำสายตาแพรทับทิมใหมองเขาไปยังหองนอนที่สลัวรางเพราะไมไดเปด

ไฟ 

คนสวยลอบกลืนน้ำลายกอนเดินเขามาคลองแขนตนเขากับทอน

แขนเจาของหอง เธอชอนตาขึ้นมองผูชายสูงโปรงที่สูงกวาเธอเกือบหนึ่ง
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ฝามือแลวยิ้มใหเขาอยางออนหวาน “ที่บอกวาไมอาบนะ เพราะวันนี้ฉัน

คงอยูไมนานนะคะ” 

ไทจิเกือบสะบัดมือที่ควาแขนเขาเอาไวออก เธอสวยก็จริง...แต

สวยแลวเลนตัวมากแบบนี้เขาไมชอบ! 

พอเห็นใบหนาของเสือรายบูดบึ้งไมมีรอยยิ้มเหลืออยู แพรทับทิม

ก็แนบหนาอกลงกับตนแขนที่เธอกอดเอาไว หวังใหอารมณเขาดีขึ้นนิด

หนอย แลวเดินพาเขาไปยังหองรับแขกดานหนาที่อยูไกลจากหองนอน

ซึ่งเปดประตูรอเธออยู 

“คุณกำลังทำใหผมเสียเวลา” ไทจิพูดเสียงเรียบ หนาก็เรียบ...จน

ดุ 

ยิ่งเห็นเขาดุ แพรทับทิมยิ ่งยิ ้มหวานและขยับหนาอกเสียดส ี

ตนแขนเขา พรอมพูดเสียงออดออน “อยาเพิ่งงอนสิคะ ฉันรูวาคุณคง 

ไมพอใจ แตฉันก็มีเหตุผลของฉัน” 

ไทจิแคนยิ้มมุมปาก กอนดึงแขนตนเองออกจากมือที่กุมมันเอาไว 

“ผมไมไดมาที่นี่เพื่อฟงเหตุผล” 

รอยยิ้มของแพรทับทิมเจื่อนลงเล็กนอยเมื่อเห็นวามารยาของเธอ

ไมสามารถทำใหเขาอารมณดีขึ้นมาได แตเธอกังวลอยูเพียงไมกี่วินาทีก็

กลับมาระรื ่นเหมือนเดิมได “ฉันรู ดีคะวาคุณมาที่นี ่เพื ่ออะไร แต... 

ขอตกลงของเรามันไมใชแบบนี้นี่คะ” 

หัวคิ ้วเขมขมวดเขาหากันกอนที่ไทจิจะเอยขอสัญญาออกมา 

“ผมไดคุณ คุณไดงาน นี่ไมใชเหรอขอตกลงของเรา” 

แพรทับทิมเกือบยกมือขึ้นตบหนาผูชายปากรายดวยความโกรธ 

ผูชายคนนี้แยที่สุด พูดอะไรออกมาไมเคยเกรงใจเธอเลย 

ออ...ใชสิ เขาจะตองมาเกรงใจ มาถนอมน้ำใจเธอทำไม เพราะ

สำหรับเขาแลว เธอมันก็แคผูหญิงที่ยอมขายตัวเพื่อแลกกับงานเทานั้น

นี่! 
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ฮึ! เจาเสือรายไมรูหรอกวานางกวางสาวเนื้อออนแบบเธอนี่ เคย

หลอกเสือมาเชือดคอเอาหนังมาทำเสื้อคลุมใสเลนหลายตัวแลว และ

หนังของเสือขาวแบบเขา คงเปนเสื้อคลุมตัวที่สวยที่สุดของเธอแนๆ 
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เมือ่รูดวีาสดุทายแลวเธอจะไดดดัหลงัผูชายหืน่ปากรายคนน้ี

อยางไร สนุกและสะใจเพียงไหนในบั้นปลาย แพรทับทิมก็ยิ้มออกมาได

อีกครา “ผิดคะ ขอตกลงของเราก็คือ ฉันไดงาน คุณถึงจะไดฉันตางหาก

ละคะ” 

คิ้วเขมที่ขมวดเขาหากันเลิกสูงขึ้นนิดเมื่อไดฟงขอตกลงที่พอสลับ

ประโยคแลว ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไป “ปกติแลวผูหญิงสวยมักจะโง แตคุณคง

เปนหนึ่งในผูหญิงที่ทั้งสวย...ทั้งฉลาด” 

หลังไดฟงคำประชดจบ แพรทับทิมก็ยกมือขึ้นไหวแนบอกกวาง

ตรงหนา “ขอบคุณที่ชมคะ” 

ไทจิเหลือบมองกิริยานุมนวลทวาก็เปยมไปดวยเสนหและความ

มั่นใจของสาวไทยตรงหนา เธอคือความสมบูรณแบบ ดวงตาของเธอ

จับใจเขานัก เพราะมันเปนดวงตาซึ่งรวมเอาความรูสึกหลายอยางที่ 

แตกตางมาหลอมรวมกันไดอยางนาประหลาดใจ 

นาทีหนึ่งเธอมองเขาอยางทาทายราวกับนางระบำที่กำลังยั่วยวน

สุลตาน แตวินาทีถัดมาเทานั้นดวงตาคูนั้นก็เปลี่ยนไป มันไรเดียงสา 

ออนเยาว ออนตอโลกเหลือเกิน 

2 
 หนี 
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ยิ่งไดเห็น ไดอยูใกลเขาก็ยิ่งอยากไดเธอ อยากรูนักวาตัวตนของ

เธอบนเตียงนั้นจะเปนเชนไร นางระบำผูโชกโชนในการบำเรอชาย หรือ

วา...สาวนอยไรเดียงสาไมเคยผานมือผูใด! 

มือใหญเอื ้อมไปจับไหลบอบบางเอาไวแลวดึงใหเขามาหาตัว

โดยที่แพรทับทิมก็ไมไดขัดขืน อันที่จริงเธอคลอยตามอยางเต็มใจดวย

การโอบเอวเขาเอาไวแนน แลวแนบใบหนาลงกับแผนอกกวางอีกตางหาก 

ที่แพรทับทิมทำเชนนี้ก็เพื่อจะผอนอารมณของไทจิใหเบาลง “วัน

ใดที่คะโอะเซ็นสัญญาใหฉันเปนพรีเซนเตอร วันนั้นฉันจะเปนของคุณ 

ฉันไมผิดสัญญาหรอกคะ แตคุณนั่นแหละที่ตองทำตามสัญญาที่คุณ 

เสนอมากอน” 

มือใหญที่กุมไหลหญิงสาวเอาไวคอยๆ ลูบและเลื่อนลงไปตาม

แนวแผนหลัง ใบหนาที่ซุกอยูกับอกกวางมีริ้วรอยแหงความตื่นกลัว แต

รางโปรงบางไมถอยหนี กลับเบียดตัวเขาหารางแข็งแกรงจนเนื้อตัวแทบ

จะหลอมเปนเนื้อเดียวกัน 

ความรูสึกที่พุงจี๊ดขึ้นมาจากชองทองตรงไปสูสมองภายในเสี้ยว

วินาทีทำใหไทจิรูสึกประหลาดใจพอๆ กับพอใจ นานแลวที่เขาไมไดมี

ความรูสึกพึงพอใจเชนนี้ 

นานๆ ทีเขาจึงจะไดพบหญิงสาวที ่ถูกใจเขาไปเสียทุกอยาง 

ฉะนั้น...ลองเลนเจาลอเอาเถิดกับเธอดูสักนิดก็นาจะดี บางที การเติม

เต็มที่ใชเวลาเพียงแคครึ่งชั่วโมงอาจไมสุขเทากับการคอยๆ และเล็ม 

ขนมแสนหวาน แสนนารัก แสนนุมนิ่ม แตก็แสนจะเยายวนใจชิ้นนี้ก็ได 

“ตกลงวาเปนผมเองสินะที่ผิด ผิดที่ทำสัญญาไมรอบคอบจนถูก

คุณเอาเปรียบ” 

“เอาเปรียบเหรอคะ” แพรทับทิมขึ้นเสียงสูงพรอมเงยหนาขึ้นมอง

ผูชายที่กำลังกมลงมามองหนาเธออยูเชนกัน 

ในระยะที่ใกลแคคืบ หญิงสาวเห็นประกายตาระยิบระยับราว 
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เด็กชายที่เพิ่งไดของเลนถูกใจอยางชัดเจน กอนประกายของดวงตานั้น

จะคอยๆ เบลอเพราะใบหนาของไทจิกมต่ำลงมาหาเธอ 

แพรทับทิมเบี่ยงหนาหนีเพียงนิดเดียวเพื่อไมใหริมฝปากเขาหา

กำไรจากริมฝปากเธอไดถนัดถนี่ 

“เอะ! ใครกันแนคะที่ถูกเอาเปรียบ ฉันยังไมไดอะไรสักอยางก็ถูก

รังแกแลว” 

ไทจิไมเคยรูสึกมีความสุขแบบนี้มานานแลว ปกติแลวเขากับ 

ผูหญิงใชเวลาอยูดวยกันเต็มที่เพียงแคไมถึงชั่วโมง ไมมีเวลาโอโลม 

กันแบบนี้หรอก ดังนั้นยิ่งอยูกับเธอนานขึ้น เขาก็ยิ่งแนใจวาเขาคิดไมผิด

ที่จะคอยๆ และเล็มขนมหวานชิ้นนี้ไปอยางชาๆ 

“รังแก ผมยังไมไดรังแกคุณเลยนะ เพราะถาผมจะรังแกนะมัน

ตองแบบนี้” มือใหญที่วางอยูบนบั้นเอวเลื่อนขึ้นมาอยางรวดเร็วไป

ประคองตนคอเธอเอาไว กอนริมฝปากที่กำลังแยมยิ้มจะแนบตามลงมา

แบบไมพลาดเปาเปนครั้งที่สอง 

เพราะหนนี้ใบหนาแพรทับทิมถูกตรึงเอาไวเธอจึงเบี่ยงหนีไมทัน 

แตถึงจะหนีไมทันกวางสาวเจนภัยแบบเธอก็ไมยอมเผยอปากใหเขา 

ลวงล้ำเขามาเด็ดขาด 

เมื่อปราการตรงหนาแข็งตระหงานแบบนี้ ไทจิก็ไมแข็งขืนบุก

ทะลวงเขาไป เขาหยุดเมื่อเธอไมโอนออน ริมฝปากที่แนบกับเรียวปาก

บางเลื่อนไปประทับยังกกหู และเอยขอความชื่นชมเธอออกมา 

“คุณเปนผูหญิงฉลาด สวย แลวก็แข็งมาก แตรูเอาไวนะ...ผม

ชอบผูหญิงแบบคุณนี่แหละ” 

 

แพรทับทิมเดินเร็วจนเกือบเปนวิ่งออกมาจากคอนโดฯ หรู

ริมแมน้ำเจาพระยา เธอเพิ ่งรู ว ามือเธอสั ่น สั ่นมากดวยเพราะเธอ 

ไมสามารถสอดลูกกุญแจรถลงชองของมันได 
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มันนาขันที่จูบแบบผิวเผินจูบเดียวก็ทำใหเธอสั่นไดถึงขนาดนี้ 

จูบเหรอ อี๋! เมื่อคิดถึงสิ่งที่ตองเสียไปเพื่อแลกกับสิ่งที่เธอตองการ 

แพรทับทิมก็ยกหลังมือขึ้นมาถูริมฝปากตนเองแรงๆ แตดูเหมือนวายิ่งถู

ออก รอยจารึกก็ยิ่งติดตรึงแนนขึ้นจนคนเช็ดออกอาการหงุดหงิด 

หญิงสาวตวัดดวงตากลับไปมองคอนโดฯ หรู ใบหนางามเงยขึ้น

จนคอเกือบตั้งบา แพรทับทิมเดาไมถูกหรอกวาหองเชือดที่เธอเพิ่งหลุด

ออกมาไดนะมันอยูตรงไหน สวนไหนกันแนของคอนโดฯ นี้ เธอจึงทำได

เพียงมองไปทั่วๆ กอนคอนใหคอนโดฯ นั้นจนคอเกือบเคล็ด 

นิ้วเรียวสวยบิดประตูเปดล็อกรถแลวกาวเขาไปนั่ง หญิงสาวรูดีวา

ใจเธอยังไมสงบ ทวาก็ไมอยากอยูตรงนี้ ในดินแดนของเสือรายตอไปอีก

แมแตวินาทีเดียว เธอรีบสตารตรถแลวขับฉิวออกไป 

 

อาชีพนางแบบน้ันหาเงินไดงายและมาก แตแพรทับทิมซึ่ง

เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีไมเคยเห็นคุณคา ไดเงินมาเธอก็ใชไปกับ

การทองเท่ียว เส้ือผา รองเทา กระเปา ปารต้ี ดังน้ันเม่ือมาถึงคราวตกต่ำ 

เธอจึงไดแตยอนคิดถึงโอกาสที่ผานไปแลวและ...เสียดาย 

แพรทับทิมปดประต ู ล็อกหอง สลัดขาเพื่อใหรองเทาหลุดออก

จากเทา ทิ้งกระเปาลงกับพื้นหอง กอนเดินโซซัดโซเซผานครัวเล็กๆ หอง

นั่งเลนที่รกรุกรังไปดวยราวเสื้อผา เพื่อมายังเตียงเล็กซึ่งอยูมุมในสุดของ

หองขนาดเล็กจิ๋วซึ่งเธอเชาเอาไวเปนที่ซุกหัวนอน 

ทุกครั้งที่เธอกลับมายังหองนี ้ หญิงสาวจะรูสึกเหนื่อยลาไปทั้ง

กายและใจเสมอ เนื่องจากอยูภายนอกเธออาจจะยังเชิดหนาชูคอหลอก

ผูคนวายังสบายดีได แตเมื่อเขามาในหองแลวเธอก็ตองยอมรับสภาพ

ของการเปนคนสิ้นเนื้อประดาตัว 

ภายในหองขนาดเล็กสุดของคอนโดฯ นี้เต็มไปดวยราวแขวน

เสื้อผา กองกระเปาและรองเทาแบรนดเนมที่ยังขายเปนของมือสองไมได 
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เครื่องเรือนนั้นอนาถาที่สุดเพราะมีเพียงฟูกขนาดนอนคนเดียววางอยูกับ

พื้น โซฟาราคาถูกวางชิดอยูอีกมุมหนึ่ง โตะพับไดแบบญี่ปุนวางเอาไว

หนาโซฟา โทรทัศนขนาด 21 นิ้วซึ่งนำมาจากบานตั้งอยูบนกองหนังสือ

แฟชั ่น ครัวขนาดเล็กซึ ่งติดมากับหอง และแอรคอนดิชันที ่เปนสิ ่ง

ฟุมเฟอยอยางเดียวที่เธอขาดไมได 

หญิงสาวที่ทิ้งตัวนอนหงายอยูบนเตียงเล็กปลอยใหหยาดน้ำไหล

ซึมออกมาจากหางตา แตเธอยอมปลอยใหความออนแอนั้นอยูกับเธอไม

นานก็ปาดน้ำตาทิ้งไป กอนลุกขึ้นมาควานหาสลัดซึ่งมักจะมีติดตูเย็น

เอาไวเสมอกินกันตาย 

ตลกดีนะ แตกอนนี้ สมัยที่มีเงินมากมาย เธอเลือกที่จะไมกินโนน 

นี่ นั่น เพราะกลัวอวน อาหารแพงระยับเธออาจสั่งมาแลวรับประทานแค

สองสามคำกอนวางทิ้ง สวนตอนนี้...แมไมมีปญหาเรื่องน้ำหนัก ไมได

กลัวอวน แต...ไมมีปญญาซื้ออะไรกิน! 

สลัดผักเหี่ยวๆ นี่คงแชอยูในตูเย็นวันสองวันแลวกระมัง แตแพร-

ทับทิมไมมีทางเลือก วันนี้เธอทำงานทั้งวัน และงานสุดทายที่คอนโดฯ 

ของ โคจิมะ ไทจิ ก็เรียกพลังออกไปจากรางเธอจนหมด ตอนนี้เธอไมมี

แรงแมแตจะลงไปซื้อบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปสักถวยมากินดวยซ้ำ 

หญิงสาวถือสลัดผักที่ยังอยูในกลองโฟมมือหนึ่ง สวนอีกมือก็กม

ลงไปหยิบกระเปาสะพายที่ทิ้งเอาไวใกลหองครัวติดมือมาดวย 

กินสลัดกันตายไปไดคำสองคำ หญิงสาวก็วางชอนเพื่อไปทำ

กิจวัตรที่สองเดือนมานี้เธอทำเปนประจำจนแทบจะเรียกไดวานี่คือนิสัย

ใหมของเธอไปแลว มือเรียวควานหาเงินสดและเช็คที่ไดมาจากการถาย

แบบ หรือไปโชวตัวออกมานับ 

วันนี้เธอไปถายแบบมาในชวงเชา งานของคนกันเองจึงไดเงินไม

มาก แต...ก็ไดเปนเงินสด เงินกอนนี้เธอตองเก็บเอาไวจายคาคอนโดฯ 

คาเชารถ และคากินอยู สวนเช็คที่เพิ่งไดจากงานถายแบบงานใหญ 
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หญิงสาวมือสั่นนอยๆ เมื่อหยิบเอาเช็คที่เธอแลกมาดวยเนื้อตัวของเธอ

ออกมา 

จำนวนเลขศูนยที่อยูในเช็ค มากพอๆ กับยางอายที่เธอขูดออกไป

จากใบหนา 

หนังสือชื่อ แพรทับทิม วางแผงไปราวสองเดือนแลว ผลของมัน

ทำใหชื่อของเธอ หนาของเธอ และหุนของเธอติดตาตรึงใจผูคนมากอยู 

เพราะมันเปนอัลบัมรวมรูปที่โปแตไมเปลือยซึ่งถายโดยชางภาพดาวรุง

ของเมืองไทย อัศนีเพื่อนเธอนั่นเอง 

บอกตรงๆ วาตอนไปถายอัลบัมนี้ที ่ญี ่ปุน แพรทับทิมไมรู สึก

อับอายเลยเพราะทริปนี้เธอไปกับเพื่อนๆ ทั้งนั้น ชางหนาชางผมก็สาว

ประเภทสองที่มีฝมือขั้นเทพ อัศนีรึก็คุนเคย เชื่อใจกันดี เวลาทำงานเธอ

ออกจะสนุกเสียดวยซ้ำเพราะสามารถออกแบบทาทางและความคิดเห็น

ไดตามแตใจชอบ 

ในขั้นของการเลือกรูป แมจะมีรูปที่เธอไมตองการเพราะคิดวาโป

ไปตีพิมพอยูในหนังสือบาง แตก็ถือวาอัศนียังปรานีเธอ ไมไดเลือกที่โป

มากกวานั้นลงไป และเมื่อเลือกภาพเรียบรอยแลว อัศนีก็มอบฟลมที่

ถายมาทั้งหมดใหเธอนำไปทำลายเอาเอง 

เพื่อนซึ่งชักชวนเธอใหเขาสูวงการบอกใหเธอเขาใจวา เราทำ

หนังสือเพื่อขาย เพราะฉะนั้นมันก็ตองมีรูปที่เอาไวโชว และรูปที่เอาไว

ขาย แพรทับทิมตองเขาใจและตองทำใจ 

ตอหนาเพื่อนที่พยายามกลอมและปลอบโยน เธอไดแตถอน- 

หายใจหนักๆ ออกมากอนยินยอม ทวา...ทุกคนคงไมรูวาตั้งแตหนังสือ

ออกไป หญิงสาวเจาของช่ือหนังสือกลับยังไมกลาเปดหนังสือเลมน้ันดเูลย

สักครั้ง ในขณะที่คนทั้งโลกคงดูและวิพากษวิจารณรูปรางเธอสนุกปาก

ไปแลว 

...ก็ขนาดพี่ๆ กับนองเธอก็ยังเคยดูมาแลวเลย... 
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พอคิดถึงพี่ๆ และนองสาว แพรทับทิมก็เกิดอาการอิ่มขึ ้นมา

กะทันหันทั้งที่เพิ่งกินสลัดไปไดไมกี่คำ เธอโยนเช็คมูลคาเจ็ดหลักลงกับ

โตะอยางไมอินังขังขอบ น้ำรอนๆ เริ่มปริ่มดวงตาอีกหนจนตองเอนตัว 

พาดคอกับเบาะโซฟาที่อยูดานหลัง เชิดหนาใหมันสูงๆ น้ำตาจะไดไม

ไหลออกมา 

พี่เพชรไมเขาใจเธอ และถึงกับตอวาเธอมากมายหลังจากไดเห็น

หนังสือขายเรือนรางของเธอเลมนี้เขา 

‘ทำไมทับทิมถึงตองทำแบบนี้’ 

เสียงของพี่ชายยังคงกองอยูในหู ใบหนาของพี่ ดวงตาเจ็บช้ำ 

คูนั้นยังตราตรึงอยูในความทรงจำ แพรทับทิมรูวาพี่เพชรคงปวดราว คง

คิดวาเปนความผิดตนเองที่ไมมีปญญาหาเงินมาใชหนี้จนนองสาวตอง

ไปแกผาแกผอนตากหนาผูคนทั้งประเทศแบบนี้ 

แต...แพรทับทิมมีทางเลือกหรือ ระยะเวลาสามเดือนกับเงินถึง

สามสิบลานเหมือนเชือกซึ่งรัดแนนขึ้นทุกทีๆ ที่ลำคอ ตัวเธอเองนั้นมีวุฒิ

แคระดับมัธยมปลาย ดวยวุฒิเพียงแคนี้ อีกกี่ชาติถึงจะหาเงินไดครบ

สามสิบลานก็ไมรู พี่เพชรตอนนั้นยังเปนโปรแกรมเมอรที่เก็บตัวยังไมได

กาวเขามาเปนนายแบบ พี่พลอยแมจะทำงานดี มีเงินเดือนมากพอดูแล

ตัวเองได แตจะมีปญญาหาเงินสามสิบลานมาไดไหม สวนยายมุกนั้นยิ่ง

แลวใหญ ยังเด็ก เพิ่งเรียนจบ งานการทำเปนรึเปลาก็ไมรู ยิ่งคิดแพร-

ทับทิมก็รูสึกวาหนี้จำนวนนั้นอาจมีเธอเพียงคนเดียวที่จะใชความสวยหา

มาได อาจไมไดครบถวน แตอยางไรเธอก็จะทำใหดีที่สุดเทาที่จะทำได 

น้ำตาอุนๆ ไหลลงมาจนไดแมแพรทับทิมจะพยายามเชิดหนาให

สูงไวแลว ความทอกับจำนวนเงินที่มากมายมหาศาล ความหวาดกลัว

เมื่อตองพบ ตองตอรองกับบรรดาเสือสิงหกระทิงแรดอยูทุกเมื่อเชื่อวัน 

ความนอยใจที่พี่ชายไมเขาใจเธอบางเลย ความเดียวดายที่ตองสูตาม

ลำพังคนเดียว และความคิดถึง...พอ ทำใหหญิงสาวปลอยความออนแอ
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ลงมาจากดวงตา 

เมื่อคิดถึงพอซึ่งสรางหนี้สินเอาไวมากมายใหลูกๆ ตองเดือดรอน 

แพรทับทิมก็สะอื้นหนัก 

ถูกละ แมวาเหตุแหงการลมครืนของครอบครัววงศนวลนางคือ

ความผิดพลาดของพอซึ่งเปนเจาของรานเพชรสุดหรู พอซึ่งเปนที่รักของ

ลูกๆ กอหนี้เพราะการพนันเอาไว กอนจะชิงหนีจากพวกลูกไปเพราะรับ

ผลแหงการกระทำของตนไมได แตพอ...พอจา ลูกอยากบอกวาลูกไมเคย

โทษพอเลย หากจะโทษก็ตองโทษนางตัวรายที่ลอลวงใหพอลุมหลงใน

อบายมุขนั่นตางหาก! 

ความเศรา ความแคน ผลักดันใหน้ำตายิ่งไหลทะลักออกมาจาก

ดวงตาคูงาม รางบางสะอื้นดังปมจะขาดใจ ตอหนาคนอื่นแพรทับทิม

อาจเชิดหนาสู ทำเปนเขมแข็งได แต...ความเขมแข็งของเธอก็มีขีดจำกัด 

ทุกครั้งที่เธอคิดถึงพอ คิดถึงนางมารคนนั้น เธอมักจะอดใจเอาไวไมไหว

เสียทุกที 

มันชื่อฝายคำ! แสดงตัววาเปนแมเลี้ยงมาจากเมืองเหนือ เพราะ

มันสวย มันดูดี มันจึงจับพอของเธอเอาไวได และแมจะไมเห็นดวยกับ

พอนัก แตลูกๆ ซึ่งโตพอสมควรแลวก็ไมคิดจะหามปรามพอ ลูกทุกคน

ลวนอยากเห็นพอมีความสุขกันทั้งนั้น 

‘พอไมคิดจะแตงงานใหมหรอกลูก คนที่พอรักมีเพียงคนเดียวคือ

แมของลูก แต...พอลูกโตกันหมดแลวพอก็อดเหงาไมได พออยากมีใคร

สักคนที่อยูเคียงขางในวันที่พอมีความรูสึกแบบนั้น ลูกๆ คงไมคิดวาพอ

ทรยศแมเขาหรอกนะ’ 

ความในใจของพอยังคงติดตรึงอยูในใจเธอ พอรักแมมากแคไหน

เธอรูดี ขาวของทุกชิ้นของแมยังคงอยูในหองเหมือนเดิม เหมือนแมไม

เคยจากพอและลูกๆ ไปไหนเลย เมื่อคิดถึง ลูกๆ จะเขาไปในหองของแม 

สูดดมกลิ่นหอม ระลึกถึงความทรงจำ และความรักที่แมมีใหลูกทุกคนได
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เสมอ 

เพราะแบบนี้ไงเลา ลูกทุกคนจึงรวมมือกันหาเงินทุกวิถีทางเพื่อ

รักษาบานซึ่งเต็มเปยมไปดวยความรักและความสุขเอาไว! 

สวนฝายคำและไหมทองลูกติดของเธอนั้น พอซื้อบานใหพวกมัน

อยูในหมูบานสุดหรูแหงหนึ่ง เลี้ยงดูพวกนั้นอยางดี จัดใหพบกับลูกๆ 

ของทานบางในบางครั้ง 

พวกมันแกลงเปนคนดี เนียนมาก สมกับที่ตอนนี้ไหมทองกลาย

เปนนางเอกละครหนาใหมของโทรทัศนชองหนึ่งไปแลว พวกมันสูบเอา

เงินทองของมีคาของพอไป ในขณะที่ผลักดันใหพอเขาบอนจน...ติด

อบายมุขในที่สุด 

จริงอยูวามันก็แคแนะนำใหพอไปเที่ยว ไปเขาบอน และพอก็เปน

ฝายติดการพนันเอง แตถามันไมพาไป พอเธอจะหลงผิดไปแบบนี้ไหม! 

แพรทับทิมกัดริมฝปากแนนเพื่อกั้นกอนสะอื้น หญิงสาวไมอยาก

ยอมรับวาตัวเธอและพวกพี่นองก็มีสวนผิดที่ไมระวัง ไมระแวง ไมรูสึก

เลยวาพอนั้นเปลี่ยนไปมากในพักหลัง พอไปเมืองนอกบอย สีหนาสีตา

ย่ำแยลงทุกที กวาจะรู...ทุกอยางก็สายเกินแกเสียแลว 

วันเกิดเหตุเพราะพอตื่นสาย นมเชื่อมจึงโทร. ไปรายงานความผิด

ปกติใหเพลิงเพชรไดรู พี่เพชรโทร. หาเธอที่ตอนนั้นยังนอนไมตื่นดีใหไปดู

พอ แพรทับทิมจำใจตื่นอยางหงุดหงิด แตเมื่อใชกุญแจสำรองเปดเขาไป

ในหองของพอแลวเธอก็ตองช็อก 

ภาพพอนอนคว่ำหนาอยูบนพื้นกลางหองยังติดตาเธอจนถึงวันนี้ 

พอ...จากลูกๆ ไปแลวดวยอาการหัวใจวายเฉียบพลัน 

พี่เพชรและนมเชื่อมคือหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานศพใหพอ มุก

ซึ ่งตั ้งใจบินกลับมาจากลอนดอนเพื่อเซอรไพรสพอและพี่ๆ กลับถูก

เซอรไพรสเสียเองดวยเรื่องรายที่สุดในชีวิตของเธอ 

หัวใจของลูกทุกคนแหลกสลายจนลืมสังเกตวา...คนรักของพอ 
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ไมไดมารวมอาลัยตอการจากไปของพอเลยสักวัน และกวาจะรูวานางนกรู

พวกนั้นบินหนีความรับผิดชอบไปแลวก็อีกนานตอมา 

 

หลังงานศพของพอ ลกูๆ ทกุคนจึงไดทราบวาอะไรคอืสาเหตุ

แหงการหัวใจวายเฉียบพลันของทาน 

แพรทับทิมยังจดจำวันที่เปลี่ยนชีวิตของเธอไปตลอดกาลวันนั้นได

ดี 

สี่พี่นองตระกูล ‘วงศนวลนาง’ ยังอยูในชุดแตงกายสีดำเพื่อไว

ทุกข แตละคนยังมีอาการเศราซึมอยางเห็นไดชัด แพรทับทิมซึ่งในมือมี

แมกาซีนแฟชั่นกมหนามองหนังสือในมือ ทวาดวงตาเธอไมไดซึมซับภาพ

ในหนังสือเขาสูสมองเลย สิ่งที่อยูในใจและสมองเธอคือภาพของพอที่

อุมชูลูกทุกคนอยางรักใครตางหาก 

“ทนายจะมากี่โมงคะพี่เพชร” 

เสียงออดๆ ของพราวมุกนองเล็กของบานดึงหัวใจของแพรทับทิม

ใหกลับคืนมาสูตัว หญิงสาวมองไปยังนองคนเล็กซึ่งนั่งอยูขางพี่ชาย 

ศีรษะซึ่งซบอยูกับบากวางบงชัดวาเธอกำลังตองการการปลอบประโลม

พอๆ กับตองการการพักผอนอยางเต็มที่ 

นองสาวคนเล็กของเธอดูเหมือนจะยังช็อกกับความสูญเสียใน 

ครั้งนี้ จึงออนลาไปทั้งกายทั้งใจ แตกตางจากพี่ๆ ซึ่งโตกวา รับความ

เปล่ียนแปลงของโลกไดมากกวา และเก็บซอนอารมณเอาไวไดมิดชิดกวา 

ยังไมทันที่เพลิงเพชรซึ่งนั่งเปนหลักอยูขางกายนองสาวจะตอบ

อะไร รางหนาของคุณธนาซึ่งเปนทนายความก็โผลเขามาในหองรับแขก

พรอมเอย 

“สวัสดีครับคุณๆ ตองขอโทษนะครับที่ทำใหตองรอ” 

เสียงรองทักทำใหทุกคนที่นั่งอยูในหองรับแขกแสนโออาหันไป

ยกมือไหวทำความเคารพผูมาใหม 
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นมเชื่อม คนเกาคนแกที่เลี ้ยงดูสี ่พี ่นองมาตั้งแตคุณอาทิตยา

มารดาของทั้งสี ่จากไป ทำทาจะเดินจากไปเมื่อสงคุณทนายถึงหอง

รับแขกแลว ทวาเพลิงเพชรเรียกเธอเอาไวเสียกอน 

“เชิญครับนมเชื ่อม ตอนนี้นมก็เปรียบเสมือนญาติผู ใหญคน

สุดทายของพวกเราแลว” 

สาวใหญวัยหาสิบกวาเช็ดน้ำตาปอยกับฐานะซึ่งคุณหนูของเธอ

มอบให กอนเดินเขามานั่งที่โซฟาเดี่ยวตรงขามกับคุณทนาย 

ธนายกกระเปาเอกสารวางบนโตะ หยิบแฟมออกมาถือไวนิ่งๆ 

กอนมองหนาบรรดาลูกของเจานายทุกคนแลวลอบถอนหายใจออกมา 

ชายสูงวัยรูสึกอึดอัดอยางยิ่งที่จะเอย ทวา...เขาก็ตองทำตามหนาที่ที่ได

รับมอบหมายมา 

“คือ...ผมอยากจะบอกคุณๆ วา คุณทานไมมีทรัพยสินอะไรเหลือ

อยูเลยนะครับ เออ...รวมท้ังบานหลังน้ีก็ยังติดจำนองอยูสามสิบลานบาท” 

“สามสิบลาน!” ทั้งสี่พี่นองอุทานออกมาพรอมกัน ทุกคนรูสึก

เหมือนเห็นฟาผาลงมากลางแดดจา แมกาซีนในมือแพรทับทิมหลุดลงไป

กองอยูกับพื้น หญิงสาวมองหนาคุณธนาเขม็ง อยากใหเขายิ้มแลวพูด

วาลอเลน แต...พอเห็นสีหนาลำบากใจของเขาแลว กอนขมๆ ก็จุกขึ้นมา

ที่คอหอยของเธอ 

“ครับ...สามสิบลาน และเวลานี้เจาสัวบุญชัยซึ่งเปนเจาหนี้ของ

พวกคุณก็ฝากสัญญาการกูเงินซึ่งคุณทานลงลายมือไวเปนหลักฐานมา

ใหพวกคุณทุกคนดูดวยนะครับ และที่เรงดวนที่สุดก็คือบานหลังนี้กำลัง

จะหมดสัญญาในอีกสามเดือนขางหนา ถาพวกคุณไมนำเงินไปไถถอน

เจาสัวบุญชัยก็จะยึดบานหลังนี ้ สวนนี่เปนสำเนาเอกสารการกูยืมที่ 

เจาสัวบุญชัยฝากมาใหพวกคุณครับ” 
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แพรทับทิมหันไปมองพ่ีชายท่ีนั่งอึ้งอยูตรงหนา กอนจะ

เหลือบมองพลอยบุษยที่หยิบเอกสารสารพันซึ่งคุณทนายนำมาประกอบ

การเอยอางมาตรวจดู 

เธอนั้นไมมีความรูอะไร ถึงดูก็ไมรู ฟงก็ไมออกวาสิ่งที่ธนากำลัง

สาธยายออกมานั้นเขาพูดจริงหรือพูดเลน แตพี่พลอยที่จบมาทางดาน

บัญชี ดูแลเรื่องเอกสารตางๆ ตองรู ตองเขาใจแนๆ 

นาน...เนิ่นนานเหลือเกินกวาพลอยบุษยจะเงยหนาขึ้นมองพี่นอง

และ...พยักหนานอยๆ 

คำยืนยันของพลอยบุษยทำใหทุกคนรูสึกคลายโลกเพิ่งจะถลม  

ส่ีพ่ีนองเร่ิมต้ังคำถามกับธนาถึงสาเหตุการเปนหน้ีมูลคามหาศาล คำถาม

ที่ประดังเขามาทำใหทนายความวัยกลางคนจำตองเปดเผยเรื่องราวของ

เพทายใหสี่พี่นองทราบ 

“เออ...ทุกทานก็คงพอจะทราบแลวใชไหมครับ วาคุณทานเลี้ยงดู

แมลูกคูหนึ่งเอาไว” 

พอไมเคยปดบังเรื่องนี้กับลูก และลูกๆ ทุกคนก็ลวนแลวแตเขาใจ

ดี ทุกคนจึงพยักหนารับ 

3 
 แคสติงกับน้ำตาลอาบยาพิษ 
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“คุณฝายคำเปนคนพาคุณทานไปเลนการพนัน บินไปตามกาสิโน

จนทานเริ่มติด ซึ่งแรกๆ ก็ไดบางเสียบาง แตชวงหลังๆ มีแตเสีย และยิ่ง

เสียทานก็ยิ่งทุม หวังจะไดคืน จน...ตองเสียรานจิวเอลรีไปนะครับ” 

ทุกคนน่ังเงียบฟงธนา พ่ีๆ กับนองจะคิดอยางไรบางน้ันแพรทับทิม

ไมทราบ แตเธอนะโกรธ เธอแคนผูหญิงที่ชื่อฝายคำคนนั้นมาก ผูหญิง

คนนั้นมันงูเหาชัดๆ พอเธอดีกับมันและลูกขนาดไหน สงเสียใหลูกมัน

เรียนเทียบเทานองสาวเธอทุกอยาง แตมันกลับมาแวงกัดเอาได! 

แพรทับทิมจมอยูกับความแคนจนไมรู เลยดวยซ้ำวาคุณทนาย

ลากลับไปตั้งแตเมื่อไหร สติเธอถูกดึงกลับมาเมื่อไดยินเสียงโฮลั่นของ

พราวมุก 

“พี่เพชร...ไมจริงใชไหมคะ เราไมเหลืออะไรเลยแมกระทั่งบาน 

เหรอคะ ฮือๆๆ” 

แพรทับทิมเห็นพี่ชายยกแขนโอบรางซึ่งสั่นสะทานดวยแรงสะอื้น

ของนองสาวเอาไว มือใหญลูบหลังใหนองเบาๆ ทวาดวงตาของพี่เหมอ

ลอยไปไกลคลายกำลังคิดอะไรบางอยาง  

“พี่เพชร...เราจะทำยังไงกันตอไปดีคะ เราจะตองเสียบานหลังนี้

ไปจริงๆ หรือคะ ถาเราไมมีเงินไปใชหนี้ อีกไมเกินสามเดือนเจาสัว 

บุญชัยจะตองยึดบานของพวกเราแนๆ คะ” พลอยบุษยเอยขึ้นดวย 

น้ำเสียงสั่นเครือ ขอบตาแดงก่ำ 

“พ่ีไมรูวาทุกคนจะคิดเหมือนพ่ีหรือเปลา พ่ีอยากเก็บบานหลังน้ีไว 

พี่จะลองสูดูนะ พี่คิดวาบานนี้เปนสมบัติของเราทุกคน มันเปนเหมือนรัง

ของนก ที่แมนกจะโบยบินไปแหงหนไหน ก็จะบินกลับมารังของมันเสมอ 

มันจะเปนที่รวมความรักและความอบอุนของเราสี่พี่นองไวตลอดไป” 

เสียงพี่ชายสั่นสะทานดวยความรูสึกสะเทือนใจ 

แพรทับทิมฟงพี่ชายจบก็พลอยน้ำตารวงไปดวย เธอหันไปมอง 

พี่สาวแลวสะอื้นไหเบาๆ สองพี่นองจึงโผเขากอดกัน ปลอบประโลมกัน
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ทั้งที่ยังมืดแปดดาน ไมรูจะทำเชนไรดีกับปญหาที่บิดาทิ้งเอาไวให 

ภาพสี่พี่นองที่กอดกันร่ำไหทำใหนมเชื่อมที่นั่งฟงอยูถึงกับปลอย

โฮออกมา เธอสงสารคุณหนูทั้งสี่เหลือเกิน 

“ทับทิมก็คิดเหมือนพี่เพชรคะ และจะทำทุกอยางเพื่อหาเงินมา

ชวยพี่ไถถอนบานหลังนี้ใหได” แพรทับทิมพูดกับพี่ชายดวยน้ำเสียงเจือ

สะอื้น 

“มุกก็จะชวยดวยอีกแรง” พราวมุกเงยหนาบอกพี่ชายกอนซบ

หนาลงกับบาแข็งแกรงอีกครั้ง 

“เราจะชวยกันรักษารังเกิดที่เราเติบโตมาดวยกันไวใหได บาน

หลังนี้เปนมรดกชิ้นสุดทายที่ผูกพันพวกเราไว เพราะไมวาเราจะแยกยาย

กันไปทำอะไรที่ไหน แตเราจะตองกลับมาเจอกันในวันครบรอบวันตาย

ของคุณพอ พลอยคิดอยางนี้นะคะพี่เพชร” พลอยบุษยเอยขึ้นบางกอน

ปาดน้ำตาออกจากแกมของตนเอง 

“พี่ขอบใจนองๆ ทุกคนนะ แตพี่ก็ไมตองการใหนองๆ ตองลำบาก

ไปดิ้นรน กระเสือกกระสน นองเปนผูหญิง และขางนอกก็มีอันตราย 

รอบดาน พี่จะเรงสงงานที่ทำอยูไปใหบริษัทซอฟตแวรที่ตางประเทศ  

ถาโชคดีเราก็อาจจะปลดหนี้ไดทัน แตระหวางนี้พี่ก็จะหางานอื่นทำไป

ดวยเพื่อรวบรวมเงินใหไดมากที่สุด ถึงแมจะเปนความหวังที่รางเลือน 

แตพี่ก็ไมทอหรอกนะ” 

“เราทุกคนก็จะชวยพี่คะ พี่เพชรไมตองเปนหวง คนเราถาเขาตา

จนก็ตองสูยิบตา” แพรทับทิมเอยขึ้น 

“พี่ก็จะไมยอมแพทั้งที่ยังไมไดตอสู พี่จะทำทุกอยางเพื่อที่จะ

เอาชนะโชคชะตา ซึ่งในที่สุดเราอาจจะชนะก็ได” เสียงของเพลิงเพชร

ทำใหนองๆ ฟงแลวรูสึกเหมือนมีความหวัง 

ความหวังแมจะนอยนิด แตก็ยังดีกวาหมดสิ้นความหวัง! 

“เราทุกคนตองชวยกันคะ ถึงพวกเราจะเปนผูหญิง แตเราก็มี
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สมอง มีสองมือ มีความเปน ‘วงศนวลนาง’ เทาๆ กัน ใชไหมมุก ใชไหม

พี่พลอย เราตองไมยอมแพ!” ดวงตาแพรทับทิมเปนประกาย เมื่อใจฮึดสู 

สมองก็เริ่มทำงาน เรื่องหาเงิน...เธอมีทางหาเงินไดเร็วและมากอยูแลว

ดวยการเปนนางแบบ เปนดารา ซึ่งกอนหนานี้เธอไมเคยสนใจจะทำ

อยางจริงจังมากอน แตตอนนี้เธอไมมีทางเลือกแลว แมจะเปนงานตาก

หนาเธอก็ตองทำ 

เมื่อพลอยบุษยและพราวมุกเห็นเธอเอยอยางจริงจังเชนนี ้พี่และ

นองก็พลอยฮึกเหิมไปดวย ใหมันรูไปสิวาถาพวกเราพี่นองชวยกันแลว

มันจะไมสำเร็จ 

พราวมุกเดินออกจากออมอกของพี่ชายเขาไปหาพี่สาวทั้งสอง 

สามสาวกอดกลมราวกับกำลังรวมพลังใจเพื่อสู สูกับอนาคตที่จะเปน

เชนไรก็สุดรู! 

ทุกคนแยกยายกันไปทำในสิ่งที่ตนคิดเอาไว แพรทับทิมรวมหุน

กับอัศนีทำอัลบัมภาพเฉพาะกิจของตนเองออกมา ผลตอบรับนั้นเรียกได

วาดีเลยทีเดียว ชื่อของเธอกลับมาอยูในกระแสอีกครั้ง มีคนจางงานมาก

ขึ้น แมวางานที่ไดจะเปนแบบถึงลูกถึงคนชนิดที่ดาราหรือนางแบบหนา

ออนไมกลาทำ แตเธอจำตองทำโดยเรียกเงินคาถอด คาปลดสูงลิบ 

เงิน เงิน เงิน ที่หามาได เธอโอนใหพี่เพชรหมด แตผลที่ไดคือ

ทำใหพี่ชายพูดกับเธอนอยลงทุกทีๆ และเมื่อพูดกันทีไรก็จะเปนการตัก

เตือน หามปราม จนในที่สุดเมื่อแพรทับทิมทนปะทะกับพี่ชายไมไหว 

ก็จำตองออกมาเชาคอนโดฯ อยูเอง 

พี่เพชรไมเขาใจเธอ ใครๆ ก็ไมเขาใจเธอ คิดหรือวาเธออยากดัง

โดยการถอดโนนถอดนี่เปนอาหารตาใหชาวบานดู คิดๆ แลวแพรทับทิม

ก็ทนไมไหว จำตองรองไหออกมาอีกรอบ 

เธอเหนื่อย เธอทอ เธอตองการกำลังใจแคไหนไมมีใครรูเลย... 
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เพราะทาง KAO ออกขาวเร่ืองแคสงานไปแลว บริษัทตอง

จัดงานแคสติงขึ้นอยางเรงดวน 

แพรทับทิมในชุดสูทสีขาวของแบรนดดังเดินเขาไปในหองรับรอง

ซึ่งมีผูเขาแขงขันนั่งรอกันอยูแลวสามคน ทุกคนตางก็คุนหนาคุนตากัน

ทั้งนั้นเพราะอยูในวงการเดียวกัน 

แพรทับทิมปรายตามองคูแขงทุกคนอยางประเมิน ที่นั่งอยูใกล

ประตูทางเขาออกที่สุดคืออิสราวดี นางแบบสาวรุนนองของเธอ หาง

ออกไปอีกนิดที่กำลังเลนไอแพดอยูบนโตะคือเน็ตไอดอลคนดังชื่ออะไร

สักอยางแพรทับทิมไมแนใจและไมสนใจ คูแขงของเธอคงเปนดาราสาว

ซึ่งนั่งอยางสบายๆ อยูบนโซฟาขางหนาตาง ใบหนาที่มองออกไปชมนก

ชมไมนั้นสวย ใส ตรงตามคอนเซปตที่คะโอะตองการทุกอยาง 

ยายไหมทองลูกสาวคนเดียวของยายงูพิษฝายคำนี่แหละคูแขงตัว

เอของเธอ! 

นางแบบสาวรุนนองที่เพิ่งเขามาในวงการไมนานยิ้มและยกมือ

ไหวแพรทับทิมเปนคนแรก กอนตบมือไปยังที่นั่งขางกายเบาๆ เปนเชิง

เรียกใหรุนพี่ที่เธอคุนเคยมานั่งเปนเพื่อนกัน 

แพรทับทิมสงยิ้มใหรุนนองนิสัยดีคนนี้แลวเดินเขามานั่งขางๆ “วา

ไงจะคูแขง” 

เสียงหัวเราะใสแจวของอิสราวดีลูกสาวคนสุดทองของนายทหาร

ชื่อดังดึงดูดสายตาของสาวอีกสองคนใหมองมายังตนเสียง “ใหเกียรติ

ออเกินไปแลวคะพี่ทับทิม” 

“สวัสดีคะพี่ทับทิม” เสียงทักทายหวานแววนั้นมาจากดาราสาว

ซึ่งนั่งอยูบนโซฟาตัวงาม 

เพราะไมตองการเปนมารรายในสายตาใคร ดังนั้นแมแพรทับทิม

จะเกลียดยายไหมทองและแมของเจาหลอนยิ่งกวาอะไรก็ตองยิ้มตอบ

ไหมทอง และหันไปรับไหวเน็ตไอดอลที่ทำความเคารพเธอกอน 
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“แหม ไหมไมรูนะคะเนี่ยวาวันนี้ไหมตองมาแขงกับพี่ทับทิม ไม

อยางนั้นไหมไมมาใหเสียเวลาหรอกคะ ใครจะสูพี่ทับทิมได จริงไหมคะ” 

ยายน้ำตาลอาบยาพิษ! แพรทับทิมคิดในใจ ปากเธอยังยิ้ม แต

ดวงตาอยากฉีกเนื ้อไหมทองที่ไมเพียงแตรวมมือกับแมงูพิษของเจา

หลอนสูบเงินพอเธอไป มันยังแยงบทนางเอกและยัดเยียดบทตัวอิจฉา

รับเชิญใหเธอ แลวยังแยงงานถายแบบ งานโฆษณาไปอีกตั้งหลายงาน

ดวยการลดคาตัวลงมา จนเขี่ยคูแขงแบบเธอเสียกระจุย 

แพรทับทิมไมรูวายายไหมทองตั้งตัวเปนคูแขงแยงงานกับเธอ

เพราะอะไร เธอไปทำอะไรใหมันเกลียด แต...เกลียดก็เกลียดสิ คิดจะสู

กันก็มาเลย คนแบบแพรทับทิมไมเคยกลัว และถาคิดวางานนี้จะทำแบบ

เดิมเพื่อเขี่ยเธอใหพนทางได ขอบอกวาไมมีทางยะ! 

“ก็คงจะอยางนั้น” แพรทับทิมยิ้มและตอบรับจนใบหนายิ้มๆ 

ของไหมทองเจื่อนลง 

พอเห็นบรรยากาศภายในหองเริ ่มจะไมคอยดี อิสราวดีก็รีบ

หัวเราะขึ้นมา “ออก็คิดเหมือนไหมคะ นี่ถารูวาพี่ทับทิมมาแคสดวย ออ

คงไมมาหรอก สูกับพี่ทับทิมแพเห็นๆ วันนี้ออนาจะไปเรียนดีกวา ชวงนี้

ขาดเรียนบอยคะ พอเริ่มเขมนแลว” สาวนอยซึ่งเรียนอยูในมหาวิทยาลัย

ของรัฐแลบลิ้นออกมานอยๆ สีหนาสีตาดูไรเดียงสาสมวัย 

เห็นแลวแพรทับทิมก็สบายตาสบายใจจนยิ้มอยางเอ็นดูออกมา 

ในวงการบันเทิงที่มีการแขงขันสูง ไมคอยมีเด็กใสแบวแบบนี้หลุดเขามา

มากนัก สวนใหญจะเปนพวกจิ้งจอกสวมหนังแกะเสียมากกวา “ไดขาว

วาคะแนนก็ไมตกไมใชเหรอ แลวคุณพอจะบนอะไร” 

“พอนะบนไดทุกเรื ่องละคะ พอไมคอยอยากใหออทำงานใน

วงการ นี่ถาจบแลวก็จะสงไปตอที่อเมริกาเลยนะคะ พอใหพี่เอเตรียมหา

มหาวิทยาลัยเอาไวใหออแลว ถาออไดงานนี้ สงสัยจะเปนงานสุดทาย

แลวละคะกอนลางมือ” สาวสวยทำทาลางมือแลวหัวเราะรวนตาม
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ประสาคนอารมณดี 

“ไปหางานอื่นลางมือเถอะจะ งานนี้พี่จองแลว” แพรทับทิมพูดที

เลนทีจริงกับนางแบบรุนนอง แตดวงตากลับจิกไปที่ไหมทอง บอกให 

แมนั่นทราบวาเธอเอาจริง พูดจริง 

“ของแบบนี้มันจองกันไมไดหรอกนะคะพี่ทับทิม มันสุดแลวแต

คะโอะตางหากวาจะเลือกใคร” ไหมทองตอบกลับมาพรอมกับรอยยิ้ม

มุมปากที่ทำใหแพรทับทิมสะกิดใจอยางประหลาด 

ทวายังไมทันไดคนหาวาอะไรกันแนที่ซอนอยูในรอยยิ้มของยาย

จิ้งจอกคลุมหนังแกะ ประตูหองรับรองก็เปดเขามาพรอมผูหญิงผมสั้น

คนหนึ่ง 

สาวผมสั้นกราดยิ้มไปทั่ว กอนกลาวตอนรับวาที่นางแบบของ

คะโอะสั้นๆ “วันนี้เราจะมีสัมภาษณกันนิดหนอย แลวก็ตรวจผิวหนา ผิว

กาย กอนถายรูปเก็บเอาไวนะคะ ขอเชิญนองโบวคนแรกเลยคะ” 

เน็ตไอดอลคนดังวางไอแพดลงบนโตะ กอนเดินตามสาวผมสั้น

ออกจากหองไป ทิ้งใหคนที่เหลือรออยูกอน 

“ออไมคอยถนัดงานที่ตองแคสแบบนี้เลยคะพี่ทับทิม ปกติเขาทำ

ยังไงบางคะ” 

เพราะนางแบบสาวคอนขางสนิทเปนผูถาม และเธอก็มั่นใจวาจะ

อยางไรเธอก็ตองไดงานนี้แนๆ แพรทับทิมจึงทำตนเปนรุนพี่ที่ดี สั่งสอน

รุนนองเบาๆ ไปตามเรื่อง 

รออยูไมนานนักนองโบวเน็ตไอดอลก็ผลุนผลันเขามาในหองอีก

ครั้งพรอมใบหนาที่ไรเครื่องสำอาง สาวอีกสามคนในหองอมยิ้ม ขัน

หนาตาที่ไมไดตกแตงของเจาหลอนเหลือเกิน 

“วาย เขาตรวจสภาพผิวกันถึงขนาดนี้เลยเหรอคะพี่ทับทิม ให

ลางเครื่องสำอางออกหมดเลย” อิสราวดีกระซิบ เสียงเธอเจือแววขำขัน

อยูไมนอยเมื่อเห็นเน็ตไอดอลคนดังรีบเก็บขาวของแลวสะบัดกนออกไป



ลิซ   41

จากหองโดยไมรอรี 

“กลัวอะไรละ ผิวออดีจะตาย” 

อิสราวดียนจมูก อยากจะเอยถอมตัวอีกนิด แตสาวผมสั้นคนเดิม

เปดประตูเขามาขัดจังหวะพรอมกับขานชื่อเธอเสียกอน 

“โชคดีนะออ” แพรทับทิมอวยพรและไดรับรอยยิ้มของรุนนอง

ตอบกลับมา 

ความเงียบเขามาครอบคลุมหองรับรองครูใหญ กอนไหมทองจะ

เปนฝายทำลายความเงียบขึ้นกอน “ไหมชอบการแขงขันจังคะ มัน 

ตื่นเตนที่ไดรูวาเราเหนือกวาคูแขงอีกตั้งหลายคน พี่ทับทิมเปนแบบไหม 

รึเปลาคะ” 

แพรทับทิมมองคนพูดดวยหางตา ไมตอบ 

“พี่ทับทิมรูจักคุณไทจิรึเปลาคะ” 

คำถามนั้นทำใหใบหนางามหันไปมองคนถามโดยอัตโนมัติ ไม

แนใจเหมือนกันวาเจาหลอนพูดแบบนี้ออกมาทำไม หรือวา...จะรูเรื่อง 

ขอตกลงของเธอกับผูชายคนนั้น รูไดยังไง! 

เห็นสีหนาของแพรทับทิมเปลี่ยนไปคาตาแบบนี้แลวไหมทองก็

หัวเราะอยางสาสมใจ รางบางลุกขึ้นมาจากโซฟาแลวเดินเขามายืน

กอดอกตรงหนาคูแขงตัวฉกาจ นี่นะหรือคูแขงที่เมื่อกอนเธอเคยอิจฉา 

ริษยา แตตอนนี้...ผูหญิงตรงหนามีอะไรเหนือเธอบางละ 

แมเธอกอบโกยทรัพยสินมาจากพอของแพรทับทิมมากมายจนถา

ใชอยางระวังแลวก็คงอยูไดสบายๆ อีกหลายป สวนเธอ...หลังจากไป

ศัลยกรรมมาเล็กนอย ยอมใหผูใหญในวงการเอ็นดูไมกี่คน เธอก็ไดกาว

ขึ้นมาเปนนางเอกดาวรุงพุงแรง ในขณะที่แพรทับทิมนั้น...กลายเปน 

นางแบบโปเกรดต่ำ เปนนางหงสที่ตัวจมอยูในโคลนตม เปนนวลนางขาง

เตียงที่ไดขาววาผูใหญ หรือบรรดาเสี่ยเล็กเสี่ยใหญอยากจะควาไปบำรุง

บำเรอ แตถึงกระนั้นมันก็ยังกลาเชิดหนาชูคอจนนาหมั่นไสอยูอีก 
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เพราะความหมั่นไสนี่แหละ ไหมทองจึงทำเกือบทุกอยางเพื่อปด

แขงปดขาใหเจาหลอนตองลำบากที่สุดเทาที่เธอจะทำได 

“อุย ไหมลืมไป พี่ทับทิมจะมีโอกาสไดรูจักคุณไทจิที่เปนเจาของ

คะโอะไดยังไง ในเม่ือ...ตอนน้ีพ่ีไมใชเบอรตนๆ ของวงการแลว แตไหมรูจัก

นะคะ รูจักดีดวยเพราะเคยไปกินขาว ไปคุยกับคุณไทจิอยางเปนการ

สวนตัวสองสามครั้งแลว” 

หัวคิ้วแพรทับทิมขมวด ไมเขาใจเหมือนกันวาไอการ ‘คุยกัน

เปนการสวนตัว’ ที่ไหมทองเพิ่งคุยขมเธอนี่เปนการคุยกันแบบไหน นั่งคุย

ทามกลางผูคน หรือนอนคุยกันตามลำพัง 

“อุยๆ อยาเขาใจผิดไปนะคะ ไหมนะไมทำอะไรทุเรศเพื่อหางาน

หรอกคะ ไอการเอาตัวเขาแลกเพื่องานนะ มันมีไวสำหรับนางแบบหรือ

ดาราที่ตกกระปองไปแลวเทานั ้น ไหมกับคุณไทจิคุยกันเรื ่องเงินคา

ตอบแทนและลิมิตในการทำงานของไหมก็เทานั้น พี่ทับทิมคงรูใชไหมคะ

วาไหมนะเซ็นสัญญากับชองไปแลว เลยตองรักษาภาพลักษณ โปไมได 

ไมเหมือนพี่หรอกคะที่ถึงไหนถึงกัน 

“และเทาที่คุยกันมา คุณไทจิบอกกับไหมวาคะโอะไมไดตองการ

นางแมวยั่วสวาท แตอยากไดนางฟาสวยใส...แบบไหมนี่แหละใชเลย” 

คุยเขื ่องออกไปจนหมดไสหมดพุงแลวไหมทองก็รองอุ ย ยกมือขึ ้น

ปดปากตัวเองดวยทาทางไรเดียงสา “วา คุยกับคนกันเองเลยเผลอพูด

ความลับออกไปซะแลว พี่ทับทิมชวยปดใหไหมดวยนะคะ อยาเพิ่งบอก

ใครนะวาไหมนะไดงานของคะโอะแลว เดี๋ยวตอนเปดตัวพรีเซนเตอรจะ

ไมตื่นเตน” 

ตองใชความพยายามอยางมากเปนพิเศษแพรทับทิมจึงขม

อารมณเอาไวได แตจินตนาการของเธอนั้นไปไกลถึงขั้นกาวไปตบคน

ปากปราศรัยน้ำใจเชือดคอฉาดใหญ กอนจะจิกผมเจาหลอนแลวเหวี่ยง

ใบหนาสวยเพราะศัลยกรรมไปกระแทกกับกำแพงหอง 
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ในจินตนาการของเธอนั้น เธอตบจนหนาสวยเพราะศัลยกรรม

ของดาราสาวเบี้ยวไปขางหนึ่งแลว แตกอนที่จะแหวะอกฉีกเนื้อเจา

หลอนเปนชิ้นๆ ผูชายทุเรศที่ชื่อ โคจิมะ ไทจิ ก็กาวเขามาล็อกตัวเธอเอา

ไวจากทางดานหลัง 

โคจิมะ ไทจิ! มือที่ประสานเอาไวบนตักจิกกระโปรงตนเองแนน

ขึ้นเมื่อคิดถึงไอเสือรายตัวแสบคิดจะตลบหลังเธอ แอบไปตกลงเรื่องงาน

กับยายไหมทองนี่ไปถึงไหนตอไหนแลว แตยังมาตีหนาซื่อ เอางานมาลอ

เพื่อหวังจะกินฟรีเธออีก 

โอย! อยาใหไดเจอเชียวนะ เธอจะฉีกอกเขาใหแหลกเปนชิ้นๆ 

เลย 

 

แพรทับทิมถูกเรียกเขาไปในหองสัมภาษณเปนคนสุดทาย 

อารมณรอนๆ ที่ถูกจุดเพราะไหมทองทำใหใบหนางดงามบึ้งตึงจนสาว

ผมสั้นที่ตามเธอไปสัมภาษณตองขอโทษเธอถึงสองครั้งสองคราที่ทำให

เธอรอนาน 

หองสัมภาษณอยูไมไกลจากหองรับรองนัก เดินมาไมถึงสามนาที

ก็ถึง หองนั้นเหมือนหองประชุมทั่วไป เปดประตูเขาไปเธอก็เห็นฉากสี

ขาวสำหรับถายรูปตั้งอยูมุมหอง กลองถายรูปยังคงตั้งอยูตรงขามกับ

ฉาก แตไมมีชางกลอง คงเปนเพราะตองสัมภาษณและตรวจสภาพผิว

กอนกระมัง 

สาวผมสั้นเชิญเธอใหนั่งรอที่เกาอี้ซึ่งวางอยูกลางหอง ใกลกับ

เครื่องไมเครื่องมือหลายอยางที่ใชตรวจสอบสภาพผิวหนาและผิวกาย 

ดานหนาของเกาอี้ที่มีไวใหผูแคสติงนั่งคือโตะยาวสีขาวซึ่งมีเกาอี้สามตัว

วางเปลาตั้งอยู 

หลังไดยินเสียงประตูปดลงเบาๆ คนหนางอเดินกระแทกเทา

เขาไปนั่งยังเกาอี ้กลางหองตัวนั้น เธอนั่งไขวหาง กอดอก รอคณะ
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กรรมการที่คงถูกสั่งใหสัมภาษณไปแกนๆ เนื่องจากเจา โคจิมะ ไทจิ 

เจาของแบรนดเลือกคูขา เอย! เลือกพรีเซนเตอรไดแลว 

รออยูไมกี่นาทีแพรทับทิมก็ไดยินเสียงเปดและปดประตูอีกครา

เปนเครื่องหมายวากรรมการมาแลว หากเธอมาแคสติงตามปกติก็คงจะ

ปรับทาทางนั่งใหมันเรียบรอย แตนี่...จะทำตัวเรียบรอยไปทำไม ไมมี

ประโยชนอะไรแลวนี่ 

กรรมการไมมานั่งประจำที ่ แตกลับเดินมาหยุดอยูดานหลังของ

นางแบบสาว วางมือทั้งสองลงบนบาบอบบางกอนโนมตัวลงมากระซิบ

ขางหู “สวัสดีแพรทับทิม” 

แม โคจิมะ ไทจิ จะเรียกชื่อของแพรทับทิมไดอยางชัดเจนไมผิด

เพี้ยนเลยสักนิด แตหญิงสาวก็ยังไมพอใจ มือทั้งสองของเธอปดมือใหญ

ออกไปจากไหล ลุกขึ้นมาจากเกาอี้ กอนสะบัดหนากลับมากระชากเสียง

ถาม “ทำอะไรนะ!” 

กรรมการเพียงคนเดียวตอบเสียงเรียบ หนายังคงนิ่งไมเปลี่ยน 

“ทักทายคุณไง” 

“ฉันไมใชเพื ่อนเลนคุณนะ แคนี ้ก ็เสียเวลาฉันมากพอแลว 

กรรมการคนอื่นอยูไหนกันหมด รีบๆ มาเลนละครใหมันจบๆ ไปสักที

เถอะ เซ็งชะมัด” 

พอถูกเหวี่ยงกลับมา ไทจิก็เริ่มมีอารมณ หัวคิ้วเขาขมวดกอน

ตอกกลับ “ถาคุณจะโทษก็ตองโทษตัวเอง ถาคุณไมเลนตัวก็คงไมมีการ

แคสงานใหตองเสียเวลา” 

โอย! กลาพูด ผูชายทุเรศคนนี้ยังกลาพูดแบบนี้ไดยังไง เธอผิด

สินะที่เลนตัว แตเขาไมผิดเลยที่โกหกหลอกลวง 
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“ทุเรศ! อุบาทวท่ีสุด เกิดมาฉันยังไมเคยเจอผูชายคนไหน

เลวเทาคุณมากอนเลย” ดาจบ คนที่ทนไมไหวอีกตอไปก็เดินเร็วๆ ตรง

มายังประตูหอง หมายจะเปดออกไปและไมตองพบตองเจอกับผูชาย 

บากามแถมขี้โกหกคนนี้อีก 

แตผูชายแบบไทจิ มีหรือจะยอมถูกดาฟรีโดยไมรูเรื่องรูราว เขา

สาวเทาตามมาแลวใชมือยันประตูหองเอาไว เพียงแคนี้ไมวาเธอจะดึง

อยางไรประตูก็ไมมีทางเปดได 

หญิงสาวหันไปขึงตาใสคนที่ขวางเธอเอาไว แหวใส “จะบาเหรอ 

ถอยออกไปนะ ไมงั้นฉันจะรอง” 

“นี่คุณเปนอะไร อยูๆ ก็มาใสอารมณเอากับผม” 

“ฉันก็แคเกลียดคุณไง เกลียดผูชายมักมาก ทุเรศที่สุด” 

ย่ิงฟงไทจิก็ย่ิงไมเขาใจ “การตกลงของเรา มันเปนการแลกเปล่ียน

ท่ีตางฝายตางก็ยินยอมพรอมใจมิใชหรือ เพราะฉะน้ันถาผมมักมาก ทุเรศ 

คุณก็โลภและขี้โกง” 

มือที่กำลูกบิดประตูเอาไวคลายออก คนที่ยืนหันหลังให โคจิมะ 

ไทจิ หันกลับมาพรอมกับสะบัดมือเขาใสใบหนาเย็นชาที่ลอยอยูตรงหนา 

4 
 จูบแรก 
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แตกอนที่ฝามือจะทันไดสัมผัสใบหนาเขา มือใหญก็ยกขึ้นมาจับ

ขอมือเธอเอาไวเสียกอน สีหนาเฉยชายังคงเฉยดุจเดิม แตดวงตายาวรี

นั่นสิที่แข็งกราวขึ้นจนนากลัว 

“คุณทำบาอะไร” เสียงเขมย้ำทุกคำที่หลุดออกมาจากลำคอ ทวา

แพรทับทิมโกรธจนลืมกลัวเสียแลวจึงตะโกนกลับไปได 

“ขอเอาคืนไง! คนทุเรศคิดจะหลอกกินฟรีฉันมันตองโดนแบบนี้” 

แพรทับทิมยกขาขึ้นมา หวังจะใชสนเข็มซึ่งสูงสามนิ้วปกเขาไปที่หลังเทา

ของไทจิ แตเขาก็ไวชะมัด กาวถอยหลังหลบทัน ยิ่งอยากทำรายแตกลับ

ทำไมไดแบบนี้หญิงสาวก็ยิ่งโกรธ เทาเธอไลเหยียบไปเรื่อย สวนมือก็

สะบัดเขาใสตัวเขาไมเลือกที่ 

โดนเขาเสียขนาดนี้ไทจิก็ตัดสินใจรวบตัวเธอเอาไวกันไมใหมือเธอ

ตบหนาเขาไดอีก สวนเทาเมื่อเขากอดเธอแรงขึ้น คนประทุษรายเขาก็

รองโอย ดิ้นรนหาทางออกจากออมแขนของเขาแทนการมุงทำราย 

“ปลอยนะ ฉันเจ็บ เจ็บ! ไอบานี่” 

“คุณนั่นแหละบา อยูๆ ก็โรคประสาทกำเริบ” 

“แกสิไอประสาท ไอเห็นแกตัว ไอผูชายหื่น ไอขี ้โกหก” คำ

บริภาษเปนชุดหลุดออกมาจากริมฝปากจิ้มลิ้ม ยิ่งฟงไทจิก็ยิ่งโกรธจน

เลือกที่จะหยุดคำดาทั้งหลายทั้งมวลนั้นเอาไวดวยริมฝปากของตนเอง 

ทันทีที่เรียวปากรอนรุมกดลงมาปดปากเธอ แพรทับทิมก็กรีดรอง 

ทวาเสียงรองของเธอกลายเปนเพียงแคเสียงอึกอักอยูในลำคอ ตาเธอ

เบิกโพลงตกใจเกือบสิ้นสติเมื่ออะไรรอนๆ ชื้นๆ ฉกเขาไปในโพรงปากเธอ 

ทุกอยางในสมองเลือนหายไปเหมือนถูกปดสวิตช ปลายลิ้นไทจิ

แสนเอาแตใจ รุกล้ำเขาไปสำรวจอยางไมเกรงใจกันเลย และ...เธอก็บา 

ทำไมจึงไมกัดลิ้นเขาใหขาดไปเลยนะ ทำไม...ทำไม! 

แขนที่กอดรัดรางแพรทับทิมเอาไวเหมือนคีมเหล็กคอยๆ ผอนแรง

ลงไป มือสองขางเริ่มโลมลูบเรือนรางนุมนิ่มราวกับเธอเปนตุกตาตัวโปรด
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ของเขา 

แมสูทของแพรทับทิมจะเนื้อคอนขางหนา แตมือเขารอนเหลือเกิน 

ลูบไปที่ไหนก็เหมือนกับนาบฝงความเปนเจาของเอาไวจนทั่ว 

แพรทับทิมสะอื้นเบาๆ เมื่อเนื้อนวลที่เฝาถนอมรักษาถูกลามเลีย

ดวยฝามือของคนซึ่งอาจเรียกไดวาไมคุนเคย เธอพยายามแลวที่จะจิก

มือเขา ดึงมือเขาใหหลุดไปจากราง แตพอจิกมือหนึ่ง อีกมือหนึ่งก็

เคลื่อนไปแทนที่ 

แขงขาเธอออนแรงลงไปเรื่อยๆ สติสตังลอยลับวิบๆ วับๆ หาย 

จนในที่สุด...สติเธอก็ลอยหายไปจากราง 

 

ไทจิไมเคยพบเจอใครแบบแพรทับทิมมากอน ไมเคยมี 

ผูหญิงคนไหนที่จูบกับเขาแลวเปนลมใส 

แรกทีเดียวชายหนุมยังคิดวานี่เปนอุบายของเธอที่หวังจะใหเขา

ปลอยรางเธอใหเปนอิสระจึงยังไมยอมหยุด ยังคงหาความสุขจาก 

เรือนรางเธออยางเอาแตใจ นึกจะลูบตรงไหนก็ลูบ จับตรงไหนก็จับ จูบ

ตรงไหนก็จูบ 

แตเมื่อทำมากขึ้นแลวรางบางยังคงออนระทวยอยูในออมกอด

ของเขานั่นแหละ ชายหนุมจึงหยุดกระทำการจาบจวงแลวประคองรางไร

สติลงนั่งกับพื้น เขยาเบาๆ 

“คุณ คุณ แพรทับทิม” 

ริมฝปากช้ำแดงเผยอนอยๆ ราวกับกำลังเชิญชวนใหเขาโนมตัว

ลงสัมผัส คนงามจะอยูในทาไหนก็งาม สลบไสลไมไดสติแบบนี้ก็ยัง

ดึงดูดใจเขาอยางเหลือเกิน 

ไทจิขยับศีรษะของแพรทับทิมใหอิงเขากับออมอก กอนขยับราง

เธอใหนั่งกับพื้นอยางสบายขึ้น กอนจะใชมือเปลานั่นแหละโบกเรียกลม

ใหเธอ 
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เนิ่นนาน...แตเขาไมรูสึกวาเวลาทุกวินาทีผานไปอยางไรคาเลย 

เขาชื่นชมทุกสิ่งบนใบหนาเธออยางเพลิดเพลิน ทั้งหนาผากนูนเนียน-

เรียบ คิ้วโกงไดรูป แพขนตาดกหนาที่ทั้งยาวและงอน เปลือกตาบางทาสี

น้ำตาลทองซึ่งปดดวงตาคูงามเอาไว จมูกโดงตรงที่ปลายจมูกเชิดนิดๆ 

บงบอกวาเธอเปนคนรั ้นแคไหน และ...ริมฝปากที ่บวมผิดรูปไปนิด

เนื่องจากฝปากของเขานั่นเอง 

ยิ่งมอง...เขาก็ยิ่งชอบเธอ อยากได อยากเปนเจาของ! ความรูสึก

นี้ชางรุนแรงจนเขาเองก็ยังประหลาดใจ 

เมื่อเปลือกตาเธอเริ่มขยับ คิ้วขมวดเขาหากัน ไทจิก็รับรูไดวาเธอ

คงใกลฟนคืนสติแลว เขาเลิกใชมือโบกไลลม แตหันมาเขยารางเธอเบาๆ 

แทน 

“แพรทับทิม คุณเปนยังไงบาง” 

หญิงสาวที่สิ้นสติไปนานพอสมควรตองใชเวลาเปนครูกวาจะเรียก

สติกลับคืนมาไดหมด และเมื ่อสติคืนมาแลวเธอก็ไมลังเลเลยที ่จะ

ตะเกียกตะกายออกมาจากออมอกที่เธออิงแอบอยู แตไทจิไมยอม เขา

ยังรั้งเธอเอาไวพรอมกับดุ 

“เดี๋ยว ตั้งสติสักครูกอน ผมไมอยากใหคุณวูบไปอีกนะ ใจเย็นๆ” 

“ปลอยฉัน!” เสียงหญิงสาวหวน ดุ พอๆ กับตาที่มองเขาอยาง

อาฆาต 

“ไมปลอย จนกวาจะแนใจวาคุณไมเปนอะไร และ...จนกวาจะได

รูวาทำไมจูๆ คุณก็มาดาผม” 

“คนทำชั่วมักไมรูตัวสินะวาสิ่งที่ตัวทำนะมันเลวแคไหน ก็ไดฉัน

จะบอกให” แพรทับทิมทุบอกกวางไปทีกอนระเบิดคำพูดใสหนาผูชาย

เลว “คุณคิดวาฉันคงไมมีวันรูสินะวาคุณเลือกยายไหมทองเปนพรี-

เซนเตอรของคุณแลว ทำมาเปนออยเหยื่อ เสนอโนนนี่นั่นใหฉันเพื่อหวัง

ฟนฉันฟรีๆ ทุเรศที่สุด ดีนะที่ฉันไมใชผูหญิงโงๆ ไมอยางนั้นคงเสียทั้งตัว 
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เสียทั้งใจ เสียรู เสียความรูสึก เสียโง!” 

คำพูดเปนชุดๆ ไหลออกมาจากริมฝปากจิ้มลิ้มจนไทจิแทบฟง

ไมทัน หัวคิ้วชายหนุมขมวดมุน กอนถาม “ใครบอกคุณวาผมเลือก

ไหมทองเปนพรีเซนเตอรของคะโอะแลว” 

“ก็ยายไหมทองนะสิ” 

ไดฟงคำตอบแลวไทจิก็เกือบจะถอนหายใจออกมา “คูแขงคุณ

พูดอะไรคุณมักจะเชื่อโดยไมมีขอพิสูจนแบบนี้เสมอเหรอ ผมคิดวาคุณ

จะฉลาดกวานี้ซะอีก” 

ความโกรธของแพรทับทิมพุงจี๊ดจนทุบอกเขาไปอีกสองที เขาคง

เจ็บจึงขูดวยน้ำเสียงเรียบนิ่งตามสไตล 

“ผมเจ็บนะ ถาคุณทุบอีก ผมจะจูบเอาคืนบาง” 

ไมใชเพราะคำขูของไทจิหรอกที่ทำใหแพรทับทิมหยุดทุบ หยุด

ทำรายเขา แตเปนเพราะสมองที่คืนกลับมาใชงานไดดีดังเดิมแลวเริ่มคิด 

เริ่มประมวลผล ระหวางคำพูดของยายไหมทองตัวแสบที่ชิงดีชิงเดนกับ

เธอมาหลายครั้งแลวกับ โคจิมะ ไทจิ... 

“จริงไหมที่คุณกับเขาไปกินขาวดวยกันหลายครั้งแลว” แพร-

ทับทิมเริ่มสอบปากคำ 

ผูที่โอบเธอเอาไวในออมแขนไมยอมปลอยยิ้มมุมปากนิดหนึ่งกอน

ตอบ “สุภาพบุรุษยอมไมกินในที่ลับแลวไขในที่แจง” 

ดวงตาแพรทับทิมเบิกกวาง “แบบนี้แสดงวาตองไมไดกินขาวกัน

อยางเดียวแน ทุเรศที่สุด!” พูดจบหญิงสาวก็สะบัดตัวออกจากออมกอด 

ลนลานลุกขึ้นจากพื้นโดยมีผูชายที่เธอประณามวาทุเรศที่สุดคอยดูแลให

เธอลุกขึ้นอยางปลอดภัย “คุณคงเสนอสัญญาแบบนี้กับสาวๆ ทุกคน

สินะ นารังเกียจ!” 

“ผิดแลว” ไทจิตอบกลับมาดวยน้ำเสียงเรียบ ไมมีความเคือง

โกรธเลยสักนิด “ขอเสนอของผมมีคุณเทานั้นที่ไดไป สวนคนอื่น...เขา
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เสนอใหผมเอง” 

“แลวคุณก็ไมปฏิเสธ” 

ชายหนุมยิ้มนอยๆ “ผมไมมีเหตุใหตองปฏิเสธ” 

แพรทับทิมเบปากใสไทจิอยางขยะแขยง “คนมักมาก ทุเรศ!” 

“ทำไมตองโกรธ เรื่องนี้มันเรื่องธรรมดาของคนโสด หรือวา...ที่

โกรธก็เพราะวาคุณหึงผม” 

“ฉันเนี่ยนะหึงคุณ” หญิงสาวยกนิ้วชี้ขึ้นมาชี้หนาตัวเองพรอมทำ

หนาเหวอ “ประสาทแลว!” 

“ถาไมใชเพราะหึงคุณโกรธทำไม ในเมื่อถาคุณทำตามสัญญา 

ผมก็พรอมทำตามสัญญาของผมอยูแลว ดูความตั้งใจของผมไดจากที่

นี ่” มือไทจิผายไปรอบๆ ทำใหแพรทับทิมมองไปทั่วหองที่วางเปลา 

“เพราะผมเลือกคุณ จึงไมจำเปนตองมีใครมาตัดสินคุณใหวุนวายอีก 

การคัดเลือกกอนหนานี้ก็แคเปนพิธีเทานั้นเอง” 

สีหนาของหญิงสาวที่คิดวาถูกหลอกเริ่มเปลี่ยน ไอถูกหลอกนะ

เธอยังถูกหลอกแน แต...คงไมใชจาก โคจิมะ ไทจิ แตเปนยายไหมทอง

ตัวแสบนั่นใชไหม โธเอย! เธอนี่มันสวยแตโงอยางที่เจาเสือรายบอก

จริงๆ ดวย เชื่อสิ่งที่ยายปนน้ำเปนตัวนั่นแตงขึ้นมาหลอกไดอยางไร 

คนที่ทำหนาไมถูก ไมรูจะทำโกรธตอไปดี ยิ้ม หรือขอโทษเขาดี

ยืนทำหนาประหลาดอยูชั่วครู ไทจิก็มาชวยตัดสินใจแทนดวยการเดินเขา

มาหาแลวถาม 

“ยังคิดวาผมหลอกคุณอีกรึเปลาแพรทับทิม” 

“ก็...” แพรทับทิมไมกลาตอบ เพราะถาตอบตามตรงไปเธอก็

เทากับเปนคนโง หูเบา นาเกลียดที่สุด 

“คุณยังตองการขอพิสูจนอะไรอีก” 

เมื่อถูกเรงเรา หญิงสาวผูไมยอมแพใครงายๆ ก็เชิดหนาขึ้น กอน

ตอบ “สัญญาไงคะ ถาคุณใหฉันเซ็นสัญญาเปนพรีเซนเตอรเมื่อไหร ฉัน
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ก็หายหวงไดเมื่อนั้น” 

“เรื่องสัญญาคุณไดเซ็นแน วาแตคุณพรอมเมื่อไหร นัดวันและ

เวลามาเลย” 

“วันนี้ยังได” เพื่อผลประโยชนของตัวเอง แพรทับทิมจึงรีบผูกมัด

โอกาสของเธอเอาไวดวยความกระตือรือรน 

“วันนี้งั้นเหรอ” ไทจิทวนวันยิ้มๆ กอนพยักหนา “ไดสิ คุณไปรอ

ผมที่หองคืนนี้ไดเลย ผมขอเคลียรงานกอนแลวจะตามไป” 

“หองไหน” 

ไทจิยิ้มกวาง “หองที่คอนโดฯ ไง คุณมีกุญแจอยูแลวนี่ ไปรอผม

ที่นั่นไดเลย ผมจะไปหาพรอมสัญญาของเรา” 

นาทีนี้แพรทับทิมยิ้มไมออก เพราะสิ่งที่เธอคิดไมไดเปนไปอยางที่

คาด “ทำสัญญางุบงิบแบบนี้เกิดคุณเบี้ยวขึ้นมาฉันจะทำยังไง ไมได 

คุณตองเซ็นสัญญากับฉันตอหนาสื ่อมวลชนกอน ฉันถึงจะทำตาม

สัญญาที่ไดใหไวกับคุณบาง” 

“ผมไมโงนะแพรทับทิม” รอยยิ้มหายไปจากใบหนาชายหนุม 

ดวงตาคมหรี่ลงเมื่อจองผูหญิงที่ตอรองเพื่อผลประโยชนสูงสุดของตนเอง 

“คนแบบผมสัญญาอะไรแลวทำตามคำพูดเสมอ ในขณะที่คุณ...เปน

ฝายตุกติกผมตลอด” 

เมื่อเถียงไมออก หญิงสาวก็ทำเปนโมโหแกเกี้ยว “ตุกติกอะไร 

คุณพูดใหดีนะ” 

“ผมพูดดีแลวในขณะที่คุณตางหากทำตัวไมดี ผัดผอนผมมา

ตลอด เขียนสัญญาก็เอาเปรียบ เกิดคุณเซ็นสัญญากับผมตอหนาสื่อ

แลวไมทำตามคำพูดละ ผมมิกลายเปนไอโงไปเหรอ” 

แพรทับทิมสะดุงเฮือกเมื่อสำนึกไดวา คนอยาง โคจิมะ ไทจิ  

ไมไดเคี้ยวงายอยางที่คิด เขาตามเธอทันทุกอยาง และถือไพเหนือกวา

ดวย 
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“เอาแบบนี้ วันนี้คุณไปหาผมที่หอง เราทำสัญญากันใหเสร็จ 

แลวพรุงนี้ผมเปดแถลงขาวใหเลย” 

คอหญิงสาวแหงผาก และถอยกรูดไมเปนทาเมื่อผูชายตรงหนา

สาวเทาเขามาหา 

“คิดอะไรอยูแพรทับทิม หาทางเบี้ยวผมรึไง” ไทจิถามเสียงนุม 

ทวาปลายนิ้วที่ยื่นจับคางแพรทับทิมสั่นนอยๆ นั่นคอนขางบีบแรง “ผมมี

เวลาเลนกับคุณไมนานนักหรอกนะ ถาภายในอาทิตยนี้คุณยังหลบเลี่ยง

ผมอยู ไหมทองก็เปนตัวเลือกที่นาสนใจ” 

แมหัวใจจะเตนแรงดวยความกลัวผสมโกรธ แตแพรทับทิมก็ 

จำตองฝนยิ้มและกลอมใหไทจิเชื่อเธอดวยคำพูด “ไมตองเปนหวงคะ 

ภายในอาทิตยนี้เราตองไดเซ็นสัญญากันแน” 

มุมปากไทจิกระตุก คลายรอยยิ้ม แตไมใช “เปลี่ยนจากวันนี้เปน

ภายในอาทิตยนี้อีกแลวเหรอ เอา! ก็ได ผมตามใจคุณ ในเมื่อบอกแลว

วาจะรอ ผมจะรักษาคำพูดเสมอ แตคุณจำเอาไวนะแพรทับทิม ผมมี

ความอดทนจำกัด และหากตองรอฟรีๆ ผมเอาคืนแน!” 

 

แผนงานตั้ง KAO ในเมืองไทยเปนไปดวยดี ไทจิเลือกที่จะ

ใชชาวญี่ปุนและไทยทำงานรวมกันไปในตำแหนงสำคัญๆ เพื่อใหคนไทย

รูสึกถึงความเทาเทียม และหากมีความสามารถ ไมวาจะเปนชาติใดก็

สามารถกาวหนาตอไปไดเชนเดียวกัน 

ชายหนุมประชุมกับแผนกตางๆ เพื่อรับทราบวาการคัดเลือกคน

ไปถึงไหนแลว แผนงานเปดตัวเดินหนาไปแลวกี่เปอรเซ็นต ไทจิเจาะจงดู

แผนกการตลาดเปนพิเศษ เพราะตองการใหการเปดตัว KAO ในเมือง

ไทย ยิ่งใหญ เปนที่จดจำ และประสบความสำเร็จ 

ทั้งชื่อ ทั้งสินคา ตองติดทันทีที่วางขาย! 

เขาเห็นแผนการตลาดจากแผนกการตลาดที่แบงออกเปนสองทีม



ลิซ   53

เอาไวแขงกัน ทั้งทีมหนึ่งที่เปนคนไทยลวน กับทีมสองซึ่งมีชาวไทยกับ

ญี่ปุนรวมทีมกัน 

แผนงานของทั้งสองทีมสรางความพอใจใหเขามาก มันดีจนเขา

ลังเลใจวาเลือกทีมไหนดี แตไมวาจะเลือกทีมไหน ไทจิก็มั่นใจวาผล

สำเร็จตองเกิดแก KAO อยางแนนอน 

ชายหนุมเดินผานล็อบบีของโรงแรมหรูมาโดยไมแวะเปดหอง 

เนื่องจากเขามีกุญแจหองพักหองหนึ่งอยูในกระเปาแลว 

เมื่อเครียดเครงกับการทำงานมาทั้งวัน เขาก็ตองการพักผอนบาง

เปนธรรมดา ความจริงแลวเขาอยากผอนคลายโดยมีแพรทับทิมคอย

ดูแล ทวา...มองหนาเธอแลวก็รู คืนนี้เธอก็คงไมไปหาเขา ไมสิ...อาทิตย

นี้เธอก็คงเบี้ยวเขาเหมือนเคย 

แมสาวคนนี้กำลังคิดจะทำอะไร ลอลวงเขาดวยการสัญญาวาจะ

ใหแตก็ไมใหอยางนั้นหรือ หึ! มันไมงายอยางที่เธอคิดหรอก โคจิมะ ไทจิ 

คนนี้ไมใชไกออน 

ไทจิยิ้มเมื่อประตูลิฟตเปดออกหลังจากเลื่อนขึ้นมายังชั้นที่เขากด

เรียกเอาไว ชายหนุมดึงกุญแจหองพักมาดูเลขที่หองกอนเดินไปยัง 

จุดหมายที่รออยู 

พอประตูแงมออก ลมเย็นเฉียบและน้ำหอมกลิ่นคอนขางฉุนก็

ลอยเขาจมูก ชายหนุมขมวดคิ ้วเล็กนอย รอยยิ ้มหายไปเพราะเขา 

ไมชอบกลิ่นสังเคราะหพวกนี้นัก เขาชอบ...กลิ่นเนื้อนางที่เปนเนื้อแทๆ 

มากกวา 

ชายหนุมยิ้มกับประตูที่ปดลงและล็อกอัตโนมัติ จมูกเขายังจำ

กลิ่นโนมเนื้อสาวได มือเขายังจำสัมผัสออนละมุนของเนื้อนวลได...แพร-

ทับทิม...เมื่อไหรหนอเขาจะไดเธอมาเชยชม 

ใจชายหนุมคิดถึงผูหญิงคนหนึ่งในขณะที่ปจจุบันเขากำลังอยูกับ

ผูหญิงอีกคนหนึ่ง ไทจิสาวเทาผานหองน้ำเขามาในบริเวณหองนอน 
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เพราะไมใชหองวีไอพีอยางที่เขาคุนเคย เมื่อเดินมาไมกี่กาวเขาก็เห็นราง

ขาวสลางรางหนึ่งนอนระทดระทวยอยูกลางเตียงกวาง 

รางในชุดชั้นในสีดำวาบหวิวเคลื่อนกายนอยๆ ไปเปดโทรศัพทมือ

ถือของตน ครูเดียวเพลงเราอารมณก็ดังขึ้นพรอมๆ กับรางงามที่สายไป

มาตามจังหวะเพลง 

มุมปากของไทจิยกขึ้นนิดๆ ดวงตาจับจองผูหญิงซึ่งบำรุงบำเรอ

เขาไดอยางถึงใจในชวงเดือนกวามานี้ 

ถาถามวาเขาเบื่อหนายเธอหรือยัง คงตอบไดทันทีวายัง แต...ถา

ถามวาติดใจเธอหรือไม ตอบไดเลยวาไม ไหมทองไมไดตางไปจาก 

ผูหญิงที่เขาเคยควงตรงไหน สวย ลีลาดี แตก็เทานั้น พวกนั้นทำให

รางกายเขาอิ่มแตไมไดมีความหมายอะไรกับหัวใจเขาเลย 

ผิดจาก...ผูหญิงคนนั้น คนที่ผัดผอนเขาเรื่อยมาดวยเหตุตางๆ 

ความหอมหวานที ่เขาลิ ้มลองไปเพียงเล็กนอยในวันนี ้ย ิ ่งทำใหเขา

ปรารถนาเธอมากขึ้น 

ไมวาอยางไรเธอก็ตองเปนของฉัน แพรทับทิม ไมวาเธอจะเรียก

รองอะไร เทาไหร ฉันยอม! 

ชายหนุมหลับตาลงเมื่อไหมทองเลื้อยจากเตียงมาลูบคลำรางกาย

เขา เขาปลอยใหเธอบำเรอเขาเต็มที่โดยไมเกี่ยงงอน เขาปลดปลอย

โดยที่คิดถึงแตหนาของผูหญิงอีกคนหนึ่ง 

เมื่ออารมณถูกปลดปลอยจนเสร็จสิ้น ชายหนุมก็นอนกางแขน

กางขาอยูบนเตียง สวนไหมทองที่รูใจเขาดี ลุกขึ้นไปหาอะไรเย็นๆ มาให

เขาดื่ม 

ไวนขาวถูกรินมาปอนถึงปาก ไทจิยิ้มเล็กนอย พอใจในบริการ 

“วันนี้ไหมกลัวมากเลยคะ รูไหมคะวาไหมเจอคูแขงตัวฉกาจใน

หองรับรองที่บริษัทคุณดวย” หญิงสาวที่ไมคิดจะสวมเสื้อผาเพราะมั่นใจ

ในรูปรางตนฉอเลาะ 
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นิ้วซึ่งทาสีชมพูออนหวานเอาไวกรีดลงไปที่แผงอกเปลือยของ

บุรุษซึ ่งนอนสบายอยูตรงหนา ทำคิ้วเขาขมวดขึ้นมาเล็กนอย “คน

สุดทายนะคะ ที่ชื่อแพรทับทิม” 

“เขาเปนคูแขงคุณหรือ” เมื่อเจอเรื่องนาสนใจ ไทจิก็ถามไถ 

ไหมทองพยักหนา กอนทิ้งตัวลงนอนเคียงขางไทจิ คางแหลมเกย

แผนอกเขาเอาไว “ตัวรายเลยละคะ ไหมไปแคสงานอะไรจะพบแมคนนี้

เสมอ แมนี่นะรายนักคะ ขาววงในเขาวาขายตัวเพื่อแลกงานอยูเรื่อย” 

“ขายตัวเพื่อแลกงานอยางนั้นเหรอ” 

เห็นคำถามเหมือนกับไทจิจะสนใจเรื่องนี้ ไหมทองก็ไมรอชาที่จะ

ดิสเครดิตแพรทับทิมเอาไวกอน “คะ แตอยาคิดลองนะคะ ไหมไดขาววา

แมนั่นอาจจะเปนโรคก็ได” 

“โรค โรคติดตอทางเพศสัมพันธนะเหรอ” ไทจิถามอยางขันๆ กับ

ขอมูลใหมจากคูแขงของแพรทับทิม 

เจาหลอนคงไมรูวากอนที่เขาจะนอนกับใคร เขาสืบประวัติทาง

เพศของผูหญิงคนนั้นละเอียดเสียจนรูดวยซ้ำกระมังวาเจาหลอนคนนั้น

เสียความบริสุทธิ์ที่ไหน กับใคร และเมื่อไหร 

ยกตัวอยางเชนแมไหมทองคนนี้เปนตน ที่เขายอมมาอยูกับหลอน

ก็เพราะสืบแลว รูแลววาแมไมใชของสด แตก็ยังเรียกไดวาคอนขางใหม 

ผานการใชงานมาแบบไมโชกโชนนัก 

สวนประวัติของแพรทับทิม อัศนี...ซึ่งเคยถายรูปให KAO มาสอง

สามครั้งเปนคนใหขาวกับเขาเอง 

คูนี้เปนเพื่อนกันมาตั้งแตสมัยเรียน อัศนีวาแมแพรทับทิมจะมีคน

จีบเยอะ แตเธอเคยคบกับผูชายมาแคคนเดียวเทานั้น อัศนีไมรับประกัน

วาแพรทับทิมยังบริสุทธิ์อยูหรือไม แตรับประกันวาเธอเปนผูหญิงที่ดีคน

หนึ่งแนนอน 

“เอดสนะคะ รูจักไหมคะ” 



56   แพรทับทิม

คิ้วไทจิขมวด “ขนาดนั้นเลยเหรอ” 

ไหมทองพยักหนาถี่ยิบ “ผูชายหลายคนที่นอนกับแมทับทิมไป

ตรวจมาแลวพบคะ เขาแอบมาบอกไหม” 

“งั้นเหรอ” เรื่องโกหกที่ไดฟงทำใหไทจิรูจักไหมทองมากยิ่งขึ้น 

และตัดสินใจไดวา คืนนี้ คงเปนคืนสุดทายระหวางเธอกับเขา 

เขาไมชอบผูหญิงที่เห็นเขาเปนคนโง คิดจะปนหัวอยางไรก็ได! 

“คะ รับประกันวาจริงลานเปอรเซ็นต คุณรูแลวแบบนี้ก็อยาไป

สนใจแมคนนั้นเลยนะคะ” ไหมทองออดออน มือเธอขยับไปตามราง

แกรงเพื่อปลุกอารมณเขาขึ้นมาอีกรอบ “เออ แลวเรื่องพรีเซนเตอร คุณ

ตัดสินใจรึยังคะ” 

คนที่นอนไมขยับเนื้อตัวสวนใดราวคนขี้เกียจปดดวงตาลง “ผมไม

พูดเรื่องงานเวลาพักผอน” 

เพราะไทจิหลับตาลง เขาจึงไมเห็นไหมทองทำปากขมุบขมิบ

สรรเสริญเขายกใหญ ชายรางใหญเพราะออกกำลังกายเปนประจำ

ปลอยอารมณใหลอยละลองไปอีกครั้ง 

อีกไมนาน อีกไมนานหรอกก็จะถึงวันของเรา...แพรทับทิม! 
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จิตใจแพรทับทิมไมสงบเลย ใกลถึงกำหนดเวลาเขามาทุกที

แลว โคจิมะ ไทจิ ไมไดเรงเราเธอดวยการโทร. มาแตอยางใด แต...ความ

เงียบของเขานี่แหละที่นากลัว 

กอนจะถึงกำหนดนัดหนึ่งวัน คนที่ยังตัดสินใจไมไดก็ไดพบกับ

ไหมทองอีกครั้งในงานเดินแบบซึ่งจัดในโรงแรมหรูแหงหนึ่ง 

ภายในหองแตงตัวที่เต็มไปดวยผูคน เสียงเซ็งแซของชางแตงหนา

ดูจะเบาไปเพราะหูของแพรทับทิมไดยินแตเสียงคุยเขื่องของไหมทองซึ่ง

นั่งแตงหนาถัดจากเธอไปเพียงเล็กนอย 

“วันมะรืนนี้ไหมก็จะตองเขาคอรสบำรุงผิวหนาผิวกายของคะโอะ

แลวคะ คุณไทจิบอกวากอนจะถายตองสวยพรอม” 

ชางแตงหนาสาวประเภทสองที่สวยไมแพนางแบบคนใดหอริม-

ฝปากกอนอุทานดวยน้ำเสียงหาวจัด “อุยตาย! ขาววงในเปนจริงหรือคะ

คุณนอง คุณนองไหมไดเปนพรีเซนเตอรของคะโอะ” 

รอยยิ้มของไหมทองที่ปรากฏอยูในกระจกทั้งสะใจ ทั้งเยาะเยย

คนที่นั่งอยูไมหางจากเธอเทาใดนัก แตหากเทียบสถานะกันตอนนี้ หาง

กันไกลลิบ! 

5 
 ถอนตัว 
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“คะ ไหมจะถายเดือนหนานี้” เธอพูดกับชางแตงหนาแลวหันมา

มองแพรทับทิมที่ทำเปนอานแมกาซีนแฟชั่นราวไมสนใจเธออยู “เสียใจ

ดวยนะพี่ทับทิม คะโอะไมไดเลือกพี่” 

แพรทับทิมตองสะกดกลั้นอารมณของตนเองอยางหนัก กวาจะ

เงยหนาจากหนังสือตรงหนาไปสงยิ้มใหไหมทองได “เหรอ สรุปวาเขา

เลือกเธอเหรอ เขายังไมเห็นสงขาวบอกพี่เลย” 

“เขาคงไมเห็นความสำคัญของคนตกรอบมั้งคะ อุย! ขอโทษคะ 

ไหมพูดแรงเกินไปรึเปลาคะนี่” แมสาวแอบแบวทำตาโต และเอามือปด

ริมฝปากเอาไว 

ยิ่งเห็นก็ยิ่งนาตบ!  

เมื่อถูกดูถูกถึงขนาดนี้ แพรทับทิมก็ทนยิ้มตอไปไมไหว เธอลุกขึ้น

จากเกาอี้ และพูดเบาๆ กับชางแตงหนาของเธอ “ขอโทษ ขอไปเขา

หองน้ำสักครูนะคะ” 

ขาเรียวยาวกาวเร็วๆ ออกมาจากที่ซึ่งมีบรรยากาศไมนาอภิรมย

สำหรับเธอ ทวา...เธอยังกาวไมเร็วพอ หูเธอยังแววเสียงหัวเราะของ

ไหมทอง และคำเยยที่ลอยตามลมมา 

“จริงๆ แลวไหมไมใชคนแรงนะคะพี่ๆ แตกับแมคนนี้เขารายกับ

ไหมมากคะ ตั้งแตสมัยที่ไหมเพิ่งเขาวงการมาแลว โดนไปอยางนี้จะได

สำนึกวาเวลาดังก็อยาชูคอใหมันมากนัก เห็นหัวคนอื่นเขาบาง เวลาตก

จะไดมีคนคอยชวยเหลือ 

“พี่ๆ รูใชไหมคะวาหลายแบรนดนะแบนยายคนนี้ เพราะเคยไป

ทำเรื่องใหเขาปวดหัวตอนสมัยเปนดาวรุง...” 

“เออ นองไหมคะ เบาๆ หนอยเถอะคะ” ชางแตงหนาซึ่งหันไป

มองแลวเห็นแพรทับทิมยังเดินไปไมไกลสะกิดไหมทอง แตคิดหรือวาคน

ที่กำลังขึ้นหิ้งแบบไหมทองจะสน 

ดาราดาวรุงเชิดหนาขึ้น กอนเอยดวยเสียงที่ดังกวาเดิม “เบา
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ทำไมคะ คนที่ตกกระปองไปแลวไมมีสิทธิ์หืออะไรกับเราหรอกคะ แบบนี้

เขาเรียกวากรรมตามสนอง!” 

คราวนี้แหละขาของแพรทับทิมจึงกาวฉับๆ ตรงไปยังหองน้ำดาน

นอกทันที เธอโกรธจนควักโทรศัพทขึ้นมา กดเรียกเบอรที่ไมเคยคิดอยาก

จะโทร. เลยสักครั้ง 

คนอยางเธอไมใชแพใครไมเปน และถาใหยอมแพยายไหมทอง

เหมือนที่พอเธอเคยแพแมมันมากอน...เธอไมยอม! 

“คุณทำผมประหลาดใจนะแพรทับทิม” 

นี่คือประโยคแรกที่ไทจิตอบกลับมาทางโทรศัพท เสียงเขาคลาย

กับอยูใกลหูแคนี้เองจนแพรทับทิมรูสึกสยอง ขนลุกไปทั้งตัวเลยทีเดียว 

“ฉัน...” 

“เมื่อไหร วันนี้ หรือพรุงนี้” 

คนที่โทร. ไปหาคูสัญญาดวยความโกรธเกิดอาการอึกอักเมื่อได

ฟงคำเรงเรา เธออยากชนะ อยากหักหนายายไหมทอง อยากไดงาน 

อยากไดเงินก็จริงอยู แต...เธอพรอมที่จะแลกตัวเองกับสิ่งพวกนี้จริงหรือ 

มันคุมกันหรือ 

หญิงสาวกัดริมฝปาก มือเย็นเฉียบ กอนจะตอบกลับไปวา “ฉัน

ยังไมพรอมคะ” 

ปลายสายทำเสียงคลายยอมรับในลำคอ “แลวคุณโทร. มาหาผม

ทำไม” 

เสียงที่เย็นเฉียบทำแพรทับทิมยกมืออีกขางขึ้นมากอดตัวเองเอา

ไว “ฉัน...” เธอรูตัวแลววาโงเหลือเกินที่ใชอารมณเปนสิ่งผลักดันใหโทร. 

มาหาโคจิมะ ไทจิ 

“ผมไมไดวางขนาดนั้นนะแพรทับทิม...” 

“ฉันขอโทษ แตคุณเรงฉันเหลือเกิน ฉันคิดอะไรไมออกแลว” 

“คุณตองคิดอะไรอีก ในเมื่อสัญญาของเราคุณก็เห็นดีเห็นงาม
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ดวยแตแรกไมใชเหรอ” 

“ใช!” คิดๆ แลวแพรทับทิมก็เจ็บใจตัวเองเหลือเกิน ดูเหมือนวา

เธอถูกตอนใหจนมุมโดยคนสองคน และ...เธอตองเปนฝายยอมแพ 

หญิงสาวหลับตา สีหนาเธอเจ็บปวดเหลือเกินกับความพายแพ

แบบไมมีทางสูครั้งนี้ 

“แพรทับทิม คุณยังอยูรึเปลา” 

หูเธอยังไดยินเสียงของ โคจิมะ ไทจิ อยูขางหู แตไมมีประโยชน

อะไรแลว หญิงสาวกดตัดสายแลวจัดการบล็อกเบอรโทร. ของเขาทันที 

เธออาจจะเปนผูหญิงที่ไมฉลาดนัก แตก็ยังไมโงพอที่จะแลก 

ตัวเองกับเงินทองและชัยชนะ! 

 

หลังจากโทร. ไปอีกสองคร้ังแลวไมมีสัญญาณตอบรับจาก

ปลายสาย โคจิมะ ไทจิ ที่ยังอยูในหองทำงานของตนเองแมจะเลยเวลา

ทำงานไปแลวก็โยนโทรศัพทมือถือไวบนโตะ ชายหนุมไมเขาใจเหมือน

กันวาเกิดอะไรขึ้นกับงานที่กำลังจะสำเร็จลุลวง 

ความหงุดหงิดเมื่อไมไดดั่งใจสงผลใหเขาทำงานไมรูเรื่องจนตอง

ปดแฟมงานลงในที่สุด 

ชายหนุมเลือกใชเบอรของสำนักงานโทร. ไปยังมือถือของแพร

ทับทิมอีกหน ติด แตไมมีใครรับสาย เขาหงุดหงิดมากยิ่งขึ้นแตทำอะไร

ไมได แพรทับทิมไมมีผูจัดการ ดังนั้นจะไปตามเธอไดจากไหนเขาก็ไมรู 

คนที่ไมเคยถูกใครปฏิเสธเดินงุนงานอยูภายในหองทำงาน และ

ทันทีที่โทรศัพทเขากรีดเสียงรอง ขายาวก็กาวตรงมารับทันที 

ดวงตาเขามองชื่อบนหนาจอแลวถอนหายใจ เกือบจะไมรับอยู

รอมรอแลว แตสุดทายก็รับสาย 

“มีอะไร” 

“ก็คิดถึงนะสิคะ คืนนี้คุณวางรึเปลา ตอนนี้ไหมอยูที่โรงแรม...” 



ลิซ   61

ชื่อโรงแรมสุดหรูซึ่งเขาและเธอไมเคยใชบริการมากอนดังแววเขาหู ชาย

หนุมลอบถอนใจเนื่องจากไมไดมีอารมณอยางวากับเธอเลยสักนิด 

“ผมไมวาง” 

เสียงหวานปลายสายยังคงออดออนวาคิดถึงเขาอยางนั้นอยางนี้

จนไทจินึกรำคาญอยูไมนอย เขาพูดซ้ำๆ วาไมวางอยูหลายครั้งกอนจะ

ตัดสินใจตัดสาย โยนโทรศัพททิ้งโดยไมสนใจวามันจะตกหลนอยูตรง

ไหน กอนเดินลงสนเทาออกจากหองทำงานไป 

 

ผูที่ไทจินับวาเปนเพื่อนนั้นมีนอยจนนับนิ้วได ยิ่งมาทำงาน

ในตางบานตางเมืองแบบนี้ แคคนรูจักก็ยังหาไดยากเลย ดังนั ้นใน

ประเทศไทยตอนนี้ คนรูจัก คนที่เขาพอพูดคุยไดคงมีเพียงแคอัศนีคน

เดียว 

บังเอิญจริงที่พอเขาโทร. ไปหา อัศนีก็ตอบรับคำเชื้อเชิญของเขา

ทันที 

หัวคิ้วชายหนุมขมวดนอยๆ เมื่ออัศนีนัดใหเขาไปพบที่โรงแรมแหง

เดียวกับที่เขาเพิ่งปฏิเสธไหมทองไป 

“มีอะไรที่โรงแรมนี้ เมื่อกี้ก็มีคนชวนผมไปที่นั่น” ไทจิซึ่งนั่งอยูบน

รถตูโดยมีคนขับรถขับใหบนออกมา 

อัศนีซึ ่งมือหนึ่งประคองกลองเอาไว อีกมือละมาถือโทรศัพท- 

มือถือคุยกับเพื่อนกึ่งเจานายหัวเราะ “วันนี้เหรอครับ เอ...คงเปนงานเปด

ตัวหองเส้ือใหมของคุณมายม้ังครับ ใครชวนคุณมาละ ผูหญิงหรือผูชาย” 

“ผูหญิง” 

“ใคร ถามไดไหม” 

ไทจิถอนหายใจ “ไมใชคนสำคัญหรอก เอาเปนวาจะใหผมไปรอ

คุณที่ไหน” 

“ชั้นลางของโรงแรมมีผับเล็กๆ คุณไปรอผมที่นั่นก็แลวกัน ผม
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เสร็จงานแลวจะรีบตามไป” 

ผูชายใชเวลาคุยกันไมนานก็รูเรื่อง ไทจิวางสายกอนสั่งคนรถให

เปลี่ยนที่หมาย จากคอนโดฯ เขาเปนโรงแรมหรูชานเมือง 

ใชเวลานานพอสมควรเลยทีเดียวกวารถตูของเขาจะคืบคลานไป

ถึงจุดหมาย ไทจิถอนหายใจ เบ่ือหนายไปเสียทุกอยางในเมืองไทย เห็นที

เขาควรกลับญี่ปุนไดแลวกระมัง 

ชายหนุมหามุมสงบไดในผับสำหรับผูใหญซึ่งมีวงดนตรีเลนเพลง

สากลของนักรองยุคเกา แกววิสกี้ออนเดอะร็อกตั้งอยูตรงหนา แตไทจิ

จิบเขาไปอึกเดียวแลววาง ดวงตาเขามองตรงไปยังนักรองซึ่งครวญเพลง

หวาน เนื้อเพลง เนื้อเสียงของเธอชวยชโลมจิตใจเขาใหเย็นขึ้นมาไดนิด

หนอย 

กำลังเพลินกับบรรยากาศ โซฟาขางกายก็ยุบยวบเมื่ออัศนีซึ่ง

สะพายกระเปากลองใบโตทิ้งกระเปาลงขางกายเขาอยางไมมีพิธีรีตอง 

“สวัสดีครับคุณไทจิ ขอโทษทีที่ชา รอผมนานไหม” 

ไทจิยิ้มกอนสายหนา 

“ไมเปนไร ผมไมไดมีธุระอะไรอยูแลว วาแตคุณมาทำงานอะไร 

ถายแบบอีกแลวสิ” 

อัศนีเดินเขาไปนั่งยังโซฟาตรงขามกับไทจิ แลวยกมือขึ้นเรียก 

บริกร สั่งเหลามาดื่มแกกระหายพรอมกับแกลมอีกนิดหนอย และรอจน

บริกรซึ่งผูกหูกระตายบนลำคอเดินจากไปแลวนั่นแหละถึงไดตอบคำถาม

ของผูรวมโตะ “งานนี้ผมชวยเขานะครับ ไมไดเงินหรอก แตไดคอนเนก-

ชัน” 

“แบบคุณยังตองการคอนเนกชันอีกเหรอ ผมเห็นคุณเพื่อนเยอะ

มาก ใครๆ ก็รูจักคุณ” 

“ก็เสนอหนาไปกับเขาทุกงานนี่ครับ ชวยไมได คนตองทำมา

หากิน” อัศนีผูมีอัธยาศัยดีเปนที่เลื่องลือยิ้มเผล เขายิ้มแบบนี้ไดตลอด 
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ทาทางเปดเผย ไมเปนพิษเปนภัยกับใคร อารมณดี มีน้ำใจ ทำใหใครๆ 

ก็คบหาเขาไดอยางสนิทใจ แมวา...เขาจะมีขอเสียนิดหนอยตรงที่รักษา

ความลับไมคอยอยู “เออ วันนี้ผมชวนเพื่อนมาดื่มดวยอีกคนนะครับ 

เห็นมันทำหนายุง คงยุงเรื่องทางบานอีกตามเคย ขอลมทับหนอยนะ

ครับ” 

บุรุษสัญชาติญี่ปุนยิ้มรับพรอมพยักหนา ระดับเขา ใครคิดจะมา

ลมทับคงตองตัวใหญหนอยละ 

หนุมๆ ดื่มไป คุยกันไป โดยมีอัศนีนั่นแหละที่เปนฝายชวนคุย

เรื่องนั้น เรื่องโนน เรื่องนี้ใหไทจิฟง แมอารมณของไทจิจะไมดีนัก แต

อัศนีก็ยังเรียกรอยยิ้มจากเขาไดบางในบางครั้ง 

“คุณมีอะไรในใจรึเปลาครับ ดูหนาเซ็งๆ นะ” หลายคนอาจคิดวา

อัศนีรักสนุกไปเรื่อยจนไมสนใจอะไร แตเอาเขาจริงแลว คนที่เขากับ 

ทุกคนไดยอมตองมีความละเอียดออนทางดานอารมณพอสมควร และ

คืนนี้อัศนีก็จับไดวาไทจิอารมณไมดีนัก 

ไทจิคลึงแกวในมือกอใหเกิดเสียงน้ำแข็งกระทบแกวเนื้อบาง เขา

กำลังชั่งใจวาจะตอบดีหรือไมตอบดี เสียงหวานใสก็ดังขึ้นมาจากทาง

ดานหลัง 

“รอนานไหมอั๊ต นี่รีบสุดแลวนะ” 

ผูที่นั่งคลึงแกวเหลาอยางสบายอารมณหันขวับไปมองผูมาใหม

ทันที ทันใดนั้นไทจิเห็นใบหนางามซึ่งพอกเครื่องสำอางเอาไวเต็มที่ 

อาปากคางแลวกาวถอยหลังไปทันทีสองกาว 

ไทจิแทบโยนแกวเหลาทิ้งเพื่อลุกตามไปควาแขนเธอเอาไว 

กิร ิยาของเพื ่อนตางวัยทั ้งสองทำอัศนีเลิกคิ ้วขึ ้นนอยๆ จับ

สัญญาณอะไรบางอยางได แตยังไมแนใจนัก ชายหนุมวัยยี่สิบเจ็ดลุก

ตามมาดึงแขนแพรทับทิมเอาไวอีกขาง หัวเราะนำ “อาว จะไปไหนละ

ทับทิม เรารออยูนานแลวนะ” 
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หญิงซึ่งถูกชายสองคนความือเอาไวคนละขางพยายามบิดมือขาง

ที่ถูกไทจิจับเอาไว เธอถลึงตาเขาใส สั่งใหเขาปลอยแขนเธอ แตดูเหมือน

ไทจิจะไมเขาใจ หรือไมยอมเขาใจสายตาของเธอเสียนี่ “ปลอย!” 

“อะไรวาทับทิม จับแคนี้ตองทำเสียงดุดวย โธ...แมเนื้อทอง” 

กลายเปนอัศนีท่ีพูดลอ กอนปลอยมือออกจากแขนของแพรทับทิม

แทนคนที่เธอดุเสียนี่ 

เห็นดังนั้นไทจิที่ไมเคยทำอะไรตามแตใจตนอยางไมยั้งคิดก็คอยๆ 

คลายมือออกจากแขนของเธอดวยความเสียดาย 

พอเปนอิสระแพรทับทิมก็หันไปทำเสียงเขียวใสอัศนี “ทำไมอีตานี่

ถึงอยูที่นี่” 

เพราะแพรทับทิมเลือกที่จะเสียมารยาท พูดกับอัศนีเปนภาษา

ไทย คนเพื่อนเยอะจึงหัวเราะแลวเตือนเพื่อนสาวของตนเองวา “เออนะ

คนเรา อยูๆ ก็ลืมมารยาททางสังคมไปได มีฝรั่งอยูกับเราดวยคนนึงนะ

ทับทิม ตองพูดภาษากลางสิเขาจะไดรูเรื่อง” 

ใบหนางามซึ่งทำผมพองฟูเหมือนสิงโตสะบัดใสฝรั่งโดยไมสำรวม

กิริยา แตเธอก็ยังยอมพูดประโยคตอมาเปนภาษาอังกฤษ “ฝรั่งที่ไหน 

ญี่ปุนชัดๆ” 

อัศนีหัวเราะเสียงดังจนแขกซึ่งเกือบทั้งหมดเปนชาวตางชาติหัน

มามอง “เออๆ ญี่ปุนก็ญี่ปุน มานั่งเหอะ ทับทิมอาจชินที่ตองเปนเปา

สายตา แตเราไมชินดวยนะ” พูดจบชางภาพมีฝมือก็เดินนำเขาไปยังโตะ

ที่อยูมุมในสุดของผับ ลับตาผูคนพอสมควร แพรทับทิมชั่งใจอยูชั่วครูก็

เดินตามเขาไปนั่งขางกายเพื่อน โดยมีไทจิตามไปนั่งหันหลังใหผูคน ณ 

โซฟาตัวเดิมของเขา 

“ดื่มอะไรใหใจรมๆ หนอยไหม” อัศนีพยายามทำบรรยากาศให

รื่นรมยขึ้น โดยมีแพรทับทิมรวมมือนิดหนอย เธอกระดิกนิ้วเรียกบริกรมา

สั่งค็อกเทลโปรดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนชื่อตน 
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รอจนแพรทับทิมจิบค็อกเทลไปสองอึกแลว ดวงตาชางสังเกตมอง

เพื่อนทั้งสองอยูตลอดเวลาจึงทะลุกลางปลองขึ้นวา “สองคนนี้มีอะไรกัน

รึเปลา” 

แพรทับทิมเกือบเอากระเปาถือใบใหญฟาดหนาเพื่อนโทษฐานพูด

อะไรกำกวม แตก็ไมไดทำอยางที่ใจหวัง เอาเขาจริงเธอและไทจิก็พูดขึ้น

มาพรอมกันวา 

“ไมมีอะไร” 

แมปากจะปฏิเสธได แตใบหนางามสะบัดบึ้งเขาใสผูชายที่เธอไม

คิดจะพบ ไมคิดจะเสวนาดวยอีกแลว แตทำมั้ย ทำไมวันนี้ถึงตองมาพบ

มาเจอกันอีก เซ็งชะมัด! 

เพราะความเซ็งจากไทจิโถมเขามาทับความเซ็งจากไหมทอง 

ทำใหอารมณของแพรทับทิมติดลบถึงขั้นวิกฤต ค็อกเทลแกวแรกจึงไหล

ลงคอเธอไปแบบรวดเดียวหมดแกว จนอัศนีเบิกตามองเพื ่อนอยาง

ประหลาดใจ 

“เฮยๆ เซ็งอะไรขนาดนั้น แคไมไดเปนพรีเซนเตอรคะโอะแลวแคนี้

เอง ยังมีอีกหลายงานนาเพื่อน” 

เมื่อไดยินสิ่งที่ตนยังไมทันไดตัดสินใจออกมาจากปากของอัศนี

แบบนี้ ไทจิก็ขมวดคิ้วมุนกอนถาม “คุณนี่รูอะไรดีๆ กอนใครอยูเสมอ

เลยนะอัศนี ขนาดใครจะไดเปนพรีเซนเตอรของ KAO ผมยังไมไดระบุ

เลย คุณก็ยังรูการตัดสินใจของผมได” 

“เหอะ!” แพรทับทิมซึ่งเพิ่งสั่งค็อกเทลดีกรีแรงแบบเดิมไปอีกสอง

แกวพนความไมพอใจออกมาจากลำคอ ดวงตาเคืองโกรธตวัดมองผูชาย

ที่เธอคิดวาทั้งหื่น ทั้งตลบตะแลง และตีสองหนาเกงยิ่งกวาเธอเสียอีก 

“ไมตองมาตีหนาซื่อหรอกคุณ ยายไหมทองนั่นปาวประกาศไปทั่วงาน

แลววามันเปนความลับเสียเหลือเกินที่หลอนถูกคุณเลือกใหเปนพรีเซน-

เตอรใหคะโอะแลว” 
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“ไหมทองกุขาวอีกแลวเหรอ” ไทจิพึมพำออกมา ไมพอใจเหมือน

กันที่ดาราสาวคนนั้นพยายามใชขาวจากภายนอกกดดันการตัดสินใจ

ของเขา 

แพรทับทิมทำเสียงไมพอใจออกมาจากลำคออีกแลว “คราวนี้คง

ไมใชขาวที่กุขึ้นหรอก เมื่อสัญญาของฉันกับคุณลมเลิก มันก็คือความ

จริงรอยเปอรเซ็นต ก็ขอใหคุณปวดหัวเพราะตองทำงานกับแมนี่ใหมากๆ 

ก็แลวกัน!” หญิงสาวเผลอพูดถึงสัญญาระหวางเธอกับเขาออกมานิด

หนึ่ง แตเพียงแคนั้นก็สะดุดหูอัศนีแลว 

คนอยากรู อยากเห็นสะกิดถามเพื ่อนซึ ่งนั ่งอยู เคียงขางทันที 

“สัญญาอะไรเหรอทับทิม” 

สีหนาเพื่อนสาวผิดไปนิดหนอยกอนจะมองหนาไทจิที ่ก็นิ ่งไป

เหมือนกัน ฮึ! เขาก็คงไมอยากบอกใครเกี่ยวกับสัญญาหื่นๆ นั้นเหมือน

กัน แบบนี้ก็คอยยังชั่วหนอย 

แพรทับทิมหันไปจิกเพื่อนชายทันท ี “นี่อั๊ต แกจะไมรูอะไรสักเรื่อง

ไดมะ” 

อัศนีหัวเราะรวน กอนตอบ “ไมไดวะ เรื่องอยากรูอยากเห็นนี่มัน

เปนสันดาน บอกหนอยไมไดเหรอทับทิม นะ รับรองวาจะเหยียบเอาไว

ตรงนี้เลย” ความจริงแลวอัศนีพอเดาไดวาสัญญาที่วาเปนสัญญาแบบ

ใด เพราะแพรทับทิมเคยไปเซ็นสัญญาแบบนี้เอาไวกับเถาแกหลาย

บริษัท ไปยั่วใหคนแกน้ำลายหก คิดวาจะไดเล็มหญาออน เลยยอมแม

หมดทุกอยางไมวาจะเรียกเงินเทาไหร และเรียกรองขออะไร แตพอแพร-

ทับทิมไดเงินแลว ทำงานใหเสร็จแลว แมตัวแสบกลับไมยอมทำตาม

สัญญาพิเศษที่ไมไดเขียนไวในขอสัญญาเสียนี่ 

และพอไมยอมทำตามสัญญาที่วา สาวสวยที่พิษสงรอบตัวก็ถูก

เฒาหื่นพวกนั้นงดใหงาน สรางความลำบากใหเจาหลอนพอสมควร 

แตเอ...ปกติเรื่องขำๆ ที่แพรทับทิมหักเขี้ยวเสือแกพวกนั้นได เธอ
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ก็จะเอามาเลาใหเขาฟงทุกทีนี่นา ไมเห็นเคยปดบัง แลวทำไมคราวนี้... 

“ไมมีอะไรหรอกอัศนี ผมแคทำสัญญาพิเศษกับคุณแพรทับทิม

นิดหนอย อยากใหเปลือยถายแบบโดยใหเงินมากกวาคนอื่นๆ ก็เทานั้น 

แตดูเหมือนวาเธอจะไมสนใจ” 

บอกตรงๆ วาแพรทับทิมไมรูจะทำสีหนายังไงกับเรื่องเท็จที่ไทจิ

โกหกใหเธอ นี่เขาชวยเธอเหรอ 

“แตผมพูดจริงนะเรื่องที่ผมยังไมไดตัดสินใจ ผมยังมีเวลาใหคิด

อีกนิด ผมยังรอ...เผื่อวาคุณแพรทับทิมจะเปลี่ยนใจ” 

หลังไดยินประโยคที่บอกวาเขายังหวังเทานั้นแหละ ใบหนาที่ยัง

ระบุอารมณไมไดก็เปลี่ยนไปเปนโกรธเกรี้ยวทันที “ไมยะ ใหตายฉันก็

ไมมีวันเปลี่ยนใจ เชิญคุณไปจางยายไหมไดเลย ฉันไมสนหรอก ถึงไมได

คะโอะฉันก็ยังมีงานอื่นๆ อีก ไมจำเปนตองเปลืองตัวขนาดนั้น” พูดจบ

คนอารมณไมดีก็สะบัดหนาพรืด ยกแกวค็อกเทลสีแดงขึ้นกระดกอีกครึ่ง

แกว 

สองหนุมสาวมัวแตมองหนากัน เลยไมไดสังเกตเลยวาอัศนีที่ยก

แกวเหลาขึ้นจดริมฝปากลอบยิ้มขัน ไมมีอะไรรอดพนไปจากสายตา 

ของอัศนีไปไดหรอก แตถาคูกรณีไมพูด เขาก็ไมอยากซักไซ และจัดการ

ดึงเพื่อนทั้งสองใหเดินออกมาไกลจากเรื่องลับๆ ของคนทั้งคู 
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“เออ แลวนี่นัดเราดวนแบบนี้มีเร่ืองอะไรฮะทับทิม” 

เมื่อเพื่อนชายถามเรื่องดวนที่ทำใหเธอตองนัดคุยกับเขา แพร-

ทับทิมก็มีสีหนากระตือรือรนขึ ้นนิดหนอย เธอขยับเขาไปใกลเพื ่อน 

กระซิบเสียงต่ำลงเปนภาษาไทยเพื่อกันไมใหผูรวมโตะอีกคนรับรู “แก

อยากทำหนังสืออีกไหมอั๊ต” 

“หนังสือ...” อัศนีเลิกคิ้วขึ้นแลวสายหนา “อยากทำก็อยากทำนะ 

แตแกเพิ่งถายไป บอกตรงๆ วาถาไมแกมากกวานั้น โชวมากกวานั้น ก็

คงไมมีใครซื้ออีกหรอก ไวรออีกสักสองสามปเหอะทับทิมแลวคอยถาย

ใหม” 

“ใครวาฉันจะถายเอง มีคนสนใจจะทำอัลบัมกับเรายะ” 

“ใครละ” 

ชื่อของดาราสาวตัวรองซึ่งหนาตาสะสวย แตเพราะไมมีเสนสาย

จึงไมใครจะดังเทาใดนักทั้งที่อยูในวงการมาระยะหนึ่งแลวหลุดออกมา

จากปากแพรทับทิม ดวงตาอัศนีเบิกกวางขึ้นนิด กอนกลอกไปมาคลาย

กำลังทบทวนความทรงจำถึงผูหญิงคนนั้น เขาทำทานาตลกอยูนานกอน

จะพยักหนา 

6 
 คนรักเกา 
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“พอไหวนะ แตถอดไดแคไหน” 

“ถอดหมด” แพรทับทิมที่คุยงานกับสาวคนนั้นมากอนหนานี้แลว

เพราะบังเอิญเดินแบบวันนี้ดวยกันตอบ “แตเงินก็ตองหกหลักปลายๆ 

นะ และชีอยากใหเราออกขาวไปวาชีไดเจ็ดหลักดวย” 

อัศนีพยักหนา “เขาตองการเวลาเตรียมตัวแคไหนเราจะไดเคลียร

คิวให” 

“เร็วที่สุด” หญิงสาวซึ่งเปนหุนสวนในการทำหนังสืออวดเรือนราง

กับเพื่อนมาตั้งแตเลมแรกประกาศ “ชีตองการเงินเร็วที่สุด...ฉันก็เหมือน

กัน ยิ่งเข็นเลมนี้ออกไปไดเร็วเทาไหรก็ยิ่งดีเทานั้น และยังมีอีกหลายคน

ที่นาสนใจนะอั๊ต วันนี้ฉันลองไปคุยๆ ไวแลว นางแบบรุนเกาบางคน

อยากมีรูปศิลปถายเอาไวดูตอนแก แตออกจะเสี่ยงหนอยเพราะเขาไมได

อยูในกระแสแลว” 

แมแพรทับทิมจะออกตัวแบบนั้น แตอัศนีกลับตาลุกวาว “เฮย! 

ถาคอนเซปตนี้เราอยากทำอยูนะทับทิม เปนนางแบบรูงาน รูเรื่องภาพ

ศิลปดี เราอยากลอง แต...อาจขายไดไมมากอยางที่ทับทิมวานั่นแหละ” 

“ทำคนนี้กอนเถอะนะ ฉันตองการใชเงิน” 

เพื่อนซึ่งรูความจำเปนของเพื่อนดีรีบถามดวยเสียงเบาลง “ขาด

อีกเทาไหร” 

“พี่พลอยขายทุกอยางแลวไดมาประมาณเจ็ดลานนิดๆ นี่ก็เห็นวา

วิ ่งกู วิ ่งหยิบยืมเพื ่อนฝูงอยู ยายมุกฉันไมหวังอะไร สวนพี่เพชร... 

โปรแกรมงานที่สงไปขายยังเงียบอยูเลย มุกบอกวาพี่เพชรมั่นใจมากวา

ตองขายได แตก็ไมรูวามันจะชาเกินไปไหม” 

“ของแกมีประมาณสามลานแลวใชไหม” 

แพรทับทิมพยักหนา “ประมาณนั้นแหละ” 

พอรู จำนวนเงินที ่แนชัด นำมาหักลบกับมูลคาของบานที ่ติด

จำนองเอาไวถึงสามสิบลานแลว อัศนีก็สายหนา “ปลงเหอะทับทิม 
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ปลอยบานไปเหอะ เราเห็นทับทิมตองเสี่ยงแบบนี้แลวเปนหวงนะ ไอเงิน

ที่หาไดนะ ทับทิมเอาไปทำกิจการอะไรก็ได ซื้อบานใหมยังไดเลย” 

“ฉันก็เคยบอกแกแลวไมใชเหรอวาฉันทำแบบนั้นไมได ฉันอยูบาน

นั้นมาตั้งแตเกิด มันผูกพัน พอแมฉันเสียไปหมดแลว สิ่งที่พอจะแทนตัว

พวกทานไดก็มีแตบานหลังนี้แหละ ฉัน...” พูดๆ ไปเสียงแพรทับทิมก็สั่น

เครือขึ้นมาเสียจนตองหยุดพูด เห็นแลวอัศนีซึ่งเขาใจเพื่อนสาวที่สุดก็

เอื้อมมือไปตบบาเพื่อนแรงๆ สวนอีกมือควาแกวค็อกเทลมาให 

“เอาๆ ดื่มเสียใหลืมกลุม เราเขาใจแลว จะชวยทุกอยางเต็มที่ 

เต็มความสามารถนั่นแหละ” อัศนีก็ปลอบเพื่อนไปตามเรื่อง หางานให

เพื่อนอยางสุดความสามารถ เพราะสุดทายแลวแมแพรทับทิมกับพี่ๆ 

ของเธอจะหาเงินมาไถบานคืนไมได แตเงินเทาที่หาไดก็จะเปนประโยชน

กับพี่นองวงศนวลนางตอไปอยางแนนอน 

แพรทับทิมที่ไมไดรูวาเพื่อนหวังดีกับเธอแคไหนพยายามปนยิ้มสง

ใหเขา ขอบใจเขาที่พยายามชวยเธอทุกทางที่เขาพอทำได 

ระหวางที่เพื ่อนคุยเรื ่องงานกัน ไทจินั ่งฟงเงียบๆ จิบเหลาไป 

เหมือนกับเขาไมเขาใจในสิ่งที่คนสองคนพูดคุยกันอยูเลย แต...ใครจะรู

เลาวาเขานั้นเขาใจภาษาไทยแคไหน 

ดวงตาคมที ่ทอดยาวไปเบื ้องหนาคลายกับกำลังออกไปนอก

หนาตาง ซึ่งสะทอนภาพสระวายน้ำที่แมจะดึกดื่นปานนี้แลวก็ยังมีสาว

นุงนอยหมนอยลงเลนน้ำอวดสายตาอยู เขาทำคลายกับไมใสใจ ไมรู

เรื่องใดๆ ทั้งที่สมองรับเอาเรื่องราวของแพรทับทิมเขาไปเต็มที่ 

เธอตองการเงินสามสิบลานโดยดวนเพื่อเอาไปไถบาน แลวทำไม

เธอจึงยังปฏิเสธเขา แพรทับทิม...เธอเปนผูหญิงยังไงกันแน เธอไม

เหมือนผูหญิงไทยคนอื่นๆ ที่เขาเคยรูจัก ไมสิ...เธอไมเหมือนผูหญิงคนใด

ที่เขาเคยผานมาเลย 

หลังคุยเรื่องงานจบ ปลอบแพรทับทิมพอสมควรจนเธอยิ้มไดแลว 
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อัศนีก็หันมาย้ิมใหผูรวมโตะอีกคน ขอโทษขอโพยใหญโตท่ีซุบซิบกับแพร-

ทับทิมเรื่องงาน กอนจะชวนไทจิคุยในเรื่องอื่นซึ่งสรางความเพลิดเพลิน

ใหผูฟงไดพอสมควร 

เมื ่อไดแอลกอฮอลเขาไปใบหนาแพรทับทิมก็เริ ่มรอน ตัวเบา 

ความกลัดกลุมจางหายไปพรอมสต ิ เธอเริ่มหัวเราะรวนอยางไมมีเหตุผล

บอยครั้ง บงบอกวาเริ่มไดที่แลว 

“เออ รูไหมวากรจะแตงงานแลวนะ” 

ชื่อของบุคคลคนหนึ่งเปลี่ยนสีหนาของแพรทับทิมไป รอยยิ้มจาง

หายไปจากใบหนาเธอชั่วครู กอนเธอจะยิ้มกลับมาไดใหม ทวา...ยิ้ม

คราวนี้ไมมีความสุขเจือเหมือนกอน “เหรอ กับใครละ” 

“ยายจิ้งจกไง จิตรลดาลูกคุณหญิงจิตรานะ” 

ฟงคำตอบแลวค็อกเทลก็แทบจะพุงออกมาจากปากแพรทับทิม 

มันขำ ขำจริงๆ นะ ขำจนน้ำตาเกือบจะไหล “แกลอฉันเลนรึเปลาอั๊ต 

ยายจิ้งจกเนี่ยนะ” 

อัศนียกนิ้วขึ้นมาสามนิ้วคลายกำลังสาบาน “ดวยเกียรติของลูก

เสือลูกตะเข ตอนแรกที่ไดยินเราก็ไมแนใจเหมือนกัน ตองโทร. ทางไกล

ไปถามไอนัทโนนถึงคอนเฟรม แตงแนเพราะจดทะเบียนกันไปแลว เหลือ

ก็แตรอใหยายจิ้งจกเรียนจบก็จะกลับมาตบแตงใหใหญโตอลังการที่เมือง

ไทย” 

เมื่อเห็นแพรทับทิมสายหนา ยิ้มขันจนน้ำตาไหล ไทจิซึ่งไมรูจัก

บุคคลในขาวก็ถามขึ้นมาวา “ใครคือกร ใครคือ...จิ้ง จก” คำวาจิ้งจกที่

ออกเสียงเกือบเหมือน ทำใหคนไทยยิ้มขันคนญี่ปุน 

“ออ...” อัศนีลากเสียงยาวกอนขยายความตามประสาหนุมชาง

เมาท จนไดฉายา ‘อั๊ตรู โลกรู’ “กรเนี่ย แฟนเกาทับทิมเขา ตอนที่บาน

ทับทิมยังมั่งมีก็คบคากันหวานชื่นอยู แตพอตก มันก็ตีจากจนแมเนี่ยซึม

ไปตั้งหลายวัน สวนจิ้งจก เขาไมไดชื่อจิ้งจกจริงๆ หรอก พวกเราเรียกกัน
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เลนๆ เพราะหนาตาเธอเหมือนจิ้งจกก็เทานั้น” 

ไทจิเหลือบไปมองเจาของเรื่องเลาที่นั่งเฉย ไมหาม ไมวาที่อัศนี

นำเรื่องรักหนหลังของเธอมาเลา ราวกับวาเธอไมไดรูสึกเจ็บปวดกับมัน

แลว 

คนที่กำลังถูกมองมักจะรูสึกตัวเสมอ ดังนั้นถูกจองอยูไมนาน 

แพรทับทิมก็ตวัดสายตามามองไทจิ 

ดวงตาคนไมโกหก และตาคูที่ไทจิไดสบนั้นมีทั้งความเจ็บปวด 

อับอาย ราวลึกจนเขาเกือบจะถอนหายใจ เกือบถูกดูดดวยดวงตาโศก 

คูนั้นดึงใหเขาไปหา แลวกอดเธอเอาไวในออมแขนเพื่อปลอบประโลม 

ทั้งคูมองกันอยูนาน กอนฝายหญิงจะหลบสายตาแสนอบอุนนั้น

เพื่อหันไปบอกเพื่อนวา “ไปเขาหองน้ำนะ สั่งค็อกเทลใหอีกแกวสิ” 

พออัศนีรับปาก แพรทับทิมก็ควากระเปาถือขึ้นมาแลวเดินเขา

หองน้ำซึ่งอยูไกลออกไป 

“ทำไมตองเอาเรื่องนี้มาบอกแพรทับทิมดวย ไมเห็นเหรอวาเธอ

เสียใจ” เมื่อบุคคลที่พูดถึงไมไดอยูบริเวณนี้แลว ไทจิก็เอยปากตำหนิ

ผูชายปากไมมีหูรูดที่ยังนั่งละเลียดน้ำเมาในมือไดอยูราวไมสะทกสะทาน 

อัศนีนิ่งไปนิดกอนอธิบายยืดยาว “รู วาถาทับทิมรูเรื่องนี้อาจตอง

เสียใจ แตถาไมทำแบบนี้ทับทิมก็ตัดใจจากผูชายคนนั้นไมขาดเสียที 

และถาทับทิมตัดใจไมได ก็คงไมสามารถเปดใจรักผูชายคนอื่นได คุณ

ไมรูอะไร คูนี้คบกันมาเกือบสิบป ตั้งแตยังเรียน ม. ปลายมั้ง พอทับทิม

ไปเมืองนอก ไอกรนี่ก็ดิ้นรนตามไปหาทับทิมจนได รักกันจี๋จา ไปไหน

ตามติดกันเปนเงา แตพอพอทับทิมตาย บานมันลมละลาย ไอกรก็ทิ้ง

ทับทิมไปนอกเลย ไมบอกอะไรทับทิมสักคำ กวาทางนี้จะรูวาถูกทิ้ง ไอ

กรก็มีแฟนใหมไปแลว 

“เด็กจิ้งจกนั่นก็โง เห็นก็เห็น รูก็ทั้งรูวาไอกรมันไมไดรักตัวแตรัก

เงิน จ้ิงจกก็ยังยอมใหไอกรมันเกาะ มันจับ ทุกคนนะสังเวชจ้ิงจกกันท้ังน้ัน
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แตไมกลาพูดเพราะมันไมใชเรื ่องอะไรของเรา ขืนทำหวังดีเตือนแลว 

ถูกดากลับมามันก็ไมคุม” พูดยาวเหยียดมาถึงตรงนี้แลว อัศนีก็กระดก

น้ำสีทองในมือเขาไปจนหมดแกวกอนถอนหายใจยาว “จ้ิงจกจะเปนยังไง

ก็ชางเถอะ แตทับทิมนะเพื่อนรักผม ผมเห็นทับทิมอึดอัดกลัดหนอง 

แบบนี้มาหลายเดือนแลว ผิดอะไรที่ผมจะกรีดหนองออกจากอกมันบาง 

“ถูกละ ผมอาจจะกรีดตรงๆ จนทั้งเลือดทั้งหนองมันไหลออกมา

โซมหัวใจมัน แตแผลสด หายเร็วกวาแผลกลัดหนองนะผมวา และอีก

อยาง พวกที่เรียกตัววาเพื่อนนะ จริงๆ แลวก็ไมไดรักใครไยดีอะไรทับทิม

มากหรอก ตอนทับทิมรวยก็มาเกาะกินเกาะใช ลับหลังก็นินทา นี่ก็คง

คันปากกันยิบๆ อยากบอกทับทิมกันแยแลววาอดีตแฟนสุดรักของ 

เจาหลอนนะแตงไปกับคนอื่นแลว” 

เหตุผลยืดยาวที่ไดยินทำไทจินิ่งไป สีหนาของอัศนีบงชัดวาไมได

สะใจกับการที่เห็นแพรทับทิมตองเจ็บปวด แตเขายังเลือกเปนผูกรีดใจ

เพื่อนเอง 

“จริงอยูวาเรื่องที่ผมเอามาบอกอาจจะหนักไปหนอย ตรงไปนิด 

แตทับทิมเคยเจอเรื่องหนักกวานี้มาแลว ทับทิมรับได คุณไมตองเปนหวง

หรอก” 

ยิ่งบอกวาไมตองเปนหวงไทจิกลับยิ่งเปนหวง ดวงตาแสนเศรา

ของเธอยังติดตาเขาอยูเลย...เธอจะเปนอยางไรบางหนอ แอบหลบไป

รองไหอยูใชหรือเปลา 

 

ผูที่มีน้ำขังอยูเต็มสองตาสบถในใจเม่ือหองน้ำที่เธอต้ังใจจะ

เขามาหลบอยูไกลเกินคาด ดังนั้นกวาจะเขามาในหองน้ำได กวาจะ

เลือกหองซึ่งอยูในสุด ปดประตู ลงกลอนเรียบรอย น้ำอุนจัดก็รินลงมา

เปอนพวงแกมเสียแลว 

มือสั่นควานหาทิชชูซึ่งอยูในกระเปาแลวรีบนำมาซับหยาดน้ำเอา
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ไว แพรทับทิมรูสึกวาเธอนั้นโงเหลือเกินที่ตองเสียน้ำตาใหผูชายงี่เงาคน

นั้น ผูชายที่พอรูวาครอบครัวเธอลมละลายไมเหลืออะไรเลย ก็เริ่มติดตอ

ไมได เริ่มถอยหางจากเธอไปจนเห็นไดชัด และสุดทายก็หนีไปเมืองนอก

โดยไมบอกไมกลาว ทิ้งใหเธองุนงง เหมือนจูๆ ก็ถูกปลอยใหอยูกลาง

ทะเลทรายกวางใหญโดยไมมีอะไรติดตัวเลย 

แรกๆ เธอก็ยังหลอกตัวเองวาไมมีอะไร กรนะรักเธอจะตาย คน

ที่รักเธอทูนหัวทูนเกลา ชี้นกเปนนกชี้ไมก็เปนไมแบบกรนะหรือจะทอดทิ้ง

เธอ เขาคงถูกพอกับแมบังคับใหไปเรียนตอ หรือถูกจับใหแยกกับเธอ  

วันหนึ่งเมื่อเขาทนคิดถึงเธอไมไหว ก็จะกลับมาหาเธอเอง 

แพรทับทิมไมคิดเลยวาจะไมมีวันนั้น กรทิ้งเธอไปยังไมทันถึง

เดือน ยายจิ้งจกที่ใครๆ ก็วานารักนาสงสารคนนี้ก็สงรูปมันกับผูชายของ

เธอมาเยย ในรูปแสดงใหเห็นวามันทั้งสองใกลชิดและหวานฉ่ำขนาดไหน 

เชื่อไหมวาสิ่งแรกที่โผลขึ้นมาในจิตใจแพรทับทิมคืออะไร 

ไมใชความเศรา ไมใชความเสียใจ แตเปนความอาย อายที่ถูกทิ้ง 

อายที่ผูหญิงที่เจอเธอคราวใดก็ตองมองเธอดวยความริษยาทุกที เปน

ฝายชิงของของเธอไปไดในทายที่สุด 

เอาเขาจริงหลังจากสำรวจจิตใจตนเองดีแลว เธอก็พบวาเธอไมได

รักใครกรสักเทาไหร ที่คบหากันมาเนิ่นนานขนาดนี้ก็เพราะเขานั้นเอาอก

เอาใจ ตามใจ ตามรองมือรองเทาเธอราวกับเธอนั้นเปนเจาหญิง เธอจึง

ชินที่จะมีเขาอยูในชีวิต พอขาดเขาไปก็รูสึกอึดอัดขัดใจไมสะดวกไปเสีย

หมด แตเมื่อเสียเขาไปจริงๆ น้ำตาที่ไหลออกมากลับไมใชน้ำตาแหง

ความเสียใจ แตเปนน้ำตาแหงความโกรธ โกรธที่กรหลอกลวงเธอไดแนบ

เนียนนัก เขาคงไมเคยรักเธอเลย เพราะสิ่งที่เขารักนะมันคือเงินตางหาก! 

นี่คือความลับที่แพรทับทิมอัดเอาไวในอก ไมยอมบอกใครแมแต

อัศนีเพราะกลัววาเพื่อนจะแสดงความเห็นใจจนเธอรูสึกสังเวชตนเอง 

ขึ้นมาอีก 
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หญิงสาวซับน้ำตาของตนเองอยางโกรธๆ อีกครั้ง กอนสั่งตัวเอง

ใหหยุดรองไหไดแลว เดี๋ยวจะมีคนเขาใจผิดวาเธอรองไหเพราะเสียใจ

ผูชายที่เห็นเงินเปนพระเจาคนนั้น 

แพรทับทิมเช็ดน้ำตาจนแหงแลวเดินออกไปดานนอก มองตนเอง

ในกระจกเงาบานใหญซึ่งยาวเต็มผนัง 

ผมฟูเปนสิงโตยังคงพองเหมือนเดิม ตาและปากบวมขึ้นเล็กนอย

เพราะเพิ่งผานการรองไดมา มาสคาราเลอะนิดหนอย ไมเปนไร ซอมได 

และผับก็มืดออก คนคงไมทันสังเกตเห็นความผิดปกติเล็กนอยแบบนี้

หรอก 

เธอถอนหายใจอีกครั้ง กอนวางกระเปาสะพายใบโตลงบนอาง 

ลางหนา แลวเริ่มซอมเมกอัปบนใบหนาดวยฝมือที่เปนรองชางแตงหนา

ไมเทาไรนัก 

แคนี้เธอก็เสียหนาไปมากแลว ทำใหคนหัวเราะเยาะเธอลับหลัง

มากมายแลว แตก็ชางเถอะ อยาไปสน ใครจะพูดลับหลังอยางไรใหมัน

พูดไป แตถามาพูดดูถูกเธอตอหนาละก็ ตองตายกันไปขางหนึ่งเทานั้น! 

 

ค็อกเทลซ่ึงเคยเย็นเฉียบไมเย็นแลวเม่ือแพรทับทิมกลับมา

จิบมันอีกหน กลิ่นแอลกอฮอลแมจะแรงขึ้น ทวาเธอยังดื่มมันเขาไปรวด

เดียวหมด กอนบน 

“รสชาติแย” บนจบเธอก็กระดิกนิ้วเรียกบริกร ถามหาค็อกเทล

ขึ้นชื่อของที่นี่ และสั่งมันทุกอยางที่บริกรแนะนำ 

“วันนี้ดื่มเยอะนะทับทิม พรุงนี้ไมมีงานเรอะ” อัศนีทัก 

แพรทับทิมยักไหล “ไมมี ไมมีมันทั้งอาทิตยนั่นแหละ ก็ดี จะได

จัดการเรื่องหนังสือใหมของเราใหลงตัว อั๊ตคิดวาจะถายที่ไหนดีละ ทะเล

ก็ซ้ำๆ นะ” 

“งั้นภูเขาเปนไง” ชางภาพจินตนาการบรรเจิดเสนอ “เอาคอน-
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เซปตนางไมอะไรแบบนี้ดีไหม แปลกใหมดีนะ เพราะฉันวาทุกคนคงเบื่อ

ทะเลแยแลว” 

หญิงสาวพยักหนารับ “ไดๆ อั๊ตเคลียรคิวเลยนะ อยากใหถายเร็ว

ที่สุด ออกเร็วที่สุด” 

“เร็วแคไหนกวาจะไดเงินก็โนนอีกสองสามเดือน มันพนกำหนด 

ไถบานแลวไมใชเหรอ” 

ริมฝปากของนางแบบคนสวยขบเขาหากัน ไมตอบ ทำใหเพื่อน

ชายถอนหายใจแลวพึมพำขึ ้นมาอยางจงใจวา “นี่ถาทับทิมไดงาน 

ของคะโอะก็สบาย ไมลองคิดดูอีกทีเหรอ ฉันวาถายแบบเครื่องสำอาง 

ไมใชเหลาหรือน้ำมันเครื่องอะไรสักหนอย ถึงจะใหถอดก็คงเรียกวาโป 

ไมไดหรอกมั้ง” 

พออัศนีหยอดคำถามแทนเพื่อน ดวงตาสองคูของคนที่เคยทำ

สัญญาลับใหแกกันก็มองสบกันอีกครั้ง 

แพรทับทิมหัวเราะเบาๆ สังเวชตัวเอง จริงๆ แลวตอนนี้เธอก็ไมมี

คนรักแลว ไมตองรักษาสัญญากับใคร ไมตองครองตัวเอาไวเพื่อใคร ถา

จะขายตัวเพื่อใหสบายก็ทำได แต...เธอรักตัวเองมากกวานั้น ชีวิตยังอีก

ยาวไกล หากทำอะไรโงๆ งายๆ แลวตองมาเสียใจทีหลังมันคุมกันที่ไหน 

แมเธอจะถายรูปวาบหวิว ขายเรือนรางของตนเองตามหนา

หนังสือ แตเธอก็ยังอยากจะใหสามีไดภูมิใจวา แมผูชายเปนหมื่นเปน

แสนไดเห็นรูปรางเธอแลวอยางไร คนที่แตะตองเปนเจาของรางนี้ไดมี

เพียงเขาคนเดียวเทานั้น 

สวนเรื่องบาน ตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกเกือบหนึ่งเดือน ไมแน...เธอ

อาจจะดิ้นรนหาโฆษณาที่จายเงินดีใหได ไมแน...พวกพี่ๆ อาจจะหาทาง

ได ไมแน...สุดทายแลวเจาหนี้อาจยอมรับเงินเทาที่มีไปกอนและผอนผัน

ใหเวลาเพิ่มกับพวกเธอ แพรทับทิมพยายามคิดในแงดี ทวาจิตใจเธอ

กลับหอเหี่ยวเสียยิ่งกวากิ่งไมแหงกลางทะเลทราย 
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“อยาพูดถึงมันอีกเลย ฉันบอกวาไมแลวก็คือไม มาสนุกกันดีกวา 

พอกันทีเรื่องเครียด เอาชน!” หญิงสาวยกแกวค็อกเทลขึ้น สบตาเพื่อน

หนุมดวยดวงตาแข็งกราวบงบอกใหเพื่อนอยาไดแตะตองเรื่องนี้อีก 

เห็นแบบนี้แลวจะใหอัศนีทำอยางไรได นอกจาก...ชนแกวกับเธอ 

และไมเฉียดเขาไปใกลงานของคะโอะอีก 

 

หนุมสาวท้ังสามรวมด่ืมรวมพูดคุยกันอยูนาน โดยเร่ืองท่ี 

พูดไมเกี่ยวของกับงานอีกเลย จนผับใกลปดนั่นแหละอัศนีจึงชวนทุกคน

กลับ 

แพรทับทิมหัวเราะรวนเมื่อยืนขึ้นแลวถึงกับเซนิดๆ เพราะฤทธิ์

แอลกอฮอลที่ดื่มลงไปหลายรส หลายขนาน 

“เฮยๆๆ” อัศนีที่ดื่มไปหนักเชนเดียวกับเพื่อนรองโวยวายพลาง

สอดแขนเขาประคองแพรทับทิมที่ทำทาจะหงายหลัง “ไหวไหม มะ เรา

จะขับไปสงเอง” 

สาวแกมแดงยังหัวเราะ เธอพยายามอยางเต็มที่ที่จะยืนใหตรง 

แลวออกตัว “บา ไมไดเมา แคขาออนเฉยๆ สงสัยนั่งนานไปหนอยแคนั้น

แหละ” 

“เออๆ เชื่อ แตยังไงก็ไปดวยกันดีกวา” 

“ไมๆๆ ไมตองหวงนา” ผูปฏิเสธเปนชุดคอยๆ กาวออกไปจาก

โตะ เซนอยๆ แตก็ยังไมลม แถมยังหันมายิ้มใหแกผูยืนมองอยางเปน

หวงไดอีก 

สองหนุมมองหนากันแลวเดินตามคนที่เดินเซไปจนถึงรถญี่ปุน

ยี่หอดัง ซึ่งแพรทับทิมเชาไวเปนพาหนะประจำกาย 

แมแพรทับทิมจะทำเกงเดินเซมาจนถึงรถของตนเองได แตความ

เมาก็ทำใหเธอไมสามารถเสียบกุญแจลงชองได หญิงสาวพยายามอยู

นานจนไทจิเดินเขามาควากุญแจรถของเธอไป 
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“คุณเมามาก ขับรถกลับเองไมไดหรอก ไปกับผมดีกวา อัศนีคุณ

ก็ดวย ผมจะพาไปสงเอง” 

“ผมไหวนา คุณไมตองหวงหรอก เมากวานี้ก็ยังเคยมาแลว มา

ทับทิม...เราจะไปสงเอง” อัศนีส่ังกอนเดินเขามาหาเพ่ือนสาว ดึงนางแบบ

คนสวยที่ยืนโงนเงนตาแทบจะปดอยูแลวไปขึ้นรถของเขาซึ่งก็อยูไมไกล

จากรถของเธอนัก 

เห็นคูเพื่อนรักอิงแอบซบกันเดินเซไปเซมาเพื่อไปขึ้นรถเอสยูวีของ

อัศนีแลว ไทจิก็รูสึกเปนหวงขึ้นมาอยางประหลาด 

หนุมใหญยืนสงอัศนีและแพรทับทิม เขามองจนรถคันโตแลนผาน

หนาไปอยางเร็วกอนปนบาทวิถีหนาโรงแรมไปนิดแลวพุงฉิวออกสูถนน

ดวยความเปนหวง และเพราะความเปนหวงนี่เอง ชายหนุมจึงรีบเดินไป

ขึ้นรถตูของตนที่คนขับรถขับมาจอดเอาไวหนาโรงแรมแลวสั่ง 

“ตามรถคันหนาไป อยาใหคลาดสายตา” 


