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ภายในห้องโถงใหญ่ที่ตกแต่งเป็นสไตล์จีนประยุกต์ของ 

คฤหาสน์เก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ชลันธร อนันต์ธนภัทร นั่งหน้านิ่ว 

คิ้วขมวดอยู่บนเก้าอี้ไม้เนื้อดีสีดำมันปลาบตรงข้ามที่นั่งของบุพการี  

หลังจากที่ได้ฟัง ‘เรื่องสำคัญ’ ของเจ้าสัวลิ้มผู้เป็นบิดาจบลงนั้น ความ 

รู้สึกยุ่งยากใจก็กระโจนพรวดเข้าหาเขาอย่างรวดเร็ว

ชายหนุ่มหันไปมองศิตภัทรมารดาของเขาครู่หนึ่ง ใบหน้าที่ 

ราวกับถอดแบบกันมานั้น ไม่ว่าจะเป็นดวงตาคมกริบที่มีแววชวนฝัน  

จมูกโด่งเป็นเรียวสวย หรือแม้กระทั่งปากแดงเป็นธรรมชาติ ทำให้ 

ใครต่อใครต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาเหมือนมารดามากกว่าบิดา  

แตก่ารทีเ่ขามรีปูรา่งสงูสมารต์ คิว้ดกดำอนัเปน็เอกลกัษณ ์และมหีนวดเครา 

เขียวๆ เหนือริมฝีปากรูปกระจับและสันคาง เลยทำให้เขาดูเป็นผู้ชายหน้า

หวานที่มีเสน่ห์กระชากใจสาวๆ ไม่น้อยไปกว่าเจ้าสัวลิ้มสมัยยังหนุ่ม

“ทำไมต้องเป็นผมด้วยครับ” ชลันธรหันกลับมาทางบิดาอีกครั้ง  

เมื่อดูท่าว่ามารดาจะไม่มีความเห็นใดๆ ในการช่วยแก้ปัญหานี้

“ยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอ อาลัน ก็อาหนูมุกอีเป็นเมียลื้อนี่หว่า 

อีเรียนจบกลับมาอยู่บ้านกับอาเฮียอาเจ้ของอีตั้งสองเดือนแล้ว ลื้อ 

ยังไม่เคยไปหาอีสักครั้ง ไม่รู้แหละ ยังไงๆ วันนี้ลื้อก็ต้องไปรับอีมา 

1
ใครคือเธอ...เธอคือใคร
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เจีย๊ะปึง่1 กบัปา๊มา้ทีบ่า้น” เจา้สวัลิม้ชีแ้จงเหตผุลราวกบัเปน็เรือ่งธรรมดา 

เสียเหลือเกิน แต่ให้ตายเถอะ! เขาไม่ใช่สามีของยายลูกเป็ดขี้เหร่นั่น 

เสียหน่อย และไม่มีทางจะใช่ด้วย!

“ป๊าครับ ผมกับหนูมุกไม่ได้แต่งงานกันจริงๆ เสียหน่อย และผม 

กับหนูมุกก็ไม่เคยอยู่กินกันจริงๆ ทะเบียนสมรสก็ไม่ได้จด แค่ทำพิธี 

แกเ้คลด็ ทำไมปา๊กบัแมจ่ะตอ้งถอืเปน็เรือ่งจรงิจงัดว้ย ทัง้ๆ ทีม่นักผ็า่นมา 

ตั้งสิบกว่าปีแล้ว”

ชลันธรแต่งงานกับ ‘หนูมุก’ หรือนางสาวพราวมุก วงศ์นวลนาง  

ลูกสาวคนสุดท้องของ เพทาย วงศ์นวลนาง เจ้าของกิจการจิวเอลรี 

แบรนด์ดัง ตั้งแต่เขาอายุเพียง 12 ขวบ 

ตอนนั้นเขาป่วยกระเสาะกระแสะ เป็นๆ หายๆ มาหลายปี 

จนต้องหยุดเรียนบ่อยครั้ง เมื่อแพทย์แผนปัจจุบันเอาไม่อยู่ บิดามารดา 

ของเขาจึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับซินแสชื่อดังในเยาวราช ก่อนจะได้รับ 

คำแนะนำวา่เขากำลงัมเีคราะหห์นกั วธิแีกม้เีพยีงทางเดยีวคอืตอ้งแตง่งาน 

กับผู้หญิงที่เกิดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 เวลาตกฟากเท่าโน้นเท่านี้ ซึ่งทำให้

บดิามารดาของเขากลุม้ใจอยา่งเหลอืล้น เพราะไมรู่้จะไปหาผู้หญงิคนนัน้ 

ได้จากที่ไหน

บิดากับมารดาของเขานำเรื่องนี้ไปหารือกับเพทายเพื่อนสนิท  

โดยหวงัวา่ความกวา้งขวางของเพทายอาจชว่ยหาผูห้ญงิคนดงักลา่วไดง้า่ย 

ขึ้น แต่นึกไม่ถึงว่าลูกสาวคนเล็กของเพทายจะเกิดวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4  

เวลาตกฟากพอดีเป๊ะ! บิดามารดาของเขาจึงรีบทาบทามขอพราวมุก 

มาช่วยแต่งงานสะเดาะเคราะห์ ทั้งที่ตอนนั้นพราวมุกอายุเพียง 7 ขวบ 

เท่านั้น 

เขายังจำครั้งแรกที่เห็นหล่อนในชุดเจ้าสาวแบบคนจีนได้ไม่เคยลืม  

1 เจี๊ยะปึ่ง ภาษาจีน แปลว่า กินข้าว
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เพราะสิ่งที่โดดเด่นมาแต่ไกลคือแว่นสายตากรอบดำอันใหญ่ และผมทรง 

กะลาครอบที่แสนจะเชยบรม ตอนนั้นชลันธรถึงกับหัวเราะก๊าก และแอบ 

ตัง้ฉายาใหห้ลอ่นวา่ ‘ยายลกูเปด็ขีเ้หร’่ เพราะชดุสแีดงนัน้ตดักบัผวิขาวซดี 

ของหล่อนจนดูเหมือนลูกเป็ดถูกจับใส่กี่เพ้า ยิ่งหล่อนทำหน้างองอนเขา  

ชลันธรก็ยิ่งขำเพราะมันไม่ได้น่ารักน่าเอ็นดูเอาเสียเลย

ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากวันนั้น โรคภัยไข้เจ็บไม่กลับมารบกวนเขาอีก 

สิ่งที่รบกวนเขากลับกลายเป็น ‘ยายลูกเป็ด’ ที่ชื่อพราวมุกนั่นแหละ! 

หล่อนติดเขาแจ ทุกๆ เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาไม่ไปหาที่บ้าน พราวมุก 

จะรอ้งไหเ้ปน็วรรคเปน็เวร จนแมน่มทีเ่ลีย้งหลอ่นมาตัง้แตย่งัเปน็ทารกตอ้ง 

โทร. มาขอใหเ้ขาชว่ยแวะไปเลน่กบัหลอ่น แทนทีเ่ขาจะไดไ้ปเตะฟตุบอลกบั 

เพื่อนหรือเพลิงเพชร พี่ชายของหล่อนที่อายุรุ่นราวคราวเดียวกับเขาและ 

เรียนอยู่ชั้นเดียวกัน เขากลับต้องมานั่งเล่นตุ๊กตาบาร์บี้กับหล่อนจนถูก 

บรรดาเพื่อนที่โรงเรียนล้อว่า ‘ติดเมีย’

‘ไม่ใช่โว้ย!’ 

ชลันธรอยากจะกู่ร้องป่าวประกาศให้ก้องโลก แต่ครั้นจะตีตัว 

ออกห่างจากหล่อน บิดามารดาของเขาก็หาว่าไม่สำนึกบุญคุณคน ทั้งยัง

สั่งให้เขาคอยเทียวรับเทียวส่งหล่อนไปโรงเรียนอยู่หลายปี 

ส่วนยายลูกเป็ด...หล่อนคิดว่าตัวเองคือภรรยาของเขาจริงๆ หรือ 

อย่างไรไม่ทราบ เพราะไม่ว่าเขาจะเข้าใกล้ผู้หญิงคนไหน หล่อนมัก 

แสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของ จนบรรดาสาวๆ ต่างคิดว่าเขากินเด็ก ถ้าเขา 

จะคบใครก็ต้องแอบคบเหมือนพวกสามีแอบมีภรรยาน้อย ทั้งๆ ที่เขา 

ไม่เคยจริงจังกับการแต่งงานสมัยเด็ก และไม่เคยเชื่อเรื่องการแต่งงาน 

สะเดาะเคราะห์เหมือนบิดามารดาด้วยซ้ำ 

“ทำไมทำหน้าเหมือนรังเกียจน้องขนาดนั้นล่ะลัน ยังไงหนูมุก 

เขาก็ถือว่าช่วยชีวิตลูกไว้นะ แล้วหนูมุกเขาก็ไม่ได้กลับเมืองไทยมาตั้ง 

หกปี ตั้งแต่เรียนจบ ม. ปลายโน่นน่ะ พอกลับมาถึง เพทายก็มาเสีย  
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แถมยังมีหนี้ทิ้งไว้ให้รับผิดชอบตั้งมากมาย ลูกไม่เป็นห่วง ไม่สงสารน้อง 

บ้างหรือยังไง งานศพเพทายเมื่อสองเดือนก่อน ลูกก็ติดงานอยู่ที่อเมริกา 

จนกลบัมาไมไ่ด ้พอกลบัมาแลว้กย็งับา่ยเบีย่งไมไ่ปหานอ้งอกี แมไ่มอ่ยาก 

ให้ครอบครัววงศ์นวลนางเข้าใจผิดว่าบ้านเรากำลังตีตัวออกห่างเขา  

เพราะเขาล้มละลายนะลูก”

ชลันธรถอนหายใจเฮือก ตระกูลของเขาเป็นคนไทยเชื้อสายจีน  

อากงอาม่าของเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาตั้งรกรากในไทยตั้งแต่หลาย 

สิบปีก่อน 

บิดาเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นอากงอาม่าเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยว 

เรือเล็กๆ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนจะเก็บหอมรอมริบมาเรื่อยๆ จน 

สามารถซื้อเรือลำใหญ่มาสร้างภัตตาคารลอยน้ำแห่งแรกได้สำเร็จ และ 

ขยับขยายมาเป็นเรือนำเที่ยวล่องชมความสวยงามของสองฟากฝั่ง 

เจ้าพระยา 

ทุกวันนี้นอกจากกิจการเรือนำเที่ยวกว่าสิบลำในเครือบริษัท 

‘ลิ้มเจ้าพระยา’ บิดาของเขายังมีธุรกิจเรือสำราญทางฝั่งอ่าวไทยที่ทำ 

กำไรได้อย่างมหาศาล จนสามารถสั่งซื้อเรือลำใหม่มาต่อยอดธุรกิจได้ 

อย่างรวดเร็ว สองเดือนก่อนเขาถึงได้เดินทางไปดูเรือที่ต่างประเทศ 

แน่นอนเขารู้ว่าวันนั้นพราวมุกกำลังจะเดินทางกลับมาเซอร์ไพรส์

ครอบครัวที่เมืองไทย แต่เขาก็เลือกที่จะสนใจงานมากกว่า โดยไม่รู้สักนิด 

ว่าวันเดียวกับที่พราวมุกเดินทางมานั้น เพทายเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจวาย  

ทั้งยังทิ้งหนี้สินจำนวนมากเอาไว้ให้ลูกๆ ทั้ง 4 คนรับผิดชอบ บรรยากาศ 

ที่ควรจะชื่นมื่นเลยกลายเป็นเศร้าสลด และกว่าเขาจะรู้เรื่องก็ตอนไปถึง 

อเมริกาแล้ว เขาจึงไม่สามารถเดินทางกลับมาร่วมไว้อาลัยในงานศพของ 

เพทายได้ทัน

อันที่จริงเขาเองก็เห็นใจครอบครัววงศ์นวลนาง โดยเฉพาะ 

พราวมุกที่ไม่มีโอกาสได้พูดคุยอะไรกับเพทายสักคำก่อนท่านจะจากไป  
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แต่เขากับพราวมุกไม่ได้ติดต่อกันมาตั้งหกปีแล้ว มารดาของเขาจะมาใช้

คำว่าตีตัวออกห่างได้อย่างไร หากเขาจะแสดงความเสียใจกับใครจริงๆ 

คนนั้นควรเป็นเพลิงเพชร พี่ชายคนโตของหล่อนมากกว่า

“วันนี้ผมต้องไปงานแต่งเพื่อนที่พัทยา แม่ก็น่าจะรู้นี่ครับ” ชลันธร 

ให้เหตุผล คิดในใจว่าต่อให้ไม่มีงานแต่งเพื่อนซี้ เขาก็ไม่มีทางไปพัวพัน 

กบัพราวมกุอกีเปน็อนัขาด เพราะการทีเ่ขาหลดุพน้จากบว่งมารของหลอ่น 

มาได้เมื่อหกปีก่อนนั้นถือเป็นลาภอันประเสริฐ 

“เอ...” ศิตภัทรครุ่นคิดเหมือนลืมไปแล้วว่าชลันธรเคยบอกเรื่องนี้ 

ชลันธรแอบยิ้มอย่างมั่นอกมั่นใจว่ารอดตัวแน่ๆ 

“ถ้าอย่างนั้นลันก็ไปรับหนูมุกที่บ้าน แล้วก็พาหนูมุกไปร่วมงาน 

ด้วยเลยสิ ถือเป็นการเปิดตัวว่าที่เจ้าสาวไปในตัว”

“แม่!” ชายหนุ่มถึงกับอุทานลั่น “นี่แม่ยังไม่ล้มเลิกความคิดที่จะ 

ให้ผมแต่งงานกับยายลูกเป็ด...” เขาชะงักคำว่า ‘ขี้เหร่’ เอาไว้ได้ทันเมื่อ 

เห็นมารดามองมาอย่างตำหนิ

“ไอ้หยา! นี่ถ้าอาหนูมุกมาได้ยินว่าลื้อยังเรียกอีแบบนั้นอีคงชีช้ำ  

อย่าเรียกอีแบบนั้นให้ใครได้ยินอีกเข้าใจมั้ยอาลัน แล้วอั๊วก็ไม่เห็นว่า 

อีจะดูแย่ตรงไหน ล่าสุดที่เจอกันในงานศพอาเพทาย อีออกจะน่ารัก  

อีกอย่างคนเราจะสวยมันก็สวยกันที่ใจ ลื้อนี่...เช้าฉุ่ย2 จริงๆ” เจ้าสัวลิ้ม 

ทำเสียงฉุนๆ 

ชลันธรอดคิดไม่ได้ว่าระหว่างเขากับยายลูกเป็ดขี้เหร่ ใครเป็นลูก 

ที่แท้จริงกันแน่

มารดาของเขาก็อีกคน ไม่รู้จะรักและเอ็นดูอะไรพราวมุกนักหนา  

หกปีที่ผ่านมาถึงต้องโทร. ไปถามสารทุกข์สุกดิบยายนั่นอย่างน้อย 

เดือนละ 2-3 ครั้ง 

2 เช้าฉุ่ย ภาษาจีน แปลว่า ปากเสีย
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“ระวังเถอะ ถ้าเกิดลูกเป็ดกลายเป็นหงส์ขึ้นมาจะหลงรักเขา

หัวปักหัวปํา” ศิตภัทรค้อนขวับเข้าให้ แต่บุตรชายกลับหัวเราะพรืด 

รอใหง้มูปีกีบนิรอ่นเตม็ฟา้ หรอืไมก่น็กมคีรบีขึน้มากอ่นเถอะ เขาถงึจะเชือ่วา่ 

ลูกเป็ดโตมาเป็นหงส์

“ไม่ต้องมาหัวเราะเลยนะลัน ยังไงๆ วันนี้ลูกก็ต้อง...”

ศิตภัทรส่ังไม่ทันจบ เสียงโทรศัพท์ก็ดังข้ึนราวกับช่วยชีวิตชายหนุ่ม

ชลันธรรีบล้วงเข้าไปในกระเป๋ากางเกง ตอนนี้ไม่ว่าใครหน้าไหน 

โทร. มาเขาก็เห็นเป็นคนสำคัญระดับชาติ 

ชายหนุ่มแกล้งทำเป็นก้มลงมองเบอร์ ยิ่งเห็นเป็นเลขาฯ ที่ออฟฟิซ 

เขาก็ยิ่งสบโอกาสในการหาข้ออ้าง

“ป๊าครับ แม่ครับ คุณอ้อมโทร. มา สงสัยงานที่ผมสั่งไว้จะมี 

ปัญหา ถ้ายังไงผมขอตัวก่อนนะครับ เรื่องคนอื่นไว้ว่ากันทีหลัง” ว่าแล้ว

ชายหนุ่มก็รีบสาวเท้าออกจากห้องโถงของคฤหาสน์หลังงาม ก่อนจะรีบ 

รับโทรศัพท์ด้วยสีหน้าจริงจัง “ว่าไงครับ คุณอ้อม” 

“เฮ้ย! อาลัน อาหนูมุกอีไม่ใช่คนอื่นนะโว้ย ลื้อกลับมาคุยกับป๊า 

ให้รู้เรื่องเดี๋ยวนี้”

“ช่างเถอะค่ะคุณ” ศิตภัทรปรามสามี ก่อนถอนหายใจเบาๆ  

ระหว่างมองตามบุตรชายอย่างใคร่ครวญ “ในเมื่อตาลันอยากดื้อกับ 

เราดีนัก ภัทรว่าเราก็ควรจะใช้ความดื้อของตาลันนี่แหละค่ะให้เป็น 

ประโยชน์”

มาเซราติคันหรูเลี้ยวเข้ามาในลานจอดรถของรีสอร์ต 

ห้าดาวริมหาดพัทยา อาคารทุกหลังภายในรีสอร์ตแห่งนี้ออกแบบด้วย 

สถาปัตยกรรมแบบโมร็อกโก พอชลันธรถือกระเป๋าเสื้อผ้าขนาดกลาง 

เข้ามาในล็อบบีเท่านั้น การตกแต่งภายในตลอดจนเครื่องแต่งกายของ 

พนักงานต้อนรับก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนทะลุเข้ามาในดินแดนอาหรับราตรี 
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“เช็กอินหรือเปล่าคะ” พนักงานสาวหน้าเคาน์เตอร์ถามเสียง 

หวานจ๋อย พอๆ กับริมฝีปากที่คลี่ยิ้มกว้าง ดวงตามีประกายชื่นชมใน 

รูปลักษณ์ของลูกค้าหนุ่มที่หล่อราวกับพวกพระเอกละครในโทรทัศน์

“ครับ” ชายหนุ่มยิ้มพลางส่งบัตรประชาชนให้บนเคาน์เตอร์  

“ผมมาร่วมงานแต่งงานของคุณไตรภูมิ”

“สักครู่นะคะ” พนักงานหลุบตาลงอย่างเขินๆ ก่อนจะตรวจสอบ 

รายชื่อห้องพักของชลันธรในโซนที่ไตรภูมิเหมาไว้สำหรับเพื่อนๆ ซึ่งจะ 

เดินทางมาร่วมปาร์ตี้สลายโสดในค่ำคืนนี้ รวมถึงพิธีมงคลสมรสใน 

วันรุ่งขึ้น “คุณชลันธร อนันต์ธนภัทร พักห้อง 401 เชิญตามพนักงาน 

ไปได้เลยค่ะ”

“ผมคงยังไม่เข้าไป แต่รบกวนช่วยเอากระเป๋าผมไปไว้ที่ห้องได้ 

ไหมครับ” ชลันธรเก็บกุญแจห้องใส่กระเป๋ากางเกง ก่อนจะส่งสัมภาระ 

ใหพ้นกังานชายคนหนึง่ทีย่นือยูข่า้งๆ แลว้ถามทางไปยงับรเิวณทีคู่บ่า่วสาว 

ใช้จัดปาร์ตี้สลายโสดตามกำหนดการในบัตรเชิญ

พนักงานรีสอร์ตนำทางมาถึงสนามหญ้ากว้างติดกับชายหาด 

สว่นตวัทางดา้นในสดุของอาคารตอ้นรบั ชลนัธรตรงเขา้ไปทกัทายเพือ่นๆ 

ของเขาที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งแต่เรียนจบ ทุกคนต่างแยกย้ายกันไปทำงาน 

บ้างก็แต่งงานมีครอบครัว ดังนั้นการที่ไตรภูมิเหมาห้องพักกว่าครึ่งหนึ่ง 

ของรีสอร์ตเอาไว้ และเชิญทุกคนมาปาร์ตี้สลายโสดในค่ำคืนนี้ จึงเหมือน

เป็นการรวมตัวเพื่อนซี้ในรั้วมหาวิทยาลัยไปโดยปริยาย

แตก่ารทีม่เีสยีงวีด้วิว้ฮอืฮาระคนเสยีงหวัเราะอยา่งสนกุสนานดงัขึน้ 

เป็นระยะๆ ก็ทำให้ชลันธรมองไปยังว่าที่เจ้าบ่าวซึ่งถือไมโครโฟนอยู่บน 

เวที โดยมีสตรีสวมชุดนุ่งน้อยห่มน้อยนั่งทำท่าเซ็กซี่เรียงกันอยู่บนเก้าอี้ 

หรูหราสิบสองตัว 

“แล้วนั่นไอ้ไตรมันทำอะไรของมัน” ชลันธรหัวเราะ ก่อนหันมา 

ถามเพือ่นสองสามคนทีย่นืคยุกนัอยูเ่มือ่ครูน่ี ้“เมยีมนัไมว่า่เหรอ จา้งผูห้ญงิ 
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มานั่งโชว์อึ๋มซะขนาดนี้”

“ผูห้ญงิทีไ่หนจะนัง่แขง็เปน็หุน่อยา่งนัน้วะลนั” เพือ่นทีย่นือยูใ่กล้ๆ  

หัวเราะพลางหันไปมองสตรีทั้งสิบสองนางที่ต่างนั่งไม่ขยับเขยื้อนอยู่บน

เวที 

ชลนัธรเพิง่สงัเกตเหน็วา่พวกหลอ่นไมก่ะพรบิตา ทัง้ยงันัง่นิง่มากๆ 

เสียจนไม่น่าจะเป็น ‘คน’ ไปได้

“แกลืมไปแล้วเหรอว่าสมัยเรียนไอ้ไตรมันมีฉายาว่าอะไร หื่น 

ตัวพ่อนะโว้ย!”

สิ้นคำเฉลยกลั้วเสียงหัวเราะของเพื่อน ชลันธรก็พลอยหัวเราะ 

ตามไปอีกคน เขาลืมไปเสียสนิทว่าไตรภูมิเป็นนักสะสมตุ๊กตาตัวยง  

โดยเฉพาะตุ๊กตาตัวโตสำหรับให้ผู้ชายใช้บำบัดความใคร่ หรือจะเรียก 

ให้ถูกก็คือ ‘เซ็กซ์ดอลล์’ 

“เมื่อกี้มันเพิ่งประกาศว่าเมียมันขี้หึง พรุ่งนี้จะแต่งงานแล้ว 

มันเลยต้องระเห็จสาวๆ ในบ้านออกมาข้างนอก แต่ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน 

เลยเอามาจับสลากแจกเพื่อน ใครโสดมันทำสลากให้เสร็จ”

“ใครจะไปอยากไดข้องมนั” ชลนัธรขำกบัความคดิพสิดารของวา่ที ่

เจ้าบ่าว ดวงตาคู่คมมีประกายขบขันยามมองไปยังนางสิบสองบน 

เวทีนั้น 

ต่อให้พวกหล่อนสวยอึ๋มและเหมือนคนขนาดไหน แต่พวกหล่อน 

ก็ไม่ใช่คน ไตรภูมิจะจับสลากได้ชื่อใครก็ได้ไปเถอะ แต่อย่าได้ชื่อเขา 

ก็แล้วกัน เพราะน้องตุ๊กตาแสนรักนั้นคงถูกจับโยนลงถังขยะอย่าง 

ไร้เยื่อใย

ส่วนพวกที่ยืนลุ้นรายชื่อกันจนตัวโก่งอยู่แถวๆ หน้าเวทีอย่าง 

ครื้นเครงนั้น ชลันธรคาดเดาว่าคงไม่มีใครอยากครอบครองนางสิบสอง 

ของไตรภูมิจริงจังนักหรอก แต่ก็แค่เมาจนอยากลองของแปลกดูสักครั้ง  

หรือไม่ก็เห็นแก่ไตรภูมิที่อุตส่าห์หอบหิ้วตุ๊กตาราคาแพงมาจัดกิจกรรม 
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สนุกๆ ในปาร์ตี้สลายโสด จึงให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ชลันธรโล่งใจที่ไม่มีชื่อเขาเป็นหนึ่งในสิบสองผู้รับมรดกบ้าบอ 

คอแตกนั้น 

ชายหนุ่มจิบไวน์สังสรรค์กับเพื่อนพ้องที่ไม่เจอหน้ากันนาน  

กระทั่งเวลาล่วงเลยใกล้เที่ยงคืนแล้ว หลายคนก็เริ่มแยกย้ายกันกลับ 

ห้องพักของตน ชลันธรเมาแบบกรึ่มๆ ไม่ถึงกับยืนโงนเงน แต่ก็เห็นโลก 

ทั้งใบหมุนวนเป็นระยะๆ 

เมื่อเดินมาถึงหน้าห้องพัก เขาก็สลัดศีรษะไล่ความมึนงงออกไป  

ก่อนจะหยิบกุญแจในกระเป๋ากางเกงมาไขประตูห้องหมายเลข 401 แล้ว

ตรงไปยงัเตยีงกวา้งพลางถอดเสือ้สทูโยนทิง้ทางดา้นหลงัอยา่งไมแ่ยแสวา่ 

มันจะตกลงที่ใด

ร่างสูงสมาร์ตทิ้งตัวลงนอนบนเตียง แต่แล้วกลับต้องแปลกใจ 

ที่รู้สึกเหมือนแขนของเขาไปพาดทับอะไรบางอย่างเข้า ครั้นลุกขึ้นมอง 

และเห็นว่าเป็นผู้หญิงกำลังนอนหลับสนิท ดวงตาคู่คมก็เบิกกว้างด้วย 

ความตกตะลึง ก่อนจะเริ่มงุนงงว่าผู้หญิงคนนี้เป็นใครถึงได้มานอน 

ทอดกายอยู่บนเตียงของเขา

ใช่! เตียงของเขา 

ชลันธรแน่ใจว่าตนเองไม่ได้เมาจนเขาห้องผิด การที่เขาสามารถ 

ไขกุญแจเข้ามานอนได้น่าจะเป็นข้อพิสูจน์ที่เพียงพอแล้ว ฉะนั้นหล่อน 

เข้ามาในห้องเขาได้อย่างไร ทั้งๆ ที่กุญแจห้องก็อยู่กับเขาตลอด ครั้น 

คิดว่าหล่อนมีกุญแจสำรอง แต่ชุดสายเดี่ยวเอวลอยกับกระโปรงสั้น 

ปักเลื่อมที่หล่อนสวมอยู่ตอนนี้ก็ดูไม่เหมือนเครื่องแบบพนักงานรีสอร์ต 

เท่าไร 

ทันใดนั้นภาพนางสิบสองที่นั่งโชว์อึ๋มอยู่บนเวทีในปาร์ตี้สลายโสด

เมื่อหลายชั่วโมงก่อนก็ชัดขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

‘เอาละครับ ตอนนี้เราก็ได้รายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดแล้ว ผมจะให้ 
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น้องๆ พนักงานผู้ชายช่วยพานางสิบสองของผมไปไว้ที่ห้องผู้โชคดีนะ 

คร้าบ’

คำบอกเล่าของไตรภูมิตอนจับสลากเสร็จนั้นทำเอาชลันธรถึง 

กับเบิกตาโพลง เขาแน่ใจว่าตนเองไม่มีชื่อเป็นผู้รับมรดก แต่จะว่าไป 

ตอนที่เขาเดินทางมาถึง ไตรภูมิก็จับสลากไปได้ 4-5 ใบแล้ว บางทีชื่อ 

ของเขาอาจจะติดอยู่ในสลากใบแรกๆ ก็ได้

“ตุ๊กตา...” 

ชลันธรจ้องมองของเล่นชิ้นนี้อย่างขำๆ แต่แล้วใบหน้าขาวนวล 

ทา่มกลางความมดืสลวันัน้กท็ำใหเ้ขารูส้กึเหมอืนถกูกระแทกทีห่วัใจอยา่ง 

รุนแรง 

ราวรูปสลักของเทพธิดา... 

หล่อนมีหน้าผากกลมนูนสวย คิ้วเรียวเล็กได้รูป แพขนตาสีดำ 

สนิททาบแก้มเนียนใส และริมฝีปากอิ่มเต็มสีแดงสดราวกับผลเชอร์รี 

ความปรารถนาบางอย่างลามเลียมาตามร่างกายโดยอัตโนมัติ 

แม้จะเป็นแค่ตุ๊กตาไม่มีชีวิต แต่เขาก็ยอมรับเลยว่าหล่อนเหมือนมีชีวิต  

จนฤทธิ์สุราทำให้เขาชักอดคิดไม่ได้ว่าหล่อนจะมีดีสักแค่ไหน ไตรภูมิ 

ถึงได้คลั่งไคล้พวกหล่อนนักหนา 

ยิ่งมองหน้าหล่อนใกล้ๆ ชลันธรก็ยิ่งรู้สึกว่าหล่อนสวย ทั้งยังมี 

แรงดึงดูดมหาศาลที่ทำให้เลือดหนุ่มในกายร้อนรุ่มขึ้นมาอย่างที่ไม่เคย 

เกดิขึน้กบัผูห้ญงิคนใดมากอ่น ใหต้ายส.ิ..เขาไมส่มควรมคีวามรูส้กึแบบนี ้

กับตุ๊กตาเลย 

แต่จะว่าไปพวงแก้มของหล่อนก็ดูสวยผุดผาดเป็นสีเลือดฝาด 

เหมือนมีชีวิตจริงๆ ริมฝีปากอิ่มสีแดงราวผลเชอร์รีนั้นก็ไม่เหมือนว่าทำ 

จากยางตรงไหน ถ้าใครเป็นเขาแล้วมาอยู่ตรงนี้ เขาเชื่อเต็มร้อยเลยว่า 

ผู้ชายคนนั้นก็ต้องมีความรู้สึกเหมือนเขานี่แหละ

ระหว่างที่ชลันธรกำลังจะก้มลงไปจูบหล่อนราวกับต้องมนตร์  
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เปลือกตาที่ปิดสนิทของหล่อนก็พลันเปิดขึ้น ดวงตากลมโตคู่นั้นมองเขา 

อย่างงุนงงไม่น้อยไปกว่าเขาเลยสักนิดเดียว

‘สวย’

ประกายตาสุกใสดั่งดวงดาราของหล่อนให้ความรู้สึกแบบนั้น  

ชลันธรตะลึงในความงามของหล่อนจนแทบลืมไปด้วยซ้ำว่าหล่อน 

ลืมตาขึ้นมาได้อย่างไร ก่อนจะฉุกคิดได้ว่าหล่อนอาจเป็นตุ๊กตารุ่นใหม่ 

ที่สามารถทำอะไรได้มากกว่านอนหลับอย่างที่ไตรภูมิเคยคุยอวดเมื่อ 

ตอนอยู่บนเวทีก็เป็นได้

เมื่อริมฝีปากของหล่อนเผยอออกเหมือนกำลังตกใจ ชลันธรก็ก้ม 

ลงจูบหล่อนอย่างสุดจะหักห้าม ก่อนจะรู้สึกได้ว่าแม่ตุ๊กตาตัวน้อย 

ของเขานิ่งแข็งไปครู่หนึ่ง เหมือนพวกสาวพรหมจรรย์ที่เพิ่งเคยถูกจูบ 

ครั้งแรกก็ไม่ปาน ขณะเดียวกันความอุ่นจากริมฝีปากอิ่มที่มาพร้อมกับ 

ความหวานหวามของจูบนั้นก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนหล่อนไม่ใช่ตุ๊กตา และ 

เขาก็ยิ่งแน่ใจในข้อสันนิษฐาน เมื่อหล่อนกัดริมฝีปากของเขาอย่างแรง

“โอ๊ย!”

ชลนัธรตกใจ กอ่นทีม่อืบางจะผลกัไหลข่องเขา เขากะพรบิตาอยา่ง 

งุนงง แทบจะสร่างเมาทันทีที่เห็นตุ๊กตาหันไปคว้าโคมไฟบนโต๊ะข้าง 

หัวเตียงมาตีเขา

“ไอ้โรคจิต ลามก!”

“เฮ้ย!” ชลันธรกระโดดหลบลงจากเตียงแทบไม่ทันกาล ใบหน้า 

ของเขาเฉียดโคมไฟไปเพียงเซนติเมตรเดียว ก่อนที่ร่างบางในชุดสุดเซ็กซี่ 

นั้นจะยกแขนข้างที่มีอาวุธขึ้นหมายจะฟาดหัวเขาให้แตกคามือ ทว่าเขา 

ก็ยังมีสติมากพอที่จะคว้ามือเล็กๆ ของหล่อนเอาไว้

หมับ!

“ปล่อยนะ!” หญิงสาวสาวนิรนามร้องบอกเสียงแข็ง แต่เรื่องอะไร

เขาจะปล่อยให้หล่อนใช้โคมไฟนั้นทำร้ายเขาล่ะ 
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ชายหนุ่มบิดแขนของหญิงสาวจนหล่อนร้องลั่น ก่อนจะแย่ง 

โคมไฟมาวางลงบนโต๊ะ แล้วจับแขนทั้งสองข้างของหล่อนไว้แล้วต่อว่า

“จะอาละวาดทำบ้าอะไร แล้วเธอเป็นใครกัน”

“ปล่อยฉันนะ ปล่อย!” หญิงสาวพยายามแกะมือหนาให้พ้นจาก 

เรือนร่าง แต่ชลันธรกลับยิ่งจับแน่น จนในที่สุดหล่อนก็มีท่าทางอ่อนลง 

แล้วหันมาถามเหมือนเพิ่งฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นได้ “คุณเป็นเจ้าของ 

ห้องนี้เหรอ”

การที่หล่อนทำเสียงอึกอักนั้นทำให้ชายหนุ่มวิเคราะห์ได้ว่าหล่อน 

รู้ตัวดีว่าตัวเองไม่ใช่เจ้าของห้อง ถ้าอย่างนั้นหล่อนเข้ามาในห้องเขาได้ 

อย่างไร 

เขาหรี่ตามองสตรีตรงหน้าอยู่ครู่สั้นๆ เครื่องแต่งกายน้อยชิ้นของ 

หล่อนทำให้เขาเริ่มคาดคะเนคำตอบได้ไม่ยากนัก 

ดูท่าไตรภูมิคงอำเพื่อนๆ ว่าเอาตุ๊กตามาหาเจ้าของใหม่ แต่ที่จริง 

แล้วจ้างพวกผู้หญิงอาชีพอย่างว่ามาร่วมสร้างสีสันในปาร์ตี้สลายโสด 

“ใช่...ผมเป็นเจ้าของห้อง ส่วนคุณก็เป็นผู้หญิงที่ไตรจ้างมาสินะ” 

ชลันธรไม่อ้อมค้อม เพราะคงไม่มีผู้หญิงดีๆ ที่ไหนแต่งกายด้วยชุดที่โชว ์

เนื้อหนังมังสาขนาดนี้มานอนรอผู้ชายในห้อง เว้นเสียแต่พวกผู้หญิงที่ 

ทำงานกลางคืนเท่านั้น แม้หล่อนจะมีประกายตางุนงงเหมือนไม่เข้าใจ  

แต่เขาไม่จำเป็นต้องเสียเวลามานั่งขบคิดถึงพฤติกรรมของหล่อนให้รก 

สมอง ในเมื่อหล่อนคงจะถนัดทำเรื่องอย่างอื่นมากกว่า

“คุณน่ารักจัง” 

ไม่รู้ว่าเพราะความเมาหรือเพราะเจอของที่ต้องตาต้องใจเข้าแล้ว 

อะดรีนาลินในกายเขาถึงได้ฉีดพล่านอย่างบ้าคลั่ง ชายหนุ่มก้มลงซุกไซ้

ซอกคอหอมกรุ่น ก่อนจะกอดหล่อนไว้อย่างไม่ชักช้า เพราะเขารู้สึกว่ายิ่ง 

มองหล่อนนานเข้า ความปรารถนาก็ยิ่งรุกเร้าแล่นพล่านจนแทบไม่อยาก

ประวิงเวลาอีกต่อไป
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“ปล่อยนะ...ปล่อย” หญิงสาวพยายามต่อต้านด้วยเสียงหวาน 

แตแ่ฝงความแขง็กระดา้งทำใหเ้ขารูส้กึวา่หลอ่นไมเ่ตม็ใจ แตเ่ขากแ็นใ่จวา่ 

มันเป็นแค่ลูกเล่นของผู้หญิงอาชีพอย่างหล่อนเท่านั้น

ชลันธรกดร่างแบบบางลงบนเตียงอีกครั้ง กลิ่นหอมอ่อนๆ จาก 

ลำคอขาวปลุกป่วนความปรารถนาในใจของเขาให้เดือดพล่านจนแทบ 

อยากปล่อยพลังพิศวาสออกมาเสียเดี๋ยวนี้

“หอมจัง...ไตรจ้างคุณมาเท่าไร ฮื้อ...แม่เนื้อหอม”

“ไม่ใช่นะคะ คุณเข้าใจผิดแล้ว ฉันไม่ใช่...”

ชลันธรปิดปากหญิงสาวด้วยจูบ แม้เสียงหวานๆ ของหล่อน 

จะไพเราะน่าฟัง แต่เขาไม่อยากฟังหล่อนพูดพล่ามปฏิเสธว่าไม่ใช่ของ 

ที่ไตรภูมิซื้อมาเท่าไรนัก ในเมื่อทุกอย่างมันชัดเจนแจ่มแจ้ง และเมื่อรู้สึก 

ว่าหล่อนทำท่าจะกัดเหมือนตอนแรก เขาก็เลื่อนริมฝีปากไปตามพวงแก้ม 

ขาว และกระซิบแผ่วเบาข้างหู

“ผมไม่ชอบความรุนแรง เอาดีๆ ดีกว่านะครับ เนื้อหอม” เขา 

ถือวิสาสะตั้งชื่อให้หล่อนเสร็จสรรพ ริมฝีปากหยักลึกคลอเคลียแถว 

ใบหูหล่อน มือหนาเคล้นคลึงอกอิ่ม แม้หล่อนจะพยายามยกมือผลักไส  

และไหวไหลห่ลบเลีย่ง แตช่ลนัธรพนนัไดเ้ลยวา่นบัหนึง่ไมถ่งึสบิ แมตุ่ก๊ตา 

หน้าหวานจะพลิกบทบาทจากสาวไร้เดียงสาเป็นสาวร้อน 

นึกไม่ถึงเลยว่าหล่อนจะเอาแต่นอนตัวแข็งทื่อ หายใจติดขัด 

เหมือนทำอะไรไม่ถูกด้วยซ้ำ หรือที่หล่อนมีอาการตื่นๆ เพราะไตรภูมิ 

ซื้อสาวบริสุทธิ์มาปาร์ตี้สลายโสดนะ

บ้าน่า...ในยุคสมัยที่ผู้คนรักง่ายหน่ายเร็วเช่นนี้น่ะหรือจะยังมีสาว 

บริสุทธิ์หลงเหลือ โดยเฉพาะผู้หญิงอาชีพอย่างนี้ รอให้น้ำแข็งขั้วโลก 

เหนือละลาย หรือไม่ก็หิมะตกลงมาในเมืองไทยก่อนเถอะเขาถึงจะเชื่อ

ส่วนหล่อน...เขาเรียกว่ามืออาชีพต่างหาก

เพล้ง! 
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เสียงหนึ่งดังขึ้นพร้อมกับภายในหัวของชลันธรมึนงง ก่อนเขา 

จะเงยหน้าขึ้นมองหญิงสาวที่กำลังหายใจหอบถี่อยู่ใต้ร่าง ดวงตาคู่สวย 

ฉายแววตระหนก มือกำโคมไฟสวยหรูที่แตกบิ่นเอาไว้อย่างสั่นเทิ้ม 

ชายหนุ่มรู้สึกเหมือนมีดาวนับสิบดวงหมุนวนอยู่รอบๆ ศีรษะ 

จอประสาทตาพร่าเลือน ก่อนที่สติสัมปชัญญะจะดับวูบลงแล้วไม่รับรู้ 

อะไรอีกเลย

“เฮ้ย! ตื่นๆ ตื่นได้แล้วโว้ย” เสียงเคาะประตูดังขึ้นหลายครั้ง  

ตามด้วยเสียงตะโกนของไตรภูมิที่เดินเคาะตามห้องต่างๆ ในตอนสาย 

ของวันรุ่งขึ้น 

เมื่อชลันธรเริ่มรู้สึกตัว อาการมึนงงและเจ็บชาบริเวณศีรษะก็ 

เล่นงาน ชายหนุ่มยกมือขึ้นกุมขมับ ก่อนจะพบว่ามีอะไรบางอย่างแปะ 

อยู่บนหน้าผากเขา...กระดาษแข็ง

ชายหนุ่มค่อยๆ หยิบกระดาษแผ่นนั้นมาอยู่ในระดับเดียวกับ 

สายตา เขาถึงกับเบิกตาโพลง อาการงัวเงียหายเป็นปลิดทิ้ง 

ร่างสูงราว 180 เซนติเมตรลุกขึ้นมานั่งโดยอัตโนมัติ ดวงตาคม 

กล้าจ้องมองภาพถ่ายจากกล้องโพลารอยด์ ก่อนจะขบกรามแน่นเมื่อ 

เห็นภาพเขานอนแก้ผ้า เหลือแต่กางเกงบ็อกเซอร์ตัวเดียว โดยหน้าผาก 

มีตัวอักษรสีแดงเขียนกำกับเอาไว้เด่นหรา

‘บ้ากาม’

ชลันธรขยำภาพในมือจนยับ และขว้างทิ้งลงพื้นห้องอย่างแรง 

แล้วลุกไปยืนอยู่หน้ากระจกบานสูง นัยน์ตาวาวโรจน์ยามจ้องมองเงา 

สะท้อนของตัวเอง อักษรสีแดงที่เขียนด้วยลิปสติกกลางหน้าผากเขาคง 

เป็นฝีมือคนอื่นไปไม่ได้ นอกจากยายโสเภณีนิรนามคนเมื่อคืนนี้

ชลันธรคำรามฮึ่มๆ ยกมือขึ้นถูลิปสติกบ้าๆ นั้นออก แต่ครู่เดียว 

เท่านั้นเขาก็อดแปลกใจไม่ได้ว่าถ้าหล่อนเป็นโสเภณีที่ไตรภูมิจ้างมาจริงๆ 
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หล่อนจะเอาโคมไฟมาตีหัวเขาทำไม นี่เขายังไม่เห็นด้วยซ้ำว่าเลือดออก 

จนแห้งไปแล้วหรือแค่หัวโน 

ในระหว่างที่ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าหล่อนเป็นใครนั้น เขาก็เห็น 

ความว่างเปล่ารอบคอตัวเอง

เมื่อพบว่าสร้อยหยกที่สวมติดตัวมาหลายปีหายไปจากคอ  

ชายหนุ่มก็รีบค้นหาสร้อยเส้นนั้นรอบๆ ห้อง แต่หาเท่าไรก็ไม่พบ

ระยำ! หล่อนต้องขโมยไปแน่ๆ 

แม้ว่าหยกนั้นจะร้อยอยู่กับสายเชือกสีดำธรรมดาๆ และไม่ได้ม ี

ราคาแพงนัก แต่มันเป็นสร้อยหยกที่อาม่าของเขามอบให้ก่อนท่านจะ 

จากโลกนี้ไป และไม่ใช่เพียงสร้อยหยกหายเท่านั้น นาฬิกาเรือนแสน 

ที่เขาไม่ได้ถอดออกก่อนนอนก็หายไปจากข้อมือด้วย 

ชลันธรรีบเดินไปหยิบกางเกงขายาวที่หล่นอยู่ข้างเตียงขึ้นมา  

และมันก็เป็นอย่างที่เขาคาดไว้ ในกระเป๋าสตางค์ไม่มีธนบัตรสักใบ 

หลงเหลืออยู่อีก

“อย่าให้เจอตัวอีกทีนะ ยายสิบแปดมงกุฎ!” เขาขบกรามแน่นจน 

เส้นเลือดบริเวณขมับปูดโปน ความโกรธแค้นแล่นขึ้นเป็นริ้วๆ เมื่อดูท่า 

ว่าหล่อนคงไม่อยู่ที่นี่ให้เขาคิดบัญชีแล้ว
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ถัดจากป้ายอักษรสีขาว ‘ลิ้มเจ้าพระยา’ ที่ประดับอยู่บน 

แผ่นไม้ระแนงสีน้ำตาลเข้มริมถนนเข้าไป คือสวนอาหารขนาดใหญ่สไตล์ 

โมเดิร์นที่ตกแต่งอย่างเก๋ไก๋และร่มรื่น ขวามือติดกับลานจอดรถทาง 

ด้านหน้าคือออฟฟิซขนาดกลาง ด้านหลังออฟฟิซอยู่ติดกับแม่น้ำ ชลันธร 

จึงทอดสายตามองออกไปยังเรือสินค้าที่สัญจรไปมา ระหว่างฟังมารดา 

ของเขาพรรณนาถึงคุณสมบัติอันดีเลิศประเสริฐศรีของว่าที่ลูกสะใภ้

“แม่แน่ใจเหรอครับว่านั่นคือคนจริงๆ” ชลันธรหันกลับมาย้อน 

ถาม ผายมือออกอย่างเซ็งๆ “ใจดีมีเมตตา กิริยามารยาทก็งาม นาม 

ก็เพราะ พูดจาก็ไพเราะน่าฟัง แถมยังเข้าวัดทุกวันอาทิตย์ กิจกรรม 

ยามว่างคือนั่งร้อยพวงมาลัย ตั้งใจเรียน เป็นเซียนด้านทำอาหาร 

งานบ้านงานเรือนเป็นเลิศ ตั้งแต่เกิดมายี่สิบสามปียังไม่เคยมีประวัติเสีย 

เรื่องผู้ชาย ไนต์คลับไม่เข้า เหล้าไม่แตะ...” เขาถอนหายใจก่อนจะ 

แอบเหน็บทิ้งท้าย 

“นี่ถ้าหนูมุกของแม่ประเสริฐไปเสียทุกอย่างขนาดนี้ ผมว่าน่าจะ 

ไปเป็นนางฟ้าบนสวรรค์แล้วละ”

“ดูพูดเข้า” ผู้เป็นมารดาเอ็ดพลางถอนหายใจเบาๆ “แม่พูด 

เรื่องจริงทั้งนั้น ลูกต่างหากที่เอาแต่มองน้องในแง่ร้ายมาตลอด”

2
เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า
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“ผมก็แค่พูดไปตามหลักความจริง ผู้หญิงที่ไหนจะดีได้ไม่มีที่ติ 

ขนาดนั้น”

ฮึ! ดูอย่างยายสิบแปดมงกุฎที่รูดทรัพย์เขาไปเมื่อสองคืนก่อนสิ 

หน้าตาสวยสะพรั่งประดุจนางฟ้า ทว่าจิตใจกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิง 

เช้าวันนั้นชลันธรหาตัวหล่อนให้วุ่น น่าเสียดายที่กล้องวงจรปิด 

บรเิวณทางเดนิหนา้หอ้งของเขาเสยีพอด ีเขากเ็ลยไมม่ชีอ่งทางในการเอาผดิ 

ผู้หญิงคนนั้นง่ายๆ ทั้งยังไม่รู้ว่าจะไปสืบเสาะหาตัวหล่อนจากที่ไหน  

เพราะไตรภูมิบอกว่าไม่ได้จ้างใครมานั่งเนียนเป็นตุ๊กตาบนเวทีอย่าง 

ที่เขาเดา

แน่ละ...ชลันธรไม่ได้แจ้งความ และเพียงแค่หลอกถามข้อมูลจาก 

ไตรภมูกิบัพนกังานรสีอรต์แบบเนยีนๆ ในชว่งทีเ่ขาอยูร่ว่มงานมงคลสมรส 

เท่านั้น เพราะเขาคงเสียหน้ามาก ถ้าจะให้ใครรู้ว่าถูกผู้หญิงรูดทรัพย์  

แถมถ่ายรูปแบล็กเมล์แปะไว้กลางหน้าผาก โดยที่เขายังไม่ได้แอ้มหล่อน 

ด้วยซ้ำ

ชายหนุ่มเพิ่งขับรถกลับมาถึงกรุงเทพฯ อย่างเซ็งๆ เมื่อเช้าวันนี้ 

แต่แล้วกลับต้องเซ็งมากขึ้น เมื่อมารดามาพูดเรื่องพราวมุกถึงห้องทำงาน 

ท่านปรารถนาจะให้เขาไปรับพราวมุกมากินข้าว ดูแลเอาใจใน 

ช่วงที่พราวมุกเพิ่งจะเสียบิดาไป เพราะทั้งเพลิงเพชร พลอยบุษย์ 

และแพรทบัทมิซึง่เปน็พีแ่ท้ๆ  ของพราวมกุตา่งแยกยา้ยกนัไปทำงานหาเงนิ 

ใช้หนี้ ส่วนอาทิตยาผู้เป็นมารดานั้นเสียไปตั้งแต่พราวมุกยังเป็นเด็ก  

ศิตภัทรจึงไม่อยากให้พราวมุกรู้สึกเหมือนตัวคนเดียว ซึ่งชายหนุ่มไม่ 

เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมารดาของเขาถึงห่วงใยความรู้สึกของพราวมุก 

นักหนา 

โอเค...หลายปกีอ่นพราวมกุอาจจะเคยชว่ยแตง่งานแกเ้คลด็จนเขา 

มีชีวิตรอดมาจนทุกวันนี้ แต่ก็ไม่เห็นจำเป็นถึงขนาดต้องให้เขาละทิ้ง 

ความสุขทั้งชีวิตมาแต่งงานอยู่กินกับพราวมุกจริงๆ เสียหน่อย 
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ช่วงที่พราวมุกไปเรียนเมืองนอก เขายังพอบ่ายเบี่ยงที่จะไม่คุย 

เรื่องแต่งงานได้ แต่พอหล่อนกลับมาไม่ทันไร ทั้งบิดาและมารดาก็เริ่ม 

คะยั้นคะยอให้เขาไปหาหล่อนทุกวัน จนเขาเริ่มกังวลว่าจะเลี่ยงการ 

คลุมถุงชนไม่พ้น 

หรือเขาจะต้องลงทุนไปจ้างผู้หญิงสักคนมาแกล้งเป็นเมียท้อง 

สองเดือนเหมือนในละครที่เลขาฯ อ้อมติดงอมแงมจนเอามาเมาท์ที่ 

ออฟฟซิบอ่ยๆ กนันะ บดิามารดาถงึจะยอมเลกิบงัคบัใจเขาใหยุ้ง่เกีย่วกบั 

ผู้หญิงที่ไม่ได้รักเสียที

“เอาอย่างนี้ไหมล่ะลัน” ศิตภัทรยื่นข้อเสนอด้วยน้ำเสียงอ่อนลง  

“ถ้าหนูมุกมีข้อเสียที่ลูกรับไม่ได้มากกว่าสามข้อขึ้นไป แม่จะไม่พูด 

เรื่องแต่งงานอีก ลูกจะได้เลิกหาว่าพ่อกับแม่บังคับใจลูกเสียที”

รอยยิ้มในแววตาของผู้เป็นมารดานั้น มีหรือที่ชลันธรจะดูไม่ออก 

ศิตภัทรเป็นผู้หญิงเจ้าเล่ห์ ซึ่งตัวเขาเองก็ได้รับนิสัยนี้มาจากหล่อนเต็มๆ 

ดังนั้นเขาจึงมั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ว่ามารดากำลังวางแผนให้เขาไป 

ใกล้ชิดพราวมุกเพื่อคอยหาข้อเสียของหล่อน และตราบใดที่ยังหาข้อเสีย 

ไม่ได้ เขาก็จะต้องไปไหนมาไหนกับพราวมุกเรื่อยๆ จนความใกล้ชิด 

พัฒนาเป็นความรัก 

ชลันธรหรี่ตามองมารดาครู่หนึ่ง ก่อนจะยิ้มพราย

“แม่พูดเองนะครับว่าถ้าผมหาข้อเสียของหนูมุกได้ แม่จะไม่บังคับ 

ให้ผมแต่งงานกับหนูมุกอีก” ชลันธรแกล้งเดินตามเกม แล้วเขาก็เห็น 

มารดาพยักหน้าพร้อมยิ้ม

“แต่ภายในสามเดือน ถ้าลูกหาข้อเสียของหนูมุกไม่ได้ ลูกจะต้อง 

ไม่บ่ายเบี่ยงเรื่องแต่งงานอีก ตกลงไหมจ๊ะ”

“ไม่มีปัญหาครับ” ชลันธรดีดนิ้วดังเป๊าะ รับคำอย่างไม่ลังเล  

ดวงตาคมๆ นั้นมีประกายระยิบระยับยามมองศิตภัทรเดินออกจากห้อง 

ถ้ามารดาเขาคิดว่าภายในสามเดือนนี้จะทำให้ความใกล้ชิดกลาย 
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เป็นความรัก คราวนี้ก็พลาดแล้วละ เพราะเขาจะไม่เสียเวลาสักวันเดียว 

เพื่อใกล้ชิดผู้หญิงร้ายกาจอย่าง พราวมุก วงศ์นวลนาง

ชายหนุ่มกดปุ่มโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานหาเลขาฯ อ้อม ก่อนจะ 

ยกหูขึ้นกรอกเสียงลงไปอย่างอารมณ์ดี

“เข้ามาพบผมหน่อย ด่วนมาก” เขาวางสายไม่ถึงห้าวินาที  

เลขาฯ ร่างเล็กวัยสามสิบต้นๆ ที่สวมแว่นสายตากรอบดำเทอะทะ 

ก็เปิดประตูเข้ามาด้วยท่าทางกระตือรือร้น

“เรียกหาอ้อม มีอะไรให้รับใช้คะเจ้านาย” หล่อนยิ้มกว้างจน 

เผยให้เห็นฟันขาววาววับรับกับสีผิวแบบลูกคนจีนแท้ๆ ตาที่ตี่อยู่แล้ว 

นั้นหยีจนแทบปิดสนิท ปกติเลขาฯ อ้อมเป็นคนร่าเริงสดใส ทั้งยัง 

ขยันขันแข็งและทำงานเก่ง เขาจึงไม่เคยเปลี่ยนเลขาฯ เลยตลอดห้าปี 

มานี้ แต่เขาชักเริ่มอยากเปลี่ยนเลขาฯ เพราะเห็นหล่อนสวมแว่น 

โบราณๆ มาทำงานนี่แหละ!

“ผมบอกคณุแลว้ใชไ่หมวา่ผมไมช่อบใหใ้สแ่วน่มาทำงาน” ชลนัธร 

ตำหนิเสียงเข้ม เพราะไอ้แว่นบ้าๆ นั่นมันทำให้เขานึกถึงยายลูกเป็ด! 

ตั้งแต่วันแรกที่เลขาฯ อ้อมมายื่นใบสมัคร เขาแทบจะไม่รับเข้า

ทำงานเพราะแว่นนั้น แต่ประวัติการทำงานของหล่อนดีจนเข้าขั้นดีมาก 

เขาเลยรับไว้ และสั่งให้สวมคอนแทกต์เลนส์มาทำงาน ซึ่งหล่อนก็ปฏิบัติ

ตามโดยดีมาตลอด

“ขอโทษค่ะเจ้านาย คือวันนี้อ้อมหาคอนแทกฯ ไม่เจอจริงๆ 

อยา่เพิง่เปลีย่นเลขาฯ เลยนะคะ รบัรองวา่พรุง่นีอ้อ้มจะไมใ่สแ่วน่ใหเ้กะกะ 

ลูกตาเจ้านายอีกแล้วละค่ะ” หญิงสาวยืนยันหนักแน่นพลางยกมือขึ้น 

ตะเบ๊ะเลียนแบบท่าทางของทหารเกณฑ์ ก่อนจะเอ่ยถามเสียงใส “ว่าแต่

เจ้านายเรียกอ้อมมีเรื่องอะไรคะ”

“หานักสืบเก่งๆ ให้ผมคนสิ ผมอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้หญิงที่ชื่อ

พราวมุก วงศ์นวลนาง”
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เลขาฯ อ้อมนิ่งไปครู่หนึ่ง ก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะดังลั่นจน 

ชลันธรถึงกับจ้องหล่อนอย่างแปลกใจ เลขาฯ สาวเริ่มตั้งสติได้ และ 

ยกมือขึ้นปิดปากแต่ก็มิวายหัวเราะคิกคัก

“ขอโทษค่ะเจ้านาย อ้อมแค่ขำนามสกุลคุณพราวมุก นี่นามสกุล 

ของเธอจริงๆ หรือว่าเคยถ่ายแบบให้นิตยสารนวลนางคะเนี่ย” 

ได้ยินบทวิเคราะห์นั้น ชลันธรเองก็ถึงกับอึ้งไปนิดหน่อยก่อนจะ 

หัวเราะพรืด 

จำไดว้า่เมือ่กอ่นพราวมกุเคยถกูเพือ่นลอ้เรือ่งทีน่ามสกลุบงัเอญิไป 

คล้องกับชื่อหนังสือโป๊อยู่บ่อยๆ แต่คงเพราะเขาคุ้นเคยกับนามสกุล 

หล่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ทั้งยังต้องคอยปลอบไม่ให้หล่อนร้องไห้เวลา 

ถูกล้อ เขาก็เลยชินจนไม่รู้สึกขำ แต่ที่ขำเมื่อครู่ก็เพราะดันไปนึกภาพ 

ลูกเป็ดถ่ายหวิวลงปกหนังสือตามที่เลขาฯ อ้อมสัพยอกต่างหาก

“ถา้ยายนัน่เคยถา่ยแบบลงปกนวลนางจรงิ มหีวงันวลนางฉบบันัน้ 

คงขายไม่ออก” 

“เจ้านายน่ะ” เลขาฯ อ้อมหัวเราะ ก่อนจะวกกลับเข้ามาเรื่องงาน 

อีกครั้ง “ถ้ายังไงอ้อมจะรีบติดต่อหานักสืบให้นะคะ เจ้านายรีบ 

หรือเปล่า”

“ภายในวันนี้ได้ยิ่งดี”

“ไม่มีปัญหาค่ะ” เลขาฯ อ้อมยกมือขึ้นตะเบ๊ะอีกครั้ง ซึ่งนับเป็น 

อีกเหตุผลหนึ่งที่ชลันธรยังคงจ้างหล่อนไว้ เพราะไม่ว่าจะงานเล็กงาน 

ใหญ่ เลขาฯ อ้อมจัดการได้ไม่เคยบ่น ทั้งยังไม่ซอกแซกถามโน่นถามนี ่

จนน่ารำคาญ หรือทำตัวเป็นพวกสอดรู้สอดเห็นเหมือนเลขาฯ คน 

ก่อนๆ ของเขาอีกด้วย

เสียงประตูปิดลงเมื่อเลขาฯ สาวกลับออกไป ชลันธรเดินตรงไป

ยืนมองทัศนียภาพแม่น้ำเจ้าพระยาที่ริมหน้าต่างหลังโต๊ะทำงานอีกครั้ง  

ก่อนจะยิ้มพราย เมื่อคิดในใจว่านักสืบคงใช้เวลาไม่ถึงสามเดือนด้วยซ้ำ 
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ในการหาข้อเสียเพียงสามอย่างของผู้หญิงที่เขากำลังจะถูกบังคับให้ 

แต่งงานด้วย คราวนี้เขาก็คงไม่ต้องทนฟังบิดามารดาพูดชื่อของหล่อน 

ให้ระคายหูอีก

ทันใดนั้นเอง โทรศัพท์มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะก็ดังขึ้น เมื่อเขาหันไป

หยบิมาดเูบอรก์พ็บวา่เปน็ไหมทอง นางเอกละครดาวรุง่ทีก่ำลงัมาแรงมาก 

คนหนึ่งในขณะนี้ 

สามเดือนก่อนเขาพบไหมทองโดยบังเอิญตอนอัดรายการ อู๊ดดี้ 

เกิดมาเมาท์ ซึ่งมาขอใช้เรือนำเที่ยวของลิ้มเจ้าพระยาเป็นโลเกชัน ด้วย 

ความทีไ่หมทองแสดงทา่ทอียา่งไมป่ดิบงัวา่พงึพอใจในตวัเขา และเขาเอง 

ก็พึงพอใจในรูปโฉมของหล่อนเช่นกัน พอได้คุยกันวันนั้นเลยติดต่อกันมา 

เรื่อยๆ และแน่นอนทีเดียวว่ามันเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ผูกมัด

ชลันธรยิ้มพราย คิดในใจว่าฉลองล่วงหน้าสักหน่อยก็ดี 

“ครับไหม” ชายหนุ่มรับโทรศัพท์พร้อมยิ้ม ก่อนจะได้ยินหล่อน 

เอ่ยชวนไปเที่ยวด้วยกันอย่างเคยด้วยเสียงอ่อนหวาน “ได้สิครับ คืนนี้ 

พบกันที่เปร์ลีนา”

เมื่อแสงสุดท้ายของดวงตะวันพ้นไปจากเส้นขอบฟ้า  

แสงไฟจากอาคารบ้านเรือนต่างๆ ภายในกรุงเทพมหานครก็เริ่มสว่างไสว 

ขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่ที่ต่างเหนื่อยล้าจากงานเริ่มใช้เวลาในการพักผ่อน 

แต่สำหรับบางคนนั้น เวลาทำงานอาจเพิ่งเริ่มต้น 

รถโดยสารปรับอากาศคันหนึ่งเคลื่อนมาจอดที่ป้ายประจำทาง 

ย่านสุขุมวิท หญิงสาวรูปร่างสมส่วนในชุดกระโปรงโทนสีเขียวอ่อน  

ติดกระดุมครบทุกเม็ด และถักเปียหลวมๆ พาดไหล่ข้างหนึ่ง ก้าวลงมา 

ยืนริมบาทวิถี ก่อนจะยกมือขึ้นขยับแว่นทรงกลมกรอบดำอันใหญ่ให้ 

เข้าที่เข้าทาง ระหว่างมองไปยังป้ายที่เขียนด้วยภาษาอิตาลีด้านบนสุด 

ของอาคารทรงสวยซึ่งอ่านออกเสียงว่า ‘เปร์ลีนา’ 
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ภายในนั้นคือสถานบันเทิงหรูหราที่เหล่าไฮโซทั้งหลายนิยมมา 

พบปะสังสรรค์ในยามค่ำคืน

พราวมุก วงศ์นวลนาง มาทำงานที่ไนต์คลับแห่งนี้ได้ราวเดือน 

กว่า อันที่จริงหล่อนไม่เคยนึกมาก่อนด้วยซ้ำว่าจะต้องมาทำงานใน 

สถานที่อโคจรเช่นนี้ ทั้งที่เพิ่งเรียนจบด้านจิวเอลรีดีไซน์มาจากลอนดอน 

นึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อสองเดือนก่อนทีไร ความรู้สึก 

แปลบปลาบก็ก่อตัวขึ้นในหัวใจอย่างห้ามไม่ได้

ตอนนั้นพราวมุกตั้งใจจะกลับมาเซอร์ไพรส์บิดาและทุกคนใน 

ครอบครัวก่อนกำหนด แต่สุดท้ายกลับต้องมาเจอเรื่องเซอร์ไพรส์เสียเอง 

บิดาของหล่อนสิ้นบุญด้วยโรคหัวใจวาย ทั้งยังทิ้งหนี้สินเอาไว้ให้

อีกสามสิบล้าน

‘ครับ...สามสิบล้าน และที่เร่งด่วนที่สุดก็คือบ้านหลังนี้กำลังจะ 

หมดสัญญาในอีกสามเดือนข้างหน้า ถ้าพวกคุณไม่นำเงินไปไถ่ถอน... 

ทางเจ้าสัวบุญชัยก็จะยึดบ้านหลังนี้ ส่วนนี่เป็นสำเนาเอกสารการกู้ยืม 

ที่เจ้าสัวบุญชัยฝากมาให้พวกคุณครับ’ 

ทนายความเขา้มาชีแ้จงเรือ่งหนีส้นิภายหลงัจากเสรจ็สิน้งานศพไป 

ได้ไม่นาน ทั้งสี่พี่น้องที่ยังคงโศกเศร้าจากการจากไปของบิดาจึงทั้งงุนงง 

และตกตะลงึไปตามๆ กนั เพราะไมม่ใีครเคยรูม้ากอ่นวา่บา้นวงศน์วลนาง 

กำลังจะถูกยึด 

‘แล้วจิวเอลรีของเราล่ะครับ’ เพลิงเพชรเป็นคนแรกที่ถามถึง 

กิจการร้านเพชรซึ่งยังไม่มีลูกคนไหนเข้าไปรับช่วงต่ออย่างเป็นกิจจะ- 

ลักษณะ 

เนื่องจากเพลิงเพชรถนัดงานด้านเขียนโปรแกรม วันๆ ขลุกอยู่แต่ 

หน้าจอคอมพิวเตอร์ ส่วนพลอยบุษย์นั้นไปได้งานเลขาฯ ที่ชลบุรี และ 

แพรทับทิมก็ดูเหมือนจะยังสนุกกับชีวิตไปเรื่อยๆ เรียนไม่จบอะไรเป็นชิ้น 

เป็นอันเลยสักอย่าง พราวมุกจึงรับปากกับบิดาว่าถ้าไม่มีใครอยาก 
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รับช่วงดูแลร้านเพชรอย่างจริงจัง หล่อนจะเข้าไปช่วยดูแลเอง 

แต่แล้วก็เหมือนฟ้าผ่าลงกลางแดดจ้า...

‘ผมเสียใจด้วยครับ คุณท่านถูกยึดร้านไปก่อนที่จะเสียได้ไม่กี่วัน’

คำพูดของทนายในตอนนั้นทำให้พราวมุกรู้สึกว่าตลอดเวลาหกปี 

ที่ผ่านมาของหล่อนไร้ความหมาย 

หล่อนตัดสินใจไปเรียนต่อด้านอัญมณีและการออกแบบเคร่ืองประดับ 

เพื่อจะกลับมาช่วยงานที่ร้านของบิดา มาทำให้บิดาภูมิใจ ไม่ใช่เพื่อกลับ

มารับรู้ว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นร้าน บ้าน หรือแม้กระทั่ง 

ชีวิตของคนที่หล่อนรักมากที่สุด

ตอนนั้นพอทนายลากลับ พราวมุกกับพี่ๆ ก็ปรึกษาหารือกันว่า 

อยากจะรักษาบ้านวงศ์นวลนางเอาไว้ เพราะมันเป็นสถานที่รวมความรัก 

และเต็มไปด้วยความทรงจำมากมายเกี่ยวกับบิดามารดา แม้ว่าหล่อน 

จะเป็นน้องคนสุดท้อง ไม่มีโอกาสผูกพันกับมารดามากเท่าพี่ๆ แต่หล่อน

ก็ได้ยินเรื่องเล่าเกี่ยวกับมารดาจากบิดาเสมอ 

พราวมุกยินดีทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาบ้านวงศ์นวลนางเอาไว้ แต ่

ระยะเวลาแค่สามเดือนกับจำนวนเงินสามสิบล้าน มันมากมายเหลือเกิน

สำหรับคนที่เพิ่งเรียนจบอย่างหล่อน 

อีกทั้งสาขาวิชาที่หล่อนเรียนมามันก็ใช่จะหางานทำได้ง่ายๆ ถ้า 

ไม่มีกิจการเป็นของตัวเอง เงินเดือนก็คงจะได้แค่หมื่นสองหมื่นเท่านั้น  

แล้วเวลาแค่สามเดือนมันจะไปพออะไรกับหนี้สินจำนวนมหาศาล ยิ่ง 

ตอนนี้เหลือเวลาอีกแค่เดือนเดียว พราวมุกจึงคิดจะกอบโกยเงินจาก 

ไนต์คลับแห่งนี้ไปให้มากที่สุด 

หญิงสาวสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ เพื่อเรียกขวัญและกำลังใจให้

ตัวเอง ก่อนจะเดินตรงไปที่ประตูทางด้านหน้า ซึ่งมีพริตตีหน้าตาสะสวย

ยืนต้อนรับลูกค้าอยู่ หล่อนยิ้มทักทายเล็กน้อยตามประสาคนเคยคุยกัน  

แต่ไม่นานนักก็ขอตัวเข้ามาทางด้านใน
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เสียงเพลงจังหวะเร้าใจดังสนั่น กลิ่นควันบุหรี่คละคลุ้ง ราวกับ 

หลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตา แม้ 

ภายในเปร์ลีนาจะค่อนข้างมืดและมีเพียงแสงไฟดิสโกสาดไปทางโน้นที 

ทางนี้ที พราวมุกก็คุ้นกับทางเดินภายในสถานบันเทิงแห่งนี้จนแทบ 

จะหลับตาเดินได้เลยด้วยซ้ำ 

ระหว่างที่หล่อนตรงไปยังห้องแต่งตัวด้านหลังเวที ผู้หญิงคนหนึ่ง 

ก็รีบร้อนกลับออกมาจากห้องน้ำทางด้านข้างโดยไม่ทันระวัง และเกือบ 

ชนหล่อนเข้าอย่างจัง 

“อุย๊!” เสยีงอทุานของผูห้ญงิคนนัน้ดงัขึน้พรอ้มกบัเจา้ตวัถอยหลงั 

ไปหนึ่งก้าว 

พราวมุกหันไปมองโดยอัตโนมัติ แต่แล้วก็ต้องถึงกับนิ่งอึ้ง เพราะ 

โลกนี้ช่างกลมจนน่าเกลียดเหลือเกิน 

“แหม...นึกว่าใครที่ไหน ที่แท้ก็น้องมุกแห่งนิตยสารนวลนาง เอ๊ย! 

บ้านวงศ์นวลนางนี่เอง” ไหมทองยิ้มทักอย่างเป็นมิตร ทั้งๆ ที่คำพูดแฝง

อารมณ์แดกดันเอาไว้อย่างเต็มเปี่ยม 

พราวมุกไม่ชอบผู้หญิงคนนี้ ทั้งยังอดคิดไม่ได้ด้วยว่าถ้าไม่มี 

ไหมทองกับมารดา ครอบครัววงศ์นวลนางก็คงไม่ต้องประสบชะตากรรม 

เลวร้าย บิดาของหล่อนอาจจะไม่ตาย และหล่อนก็คงได้กลับมาอยู่กับ 

ครอบครัวอย่างมีความสุข

ถึงหล่อนจะไปใช้ชีวิตที่ลอนดอนตั้งแต่หกปีก่อน แต่ก็ทันได้ 

เห็นหน้าฝ้ายคำ มารดาเลี้ยงจากเมืองเหนือที่บิดาของหล่อนไปติดพัน 

ฝ้ายคำมีลูกติดอยู่หนึ่งคน ซึ่งก็คือไหมทอง 

ทั้งสองคนแสดงตัวเป็นคนดีมาตลอด พี่ๆ ของหล่อนก็เลยตายใจ 

ส่วนพราวมุกนั้นก็ไม่ได้คัดค้านมาตั้งแต่ต้น ทั้งยังดีใจเสียอีกที่บิดาจะ 

มีใครสักคนคอยอยู่เคียงข้างในยามแก่เฒ่า 

นึกไม่ถึงเลยว่าฝ้ายคำนี่แหละเป็นคนชักจูงบิดาของหล่อนไปเที่ยว
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กาสิโน ตักตวงทรัพย์สินเงินทองไปมากโข โดยที่พี่ๆ ของหล่อนไม่เคยรับรู้ 

กระทั่งวันที่บิดาไม่เหลืออะไรแล้ว สองแม่ลูกถึงได้เริ่มเผยธาตุแท้ ไม่โผล่ 

หน้ามาร่วมไว้อาลัยในงานศพเลยสักวัน

ตอนนี้ไหมทองกับมารดาคงจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้าน 

ใหญโ่ตหรหูราทีบ่ดิาของหลอ่นเคยซือ้ให ้ตรงขา้มกบัหลอ่นและพี่ๆ  ทีต่อ้ง 

ช่วยกันทำงานหามรุ่งหามค่ำ เพื่อรักษาบ้านวงศ์นวลนางเอาไว้ ล่าสุด 

แพรทับทิมก็ตัดสินใจไปถ่ายแบบวาบหวิวลงปกนิตยสารฉบับหนึ่ง ซึ่ง 

หล่อนเข้าใจดีว่าแพรทับทิมต้องการหาเงินมาช่วยไถ่ถอนบ้าน แต่ 

นิตยสารฉบับนั้นก็ทำให้เพลิงเพชรโกรธมาก สองคนเข้าหน้ากันไม่ติด  

แพรทับทิมเลยตัดสินใจย้ายออกไปอยู่ข้างนอกเพียงลำพัง 

พี่ชายกับพี่สาวของหล่อนต้องมาหันหลังให้กัน ต้นเหตุก็มาจาก 

ไหมทองกับมารดาทั้งนั้น แล้วไหมทองยังจะมีหน้าเอาเรื่องนิตยสารบ้าๆ  

นั่นมาล้อเลียนนามสกุลวงศ์นวลนางอีก

“แหม...พี่พูดความจริงทำไมต้องทำหน้าบึ้งหน้าตึงขนาดนั้นด้วย 

ล่ะมุก” ไหมทองหัวเราะคิกคัก แววตาเป็นประกายยิ้มเยาะเมื่อเห็นว่า 

พราวมุกโมโห “ที่จริงมันก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนี่นา พี่เข้าใจนะจ๊ะว่า 

ตอนนี้สถานการณ์ในบ้านมุกกำลังแย่ อะไรที่มันขายได้ก็ต้องหยิบจับ 

มาขายให้มันได้เงินไว้ก่อน ไม่งั้นเดี๋ยวบ้านถูกเจ้าหนี้ยึดไปจริงๆ ล่ะอาย 

เขาตายเลย”

นางเอกสาวเน้นคำว่า ‘ขาย’ เสียจนพราวมุกถึงกับกำหมัดแน่น 

“แล้วนี่น้องมุกมาทำอะไรแถวนี้จ๊ะ ได้ยินว่าปกติไม่เที่ยวกลางคืน 

ไม่ใช่เหรอ หรือว่ามาหาลำไพ่พิเศษไปช่วยพี่เพชรปลดหนี้อีกคน แหม... 

ชา่งเปน็นอ้งทีด่เีหลอืเกนินะจะ๊ ถา้พีเ่พชรรูเ้ขา้คงภมูใิจนา่ด ูคนหนึง่ลงทนุ 

ไปแก้ผ้าถ่ายนู้ด อีกคนก็มาเดินล่าเสี่ยในผับ แต่อย่าหาว่าพี่อย่างโน้น 

อย่างนี้เลยนะมุก พี่แค่อยากจะเตือนด้วยความหวังดีว่าแต่งตัวอย่างนี้...” 

ไหมทองหัวเราะ มองพราวมุกตั้งแต่หัวจดเท้าอย่างเหยียดๆ “ไปเดิน 
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ขอส่วนบุญส่วนกุศลที่วัดดีกว่าจ้ะ”

เสียงหัวเราะคิกคักของไหมทองตอนที่หมุนตัวเดินกลับไปที่โต๊ะ 

ด้วยท่าทางเย้ยหยันนั้นทำเอาพราวมุกถึงกับสติขาดผึง แต่ในระหว่าง 

ที่กำลังจะสาวเท้าตามไปเอาเรื่อง มือนุ่มๆ ของใครคนหนึ่งก็คว้าต้นแขน

หล่อนจากข้างหลัง

“อย่านะมุก” 

เมื่อพราวมุกหันกลับไปมองก็เห็นว่าเป็นลูกปัด เพื่อนสาวประเภท 

สองของหล่อนที่มีรูปร่างเหมือนผู้หญิงทุกกระเบียดนิ้ว แม้แต่เสียงก็ 

ยงัเหมอืนผู้หญงิมากชนดิทีว่า่ถา้ไมใ่ชเ่พือ่นสนทิจรงิๆ ไมม่ทีางรูไ้ดเ้ลยวา่

ลูกปัดใช้คำว่า ‘นาย’ นำหน้าชื่อในบัตรประชาชน 

บิดาของลูกปัดเป็นเจ้าของไนต์คลับมากมาย ดังนั้นพอหล่อนจบ 

ปริญญาตรีกลับมาจากลอนดอนเมื่อสองปีก่อน จึงเข้ามาช่วยกิจการ 

ของบิดาที่ผับหรูสไตล์อิตาลีแห่งนี้ ซึ่งชื่อเปร์ลีนานั้นก็มาจากความหมาย

ของคำว่าลูกปัดในภาษาอิตาลี

“ฉันได้ยินหมดแล้ว แต่แกอย่ามีเรื่องในผับของฉันเลยนะ ขอร้อง” 

ลูกปัดกะพริบตาปริบๆ ในเชิงวิงวอน พราวมุกจึงได้แต่ถอนหายใจ มอง 

ตามไปยังโต๊ะที่ไหมทองนั่งด้วยท่าทางฮึดฮัด แต่แล้วก็ต้องอึ้งเมื่อเห็น 

ไหมทองนั่งลงข้างๆ ชายหนุ่มที่หล่อนคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดี

“ผีเน่ากับโลงผุชัดๆ” พราวมุกเผลอพูดออกมา เมื่อเห็นสองคนนั้น 

นั่งคุยกันอย่างใกล้ชิดสนิทสนม ดวงตากลมโตภายใต้แว่นกรอบดำ 

อันใหญ่จ้องพวกเขาเขม็ง ผิดจากลูกปัดที่ขมวดคิ้วอย่างงุนงง

“แกรู้จักผู้ชายคนนั้นเหรอ” 

คำถามของเพื่อนรักนั้นทำให้พราวมุกกระตุกยิ้มมุมปาก

“รู้จักดีเลยละ” พราวมุกว่าแล้วก็สาวเท้าไปทางโต๊ะของไหมทอง 

อีกครั้ง ทว่าลูกปัดก็รีบคว้าแขนไว้ด้วยความตกใจ 

“เฮ้ย! ไหนว่าจะไม่มีเรื่องไง”
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“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า” พราวมุกหันมาแกะมือลูกปัดออกจาก 

ต้นแขนพร้อมยิ้ม ตาเป็นประกายระยิบระยับเสียจนลูกปัดใจคอไม่ดี 

ชอบกล “รับรองว่างานนี้ไม่มีตบ” 

เสียงเพลงจังหวะเร้าใจค่อยๆ เปลี่ยนเป็นท่วงทำนองเพลงรัก 

หวาน ไหมทองนั่งคลอเคลียอยู่ข้างๆ ชลันธรบนโซฟาสีแดงกำมะหยี่ 

ก่อนจะเอ่ยปากชักชวนเสียงฉะอ้อน

“ไหมชอบเพลงนี้มากเลยค่ะลัน เราไปเต้นรำกันดีไหมคะ”

“ไม่เอาละ” ชายหนุ่มปฏิเสธเสียงเรียบ ทั้งยังแกะมือหญิงสาว 

ที่กอดไหล่เขาออกด้วยสีหน้าที่เริ่มบอกชัดว่าไม่สบอารมณ์ “ผมว่าเรา 

กลับกันดีกว่า”

“ทำไมล่ะคะ เราเพิ่งจะมานั่งได้ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงด้วยซ้ำ” ไหมทอง 

แกล้งทำหน้างอพลางยกมือขึ้นกอดไหล่ชายหนุ่มอีกครั้ง แต่นอกจาก

อารมณ์ของเขาจะไม่ดีขึ้นแล้ว ดวงตาคมกล้ายังมองหล่อนอย่างดุๆ 

จนหล่อนหน้าเสียไปครู่หนึ่ง ทว่ามือน้อยยังคงไม่ยอมขยับออกจากไหล่

ของเขา 

เมื่อครู่นี้หล่อนเพิ่งแอบไปโทรศัพท์นัดแนะกับนักข่าวในห้องน้ำ 

ให้ช่วยถ่ายรูปของหล่อนกับชลันธรสวีตกันไปลงนิตยสาร หมายใจ 

จะสร้างกระแสให้ตัวเอง แม้ว่าหล่อนอาจโดนโจมตีที่มีภาพกอดกับผู้ชาย 

ในไนต์คลับ แต่อายุหล่อนก็ไม่ใช่เด็กๆ แล้ว มันออกจะคุ้มเสียด้วยซ้ำ 

ถ้าภาพทั้งหมดนั้นจะช่วยให้หล่อนผูกมัดทายาทเพียงคนเดียวของ 

ลิ้มเจ้าพระยาไว้ได้ 

เขาหล่อ รวย ตรงสเปกหล่อนมาก หากได้เขาเป็นแฟน หล่อน 

คงไม่ต้องลำบากเอาตัวเข้าแลกกับเศรษฐีชราเพื่อหางานดีๆ ทำเหมือน 

ช่วงที่ผ่านมาอีก

ไมม่ใีครรูห้รอกวา่บทนางเอกละครเรือ่งแรกทีท่ำใหห้ลอ่นมชีือ่เสยีง 

ขึ้นมาได้นั้นต้องแลกมาด้วยอะไร 
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ไหมทองสะอิดสะเอียนเหลือเกินที่ต้องปรนเปรอผู้ชายแก่คราว 

บิดาบ่อยครั้ง จนใครต่อใครเอาไปซุบซิบนินทากันหนาหู โชคดียังไม่มี 

ใครได้หลักฐานยืนยันแน่ชัด ตอนนี้หล่อนถึงต้องมองหาผู้ชายดีๆ สักคน 

ที่จะช่วยกลบข่าวฉาวๆ ด้วยการประกาศต่อหน้าทุกคนว่าหล่อนมี 

แฟนแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าแฟนของหล่อนคนนั้นต้องสามารถบำรุงบำเรอ 

หล่อนได้นานๆ และชลันธรก็เข้าเป้าตรงเผง

ตั้งแต่วินาทีแรกที่หล่อนเจอเขาตอนไปอัดรายการ อู๊ดดี้ เกิด 

มาเมาท์ ไหมทองก็บอกตัวเองว่าผู้ชายคนนี้แหละที่หล่อนต้องการ 

ทว่าจริตมารยาของหล่อนไม่สามารถมัดใจเขาได้เสียที ไหมทอง 

ถึงต้องวางแผนชวนเขามาที่นี่ 

“ผมว่าไหมน่าจะรู้นะว่าทำไม” 

น้ำเสียงหงุดหงิดนั้นไม่ได้ทำให้หญิงสาวเปลี่ยนความตั้งใจเลย 

แม้แต่น้อย 

หล่อนรู้...รู้ว่าตัวเองเป็นดารา ทั้งยังค่อนข้างมีชื่อเสียง ชลันธร 

เลยเกรงว่าการทำอะไรประเจิดประเจ้ออาจทำให้นักท่องเที่ยวหรือบริกร 

แอบถ่ายภาพไว้จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกไซเบอร์ แต่ก็คง 

มีเพียงเขาเท่านั้นที่พยายามระวังตัวอยู่ตลอดเวลา

“แหม...” ไหมทองยังไม่ทันได้ใช้จริตมารยาออดอ้อนเพื่อถ่วงเวลา 

ให้มือดีถ่ายภาพนานไปกว่านี้ เสียงร้องไห้ของผู้หญิงคนหนึ่งก็ดังขึ้นใน 

บริเวณใกล้ๆ 

ไหมทองแปลกใจ หล่อนหันไปทางต้นเสียงพร้อมกับชายหนุ่ม  

นึกไม่ถึงเลยว่าผู้หญิงที่ยืนร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่นั้นคือยายสี่ตาแสนเฉิ่ม 

ลูกสาวคนเล็กของเพทาย

“ใจร้าย...ทำไมคุณทำแบบนี้กับฉันได้ลง” พราวมุกบีบเสียง 

ให้เล็กกว่าปกติ แบะปากร้องไห้โฮๆ เรียกความสนใจจากผู้คนในบริเวณ 

ใกล้เคียงได้ไม่ยากนัก ก่อนจะยกมือขึ้นถอดแว่นออกมา และเช็ดน้ำตา- 
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เทียมแล้วสวมกลับดังเดิม 

หญิงสาวสะอื้นฮัก มองตรงมายังชลันธรเป็นเชิงตัดพ้อ 

“คุณเป็นสามีที่ใจร้ายมาก ทิ้งเมียที่ท้องสองเดือนให้นอนเฝ้าบ้าน 

คนเดียว แล้วตัวเองออกมาพลอดรักกับผู้หญิงคนอื่น ถ้าไม่เห็นแก่ฉัน 

ทีเ่ปน็เมยี กน็า่จะเหน็แกล่กูทีอ่ยูใ่นทอ้งของฉนับา้ง ตอนยงัไมไ่ดฉ้นักบ็อก 

ว่ารักนักรักหนา แต่พอได้ฉันจนท้องแล้วก็ออกมาหาความสุขกับผู้หญิง 

คนอื่น ฮือๆ ทำไมชีวิตของฉันมันถึงได้บัดซบเฮงซวยขนาดนี้”

เสียงร้องห่มร้องไห้ของพราวมุกทำเอาผู้คนในบริเวณใกล้เคียง 

เริ่มซุบซิบนินทากันยกใหญ่ ไหมทองไม่อยากเชื่อว่าชลันธรจะรู้จักกับ 

พราวมุกมาก่อน หรือต่อให้รู้จักกันมาก่อนจริงๆ เขาก็ไม่น่ามีรสนิยม 

เอาผู้หญิงเชยๆ เฉิ่มๆ อย่างพราวมุกมาเป็นภรรยาได้ 

ดาราสาวหันไปมองชายหนุ่มที่กำลังมองพราวมุกอย่างงุนงง  

แต่ครู่เดียวเท่านั้นเขาก็หันไปมองคนรอบข้างด้วยสีหน้าท่าทางที่ฟ้องว่า 

อายจากการถูกประจานในเรื่องไม่เป็นเรื่อง ชายหนุ่มหันกลับมาจ้องหน้า 

พราวมุกอีกครั้ง ก่อนจะลุกขึ้นยืนและทำหน้าบึ้งตึง 

“พูดบ้าอะไรของเธอ ใครเป็นสามีเธอ แล้วเธอท้องกับใครกัน”

เท่านั้นแหละ...พราวมุกก็ร้องไห้โฮราวกับเด็กๆ ก่อนหันไประบาย 

กับผู้คนรอบข้างด้วยท่าทางเสียอกเสียใจอย่างสุดแสน 

“ทุกคนดูสิคะ...” เสียงนั้นขาดเป็นห้วงๆ ประหนึ่งคนที่ร้องไห้ 

กำลังจะขาดใจ นิ้วเรียวชี้มายังชายหนุ่มจนหลายคนมองเขาราวกับเห็น 

ผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์ “ฉันบากหน้ามาตามเขากลับบ้านขนาดนี้แล้ว 

เขายังแกล้งทำเป็นไม่รู้จักฉัน หาว่าฉันไปท้องกับคนอื่นมาอีก ฮือ...

ทำไมเขาถึงใจร้าย ใจไม้ไส้ระกำกับเด็กตาดำๆ ที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไข 

ของเขาขนาดนี้” 

พราวมุกรำพึงรำพันเสียงดัง เอามือลูบท้องแบนๆ จนเสียงวิพากษ์

วิจารณ์ดังมากแทบกลบเสียงดนตรี 
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“นังบ้า! นี่แกพูดบ้าอะไรของแก” ไหมทองเหลือบมองไปทาง 

คนรอบข้าง ตอนนี้ไม่ใช่แค่ชลันธรที่อาย แต่หล่อนเองก็อายเหมือนกัน 

จึงเผลอสลัดคราบนางเอกละครผู้อ่อนหวานทิ้งไปอย่างลืมตัว “ผู้ชาย 

อย่างลันน่ะเหรอจะไปทำแกท้อง แกอยากจะแกล้งฉันใช่ไหม นังเด็ก 

ปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนม!” 

“ฮือ...คุณไหมทองคะ...” พราวมุกจับมือไหมทองมากุมไว้ ดวงตา

ที่ชื้นฉ่ำด้วยหยาดน้ำใสภายใต้แว่นกรอบหนาเตอะนั้นกำลังมองมาอย่าง 

เจ็บปวด “ถ้าไม่ใช่เพราะฉันท้องกับเขา ฉันคงไม่บากหน้ามาขอเขาคืน 

จากคุณหรอกนะคะ ฉันรู้ดีว่าฉันคงไม่มีอะไรสู้คุณได้ ฉันก็แค่ไม่อยาก 

ให้ลูกของฉันเกิดมาขาดพ่อจริงๆ” 

พราวมุกร้องไห้สะอึกสะอื้น ก่อนจะทำเป็นพยายามกลืนก้อน 

แห่งความเสียใจนั้นลงไปเพื่อวิงวอนหล่อน

“พรากพ่อพรากลูกมันบาปนะคะ คุณไหม ฮือ...”

แสงแฟลชสว่างวาบขึ้นหลายครั้งติดๆ กัน ไหมทองจึงเพิ่งฉุกคิด 

ไดว้า่ตนเปน็คนเรยีกนกัขา่วมาทีน่ี ่นางเอกละครสาวเริม่หนา้เสยี กวาดตา 

ไปรอบๆ ราวกับจะมองหาใครสักคนที่เป็นพวกหล่อน

“เสียแรงที่ฉันอุตส่าห์ติดตามผลงาน หน้าตาก็ดี ไม่น่าแย่งสามี 

ชาวบ้านเลย”

“นั่นสิ ผู้หญิงก็ร้าย ผู้ชายก็เลว ทิ้งเมียท้องสองเดือนให้อยู่บ้าน 

คนเดียวได้ยังไง”

เสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่มีแต่ด้านลบนั้นทำให้ประกายตาของ 

ไหมทองไหวระริก ก่อนที่ร่างเพรียวระหงจะตัดสินใจหยิบกระเป๋าแบรนด์ 

หรูวิ่งแหวกม่านมนุษย์ออกไปอย่างรวดเร็ว 

พราวมุกลอบมองตามพร้อมย้ิมอย่างชอบใจ ก่อนจะแกล้งตีหน้า 

เศร้าสะอึกสะอื้นอีกครั้ง เมื่อเห็นว่าผู้คนมากมายมองมายังหล่อนเป็น 

ตาเดียว อีกทั้งยังมีนักข่าวไม่ได้รับเชิญถ่ายรูปมือเป็นระวิง จนหล่อน 
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ต้องแกล้งยกมือปิดหน้าตัวเองเอาไว้ ทำทีเป็นร้องไห้จนตาแฉะ

ขืนรูปของหล่อนไปติดอยู่ในข่าวเดียวกับไหมทองเด่นหราข้อหา 

แย่งผู้ชายกันกลางไนต์คลับ นมเชื่อมคงหัวใจวายตายตามบิดาของ 

หล่อนไปอีกคน

“ขอโทษนะคะที่ทำให้ทุกอย่างมันวุ่นวาย สนุกกันต่อเถอะค่ะ  

ฉันตัดใจจากสามีใจร้ายได้แล้ว ไปนะคะ” พราวมุกทำท่าจะเดินตัวลีบ 

ออกไป แต่ชลันธรคว้าแขนท่อนบนของหล่อนเอาไว้

“เดี๋ยวก่อนสิจ๊ะเมียรัก ทำไมจะตัดใจจากผมดื้อๆ อย่างนี้ล่ะ 

ไม่เอาน่า อย่างอนเลยนะ มันก็แค่เรื่องเข้าใจผิดเท่านั้นเอง” ชายหนุ่มว่า

แล้วก็ใช้แขนแข็งแกร่งโอบเอวหญิงสาวเข้าไปแนบชิด 

พราวมุกตกใจ และหันไปมองชายหนุ่มด้วยความงุนงง แต่เขา 

ก็ยิ้มหวานมาให้พลางยกมืออีกข้างขึ้นเป็นเชิงว่าขอโทษขอโพยทุกคน 

กลายๆ 

“ไม่มีอะไรหรอกครับ ผัวเมียเข้าใจผิดกันธรรมดา”

พราวมุกพยายามแกะมือของเขาออกจากเอว แต่นอกจาก 

ชายหนุ่มจะไม่ยอมง่ายๆ แล้วยังบังคับให้หล่อนเดินตามไปหานักข่าว 

คนนั้นด้วยกัน เขาหยิบเช็คในกระเป๋าออกมาเซ็นให้

“ไหมทองคงไม่อยากเป็นข่าวแบบนี้เท่าไร จริงไหม” 

ตัวเลขบนเช็คทำให้นักข่าวคนนั้นถึงกับตาโต รีบแกะเมโมรีการ์ด 

ออกมาส่งให้ชลันธรเพื่อแลกกับค่าตอบแทนจำนวนมาก ก่อนจะ 

อันตรธานไปอย่างรวดเร็วราวกับนินจา อันที่จริงแล้วชลันธรไม่ได้อยาก 

ปกป้องไหมทองจากข่าวฉาวๆ หรอก เขาก็แค่ไม่อยากเป็นข่าวกับหล่อน 

เท่านั้น และคิดว่านี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่เขากับหล่อนจะพบหน้ากัน  

เพราะสิ่งที่เขาเกลียดที่สุดก็คือผู้หญิงเห็นแก่ตัว คิดใช้วิธีสกปรกผูกมัด 

ผู้ชาย

เมื่อจัดการนักข่าวได้แล้ว ต่อไปก็ถึงคราวสาวแว่นนิรนามที่ยังคง 
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พยายามแกะมือเขาออกจากเอวหล่อน ท่ามกลางสายตาของบรรดา 

นักท่องเที่ยวที่ยังคงหันมามองแล้วซุบซิบนินทาเป็นระยะๆ ชายหนุ่ม 

รีบดึงข้อมือหล่อนให้เดินตามออกมาบริเวณลานจอดรถด้านหลัง 

ไนต์คลับ

“ปล่อยนะ!” ยายตัวแสบพยายามจะแกะมือเขาออกให้ได้ 

แต่การที่อยู่ๆ ต้องมาถูกหยามหน้าขนาดนี้ ชลันธรจึงไม่คิดจะปล่อย 

หล่อนไปไหนจนกว่าจะคุยกันให้รู้เรื่อง 

เขาแน่ใจว่าไม่เคยรู้จักผู้หญิงคนนี้ และเขาจะต้องรู้ให้ได้ว่าหล่อน

มาสร้างความเสื่อมเสียให้เขาทำไม 

เมื่อถึงที่ปลอดคนด้านหลังอาคารไนต์คลับ ชลันธรจึงผ่อนแรงจน 

หญิงสาวดึงมือออกไปได้ในที่สุด และดูท่าว่าเขาคงออกแรงมากไปหน่อย  

หล่อนถึงได้ก้มลงสำรวจข้อมือเขียวๆ ของตัวเอง ก่อนจะเงยหน้าขึ้น 

มองเขาตาขุ่น 

“คุณลากฉันมาทำไม ถ้ามีอะไรจะพูดก็พูดดีๆ ก็ได้!”

“ผมไม่คิดว่าผู้หญิงขี้ตู่อย่างคุณจะพูดดีๆ รู้เรื่องหรอกนะ ขืนคุย 

กับคุณในนั้น มีหวังผมคงตกเป็นจำเลยของใครต่อใครมากไปกว่านี้  

ข้อหาที่ไปทำคุณท้องแล้วหนีมาพลอดรักกับชู้!” 

หญิงสาวสะดุ้งเฮือก ขยับเท้าถอยหลังหนีช้าๆ แต่เขาก็เดินตาม 

ไปคาดคั้นด้วยสีหน้าขึงขัง 

“บอกมาเดี๋ยวนี้ว่าคุณเป็นใครกันแน่ แล้วสองเดือนก่อนผมไป 

นอนกับคุณที่ไหน คุณถึงได้กล้าประกาศต่อหน้าคนมากมายว่าท้อง 

กับผม” 

ยิ่งเห็นว่าหล่อนหน้าซีด ชลันธรก็ยิ่งมั่นใจว่าเรื่องที่หล่อนพูดมา 

ทั้งหมดไม่มีทางเป็นความจริงไปได้

“อย่าบอกนะว่าคืนนั้นผมเมา” เขาแค่นหัวเราะ ประกายตา 

เหยียดหยามดูหมิ่น “เพราะต่อให้ผมเมา ผมก็มั่นใจว่าตัวเองคงไม่ตาถั่ว 
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ถึงขนาดคว้าผู้หญิงเฉิ่มๆ ไร้ส่วนโค้งเว้าอย่างคุณมาเป็นแม่พันธุ์”

ถอ้ยคำสบประมาทเหลา่นัน้ทำเอาหญงิสาวถงึกบัขบรมิฝปีากแนน่  

ก่อนจะอาศัยจังหวะที่เขาไม่ทันได้ระวังตัว ยกขาขึ้นกระทืบเท้าเขา 

อย่างแรง

“โอ๊ย!” ชลันธรตกใจ และยกเท้าข้างที่เจ็บขึ้นมาจับไว้จนแทบ 

เสียหลักล้ม ร่างสูงในชุดสูทอย่างดีนั้นเขย่งถอยหลังไปสองสามก้าว  

ก่อนจะเงยหน้ามองหญิงสาวที่กำลังจ้องเขาเขม็ง

“ต่อให้โลกน้ีเหลือคุณเป็นผู้ชายคนเดียวบนโลก ฉันก็ไม่หน้ามืด 

ตามัวคว้าผู้ชายชั่วๆ มั่วไม่เลือก แถมยังบ้ากามอย่างคุณมาเป็นพ่อพันธุ์ 

หรอก!” พราวมุกพูดจบก็สาวเท้ากลับไปที่ประตูหลังของเปร์ลีนา 

ชลนัธรโกรธจดัแตก่เ็อะใจเกีย่วกบัถอ้ยคำรา้ยๆ ทีห่ลอ่นหยบิยกมา 

ต่อว่าต่อขานเขาสารพัด คนไม่รู้จักกันมันจะต่อว่ากันได้ขนาดนี้เชียว 

หรือ...หรือหล่อนจะรู้จักเขา 

ความสงสยัทำใหช้ายหนุม่ไมร่อชา้ เขาสาวเทา้ตามไปควา้ตน้แขน 

ของหล่อนเอาไว้ ก่อนจะดันร่างแบบบางไปยืนแนบกับผนังอาคาร 

ไนต์คลับ แล้วยกมือทั้งสองข้างขึ้นกักกันหล่อนไว้ในพื้นที่แคบๆ 

หัวใจดวงน้อยๆ ไหววูบ เมื่อหล่อนเห็นสายตาวาวโรจน์ของเขา

“คะ...คุณจะทำอะไร” 

สีหน้าท่าทางตระหนกตกใจของหล่อนทำให้ชลันธรยิ่งรู้สึกคุ้น  

เขารู้สึกเหมือนเคยทำอะไรแบบนี้และเห็นอาการแบบนี้ของใครมาก่อน  

แต่ก็นึกไม่ออกว่าที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เขาก้มหน้าลงไปใกล้ๆ มากขึ้น 

จนหญิงสาวเม้มริมฝีปากแน่น เนินอกกระเพื่อมขึ้นลงด้วยความ 

หวาดกลัวว่าเขากำลังจะจูบหล่อน ทั้งที่ความจริงนั้น... 

“เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า” ดวงตาคมเพ่งมองใบหน้า 

ขาวนวลท่ีซ่อนความสวยอยู่ภายใต้แว่นกรอบหนาเตอะน้ันอย่างใคร่ครวญ 

ท่ามกลางความมืดสลัวของลานจอดรถด้านหลังไนต์คลับ  
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ชลันธรเริ่มรู้สึกคุ้นหน้าหญิงสาวเหมือนเคยเจอกันมาก่อนจริงๆ แต่ยัง 

นึกไม่ออกด้วยซ้ำ เขาก็เห็นประกายตาคู่งามไหววูบ ใบหน้าขาวนวล 

ชะเง้อมองไปทางด้านหลัง ก่อนที่ริมฝีปากอิ่มสีชมพูระเรื่อจะเผยอขึ้น

“ช่วยด้วยค่ะ มีคนจะลวนลามฉัน!” 

ชลันธรหันตามเพียงครู่เดียวหล่อนก็ผลักเขา เมื่อชายหนุ่มเห็นว่า 

ด้านหลังไม่มีใครเลยสักคนจึงหันกลับมาอีกครั้งด้วยความขุ่นแค้น แต่ 

สาวแว่นนิรนามวิ่งหายเข้าไปทางประตูหลังของไนต์คลับเสียแล้ว 

ชายหนุ่มรีบวิ่งตาม แต่ท่ามกลางผู้คนมากมายนั้นกลับไม่มี 

แม้เงาของหล่อน

“บ้าฉิบ!” ชลันธรสบถด้วยท่าทางฮึดฮัด เมื่อครู่นี้เขาเกือบจะนึก

ออกอยู่แล้วเชียว 

เขาพยายามคิดถึงใบหน้าหล่อน ดวงตากลมโตเหมือนตุ๊กตาคู่นั้น

คลับคล้ายคลับคลาว่าเหมือนดวงตาของยายสิบแปดมงกุฎที่เคยตีหัวเขา 

จนสลบ แต่เขาก็ไม่มั่นใจนัก เพราะลานจอดรถค่อนข้างมืดพอสมควร  

อีกทั้งหล่อนยังสวมแว่นกรอบหนาเตอะ ถักเปียหลวมๆ พาดไหล่ข้างหนึ่ง 

แตง่กายรดักมุจนชวนใหเ้ขานกึถงึเดก็สาวในความทรงจำทีจ่ากกนัไปนาน

ถึงหกปีเต็ม

“พราวมุก...” ชลันธรพึมพำ 

จะว่าไปหล่อนก็ดูคล้ายพราวมุกไม่น้อย แต่ในเวลาเดียวกันเขา 

ก็ไม่อยากเชื่อว่าจะเป็นพราวมุกไปได้ ถึงแม้ว่าหกปีก่อนพราวมุกจะเคย 

ก่อวีรกรรมร้ายกาจกับเขาเอาไว้หนักหนาเพียงไร แต่เขาก็ยังจำได้ว่า 

หล่อนไม่ใช่ผู้หญิงที่ชอบเที่ยวกลางคืน
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หญงิสาวทีส่วมชดุกระโปรงสเีขยีว ตดิกระดมุครบทกุเมด็นัน้ 

แอบเข้ามาในห้องแต่งตัวด้านหลังเวทีที่เต็มไปด้วยเสียงของสาวๆ ห้าหก 

คนในชดุนุง่นอ้ยหม่นอ้ยดงัเจีย๊วจา๊ว ผูห้ญงิกลุม่นัน้หนัมาทกัทายพราวมกุ 

เหมือนทุกคืน ทว่าพราวมุกกลับไม่มีแก่ใจพูดคุยอะไรมาก จึงยิ้มตอบ 

กลับไปนิดๆ แล้วหันไปมองประตูห้องว่ามีใครตามมาหรือไม่

เมือ่เหน็วา่ปลอดภยัแลว้ พราวมกุจงึตรงไปนัง่ลงหนา้โตะ๊เครือ่งแปง้  

มองเงาสะท้อนของตัวเองในกระจกทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่กว้างกินพื้นที่

ผนังทั้งฝั่งของห้อง ก่อนจะถอดกระเป๋าสะพายข้างสีน้ำตาลแดงมาวาง 

บนโต๊ะตัวยาว แล้วยกมือขึ้นมาจับหน้าอก หัวใจยังเต้นแรงไม่หาย  

เพราะตกอกตกใจเมื่อได้ยินคำถามของเขา

‘เราเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า’

“หวังว่าเขาคงจำเราไม่ได้นะ” พราวมุกพึมพำกับตัวเอง ก่อนจะ 

ได้ยินเสียงลูกปัดเปิดประตูห้องแต่งตัวเข้ามาหา

“มุก ผู้ชายคนนั้นทำอะไรแกหรือเปล่า” ลูกปัดเดินมานั่งลงใกล้ๆ 

ด้วยสีหน้าท่าทางเป็นห่วง “ตอนที่ฉันเห็นเขาลากแกออกไป ฉันก็จะตาม 

ไปช่วยอยู่แล้ว แต่พอดีเสี่ยดำเกิงมาเห็นเข้า ก็เลยโวยวายจะตามไปให้ได้  

ฉันจึงต้องคอยกันเสี่ยเอาไว้ข้างใน เพราะกลัวว่าเสี่ยจะทำให้ทุกอย่าง 

3
มุก มายฮัมส์
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วุ่นวายไปกันใหญ่น่ะ”

“นี่เสี่ยดำเกิงมาอีกแล้วเหรอ” พราวมุกพ่นลมหายใจอย่างเซ็งๆ  

เมื่อนึกถึงภาพหนุ่มใหญ่รูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์ แต่ชอบใส่เสื้อแขนยาว 

รัดรูป จนสาบเสื้อด้านหน้าแทบปริ สิ่งที่ดูดีที่สุดในตัวเขาเห็นจะมีเพียง 

อย่างเดียวคือสร้อยคอทองคำเส้นใหญ่ 

เสี่ยดำเกิงเป็นเจ้าของร้านทองย่านเยาวราช และเป็นลูกค้า 

ประจำของเปร์ลีนาคลับ ตั้งแต่คืนแรกที่พราวมุกมาทำงานที่นี่ เสี่ยดำเกิง 

ก็คอยเกี้ยวพาราสีหล่อนตลอดเวลา จนพราวมุกปรารถนาจะแกล้ง 

ปวดหัวตัวร้อนเวลาที่เสี่ยดำเกิงมาให้รู้แล้วรู้รอด ทว่าขืนทำอย่างนั้น 

จริงๆ รายได้ของหล่อนก็จะลดน้อยลงไปด้วย

“แล้วตกลงผู้ชายคนนั้นเป็นใคร ไม่ได้ทำอะไรแกใช่ไหม” ลูกปัด 

ยังคงห่วงใยและคาใจไม่หาย 

ตอนที่พราวมุกรู้ว่าตัวเองไม่เหลืออะไรเลย ทั้งยังมีหนี้สินติดตัว 

อยู่อีกสามสิบล้าน หล่อนก็ได้ลูกปัดนี่แหละคอยให้คำปรึกษาและอยู่ 

เคียงข้างเสมอมา 

เจ้าสัวลิ้มกับศิตภัทรยินดีจะให้เงินมาปลดหนี้ทันทีที่รู้ข่าว แต่ 

พราวมุกไม่กล้ารับเงินจำนวนมากขนาดนั้น เพราะหล่อนไม่มีความ 

เกี่ยวพันทางสายเลือดกับพวกเขาสักนิด ทั้งยังไม่คิดจะแต่งงานกับ 

ชลันธรจริงๆ อย่างที่เคยถูกทาบทามมาตลอด พราวมุกจึงปฏิเสธความ 

หวังดีของผู้ใหญ่ทั้งสอง แล้วไปสมัครงานตามบริษัทต่างๆ ตามสาขาวิชา 

ที่เคยร่ำเรียนมา หมายใจว่าอย่างน้อยถึงเงินเดือนไม่มาก แต่การได้ 

ทำงานประจำก็จะทำให้หล่อนได้รู้จักกับคนในแวดวงเดียวกัน ถึง 

ตอนนั้นหล่อนก็อาจรับงานฟรีแลนซ์ได้มากเท่าที่ความสามารถของ 

หล่อนจะเอื้ออำนวย 

แต่รออยู่อาทิตย์กว่าๆ ทุกบริษัทก็ยังคงเงียบ พราวมุกจึงตัดสินใจ 

มาปรึกษาลูกปัดที่ไนต์คลับแห่งนี้อย่างมีความหวังว่าความกว้างขวาง 
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ของลูกปัดอาจสามารถหางานที่ค่าตอบแทนสูงๆ ในระยะเวลากระชั้นชิด 

ให้หล่อนได้ หรืออย่างน้อยก็จนกว่าบริษัทใดบริษัทหนึ่งจะเรียกตัวหล่อน

ไปทำงาน

แต่ยังไม่ทันที่ลูกปัดจะมองหางานอย่างอื่นให้ด้วยซ้ำ คืนเดียวกัน 

นั้นโคโยตีดาวเด่นที่รับงานแสดงเพลง “My Humps” ในวันเกิดลูกค้า 

ก็เมาค้างอยู่คอนโดฯ ไม่สามารถมาเต้นได้ ที่เปร์ลีนาก็ไม่มีใครเคยฝึก 

เต้นเพลงนั้นสักคน ลูกปัดจำได้ว่าสมัยเรียนปริญญาตรีที่ลอนดอน  

พราวมกุอยูช่มรมคฟัเวอรแ์ดนซ ์ทัง้ยงัเคยเตน้คฟัเวอรเ์พลง “My Humps” 

เลยขอร้องให้หล่อนช่วยไปเต้นแทน 

คืนนั้นพราวมุกยอมรับว่าไม่กล้า แต่เพราะอยากช่วยลูกปัด 

เพื่อนซี้ เลยตกลงทำแค่ครั้งเดียว 

นึกไม่ถึงว่าเสี่ยดำเกิงเจ้าของวันเกิดจะถูกใจลีลายักย้ายส่าย 

สะโพกของหล่อนมากถึงขนาดให้รางวัลเป็นสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 

สิบบาท พราวมุกเลยเกิดอาการตาวาว ขอสมัครเป็นนักเต้นประจำ 

เปร์ลีนาคลับ แม้ว่าเงินเดือนของการเป็นโคโยตีแค่หลักหมื่น แต่หล่อน 

ก็หวังว่าจะได้เงินหลักแสนจากลูกค้ากระเป๋าหนักอย่างเสี่ยดำเกิงไป 

เรื่อยๆ เพราะไม่เห็นว่าจะมีงานไหนได้เงินง่ายและรวดเร็วมากไปกว่านี้ 

อีกแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ถูกเร่งรัดหนี้สินอย่างนี้ 

แน่ละ หล่อนไม่กล้าบอกใครเรื่องนี้ตรงๆ เพราะการที่เพลิงเพชร 

กับแพรทับทิมเข้าหน้ากันไม่ติดเรื่องนิตยสารวาบหวิวฉบับนั้น หล่อนก็ 

เสียใจมากพออยู่แล้ว ถ้าทั้งสองคนต้องมารู้ว่าหล่อนทำงานกลางคืน  

คงยิ่งเสียใจและรู้สึกผิดที่ไม่สามารถหาเงินมาใช้หนี้ได้ จนหล่อนต้องมา 

ทำงานในสถานที่อโคจรแบบนี้ แต่จะให้พราวมุกอยู่เฉยๆ รอบริษัท 

เรียกตัวไปทำงาน หล่อนก็ทนเห็นพี่ๆ ลำบากกันแค่สามคนไม่ได้เช่นกัน 

พราวมุกโกหกเพลิงเพชรกับนมเชื่อมว่าที่ต้องมานอนค้างคอนโดฯ  

ลูกปัด เพราะตั้งแต่ลูกปัดจบปริญญาตรีก็ไม่ได้เจอกันมาสองปีเต็มๆ  
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และหล่อนยังอ้างว่ามาช่วยลูกปัดดูแลเว็บไซต์ขายสินค้านำเข้าจำพวก 

กระเป๋าและเครื่องสำอางแบรนด์ดังด้วย ดังนั้นเพลิงเพชรกับนมเชื่อม 

จึงไม่เอะใจเลยสักนิดเมื่อหล่อนไม่กลับบ้าน 

เมื่อชลันธรถามว่าเคยเจอกันที่ไหนมาก่อนหรือเปล่า หล่อน 

จึงกลัวว่าเขาจะจำได้ขึ้นมา

ตอนที่พราวมุกแกล้งเล่นละครว่าท้องกับเขาเพื่อหักหน้าไหมทอง 

นั้น หล่อนยอมรับว่าโมโหจนลืมตัวไปชั่วขณะ ลืมคิดไปว่าชลันธรรู้จัก 

หล่อนมาตั้งแต่เด็กๆ ถ้าเขานำเรื่องที่เจอหล่อนในเปร์ลีนาไปพูดกับ 

เพลิงเพชรที่แม้จะเคยสนิทกันแค่ช่วงมัธยมปลายแต่ก็ยังติดต่อกันมา 

เรื่อยๆ นั้น หล่อนคงถูกเพลิงเพชรตำหนิชุดใหญ่ ซ้ำร้าย...

“แกจำผู้ชายบ้ากามที่ฉันเล่าให้ฟังว่าเจอกันที่พัทยาได้ไหม” 

พราวมุกเอ่ยออกไปเพียงเท่านั้น เพื่อนสาวประเภทสองของหล่อนก็มี 

สีหน้าตกตะลึง 

“อย่าบอกนะว่า...ผู้ชายที่หล่อๆ คนนั้นคือไอ้บ้ากามที่คิดจะปล้ำ

แกตอนเมา”

พราวมุกพยักหน้าหงึกๆ คืนนั้นหล่อนกับเพื่อนโคโยตีอีกหกคน 

ได้รับการจ้างไปเต้นในงานวันเกิดของเปรม ลูกชายผู้มีอิทธิพลคนหน่ึง 

ในพัทยา ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมและรีสอร์ตมากมาย เขาพยายามจะ 

เสนอเงินให้หล่อนเพื่อขอนอนด้วย แต่หล่อนไม่ตกลง ทั้งยังรู้สึกไม่ชอบใจ

ที่เขาแสดงท่าทางหยาบคาย เลยคิดจะเก็บกระเป๋ากลับกรุงเทพฯ ทันที 

แตจู่่ๆ  แมบ่า้นของทางรสีอรต์กเ็อานำ้สม้มาเสริฟ์ใหใ้นหอ้ง บอกวา่ 

เปรมรู้สึกผิดและอยากขอโทษจริงๆ จึงอยากให้หล่อนใจเย็นลงและอยู่ 

ทำงานต่อ เพราะเขาเองก็ไม่อยากให้งานกร่อย 

พราวมุกรู้ไม่เท่าทันเลยดื่มน้ำส้มแก้วนั้นจนหมดเกลี้ยง แต่ใน 

ระหว่างที่กำลังจะกลับเข้าไปในงานอีกครั้ง หล่อนก็บังเอิญได้ยินแม่บ้าน

คนที่เอาน้ำส้มมาให้กำลังรับเงินจากเปรม
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‘ดิฉันใส่ยานอนหลับลงในน้ำส้มให้คุณมุกดื่มตามที่คุณเปรมสั่ง 

แล้วค่ะ รับรองไม่เกินสิบนาที คุณมุกหลับเป็นตาย’ 

เท่านั้นแหละ หล่อนถึงได้รู้ว่าตัวเองกำลังจะตกเป็นเหยื่อกาม 

ของคนชั่ว 

พราวมุกรู้ดีว่าถ้ายังอยู่ที่รีสอร์ตแห่งนั้น หล่อนคงไม่มีทางรอดพ้น 

จากการถูกข่มเหง สุดท้ายเลยตัดสินใจคว้ากระเป๋าสะพายหนีออกมา 

โดยเร็ว แต่พอยาเริ่มออกฤทธิ์ หล่อนก็รู้ว่าตัวเองคงไปไหนไม่ได้ไกล  

เป็นจังหวะเดียวกับที่หล่อนเห็นพนักงานชายคนหนึ่งเอากระเป๋าลูกค้า 

เข้าไปในห้องพัก ทั้งยังเปิดประตูทิ้งไว้ หล่อนจึงรีบเข้าไปหลบในนั้น  

โดยที่พนักงานไม่ทันสังเกตเห็น 

พราวมุกไม่อยากให้ใครเห็น เพราะกลัวพวกของเปรมจะตามมา 

เจอเข้า หล่อนจึงรีบเข้าไปหลบในห้องน้ำซึ่งอยู่ติดกับประตูห้อง รอจน- 

กระทั่งพนักงานกลับออกไปแล้ว ถึงได้เดินโซเซมานั่งพักที่เตียง ก่อนจะ 

ค่อยๆ หมดสติไปโดยไม่รู้ตัว 

พอลืมตาขึ้นมาอีกครั้งหล่อนก็เห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งกำลัง 

จะก้มลงมาจูบหล่อน ตอนนั้นพราวมุกตกใจมาก ทั้งยังเคืองตามากๆ  

เพราะใส่คอนแทกต์เลนส์หลับไปอย่างสุดวิสัย หล่อนไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร  

รู้แค่ว่าเขาตั้งท่าจะปล้ำหล่อนอย่างเดียว พูดอะไรก็ไม่ยอมฟัง สุดท้าย 

เลยคว้าโคมไฟมาฟาดหัวเขาจนสลบเหมือด กว่าจะรู้ว่าเขาคือชลันธร  

ก็ตอนที่ลุกขึ้นไปเปิดไฟแล้วใช้น้ำตาเทียมหยอดตาให้หายเคืองนั่นแหละ

แต่ยิ่งรู้ว่าเป็นเขา แทนที่จะอุ่นใจหรือขอความช่วยเหลือ พราวมุก

กลับไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมถึงยิ่งรู้สึกโมโห 

ใช่! หล่อนโมโห...ที่เขาคิดจะปล้ำได้กระทั่งผู้หญิงแปลกหน้า

ผู้ชายบ้ากาม มั่วไม่เลือกขนาดนี้ ต่อให้บิดามารดาเขาจะรักและ 

เมตตาหล่อนขนาดไหน หล่อนก็ไม่มีทางอยากเอามาทำพ่อพันธุ์!

ก่อนกลับออกมาพราวมุกจึงแก้เผ็ดเขาด้วยการเอาลิปสติกเขียน 
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ตัวอักษรไว้บนหน้าผากคนบ้ากาม แล้วถ่ายรูปแปะไว้ให้เป็นที่ระลึกโดย 

ใช้กล้องโพลารอยด์แบบดิจิทัลที่หล่อนมักพกติดตัว เผื่อว่าเขาจะขยาด 

กับการมั่วผู้หญิงเสียบ้าง

ที่ไหนได้...วันนี้กลับยังเห็นเขามาเที่ยวกับยายไหมทองคู่อริหล่อน

หน้าตาเฉย

เมื่อประกอบกับที่ไหมทองยั่วโมโหไว้ หล่อนเลยยิ่งฟิวส์ขาด  

เข้าไปแกล้งทั้งคู่โดยลืมไปเสียสนิทว่ามันอาจทำให้เพลิงเพชรรู้เรื่อง 

ที่หล่อนมาทำงานเป็นสาวนักเต้น

“ไมอ่ยากเชือ่เลย หนา้ตาเขากด็นีะแก ทำไมถงึบา้กามขนาดนัน้ได”้ 

ลูกปัดถอนหายใจอย่างเหลือเชื่อ “นี่สินะ ที่เขาว่ากันว่าคนเราอย่ามอง 

กันแค่ภายนอก”

“แลว้ยิง่กวา่นัน้นะปดั...” พราวมกุจบัมอืทัง้สองขา้งของเพือ่นสาว

จนอีกฝ่ายหันกลับมาเลิกคิ้วอย่างงุนงง “เขาเป็นสามีตอนเด็กๆ ของฉัน”

“หา!” ลูกปัดเบิกตากว้าง ยกมือขึ้นปิดปากด้วยความตกตะลึง 

“คนนี้น่ะเหรอพี่ลันที่เคยทำให้แกเสียใจจนต้องหอบหิ้วกระเป๋าไปเรียนต่อ 

ไกลถึงลอนดอน” 

พราวมุกถอนหายใจเฮือก ก่อนเงยหน้าขึ้นมองลูกปัดด้วยแววตา

กังวล

“ในผับมืดมาก เขาจำฉันไม่ได้ แต่ฉันไม่แน่ใจว่าต่อจากนี้เขา 

จะจำได้หรือเปล่า ถ้าเขาจำได้ว่าฉันคือพราวมุก ฉันก็ยังพอจะโกหก 

นมเชื่อมกับพี่เพชรได้ว่าแวะมาหาแกที่นี่เฉยๆ แต่ถ้าเกิดเขาจำได้ว่าฉัน 

เป็นผู้หญิงที่พัทยาคืนนั้น ฉันก็คงปิดบังนมเชื่อมกับพี่เพชรเรื่องที่ทำงาน 

เป็นโคโยตีไม่ได้อีก แกรู้ใช่ไหมว่าถ้านมเชื่อมกับพี่เพชรรู้ พวกเขาต้อง 

เสียใจมาก แล้วถ้าพี่พลอยกับพี่ทับทิมรู้...”

“อย่าเพิ่งตีตนไปก่อนไข้เลยนะมุก” ลูกปัดกุมมือที่สั่นเทิ้มของ 

เพื่อนสาวให้รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น “ปกติเวลาแกขึ้นเวที แกแต่งหน้าจนฉัน 
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ยังแทบจำไม่ได้ด้วยซ้ำ พี่ลันของแกคงจำไม่ได้ง่ายๆ หรอก หรือถ้า 

เกิดจำได้จริงๆ จนเรื่องรู้ถึงหูพี่เพชรกับนมเชื่อม ฉันก็จะอยู่ข้างๆ แก  

และช่วยแกแก้ปัญหาเองนะ”

“ปัด...” พราวมุกถึงกับน้ำตาซึมด้วยความซาบซึ้งใจ หล่อนกอด 

เพื่อนรักเอาไว้โดยที่อีกฝ่ายก็กอดตอบเช่นกัน ฝ่ามือเรียวนุ่มของสาว 

ประเภทสองลูบศีรษะหล่อนอย่างปลอบประโลม เหมือนตอนที่หล่อนหนี

กลับมาจากรีสอร์ตในพัทยาคืนนั้น ลูกปัดไม่เพียงโทร. ให้คนรู้จักที่ไว้ใจได้ 

และพกัอยูใ่กล้ๆ  ชว่ยขบัรถไปรบัหลอ่นกลบัมากรงุเทพฯ แตย่งัใหบ้ดิาของ 

ตวัเองซึง่พอจะมอีทิธพิลอยูบ่า้งชว่ยโทร. ไปคยุกบับดิาของเปรมในตอนเชา้ 

ของวันรุ่งขึ้น ทำให้เปรมถูกสั่งห้ามมาข้องแวะกับหล่อนอีก “ขอบใจนะ 

ที่แกไม่ทิ้งฉันเหมือนคนอื่นๆ”

ตั้งแต่บ้านล้มละลาย เพื่อนที่ว่าซี้กันนักหนาทั้งหลายก็ค่อยๆ  

ห่างหายไปทีละคนสองคน เหลือแค่ลูกปัดที่ทำให้หล่อนรู้ซึ้งถึงคำว่า 

มิตรภาพ

ภายในเปรล์นีาคลบัมดืสนทิ กระทัง่อนิโทรเพลง “My Humps”  

ซึง่เปน็เพลงเกง่ของพราวมกุดงัขึน้ สปอตไลตเ์ริม่สาดแสงไปยงัพืน้ทรงกลม 

ตรงกลางเวทีที่กำลังเลื่อนขึ้นจากด้านล่าง นำพาสาวสวยในชุดสุดเซ็กซี่ 

สีดำกำมะหยี่ขึ้นมา เรียกเสียงเฮจากลูกค้าเหมือนทุกคืน พราวมุกเต้น

คัฟเวอร์เพลงนี้เสียจนชิน แต่ลูกค้าหลายคนก็ยังไม่เบื่อและเรียกร้องให ้

เต้นเพลงนี้บ่อยครั้ง จนหล่อนได้ฉายาว่า ‘มุก มายฮัมส์’ ไปแล้ว 

แน่นอนว่าเวลาที่อยู่บนเวที พราวมุกสวมคอนแทกต์เลนส์แทน 

แว่นสายตากรอบหนาเตอะ ทั้งยังแต่งหน้าเสียจนไม่เหลือเค้ายายสี่ตา 

แสนเฉิม่แหง่บา้นวงศน์วลนาง ดงันัน้หลอ่นจงึคอ่นขา้งมัน่ใจวา่ถา้เพือ่นของ 

บิดาหรือพี่ชายพี่สาวมาเจอเข้า คงไม่สามารถจำได้ว่าหล่อนคือ พราวมุก 

วงศ์นวลนาง 
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เว้นแต่เสี่ยดำเกิงเท่านั้น ที่คลั่งไคล้หล่อนเสียจนตามไปดักรอแถว

ลานจอดรถในคืนก่อน เขาจึงบังเอิญเห็นหล่อนตอนใส่แว่นเข้า แต่กระนั้น 

ก็ยังไม่รู้ว่าพื้นเพหล่อนเป็นใครมาจากไหน รู้แต่ว่าชื่อ ‘มุก มายฮัมส์’  

เป็นดาวเด่นคนใหม่ของเปร์ลีนาคลับ 

ตลอดหนึง่อาทติยม์านี ้พราวมกุไมเ่หน็ชลนัธรแวะมาทีเ่ปรล์นีาอกี 

หล่อนจึงสบายใจว่าเขาคงจำไม่ได้

เมื่อโชว์จบลง พราวมุกกับแดนเซอร์อีก 4-5 คนก็พากันมาดื่มน้ำ 

ที่ห้องแต่งตัวด้านหลังเวที ก่อนจะได้ยินเสียงลูกปัดเดินเข้ามาตาม

“มุกจ๋ามุก เสี่ยดำเกิงอยากคุยด้วยน่ะ บอกว่าคืนนี้เหมาห้าร้อย

ดริงก์เลย”

พราวมกุแทบจะสำลกันำ้ทีก่ำลงัดืม่ หลอ่นไอแคก็ๆ กอ่นทีล่กูปดัจะ

เข้ามาช่วยรับแก้วไปวางบนโต๊ะแล้วส่งกระดาษทิชชูให้ด้วยท่าทางห่วงใย

“เป็นอะไรมากหรือเปล่ามุก”

“เปล่า” พราวมุกทำหน้าแหยๆ หล่อนแค่ตกใจเรื่องค่าดริงก์ที่ 

เสี่ยดำเกิงจะจ่ายให้เท่านั้น ปกติแล้วหล่อนไม่ดื่มกับใครง่ายๆ ถ้าใคร 

อยากคุยด้วยต้องจ่ายห้าสิบดริงก์ขึ้นไป โดยมีกติกาว่าแค่นั่งคุยเฉยๆ  

ไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวหรือบังคับให้ดื่มเหล้าถ้าหล่อนไม่เต็มใจ แน่นอน 

ว่าตามกติกาของไนต์คลับจะไม่กำหนดว่าหนึ่งดริงก์ต้องคุยนานแค่ไหน  

ขึ้นอยู่กับความพอใจของฝ่ายหญิงล้วนๆ 

ตอนแรกพราวมุกก็คุยกับทุกคนที่ยอมจ่ายตามนั้น แต่ตอนหลัง 

คนไหนชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋ง หรือว่าเมามากจนพูดกันไม่รู้เรื่อง หล่อน 

ก็ไม่ยอมคุยด้วย  

“ฉันก็แค่รู้สึกว่ามันเยอะไปแล้ว” 

“แกนี่!” ลูกปัดตีต้นแขนพราวมุกเข้าให้ “ไม่ดีใจหรือไงที่วันนี้ 

จะได้เงินก้อนโตติดมือกลับไปเก็บไว้ช่วยพี่เพชรไถ่บ้าน”

“ไอ้ดีใจมันก็ดีใจอยู่หรอก...แต่ฉันชักเริ่มรู้สึกไม่สบายใจยังไง 
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ก็ไม่รู้น่ะปัด มันเหมือนฉันกำลังหลอกเอาเงินเสี่ยมาฟรีๆ ทั้งที่ฉันไม่ได้ 

ตอบแทนอะไรเขาเลย” พราวมุกว่าแล้วก็ได้แต่ถอนหายใจเฮือก เพราะ 

ทุกครั้งที่เสี่ยดำเกิงแวะมาดูโชว์ของหล่อน เขามักซื้อเครื่องประดับ 

ราคาแพงๆ ไม่ก็กระเป๋าหรูๆ มาฝาก 

แรกๆ หล่อนก็ไม่ลังเลที่จะรับไว้ เพราะคิดว่าอีกฝ่ายอยากเอา 

มาให้เอง หล่อนไม่ได้ทำอะไรผิดเสียหน่อย แต่ยิ่งนานวันหล่อนก็ยิ่ง 

รู้สึกว่าเสี่ยดำเกิงไม่เหมือนผู้ชายคนอื่นๆ ที่มาติดพัน เขาอาจจะอ้วน ตี๋  

และชอบพูดจาเกี้ยวพาราสีหล่อนเป็นประจำ แต่เขาก็ดูจริงใจไม่ใช่จีบ 

ไปเพราะหวังฟันเหมือนคนอื่นๆ

“เสี่ยเขาเคยเปรยด้วยนะว่าเขาอายุมากแล้ว อยากจะแต่งงาน 

มีลูกไว้สืบสกุล แต่ยังไม่เจอใครที่ถูกใจ พูดทำนองว่าอยากจะให้ฉัน 

เป็นแม่ของลูกเขาน่ะปัด ตอนแรกๆ ฉันก็คิดว่าเขาพูดไปอย่างนั้นตาม 

ประสาพวกหัวงู แต่เขาก็ไม่เคยลวนลามฉันเลยนะ จนไปๆ มาๆ ฉัน 

ชักรู้สึกผิดที่รับของของเขา ทั้งๆ ที่ฉันไม่ได้ชอบเขาเลยสักนิดเดียว  

ออกจะเอียนคำพูดของเขาเสียด้วยซ้ำ ฉันก็เลย...”

“น้อยๆ หน่อยมุก” ลูกปัดยกมือขึ้นเบรก “อย่ามาทำตัวนางเอก 

แถวนี้ เสี่ยดำเกิงซื้อของมาให้แกเอง แกไม่ได้เอามีดไปจี้ให้เขาซื้อมาให้ 

เสยีหนอ่ย แกจะมารูส้กึผดิทำไม ขนืแกไมร่บัส ิเสีย่ดำเกงิคงเสยีใจ กลบัไป 

นั่งร้องไห้ขี้มูกโป่งที่บ้าน”

“แต่ถ้าฉันรู้อยู่แก่ใจว่าระหว่างฉันกับเสี่ยดำเกิงไม่มีทางเป็นไปได้ 

ฉันก็ไม่ควรจะหลอกเอาโน่นเอานี่จากเขามากไปกว่านี้ เพราะถ้าวันหนึ่ง

ที่ฉันต้องหักอกเขาจริงๆ เขาคงยิ่งกว่าเสียใจ” พราวมุกไม่ชอบเอาหัวใจ 

ใครมาล้อเล่น เพราะหล่อนรู้ดีว่าความรู้สึกของคนที่ถูกล้อเล่นมัน 

เจ็บปวดขนาดไหน ซึ่งลูกปัดเองก็เข้าใจดี 

“แล้วแกจะทำยังไงได้ล่ะมุก จะเลิกขายดริงก์ให้เสี่ยดำเกิงอย่าง 

นั้นเหรอ เดี๋ยวเขาก็ไปดักรอแกที่ลานจอดรถแบบคืนนั้นอีกหรอก” 
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“นั่นสิ...” พราวมุกครุ่นคิดไม่นานนักก็เริ่มยิ้มเมื่อนึกแผนการ 

บางอย่างขึ้นมาได้ 

“ไอ้หยา! นี่ลื้อมีแฟนแล้วจริงๆ เหรออาหนูมุก” เสี่ยใหญ ่

วัยสามสิบปลายๆ ร่างอ้วนกลมถึงกับสะดุ้งโหยง เมื่อได้ยินสาวสวย 

ที่ตนเองหมายปองบอกอย่างประนีประนอมว่าไม่ต้องซื้อของแพงๆ  

มาฝากมากขนาดนี้อีก เพราะแฟนหล่อนไม่ชอบใจนักที่เสี่ยดำเกิงแสดง 

ทีท่าว่าอยากขายขนมจีบหล่อนแบบออกนอกหน้า 

“ใช่ค่ะ” พราวมุกพยักหน้ายืนยัน “มุกเห็นว่าเสี่ยดีกับมุก แล้วมุก

ก็รู้สึกไม่สบายใจที่จะรับของขวัญจากเสี่ยบ่อยๆ ทั้งๆ ที่มุกมีแฟนที่กำลัง 

จะแต่งงานด้วยอยู่แล้วทั้งคน มุกเลยคิดว่าบอกเสี่ยตอนนี้ดีกว่าให้ 

เสี่ยรู้ทีหลัง เสี่ยจะได้ไม่ต้องเสียความรู้สึกไงคะ”

“ตะ...แต่อั๊วไม่อยากเชื่อเลยว่าลื้อจะมีแฟนแล้วจริงๆ ลื้อแกล้ง 

อำอั๊วเล่นๆ เพราะอยากลองใจอั๊วใช่ม้า อาหนูมุกคนสวย”

“ลองจงลองใจอะไรกันล่ะคะ” พราวมุกถอนหายใจเฮือก เมื่อเห็น 

อาการเข้าข้างตัวเองของเสี่ยใหญ่ “มุกมีแฟนแล้วจริงๆ และแฟนมุก 

เขาก็ขี้หึงมากด้วย แต่ถ้าเสี่ยไม่เชื่อ มุกก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้ว”

โคโยตีสาวที่สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นลุกขึ้นจากโซฟาสีแดงกำมะหยี่ 

เสี่ยดำเกิงรีบคว้ามือหล่อนหมับ

“เดี๋ยวๆ อย่าเพิ่งไปอาหนูมุก...”

เสี่ยดำเกิงไม่ทันได้พูดอะไรต่อ สายตาดุๆ ของพราวมุกก็ทำให้ 

เขาหัวเราะ รีบปล่อยมือหญิงสาวทันที

“อั๊วขอโทษ แต่อั๊วยังอยากคุยกับลื้อให้รู้เรื่องก่อนนี่ อาหนูมุก... 

ที่อั๊วไม่อยากเชื่อก็เพราะว่าอั๊วมาหาลื้อแทบทุกคืน ไม่เคยเห็นแฟนลื้อ 

เลยสักที แล้วอีกอย่าง ถ้าลื้อมีแฟนแล้วจริงๆ แฟนลื้อจะปล่อยให้ลื้อ 

มาทำงานแบบนี้ได้ยังไง ในเมื่อลื้อเพิ่งบอกอั๊วเองว่าแฟนลื้อขี้หึง ลื้อ 
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แค่อยากลองใจอั๊ว อยากรู้ว่าอั๊วรักลื้อจริงๆ หรือเปล่าใช่ม้า”

พราวมุกเพิ่งฉุกคิดได้ว่าตนไม่รอบคอบก็นาทีนี้เอง ยิ่งเห็นนัยน์ตา 

หวานเยิ้มแบบเข้าข้างตัวเองของเสี่ยดำเกิง หล่อนก็ยิ่งอึดอัดลำบากใจ  

ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรให้เสี่ยดำเกิงตัดใจจากหล่อน 

ทันใดนั้นพราวมุกก็บังเอิญเห็นเกย์หนุ่มคนหนึ่งที่จบจิวเอลรีดีไซน์ 

มาจากลอนดอนด้วยกันกำลังเดินออกมาจากห้องน้ำ แม้จะไม่สนิทสนม 

กลมเกลียวกันมาก แต่ก็เคยไปเฮฮาด้วยกันตามประสาเพื่อนคนไทย 

ในต่างแดน และเขาก็ค่อนข้างอัธยาศัยดีมากๆ จนน่าจะพึ่งพาอะไร 

บางอย่างได้

แผนการที่ผุดขึ้นในสมองทำให้พราวมุกยิ้มพราย ก่อนจะเดินตรง 

ไปขวางหน้าเพื่อนชายหัวใจสีม่วงคนนั้น โดยไม่สนใจบอกลาเสี่ยใหญ่ 

สักนิด 

“อ้าวมุก” อีกฝ่ายยิ้มกว้างไม่ทันไร พราวมุกก็เข้าไปกอดเขา 

เอาไว้แน่น

“ช่วยอะไรฉันหน่อยสิโอ๊ค ผู้ชายอ้วนๆ โต๊ะนั้นตื๊อฉันไม่เลิก 

แกแกล้งเป็นแฟนขี้หึงให้ฉันทีนะ” หล่อนกระซิบกระซาบ ก่อนชายตาไป

ทางเสี่ยดำเกิงที่กำลังลุกขึ้นจากโต๊ะอย่างอึ้งๆ 

เมื่อเกย์หนุ่มหันไปเห็นก็หันกลับมายิ้ม สบตาเพื่อนสาวอย่างรู้ใจ 

กันดี

“ไอ้หยา! ไอ้หยา!” เสี่ยดำเกิงรีบวิ่งมาแยกคนทั้งสองออกจากกัน 

โดยไม่ชักช้า ก่อนจะต่อว่าเกย์หนุ่มแอ๊บแมนเสียงดัง “นี่ลื้อเป็นใคร  

กล้าดียังไงมากอดอาหนูมุกคนสวยของอั๊ว”

“อ๋อ...” เกย์หนุ่มแสยะยิ้ม ก่อนเก๊กเสียงเข้มพลางยกมือขึ้น 

หักนิ้วราวกับพร้อมลุย “ที่แท้ก็มึงนี่เองที่ตามตื๊อแฟนกูไม่เลิก”

“เฮ้ยๆ ลื้อพูดใหม่อีกทีซิ ใครเป็นแฟนลื้อวะ” เสี่ยดำเกิงชี้หน้า 

อย่างไม่ยอมความ 
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เกย์หนุ่มแอ๊บแมนกระชากข้อมือหญิงสาวที่สวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นไป

ยืนกอดเอวเอาไว้แทนการตอบคำถาม 

เสี่ยดำเกิงถึงกับนิ่งงันไปนาน ก่อนจะละล่ำละลักถามราวกับ 

ไม่เชื่อสายตา

“มะ...ไม่จริงใช่ไหมอาหนูมุก ไอ้หมอนี่ไม่ได้เป็นแฟนลื้อใช่ไหม”

“เขาเป็นแฟนมุกค่ะ”

ราวกับฟ้าผ่าลงมากลางใจ เสี่ยใหญ่ยืนนิ่ง ตัวชา ก่อนที่พราวมุก 

จะควงแขนแฟนกำมะลอของหล่อนไปกลางฟลอร์เพื่อเต้นรำด้วยกัน 

อย่างแนบชิดสนิทสนม วินาทีหนึ่งหล่อนแอบเห็นเสี่ยใหญ่มองตาม 

ตาละห้อย ก่อนจะร้องไห้โฮๆ เหมือนเด็กถูกแย่งของเล่น จนลูกน้อง 

ต้องเข้ามาหามเสี่ยไปนั่งซับน้ำตาที่โต๊ะ 

พราวมุกรู้สึกผิดในใจลึกๆ แต่ก็คิดในแง่ดีว่าปล่อยให้เสี่ยเสียใจ 

วันนี้ ดีกว่าให้ความหวังไปเรื่อยๆ แล้วต้องเสียใจกว่านี้ในภายภาคหน้า 

หลอ่นหนักลบัมายิม้หวานใหเ้พือ่นชายหวัใจสมีว่งอยา่งสมบทบาท  

โดยไม่รู้เลยว่ามุมหนึ่งของไนต์คลับมีชายหนุ่มมาดเซอร์กำลังแอบถ่ายรูป

หล่อนมือเป็นระวิงในทุกอิริยาบถที่กอดโอ๊คเต้นรำ

รูปถ่ายหลายสิบใบถูกขว้างทิ้งลงบนพื้นห้องทำงาน ก่อนที ่

ชลันธรจะยืนหันหลังให้นักสืบมาดเซอร์ด้วยความโมโห หัวคิ้วที่พาดอยู่ 

เหนือดวงตาคมๆ นั้นย่นเข้าหากัน กรามแกร่งขบแน่น เมื่อได้รับรายงาน 

วา่ผูห้ญงิทีบ่ดิามารดาของเขาหมายตาจะเอามาเปน็ลกูสะใภน้ัน้ประกอบ 

อาชีพสาวนักเต้นอยู่ที่เปร์ลีนาคลับ ทั้งยังเป็นดาวเด่นขวัญใจเสี่ยใหญ่ 

เจ้าของร้านทองในเยาวราช แต่นั่นก็ยังไม่น่าเจ็บใจเท่ากับที่เขาได้รู้ว่า 

หล่อนคือสาวสิบแปดมงกุฎที่รูดทรัพย์เขาในพัทยา 

ต่อให้คืนนั้นจะทั้งเมาทั้งมืด เขาก็จำหน้าสวยๆ ของหล่อนได้แม่น 

พอๆ กบัวรีกรรมรา้ยกาจทีห่ลอ่นทำเอาไว ้ยิง่มาเหน็รปูถา่ยทัง้สองเวอรช์นั 
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ของหล่อนเทียบกันแบบจะจะ และรู้ว่ายายแว่นขี้ตู่ที่สร้างความอับอาย 

ให้เขากับไหมทองไม่ใช่ใครอื่น ชายหนุ่มก็ยิ่งรู้สึกไม่ต่างอะไรจากถูก 

ปั่นหัวจนหมุนติ้ว

“จากที่ผมติดตามคุณพราวมุกมาหนึ่งอาทิตย์เต็มๆ เธอมักจะ 

ออกจากคอนโดฯ คุณลูกปัดตอนประมาณหนึ่งถึงทุ่มเพื่อเข้าไปเต้นที่ 

เปร์ลีนา เสี่ยดำเกิงมาหาเธอเกือบทุกคืน และมักจะซื้อของแพงๆ มาฝาก  

เด็กในนั้นบอกว่าเธอไม่ได้ขายบริการ ผมก็เลยได้ข้อสรุปว่าเธออาจจะ 

แค่หลอกเงินจากเสี่ยและพวกผู้ชายที่มาติดพันเฉยๆ” นักสืบรายงาน 

หลังจากก้มลงเก็บรูปถ่ายบนพื้นทั้งหมดใส่ซองเอกสารให้เป็นระเบียบ 

เรียบร้อย

“ฮ!ึ” ชลนัธรหวัเราะในลำคอ ทัง้สมเพชทัง้ระอาหลอ่นจนแยกแยะ 

ไมอ่อกวา่ความรูส้กึไหนมากกวา่ “ถา้ไมไ่ดข้ายบรกิาร แลว้รปูทีก่อดอยูก่บั 

ไอ้หมอนั่นมันหมายถึงอะไร”

“ถ้าคุณชลันธรต้องการข้อมูลเพิ่มเติม...”

ประตูห้องทำงานถูกเปิดเข้ามาโดยพลการ นักสืบมาดเซอร์จึงจำ 

ต้องหยุดสิ่งที่กำลังจะพูดไว้เพียงเท่านั้น 

“เข้าไปไม่ได้นะคะคุณไหม เจ้านายคุยธุระอยู่”

คนทีก่ำลงัคยุธรุะหนัไปทางประตหูอ้งดว้ยสหีนา้ดุๆ  ไหมทองชะงกั 

ไปครู่หนึ่ง ขณะเลขาฯ อ้อมหน้าจ๋อยที่กันแขกไม่ได้รับเชิญเอาไว้ไม่ได้ 

“อ้อมขอโทษค่ะเจ้านาย อ้อมห้ามเธอแล้วแต่เธอไม่ฟัง”

“ไม่เป็นไร” ชลันธรว่าแล้วก็หันกลับมาหานักสืบอีกครั้ง ก่อนเอ่ย 

เรื่องที่คุยค้างไว้ด้วยน้ำเสียงราบเรียบ “งานของคุณเอาไว้แค่นี้แล้วกัน  

เดี๋ยวตามคุณอ้อมไปรับเงินค่าจ้างได้เลย” 

“ครับ” นักสืบส่งซองเอกสารให้ชลันธร ก่อนจะกลับออกไป 

พร้อมกับเลขาฯ สาว 

ไหมทองรีบตรงเข้ามากอดแขนชายหนุ่มทันที
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“ไหมขอโทษนะคะลัน ไหมไม่รู้ว่าคุณคุยธุระอยู่จริงๆ ก็ไหมโทร. 

หาคุณแล้ว คุณไม่รับสายสักครั้ง ไหมเลยคิดว่าคุณไม่อยากเห็นหน้าไหม 

สิคะ”

“คุณก็เข้าใจถูกแล้วนี่” ชายหนุ่มหันไปตอบเรียบๆ ก่อนจะเห็น 

ริมฝีปากของหล่อนเผยอราวกับอยากพูดอะไรสักอย่าง แต่ไม่สามารถ 

ถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดได้ “และผมก็ไม่ชอบที่คุณบุกรุกห้องทำงาน 

ของผมอย่างนี้ คุณน่าจะรู้ดีนะว่าทำไมผมไม่รับสายคุณ ทางที่ดีอย่ามา 

วุ่นวายที่ออฟฟิซผมอีก ไม่อย่างนั้นคุณได้เป็นข่าวกับผมสมใจแน่ๆ แต่ 

จะฉาวแค่ไหนก็ชั่งน้ำหนักดูเองแล้วกัน”

“มะ...หมายความว่า คุณกับยายพราวมุกมีอะไรกันจริงๆ 

เหรอคะ”

“เชิญคุณกลับไปได้แล้ว ผมมีธุระต้องทำต่อ” ชลันธรแกะมือ 

ไหมทองออกจากต้นแขน ก่อนจะเดินไปเปิดประตูห้อง แล้วออกไป 

ข้างนอกโดยถือซองเอกสารที่เพิ่งได้มาจากนักสืบไปด้วย 

ปัง!

เสียงประตูที่ถูกปิดลงอย่างแรงนั้นไม่ต่างอะไรจากการปิดฉาก 

ความสัมพันธ์อย่างไร้เยื่อใย ชายหนุ่มได้ยินเสียงหญิงสาวร้องกรี๊ดๆ 

ดังออกมา แต่ก็มิได้สนใจที่จะเดินย้อนกลับไปพูดอะไรอีก

เรื่องที่เพิ่งรู้มาจากนักสืบยังทำชลันธรโมโหไม่หาย และไม่จำเป็น 

ต้องสืบอะไรให้ยุ่งยากหรือเสียเวลามากไปกว่านี้ รูปที่พราวมุกกอด 

ผู้ชายคนนั้นเต้นรำแนบชิด นัยน์ตาหวานฉ่ำ มันบอกอะไรต่อมิอะไรได้ 

ชัดเจนแจ่มแจ้ง 

ที่ผ่านมาพราวมุกคงหลอกสูบเงินจากเสี่ยดำเกิงมาจนอิ่ม พอเจอ 

เหยื่อรายใหม่ที่หล่อ รวย และหนุ่มกว่าเลยเขี่ยคนแก่ทิ้ง

แล้วหล่อนน่ะหรือ...ไม่ขายบริการ 

ผู้หญิงรักนวลสงวนตัวท่ีไหนจะกล้ากอดและส่งสายตาย่ัวยวน 
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ผู้ชายประเจิดประเจ้อขนาดนั้น แถมยังเคยไปนอนให้ท่าเขาอยู่ในห้อง 

ทีพ่ทัยาอกี รอใหช้า้งออกลกูเปน็หมแีพนดา หรอืไมก่แ็มน่ำ้เจา้พระยาแหง้ 

เป็นทะเลทรายก่อนเถอะเขาถึงจะเชื่อ! 

ชายหนุ่มขับรถออกมาจากลิ้มเจ้าพระยาอย่างรวดเร็ว รู้สึกโมโห 

และหงุดหงิดจากพฤติกรรมของพราวมุกเสียจนไม่สามารถปล่อยให้ 

หลอ่นทำตวัแย่ๆ  แบบนีไ้ดอ้กีตอ่ไป ยิง่นกึถงึตอนทีห่ลอ่นขีตู้ว่า่ทอ้งกบัเขา 

ต่อหน้าคนมากมายในเปร์ลีนาแล้ว ชลันธรก็อดไม่ได้ที่จะนึกย้อนกลับถึง 

เหตุการณ์เมื่อหกปีก่อนอีกครั้ง

เหตุการณ์ที่ทำให้เขาตัดสินใจผลักไสหล่อนไปจากชีวิต ทั้งที่ 

ความจริงเขาเองก็เคยรักและเอ็นดูหล่อนเหมือนน้องสาวแท้ๆ แม้ว่า 

หล่อนจะชอบขโมยความเป็นส่วนตัวของเขาไปอยู่บ่อยๆ ก็ตาม

ทำไมกัน...การที่หล่อนไปใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศคนเดียวนาน 

ถึงหกปีเต็มไม่ช่วยให้หล่อนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นบ้างเลย ซ้ำร้ายยังทำให้ก๋ากั่น 

นิสัยเสียมากขึ้น
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‘แฮปปีเบิร์ทเดย์ทูยู...แฮปปีเบิร์ทเดย์ทูยู...’

ชลันธรในชุดนักศึกษาถือเค้กหน้าตาน่ารับประทานออกมาหยุด 

ตรงหนา้หญงิสาวรา่งเลก็ทีส่วมเครือ่งแบบสถาบนัเดยีวกนั ดวงตากลมโต 

คูน่ัน้วาววามดว้ยความสขุ รมิฝปีากจิม้ลิม้แยม้ยิม้ออกกวา้ง กอ่นทีห่ลอ่น

จะกม้ลงเปา่เทยีนทัง้หมดทีป่กัอยูบ่นเคก้หนา้ตานา่รบัประทาน เมือ่บรรดา 

เพื่อนๆ ที่รายล้อมอยู่นั้นร้องเพลงจบลง

เสยีงปรบมอืแสดงความยนิดดีงัขึน้ภายในรา้นเบเกอรทีีต่กแตง่เปน็ 

สไตล์วินเทจแห่งนั้น ชลันธรวางเค้กลงบนโต๊ะไม้สีขาว ก่อนจะส่งมีด 

ให้ตรีนุชเจ้าของวันเกิดเป็นคนตัดเค้กแจกเพื่อนของหล่อน กระทั่งถึงชิ้น 

สุดท้ายที่ตรีนุชตัดใส่จานส่งให้เขา ชลันธรก็หยิบอะไรบางอย่างออกมา 

จากกระเป๋ากางเกง

‘ลันมีของขวัญสุดพิเศษให้นุชด้วยนะ’

สิง่ทีอ่ยูใ่นมอืของเขาคอืบตัรคอนเสริต์ศลิปนิบอยแบนดช์าวเกาหลี 

ที่เดินทางมาจัดแสดงในเมืองไทย ตรีนุชยิ้มกว้าง สบตาเขาอย่างตื้นตัน 

ระคนนกึไมถ่งึ เนือ่งจากบตัรคอนเสริต์ราคาแพงลบิ และดว้ยฐานะลกูสาว 

พนักงานราชการธรรมดาๆ อย่างหล่อนไม่สามารถใช้เงินไปกับของ 

ฟุ่มเฟือยอย่างนี้ได้

4
ความลับไม่มีในโลก
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‘ว้าย! ลันน่ารักอ้ะ รู้ว่านุชชอบดงบังฯ ก็ซื้อบัตรมาเซอร์ไพรส์ 

ด้วย’ 

เสยีงกระดีก๊ระดา๊ของเพือ่นในกลุม่คนหนึง่นัน้ทำเอาตรนีชุหลบุตา 

ลงด้วยท่าทางขัดเขิน

‘เดี๋ยวกินเสร็จแล้ว คืนนี้ไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันนะนุช’ ชลันธรยิ้ม  

ตาหวานระยับจนบรรดาเพื่อนๆ ของตรีนุชวี้ดว้ายแซวกันสนุกปาก  

ทั้งยังปรบมือเชียร์ให้ตรีนุชหอมแก้มขอบคุณ

‘หอมแก้ม หอมแก้ม หอมแก้ม...’

ท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขนั้น เด็กสาวใน 

ชุดนักเรียน ม. ปลาย ยืนอยู่ด้านนอกประตูกระจกใสของร้านเบเกอรี 

ท่ามกลางฝนตกพรำๆ ดวงตาคู่สวยภายใต้แว่นกรอบหนาเตอะเอ่อชื้น 

ด้วยหยาดน้ำใส พราวมุกก้มลงมองบัตรคอนเสิร์ตดงบังชินกิสองใบ 

ในมือด้วยความปวดร้าว 

ตลอดเดือนมานี้หล่อนเห็นชลันธรซ้อมเล่นอูคูเลเล่เพลงของ 

ดงบงัชนิกบิอ่ยๆ วนัหนึง่ระหวา่งทีเ่ขาขบัรถมารบัหลอ่นกลบัจากโรงเรยีน

และมองไปยังโพรเจกเตอร์โฆษณาคอนเสิร์ตในตอนที่รถกำลังติดไฟแดง  

รอยยิ้มของเขาก็ทำให้หล่อนลองเอ่ยปากถาม 

‘เอาไว้ไปดูด้วยกันไหมคะ’ 

ชลันธรหันมาส่ายหน้ายิ้มๆ เด็กสาวในชุดนักเรียนมัธยมปลาย 

ถักเปียหลวมๆ พาดไหล่ข้างหนึ่งจึงเริ่มขมวดคิ้วด้วยความงุนงง หล่อน 

เข้าใจว่าเขากำลังชื่นชอบศิลปินวงนี้เสียอีก

‘ทำไมล่ะคะ มุกเห็นพี่ลันเล่นอูคูเลเล่เพลงของดงบังฯ บ๊อยบ่อย’

‘บัตรมันแพง พี่ไม่อยากรบกวนป๊ากับแม่’

ตอนนั้นชายหนุ่มยังเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้าย หล่อนจึง 

เข้าใจว่าเขาไม่อยากเอาเงินไปทิ้งกับบัตรคอนเสิร์ตราคาหลายพัน แต่ 

เพราะเห็นว่าเขาชอบ พราวมุกจึงตัดสินใจถอนเงินเก็บในบัญชีของ 
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หล่อนมาซื้อบัตรสองใบ ตั้งใจจะเอามาเซอร์ไพรส์เขาในวันที่มีคอนเสิร์ต 

...ซึ่งก็คือวันนี้

แต่นึกไม่ถึงเลยว่าที่เขาปฏิเสธไปดูคอนเสิร์ตกับหล่อนก็เพราะ 

มีแผนจะไปกับคนอื่น

น้ำตาร่วงลงบนบัตรราคาแพง ก่อนที่เด็กสาวจะเงยหน้าขึ้น 

อีกครั้งแล้วเห็นว่าตรีนุชกำลังหอมแก้มชายหนุ่มเป็นการขอบคุณ 

พราวมุกเม้มริมฝีปากแน่น หล่อนไม่เคยเห็นผู้หญิงคนนั้นมาก่อน  

และไม่เคยได้ยินชลันธรพูดถึงสักคำด้วยซ้ำ แต่ดูก็รู้ว่าพวกเขาสองคน 

มีความรู้สึกพิเศษต่อกัน

แล้วหล่อนล่ะ หล่อนเป็นอะไรในสายตาเขา

พราวมุกไม่ชอบความรู้สึกแบบนี้...ไม่ชอบ! ไม่อยากเห็นพวกเขา 

อยู่ใกล้กันอีกต่อไป จึงตัดสินใจเปิดประตูกระจกของร้านตรงเข้าไป 

ผลักตรีนุชออกห่างจากชลันธร

ท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนในร้านเบเกอรี พราวมุกเสียใจ 

จนสติขาดผึง ต่อว่าชลันธรกับตรีนุช ทั้งยังเอาเค้กปาหน้าสวยๆ ของ 

ตรีนุชเสียเละตุ้มเป๊ะ ยายหน้าสวยจึงวิ่งร้องไห้ออกไปจากร้าน ชลันธร 

วิ่งตามตรีนุชออกไปเพื่ออธิบาย แต่หล่อนคิดว่าเขาควรอธิบายกับหล่อน 

มากกว่า จึงตามไปฉุดแขนเขาไว้หน้าประตูร้าน ท่ามกลางสายฝน 

ที่กำลังเทกระหน่ำลงมา

‘พี่ลันจะตามไปไม่ได้นะ พี่ลันเป็นของมุก พี่ลันต้องอยู่กับมุก 

ต้องรักมุกคนเดียว’ พราวมุกตัดพ้อต่อว่าชายหนุ่มเสียงเครือเจือสะอื้น  

แต่นอกจากเขาจะไม่ปลอบโยนหล่อนสักคำแล้ว ยังขึ้นเสียงใส่หล่อน 

เป็นครั้งแรกในรอบหลายปี

‘หยุดเพ้อเจ้อเสียทีมุก ฉันไม่ได้รักเธอ ไม่เคยรักเธอเลยสักนิด เธอ 

มันก็แค่ยายลูกเป็ดขี้เหร่ที่ป๊ากับแม่สั่งให้ฉันดูแลเพราะความเชื่อบ้าบอ 

คอแตกนั่น ถ้าไม่รู้ตัวก็ช่วยรู้เอาไว้ตอนนี้เลยนะว่าฉันรำคาญเธอมาก  
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ถ้าไม่มีเธอแล้วฉันจะป่วยตายหรือเป็นอะไรไปจริงๆ ฉันก็ยอมตายอย่าง 

สงบ ดีกว่าต้องมีเธอวนเวียนอยู่ใกล้ๆ ฉันแบบทุกวันนี้ อย่ามายุ่งกับฉัน 

หรือนุชอีก’

เสียงตะคอกเบาลงในประโยคสุดท้าย แต่สายตาเย็นชาของเขา 

ก็ทำให้หัวใจของหล่อนแหลกสลายและได้แต่ปล่อยให้เขาวิ่งตามตรีนุช 

ไปจนลับสายตา พราวมุกนึกอยากจะวิ่งตามไปพูดอะไรตั้งมากมาย  

แต่เท้าทั้งสองข้างก็เหมือนมีตะปูมาตอกเอาไว้จนไม่สามารถขยับไป 

ไหนได้ 

‘อยากตะโกนฟ้องคนบนฟ้าว่าเธอไม่รักกัน อยากตะโกนให้เธอได้

ฟังว่าฉันนั้นเสียใจ ไม่ว่าฉันจะต้องทุกข์ทน จะต้องเสียน้ำตาสักแค่ไหน 

เท่ากับเอาน้ำรดพื้นทราย ไม่มีความหมาย ไม่อาจซื้อใจเธอ...3’ 

เสียงริงโทนจากโทรศัพท์มือถือที่วางอยู่ข้างหัวเตียงปลุกให้ 

พราวมุกค่อยๆ ปรือตาขึ้น หัวใจดวงน้อยเจ็บแปลบจากความฝัน 

เมื่อครู่ ก่อนภาพพร่ามัวของเพดานสีขาวขุ่นจะทำให้หล่อนนึกได้ว่า 

ตนเองหลับอยู่บนเตียงของลูกปัด 

พราวมุกลุกขึ้นหยิบแว่นสายตากรอบดำอันใหญ่ที่วางอยู่ข้าง 

โทรศัพท์ขึ้นมาสวม กะพริบตาปริบๆ ไล่ความงัวเงียออกไปให้หมด แล้ว 

หยิบโทรศัพท์มาดูเบอร์ที่โทร. เข้าแต่เช้า ทว่าสายก็ตัดไปเสียก่อน

“อ้าว...” หญิงสาวกดดูเบอร์ที่ไม่ได้รับย้อนหลัง เมื่อไม่คุ้นว่า 

เป็นเบอร์คนรู้จักจึงไม่ได้โทร. กลับและเอนศีรษะลงหนุนหมอน เหม่อ 

มองเพดานสีขาวขุ่นอย่างไม่ชอบใจนัก

“นี่เราไปฝันถึงคนพรรค์นั้นทำไมกันนะ” พราวมุกพึมพำ ขมวดคิ้ว 

อย่างนึกฉุน 

3 เพลง  “ใจเธอทำด้วยอะไร”  ศิลปิน โบ สุนิตา
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เหตุการณ์นั้นไม่ใช่เพียงความฝัน แต่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ 

เมื่อหกปีก่อน และทำให้หล่อนตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาตรีที่ลอนดอน

เพื่ออยู่ให้ห่างจากชลันธร

เขาใจร้าย... 

เขาไม่ชอบหล่อน ไม่ได้คิดอะไรกับหล่อน แต่เขากลับไม่เคยบอก 

หล่อนสักครั้ง และมาเทียวรับเทียวส่งหล่อนเป็นประจำ หล่อนอยากไป 

กินข้าวที่ไหนเขาก็พาไป อยากไปดูหนังเรื่องไหนเขาก็ไม่เคยปฏิเสธ เวลา 

มีเพื่อนที่โรงเรียนล้อหล่อนเป็นลูกเป็ดขี้เหร่ หรือล้อนามสกุลของหล่อน 

ว่าเหมือนชื่อหนังสือโป๊แล้วหัวเราะเยาะกันยกแก๊ง ถ้าหล่อนโทร. ไป 

ร้องไห้กับเขา ชลันธรก็ไม่เคยปล่อยให้หล่อนร้องไห้คนเดียว และรีบ 

ขับรถมาหาเสมอ 

ทั้งหมดนั้นทำให้หล่อนหลงคิดไปเองว่าเขามีใจให้ 

แต่พอหล่อนจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนอื่น เขากลับมาบอกหล่อน 

เพียงสั้นๆ ว่าที่ต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจหล่อนนั้นเพราะเป็นคำสั่งของ 

เจ้าสัวลิ้มกับศิตภัทร

นับจากวันนั้น ชลันธรก็ไม่เคยมารับหล่อนที่โรงเรียนอีก พราวมุก

รู้ดีว่าตัวเองอาจจะทำแรงไป แต่พอหล่อนไปเยี่ยมบิดากับมารดาของเขา

ที่บ้านเพื่อจะหาโอกาสขอโทษ เขากลับทำเหมือนหล่อนเป็นอากาศธาตุ 

และหาเรื่องออกไปนอกบ้าน 

พอหล่อนไปหาเขาที่คณะ เขาก็มีผู้หญิงคนอื่นรายล้อมอยู่ 

ตลอดเวลา ทั้งยังไม่หันมามองหล่อนเลยสักนิด กระทั่งผู้หญิงคนหนึ่ง 

หันมาเห็นเข้าจึงแกล้งว่ากระทบหล่อนด้วยการหันไปสะกิดเขาเสียงใส

‘ลันๆ ลูกเป็ดมาหาน่ะ’

ตอนนั้นพราวมุกแอบโกรธอยู่ในใจ แต่ก็ยังแอบหวังว่าชลันธรจะ 

ปกป้องหล่อนเหมือนทุกครั้ง 

นึกไม่ถึงเลยว่านอกจากเขาจะไม่พูดอะไรสักคำแล้วยังหัวเราะ 
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จนผู้หญิงกลุ่มใหญ่หัวเราะตาม และล้อเลียนหล่อนกันอย่างสนุกปาก 

บ้างก็ว่าหล่อนเป็นยายสี่ตาแสนเฉิ่ม ขี้เหร่แล้วยังไม่รู้จักเจียม หล่อนจึง 

ตัดสินใจวิ่งหนีออกมา 

ไม่ใช่เพราะทนคำพูดร้ายกาจเหล่านั้นไม่ได้ แต่เพราะทนไม่ได้ 

ที่เห็นว่าคนที่หล่อนรักหันไปหัวเราะกับพวกผู้หญิงเหล่านั้นต่างหาก 

พราวมุกยกมือขึ้นปาดน้ำตา และบอกตัวเองว่าหล่อนจะไม่มีวัน 

ร้องไห้เพราะคนใจร้ายอย่างเขาอีก 

หล่อนตัดสินใจขออนุญาตบิดาไปเรียนต่อที่ลอนดอน ก่อนจะสลัด 

คราบลูกเป็ดขี้เหร่ทิ้งไปด้วยการหันมาดูแลตัวเองมากขึ้น และเข้า 

คอร์สเสริมความงามบ้างตามคำชวนของเพื่อนๆ 

ทุกคนล้วนแต่บอกว่าหล่อนมีโครงหน้าที่สวย มีดวงตาที่น่ามอง  

แต่ก็แค่ไม่รู้จักดูแลตัวเองและดึงเสน่ห์ออกมาใช้เท่านั้น หล่อนจึงลุกขึ้น 

มาปฏิวัติตัวเองใหม่ ทั้งยังสมัครเข้าชมรมคัฟเวอร์แดนซ์ จนจำได้แม่นว่า 

วันที่ขึ้นเวทีประกวดครั้งแรกมีหนุ่มๆ มาต่อคิวขอเดตกับหล่อนถึงเก้าคน 

พวกเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหล่อนสวยและเซ็กซี่ แม้ว่าต่อ 

จากนั้นจะเห็นหล่อนแต่งตัวมิดชิด ใส่แว่นไปเรียน พวกเขาก็ยังไม่คิดว่า 

หล่อนเป็นยายสี่ตาแสนเฉิ่ม ผลัดกันมาวนเวียนตามจีบหล่อนอยู่เป็นปี

แต่พราวมุกไม่คิดจะคบใครหรอก ถึงหล่อนจะมั่นใจแล้วว่าตัวเอง 

ไม่ได้ขี้เหร่ แต่ไม่ชอบเอาหัวใจใครมาล้อเล่นเหมือนชลันธร เมื่อคืนนี้ 

หล่อนจึงตัดสินใจทำให้เสี่ยดำเกิงเข้าใจผิด เพราะไม่อยากให้เขาต้องมา 

เสียใจในภายภาคหน้า 

ทันใดนั้นเอง โทรศัพท์มือถือก็ดังขึ้นอีกครั้ง พราวมุกหยิบมา 

ดูหน้าจอก็เห็นว่าเป็นเบอร์เดียวกับที่รับไม่ทันเมื่อครู่นี้ 

หล่อนขมวดคิ้วมุ่น แต่ก็ตัดสินใจรับสายในที่สุด

“สวัสดีค่ะ พราวมุกพูด” พอได้ฟังต้นสายไม่กี่คำ ร่างบางก็ดีดตัว 

ลุกขึ้นนั่งอย่างรวดเร็วจนแว่นสายตาแทบร่วงลงจากใบหน้า มือบางจับ 
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แวน่ใหเ้ขา้ทีเ่ขา้ทาง อาการเกยีจครา้นหายเปน็ปลดิทิง้ เมือ่ไดย้นิวา่อกีฝา่ย 

โทร. มาจากบริษัทเครื่องประดับแห่งหนึ่งที่หล่อนไปยื่นใบสมัครงาน 

ไว้ “จะนัดสัมภาษณ์วันนี้เหรอคะ ได้ค่ะ ดิฉันว่าง พบกันสิบโมงนะคะ 

ไม่มีปัญหา ไม่เลตแน่นอนค่ะ”

พราวมุกรับปาก เมื่อได้รับการชี้แจงว่าที่ต้องโทร. มานัดกะทันหัน 

แบบนี้เพราะนักออกแบบชื่อดังของบริษัทมีปัญหาบางอย่างกับเจ้านาย 

เป็นการส่วนตัว จึงตัดสินใจยื่นใบลาออกกะทันหัน ทั้งๆ ที่ยังติดพัน 

โพรเจกต์ของเทศกาลวาเลนไทน์ และผลงานหล่อนเข้าตา เจ้านายเลย 

อยากนัดไปสัมภาษณ์พูดคุยรายละเอียดโดยเร็วที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้ 

พราวมกุเคยรูม้าวา่โพรเจกตว์าเลนไทนเ์ปน็โพรเจกตย์กัษใ์หญข่องบรษิทันี ้ 

และบริษัทนี้ก็เป็นบริษัทเครื่องประดับแถวหน้าที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย 

ดังนั้นก็เท่ากับมันเป็นงานช้าง 

“กรี๊ด! ปัด ปัดจ๋า มุกกำลังจะได้งานทำแล้วนะ” พราวมุกกระดี๊- 

กระด๊า หันไปเขย่าตัวเพื่อนซี้ของหล่อนที่เพียงแค่ตื่นขึ้นมารับรู้อย่าง 

สะลึมสะลือ แต่หล่อนก็ไม่มีแก่ใจรบกวนเพื่อนให้ลุกขึ้นมาแสดงความ 

ยินดีนานไปกว่านี้ เพราะต้องรีบลงจากเตียงเพื่ออาบน้ำแต่งตัว 

แม้ว่าช่วงนี้อาจยังต้องเร่งหาเงินมาไถ่ถอนบ้าน แต่งานช้างๆ  

แบบนี้ถ้าพราวมุกได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมดีไซเนอร์จริงๆ หล่อนคง 

ได้ค่าตอบแทนมาก ยิ่งกว่านั้นคือมันจะเป็นเหมือนบันไดก้าวแรกของ 

หล่อนที่จะไต่เต้าไปสู่อนาคตอันมั่นคง 

แน่ละ...หล่อนไม่อยากเป็นโคโยตีไปทั้งชีวิตเสียหน่อย

มาเซราติคันหรูค่อยๆ ชะลอความเร็วลงเมื่อใกล้ถึงคอนโดฯ  

หรูย่านใจกลางเมือง นักสืบของเขาบอกว่าพราวมุกมาพักอยู่ที่คอนโดฯ  

แห่งนี้กับลูกปัดได้เกือบๆ สองเดือนแล้ว ดังนั้นเขาจึงคิดว่าช่วงสายๆ  

อย่างนี้พราวมุกน่าจะยังไม่ออกไปไหน เพราะกว่าหล่อนจะเลิกงาน 
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ก็ดึกแล้ว 

ชายหนุ่มยังไม่ทันจะเลี้ยวรถเข้าไปในรั้วคอนโดฯ หรู เขาก็เห็น

หญิงสาวรูปร่างสมส่วนสวมชุดรัดกุมสีฟ้าขาวเดินออกมาเรียกแท็กซี่ 

ผมสดีำสลวยทีถ่กัเปน็เปยีหลวมๆ พาดไหลข่า้งหนึง่กบัแวน่กรอบหนาเตอะ 

นั้นสะดุดตาเสียจนเขาต้องเพ่งมอง และแน่ใจว่าเป็นหญิงสาวที่เขากำลัง 

อยากเจอตัว

เมื่อหล่อนทำท่าจะเปิดประตูขึ้นรถแท็กซี่ที่แล่นมาจอดรับ ชลันธร 

จึงไม่ลังเลใจเลยสักนิด เขารีบลงจากรถ และสาวเท้าไปยืนด้านหลัง 

ของหล่อน ก่อนจะยื่นมือไปปิดประตูรถแท็กซี่ที่หล่อนเพิ่งเปิด ส่งผลให้ 

ใบหน้าขาวนวลหันมามองเขา ประกายตางุนงง

“คุณ...” หล่อนอุทาน ขมวดคิ้วมุ่นอย่างคาดไม่ถึง

“เรามีเรื่องต้องคุยกัน พราวมุก” 

วินาทีนั้นชลันธรเห็นหล่อนมีสีหน้าตกใจ แต่เขาไม่เสียเวลามากไป 

กว่านั้น เขาคว้าข้อมือหญิงสาวให้ตามไปที่รถส่วนตัว ซึ่งหล่อนอาจจะ 

ยังงง หรือตกใจที่เขารู้แล้วว่าหล่อนคือพราวมุก เขาเองก็ไม่แน่ใจนัก 

แต่ที่แน่ๆ คือหล่อนไม่ได้ต่อต้าน เมื่อเขารุนหลังให้เข้าไปนั่งเบาะข้าง 

พวงมาลัย 

ชลันธรขับรถพาหล่อนมาได้สักพักก็ดูเหมือนหญิงสาวจะเริ่ม 

ตั้งสติได้

“นี่คุณจะพาฉันไปไหน”

“เดี๋ยวรู้เอง” เขาชำเลืองมองและตอบห้วนๆ ก่อนหันไปตั้งหน้า 

ตั้งตาขับรถอีกครั้ง

“แต่ฉันไม่ว่าง ฉันต้องไปติดต่องานที่บริษัท แล้วก็ต้องไปถึงที่นั่น

ให้ทันสิบโมงด้วย” พราวมุกพูดพลางยกแขนขึ้นมองนาฬิกาข้อมือที่บอก

เวลาเก้าโมงกว่า 

ชลันธรหันมามองหล่อนครู่หนึ่ง คิ้วหนาขมวดมุ่นอย่างงุนงง  
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เพราะในรายงานของนักสืบไม่ได้ระบุว่าพราวมุกทำงานบริษัท

“งานอะไร”

“แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะ”

“ฮึ!” ชายหนุ่มแค่นหัวเราะ เมื่อคำพูดยียวนของหล่อนทำให้ 

อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นความลับ “ไม่บอกก็เดาได้ คงจะรับงานพิเศษ 

นอกสถานที่เหมือนตอนไปทำที่พัทยาละสิ”

“คุณรู้?”

ท่าทางตกตะลึงของพราวมุกน้ันทำเอาชายหนุ่มฮึดฮัดไม่สบอารมณ์ 

มากขึ้นเป็นเท่าทวีคูณ นี่หล่อนยอมรับแล้วอย่างนั้นหรือว่าทำอาชีพ 

เสริม ชายหนุ่มปรามาสในใจโดยหารู้ไม่ว่าพราวมุกก็แค่ตกใจที่เขารู้ว่า 

หล่อนคือคนตีหัวเขาจนสลบ

“ทำไมฉันจะรู้ไม่ได้ล่ะ โคโยตีอย่างเธอจะทำอะไรได้ ถ้าไม่ทำ 

เรื่องอย่างว่า”

พราวมุกหน้าตึง รู้สึกเหมือนเขาจะเข้าใจไปคนละทิศทางกับ 

หล่อนแล้ว

“คุณพูดแบบนี้หมายความว่าไง” หล่อนเสียงแข็ง ไม่อยากสรุป 

อะไรเอาเองฝ่ายเดียว ถึงแม้จะมั่นใจเกินครึ่งว่าเขากำลังเข้าใจผิด

“ไม่ต้องมาตีหน้าซื่อเลยนะพราวมุก แค่บ้านล้มละลาย เธอคิด 

อะไรไม่ได้ถึงขนาดต้องยอมขายศักดิ์ศรีของตัวเองเชียวเหรอ นี่ไอ้เพชร 

มันรู้หรือเปล่าว่าน้องมันทำตัวเหลวไหลขนาดนี้ ฉันจะพาเธอไปหามัน  

แล้วบอกให้มันดูแลน้องสาวตัวเองดีๆ จะได้ไม่ต้องมาทำตัวแย่ๆ ให้ 

เสื่อมเสียชื่อเสียงวงศ์ตระกูลอีก”

พราวมุกเผยอริมฝีปากออกกว้างด้วยความตกใจ แม้ว่าหล่อน 

ไม่ได้ไปขายตัวให้เสี่ยที่ไหนเหมือนอย่างที่เขากำลังเข้าใจอยู่ตอนนี้ แต่ 

ถ้าเพลิงเพชรรู้ว่าหล่อนแอบมาเป็นโคโยตี เขาคงเสียใจและรู้สึกผิด 

แน่นอน เผลอๆ อาจจะโกรธหล่อนเป็นของแถมจนทำให้สถานการณ์ 
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ในบ้านยิ่งแย่ไปกว่าเก่า

“ฉนัจะเสือ่มเสยีหรอืใครจะเสือ่มเสยีมนักเ็ปน็เรือ่งในครอบครวัฉนั  

เรื่องนี้คุณไม่เกี่ยวนะคุณชลันธร และที่สำคัญฉันไม่มีเวลามานั่งอธิบาย 

อะไรกับคุณด้วย ฉันต้องรีบไปติดต่องานที่บริษัทก่อนสิบโมง จอดรถ 

เดี๋ยวนี้” 

ทา่ทางขงึขงัของพราวมกุนัน้ไมไ่ดท้ำใหช้ายหนุม่ทำตามเลยสกันดิ  

เขาเหยยีบคนัเรง่ใหร้ถแลน่เรว็กวา่ตอนแรกจนคนทีไ่มไ่ดค้าดเขม็ขดันริภยั 

แทบเสียหลัก

“ว้าย!”

หล่อนอุทาน เอามือจับคอนโซลไว้ได้ทัน แต่ชลันธรกลับไม่รู้สึก 

เห็นใจหรือรู้สึกผิด เขาโกรธเสียด้วยซ้ำที่หล่อนไม่เชื่อฟัง ดึงดันจะไปหา 

ลูกค้าให้ทันเวลานัดหมาย ซึ่งถ้าเขาเดาไม่ผิดคงจะเป็นไอ้หนุ่มหน้ามน 

ในรูปถ่ายที่หล่อนเพิ่งจับได้เมื่อคืน 

“นี่! ฉันบอกว่าให้จอดรถ ไม่ได้ยินหรือไง” พราวมุกต่อว่าเสียงฉุน 

แต่เมื่อชายหนุ่มยังไม่ฟังเสียง และพราวมุกเองก็ไม่อยากผิดเวลากับ 

ทางบริษัท หล่อนจึงตัดสินใจยื่นมือไปแย่งพวงมาลัย หมายจะบังคับ 

ให้เขาหยุดรถกลายๆ 

“ทำบ้าอะไรของเธอ!”

หญิงสาวไม่ตอบคำถาม ทั้งยังหมุนพวงมาลัยเสียจนชายหนุ่ม 

บังคับรถยากขึ้นทุกขณะ รถยนต์คันหรูฉวัดเฉวียนไปมาบนสะพาน 

พระรามเก้าจนรถคันหลังบีบแตรดังลั่น เขาจึงตัดสินใจหักพวงมาลัยเข้า 

ข้างทางแล้วกระทืบเบรกอย่างแรงจนเสียงล้อรถยนต์ครูดถนนดังลั่น  

แรงเหวี่ยงทำให้ร่างหญิงสาวที่ไม่ได้คาดเข็มขัดนิรภัยกระเด็นไปทาง 

กระจกหน้าโดยอัตโนมัติ 

“กรี๊ด!”

พราวมุกหัวใจเต้นระทึก แต่ชายหนุ่มคว้าเอวหล่อนมากอดไว้แนบ 
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ลำตัวได้ทันก่อนที่ศีรษะจะไปกระแทกถูกอะไรเข้า กระทั่งรถหยุดสนิท 

ดีแล้ว ทั้งสองจึงหันไปมองหน้ากันราวกับจะสำรวจตรวจตราว่ามีอะไร 

เกิดขึ้นกับอีกฝ่ายหรือเปล่า 

นอกจากจะไม่เห็นเลือดหรือบาดแผลอย่างที่กังวลแล้ว ความ 

ใกล้ชิดในระยะที่จมูกชนกันอยู่นี้ก็ทำให้พราวมุกหัวใจเต้นแรงกว่าตอน 

ที่รถเสียหลักเมื่อครู่เสียอีก 

หญิงสาวแทบทำอะไรไม่ถูก ราวกับเปลวไฟวูบขึ้นที่ใบหน้า 

แก้มใสแดง ดวงตากลมโตมองตาอีกฝ่ายนิ่ง ทำให้ชลันธรรู้สึกราวกับ 

ต้องมนตร์ 

สวยทะลุแว่น...คำนี้ปรากฏขึ้นภายในใจชายหนุ่มโดยอัตโนมัติ 

ก่อนหน้านี้เขาเจอหล่อนโดยไม่รู้ว่าเป็นพราวมุก ทั้งยังเจอแต่ใน 

ที่มืดๆ จนไม่มีเวลาได้สังเกตอะไรมากมายนัก พอมาเจอหน้ากันจังๆ 

ทั้งยังใกล้ชิดกันอย่างนี้ ชลันธรก็รู้สึกว่าหล่อนไม่ได้เป็นลูกเป็ดขี้เหร่ 

เหมือนเมื่อหกปีก่อนอีกแล้ว 

ผิวที่เขาเคยคิดว่าขาวจนซีดบัดนี้กลับดูขาวนวลเปล่งปลั่งสมชื่อ 

พราวมุก หน้าตาหรือก็ผ่องแผ้วชวนมองแม้ไม่ได้แต่งเติมด้วยเครื่อง- 

สำอาง ริมฝีปากอิ่มสีชมพูระเรื่อรับกับจมูกเรียวสวยได้อย่างพอเหมาะ  

ส่วนแว่นกรอบดำอันใหญ่นั้นก็ไม่สามารถบดบังดวงตากลมโตโดดเด่น 

เหมือนตุ๊กตาบาร์บี้ได้เลย

เขายังจำคืนแรกที่เจอหล่อนในห้องพักแถวพัทยาได้ คืนนั้นหล่อน 

แต่งหน้าจนสวยพริ้ง และทำให้เขารู้สึกเหมือนมีเปลวไฟลุกขึ้นในกาย 

เพียงแค่มองหน้าหล่อน แต่ตอนนี้หล่อนไม่แต่งหน้าเขาก็ว่าสวย และ 

ไอ้เปลวไฟบ้าๆ นั้นก็กระพือขึ้นอีก ก่อนที่เขาจะรู้สึกอะไรไปไกลกว่านี้  

พราวมุกก็ผละออกไปนั่งที่ของตัวเอง หลุบตาลง แก้มเปล่งเป็นสีชมพู 

อ่อนๆ 

น่ารัก...ชลันธรนึกชมไม่ทันขาดคำ เจ้าหล่อนก็ผลุนผลันเปิดประตู
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ลงไปที่ริมสะพานจนเขาเรียกสติกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว 

บ้าจริง! เขาปล่อยให้รูปลักษณ์ภายนอกของหล่อนมาครอบงำ 

ความรู้สึกนึกคิดจนหลงลืมไปได้อย่างไรว่าหล่อนกำลังจะไปทำเรื่อง 

เสียหาย ชลันธรรีบเปิดประตูวิ่งตามไปคว้าข้อมือหญิงสาวให้กลับมา 

ที่รถด้วยกัน

“ปล่อยนะ ฉันไม่ไปกับคุณ!” พราวมุกพยายามต่อต้าน คราวนี้ 

หล่อนไม่ยอมเดินตามง่ายๆ เขาจึงหันกลับไปต่อว่า

“ทำไม กลัวว่าจะเสียลูกค้ามากนักหรือไง”

“หยุดดูถูกฉันเสียที! ฉันไม่ได้ไปทำอะไรแบบที่คุณคิด”

“ถ้าไม่ใช่ก็ไปหาพี่ชายเธอกับฉันสิ”

“ไม่ได้! ฉันจะให้พี่เพชรรู้เรื่องที่ฉันไปเต้นไม่ได้ ถ้าคุณไม่อยาก 

ให้พี่เพชรเสียใจก็อย่าบอกเขา เข้าใจไหม”

“นี่รู้ด้วยเหรอว่าทำแบบนั้นแล้วพี่เธอจะเสียใจ” ชายหนุ่มสวน 

ทันควัน “ถ้ารู้แล้วทำทำไม บอกมาซิ เรียนจบถึงเมืองนอกเมืองนา ไม่มี 

ปัญญาหางานดีๆ ทำ หรือว่าทำอย่างอื่นมันได้เงินน้อย ไม่พอใช้ซื้อ 

ความสุขสบายเหมือนเมื่อก่อน”

พราวมุกเม้มริมฝีปากแน่น ถึงหล่อนจะเกิดมาบนกองเงินกองทอง 

และถูกเลี้ยงมาแบบริ้นไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอม แต่หล่อนก็ไม่ใช่คนฟุ้งเฟ้อ 

หรือใช้เงินสุรุ่ยสุร่าย หล่อนไม่ได้บ้าของแบรนด์เนมหรือชอบอวดตัวว่า 

รวยแข่งกับใคร ชลันธรโตมากับหล่อนก็น่าจะรู้ หรือที่เขาไม่รู้เพราะไม่เคย 

ให้ความสำคัญ ไม่เคยสนใจชีวิตประจำวันของหล่อนเลย ตอนที่เจอกัน

ในเปร์ลีนาเขาก็จำหล่อนไม่ได้ แรกๆ หล่อนก็คิดว่าอาจเป็นเพราะไม่เจอ 

กันนานถึงหกปี แต่ที่จริงแล้วคงเพราะหล่อนไม่เคยมีอะไรน่าจดจำ 

ในสายตาเขามากกว่า 

คิดแล้วก็พานน้อยใจจนไม่มีอารมณ์ที่จะอธิบายอะไรนอกจาก 

ประชดประชัน
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“จะพอใช้หรือไม่พอใช้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณล่ะ ฉันทำงาน 

หาเงินยังไงมันก็ไม่เกี่ยวกับคุณ และที่สำคัญมันก็เป็นเรื่องในครอบครัว 

ฉัน คุณเป็นคนนอก ไม่มีสิทธิ์ยุ่ง!”

“ฉันก็ไม่อยากยุ่งนักหรอก ถ้าเธอไม่ใช่น้องสาวเพื่อนฉัน บอก 

ตรงๆ ว่าที่เธอทำอยู่มันไม่ใช่ทางออกที่ถูกต้อง เธออาจจะไม่แคร์ แต่ 

พี่ชายเธอเขาจะทนยืนอยู่ในสังคมนี้ได้ยังไง ถ้าวันหนึ่งเขาได้ยินคนโน้น 

คนนี้พูดว่าเคยนอนกับน้องสาวของเขามาหมดแล้ว”

พราวมุกขบริมฝีปากล่างด้วยความโมโห ก่อนพยายามระงับ 

สติอารมณ์ด้วยการสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆ แล้วฉีกยิ้มกว้าง

“งั้นคุณก็ช่วยเป็นลูกค้าฉันหน่อยสิ”

“อะไรนะ”

“ก็ฉันกำลังร้อนเงินนี่ ถ้าคุณไม่อยากให้พี่เพชรอาย คุณก็มาเป็น 

ลูกค้าฉันสิ เหมาแบบรายเดือนเลยก็ดีนะ ขายให้คุณคนเดียว พี่เพชร 

จะได้ไม่รู้ไงล่ะ รับรอง...” พราวมุกแกล้งยกมือขึ้นทำเป็นปูไต่ไปตาม 

แผงอกของเขาด้วยสายตายั่วยวน “ฉันจะปรนนิบัติคุณอย่างดี ให้คุ้ม 

กับเงินที่คุณจ่ายให้ฉัน”

“เธอนี่มัน...” ชลันธรเม้มริมฝีปากด้วยความโมโห นัยน์ตา 

วาวโรจน์ เขานึกไม่ถึงว่าหล่อนจะไม่สำนึก นอกจากพราวมุกจะไม่มีที 

ท่าละอายแก่ใจแล้ว ยังตีหน้าซื่อเหมือนไม่เข้าใจอีกด้วย

“ทำไมล่ะ ฉันคิดไม่แพงหรอก และสำหรับเพื่อนพี่เพชรเนี่ย ฉัน 

จะคิดราคาพิเศษเลย ถึงฉันจะไม่สวย เป็นยายลูกเป็ดขี้เหร่ในสายตาคุณ 

แต่ฉันก็ได้ทุกท่า ทุกเวลา...” พราวมุกเดินเข้าไปใกล้ชายหนุ่ม และ 

เงยหน้าขึ้นยิ้ม “ไม่ว่าจะบนเตียงหรือที่ระเบียง ฉันก็ไม่เกี่ยงเลย”  

“ผู้หญิงน่ารังเกียจ” ชลันธรผลักหญิงสาว ความโกรธแล่นขึ้นเป็น 

ริ้วๆ มือที่หล่อนเคยถูกเขาจับไว้แน่นในตอนแรกเป็นอิสระสมดังใจหล่อน

“ถ้าฉันน่ารังเกียจก็อย่ามายุ่งกับฉันอีก เพราะฉันรู้ตัวดีว่ากำลัง 
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ทำอะไร แทนที่คุณจะเอาเวลามาอบรมสั่งสอนฉัน หรือเป็นห่วงว่าพี่เพชร 

จะอายหรือไม่อายใคร เอาเวลานี้ไปอบรมยายไหมทองแฟนคุณให้เลิก 

เห่าหอนใส่คนอื่น แล้วต่างคนต่างอยู่จะดีกว่า ขอตัวนะคะ” พราวมุก 

พูดจบก็หันหลังให้เขา และเดินเลียบริมทางเท้าบนสะพานพระรามเก้าไป

โดยไม่หันกลับไปมองเขาอีก 

ชายหนุ่มอยากเดินตาม แต่ท่าทางเสนอขายแบบไม่มียางอาย 

ของหล่อนเมื่อครู่ทำให้เขาชะงัก และได้แต่เตะฝุ่นริมสะพานด้วยความ 

โมโห 

นี่เขากำลังทำบ้าอะไรอยู่นะ!

เขามาหาหล่อนเพื่อจะลากหล่อนไปให้เพลิงเพชรอบรมสั่งสอน 

เพราะเขาห่วงหล่อน ไม่อยากให้หล่อนทำตัวแบบนี้ แต่ดูหล่อนทำเข้าสิ...

จากนางมารน้อยที่เขารู้จักกลายเป็นนางพญามารร้ายจนเขาไม่แน่ใจ 

แล้วว่าจะเข้าไปเกี่ยวพันกับหล่อนอีกทำไม 

ดวงจนัทรก์ลมโตทอแสงสเีหลอืงออ่นอาบไลแ้มน่ำ้เจา้พระยา  

อาคารบ้านเรือนหลายหลังสองฟากฝั่งเริ่มทยอยปิดไฟแล้ว รวมถึงบ้าน 

หลังใหญ่ของตระกูลลิ้มด้วย เหลือแค่บ้านหลังเล็กที่ปลูกแยกออกมา 

ทางขวามือเท่านั้นที่ยังเปิดไฟชั้นล่างจนสว่างจ้า

ชลันธรกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่บาร์ไม้ของบ้านหลังเล็กเพียงลำพัง  

เขาพยายามจะไม่คิด ไม่สนใจเรื่องของพราวมุกอีก แต่ภาพที่หล่อน 

เสนอขายให้เขาตรงริมสะพานนั้นวนเวียนอยู่ในหัวมาทั้งวัน 

ชายหนุ่มหยิบรูปพราวมุกที่สวมชุดนุ่งน้อยห่มน้อยบนเวทีโคโยต ี

ที่นักสืบถ่ายให้ขึ้นมองแล้วก็รู้สึกหวิวโหวงในใจแปลกๆ 

เขาไม่ชอบ! ไม่ชอบให้หล่อนทำตัวแบบนี้ 

ชลันธรทิ้งรูปลงบนโต๊ะ ก่อนจะยกแก้วที่มีของเหลวสีอำพันขึ้น 

ดื่มดับกลุ้ม หากเขาบอกเรื่องนี้กับเพลิงเพชรจริงๆ ก็คงไม่มีประโยชน์ 
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อะไร ท่าทางก๋ากั่นของพราวมุกเมื่อกลางวันทำให้เขารู้สึกว่าหล่อนกลับ 

ตัวกลับใจยากแล้ว ขืนเพลิงเพชรรู้คงมีแต่จะเสียใจเปล่าๆ 

เขาจะทำอย่างไรดี ระหว่างเลิกสนใจผู้หญิงเหลวไหลอย่างหล่อน 

กับรับซื้อหล่อนไว้...

หึ! แบบนั้นก็เท่ากับเขาสนับสนุนพราวมุกในทางที่ผิดน่ะสิ

“ลัน ยังไม่นอนอีกเหรอลูก” 

เสียงมารดาดังขึ้นด้านหลัง ชลันธรจึงวางแก้วที่เหลือแต่น้ำแข็ง 

ลงบนบาร์ไม้พลางลุกขึ้นยืน

“แม่...” เขาแปลกใจว่าศิตภัทรมาได้อย่างไร ทั้งที่ปกติเวลานี้ 

มารดาเข้านอนแล้ว “นี่แม่ยังไม่นอนอีกเหรอครับ”

“แม่นอนไม่หลับเลยออกมาเดินเล่น แล้วเห็นไฟในบ้านลูกยังเปิด 

อยู่เลยเดินเข้ามาดูน่ะจ้ะ” ศิตภัทรบอกอย่างอ่อนโยน ก่อนจะเหลือบ 

มองเครื่องดื่มสีอำพันบนบาร์ 

“แล้วนี่ลันดื่มเหล้าด้วยเหรอ มีอะไรไม่สบายใจหรือไงลูก”

หญิงวัยกลางคนเดินเข้าไปจับไหล่บุตรชายด้วยความเป็นห่วง  

ปกติแล้วถ้าไม่ใช่งานสังคมหรือออกไปเที่ยวข้างนอกกับเพื่อน หล่อน 

ไม่ค่อยเห็นบุตรชายดื่มเหล้าคนเดียว เว้นแต่มีเรื่องอะไรบางอย่างที่ 

หาทางออกไม่ได้

“ไม่มีอะไรหรอกครับ ผมกำลังจะไปนอนพอดี ราตรีสวัสดิ์นะครับ 

แม่” ชลันธรยิ้มพลางเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง เขาไม่อยากให้มารดา 

ซักไซ้ไล่เลียงมากไปกว่านี้ และเขาก็เริ่มรู้สึกเหมือนมีก้อนหินมาถ่วง 

อยู่บนหัวจนอยากจะล้มตัวลงนอนบนเตียงเต็มแก่ 

แต่เขากลับลืมไปเสียสนิทว่านอกจากขวดเหล้าราคาแพงกับแก้ว

ที่เหลือแต่น้ำแข็งเปล่าใบนั้น ที่บาร์เครื่องดื่มยังมีรูปถ่ายและซองเอกสาร

ของนักสืบวางเอาไว้ด้วย

ศิตภัทรมองตามลูกชายที่เดินขึ้นบันไดไปด้วยสายตาห่วงใย  
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ก่อนถอนหายใจเฮือกเพราะรู้ดีว่าถ้าเรื่องไหนลูกชายไม่อยากพูด ต่อให้ 

เอาชะแลงมาง้างปาก เขาก็ไม่ยอมพูดเป็นอันขาด 

ก่อนกลับไปยังบ้านใหญ่หลังข้างๆ สิ่งที่ศิตภัทรทำได้จึงมีเพียง 

เก็บแก้วใสกับขวดเครื่องดื่มมึนเมานั้นให้เข้าที่เข้าทางตามประสาคน 

เห็นอะไรเกะกะสายตาไม่ได้ แล้วสายตาก็พลันสะดุดเข้ากับรูปถ่าย 

โคโยตีสาวสวมชุดนุ่งน้อยห่มน้อยที่ชลันธรลืมทิ้งไว้ 

ศิตภัทรยังไม่รู้ว่าผู้หญิงในรูปเป็นใคร รู้แค่ว่าสวยมาก จนหล่อน 

อดกังวลไม่ได้ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ลูกชายไปติดพันเข้า 

ด้วยความสงสัยในพฤติกรรมของชลันธรอยู่แล้ว หล่อนจึง 

ถือวิสาสะหยิบซองสีน้ำตาลอ่อนนั้นมาเปิดดูเอกสารที่อยู่ข้างใน ก่อนจะ 

ถึงกับนิ่งงันเมื่อเห็นว่าเป็นรายงานเกี่ยวกับพฤติกรรมของพราวมุกใน 

ช่วงหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมา ทั้งยังมีรูปถ่ายของพราวมุกแบบสองบุคลิก 

แปะเทียบกันอยู่ 

“คุณพระช่วย...นี่มันหนูมุกจริงๆ เหรอ”


