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คำ�นำ�นักเขียน

ก่อนอ่านขอให้นกัอ่านทกุท่านทำาใจ ไว้อาลยัให้พระเอกแสนดี

ในแบบที่คุ้นเคยหนึ่งนาทคี่ะ ติ๊กตอกๆๆ

เอาละค่ะ หลงัจากไว้อาลยัเรยีบร้อยแล้วกถ็งึคราวที่ต้องทำาใจต่อ

ค่ะ ฮ่าๆๆ อ่านมาถงึตอนนี้คณุผูอ่้านอาจคดิแล้วว่า...นี่ฉนัคดิผดิหรอืเปล่า

ที่หยบินยิายเรื่องนี้ขึ้นมา

ตอบตรงๆ เลยค่ะว่า...คดิผดิ ก๊าก...

ขึ้นชื่อว่า Bad boy ซาตาน คณุผู้อ่านทกุท่านที่หยบินยิายเรื่องนี้ 

ขึ้นมาอ่านคงไม่คดินะคะว่าพระเอกในเรื่องจะแสนด ีมนีำ้าใจ ชวนให้ฝันถงึ

หยิบซาตานมา ได้ซาตานตามนั้นเลยค่ะ พระเอกเรื่องนี้จะทำาให้

คณุกรดีร้องและโยนหนงัสอืใส่กำาแพงระบายอารมณ ์เพราะเจ้ากร่างหรอื

เกยีรตกิ้องคนนี้นสิยัไม่ดสีดุๆ ฟันแล้วทิ้ง แต่งแล้วหย่า ขี้เมา เที่ยวข้าม

วนัข้ามคนื งานการไม่ทำา ถนดัเรื่องการกวนอวยัวะเบื้องตำา่ (กว่าตาตุ่ม) 

จนอาจทำาให้ท่านผูอ่้านคดิว่า...ทำาไมเอาเจ้าหมอนี่มาเป็นพระเอกวะ ฮ่าๆๆ

ตอบตรงๆ เพราะได้รบัโจทย์มาค่ะว่า ซรีส์ีชดุนี้ต้องเขยีนให้พระเอก

เลว แต่ในท้ายที่สดุทกุเรื่องต้องจบลงด้วยความสขุ

ถามว่าหนกัใจไหม ตอบได้เลยว่าไม่ฮ่าๆๆ ซรีสี์ชดุนี้เป็นชดุที่เขยีน

ด้วยอารมณ์สนุกสนานและมีความสุขที่สุด อาจเป็นเพราะได้ทำางานกับ



4  ซาตานพิชิตรัก

เพื่อนๆ ที่คยุกนัถูกคอ และไม่เคยเขยีนพระเอกเลว (ขนาดนี้มาก่อน) จงึ

สนกุสนานกบัการคดิพลอต คดิหาเรื่องเลวๆ ให้พระเอกทำา หาเหตผุลใน

การกระทำาให้เจ้ากร่าง และหาจุดหักเหที่ทำาให้เขากลับมาเป็นคนดีให้ได้

ด้วย ผู ้เขียนจึงรู ้สึกเหมือนได้ลับสมองประลองปัญญากับเฮียกร่าง 

เจ้าปัญหาตลอดเวลา

ตบตกีนัหนกัหน่วงมาตลอดสี่เดอืน สดุท้ายผู้เขยีนกค็ลอดลูกชาย

หน้าตาน่ารกัแต่นสิยัน่าชงัออกมาหนึ่งเล่ม

ผูเ้ขยีนไม่หวงัว่าผูอ่้านทกุท่านจะรกัลกูชายคนนี้ เพราะแน่ใจอย่าง

ยิ่งว่าอาจมคีนทนมนัไม่ไหว อ่านมนัไม่จบ ไม่ว่ากนัค่ะ ทกุท่านมสีทิธิ์เลอืก

จะอ่านหรอืไม่อ่านกไ็ด้ T_T แค่อยากจะบอกทกุท่านที่อ่านมาถงึบรรทดันี้

ว่า...

ในทศันะของผูเ้ขยีน ไม่มมีนษุย์คนไหนสมบรูณ์แบบ นยิายคอืโลก

จำาลองของโลกใบนี้ ตวัละครจงึมดีแีละเลวผสมปนเปกนัไป อ่านจบแล้ว

ท่านอาจจะได้รู้ว่าคนเลวที่พอคบได้และคนดทีี่ทนคบไม่ไหวเป็นอย่างไร

ขอให้ทกุท่านจงพบเจอแต่คนด ี(ที่คบได้) นะคะ

            ลิซ
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ยิ่งใกล้เวลาล่วงเข้าสู่วันใหม่เท่าใด บรรยากาศในผับสุดหรู

ชานกรงุกย็ิ่งคกึคกัสนกุสนานมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

ท่ามกลางความมดื แสงหลากสจีะสว่างวบิวบัขึ้นมาพอให้เหน็หน้า

ค่าตากันบ้างเป็นวินาที ดังนั้นในความมืดและแสงสลัวรางเยี่ยงนี้ หนุ่ม

สาวทุกคนที่ยืนเต้นกันอย่างลืมตายบนฟลอร์กว้างล้วนแล้วแต่หน้าตาด ี

รูปร่างด ีชวนใกล้ชดิ น่าชม น่าสมัผสั

ร่างซึ่งสวมเสื้อผ้าน้อยชิ้นยกัย้ายส่ายเอวไปตามจงัหวะเพลงอย่าง

เมามนั เนื้อนวลของสงวนของสาวๆ ถไูถแนบชดิไปกบัเนื้อของหนุม่ซึ่งเต้น

อยู่เคยีงข้าง ทว่าสาวเหล่านั้นดูเหมอืนจะไม่ถอืสา ยงัคงส่ายร่อนยวนยั่ว

อย่างไม่สนใจว่าตวัเองคอืฝ่ายเสยีเปรยีบ

กแ็น่ละส ิในโลกยคุนี้ ยคุที่ผู้หญงิกบัผู้ชายต่างเท่าเทยีมกนั ไม่มี

อกีแล้วคำาว่าได้เสยี มแีต่ได้กบัได้ต่างหาก!

ขณะที่ผู้คนที่ชั้นล่างของผับกำาลังสนุกสนานด้วยเพลงสุดมันจาก 

ดเีจขั้นเทพชั้นบน ภายในโซนวไีอพกีก็ำาลงัได้ที่...

ในห้องวไีอพซีึ่งมขีนาดกว้างขวางพอสมควร หนุ่มสาวในห้องล้วน

แต่งตัวดีมีระดับกว่าพวกแก๊งและสก๊อยด้านล่าง และเพราะภายในห้อง 

ไม่ได้มืดสลัวเท่าโซนดิ้นกระจายที่ชั้นหนึ่ง จึงเห็นหน้าตา รูปร่าง และ 

1
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เครื่องประดบัได้ชดัเจน

เพลงที่เปิดคลอกังวานไปทั่วทั้งห้องมีจังหวะเนิบช้า ชายหญิงที่

ตระกองกอดกนัอยูบ่นฟลอร์เต้นรำาขนาดเลก็กลางห้องจงึได้โอกาสกอดรดั

ฟัดเหวี่ยงกันอย่างไม่อายสายตาใคร ทว่าพวกที่นั่งอยู่บนโซฟาซึ่งตั้งไว้

ตามมมุมดืกลบัมพีฤตกิรรมลำ้าหน้าไปกว่าพวกที่อยูบ่นฟลอร์เสยีอกี เพราะ

บางคู่ถงึขั้นซกุไซ้กนัลกึซึ้งโดยไม่สนว่าคนมองจะเป็นตากุ้งยงิ

ที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะโซนนี้เป็นโซนวีไอพีจริงๆ ไม่มีกล้องคอยจับ

ภาพ ไม่มสีามภีรรยา ไม่มแีฟน คนที่ขึ้นมายงัห้องนี้ทิ้งทกุสิ่งพร้อมยางอาย

เอาไว้หน้าห้องทั้งหมด เพื่อเข้ามาหาความสขุอย่างไม่มขีดีจำากดั

เรยีกเหล้าได้เหล้า เรยีกผู้หญงิได้ผู้หญงิ อยากคั่วผู้ชายกไ็ด้ผู้ชาย 

ขนาดอยากยา...ที่ห้องวไีอพยีงัมบีรกิารให้ครบครนั!

ในมมุมดืมมุหนึ่งของห้อง ชายหญงิคูห่นึ่งนั่งองิแอบแนบชดิกนัอยู่

เป็นเวลานานแล้ว ฝ่ายชายนั้นเป็นแขกประจำาซึ่งมาจบัไก่ที่นี่ตั้งแต่ยงัหนุม่

ยงัหล่อ จนบดันี้ไม่หนุ่มและ...ไม่ค่อยหล่อแล้ว ส่วนฝ่ายหญงิเป็นไก่สาว

ทั้งขาวทั้งอวบหน้าใหม่

เพราะเครื่องประดับและความมีชื่อเสียงชนิดที่เดินไปไหนใครๆ  

กย็กมอืไหว้ ไก่สาวขาวอวบจงึยอมมาอยูใ่นอ้อมอกเสี่ยอย่างง่ายดาย และ

ทั้งคู่กร็ะรกิระรี้ กระซี้กระซกิกนัที่มมุห้องแบบนี้เป็นชั่วโมงแล้ว

“ว่าไงล่ะ พี่จะไปแล้วนะ สรปุว่าน้องจะไปกบัพี่รเึปล่า”

การเสนอซื้อขายแบบนี้มกัจะเหน็กนับ่อยๆ จนเจนตาเจนใจ ไม่มี

ผู้ใดให้ความสนใจหรอืคดิว่าแปลกอกีแล้ว

หญิงสาวที่ถูกต่อรองราคาซื้อขายเป็นสาวหน้าตางดงาม สวมชุด

แสก็เกาะอกสขีาวเนื้อผ้าบางเฉยีบที่พอนั่งลงแล้วกระโปรงซึ่งยาวเพยีงคบื

เดยีวกร่็นขึ้นมาเสมอห ูจนเรยีกได้ว่า หากไฟสว่างกว่านี้อกีนดิ คนทั้งหอ้ง

คงได้เหน็ไปถงึเครื่องในเธอแน่

“พี่จะรบีไปไหนล่ะคะ เพิ่งเที่ยงคนืกว่าๆ เอง หนูยงัสนกุอยู่เลย” 
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หน.ู..พยายามข่มความร้อนของพี่ชายร่วมโลกด้วยการลบูขาอ่อนเขาเบาๆ 

“อยู่ต่ออกีนดินะคะพี่ ไว้ผบัเลกิแล้วเราค่อยไปต่อกนั”

เกียรติก้องหรี่ตามองสาวซึ่งปรี่เข้ามาจับเขาตั้งแต่เห็นเขาเดินเข้า

มาในห้องวไีอพหี้องนี้ จากนั้นเธอกน็ั่งกระแซะ องิแอบแนบชดิพร้อมกบั

พยายามยั่วยวนเขามาหลายชั่วโมงแล้ว ทว่ากลับไม่ยอมไปต่อให้มันจบ

เรื่องจบราวไปเสยีท ีแบบนี้มคีวามเป็นไปได้สองทาง

หนึ่ง...เล่นตวัขอค่าสกึหรอมากขึ้น 

สอง...คิดว่าเสือแบบเขาเป็นไก่อ่อน กะหลอกให้จ่าย ให้พาเที่ยว

แล้วชิ่ง

อหีนูเอ๋ย...รู้จกัเกยีรตกิ้องน้อยเกนิไปแล้ว!

หญงิสาวที่คดิว่าตวัเองทั้งสวยทั้งฉลาด กล้าเที่ยวและสามารถเอา

ตวัรอดได้ มอียู่มากมายในสงัคมกลางคนื แต่เธอเหล่านั้นหารู้ไม่ว่าพวก

เสือร้ายนั้นฉลาดกว่า อาจทำาเหมือนโง่ยอมให้ล่อหลอกสักครั้งสองครั้ง  

ก่อนจะรวบหวัรวบหางกนิกลางตลอดตวัในภายหลงั

ที่ผ่านมาเสือแบบเกียรติก้องก็ชอบผู้หญิงที่สวยและคิดว่าตัวเอง

ฉลาดพวกนี้ เพราะพอเคี้ยวได้มนัน่าภูมใิจ เนื้อตวักย็งัสดใหม่ แถมเวลา

คายทิ้งยงัไม่ค่อยมปีัญหา เพราะสาวเหล่านี้ถอืว่ายงัสวย ยงัเลอืกได้

แต่วันนี้เขาไม่มีอารมณ์จะมาเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับไก่สาวตัวใหม่

หรอกนะ!

“ถ้าอย่างนั้นน้องสนกุไปก่อนละกนั พี่ไปเข้าห้องนำ้าก่อน”

“รบีไปรบีกลบันะคะพี่กบ หนูเหงา”

สาวสวยออดอ้อน แต่ชั่วโมงบินเธอยังอ่อนนัก เพราะถ้าเธอเป็น 

นกัเที่ยวที่เจนโลกมากกว่านี้ คงพอจะรูก้ติตศิพัท์ของเขาด ีคนแบบเกยีรต-ิ

ก้องตัดแล้วตัดเลย ไม่เคยย้อนกลับไปเสียดาย ดังนั้นเมื่อออกจากห้อง 

วีไอพีไปแล้ว ชายวัยสามสิบสามที่มีร่างท้วมแบบอาเสี่ยขนานแท้ก็เดิน 

ลงมาจากชั้นสอง
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เพราะความเป็นคนดงั เด่นด้านทุม่ไม่อั้นหากเขาพอใจ สาวบางคน

ที่เขาเคยคั่วด้วยจงึวิ่งรี่เข้ามาทกัทายกนัเป็นทวิแถว

เกียรติก้องยิ้มแย้มทักทายไปตามประสาก่อนปลีกตัวออกมา 

เนื่องจากคนแบบเขาไม่เคยกนิอะไรซำ้าๆ มนัน่าเบื่อ!

จริงอยู่ เขาอาจมีเด็กนักศึกษาที่เลี้ยงดูแบบผูกปิ่นโตอยู่สองสาม

คน แต่ปกตเิขาจะดูแลพวกเธอแค่ปีครึ่งปีกจ็ะส่งต่อให้เพื่อนๆ เนื่องจาก

เด็กพวกนั้นหอมหวานสดใหม่ก็จริง แต่ข้อเสียก็คือคิดว่าสวยเลือกได้  

จงึไม่ค่อยจะเอาใจเขามากเท่าที่ควร สูพ้วกดารา นกัร้อง นกัแสดง ซึ่งเพิ่ง

ก้าวเข้าวงการไม่ค่อยได้ พวกนี้สวย ฉอเลาะ เอาใจเก่ง แต่เสยีกต็รงเรื่อง

เยอะ เรยีกร้องมาก พอเริ่มมชีื่อเสยีงกค็วงไปโน่นมานี่ไม่ได้เสยีแล้ว เอะอะ

ก็จะให้ไปหาที่ห้องตลอด ดังนั้นพักนี้ชายหนุ่มที่จัดอยู่ในพวกแคซาโนวา

ตวัพ่อของวงการไฮโซจงึออกอาการเบื่อ เลกิเลี้ยงเดก็และดารา หนัมาจบั

เดก็เที่ยวเป็นครั้งคราวพอแก้เซง็

แต่วันนี้ดันดวงซวย เลยต้องมาเซ็งเพิ่มเพราะยายไก่ขาวตัวอ่อน

พยายามจะหลอกกนิฟรเีขา

เฮ้อ! เซง็ดบัเบลิเลย

ชายร่างท้วมเดนิออกมาจากผบัโดยไม่มสีาวตดิมอืมาอย่างทกุครั้ง 

เขาเดินมารอที่หน้าประตูทางเข้าผับ ไม่นานนักรถสปอร์ตสีทองคันเดียว

ในประเทศกข็บัมาจอดเทยีบ

คนรบัรถก้าวลงมาจากรถของเขา แล้วโค้งให้เขาอย่างนอบน้อมจน

ศรีษะแทบจะจดพื้น

เกยีรตก้ิองควานมอืในกระเป๋ากางเกง หยบิธนบตัรยบัย่นซึ่งไม่ทนั

มองด้วยซำ้าว่ามมีูลค่าเท่าไร ยดัใส่กระเป๋าเสื้อของคนคนนั้น จากนั้นกข็ึ้น

รถ ขบัออกไปโดยไม่มจีดุหมายปลายทาง
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ไม่มีจุดหมายปลายทาง นั่นคือชีวิตของเกียรติก้องโดยแท้

เขาเกดิและเตบิโตขึ้นในตระกลูปัทมนนัท์ซึ่งเป็นตระกลูพ่อค้า มั่งคั่ง

รำ่ารวยมาตั้งแต่สมัยเหล่ากง บรรดาบรรพบุรุษทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให ้

ลูกหลานเก็บกินเก็บใช้กันไม่หวาดไม่ไหวในรูปแบบของอสังหาริมทรัพย์

ต่างๆ

และเพราะเตบิโตขึ้นมาท่ามกลางกองเงนิกองทองนี่เอง เกยีรตก้ิอง

จึงไม่ใคร่จะรู้จักคุณค่าของเงินมากนัก เขารู้เพียงว่าสิ่งใดที่เขาอยากได้  

ไม่เคยไม่ได้ และไม่ว่าจะจบัจ่ายไปมากแค่ไหน เงนิทองในกระเป๋ากไ็ม่เคย

ร่อยหรอลงเลยแม้แต่น้อย

ในฐานะลูกชายเพยีงคนเดยีวของเมยีแต่ง แม่เฝ้าบอกเขาว่า เขา

นี่แหละคอืเจ้าของทกุสิ่งทกุอย่างของปัทมนนัท์ ไม่วา่จะเป็นที่ดนิ ตกึแถว 

ห้องเช่า โรงแรม เกาะแก่ง ทอง เครื่องเพชรในธนาคาร บ้านปัทมนนัท์ 

หรือแม้กระทั่งเศษสตางค์หนึ่งสลึงที่ตกอยู่ภายในรั้วบ้านปัทมนันท์ก ็

ล้วนแล้วแต่เป็นของเขา หากเขาไม่ยนิดแีบ่งปันให้ใคร ไอ้อคีนไหนกไ็ม่มี

วนัแย่งไปจากเขาได้!

ถ้อยคำาที่ฝังหวัมาตั้งแต่เดก็ทำาให้เกยีรตก้ิองเตบิโตขึ้นมาอย่างหยิ่ง

ทะนง ไม่เหน็หวัใคร และไม่คดิว่าพวกกาฝากสามคนที่เดนิลอยชายไปมา

ในบ้านของเขานั้นคอืพี่ชายพ่อเดยีวกนั

แม่สอนให้เขาเกลยีด ดูถกู เหยยีดหยามคนที่กล้ามาแย่งพ่อไปจาก

แม่ และตอนนี้พวกมนักก็ำาลงัคดิจะแย่งปู ่และแยง่สมบตัไิปจากเขาด้วย!

ไม่กี่เดอืนก่อนปูข่องเขาป่วยหนกัและจำาต้องวางมอืจากการบรหิาร

โรงแรมในเครือปัทมนันท์ทั้งหมด ซึ่งมีเก้าสาขาด้วยกัน กระจายอยู่ทั่ว

ประเทศไทยเจ็ดสาขา อีกสองสาขาอยู่ในประเทศสิงคโปร์และประเทศ

เวยีดนาม

ปู่แก่แล้ว หากจะวางมือไปเขาก็ไม่คิดว่าแปลก แต่ที่เกียรติก้อง

ยอมรบัไม่ได้นั่นกค็อื พอปูว่างมอื คนที่ปูเ่ลอืกให้ขึ้นมาดำารงตำาแหน่งแทน
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คอืไอ้กาฝากเบอร์หนึ่ง ลูกของยายคางคกขึ้นวอ ไอ้ภมีวจัน์!

การตดัสนิใจของปู่จดุระเบดิขึ้นในใจของเกยีรตกิ้อง เขาอาละวาด

อย่างหนกัจนบ้านปัทมนนัท์ป่ันป่วน ใครกเ็ข้าหน้าไม่ตดิ ไม่ยอมไปทำางาน 

และเที่ยวแทบจะทั้งวันทั้งคืน แต่แทนที่ปู่จะรีบมาง้อ รีบไล่ไอ้ภีมวัจน ์

ออกจากตำาแหน่งแล้วให้เขาขึ้นแทน ปู่กลบัเปรยออกมาให้แม่เขาฟังว่า...

‘เจ้ากบมนัไม่เอาไหนขึ้นทกุวนั งานการไม่ทำา เอาแต่เที่ยว ไปถาม

มนันะว่ายงัอยากทำางานไหม ถ้าไม่อยากกใ็ห้มาลาออกไป’

เรื่องด่วนที่แม่ส่งข่าวมาคือสาเหตุหนึ่งซึ่งทำาให้การออกตระเวน

ราตรีในคืนนี้ของเกียรติก้องต้องจบลงอย่างสุดเซ็ง ก็ใจมันหงุดหงิดแล้ว

จะไปมอีารมณ์สนกุสนานได้อย่างไร

สดุท้ายเมื่อไม่มทีี่ไป จดุหมายปลายทางในคนืที่ไม่น่าอภริมย์จงึอยู่

ที่บ้านปัทมนนัท์นั่นเอง

ตีสอง บ้านปัทมนันท์เงียบเชียบ ทุกคนคงนอนกันหมดแล้ว 

แต่เกียรติก้องจัดการปลุกทุกคนให้ตื่นด้วยการกดแตรดังสนั่นค้างเอาไว้ 

ผ่านไปเกือบห้านาทีจึงมีคนมาเปิดประตูรั้วให้ เขาเหยียดยิ้มเมื่อเห็นไฟ 

ในห้องนอนปู่สว่างขึ้น และยิ่งสาแก่ใจจนอยากจะกดแตรให้มันดังต่อไป

อย่างไม่จบสิ้น เมื่อเห็นไฟของบ้านเล็กซึ่งเป็นบ้านของคางคกขึ้นวอสอง

ตวัสว่างขึ้นเช่นกนั

‘เออ ในเมื่อฉนัไม่ได้นอน ฉนัไม่มคีวามสขุ คนอื่นจะนอนหลบัอตุุ

อย่างสบายใจได้อย่างไร!’

รถสปอร์ตแล่นเรว็จี๋ตรงเข้าสูต่กึใหญ่ และเมื่อเขาเหยยีบเบรกกเ็กดิ

เสียงเอี๊ยดเสียดหูชนิดที่ใครได้ฟังก็ต้องทำาหน้าเบ้ ทว่าการเบรกแบบนี้ 

ช่างสาแก่ใจผู้ใหญ่จอมเกเรแบบเกยีรตกิ้องนกั

หนุ่มร่างท้วมพาร่างฉเุพราะเอาแต่กนิของด ีของอร่อย และมวัเมา

กับแอลกอฮอล์ขึ้นไปยังตึกใหญ่ซึ่งมีเจ้านายอาศัยอยู่เพียงสามคน นั่นก็
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คอืปู่ แม่ และเขา ส่วนพวกกาฝากทั้งหลายไม่มสีทิธิ์ขึ้นมาอาศยั พวกมนั

ได้แต่แหงนคอมองตกึสวยหลงันี้ราวกบัหมามองเครื่องบนิเท่านั้น

ดวงตาแดงเลก็น้อยเพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์หรี่ลง เมื่อเดนิเข้ามาใน

บ้านแล้วพบว่า แม่ของเขาก้าวลงมาจากห้องนอนตรงมาหาเขา สหีน้าของ

แม่ไม่ดนีกั คงเป็นเพราะเสยีงแตรที่ปลกุแม่ขึ้นมา

กว่าเกียรติก้องจะรู้ว่าความโมโหของตัวเองทำาให้คนที่เขารักที่สุด

ในโลกต้องเดอืดร้อนไปด้วย กส็ายเกนิไปเสยีแล้ว

เพราะไม่เคยคดิก่อนทำา ทำาอะไรตามอารมณ์และความต้องการของ 

ตวัเองเท่านั้น จงึทำาให้เกยีรตกิ้องมกัจะมารู้สกึผดิทหีลงัอยู่เสมอ ทว่าเขา

ก็ไม่เคยคิดจะแก้ไขนิสัยเสียข้อนี้สักที เนื่องจากแม้จะผิดพลาดร้ายกาจ

เพยีงใด แม่กบัปู่กม็กัจะไม่ถอืสาและยกโทษให้เขาตลอดมา

ชายหนุ่มเดินไปหาแม่ จับมือท่านเอาไว้อย่างอ่อนโยน “แม่ตื่น

เพราะกบเหรอครบั กบขอโทษ กบไม่ทนัคดิ”

เพยีงแค่ลูกรกัเอ่ยขอโทษ ไม่ว่าความผดินั้นจะใหญ่หลวงสกัเพยีงใด 

คนเป็นแม่มีหรือจะโกรธลง ดังนั้นสีหน้าของอังคณาจึงดีขึ้นอย่างเห็นได้

ชดั “ไม่เป็นไรจ้ะ แม่ยงัไม่ได้หลบัสนทิ”

“มอีะไรกวนใจแม่เหรอครบั ทำาไมแม่นอนไม่หลบั”

องัคณาถอนหายใจก่อนบุย้ใบ้ให้ลกูชายตามเธอขึ้นไปยงัห้องนอน

ที่อยู่บนชั้นสาม 

โดยปกตเิกรกิไกรจะอยูท่ี่ชั้นสองเสยีเป็นส่วนใหญ่ ดงันั้นชั้นแรกกบั

ชั้นสามของตกึจงึเป็นพื้นที่ของสองแม่ลกู ซึ่งห้ามมใิหค้นจากบ้านเลก็เข้า

มาโดยไม่ได้รบัอนญุาตเดด็ขาด

ห้องนอนของอังคณากว้างขวาง ตกแต่งในสไตล์วินเทจโดยเน้นสี

โทนเหลืองเป็นหลัก มีห้องรับแขกและห้องนั่งเล่นที่เอาไว้นั่งถักนิตติงซึ่ง

เป็นงานอดเิรกขององัคณาอยูด้่านหน้า ถดัมาเป็นหอ้งนำ้าและหอ้งแต่งตวั 

ด้านในสุดเป็นห้องนอนซึ่งน้อยคนนักจะได้เหยียบย่างเข้าไป เนื่องจาก
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องัคณาขึ้นชื่อนกัเรื่องรกัความสงบ ชอบความสะอาด และหวงแหนความ

เป็นส่วนตวัเป็นอย่างมาก

เกียรติก้องเลือกที่จะเดินไปนั่งบนโซฟาฝั่งที่จัดเป็นห้องรับแขก 

เนื่องจากรูด้ว่ีาผูเ้ป็นแม่ไม่ชอบให้ใครล่วงลำ้าเข้าไปในเขตส่วนตวัของท่าน 

ไม่เว้นแม้กระทั่งลูกชายเช่นเขา

องัคณานั่งลงบนโซฟาตวัเดยีวกบัลกูชาย ถอนหายใจก่อนเล่าเรื่อง

ที่คนรบัใช้คนสนทิคาบข่าวมาบอกให้ลูกชายฟัง

“คณุปู่เพิ่งให้เงนิไอ้เถื่อนไปทำารสีอร์ตบนเกาะเน่าๆ นั่น”

เกยีรตกิ้องขมวดคิ้วทนัท ี“เท่าไหร่ครบัแม่”

“ห้าสบิล้าน!”

เกียรติก้องผุดลุกขึ้นทันที มือทั้งสองข้างกำาแน่น “คุณปู่ลำาเอียง! 

ตอนไอ้หวัแดงเรยีนจบ คณุปูก่ใ็ห้เงนิมนัไปทำาบรษิทัคอมพวิเตอร์เสง็เครง็ 

พอคณุปู่วางมอืจากโรงแรมกย็กไอ้คางคกขึ้นมาแทน และพอไอ้เถื่อนมนั

ขอเงินไปทำารีสอร์ต คุณปู่ก็ให้มันอีก พวกกาฝากมันดูดไปเท่าไหร่คุณปู่ 

ไม่เคยเสยีดาย แต่ทกีบ...ขอแค่ยี่สบิล้านไปซื้อรถใหม่ คณุปู่ทำางกไม่ให้!”

เพราะห้องนอนบนชั้นสามเป็นสถานที่ส่วนตัว อังคณาจึงไม่ห้าม

ปรามลูกชาย ปล่อยให้เขาตะโกนระบายอารมณ์อย่างเตม็ที่

“คราวนี้กบไม่ยอมนะแม่ ยังไงๆ ก็ไม่ยอม ถ้าคุณปู่เห็นไอ้พวก

กาฝากพวกนั้นดกีว่ากบ กบจะไป ไม่อยู่มนัแล้วบ้านแบบนี้!”

เมื่อลกูชายประกาศแบบนี้ องัคณากล็กุขึ้นเพื่อดงึลกูให้นั่งลง “กบ

ไปแล้วแม่จะอยู่ได้ยังไงล่ะลูก เรื่องรถราอะไรนั่น แม่ก็บอกกบแล้วไงว่า

เดี๋ยวแม่ซื้อให้ แต่รออกีนดิ รอดอกเบี้ยก่อน”

“กบไม่ได้อยากให้แม่ซื้อให้!” เกียรติก้องตะคอก แต่ไม่ได้หันไป

ตะคอกแม่ เขารกัแม่เกนิกว่าจะทำากริยิาหยาบคายใส่ท่านได้ “กบอยาก

ให้คณุปู่ซื้อให้ต่างหาก กบอยากให้คณุปู่แสดงออกว่ารกักบบ้าง”

เพราะประโยคสดุท้ายเกยีรตก้ิองพูดเสยีงเบา ระบายความน้อยอก
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น้อยใจออกมาชดัเจน องัคณาจงึลูบหลงัลูบไหล่ลูกชายเพื่อปลอบโยน

จรงิอยูว่่าเกยีรตก้ิองนั้นมทีกุอย่าง อยากได้ของอะไรกต้็องได้ทกุสิ่ง 

แต่ความรกัความเข้าใจที่เขาต้องการจากปู่ เขากลบัไม่เคยได้รบัเลย

และสิ่งที่ลกูชายต้องการมากสิ่งนี้ องัคณากไ็ม่สามารถใช้เงนิซื้อมา

ให้ลูกชายได้เสยีด้วย

“คณุปู่กร็กักบ ห่วงกบนะลูก เมื่อวนัก่อนท่านยงัมาบอกแม่ว่าห่วง

กบที่พกันี้ไม่ยอมกลบับ้าน แถมยงัไม่ยอมไปทำางาน...”

“ฮ!ึ กค็ณุปู่มหีลานรกัคอยสอพลอทำางานให้แบบนั้น คณุปู่ยงัจะ

มาจกิหวัใช้กบทำาไมอกี”

องัคณาถอนหายใจอกีครา เนื่องด้วยรู้อยู่เตม็อกว่าคราวนี้ลูกชาย

ทำาไม่ถูก จริงอยู่ การที่ปู่แต่งตั้งให้ภีมวัจน์ดำารงตำาแหน่งประธานบริษัท

แทนท่านนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะ แต่ควรหรอืที่ลูกเธอจะประท้วงด้วยการ

ไม่ยอมไปทำางาน แถมยงัเที่ยวจนหายไปข้ามวนัข้ามคนืเช่นนี้อกี

การประท้วงและการประชดแบบนี้ นอกจากจะไม่ได้ทำาให้ลูกกลบั

มาเป็นหลานรกัได้อกีครั้งแล้ว ยงัทำาให้คะแนนนยิมของเขาตกตำ่าลงด้วย

“กบคดิแบบนี้ไม่ได้นะลกู ถ้ากบยิ่งเกงาน คณุปูอ่าจจะยกตำาแหน่ง

ของกบไปให้คนอื่นอกีกไ็ด้”

เกยีรตกิ้องตาลกุวาว “กล็องส!ิ ถ้าคณุปู่กล้าทำากบักบแบบนั้น...” 

ชายหนุ่มมไิด้พูดเรื่องที่มาดหมายในใจออกมา แต่ผู้เป็นแม่กพ็อคาดเดา

ได้

ลูกชายคนเดยีวของเธอขี้งอน เอาแต่ใจ ชอบประชดประชนั และ

ทำาได้ทกุอย่างเพื่อความสาแก่ใจ หากเขาเป็นทกุข์ ใครจะสขุเกนิเขาย่อม

ไม่ได้ นสิยัลูกเป็นแบบนี้กเ็พราะเธอนั่นแหละที่ให้ท้าย

คนเป็นแม่มองลูกชายแล้วหาวธิเีกลี้ยกล่อมเขา “กบจ๋า บางทกีบ

กต็้องเพลาๆ ความน้อยใจของกบลงบ้างนะ เพราะยิ่งน้อยใจ คณุปู่กย็ิ่ง

ถอยห่าง ไอ้พวกนั้นกย็ิ่งได้โอกาสปะเหลาะเอาสมบตัขิองปัทมนนัท์ไป”
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“สมบัติของปัทมนันท์” เกียรติก้องเบ้ปาก “คิดเหรอว่ากบสนใจ

สมบตับิ้านั่น เท่าที่มอียู่ กบกก็นิไปตลอดชาตไิม่หมดแล้ว”

ลูกชายพูดถูกทุกอย่าง ลำาพังสมบัติส่วนตัวของเธอซึ่งมาจาก 

ตระกลูเจ้าสวัใหญ่กก็นิกใ็ช้ไม่หมดในชาตนิี้แล้ว จรงิๆ คงมแีต่เธอกบัลูกที่

ไม่ต้องการสมบตัขิองปัทมนนัท์ ทว่า...ไม่ต้องการแล้วจะยอมยกสิ่งที่ควรเป็น

ของพวกเธอให้คนอื่นกระนั้นหรอื

เมื่ออังคณาคิดถึงเรื่องนี้ ดวงตาก็วาวโรจน์ ในสมองมีภาพของ 

ผู้หญงิสามคนที่ช่วงชงิสามไีปจากเธอ

‘มนัทั้งสามแย่งสามเีราไป แล้วยงัทิ้งลูกๆ ของพวกมนัให้คอยมา

ตำาตาตำาใจ เป็นเสี้ยนหนามของลูกเราอกี!’

“กบพูดถูก เราน่ะไม่ต้องการสมบตัขิองพวกปัทมนนัท์หรอก แต่...

กบจะยอมยกสิ่งที่ควรเป็นของกบให้ไอ้พวกกาฝากพวกนั้นเหรอ”

คำาเตือนของแม่ทำาให้เกียรติก้องฉุกคิด ก่อนจะพยักหน้า “ก็จริง 

เรื่องอะไรเราจะยอมยกของที่เป็นของเราให้ไอ้พวกนั้น เท่าที่พวกมัน

กอบโกยไปตอนนี้กม็ากเกนิกว่าที่มนัควรจะได้แล้ว”

หวัใจผูเ้ป็นแม่เริ่มคลายกงัวลเมื่อกล่อมลกูชายให้เชื่อตามตวัเองได้ 

“ถ้ารูแ้บบนี้กบกต้็องเลกิเหลวไหลได้แล้ว กลบัมาทำางานเหมอืนเดมิ เอาใจ

คณุปู่เหมอืนเดมิ กนัท่าพวกมนัให้อยู่ห่างจากคณุปู่ สมบตัขิองเราจะได้

ไม่กระเสน็กระสาย เข้าใจไหมลูก”

เกียรติก้องพยักหน้า “คิดแล้วก็เสียดาย พอกบไม่อยู่ข้างๆ คอย

ห้ามคุณปู่เสียคน ไอ้เถื่อนมันก็ดอดมาขอเงินไปตั้งห้าสิบล้าน พวกลูก 

อชี่างขอพวกนี้มนัไม่ละอายแก่ใจกนัเลย ดูดได้กร็มุดูดกนัยกใหญ่ เจบ็ใจ

ชะมดั!”

อังคณาเห็นลูกชายกระทืบเท้าลงบนพรมอย่างเอาเป็นเอาตาย 

คล้ายเขากำาลังจำาลองพรมผืนนั้นเป็นหน้าของไอ้พวกกาฝากที่เขาแสน

รงัเกยีจ แล้วกอ็มยิ้มด้วยความเอน็ดู
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“กบคดิได้แบบนี้แม่กเ็บาใจ ต่อไปกบจะงอนอะไรคณุปูก่ต้็องเตอืน

ตัวเองเอาไว้นะลูก ว่ามีคนจ้องจะแทรกตัวเข้าไปชิงความรักจากคุณปู ่

ทกุขณะจติ อย่าหลงกลพวกมารร้าย กบต้องอดทน ต้องหนกัแน่นเข้าไว้”

เกียรติก้องพยักหน้าถี่ “รับประกันได้เลยครับแม่ ต่อไปพวกมัน 

ไม่มทีางมาเลยีแข้งเลยีขาขอเงนิคณุปู่ได้อกีแน่ กบจะไม่ทน!”
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แม้เมือ่คนืเกยีรตก้ิองจะกลบับ้านเร็ว แต่กว่าจะคุยกบัแม่จบ 

กว่าจะอาบนำ้าเข้านอน กเ็ลยวนัใหม่ไปหลายชั่วโมงแล้ว ดงันั้นจงึเป็นเรื่อง

ธรรมดาที่เขาตื่นเอาตอนบ่ายคล้อยเช่นนี้

ชายหนุ่มเดินลงมาจากชั้นสามของบ้านด้วยอาการสะลึมสะลือ 

บอกตรงๆ ว่าถ้าท้องยงัไม่ร้องขึ้นมาละก ็เขาไม่มวีนัยอมตื่นเดด็ขาด

เขาโทร. สั่งอาหารมื้อแรกของวนัไปแล้ว แฮม เบคอนกรอบๆ ไข่ดาว 

ขนมปัง เนยถั่วแสนอร่อย และกาแฟหวานๆ

เพียงแค่เขาคิดถึงอาหาร นำ้าลายก็สอเสียแล้ว แต่ยังไม่ทันได้ลง

บนัไดไปยงัห้องรบัประทานอาหารชั้นล่าง สายใจ...แม่บ้านผูใ้จเยน็เป็นนำ้า

ของบ้านปัทมนนัท์ที่ยนือยูห่น้าห้องนอนปูก่ซ็อยเท้าเรว็ๆ ตรงเข้ามาหาเขา

แม้เธอจะอายมุากกว่าเขาเป็นเท่าตวั แต่ด้วยฐานะที่ตำ่าว่า เธอจงึ

ต้องค้อมตวัลงยามพูดกบัเขา

“คณุกบคะ คณุปู่เรยีนเชญิที่ห้องท่านค่ะ”

เกยีรตกิ้องขมวดคิ้ว “คณุปู่มเีรื่องอะไรกบัฉนั อ้อ หรอืจะบ่นเรื่อง

เมื่อคนื” เขาพูดตามที่คดิแล้วกย็กัไหล่ “ได้ คดิเหรอว่ากลวั กแ็ค่โดนด่า”

ชายหนุ่มถามเองตอบเองเรียบร้อยก็พาร่างบวมนำ้าเมาของตัวเอง

เข้าไปในห้องนอนปู่

2
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เกริกไกรในวัยเจ็ดสิบห้าปี มองเผินๆ ยังดูแข็งแรง แต่คน

ใกล้ชดิต่างรูด้ว่ีาท่านมโีรคร้ายคกุคามอยูห่ลายโรค จนต้องวางมอืจากงาน

และยกตำาแหน่งให้หลานชายคนโตสบืทอดแทน

เกียรติก้องเดินฉีกยิ้มเข้ามาในห้องนอนของปู่ ห้องนี้กว้างขวาง 

ไม่แพ้ห้องของเขา ด้านหน้าสดุจดัเป็นห้องรบัแขกซึ่งมโีต๊ะฝังมกุแบบโบราณ

ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางห้อง แต่นั่นไม่ใช่มุมโปรดของปู่ ท่านมักจะหลบ

อยู่ที่มมุในสดุของห้องรบัแขก เพราะมมุฝั่งนี้ตดิแม่นำ้าเจ้าพระยา ปู่จงึตั้ง

เก้าอี้โยกเอาไว้ที่นั่น ท่านชอบมานั่งจบิชา มองเขามอซึ่งตกแต่งด้วยตวัเอง

ที่ตั้งเอาไว้ริมหน้าต่าง และเมื่อเมื่อยล้าก็จะทอดสายตามองแม่นำ้า

เจ้าพระยาที่ไหลเอื่อยอยู่ด้านนอก

คนแก่ก็ชอบอะไรเก่าๆ ในแบบที่ชายหนุ่มสมัยใหม่อย่างเขาไม่

เข้าใจ แต่กช็่างเถอะ เกยีรตกิ้องผู้ไม่เคยคดิจะเข้าใจใครเดนิเข้าไปหาคน

เป็นปู่ เขาไม่ลงัเลเลยที่จะโน้มตวัลงไปหอมแก้มท่านแรงๆ กอดท่านแน่นๆ 

แล้วเอ่ยปากอ้อนเหมอืนเขายงัเป็นเดก็ชาย มใิช่ชายหนุ่มวยัสามสบิสาม

“ไม่ได้เจอกนัตั้งหลายวนั กบคดิถงึคณุปู่จงัเลยครบั”

ชายสงูวยัซึ่งผ่านโลกมามากเหลอืบมองหลานชายตวัดซีึ่งทำาให้อก

ของเขาแทบแตกตายวนัละหลายหน บทเกยีรตกิ้องจะออดอ้อนกแ็สนจะ

น่ารกั แต่บทจะพยศกน็่าถบี!

“คดิถงึแล้วทำาไมไม่มาหา”

“กก็บงอนคณุปู่” ชายหนุ่มทรดุกายนั่งพบัเพยีบกบัพื้น กระเบื้อง

ปูพื้นเก่าแก่ลายโบราณในห้องของปู่นั้นจะเยน็และสะอาดเสมอ ตอนเดก็

เกียรติก้องชอบมาฟุบหลับแทบเท้าท่านประจำา ก่อนจะไปตื่นอีกครั้งบน

เตยีงนอน ตอนเดก็ๆ นั้นปู่รกัและตามใจเขามาก ไม่เหมอืนตอนนี้หรอก 

เจอหน้ากนัทไีรกเ็อ่ยปากบ่น ด่า สอน สั่ง จนเขาเบื่อที่จะฟัง

และเพราะเขาเบื่อ ไม่อยากฟังคำาบ่นนี่เอง มอืทั้งสองข้างจงึบบีนวด

ขาของปู่ซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้โยก เอาใจปู่ไว้ก่อนไม่เสยีหลายหรอกน่า
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“งอน?” เกรกิไกรทวนคำาเสยีงขบขนั “เราเป็นผูช้ายนะเจ้ากบ ทำาไม

ถงึได้ขี้งอน”

“กค็นที่กบรกัไม่รกักบ กบกน็้อยใจน่ะส”ิ

“ใครไม่รกัเรา ปู่เหรอ”

เกยีรตกิ้องเงยหน้ามองผู้เป็นปู่ ดวงตาที่มองตอบมานั้นแฝงความ

เมตตาและรกัใคร่ จนหวัใจซึ่งมรีรูั่วของเกยีรตก้ิองเหมอืนได้รบัการเยยีวยา

รกัษา

‘ขอเพยีงแค่ปูม่องเราแบบนี้ แล้วปูจ่ะด่าสามเวลาหลงัอาหาร หรอื

ไม่ให้เงนิเราเลยกไ็ด้ บางทคีวามรกั...คงเป็นสิ่งที่เราอยากได้มากที่สดุ’

ชายหนุ่มส่ายหน้า “กบรู้ว่าคณุปู่รกักบ แม้กบจะเหลวไหลเกเรไป

บ้าง แต่คณุปู่กร็กักบ”

เมื่อเกรกิไกรได้รบัคำาตอบ กย็กมอืขึ้นลบูหวัหลานชาย “รู้แล้วทำาไม

ยงังอนฮ”ึ

“เพราะถงึคณุปูจ่ะรกักบ แต่คณุปูก่ร็กัคนอื่นด้วย คณุปูไ่ม่ได้รกักบ

ที่สดุ”

ความน้อยใจที่ฉายออกมาจากดวงตาหลานชายนั้นผูเ้ป็นปูเ่หน็ชดั

ถนดัตา เกยีรตก้ิองไม่เคยเปลี่ยน เดก็ๆ เคยขี้อจิฉา ขี้หวงความรกัอย่างไร 

โตขึ้นเขาก็ยังเป็นอย่างนั้น และเกริกไกรก็รู้ดีว่าเหตุใดหลานชายคนเล็ก 

จงึเป็นเช่นนี้

ทั้งหมดเป็นผลพวงมาจากการเลี้ยงดูแบบผดิๆ ของผูเ้ป็นแม่ ที่สอน

สั่งให้เกลยีดพี่ๆ  ต่างแม่จนฝังหวันั่นเอง

ทว่าท่านก็เข้าใจลูกสะใภ้ตีทะเบียนของท่านดี ว่าเพราะเหตุใดจึง

สั่งสอนลกูแบบนี้ และเนื่องจากเข้าใจองัคณาดนีี่เอง เกรกิไกรจงึเหมอืนกบั

นำ้าท่วมปาก จะว่ากล่าวอะไรเธอก็ละอาย เพราะจุดเริ่มต้นของเรื่องยุ่ง 

ทั้งหลายในบ้านปัทมนนัท์นั้นกค็อืเจ้าลกูชายตวัดทีี่ตายไปนานแล้วของเขา

นั่นเอง
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เกื้อกลูคอืลกูสดุที่รกั ลกูคนเดยีวซึ่งเกดิมาพร้อมคณุสมบตัทิี่ดเีลศิ 

ทั้งรปูงามและฉลาดเฉลยีว ทว่าลกูที่ควรจะเป็นความภาคภมูใิจของพ่อแม่

กลบัสร้างแต่เรื่องยุ่งยากมาให้ตลอดหลงัจากที่เขาเริ่มโตเป็นหนุ่ม

เดก็ชายซึ่งมคีณุสมบตัดิทีกุอย่างเมื่อยงัเลก็เตบิโตขึ้นด้วยความรกั

และความเอน็ดูอย่างสดุหวัใจของพ่อกบัแม่ เขายอมรบัว่าผดิที่รกัลูกชาย

คนเดยีวราวแก้วตาดวงใจเพราะภรรยาด่วนจากไปตั้งแต่ลูกยงัเลก็ จงึให้

ทกุอย่างที่ลกูต้องการ การได้อะไรมาง่ายๆ ทำาให้ลูกไม่รู้ว่าอะไรผดิอะไรถูก

ความรักที่มากล้นจนเกินไปของพ่อทำาให้เด็กชายที่เพียบพร้อม 

คนนั้นเตบิโตขึ้นมาเป็นผู้ชายที่ไม่เอาไหน สร้างแต่ปัญหา!

เขาควรจะห้าม ควรจะต ีและควรจะกกับรเิวณ เมื่อลูกเริ่มทิ้งการ

เรยีน เที่ยวเตร่ คบเพื่อนและผู้หญงิมากหน้าหลายตา และเริ่ม...รกุราน

แม้กระทั่งสาวใช้ในบ้าน แต่เพราะความรักทำาให้เขาใจอ่อน ปล่อยให้

เกื้อกูลกระทำาตามแต่ใจตลอดมา

เขาไม่รู้ว่าเกื้อกูลไปได้เชื้อเจ้าชู้มาจากใคร เขาไม่มเีวลาคดิสบืหา 

เพราะแค่ต้องคอยไกล่เกลี่ย กลบเกลื่อนความเจ้าชู้เรี่ยราดของลูกชายตวัด ี

คอยเคี่ยวเขญ็ให้ลกูไปทำางานบ้าง กลบับ้านมาใหพ่้อรูว้า่ยงัมชีวีติอยูบ้่าง 

แค่นี้กก็นิเวลาของเขาไปจนหมดสิ้นแล้ว

พรรณีคือเมียคนแรกแบบเป็นตัวเป็นตนของเกื้อกูล เธอเป็นสาว

เหนอื สวย ขาว กริยิามารยาทเรยีบร้อย อ่อนหวาน เธอเข้ามาอยู่ในบ้าน

ปัทมนนัท์ตั้งแต่อายสุบิหกในฐานะคนรบัใช้

แต่พรรณรีบัใช้เขาอยู่ไม่นานกถ็ูกโอนไปเป็นคนของเกื้อกูล

เป็นเรื่องน่าอับอายไม่น้อยที่ลูกริจะมีเมียเป็นตัวเป็นตนทั้งทีก็ดัน

ไปหลงสาวใช้ เกรกิไกรยอมรบัว่าแรกๆ นั้นเขาไม่พอใจกบัเรื่องนี้เท่าใดนกั 

ทว่าพอเหน็ลกูชายดขีึ้น ไม่เจ้าชูเ้รี่ยราดกบัสาวใช้คนอื่นๆ ดงัแต่ก่อน และ

พรรณีก็รู้จักที่ทางของตัวเอง ไม่เรียกร้อง ไม่วุ่นวาย อยู่อย่างเจียมเนื้อ

เจยีมตวั เขากค็่อยคลายความโมโหลง
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อาจเป็นเพราะสมยัก่อนนั้นผูช้ายมอีนัจะกนิจะมเีมยีมากมใิช่เรื่อง

แปลก เมียในบ้านแสนเรียบร้อยคนนี้จึงถูกเก็บเอาไว้เป็นความลับ ส่วน

เจ้าลูกชายกท็ำาตวัดขีึ้น ไม่สร้างปัญหาให้เขาอกี

อยู่กันมาอย่างสงบได้ไม่ถึงสองปี เมื่อพรรณีท้องลูกคนแรก เจ้า

ลูกชายก็เริ่มออกลาย ไปตามเทียวไล้เทียวขื่อลูกสาวเพื่อนของเขา...

องัคณา แม่ของเกยีรตกิ้อง

ตอนนั้นองัคณาเพิ่งเรยีนจบมาจากปีนงั เป็นสาวสวยสะพรั่งที่ทำาให้

เรอืนของเจ้าสวัไช้พ่อของเธอหวักระไดไม่แห้ง

เกื้อกูลจะเป็นจะตาย ไม่ว่าจะอย่างไรกจ็ะแต่งองัคณามาเป็นเมยี

ให้ได้

เพราะรักลูก อีกทั้งยังเห็นว่าทั้งคู่เหมาะสมกันเป็นที่สุด เกริกไกร

จึงทาบทามสู่ขออังคณามาเป็นสะใภ้ โดยไม่เคยบอกเรื่องพรรณีให้ทาง

ฝ่ายเจ้าสวัไช้กบัองัคณาทราบเลย

ความเรื่องพรรณมีาแตกกเ็มื่อวนัที่เขานำาทองไปรบัขวญัหลานชาย

คนแรก บ้านแทบแตกเมื่อองัคณารู้ความจรงิทั้งหมด เธอด่าทอ ขว้างปา

ข้าวของใส่เกื้อกูลจนเจ้าลูกชายตัวดีไม่กล้าสู้หน้า และเมื่อสามีหนีหาย 

แทนที่อังคณาจะงอนง้อ เธอกลับหอบผ้าหอบผ่อนกลับบ้าน จนผู้ใหญ่

สองบ้านแทบจะกลายเป็นศตัรูกนั

เกรกิไกรต้องบากหน้าไปยอมรบัผดิแทนลกูชาย งอนง้อลกูสะใภ้ให้

กลบัมาเป็นศรขีองปัทมนนัท์ตามเดมิ

องัคณายอมกลบั ทว่าไม่ยอมให้อภยัลกูชายเขาง่ายๆ เธอปิดประตู 

ไม่ยอมให้สามีร่วมห้องจนกว่าจะไล่พรรณีออกไปจากบ้าน ส่วนภีมวัจน์

นั้น องัคณาบอกว่าจะเลี้ยงดูให้เอง เนื่องจากอย่างไรกถ็อืว่าเป็นปัทมนนัท์

คนหนึ่ง

เมื่อผูห้ญงิที่แขง็กร้าวคนหนึ่งมางดัข้อกบัผูช้ายที่เป็นหนึ่งมาตลอด 

ผลกค็ือนอกจากเกื้อกูลจะไม่พาพรรณีออกไปจากบ้านตามคำาสั่งของเธอ
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แล้ว ยงักล้าพาเมยีใหม่อกีคนเข้ามาเรงิรกัในบ้านอกีด้วย

ลูกชายเขาทำาไม่ถูก...เขารู้ แต่เกื้อกูลเป็นไม้แก่ที่ดัดยากเสียแล้ว 

และเกริกไกรก็ยุ่งกับงานที่โรงแรมจนหัวปั่น ไม่มีเวลาจะมาเอาใจใส่ใน

เรื่องที่เขาคดิว่าเป็นเรื่องเลก็น้อยนี้

เขาพยายามบอกตวัเองว่าเขายุ่ง เขาเหนื่อย เขาไม่อยากรบัรู้อะไร

อีก ดังนั้นการเลือกที่จะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ และหวังเพียงว่า...เวลา 

จะทำาให้องัคณายอมอ่อนลง จงึดูจะเป็นทางเลอืกที่ดทีี่สดุ

มาถงึวนันี้ เมื่อเกรกิไกรคดิย้อนกลบัไป เขากลบัรู้สกึผดิต่อผู้หญงิ

ของลูกชายทกุคน พรรณ ีองัคณา อรวภิา และวโิรน่า ทั้งสี่ต้องมาอยู่ร่วม

บ้าน ทำาสงครามประสาทใส่กนั บางคนทนอยู่ต่อไปได้ บางคนทนไม่ไหว

กเ็ลอืกที่จะหนไีป ไม่มใีครมคีวามสขุกบัความเหน็แก่ตวัของเกื้อกูล และ

ไม่มใีครพอใจความไม่เอาใจใส่ของเขา

มอืเหี่ยวย่นลูบหวัหลานคนเลก็เบาๆ เกยีรตกิ้องคงไม่รู้ ว่าทกุครั้ง

ที่จ้องเขาด้วยแววตาน้อยอกน้อยใจแบบนี้ ความรู้สกึผดิในใจของเขากย็ิ่ง

เพิ่มพูนจนบางครั้งถงึขั้นหายใจแทบจะไม่ออก

“เอาละ ปู่จะซื้อรถให้” สุดท้ายเกริกไกรก็เลือกที่จะลบล้างความ

รู้สกึผดิในใจด้วยข้าวของเงนิทอง “คราวนี้อยากได้แบบไหนล่ะ”

เกียรติก้องยิ้มตาพราว เขาเอนศีรษะลงแนบเข่าผู้เป็นปู่พลางพูด

อุบอิบ “จริงๆ แล้วรถนั่นกบก็ไม่ได้อยากได้เท่าไหร่หรอก แต่...” เมื่อปู่

แสดงความรกั เอาใจ และตามใจเขา เกยีรตก้ิองกค็ดิจะบอกให้ท่านทราบ

ถงึความในใจเช่นกนั ทว่ายงัไม่ทนัได้พูดอะไร เสยีงพูดคยุและเสยีงเดนิก็

แว่วมาเข้าหูเขา

ศีรษะทุยซึ่งซบแนบเข่าชายสูงวัย ผงกขึ้นมามองคนที่ก้าวเข้ามา

ขดัจงัหวะเขากบัปู่

ไอ้พวกกาฝากนี่เอง หนอ็ย...วนันี้มากนัครบองค์ประชมุเชยีวนะ!

“สวัสดีครับคุณปู่” ไอ้ภีมวัจน์กาฝากหมายเลขหนึ่งทำาเสียงอ่อน
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เสียงหวานและยกมือขึ้นไหว้ปู่เขาอย่างนอบน้อม ไม่บอกก็รู้ว่าหวังจะ 

เลยีแข้งเลยีขาปู่

เกียรติก้องขบเขี้ยวเคี้ยวฟันก่อนลุกขึ้นมายืนเท้าสะเอว “พวกแก

มาทำาไม จะมาปอกลอกเงนิคณุปู่อกีละส ิกาฝาก!”

“กบ!” เกรกิไกรขึ้นเสยีงดหุลานคนเลก็ “ปู่เป็นคนเรยีกพี่ๆ  เขามา

เอง อย่าเสยีมารยาท”

เกียรติก้องหน้าตึงอย่างเห็นได้ชัด ถ้าปู่ไม่อยู่ที่นี่เขาคงอาละวาด

เช่นเคย ดวงตาหาเรื่องจ้องชายหนุ่มสามคนที่นั่งอยู่บนโซฟาตรงข้ามกบั

เก้าอี้โยกของปู่ ไล่จากซ้ายไปขวา

อคัรชั...ไอ้เถื่อนจอมเจ้าเล่ห์ ตอนแรกที่ได้ยนิวา่มนัจะไปทำารสีอร์ต

ที่ภเูกต็ หลงคดิว่ามนัจะไปแล้วไปลบั ที่ไหนได้ พอเผลอนดิเดยีวกด็อดมา

ไถเงนิคณุปู่ไปอกีก้อน

นาธาน...ไอ้ลูกครึ่งหัวแดง ไอ้นี่ก็อีกคน ทั้งๆ ที่ตอนมันเรียนจบ 

คณุปูก่ใ็ห้เงนิไปตั้งตวัแล้ว แต่แทนที่มนัจะรบีๆ ย้ายออกจากบ้านปัทมนนัท์

ไป มนัยงัหน้าด้านอยู่ แบบนี้แสดงว่ามนัคงยงัหวงัสมบตั ิ ทำาหงมิๆ คดิ

หยบิชิ้นปลามนัสนิะ โด่ มนัไม่ง่ายหรอกเฟ้ย!

และคนสุดท้าย...ไอ้คางคกภีมวัจน์ที่คิดจะแย่งคุณปู่และสมบัติไป

จากเขา ไอ้นี่แหละชั่วร้ายที่สดุเลย!

ยิ่งเกียรติก้องมองคู ่แค้นทั้งสาม คอก็ยิ่งแข็ง ยิ่งเชิดหน้าขึ้น  

ก่อนเขาจะหนัไปถามปู่ว่า “แล้วคณุปู่เรยีกพวกมนัมาทำาไมครบั”

“นายกลัวอะไรหรือกบ” ภีมวัจน์เอ่ยขึ้นด้วยนำ้าเสียงไม่น่าฟัง 

เหมอืนกำาลงัท้าทายเขาอย่างไรไม่รู้ เกยีรตกิ้องจงึตะคอกกลบัไปอย่างไม่

ยอมแพ้ว่า

“กลวั? คนอย่างฉนัไม่เคยกลวัอะไร จะมกีแ็ค่รำาคาญพวกกาฝาก

ที่ชอบร้องขอแต่เงนิๆ ไม่รู้ว่าดูดไปเท่าไหร่ถงึจะพอซะท!ี”

เกริกไกรได้ยินคำาเหน็บแนมจากปากหลานคนเล็กก็ลอบถอน
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หายใจ แววตาอ่อนล้ามองหลานที่ท่านเอน็ดทูี่สดุ และดทู่าว่าจะได้รบัเชื้อ

เสเพลจากพ่อมากที่สดุเช่นเดยีวกนั

ชายสูงวยัรู้แน่ว่า หากเกยีรตกิ้องรบัรู้เรื่องที่เขากำาลงัจะพูด หลาน

คนนี้ต้องเอะอะโวยวายมากที่สุดเป็นแน่ แต่ช่างเถอะ ใครที่โปรดไม่ขึ้น

แล้วกต้็องปล่อยไปตามบญุตามกรรม อย่างน้อยเงนิมรดกที่เกยีรตก้ิองจะ

ได้จากองัคณาและจากเขากม็มีากพอให้ใช้ไปได้ตลอดชวีติโดยไม่ลำาบาก 

ส่วนหลานอกีสามคนที่เหลอื...

เกรกิไกรเบนสายตาจากหน้าหลานชายคนเลก็ไปหาหลานทั้งสาม

คนที่เขาเชื่อว่ายงัพอจะเขน็ขึ้น

“ปู่เป็นห่วงพวกเรา โตเป็นหนุ่มใหญ่กนัหมดแล้ว แต่ยงัไม่มสีกัคน

ที่แต่งงานแต่งการเป็นหลกัเป็นฐาน” เกรกิไกรเกริ่นนำาในเรื่องที่เขาเคยพดู

กบัหลานทกุคนมาแล้ว

เกียรติก้องหาวออกมาดังๆ ก่อนนั่งหมิ่นๆ กับโต๊ะวางถาดนำ้าชา

ของปู่ แล้วเอนศรีษะพงิพนกัเก้าอี้โยก แสดงทท่ีาว่าอยากนอนมากกว่าฟัง

คำาบ่นราวแผ่นเสยีงตกร่องของปู่

ไอ้เรื่องอยากให้หลานแต่งงาน มีครอบครัว เพื่อจะได้มีความรับ- 

ผดิชอบ บลาๆๆ...ปูพู่ดมานานจนหลานทกุคนเบื่อที่จะฟังแล้ว โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง สำาหรบัพ่อม่ายแบบเขา รูซ้ึ้งตั้งแต่คราวที่เผลอไปแต่งงานแล้วว่า 

จริงๆ แล้วไอ้การแต่งงานน่ะ ก็คือเชือกล่ามคอดีๆ นี่เอง หากขยับไม่ดี 

มนักจ็ะรดัคอตวัเองตาย

ดงันั้นเรื่องจะให้เขาแต่งงานอกีเป็นครั้งที่สอง ขอบอกว่า...เมนิซะ

เถอะ!

“คณุปูไ่ม่ต้องเป็นห่วงหรอกครบั พวกผมต่างทำางานและรบัผดิชอบ

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม ถ้าจะห่วงก็ควรห่วงคนที่ไม่คิดทำา

อะไรนอกจากหายใจทิ้งไปวนัๆ”

‘ไอ้ภีมวัจน์มันกล้า! มันกล้าด่าเราต่อหน้าคุณปู่งั้นเรอะ รู้จักกบ
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น้อยเกนิไปแล้ว’

“แกว่าใครฮ”ึ เกยีรตกิ้องยกมอืขึ้นชี้หน้าภมีวจัน์พร้อมเอาเรื่อง

เกรกิไกรเหน็หลานๆ หาเรื่องกนัแล้วกถ็อนหายใจยาว รบีออกปาก

ปรามทนัท ี“พอได้แล้ว หยดุเถยีงกนัด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่องเสยีท ีที่ปู่เรยีก

พวกแกมากเ็พราะจะบอกว่า ถ้าใครแต่งงานแล้วมหีลานชายคนแรกให้ปู่

ได้ มรดกทั้งหมดของปัทมนนัท์ ปู่จะยกให้คนนั้นทนัท”ี

“อะไรนะ!”

เสยีงอทุานดงัลั่นนั้นออกมาจากปากของสี่หนุ่มพร้อมๆ กนั แต่ละ

คนหนัมองหน้าปู่ แล้วหนัมองหน้ากนั ถามกนัด้วยสายตาว่า เมื่อครู่ไม่ได้

ฟังอะไรผดิไปใช่ไหม

จากสายตางงงนัที่ชายหนุม่ทั้งสี่ส่งให้กนัทำาให้รู้ว่า พวกเขาฟังไม่ผดิ 

แต่คนเป็นปู่ล่ะ พูดอะไรผดิหรอืเปล่า

เกรกิไกรมองหน้าหลานทกุคนแล้วยิ้ม ก่อนยำา้กฎกตกิาในการเป็น

ผู้สบืทอดสมบตัขิองปัทมนนัท์แต่เพยีงผู้เดยีวให้ฟังอกีครั้ง คราวนี้ช้าและ

ชดัเจน เมื่อจบประโยค หลานคนเลก็ที่นั่งอยูข้่างกายกข็ยบัลงมานั่งพบัเพยีบ

กบัพื้น แล้วกราบแทบตกัเขา

“ขอบคณุนะครบัคณุปู่ กบจะไม่ทำาให้คณุปู่ผดิหวงัเลยที่เลอืกกบ

มารบัหน้าที่นี้”

ภีมวัจน์เดือดดาลเมื่อเห็นเกียรติก้องหมอบกราบปู่เพื่อรับมรดก

ทั้งหมดของปัทมนนัท์ไป ไอ้กร่าง ไอ้คนที่เอาแต่เที่ยวเล่นเสวยสขุไปวนัๆ 

คนนี้น่ะหรอืจะดแูลรกัษาสมบตัทิกุอย่างของปัทมนนัท์เอาไว้ได้ ขนาดเมยี

และลูกมนัเอง มนัยงัไม่สามารถดูแลได้ จนอกีฝ่ายต้องขอหย่า

ปู่ทำาไมลำาเอยีงเช่นนี้ ภมีวจัน์อยากจะถามนกั แต่กไ็ม่กล้า ได้แต่

รบีเตอืนท่านด้วยเสยีงเข้ม

“คณุปูค่ดิดแีล้วหรอืครบั อย่างนี้สมบตัเิก่าแก่ของตระกลูคงย่อยยบั

หมดแน่ๆ ถ้ามอบให้คนที่รูจ้กัแต่ผลาญเงนิทองไปวนัๆ แต่ไม่รูจ้กัวธิทีำามา



ลิซ   27   

หากนิ”

พอเกยีรตกิ้องได้ยนิคำาค้านจากปากภมีวจัน์กห็วัเราะหึๆ  ในลำาคอ 

“แกอจิฉาฉนัละส ิไอ้ภมี ยงัไงฉนักเ็ป็นหลานรกั สมบตัทิกุอย่างต้องเป็น

ของฉนั เรื่องนี้มนัแน่นอนอยูแ่ล้ว” เกยีรตก้ิองรบีทบัถม กะขยี้พวกกาฝาก

ให้บี้แบนในวนันี้

‘เหอะ ถ้าฉนัเป็นเจ้าของทกุอย่างในปัทมนนัท์เมื่อไหร่ สิ่งแรกที่จะ

ทำาก็คือไล่พวกกาฝากออกไปให้หมด จะไม่ยอมให้ไอ้อีตัวไหนอยู่ขัดหู

ขดัตาเดด็ขาด!’

ทว่าเกยีรตก้ิองยงัยนิดกีบัชยัชนะได้ไม่ถงึนาท ีปูก่ด็บัฝันเขาเสยีก่อน

“เข้าใจอะไรผดิรเึปล่าเจ้ากบ”

“อ้าว” เกยีรตกิ้องอทุาน “ผดิตรงไหนครบัคณุปู่ กผ็มเคยแต่งงาน

แล้ว แถมยงัมลีูกชายแล้วด้วย ตรงตามความต้องการของคณุปู่ทกุอย่าง

เลยนี่ครบั”

ความเหน็แก่ตวั เอาแต่ได้ของเกยีรตก้ิองทำาให้พี่ชายทั้งสามนกึดถูกู

อยู่ในใจ ทว่าไม่มใีครพูดอะไรออกมา มเีพยีงผู้เป็นปู่เท่านั้นที่ทอดตามอง

หลานคนเลก็แล้วส่ายหน้าอย่างระอา

“เคย...กบเคยมีเมียและมีลูก แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วทั้งคู่ กบหย่ากับ 

แม่เบลไปหลายปีแล้ว ส่วนลกู...กบกล้าเรยีกเดก็ที่ไม่เคยกอด ไม่เคยเลี้ยงดู 

ไม่เคยใส่ใจดูแล และตอนนี้กย็งัไม่ได้ใช้นามสกลุของเราว่าลูกด้วยหรอื”

เกยีรตก้ิองอ้าปากค้าง นิ่งไปกบัความจรงิที่ปูโ่ยนมาใส่หนา้ เขาได้

แต่พ้อออกมาว่า “คณุปู่หมายความว่ายงัไง”

“อะไรที่ทิ้งไปแล้วก็ไม่ใช่ของของเราอีกต่อไปนะกบ เพราะฉะนั้น

จำาบทเรียนนี้เอาไว้ให้ดี ก่อนคิดจะทิ้งอะไรไป อย่าคิดแต่ว่าเบื่อแล้ว  

ไม่ต้องการแล้วก็จบ เพราะของสิ่งนั้น...คนสองคนนั้นอาจมปีระโยชน์กับ

กบต่อไปในภายภาคหน้ากไ็ด้”

“คณุปูแ่กล้งกบ!” ชายหนุม่กล่าวหาผูเ้ป็นปูพ่ร้อมกบัลกุขึ้นยนื ตวดั
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สายตามองพี่ชายนอกไส้ทั้งสามที่แต่ละคนต่างมองเขาด้วยสายตาสาแก่ใจ

ระคนขำาขนักนัทั้งนั้น

“ปู่จะแกล้งแกทำาไม ปู่อยากให้หลานๆ ทกุคนเลกิเจ้าชู้ แต่งงาน

แต่งการกบัผู้หญงิที่ด”ี 

เมื่อภีมวัจน์รู้ว่านี่ไม่ใช่สถานการณ์มอบทรัพย์สมบัติให้แก่คนที่ 

ไม่คูค่วรอย่างที่หวั่นเกรง กย็ิ้มออกและเอ่ยขึ้นมาว่า “เรื่องแต่งงานไม่ใช่เรื่อง

ยากหรอกครบัคณุปู่ หากเป็นความประสงค์ของคณุปู่ละก ็ผมไม่ขดัข้อง

อยู่แล้ว”

“ปูไ่ม่ต้องการงานแต่งงานจอมปลอม ปูท่ำาบาปมามากแล้ว เพราะ

ปู่ไม่ยอมห้ามปรามพ่อของพวกแก ทำาให้พวกแกโตมาแบบนี้” ความ

ต้องการลึกซึ้งในใจของเกริกไกรนั้นหลานทั้งสี่คงไม่รู้ ที่เขาคิดแผนเช่นนี้

ขึ้นมากเ็พื่อให้หลานที่ดูท่าว่าจะขยาดความรกั ขยาดการมคีรอบครวันั้น 

เปิดใจให้กว้าง เปิดตามองความงดงามของความรักและความผูกพันที่

เรยีกว่าครอบครวับ้าง

เด็กที่โตมาอย่างขาดๆ เกินๆ พวกนี้ไม่ควรอยู่อย่างไร้รัก ไร้

ครอบครวั ไร้สขุ ก่อนนี้เขาอาจเคยวางเฉย ไม่ใส่ใจ ไม่แก้ไข จนปมปัญหา

นั้นสร้างรอยด่างในดวงใจของหลานๆ แต่เขาจะไม่ยอมตายไปโดยที่ยัง 

ไม่ได้คลายปมปัญหานี้ ปัญหาที่เขากม็ส่ีวนร่วมในการกระทำาผดิอยูด้่วย!

“ถ้ามนัจำาเป็น...งั้นผมกจ็ะรบีมลีูกให้คณุปู่”

เกรกิไกรยิ้มให้หลานคนโตที่มกัจะรบีเสนอตวัทำาตามคำาขอของเขา

เสมอมา “ปู่ไม่ต้องการลูกจากชมรมเลขาฯ ของแกหรอกนะภมีวจัน์”

“โธ่คณุปู ่ใครว่าผมจะมลีกูกบัเลขาฯ กนัล่ะ มผู้ีหญงิหลายคนอยาก

แต่งงานกบัผมใจจะขาด” 

ใช่ ถกูต้อง มผีูห้ญงิเป็นโหลๆ ที่อยากจะแต่งงานกบับรรดาหลานชาย

ของเขา แต่...หลานเขาต่างหาก อยากจะแต่งงานกับแม่แปรกพวกนั้น  

แล้วอยู่ด้วยกนัไปจนกว่าจะตายจากกนัไหม
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“ปู่จะบอกอะไรให้นะ การสร้างครอบครัวไม่ใช่เรื่องสนุก หรือรีบ

ทำาให้มนัเสรจ็ๆ เพื่อจะได้เป็นผู้ชนะ ปู่อยากให้พวกแกทกุคนแต่งงานกบั

คนที่รัก ไม่ใช่ไปทำาผู้หญิงเขาท้องแล้วเอามาย้อมแมวนะ ใครคิดจะเอา 

ผู้หญิงที่ไหนไม่รู้มาสร้างเรื่องทำาเป็นแต่งงานด้วยละก็ ถ้าปู่จับได้ ปู่จะ

เรียกสมบัติคืนกลับมาทั้งหมด...ว่าไง ใครมีอะไรจะคัดค้านไหม ถ้าไม่ 

ถอืว่าตกลงตามนี้ ถ้าใครทำาตามสญัญาได้ก่อน สมบตัทิั้งหมดของปัทมนนัท์

จะเป็นของคนคนนั้นทนัท”ี

ชายหนุม่ทั้งสี่ก้มหน้าลง แต่ละคนต่างกค็ดิถงึเรื่องสำาคญัปูเ่พิ่งบอก

มาไปคนละทศิละทาง ซึ่งความคดิที่ต่างกนันี่เอง ทำาให้วถิชีวีติและหนทาง

รกัของทกุคนต้องผจญกบัอปุสรรค หอมหวาน ขมขื่น ฝ่าฟันกนัไปคนละ

รูปแบบ
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เมื่อพวกกาฝากทั้งหลายขอตัวออกไปจากห้องนอนของปู่ 

แล้ว เกยีรตกิ้องที่ยนืนิ่งอยู่นานกถ็ลาเข้ามานั่งบนพื้น เกาะแข้งเกาะขาปู่

อกีครั้ง

ดวงตาชายหนุ่มเป็นประกายวาววามเมื่อคิดหาทางออกสำาหรับ

เรื่องนี้ได้

‘ในเมื่อคณุปู่อยากให้เรามเีมยี มลีูกชาย มนัจะไปยากอะไร้!’

“คุณปู่ครับ ถ้ากบกลับไปคืนดีกับเบลและเปลี่ยนนามสกุลลูกมา

เป็นปัทมนนัท์ กบกจ็ะได้สมบตัทิั้งหมดใช่ไหมครบั”

เกรกิไกรมองหน้าหลานหวัใส จบัจ้องความมั่นอกมั่นใจที่ฉายออก

มาจากใบหน้าอวบอูมนั่นอย่างสงัเวชนดิๆ เขาไม่รู้ว่าหลานชายคดิเรื่องนี้

ออกมาได้อย่างไร...เพื่อสมบัติ เกียรติก้องถึงขนาดคิดจะกลับไปคืนดีกับ

เมยีเก่าที่ตวัเองเคยทำาร้ายอย่างแสนสาหสักระนั้นหรอื

ไอ้ตวัแสบลมืไปหรอืเปล่าว่า ตลอดหลายปีมานี้ แม้หางตามนักไ็ม่

เคยชายกลบัไปแลสองแม่ลกูนั่นเลย แต่พอรูว่้าสองคนนั้นทำาประโยชนใ์ห้

ตวัเองได้ มนักค็ดิจะกลบัไปอุ้มชูดูแล มนัคดิว่าเรื่องนี้ทำาได้ง่ายดายหรอื

อย่างไร!

ความที่อยากได้อะไรก็ต้องได้เสมอ ทำาให้หลานคนเล็กของเขา

กลายเป็นคนแบบนี้สนิะ เหน็แก่ตวั เอาตวัเองเป็นหลกั บางท.ี..แผนการ

3
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ที่เขาคดิขึ้นมาเพื่อบบีหลานอกีสามคนให้เร่งสร้างครอบครวั อาจช่วยสอน

อะไรบางอย่างให้หลานคนเลก็ที่เขาคดิว่าเกนิเยยีวยาแล้วกเ็ป็นได้

เพราะเกรกิไกรคดิเช่นนั้นจงึพยกัหน้า ความหวงัของท่านไม่ถงึขั้น

อยากให้หลานคนเลก็คนืดกีบัเมยีเก่าได้จรงิๆ หรอก เนื่องจากมนัไม่มทีาง

เป็นไปได้ แก้วที่มนัร้าวยากประสาน ฝ่ายหญงิกด็ทู่าว่าจะเป็นคนเจบ็แล้ว

จำา ซึ่งเห็นได้จากการที่หย่าไปแล้วเบญจวรรณก็ไม่เคยหวนกลับมาให้

เกียรติก้องง้องอน จริงอยู่เธออาจจะพาเหลนกลับมาหาทวดบ้าง แต่ก็

เฉพาะวนัสำาคญัเช่นวนัเกดิของทวดหรอืวนัเกดิเหลนเท่านั้น แถมยงัไม่เคย

อยู่นาน ไม่เคยชำาเลืองหาสามีเก่า ไม่เคยขอความช่วยเหลือใดๆ และ 

ดเูหมอืนเธอจะมชีวีติใหม่ที่สขุสงบแล้ว หากหลานเขาย้อนกลบัไปหาเพื่อ

หวงัทำาภารกจิให้สำาเรจ็ลลุ่วง หญงิสาวกค็งเพยีงรู้สกึรำาคาญ

แต่ช่างเถอะ หญงิสาวจะรำาคาญเกยีรตก้ิองอย่างไร คนแก่แบบเขา

ไม่ใส่ใจ เพราะสิ่งที่เขาปรารถนาจะให้เกดิขึ้นกค็อื อยากให้หลานเหน็หน้า

ลูกชายแล้วสำานึกได้ว่าตัวเองเป็นพ่อที่ไม่ได้ความ จะได้หันกลับไปดูแล

ลูกชายบ้าง เพียงแค่นี้...เพียงแค่รู้สึกสำานึกและแก้ไขสิ่งที่ได้กระทำาผิด  

แค่นี้กเ็พยีงพอสำาหรบัคนไร้จติสำานกึแบบเกยีรตกิ้องแล้ว

ภมีวจัน์ขมวดคิว้มุน่ หซูึง่แนบกับประตหู้องนอนปูไ่ด้ยนิเรือ่ง

ที่ปู่พูดกบัหลานรกัอย่างชดัเจน

ปู่ลำาเอยีง รกัไอ้กร่างนั่นมากกว่าหลานคนไหนๆ ใครกร็ู ้แต่ภมีวจัน์

ไม่คดิเลยว่าปูจ่ะรกัมนัถงึขั้นยอมให้ไอ้กร่างก้องได้เปรยีบคนอื่นหลายเท่า

ตวัแบบนี้!

ในขณะที่หลานอกีสามคนต้องหาภรรยา ต้องรอเวลาเพื่อมลูีก แถม

ยงัต้องรอลุน้อกีว่าลกูจะเป็นผูห้ญงิหรอืผูช้าย แต่สำาหรบัไอ้กร่าง เพยีงแค่

มนักลบัไปง้อเมยีให้คนืดดี้วยได้ ทกุอย่างกเ็ป็นอนัสำาเรจ็ ทกุสิ่งทกุอย่าง

ของปัทมนนัท์จะเป็นของมนัแต่เพยีงผู้เดยีว
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ภมีวจัน์ขบกรามแน่นก่อนผละออกมาจากหน้าห้องปู ่เขาเดนิลงมา

จากตกึ แล้วกลบัไปยงับ้านของตวัเองด้วยความเคยชนิ ตามองทาง ทว่า

สมองกลับครุ่นคิดหมกมุ่น ไม่นานนักชายหนุ่มผู้ได้ชื่อว่าคมและเขี้ยวใน

วงการธุรกิจก็ยิ้มออกมา เขาหยุดเดินและหันกลับไปมองตึกใหญ่ ตึกที่ 

‘เจ้านายของปัทมนนัท์’ อยู่

“ฉนัไม่มวีนัปล่อยให้คนไม่เอาไหนแบบแกมายดึปัทมนนัท์ไปง่ายๆ 

แน่ ไอ้กร่าง...แกไม่มวีนัเอาชนะฉนัได้เดด็ขาด!”

กระดาษร่างแบบเครื่องเพชรชุดใหญ่ของคุณหญิงมารตีถูก

ยกตั้งขึ้นด้วยมอืทั้งสองข้างของผู้ร่างนั่นเอง โจทย์ที่เบญจวรรณได้รบัมา

คอื ให้เธอออกแบบเครื่องเพชรชดุใหญ่ซึ่งประกอบไปด้วย สร้อยคอ สร้อย

ข้อมอื แหวน ต่างหู และเขม็กลดั ซึ่งต้องทำาจากมรกตและเพชรเป็นรูป

มงักร นยัว่าเป็นปีเกดิของคณุหญงิมารตผีู้มั่งคั่ง แต่โจทย์ยงัไม่จบแค่นั้น 

เพราะคำาสั่งสำาคญัที่คณุหญงิยำ้าถงึสามครั้งสามครากค็อื...

‘ต้องแปลกใหม่นะจ๊ะหนูเบล ต้องสะดดุตา ใครเหน็กต็้องอ้าปาก

ค้าง เอาเครื่องเพชรชุดนี้ของอาไปลือกันสามปีไม่มีจบ ไม่ยากเกินไป

สำาหรบัหนูเบลใช่ไหมจ๊ะ’

จ้ะ ไม่ยากเลย!

สดุท้ายมอืทั้งสองที่ยื่นไปจบักระดาษร่างแบบกท็ิ้งสิ่งที่อยูใ่นมอืให้

ร่วงลงจากโต๊ะ ตามแบบร่างอกีสามแบบที่ร่วงลงไปก่อนหน้า

คางซึ่งวางเอาไว้บนโต๊ะทำางานเอนไปด้านขวา ศรีษะซึ่งกำาลงัปวด

หนบึองิซบแขนตวัเองที่ยดืตรงพาดโต๊ะไว้ ก่อนหญงิสาวจะร้อง ‘เฮ้อ’ ออกมา

ดวงตาคูง่ามซึ่งครำ่าเคร่งกบัแบบร่างมากว่าสามชั่วโมงปิดลงครูใ่หญ่ 

ก่อนเธอจะลมืตาขึ้น ดนักายจากท่านอนพงัพาบกลางโต๊ะทำางานขึ้นมานั่ง 

มอืไม้จดัแต่งผมข้างขมบัให้เรยีบ แล้วเลยไปจบัมวยผมซึ่งขมวดเอาไว้บน

ศรีษะง่ายๆ เมื่อรูว่้ามวยผมยงัอยูด่ไีม่หลดุลุย่ เธอกล็ดมอืลงมาดงึเสื้อแขน
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กดุสขีาวให้เข้าที่ แล้วจงึลกุขึ้นจากเก้าอี้

อาชีพของเธอนั้นใช่ว่านั่งติดโต๊ะแล้วจะคิดอะไรออก ทำางานได้

สำาเร็จ เป็นดีไซเนอร์ออกแบบจิวเอลรีต้องใช้จินตนาการและความคิด

สร้างสรรค์ ดังนั้นเมื่อสมองตันเสียแล้ว เบญจวรรณจึงเลือกที่จะไม่เค้น 

ความคดิไม่ได้เรื่องออกมา แล้วตดัสนิใจออกไปหาแรงบนัดาลใจด้านนอก

แทน

เปิดประตหู้องทำางานออกไปคอืหน้าร้านจวิเอลรขีองเบญจวรรณที่

ใช้ชื่อว่าเบลล่าจิวเอลรี ร้านนี้ตั้งอยู่ภายในห้างสรรพสินค้าสุดหรูกลาง

กรงุเทพมหานคร เธอเลอืกตกแต่งร้านด้วยสขีาว ผนงัสามด้านอวดเครื่อง

เพชรแสนสวย ซึ่งแต่ละชดุมกัมผีูจ้บัจองเอาไว้แล้ว ทว่ายงัไม่มารบัของไป

ลูกค้าของร้านมีแต่พวกผู ้ดีมีเงินทั้งจากในและนอกประเทศ  

ออร์เดอร์ของร้านแม้จะไม่มากนกั ทว่ากม็เีข้ามาไม่ขาด ทำาให้ร้านซึ่งตั้ง

อยู่ในโซนที่มคี่าเช่าหลกัแสนต่อเดอืนดำาเนนิงานอยู่ได้อย่างไม่ขดัสน

เบญจวรรณมองพนกังานซึ่งมอียู่ด้วยกนัสามคน แต่ละคนนั่งและ

ยนืประจำาตามจดุที่กำาหนดเอาไว้ สาวรปูร่างหน้าตาดสีองคนในเครื่องแบบ

สีขาวของร้านยืนอยู่หลังตู้โชว์ด้านหน้า ทั้งคู่กำาลังพูดคุยกับลูกค้าอย่าง

สภุาพ ส่วนสาวอกีคนซึ่งดมูอีายมุากกว่าใครนั่งอยูห่นา้เคานเ์ตอร์เกบ็เงนิ 

และเมื่อสาวใหญ่ผู้นั้นเหน็เธอเข้ากล็กุขึ้นแล้วยิ้ม

“เบลจะออกไปเดนิเล่นหน่อยนะคะพี่วนั”

วันดีซึ่งเดินมาหยุดตรงหน้าเจ้านายพยักหน้า “ค่ะ ถ้ามีลูกค้ามา

พบ พี่จะโทร. เข้ามอืถอืคณุเบลอย่างเคยนะคะ”

“ค่ะ” เบญจวรรณรบัคำา มมีอืขวารู้ใจเช่นนี้เธอกย็ิ้มออก

ทว่าหญิงสาวยังไม่ทันได้เดินออกจากร้าน ก็เกือบผงะถอยหลัง 

เมื่อมผีูช้ายร่างสูง ถอืข้าวของพะรงุพะรงัมายนืกางแขนขวางหน้าเธอเอาไว้

สาววัยยี่สิบเจ็ดเงยหน้ามองคนที่ขวางเธอเอาไว้ทันที แล้วหัวใจที่

เต้นแรงขึ้นมานิดก็ค่อยๆ ลดระดับกลับไปเต้นเป็นจังหวะปกติเช่นเดิม  
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รมิฝีปากเธอแย้มออกน้อยๆ เป็นรอยยิ้มส่งให้ชายหนุม่คนนั้นก่อนทกัทาย

“อ้าว พที”

พริภพยิ้มกว้างให้สาวรุ่นพี่ตรงหน้า รอยยิ้มเขาอ่อนหวานพอๆ กบั

หวัใจที่พองโตขึ้นทกุครั้งที่ได้พบเธอ “วนันี้ผมเอาของที่เพิ่งเสรจ็มาส่งครบั 

พอดแีวะไปบ้านคณุเบล ป้าสาเลยฝากของชอบของคณุเบลมาให้ด้วย”

“แม่พี่ไม่น่ารบกวนพีทเลย” เบญจวรรณพูดออกไปตามมารยาท 

ทว่าดวงตาเธอกลับแฝงแววยินดีที่ได้รู้ว่าอย่างน้อยทางบ้านก็ยังไม่ลืม

เลอืนเธอ

มือเล็กยื่นออกไปหมายจะรับของฝาก แต่พิรภพเบี่ยงกายหน ี

หวัเราะ ก่อนเดนิสวนเข้าไปด้านในร้าน เขาเดนิตรงเข้าไปหยดุรอยงัประตู

หน้าห้องทำางานของเธออย่างคุ้นเคย

เมื่อแขกเชื้อเชิญตัวเองแล้วแบบนั้น เบญจวรรณจึงไม่มีทางเลือก 

ได้แต่เดนิตามเขาไปแล้วเปิดประตูห้องทำางานให้

“เชญิค่ะ” เธอเอ่ยเชญิแขกเรยีบร้อยกเ็หลยีวมองวนัดซีึ่งรบีพยกัหน้า

ให้เธอช้าๆ เป็นเชงิรู้กนั

พิรภพอายุน้อยกว่าเธอราวสองปี เขาเป็นลูกชายของเพื่อน

แม่ที่ทำาโรงงานเจียระไนและเข้าเรือนเครื่องเพชรซึ่งเธอใช้บริการอยู่ เธอ

กบัเขารู้จกักนัมาเป็นสบิๆ ปีแล้ว แต่เขาเพิ่งมามปีฏกิริยิาแปลกๆ กบัเธอ

สองสามปีนี้เอง

เรื่องหนุ่มน้อยกบัแม่ม่าย แม้ทกุวนันี้อาจจะไม่ใช่เรื่องผดิปกตหิรอื

ใหญ่โต แต่สำาหรบัคนหวัโบราณแบบเบญจวรรณ...มนัใหญ่โตจนเธอเลอืก

ที่จะวางตัวให้ดี ให้เหมาะสม และไม่ทำาให้พิรภพคิดอะไรกับเธอมากไป

กว่านี้

ความรกั...คอืความรูส้กึที่คนหวัใจแตกสลายแบบเธอไม่คดิจะหวน

กลบัไปสมัผสัมนัอกีแล้ว
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พิรภพวางขนมของฝากลงบนโต๊ะทำางานของสาวรุ่นพี่ที่เขาพึงใจ 

แล้วยิ้มหวานให้เธออกีครั้งพร้อมส่งกล่องกำามะหยี่แบนซึ่งเกบ็เอาไว้อย่าง

ดใีนอกเสื้อนอกให้เธอ

นิ้วเขาสัมผัสฝ่ามือเธอเพียงแผ่วๆ ทว่าเพียงแค่นั้นก็พอจะทำาให้

ดวงตายบิหยตีามต้นตระกลูฝ่ายแม่เป็นประกายวาววาม “ด่วนและดอีย่าง

ที่คณุเบลต้องการครบั”

เบญจวรรณเปิดกล่องใส่แหวนหมั้นของคูร่กังบน้อย ซึ่งมอบแหวน

หมั้นเก่าของพ่อและแม่ให้เธอนำามาหลอมและสร้างใหม่

ผสานเก่ากับใหม่คือโจทย์ซึ่งเธอได้รับ และเมื่อเห็นผลสำาเร็จของ

มนั หญงิสาวผู้สร้างมนัขึ้นมากอ็มยิ้มอย่างพอใจ

เธอดงึแหวนผูช้ายแบบเรยีบซึ่งมเีพชรประดบัอยูเ่พยีงแค่เมด็เดยีว

ขึ้นมาดคูวามเรยีบร้อย ก่อนจะวางแหวนวงนั้นกลบัที่เดมิ แล้วจงึดงึแหวน

อกีวงซึ่งอยู่ข้างกนัขึ้นมา

แหวนวงน้อยของผู้หญิงไม่หนาหนักเหมือนอีกวง แต่บอบบาง

เหมอืนว่าถ้าจบัแรงไปนดิมนัอาจแตกหกัได้ รูปทรงด้านบนของแหวนคอื

ผลไม้ซึ่งเป็นชื่อเล่นของเจ้าสาว เพชรประดับตัวแหวนเป็นของเก่าสี่เม็ด

และเพิ่มอกีสี่เมด็เลก็ๆ ให้เตม็รปูผลไม้นั้น ไม่เกนิงบและได้รปูทรงในแบบ

ที่บ่าวสาวต้องการ

งานนี้ไม่ได้กำารี้กำาไรสกัเท่าไร แต่ที่เบญจวรรณรบัทำากเ็พราะสขุใจ...

สขุที่ได้เหน็คู่รกักำาลงัจะสร้างครอบครวัใหม่ กำาลงัจะมคีวามสขุด้วยกนั

“เป็นยงัไงบ้างครบั”

“ดมีากจ้ะ งานละเอยีดเรยีบร้อยเหมอืนเดมิ”

หลังจากพิรภพได้รับคำาชม เขาก็ยิ้มให้เธออีกครั้ง ยามนี้เขาดู

เหมอืนลูกหมาเชื่องๆ ยามถูกเจ้านายชม ถ้าเธอลูบหวัเขานดิ เกาคางให้

อกีหน่อย เขาจะเคลิ้มหลบัไปเลยไหม

ภาพในความคิดทำาให้เบญจวรรณอดยิ้มกว้างกว่าเคยไม่ได้ และ
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รอยยิ้มนั้นกเ็ป็นเหตใุห้พริภพมองคนตรงหน้าตาปรอย

เบญจวรรณเหน็สายตาหนุม่ตรงหน้าชดัเจนและรบีหบุยิ้มทนัท ีเธอ

วางแหวนลงในกล่อง ปิด แล้วเดนิเข้าไปนั่งที่เก้าอี้ อาศยัโต๊ะทำางานช่วย

กั้นเธอกบัชายหนุม่ซึ่งทำาให้เธออดึอดัเพราะความรกัที่ล้นออกมาจากดวงตา

เขา

“ขอบใจนะที่รบีทำางานให้พี่แล้วยงัมาส่งให้ด้วยตวัเองอกี”

“ผมเตม็ใจครบั เพื่อคณุเบล...ผม...” ใบหน้าขาวผ่องของพริภพมี

รอยแดงปรากฏขึ้นมาบรเิวณแก้มเลก็น้อย บ่งบอกว่าเขาเขนิอายที่จะพูด 

และสารภาพสิ่งซึ่งซกุซ่อนอยู่ในใจออกมา

‘กด็ ีเพราะฉนัไม่คดิอยากฟังมนัให้ต้องลำาบากใจเลยสกันดิ’

เบญจวรรณรบีพูดแทรกชายหนุ่มขึ้นมาว่า “ขอโทษนะจ๊ะ ถ้าพที

ไม่มธีรุะอะไรกบัพี่แล้ว พี่คงต้องขอตวั พอดพีี่นดัลูกค้าไว้ข้างนอกน่ะจ้ะ”

สีหน้าพิรภพสลดลงเหมือนลูกหมาที่ถูกนำาไปขังในกรง “ผมมา 

รบกวนคณุเบลใช่ไหมครบั”

เพราะนำ้าเสยีงเขามแีววน้อยอกน้อยใจ และเพราะเธอต้องร่วมงาน

กบัเขาอกีนาน เบญจวรรณจงึจำาต้องส่ายหน้า “อย่าพูดแบบนั้นส ิพี่ต้อง

ขอบคุณพีทต่างหากที่รีบนำางานด่วนมาส่งให้พี่ แต่พี่มีงานรออยู่จริงๆ” 

เธอพูดจบก็เอียงข้อมือเข้าหาตัวเพื่อดูนาฬิกาแล้วแสร้งอุทาน “ตายจริง 

พี่จะสายแล้ว”

เมื่อพิรภพเห็นคนที่ตัวเองแอบหลงรักผุดลุกขึ้นเหมือนเร่งรีบ  

จงึเสนอตวั “ถ้าอย่างนั้นผมไปส่งดไีหมครบั”

“อย่าดกีว่าจ้ะ พี่เกรงใจ ไม่อยากรบกวน”

“ผมเตม็ใจ”

“พี่รับความปรารถนาดีของพีทเอาไว้ด้วยใจจ้ะ แต่คงไม่สะดวกที่

จะให้พทีไปส่ง ตายจรงิ! พี่สายแล้ว ต้องขอตวัก่อนนะ” เธอพูดพลางเปิด

ลิ้นชัก วางแหวนคู่ลงไปแล้วหยิบกุญแจรถขึ้นมา พยายามไม่ไยดีสีหน้า
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งอนๆ ของชายหนุ่มที่บางครั้งกม็กีริยิาแบบเดก็หนุ่ม แล้วก้าวนำาเขาออก

จากห้องทำางานทนัที

เพราะคำาโกหก เบญจวรรณจึงจำาต้องขับรถออกมาจากห้าง-

สรรพสินค้าจริงๆ เธอคอยมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าพิรภพไม่ได้ขับรถ

ตามเธอมา แล้วถอนหายใจยาว

เธอไม่รูว่้าเพราะเหตผุลกลใด พริภพจงึได้แสดงท่าทคีล้ายกบัหลงรกั

เธอหวัปักหวัป�าเช่นนี้ เธอมอีะไรดอีย่างนั้นหรอื

รปูร่างหน้าตา...เบญจวรรณเหลอืบมองตวัเองผ่านกระจกมองหลงั 

ไม่ได้เข้าข้างตวัเองนะ แต่ใครๆ กบ็อกว่า แม้เธอจะอายเุลยเบญจเพสไป

แล้วหลายปี ทว่าเธอยงัดูสาว สวย ใสป๊ิงจนไม่มใีครเชื่อเลยว่าเธอมลีกูชาย

อายเุจด็ขวบแล้วหนึ่งคน

เมื่อเบญจวรรณคดิถงึลูกชาย คิ้วเรยีวกข็มวดเข้าหากนั จรงิอยู่ว่า

แม้เธอจะหน้าตาดี แต่ก็เป็นม่าย ผ่านการมีสามีแถมยังมีลูกติดมาอีก 

หนึ่งคน ดังนั้นแม้จะมีผู้ชายเข้ามาจีบเธอบ้าง แต่คนพวกนั้นก็มักจะ 

ไม่จรงิจงั เข้ามาเพื่อหวงัสนกุกบัแม่ม่ายเสยีมากกว่า

ฉะนั้นเบญจวรรณจงึวางตวัดเีสมอ เมื่อจำาต้องตดิต่อหรอืคบหากบั

ผูช้ายซึ่งมองแม่ม่ายแบบเธอว่าเคี้ยวง่าย คดิว่าเป็นของมตีำาหนเิอามาเป็น

คู่นอนกน็บัว่าเป็นบญุคณุอย่างยิ่งแล้ว

ผู้ชายที่แบกเรื่องสกปรกเอาไว้เต็มสมองพวกนั้น เบญจวรรณ

ขยะแขยงเป็นที่สดุ

แต่...จากสายตาและกริยิาของพริภพ เขาไม่ได้เป็นแบบผู้ชายพวกนั้น

เลยสกันดิ เขาสภุาพ ไม่เคยลวนลามหากำาไร แม้จะพูดเป็นเชงิเกี้ยวพา

เธออยู่บ้าง แต่กไ็ม่ได้หยาบโลนแฝงถ้อยคำาลามก

หรอืเพราะฐานะแม่ม่ายทรงเครื่องทำาให้เขาสนใจเธอ มแีค่ไม่กี่คน

เท่านั้นที่รู้ว่า หลังจากเธอหย่ากับเกียรติก้องแล้วเกริกไกรให้ค่าเลี้ยงดู 



38  ซาตานพิชิตรัก

น้องวินถึงร้อยล้าน เป็นเพราะบุญคุณของท่าน แม่ม่ายอย่างเธอจึง

สามารถตั้งตวัได้โดยไม่ต้องพึ่งพาใคร

พิรภพอาจรู้ว่าเธอรำ่ารวยมาจากแม่ของเธอที่เป็นเพื่อนสนิทกับแม่

เขา แต่เขากเ็ป็นลกูเจ้าของโรงงานผลติเครื่องเพชรเครื่องทอง ไม่ได้ยากจน

ข้นแค้นถงึขนาดต้องมาตามจบีสาวกระเป๋าหนกัเพื่อให้อุ้มชูสกัหน่อย

เบญจวรรณคดิอย่างไรกย็งัไม่ได้ข้อสรปุว่าผูช้ายคนนั้นชอบเธอจาก

สาเหตใุด ดงันั้นเธอจงึปัดเรื่องราวที่ยงัไม่สามารถหาข้อสรปุได้นี้ทิ้งไปเสยี 

เนื่องจากเรื่องบางเรื่องแม้ว่าเราจะหาเหตไุม่ได้ แต่เรากลบัสรปุผลของมนั

ได้อย่างชดัเจน

หลงัจากหย่า เธอกไ็ม่คดิจะมสีามใีหม่อกีแล้ว ดงันั้นต่อให้มผีู้ชาย

จรงิใจเข้ามาในชวีติ เธอกไ็ด้แต่ปฏเิสธ

ชวีติของเธอ ผู้ชายคนเดยีวที่เธอยอมรบัและจะรกัเขาให้มากที่สดุ

กค็อืน้องวนิ ลูกชายของเธอเท่านั้น

เกียรติก้องเสียเวลาโทรศัพท์อยู่ไม่กี่ครั้งก็ได้ข้อมูลของเมีย

เก่ามาจนเตม็สมอง

ตอนนี้เบญจวรรณยังติดต่อกับบรรดาเมียและแม่ๆ ของเพื่อนเขา

อยู่ เหตุเพราะเธอเปิดร้านขายเพชร เมียเพื่อนพวกนั้นจึงไปอุดหนุนกัน 

ไม่ขาดสาย ความสมัพนัธ์ระหว่างสาวๆ จงึดำาเนนิต่อเนื่อง ไม่เหมอืนเขา

ที่พอหย่ากบัเธอแล้วกไ็ม่สนใจตดิตามความเคลื่อนไหวใดๆ อกี นอกจากนี้

หากใครมาพูดเรื่องเธอให้เขาฟัง เขาจะชกัสหีน้าใส่อกีด้วย

ข่าวที่ได้รบัรู้มาทำาให้เกยีรตกิ้องประหลาดใจไม่น้อย เพราะทกุคน

ต่างพูดตรงกันว่า ตอนนี้เธอสวยขึ้นมากและเนื้อหอมสุดๆ มีหนุ่มน้อย 

หนุ่มใหญ่ตามจีบไม่ขาดสาย สถานะแม่ม่ายไม่ได้ลดคุณค่าของเธอลง

แม้แต่น้อย ตรงข้ามกลบัยิ่งทำาให้มผีู้ชายอยากเข้าหาเธอมากขึ้น

เมื่อเกยีรตก้ิองได้รบัรู ้ตะกอนในใจกเ็หมอืนถูกกวนให้ขุน่ เขาไม่เคย
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คิดถึงเมียเก่ามาก่อนเลย เธอเป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่พอได้มาแล้วก็... 

น่าเบื่อ!

เกยีรตก้ิองทอดตามองผนงัห้องนอนที่ว่างเปล่าตรงหน้า เมื่อหลาย

ปีก่อนบนผนงันี้เคยมรีปูเขากบัเธอแขวนอยู ่รปูที่ถ่ายก่อนวนัแต่งงานไม่กี่

วนันั้นดูเผนิๆ กส็วยด ีแต่ใครเล่าจะรู้ว่าเบื้องหลงัรูปสวยสดนั้นกว่าจะได้

มาลำาบากแค่ไหน

สวนดอกไม้ฉากหลังนั่นงดงามไม่มีที่ติ ทว่าอากาศยามสายแสน

ร้อนอบอ้าว ทำาให้คนที่รักสบายแบบเขาหงุดหงิด อึดอัด จนอาละวาด

โวยวายตลอดเวลา ส่วนเจ้าสาวน่ะหรอื เอาแต่หน้าซดีหน้าเซยีว ไม่โก่ง

คออาเจยีนกท็ำาท่าคล้ายจะเป็นลมอยู่ตลอดเวลา

ดงันั้นจงึไม่แปลกเลยที่พอรูปออกมามนัจงึดู...ประหลาด แม้ในรูป

ทั้งเขาและเธอจะโอบประคองใกล้ชิด ปากแย้มยิ้มสดชื่น แต่ดวงตาเขา

กลบัเตม็ไปด้วยความหงดุหงดิ และดวงตาเธอมแีต่แววตดัพ้อ

เขาไม่ชอบรูปนั้นเอาเสียเลย เพราะฉะนั้นหลังจากหย่าและ

เบญจวรรณย้ายออกจากบ้านหลงันี้ไป สิ่งแรกที่เขาทำาเมื่อย้ายกลบัเข้ามา

กค็อื ปลดรูปนั้นกบัมอืแล้วสั่งให้คนรบัใช้นำาไปทิ้ง

เบล...เวลาเขาคิดถึงผู้หญิงคนนั้น เขาไม่เคยคิดว่าเธอสวยหรือ 

น่าปรารถนาอกีต่อไปแล้ว แต่กลบัคดิว่าเธอน่าหงดุหงดิ น่ารำาคาญ อยู่

ใกล้แล้วอดึอดั เพราะ...สายตาที่เธอมองเขา ดวงตาคูน่ั้นมกัจะตดัพ้อต่อว่า 

หรอืไม่กต็ำาหนเิขาอยู่เสมอ

แต่มาวนันี้ เมื่อเขามเีป้าหมาย แม้ไม่ชอบ ไม่อยากเจอเธออกี ก็

ต้องกลำ้ากลนืเพื่อชยัชนะ เพื่อสมบตัขิองปัทมนนัท์จะได้ไม่ตกอยูใ่นมอืของ

พวกกาฝาก เขาต้องทน!

“เอาเถอะวะ กัดฟันหน่อย ไม่ถึงสิบปีหรอกน่าไอ้กบ คุณปู่เสีย 

เมื่อไหร่กค็่อยหย่าอกีรอบ สู้โว้ย!”
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พกิดัร้านภรรยาเก่าอยูใ่นหวัเกียรตก้ิองหมดแล้ว ดงันัน้เขาจงึ

หาร้านเบลล่าจิวเอลรีได้อย่างไม่ยากเย็น และเพราะมีเป้าหมายที่แน่ชัด 

เขาจงึเดนิฉบัๆ เข้ามาภายในร้านอย่างมาดมั่น พร้อมทั้งกวาดตามองหา

เป้าหมายที่ต้องพชิติ

“สวัสดีค่ะ” สาวใหญ่สวมเสื้อสีขาวกับกางเกงสีดำาเดินจากหลัง

เคาน์เตอร์เกบ็เงนิมาทกัทายเขาซึ่งยนือยูก่ลางร้านอย่างสภุาพ ใบหน้าเธอ

มรีอยยิ้มประดบั ทำาให้เกยีรตกิ้องยิ้มตอบและถามแบบไม่อ้อมค้อมตาม

สไตล์

“คณุเบลล่ะ”

ผูห้ญงิคนนั้นทำาหน้าสงสยัเลก็น้อยก่อนถาม “ไม่ทราบว่านดัเอาไว้

รเึปล่าคะ”

“เปล่า”

เมื่อวันดีได้ยินคำาตอบก็ลอบสำารวจผู้ชายตรงหน้าอย่างรวดเร็ว  

เท่าที่จำาได้เขาไม่ใช่หนึ่งในบรรดาผู้ชายที่ตามตอแยเจ้านายสาวจนมี 

คำาสั่งแบนไม่พบเดด็ขาด และดจูากเสื้อผ้า และเครื่องประดบั...นา่จะเป็น 

ไฮโซคนหนึ่ง คงจะมาเป็นลูกค้ากระมงั

วนัดคีดิเช่นนั้นจงึเชื้อเชญิลกูค้าซึ่งยงัไม่รูจ้กัชื่อไปนั่งรอที่โซฟาหน้า

4
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ห้องทำางานของเจ้านาย แล้วบอกให้เขาคอยอย่างสภุาพ ส่วนเธอเดนิเยื้อง

ไปนิดเพื่อเคาะประตูห้องทำางานของเบญจวรรณ แล้วเปิดเข้าไปเพื่อ

รายงานเรื่องลูกค้ากบัเจ้านาย

วันดีเพิ่งก้าวเข้าไปในห้อง ยังไม่ทันได้รายงานเจ้านายเรื่องลูกค้า

รายใหม่ เธอกต้็องเหลยีวกลบัมามองด้านหลงัเพราะได้ยนิเสยีงประตเูปิด

ออกอกีครั้ง

ไม่คาดว่าลกูค้าที่ดดูแีบบนี้จะทำาสิ่งที่ไร้มารยาท ผู้ชายคนนั้นไม่ยอม

นั่งรอที่โซฟา แต่กลบัถอืวสิาสะเปิดประตูเข้ามาเอง

“เอ๊ะคณุ!” วนัดอีทุานแล้วหนักลบัไปกางแขนกั้นผูช้ายคนนั้นไม่ให้

เดนิดุม่ๆ เข้าไปถงึตวัเจ้านายของเธอได้ ทว่าเพยีงแค่ชายคนนั้นผลกัแรงๆ 

เธอกเ็ซไปจนพ้นทาง

เกยีรตก้ิองก้าวเข้าไปหาเบญจวรรณซึ่งนั่งตะลงึอยูห่ลงัโต๊ะทำางาน

ด้วยรอยยิ้ม และโน้มตวัลงไปหอมแก้มเธอแรงๆ เหมอืนเขากบัเธอคุน้เคย

กนัเป็นอย่างดี

“ไม่เจอกนัตั้งนาน คดิถงึจงั”

‘ไม่เจอกันตั้งนาน...คิดถึงจัง’ สองประโยคนี้ยิ่งทำาให้เบญจวรรณ

เงยหน้ามองอดตีสามอีย่างงนุงงเข้าไปใหญ่ เพยีงแค่จู่ๆ  เขาโผล่มาที่นี่เธอ

กป็ระหลาดใจจะแย่แล้ว แล้วยงัมาพูดจาเหมอืน...เหมอืนใกล้ชดิสนทิสนม 

มไิด้พยายามหลบหน้ากนัมาตลอดห้าปีเลย

นี่เขาเป็นอะไรของเขา ผเีข้า หรอืว่าประสาทเสื่อม!

เมื่อเบญจวรรณตั้งสตไิด้ กเ็ลื่อนเก้าอี้ถอยไปด้านหลงั เพื่อให้ห่าง

จากสามเีก่าที่สดุเท่าที่เธอจะทำาได้ แล้วพนมมอืไหว้ทกัทายเขากลบัไป

“สวัสดีค่ะ ไม่พบกันนานนะคะ ไม่ทราบว่าคุณเกียรติก้องมีธุระ

อะไรกบัดฉินั...”

หญิงสาวยังพูดไม่ทันจบก็ต้องผงะ เมื่อเกียรติก้องยื่นนิ้วชี้มากด 

รมิฝีปากของเธอเอาไว้
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เขามสีทิธิ์อะไรมาทำาแบบนี้! 

เธอคดิพร้อมปัดนิ้วเขาออกไปจากรมิฝีปากแรงๆ ดวงตาที่กรดีอาย-

ไลเนอร์สดีำาจนคมกรบิมองสามเีก่าอย่างไม่พอใจ ทว่าดเูหมอืนคนในอดตี

จะไม่รูต้วั เพราะเขายงัยิ้มกว้างแล้วพูดเสยีงเลก็เสยีงน้อย

“ทำาไมเบลพูดกบัพี่แบบนั้นล่ะจ๊ะ เรยีกพี่เสยีเตม็ยศว่าคณุเกยีรต-ิ

ก้อง เรยีกตวัเองว่าดฉินั เบลทำาเหมอืนเราเป็นคนอื่นคนไกลกนัอย่างนั้น

แหละ”

งง...เบญจวรรณบอกได้คำาเดียวว่างงมาก นี่มันเกิดอะไรขึ้น 

“ขอโทษนะคะ ไม่ทราบว่าคณุมาที่นี่ทำาไม”

“ถ้าพี่บอกว่าคดิถงึ...กเ็ลยมาหา เบลจะเชื่อพี่ไหม”

เบญจวรรณส่ายหน้าทนัท ีก่อนมองไปยงัวนัดทีี่กำาลงัมองเธอและ

ถามด้วยสายตาว่าจะจดัการกบัคนที่บกุรกุห้องเธออย่างไรดี

นั่นส ิจะทำาอย่างไรกบัสามเีก่าคนนี้ดี

หญงิสาวใช้เวลาคดิไม่นานกส็่ายหน้านดิๆ ให้ลูกน้องแล้วสั่งเสยีง

เรยีบ “ขอนำ้าเปล่ามาให้แขกด้วยนะคะพี่วนั”

“แขก?” เกียรติก้องดูไม่พอใจในสถานะของตัวเอง ในขณะที่

เบญจวรรณเอ่ยยำ้าสถานะของเขาอกีครั้งด้วยนำ้าเสยีงหนกัแน่นและแววตา

ดดุนั

“แขกค่ะ! ไม่ทราบว่าคุณมาหาดิฉันด้วยเรื่องอะไรคะ” เธอถาม

ออกไปแล้วหัวใจก็ไหววูบ หน้าซีดลงเพราะสิ่งอัปมงคลที่แวบขึ้นมาใน

สมอง “...คณุปู่เป็นอะไรไปรเึปล่าคะ”

เกยีรตก้ิองรบีส่ายหน้าดกิ “โอ๊ย คณุปู่น่ะไม่เป็นอะไรหรอก สบายด ี

พี่ต่างหากที่ไม่สบาย”

เบญจวรรณเงยหน้ามองอดตีสาม ีไม่น่าเชื่อจรงิๆ วา่เวลาสามารถ

เปลี่ยนแปลงอะไรไปได้ถงึเพยีงนี้ ครั้งแรกที่เธอพบเกยีรตกิ้อง เขาสมาร์ต 

หล่อเหลา รวย มาดด ี เป็นหนุ่มในฝันของสาวๆ ในขณะที่เธอเป็นเพยีง
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นกัศกึษา เพิ่งพ้นอกพ่อแม่มาได้ไม่เท่าไร ดงันั้นจงึกะโปโลเตม็ทน ไม่มี

อะไรเหมาะสมหรอืคู่ควรกบัเขาเลย

แต่ดูในตอนนี้ เวลาห้าปีเปลี่ยนเธอจากหญิงสาวไร้เดียงสาเป็น 

นกัธรุกจิซึ่งดลีงานกบัไฮโซไฮซ้อ นกัธรุกจิพนัแปดร้อยล้าน หรอืบางครั้ง 

กถ็งึขั้นเป็นเชื้อพระวงศ์ของต่างประเทศ

งานที่ทำาสร้างเบญจวรรณให้แขง็แกร่ง ทนัสมยั ทนัคน ไม่ขลาด

เขลาหรือขลาดกลัวอีกต่อไป ในขณะที่เวลาเปลี่ยนหนุ่มรูปงามให้กลาย

เป็น...ก้อนไขมนัเคลื่อนที่ได้!

เอาเถอะ เขาอาจจะไม่ได้อ้วนกลมจนกลิ้งได้ แต่...กอ็วบนั่นแหละ

ดูพงุนั่นส ิไหนจะไขมนัที่พอกอยู่ที่คางเขาอกี ทำาไมคนที่เคยภูมใิจ

ในรูปลักษณ์ของตัวเองอย่างยิ่งจึงได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวให้อ้วนเผละ 

แบบนี้นะ

“ไม่สบายเหรอคะ เป็นอะไรคะ เบาหวาน ตับแข็ง มะเร็งปอด  

หรอืว่า...เอดส์”

เล่นแรง! แต่ละโรคที่อดตีภรรยาเอ่ยออกมานั้นฟังได้ที่ไหน เกยีรต-ิ

ก้องแทบจะระงบัความเดอืดดาลเอาไว้ไม่ไหว แต่...เขากต็้องทน ต้องยิ้ม 

ต้องเดินเข้าไปใกล้เธอยิ่งขึ้น ส่งสายตาหวานไปออดอ้อน “โรคที่พี่เป็น 

ร้ายแรงกว่านั้นเยอะ...โรคคดิถงึ”

ขนอ่อนทั่วตวัเบญจวรรณลกุพรึ่บพร้อมกนั จู่ๆ เธอกร็ู้สกึขมในคอ

จนอยากจะอาเจยีน

“พี่คดิถงึเบล”

หญงิสาวผดุลกุขึ้นแล้วเดนิหนผีู้ชายที่ทำาตาหวานใส่ “ไม่ขำาค่ะ”

“พี่ก็ไม่ได้พูดให้ขำานี่” เกียรติก้องโต้กลับไปพลางสาวเท้าตาม

เบญจวรรณที่กำาลงัเดนิหนเีขาไปรอบโต๊ะทำางาน

พอเขายืนกรานเรื่องน่าขันนี้ หญิงสาวก็หยุดเดินหนี เธอปักหลัก

ยนืนิ่งอยู่หน้าโต๊ะทำางานของตวัเอง เบญจวรรณในวนันี้ไม่ใช่เบญจวรรณ
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คนเก่า เธอมอีำานาจ มคีวามมั่นใจพอที่จะไม่หน ีแต่จะหนักลบัไปสู้ยบิตา

เมื่อหญงิสาวตั้งสตไิด้ ดวงตาคมเฉยีบกฉ็ายประกายแกร่งกล้า เธอ

สบตาหวานเชื่อมคู่นั้นได้อย่างไม่ยี่หระ

“ถ้านี่ไม่ใช่เรื่องขำาขัน พูดจบแล้วก็กรุณากลับไปเถอะค่ะ ดิฉันมี

งานต้องทำา ไม่ว่างมาสนใจเรื่องไร้สาระแบบนี้”

แม้ว่าการปฏิเสธจะเป็นสิ่งที่เกียรติก้องคิดเอาไว้อยู่แล้ว ทว่าเขา 

ไม่คดิเลยว่าเธอจะปฏเิสธเขาได้อย่างเดด็ขาดถงึเพยีงนี้ ดทู่าว่าการงอนง้อ

ขอคนืดจีะไม่ง่ายอย่างที่เขาคดิเสยีแล้ว แต่...ไม่มอีะไรเหนอืความสามารถ 

และความพยายามของเขาไปได้หรอก หลายปีก่อนเธอก็เคยปฏิเสธเขา

แบบนี้ แล้วผลเป็นอย่างไร

หนุ่มร่างท้วมหยดุเดนิกดดนัอดตีภรรยา รอยยิ้มกรุ้มกริ่มจางหาย

ไปจากใบหน้า เขาแสร้งถอนหายใจแล้วพมึพำา “พี่ไม่คดิเลยว่าเบลจะโกรธ

จะเกลยีดพี่ถงึขนาดนี้”

เธอไม่ได้แก้ตวัว่าไม่ได้โกรธไม่ได้เกลยีดเขา แสดงว่าแค้นเขามาก

เอาการอยู่

“เบลรูไ้หมว่า ที่ผ่านมาพี่ไม่เคยโผล่หน้ามาให้เบลเหน็เพราะอะไร” 

เขาถอนหายใจออกมาอกีเฮอืก “พี่กลวั กลวัจะเหน็สายตาของเบล พี่ทน

ไม่ได้ที่จะเหน็เบลมองพี่เหมอืนเป็นศตัรู”

เกยีรตก้ิองแก้ตวัพลางมองคนที่จ้องเขานิ่งๆ แม้ดวงตาเธอจะไม่ได้

มปีระกายกร้าวอกีต่อไปแล้ว แต่...มนักไ็ม่ได้มแีววอ่อนหวานแต่อย่างใด

“พี่ยอมรับว่าตอนที่พี่หย่าขาดจากเบล...พี่มันเห็นแก่ตัว แต่นั่นก็

เป็นเพราะว่าพี่ยงัเดก็ ยงัรกัสนกุ ยงัอยากเที่ยวเล่น ไม่อยากรบัผดิชอบ...”

ก่อนที่เกยีรตกิ้องจะมโีอกาสได้ปั้นเรื่องโกหกจนจบ เบญจวรรณก็

ยกมอืขึ้นแล้วรบีพูดแทรกตดับทเสยีก่อน “เอาละค่ะ หยดุพูดถงึอดตีสกัที

เถอะ ตอนนี้พวกเราเดนิมาไกลเกนิกว่าจะย้อนกลบัไปแล้ว ไม่มปีระโยชน์

อะไรที่จะพูดถงึมนั กรณุาเข้าเรื่องเสยีท”ี
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“จริงสินะ เรื่องของเรามันจบไปแล้ว...” เกียรติก้องแกล้งก้มหน้า 

และทำาหน้าคล้ายนกัโทษที่ถูกตดัสนิประหารชวีติไปแล้ว

ท่าทางราวหมาป่วยของเขาไม่ได้ทำาให้เบญจวรรณนึกสงสารแต่

อย่างใด เรื่องระหว่างเขากบัเธอมนัเกดิขึ้นและจบลงไปนานแล้ว นานเสยี

จนเธอกลบฝังอดีตอันปวดร้าวได้สำาเร็จ ไม่รู้สึกอะไรกับแผลเป็นซึ่งจารึก

อยูใ่นหวัใจของตวัเองอกีต่อไปแล้ว เธอเข้มแขง็และรบัมอืทกุสถานการณ์

ได้สบายมาก!

“ถ้าวนันี้คณุมาเพื่อบอกดฉินัว่าคณุรูส้กึเสยีใจ รู้สกึผดิ ดฉินักย็อม

ยกโทษให้คุณ จากนี้ต่อไปเราไม่ติดค้างอะไรกันอีก ขอให้หมดเวรหมด

กรรมกนัแต่เพยีงเท่านี้ ลาก่อนค่ะ”

เธอตดัรอนและไม่เหลอืเยื่อใยใดๆ จรงิๆ น่ะหรอื

เขาถามตวัเองในใจ และคำาตอบที่ได้กค็อื...ไม่จรงิ! เพราะเขารู้ว่า

สายสมัพนัธ์ระหว่างเขากบัเธอเจรญิเตบิโตขึ้นเรื่อยๆ และเธอกท็ะนถุนอม

ดูแลเจ้าสายสมัพนัธ์นั้นเป็นอย่างดี

“พี่อยากพบลูกของเราบ้าง”

ดวงตาเฉยชาเปล่งประกายวาววบัขึ้นในทนัททีี่เขาเอ่ยถงึลูก 

‘ดูเหมอืนเราจะตไีด้ถูกจดุ!’ เขาคดิ

คำาว่า ‘ลูก’ คำาเดียวทำาให้เบญจวรรณรู้สึกทั้งเจ็บปวดและ 

หวาดกลัวไปพร้อมกัน เธอมองเกียรติก้องอย่างจับผิด อยากรู้ว่าเขา

ต้องการอะไรกนัแน่ แต่กไ็ม่พบอะไรนอกจากสายตาซื่อๆ เหมอืนลูกหมา

หลงทาง

นี่เขาไม่ได้คดิจะมาแย่งลูกไปใช่ไหม

“ตั้งแต่เขาเกดิ พี่ไม่เคยอุม้เขาเลย ไม่เคยบอกเขาว่าพี่รกัเขาแค่ไหน 

เขา...รู้จกัพ่อเขาบ้างรเึปล่า เบลเกลยีดพี่ถงึขนาดสอนให้ลูกเกลยีดพี่ด้วย

รเึปล่า”

เบญจวรรณก้าวถอยหลงัไปสองก้าว แข้งขาอ่อนจนต้องเอนสะโพก
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พงิโต๊ะทำางานเอาไว้

หลายปีก่อนเธอเคยคิดถึงวันนี้ วันที่เกียรติก้องเดินกลับเข้ามาใน

ชีวิตของเธอ มาคุกเข่าขอโทษ มาบอกว่าเขาผิดไปแล้ว มาอุ้มชูน้องวิน 

ทำาให้ลูกรบัรู้ว่าเขามพี่อที่เคยถามหา และพ่อคนนั้นกร็กัเขายิ่ง

“ถ้าพี่ขอมาพบลูกบ้าง เบลจะอนญุาตไหม”

เขามาทำาไมตอนนี้ ตอนที่เราสองแม่ลูกตัดเขาออกไปจากชีวิตได้

เดด็ขาดแล้ว!

“เบล...” เมื่อเขายื่นมอืมาหมายจะแตะมอืเธอ เบญจวรรณกย็กมอื

ขึ้นกอดอก

“ยงัไงน้องวนิกเ็ป็นลกูของคณุ ดฉินัคงเป็นแม่ที่แย่มากหากสอนให้

ลกูเกลยีดพ่อ หรอืกดีกนัไม่ให้พ่อลกูได้พบหรอืรูจ้กักนั เอาเถอะค่ะ ถ้าคณุ

อยากจะมาพบลูก ดฉินักจ็ะให้พบ”

เมื่อแผนสำาเร็จไปหนึ่งขั้น เกียรติก้องก็ยิ้มกว้างพร้อมถลาเข้ามา 

กอดเมยีเก่าแรงๆ หนึ่งครั้ง แล้วรบีปล่อยเพื่อไม่ให้เธอมองว่าเขากำาลงัหา

กำาไรจากเธอ

อมื...แต่ทนัททีี่ได้กอด ความรูส้กึเก่าๆ ที่น่าจะลมืเลอืนไปแล้วกลบั

หวนเข้ามาในห้วงคำานงึอกีครั้ง

เบญจวรรณคงเป็นผูห้ญงิคนเดยีวในบรรดาสาวๆ ของเขาที่ไม่ชอบ

ใช้นำ้าหอม ทว่ากลิ่นกายสาวแท้ๆ ซึ่งไม่ได้ปรุงแต่งนั้นกลับยวนใจยิ่งนัก 

ผวิกายเธอนุ่มละมนุ หอมอ่อนๆ ด้วยกลิ่นแป้งเดก็ ยิ่งได้ลูบไล้ คลกุเคล้า 

กย็ิ่งเพลนิ

เกยีรตก้ิองมองเธอด้วยสายตาหวานเยิ้ม ทำาเอาเบญจวรรณขนลกุ

ขึ้นมาอีกครั้ง เธอก้าวถอยหลังไปอีกสองก้าว ยกมือขึ้นลูบแขนตัวเองที่

เมื่อครูส่มัผสักบัผวิกายเขาแรงๆ ราวกบัต้องการจะขบัไล่สมัผสัที่ยงัตดิตรงึ

อยู่ออกไป

“วนั...เสาร์ดไีหมคะ คณุสะดวกไหม”
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คำาถามนี้ดงึเกยีรตกิ้องออกมาจากภวงัค์ “หอื อะไรนะ”

คิ้วเรยีวขมวด “นี่คณุอยากมาพบลูกหรอืต้องการอะไรกนัแน่”

พอเสยีงภรรยาเก่าเข้มขึ้น เกยีรตก้ิองกห็วัเราะเบาๆ “ขอโทษท ีพี่...

เผลอคิดถึงอดีต” เขาแสร้งปั้นหน้าให้เศร้าซึม แต่มันจะเรียกร้องความ

สนใจและเห็นใจได้อย่างไร ในเมื่อเบญจวรรณเมินหน้าไปทางอื่นอย่าง 

ไม่คดิจะมอง

โว้ย! การงอนง้อคนนี่มนัยากจงั

“อดตี...” เบญจวรรณทวนคำา ดวงตาลอยไปไกล ทว่าเพยีงครูเ่ดยีว

เท่านั้นนกัสู้กต็วดัสายตากลบัมามองสามเีก่า “อดตีบางเรื่องเรากไ็ม่ควร

เกบ็มาคดิถงึ เพราะคดิถงึทไีรกร็งัแต่จะถ่วงความเจรญิ”

เกียรติก้องไม่อยากคิดว่า ‘น้องเบล’ ที่แต่ก่อนเคยก้มหน้ารับคำา  

เขาเพียงอย่างเดียว วันนี้จะลุกขึ้นมาด่าเขาอ้อมๆ ว่าเป็นตัวถ่วงความ

เจรญิ เธอคงไม่คดิแบบนั้นหรอกน่า เขาต้องคดิมากไปแน่ๆ

ผู้ชายที่พี่ๆ ต่างลงความเห็นว่าถ่วงความเจริญแก่สกุลปัทมนันท์

เป็นที่สดุ คดิเข้าข้างตวัเองเสรจ็สรรพกถ็อนหายใจอย่างเศร้าสร้อย แล้ว

พมึพำาออกมาว่า “อดตีที่ไม่ดพีี่ไม่คดิถงึมนัหรอกจ้ะ แต่อดตีที่งดงามนี่ส ิ

ที่พี่อดคดิถงึไม่ได้ ยิ่งคดิถงึขึ้นมาทไีรกอ็ดเสยีดายไม่ได้ มเีพชรอยู่ในมอื

แท้ๆ กลบัปล่อยให้หลดุมอืไป”

หญิงสาวกลอกตามองเพดานก่อนเดินไปนั่งเก้าอี้ประจำาตำาแหน่ง

และตัดบท “สรุปว่า ถ้าคุณอยากพบลูกก็มาพบฉันที่นี่วันเสาร์นะคะ  

วนันั้นน้องวนิจะมาที่ร้านเป็นประจำา สวสัดคี่ะ” เธอยกมอืไหว้ไล่เขาแล้ว

ก้มหน้าก้มตาทำาเป็นสนใจกบัแบบร่างเครื่องเพชรตรงหน้า

“เบลไล่พี่” เกยีรตกิ้องพ้อนำา้เสยีงซมึเซา “กส็มควรอยู่หรอก งั้น 

วนันี้พี่ไปก่อนนะ แล้วพบกนัวนัเสาร์”

เพราะเป้าหมายที่พุ่งชนสำาเรจ็ไปด่านหนึ่งแล้ว วนันี้เกยีรตกิ้องจงึ

ยอมรามอืไปก่อน แต่เขายอมถอยในวนันี้กเ็พื่อรกุในวนัหน้า ‘ลูก’ จะเป็น
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เครื่องมอืผกูเธอกบัเขาให้กลบัมาตดิกนัเหมอืนปาท่องโก๋อกีครั้ง แม้เธอจะ

ไม่ต้องการกต็าม

หลังจากพระอาทิตย์ลาลับแสงไปราวสามชั่วโมง บรรดาเสือ

ร้ายแห่งป่าคอนกรตีกไ็ด้เวลาออกมาหาเหยื่อ

นางเนื้อทรายขาวๆ อวบๆ เดนิส่ายสะโพกยั่วโนมเนื้ออยู่ตรงหน้า 

บรรดาเสือร้ายปาดนำ้าลายพร้อมวิพากษ์วิจารณ์ถึงเหยื่อเนื้อหวานที่เดิน

ยั่วยวนอยู่ตรงหน้าอย่างถงึพรกิถงึขงิ

“คนนั้นเอาแปดไปเลยพวก แม่คุณเอ๊ย...อกเป็นอก เอวเป็นเอว  

สะโพกงี้...” เสอืดำา ผู้มใีบหน้าคมเข้มสูดปาก

เสอืภเูขาที่นานๆ ที่จะลงมาจากดอยรบีเหลยีวมองตามแล้วพยกัหน้า

เหน็ด้วย ในขณะที่เจ้าป่าเยี่ยงเกยีรตก้ิองเบ้ปาก ก่อนทำาลายความฝันของ

เพื่อนสนิททั้งสองด้วยการบ่งบอกสรรพคุณของนางเนื้อทรายแสนสวยที่

เพิ่งยรุยาตรจากไป

“ยายนั่นน่ะเหรอ ดูภายนอกก็ดีหรอก แต่พอคลุกวงในแล้วเหลว 

เป๋ว หย่อนยาน เหมอืนเอาเขม็ไปควานในยางรถยนต์”

ดรัณกับภูพยับแทบพ่นเหล้าออกจากปากเมื่อฟังเพื่อนสุดเลิฟ

บรรยายสรรพคณุคนงามออกมาแบบนั้น ทั้งคูม่องนางเนื้อทรายหุน่น่าเซยีะ

อีกครั้งอย่างเสียดาย ก่อนถอนสายตากลับมาและไม่เหลียวกลับไปมอง

อกีเลย

“วนันี้แกเป็นอะไรฟะไอ้กบ ตั้งแต่มากก็รอกแต่เหล้า ไม่เฮฮาร่าเรงิ

เหมอืนเคย” ดรณัเพื่อนสนทิหมายเลขหนึ่งของเกยีรตกิ้องทกั

“เบื่อ”

มารดำามารขาวคู่ซี้ที่นานๆ จะพบกนัทหีนัมามองหน้ากนั ก่อนดรณั

จะหวัเราะแล้วกระเซ้าเพื่อน “จรงิสนิะ พกันี้ได้ข่าวว่าแกเบื่อของใหม่เลย

หวนกลบัไปหมายจะกนิบะหมี่ค้างปีชามเก่านี่หว่า”
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เกยีรตก้ิองหรี่ตามองเพื่อน “นี่ถ้าฉนัไม่ได้คบกบัแกมาตั้งแต่ตนีเท่า

ฝาหอยละก ็ป่านนี้แกได้กนิตนีฉนัไปแล้วไอ้แดน”

“อยู...” ดรณัมไิด้เกรงกลวัเพื่อนอย่างที่ใครหลายคนกลวั มติรภาพ

ของมารร้ายทั้งสามเหนียวแน่นถึงขั้นใช้เลเซอร์ตัดก็ยังไม่ขาด “เอาจริง 

เหรอวะ ฉนัไม่เคยเหน็แกทิ้งอะไรแล้วกลบัไปตามเกบ็สกัครั้งเลยนี่หว่า”

“ถ้าเป็นแบบน้องเบล ใครวะจะไม่อยากเกบ็ ยิ่งตอนนี้เป็นแม่ม่าย

ทรงเครื่อง ทั้งสวยขึ้นแล้วกร็วยเว่อร์ หนุ่มๆ นี่ตอมกนัเกรยีว”

เพราะภูพยับซึ่งย้ายสำามะโนครัวไปอยู่บนภูสูงเพื่อทำารีสอร์ตตั้ง

หลายปีแล้วดันพูดเหมือนรู้เรื่องของคนพื้นราบ รู้แบบรู้ลึกรู้ดีเสียด้วย 

เกยีรตกิ้องกบัดรณัจงึหนัไปมองคนบนภูด้วยสายตาฉงน

ภพูยบัเหน็เพื่อนมองมาแบบนั้นกห็วัเราะเก้อๆ ก่อนสารภาพ “เมื่อ

ไม่นานมานี้ฉนัเพิ่งไปหาน้องเบลมาว่ะ”

ลำาแข้งอวบของเกียรติก้องเกือบเหินหาวไปสอยปากเพื่อนรักที่ริ 

ตท้ีายครวัเขา แต่ดนีะที่เพื่อนทั้งสองคนไม่ได้อวบระยะสดุทา้ยเหมอืนเขา 

ภูพยบัซึ่งนั่งอยู่ไกลสดุจงึพลกิกายหนทีนั และดรณัที่นั่งอยู่ตรงกลางกร็บี

รั้งตวัเกยีรตกิ้องเอาไว้ ไม่ให้เขาตามไปซำ้าภูพยบัได้

“เฮ้ยๆ ไอ้กบ เดี๋ยว แกอย่าเข้าใจผดิสวิะ” ภูพยบัรบีอธบิาย “ที่ฉนั

ไปหาเบลกเ็พราะไปซื้อแหวนโว้ย”

“แล้วทำาไมแกต้องไปร้านเมยีฉนัด้วย! ร้านอื่นมถีมเถไป แบบนี้มนั

ไม่โปร่งใส” เกยีรตกิ้องยงัฮดึฮดั จนภูพยบัต้องบอกอย่างหมดเปลอืก

“ฉนัไปซื้อแหวนมาหมั้นสาวโว้ย ฉนักำาลงัจะแต่งงาน แล้วที่เลอืก

ร้านน้องเบลกเ็พราะอยากอดุหนนุเขา เหน็เขาเป็นแม่ม่ายเลี้ยงลูกตวัคน

เดียวก็เลยสงสารโว้ยสงสาร ไม่มีอะไรมากกว่านั้น” ภูพยับอธิบายจบก็

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ก่อนพูดต่อ “พอไปถึง เห็นเขาสบายดีก็เลยพูดจา

กนับ้าง ได้เหน็ลูกชายแกด้วยไอ้กบ กำาลงัน่ารกัเชยีว”

เกยีรตกิ้องทำาหน้าประหลาด “ลูกชายฉนั...น่ารกัเหรอ”
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“เออ น่ารักผิดพ่อมัน” ภูพยับตอบแล้วก็ต้องรีบหลบลำาแข้งเหิน

หาวของเกยีรตก้ิองซึ่งเกอืบจะเสยเข้าที่ปลายคางเขาอกีหน “แกไม่เคยไป

ดูดำาดูดลีูกแกเลยสนิะ”

เกียรติก้องชะงัก ตัวแข็งเหมือนหินเมื่อได้ยินคำาถามของเพื่อน 

เกี่ยวกบัเลอืดเนื้อเชื้อไขที่เขาไม่เคยสนใจไยดมีาก่อน
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ปกตแิล้วหากใครพดูถงึลกูและเมยีเก่าของเกยีรตก้ิองขึน้มา 

ชายหนุ่มเป็นต้องลุกขึ้นมาอาละวาดแล้วเดินหนี เกียรติก้องปิดหูปิดตา 

ไม่อยากรูเ้รื่องสองแม่ลกูนั่นมานาน...นานมาก ดงันั้นเมื่อวนันี้ยอมเปิดใจ 

เพื่อนรกัทั้งสองที่รู้ผดิชอบชั่วดแีล้ว จงึได้โอกาสพูดสั่งสอนเพื่อนถงึเรื่องนี้

“ลกูแกโตกว่าลกูฉนัหน่อย แต่เรยีนโรงเรยีนเดยีวกนัว่ะ เวลาฉนัไป

รบัลูก เลยได้เหน็ลูกแกกะน้องเบลบ่อยๆ”

เกยีรตกิ้องมองหน้าดรณั “แกไม่เหน็เคยบอกฉนั”

“ถ้าฉันบอกแล้วแกจะฟังไหม” ดรัณย้อนถาม ที่ผ่านมาเพื่อนซี้ 

ทั้งสามจะเล่นปิดตาตีหม้อด้วยกันอย่างสนุกสนาน ชีวิตในวัยหนุ่มของ

พวกเขาเกนิลมิติกว่าหนุม่ๆ ทกุคนเลยกว่็าได้ แต่พอแต่งงาน เขากล็ด ละ 

และถ้าอยากขึ้นมากจ็ะเลอืกกนิอย่างระวงัเพื่อไม่ให้ทางบ้านรู้

บอกตรงๆ เลยกไ็ด้ว่าชวีติของเกยีรตก้ิองเป็นตวัอย่างที่เลวจนดรณั

ไม่คิดจะเดินตาม เขารักภรรยาและลูกเกินกว่าจะยอมให้ครอบครัว

แตกแยกเพราะความไม่รู้จกัหยดุไม่รู้จกัพอเหมอืนเพื่อน

“ฉนัแอบมองสองแม่ลกูนั่นนานแล้ว กค็อยดแูทนแกนั่นแหละ เหน็

เขาสบายดีก็เบาใจ รู้สึกผิดน้อยลงหน่อยที่ก่อนนี้ไม่เคยห้ามแกเที่ยวจน

ทำาให้ชวีติครอบครวัของเขากบัแกต้องพงัลง แต่...กเ็พราะไม่เคยช่วยอะไร

5
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เขานี่แหละ ฉนัถงึได้ไม่กล้าออกตวัทกัทาย ได้แต่แอบมอง จนเมื่อวนัพ่อ

ปีที่แล้วฉนัถงึได้เจอเขาจงัๆ หลบไม่ทนั น้องเบลดูดขีึ้นมาก เหน็ไกลๆ ก็

ว่าสวยแล้วนะ แต่พอเจอใกล้ๆ บอกตรงๆ ว่าถ้าไม่รู้ว่าเขาเคยแต่งงาน 

มลีูกแล้ว ฉนัไม่มวีนัเชื่อเดด็ขาดว่าเขาไม่ใช่สาวโสดซงิๆ”

ภูพยับพยักหน้าเห็นคล้อยตามเพื่อนพร้อมเสริม “จริง เมื่อก่อน 

น้องเบลกใ็สๆ น่ารกัอยู่แล้ว แต่ตอนนี้ โหย...แจ่ม”

“เฮ้ยๆๆ ที่พูดถงึอยู่น่ะเมยีฉนันะโว้ย ไม่ต้องชมโฉมมาก”

“เมยี” ดรณัฟังตำาแหน่งของเบญจวรรณจากปากเพื่อนแล้วขำา “แก

พูดตกไปคำานะไอ้กบ ไม่ใช่เมยีเฉยๆ แต่เป็นเมยีเก่า”

“หรือว่าแกคิดจะไปง้อ ขอคืนดีกับน้องเบลจริงๆ” ภูพยับกระเซ้า

เพื่อนแล้วรีบหลบ เพราะคิดว่าอีกเดี๋ยวไอ้เพื่อนรักคงฟาดมือหรือเท้ามา

อกี ทว่า...ผดิคาด เกยีรตกิ้องไม่ปฏเิสธแต่ยกแก้วเหล้าขึ้นจบิแทน

เพื่อนรักที่คนหนึ่งมีครอบครัวไปแล้วและอีกคนกำาลังจะสร้าง

ครอบครวัเหน็ดงันั้นกย็กมอืขึ้นชี้หน้าเกยีรตกิ้อง แล้วพูดพร้อมกนั

“ไอ้กบ อย่าบอกนะว่า...”

ไม่ต้องรอให้เพื่อนทาย เกียรติก้องก็ยักไหล่แล้วยอมรับออกมา

หน้าตาเฉย “ฉนักำาลงัง้อเบลอยู่”

ดรณักบัภพูยบัหวัเราะร่วน ตบหลงัตบไหล่เพื่อนอกีรอบ จนเกยีรต-ิ

ก้องต้องร้องห้าม ด้วยกลวัว่าเขาจะชำ้าในตายก่อนได้แต่งงานอกีรอบ

“แกทำาถูกแล้วไอ้กบ น้องเบลเขาดแีสนด ีหย่ากบัแกมากต็ั้งหลาย

ปี มหีนุ่มๆ วอแวยงักะผึ้งตอมดอกไม้ แต่เขาไม่เคยทอดตามองใครเลย 

เหน็เลี้ยงลูกอยู่คนเดยีวงกๆ เป็นเมยีในอดุมคตเิลยนะเว้ย” ดรณัชมยาว

เหยียดในฐานะที่เขาแอบไปเหล่เมียเก่าเพื่อนอยู่บ่อยๆ “แกรู้ไหมว่างาน

วนัพ่อน่ะ สองแม่ลกูคูน่ี้น่าสงสารแค่ไหน ในขณะที่เดก็แปดสบิเปอร์เซน็ต์

ของโรงเรยีนมพี่อไปร่วมงาน เดก็อกียี่สบิเปอร์เซน็ต์ ซึ่งรวมลูกแกด้วย...

ไม่มพี่อ”
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ดรณัถอนใจเมื่อหวนคดิถงึสายตาของเดก็ชายที่มเีค้าหน้าเพื่อนรกั 

“ลูกแกน่าสงสารมากกว่าเดก็คนอื่นๆ เพราะอะไรรู้ไหม เพราะพ่อยงัเมา

หวัโด่อยู่ ไม่ได้ตายจากสกัหน่อย แต่กไ็ม่เคยพบ ไม่เคยเหน็กนั ถงึจะมี

แม่ แต่กท็ดแทนพ่อไม่ได้หรอกไอ้กบ...ฉนัดใีจนะที่วนันี้แกคดิได้ แม้จะช้า

ไปหน่อยกต็าม”

เกียรติก้องก้มหน้ามองพื้นห้อง อาการของเขาอาจทำาให้เพื่อน 

ทั้งสองคิดว่าสำานึกผิด แต่เอาเข้าจริงเขาก้มหน้าซ่อนแววตาก็เพราะ 

ไม่อยากให้เพื่อนจบัผดิได้ต่างหาก ว่าที่แท้เขาไปง้อเมยีเก่าเพราะอะไร

เมื่อเพื่อนตบแรงๆ ที่ไหล่เขาคล้ายกบัให้กำาลงัใจอกีครั้ง เกยีรตก้ิอง

กเ็งยหน้าขึ้นมายิ้ม

“เออ ฉันรู้แล้วว่าผิด ตอนนี้ก็พยายามจะง้อเขาเต็มที่ ไม่ว่าจะ

ลำาบากแค่ไหน ฉนักจ็ะเอาเมยีเอาลูกกลบัคนืมาให้ได้”

“เราจะเชยีร์แกไอ้กบ มอีะไรให้ช่วยกบ็อกกนัได้นะเว้ย” ภพูยบัเอ่ย

ปาก ทว่าเกยีรตกิ้องหวัเราะ

“ปรมาจารย์ด้านการจีบสาวแบบฉันไม่ต้องให้ไอ้พวกไม่มีนำ้ายา

แบบพวกแกมาสอนหรอกเว้ย”

สามหนุม่หวัเราะร่วน ในตอนนั้นไม่มใีครคาดคดิเลยว่า ปรมาจารย์

ด้านการจบีสาวระดบัเทพกำาลงัจะถกูผูห้ญงิคนหนึ่งสั่งสอนอย่างหมดท่า!

บ่ายวันเสาร์ เกียรตก้ิองมาตามนดัโดยไม่ลมืหอบหิว้ของฝาก

มาให้ทั้งภรรยาเก่าและลูกชาย

ของฝากเบญจวรรณคือเค้กร้านโปรดของเธอ ส่วนลูกชายนั้นเขา

ซื้อรถบงัคบัสแีดงซึ่งมรีปูทรงคล้ายรถที่เขาใช้อยูเ่ป็นประจำามาให้ ชายหนุม่

ภูมิใจในของฝากมาก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าของที่ลงทุนไปจะสามารถ

ซื้อใจสองแม่ลูกได้

วนัดเีป็นผูเ้ปิดประตูให้เขาก้าวเข้าไปในห้องทำางานของเบญจวรรณ



54  ซาตานพิชิตรัก

ภรรยาเก่าเขานั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าโต๊ะทำางาน เบื้องหน้าคือกระดาษสเกตช์

รูปและ...ดนิสอสี

เมื่อเบญจวรรณเหน็พ่อของลกูเข้ามาในห้องตรงตามเวลานดั กย็ิ้ม

ให้ลูกชายแล้วบอกว่า “น้องวนิครบั พ่อมาแล้วครบั”

เก้าอี้สำาหรบัแขกซึ่งตั้งอยูห่น้าโต๊ะทำางานของเบญจวรรณหมนุกลบั

มาช้าๆ หวัใจเกยีรตกิ้องพลนัวูบไหวเมื่อเหน็ใบหน้าเลก็ๆ ที่...เหมอืนเขา

ตอนเดก็ๆ เหลอืเกนิ

นั่นน่ะหรอืลูก...เขาจ้อง จ้อง และจ้องเดก็ชายคนนั้นจนลมืคำาพูด

หวานจ๋อยที่ตระเตรยีมมาพูดกบัเมยีเก่าไปเสยีสนทิ

อากปักริยิาของเขาทำาให้เกราะในใจเบญจวรรณอ่อนลง เขาคงมา

เพราะอยากเหน็ลูกจรงิๆ กระมงั เขาคง...คดิได้...

“สวสัดคีรบั”

ทนัททีี่ลกูชายไหว้เขาเป็นครั้งแรก ความรูส้กึประหลาดกต็ตีื้นขึ้นมา

อย่างที่เกียรติก้องไม่เคยคาดคิดว่าคนแบบเขาจะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วย 

ในใจเขาลงความเหน็แล้วว่า นี่คอืเดก็ชายที่น่ารกัที่สดุในปฐพี

ลูกชายเราโคตรน่ารกัเลยว่ะ!

หลังจากเกียรติก้องยืนนิ่งอยู่นาน ก็ยิ้มกว้างแล้วเดินเร็วๆ เข้าไป

หาลูก วางกล่องเค้กลงบนโต๊ะลวกๆ ส่วนกล่องรถยนต์บังคับนั่นยิ่งแล้ว

ใหญ่ เขาทิ้งลงพื้นอย่างไม่อนิงัขงัขอบ มอืใหญ่ที่สามารถกมุศรีษะเดก็ชาย

ได้ด้วยมือเดียวยื่นไปแตะพวงแก้มยุ้ยและนุ่มนิ่มเบาๆ ก่อนความนุ่มนิ่ม

นั้นจะเรยีกเสยีงหวัเราะออกมาจากลำาคอเขาได้

“วนิ นี่พ่อนะลูก พ่อเอง” เขาแนะนำาตวัเองกบัลูกชาย ทว่าดวงตา

ตื่นๆ ที่มองตอบกลับมาคล้ายแส้ชุบนำ้าเกลือโบยตีหัวใจเขา แม้เด็กชาย

ไม่ได้หลบหนีหรือผงะถอยเวลาเขาแตะต้องตัว ทว่าดวงตาเด็กน้อยกลับ

สบัสนและไม่มแีววยนิดทีี่ได้พบเขาเลย

เกียรติก้องหดมือกลับโดยอัตโนมัติ แล้วหันไปมองเบญจวรรณ 
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“ทำาไมลูกถึงมองพี่แปลกๆ แบบนี้ล่ะ ไหนเบลบอกว่าไม่ได้สอนให้ลูก

เกลยีดพี่ไง”

“ไม่ได้สอนอะไรแบบนั้นหรอกค่ะ แต่คุณยังเป็นคนแปลกหน้า

สำาหรบัวนินี่คะ” เบญจวรรณตอบตรงๆ โดยไม่คดิจะถนอมนำ้าใจ แต่เมื่อ

พูดออกไปแล้วเธอกลับไม่ยินดีเลยที่ได้เห็นความผิดหวังอย่างรุนแรงใน

แววตาของอดตีสามเีพราะเธอไม่ใช่คนใจร้ายใจดำาโดยสนัดานกระมงั เมื่อ

ตบหวัเขาไปแล้วจงึอดลบูหลงัตามไม่ได้ “ถ้าคณุมาหาลกูบ่อยๆ อกีหน่อย

วนิกจ็ะคุ้นเคยกบัคณุไปเอง”

ลำาคอหนุม่ท้วมแห้งผาก มองลกูชายค่อยๆ ไถลตวัลงจากเก้าอี้แล้ว

วิ่งอ้อมโต๊ะไปจบัมอืผู้เป็นแม่เอาไว้

นี่คงเป็นรอยยิ้มแรกของเบญจวรรณที่เขาได้เหน็นบัตั้งแต่มาพบเธอ

อกีครั้ง เธอยงัคงยิ้มได้หวานหยดเหมอืนเคย เพยีงแต่...รอยยิ้มนั้นไม่ได้มี

เพื่อเขา

ความตั้งใจเลวๆ พลันกลับคืนสู่สมองอีกครั้งเมื่อเกียรติก้องรู้สึก

หงุดหงิดใจ ชายหนุ่มยกถุงใส่กล่องของเล่นขึ้นมาวางไว้ข้างกล่องเค้ก  

แล้วเริ่มต้นบทพูดหวานเลี่ยนที่คดิมาแล้วเป็นอย่างดี

“เบลจ๊ะ นี่พี่ซื้อมาฝากลูก ไม่รู้ว่าจะถูกใจรเึปล่านะ ส่วนเค้กนี่...พี่

จำาได้ว่าเบลเคยชอบเค้กร้านนี้ กเ็ลยตื่นแต่เช้า ขบัรถไปพทัยาแล้วซื้อมา

ให้”

กล่องเค้กสขีาวพมิพ์โลโก้ร้านเค้กชื่อดงัซึ่งอยูใ่นเมอืงพทัยา บ่งบอก

ว่าเกยีรตก้ิองไม่ได้โกหก เขาตื่นแต่เช้าเพื่อขบัรถไปซื้อมาให้เธอ เพื่อเอาใจ

เธอ...ใช่หรอืไม่

“พี่ยังจำาได้ว่าทุกครั้งที่เบลไปที่ร้านต้องกินเค้กไม่ตำ่ากว่าสี่ชิ้น พอ

กนิเสรจ็เรากจ็ะไปเดนิเล่นที่ชายหาดด้วยกนั เบลยงัจำาได้ไหม”

พอสามีเก่าเริ่มเล่าเรื่องความหลัง เบญจวรรณที่กำาลังมองกล่อง

เค้กสีขาวพิมพ์โลโก้ร้านสีชมพูก็รีบเมินหน้าหนีแล้วสั่งตัวเองให้ลืมเสีย  
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อย่าไปคดิ อย่าไปจำา ทว่า...สิ่งที่ใจจดจำา มกัจะจำาได้อย่างลกึซึ้งกว่าสมอง 

ภาพเธอกบัเขายามที่ยงัหวานชื่นจงึผดุขึ้นมาไม่หยดุ

ครั้งแรกที่เธอกับเขาได้พบกันนั้น เธอยังเป็นเฟรชชีอยู ่ในรั้ว

มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง เขาเป็นรุ่นพี่เธอหลายปี เรียนจบไปแล้ว 

แต่ยังคงแวะเวียนมาพูดคุยกับรุ่นน้องอย่างเป็นกันเอง เพียงแรกเห็นเธอ 

กป็ระทบัใจความหล่อเหลาและความรำ่ารวยอารมณ์ขนัของเขา

เขาแตกต่างกับผู้ชายที่เธอเคยรู้จัก ต่างกับเพื่อนๆ รุ่นราวคราว

เดยีวกนั และต่างกบัรุน่พี่ทั้งหลาย เขาดเูป็นผูใ้หญ่ สภุาพ นา่รกั และช่าง

เอาใจ รอยยิ้มของเขาทำาให้หวัใจเธอหลอมละลาย ทว่าเธอไม่กล้าบอกใคร 

ได้แต่ทำาเป็นเฉยทั้งที่หวัใจเต้นรวัทกุครั้งที่เขาเข้ามานั่งใกล้

เกียรติก้องคอยแวะเวียนมากินข้าวและนั่งเล่นที่ใต้ตึกเรียนเธอ 

จนกลายเป็นแขกประจำา บางครั้งเขามาพร้อมขนมและของฝากถงุใหญ่ให้

เธอและเผื่อแผ่ถงึเพื่อนๆ เธอด้วย เขามกัจะเข้ามานั่งใกล้เธอ ชวนเธอพูด

คุยในเรื่องสัพเพเหระ หรือไม่ก็เล่าเรื่องขำาขันให้ฟัง มองเธอยิ้มแล้วบอก

ว่าเธอน่ารกั

หญิงสาวที่อยู่ในรั้วรอบของโรงเรียนสตรีมาตลอดไม่รู้จะทำาตัว

อย่างไรเมื่อมชีายหนุ่มมาให้ความสนใจ เธออาจจะไม่ได้ขี้อายถงึขั้นต้อง

หลบอยู่ด้านหลงัเพื่อนๆ ทว่าเธอกท็ำาอะไรไม่ถูกกบัการรกุไล่ของเขา

เขาก้าวเข้ามาอย่างช้าๆ ไม่บุม่บ่าม และสามารถยดึครองจติใจเธอ

ได้อย่างง่ายดาย

พอใช้ประสบการณ์ในตอนนี้มองดตูวัเองในตอนนั้น เบญจวรรณก็

ยิ้มขื่นเมื่อแน่ใจอย่างที่สุดว่าความรู้สึกที่เธอมีให้เขาในตอนแรกนั้นมัน 

ไม่เชงิว่ารกั แต่ผสมผเสหลายอย่าง ทั้งปลื้ม ทั้งทึ่ง ทั้งทะนงนดิๆ ที่ผู้ชาย

ดพีร้อมแบบเขามาเลอืกเธอ

ดอกรกัมาบานในใจเธอทหีลงั มนับานอย่างช้าๆ ทว่ารากนั้นหยั่ง

ลกึ ลกึจนเธอกล้าทำาอะไรผดิๆ เพื่อเขา ดงันั้นเมื่อต่อมารูว่้าเขาแค่หลอก...
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เธอจงึเจบ็ปวดแทบขาดใจ

เพราะรักครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตไม่ได้มีแต่ความหวานหอม 

เมื่อความขมขื่นจากอดีตเริ่มแผ่ซ่านครอบงำาจิตใจ เบญจวรรณจึงตอบ

กลับไปเสียงขุ่นว่า “หยุดพูดถึงอดีตเถอะค่ะ สำาหรับฉันอดีตไม่มีอะไร 

น่าจดจำาเลยสักนิด แล้วของหวานอะไรพวกนั้นฉันก็ไม่กินมานานแล้ว” 

ดวงตาที่มีหยาดนำ้าวาววามคลอมากกว่าปกติเล็กน้อยด้วยอารมณ์ของ 

เจ้าตวัเหลอืบมองเกยีรตกิ้อง “กลวัอ้วน กลวัถูกรงัเกยีจ ไม่อยากเข้าใกล้

เพราะอ้วน!”

เกยีรตกิ้องเกอืบสะดุ้ง ไม่ใช่เพราะถูกด่าว่าอ้วนหรอก แต่เขาจำาได้

เลาๆ ว่า เขาเคยพูดประโยคนั้นกบั...เธอ

“ไหนเบลบอกว่าลมืเรื่องอดตีไปหมดแล้วไง จรงิๆ บางเรื่องลมืๆ มนั

ไปก็ดีเนอะ พี่บอกแล้วไงว่าแต่ก่อนพี่มัวแต่รักสนุกก็เลยทำาเรื่องเลวๆ  

ไว้เยอะ แต่ตอนนี้ไม่แล้ว พี่กลบัตวัได้แล้วนะเบล จรงิๆ นะ”

คนที่รงัเกยีจเมยีตวัเอง บอกว่าท้องแล้วอ้วน น่าเกลยีด ไม่เจรญิหู

เจรญิตา จนหนอีอกไปอยูน่อกบ้าน ทิ้งให้เธอหงอยเหงาอยูใ่นบ้านหลงัใหญ่

และยงัต้องรบัมอืกบัแม่สามทีี่คดิว่าเธอท้องเพื่อจบัลูกชายของท่านอกี

‘เราทกุข์ทรมานแค่ไหนเขาไม่เคยรู้หรอก!’

เบญจวรรณก้มหน้าลงมามองลกูชาย สมบตัชิิ้นสำาคญัที่สดุในชวีติ 

ไม่รู้เหมือนกันว่าการพาลูกมารู้จักกับพ่อเป็นสิ่งที่เธอคิดถูกหรือคิดผิด  

ตอนนี้เธอรูเ้พยีงแค่ว่า อดตี...ที่คดิว่าลมืเลอืนไปสิ้นแล้ว แท้จรงิเธอไม่เคย

ลมืมนัได้เลย คดิถงึขึ้นมาครั้งใดกช็อกชำ้า ขมขื่นจนยากจะบรรยายออกมา

เป็นคำาพูดได้

“วนิไปเล่นกบัพ่อนะครบั พ่อใจด ีจะเล่นเป็นเพื่อนวนิ”

เด็กชายเงยหน้ามองแม่ตัวเองด้วยสายตากริ่งเกรงเล็กน้อยพร้อม

ถาม “แม่จะไปไหนครบั”

เบญจวรรณลบูผมนุม่สลวยของลกูชายพร้อมยิ้มอ่อนโยน เธอเข้าใจ
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ดวี่าลูกถามขึ้นมาเพราะอะไร

เธอเป็นซงิเกลิมมัที่ต้องเลี้ยงลูกไปด้วยทำางานไปด้วย ดงันั้นในวนั

ปกติเธอจะจ้างพี่เลี้ยงเด็กซึ่งเป็นนักศึกษาที่อยู ่ในหอพักไม่ไกลจาก 

คอนโดฯ ของเธอนกั มาช่วยดูแลน้องวนิ ส่วนในวนัเสาร์อาทติย์เธอจะพา

ลูกมานั่งเล่นที่ร้านของเธอ แต่พอเธอมีแขกหรือมีนัด ลูกก็จะอยู่ใน 

ความดูแลของวันดีโดยปริยาย ดังนั้นเมื่อเธอพาคนแปลกหน้ามาให ้

น้องวนิรู้จกั เดก็ชายจงึคดิว่าเธอมธีรุะ ต้องทิ้งเขาเอาไว้กบัพี่เลี้ยงอกีครั้ง

‘โถ...ลูกแม่ สำาหรบัลูก พ่อคงไม่ต่างอะไรกบัพี่เลี้ยงเดก็’

“แม่ไม่ได้ไปไหนครบั จะนั่งทำางานอยูท่ี่นี่แหละ แต่พ่อจะมาเล่นกบั

วนิ เล่นอะไรด.ี..” เบญจวรรณยงัคดิไม่ตก เกยีรตกิ้องกเ็สนอขึ้นว่า

“รถบงัคบัไง วนิเคยเล่นรถบงัคบัรเึปล่าครบั นี่...” เมื่อเกยีรตกิ้อง

ดึงกล่องรถบังคับออกมาจากถุง เด็กชายกวินก็มองตามของเล่นตาแป๋ว 

“นี่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเชียวนะ แบบเหมือนรถของพ่อเปี๊ยบเลย เสียแต่ว่า

คนันี้เป็นสแีดง แต่รถของพ่อเป็นสทีอง มาครบั มาช่วยพ่อแกะกล่องแล้ว

มาเล่นกนัดกีว่า”

กวินเงยหน้าขึ้นมองแม่อีกครั้ง และเมื่อเห็นแม่ยิ้มให้พร้อมกับ 

พยักหน้า เขาก็เดินขลาดๆ อ้อมโต๊ะทำางานแม่เข้ามาหาคนที่แม่บอกให้

เขาเรยีกว่า ‘พ่อ’

เดก็ชายกวนิเป็นเดก็เรียบร้อย น่ารัก มารยาทด ีและขีเ้กรงใจ

ที่สดุเท่าที่เกยีรตกิ้องเคยเหน็มา

สบายดอียูห่รอกนะที่ได้มาเลี้ยงเดก็แบบนี้ แต่...ไม่รูท้ำาไมเกยีรตก้ิอง

จงึรู้สกึหงดุหงดิ

“ผมบงัคบัให้รถอ้อมรอบโต๊ะทำางานของแม่ได้ไหมครบั”

ไม่ใช่เพราะคำาถามนั้นหรอกที่ทำาให้เขาหงุดหงิด แต่เป็นเพราะ

ความน่ารกั เรยีบร้อย ขี้เกรงใจอย่างยิ่งของลูกชายต่างหาก ที่ทำาให้เขา
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อดึอดัขดัใจ

เดก็ประเทศไหนกนัที่ขออนญุาตทกุอย่างก่อนทำาเสมอ เดก็ต้องซน 

ต้องนอกกรอบ แหวกระเบียบ เหมือนเขาตอนเด็กๆ ที่จะกรีดร้องเมื่อ 

ไม่ได้ดั่งใจ และลงไปนอนดิ้นกบัพื้นเมื่อความเอาแต่ใจของเขาทำาให้ถูกปู่

ลงโทษ

ตอนเดก็เป็นช่วงเวลาที่เขาสนกุที่สดุ เพราะไม่จำาเป็นต้องมเีหตผุล 

และไม่มใีครมาสั่งให้เขาต้องรบัผดิชอบในสิ่งที่ได้ทำาลงไปด้วย

“ตามใจเลยครับ พ่อบอกแล้วไงว่ารถคันนี้เป็นของวินแล้ว วินจะ

บงัคบัไปไหน ยงัไงกไ็ด้”

แววตาเด็กชายเป็นประกายสุกใส ริมฝีปากอิ่มแดงจัดอย่างเด็กมี

สขุภาพดแีย้มออก เขาวิ่งตามรถบงัคบัไปใกล้โต๊ะทำางานของเบญจวรรณ

รถคนัน้อยวิ่งวนรอบโต๊ะ ไม่นานกไ็ปชนกบัเก้าอี้จนหยดุนิ่ง เกยีรต-ิ

ก้องตามไปหมายจะช่วยดงึรถให้พ้นอปุสรรค ทว่าเมื่อเหน็ดวงตากลมโต

จ้องเป๋งไปบนโต๊ะของเบญจวรรณที่ตอนนี้ออกไปรับรองลูกค้าด้านนอก 

เขากถ็ามลูกชายว่า

“อยากกนิเค้กเหรอครบั”

เด็กชายพยักหน้าก่อนจะส่ายหน้า สีหน้ารื่นเริงม่อยลงเล็กน้อย  

“วนิกนิไม่ได้ครบั ของหวานต้องกนิหลงัอาหารเท่านั้น”

“ใครบอกวนิแบบนั้น”

“แม่ครบั”

เกียรติก้องส่ายหน้าก่อนเดินไปคว้ากล่องเค้กและจูงกวินไปนั่งที่

โซฟารบัรองแขกซึ่งอยู่ตรงข้ามกบัโต๊ะทำางานตวัใหญ่ของเจ้าของห้อง

เขาวางกล่องเค้กไว้บนโต๊ะเลก็ด้านหน้า อุม้ลกูชายนั่งตกั แล้วแกะ

กล่องเค้ก มองลกูชายที่เบกิตาโต ห่อรมิฝีปากอย่างตื่นตะลงึ เหน็แบบนั้น

แล้วเขามคีวามสขุที่สดุ

“วนิอยากกนิชิ้นไหนครบั”
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“แต่แม่...” เด็กชายกำาลังทวนคำาสั่งสอนของมารดาอีกครั้ง ทว่า

เกยีรตกิ้องขบถหมายเลขหนึ่งของบ้านปัทมนนัท์ไม่คดิจะฟัง

“เค้กชอ็กโกแลตเป็นไง วนิชอบชอ็กโกแลตไหม”

เดก็ชายพยกัหน้าหลายครั้ง ยิ้มปากแทบฉกีถงึใบหูเมื่อพ่อใช้ช้อน

ที่อยู่ในกล่องตกัเค้กส่งให้ถงึปาก

“อร่อยไหมครบั”

เดก็ชาย ที่แก้มตุย่ขึ้นเพราะมเีค้กอยูเ่ตม็ปากพยกัหน้าแรงๆ หลายครั้ง 

เหน็แล้วน่าเอน็ดูจรงิๆ

เกยีรตกิ้องหวัเราะเบาๆ แล้วก้มหน้าลงหอมแก้มลูกฟอดใหญ่ สูด

ความหอมของเนื้อเด็กจนกลิ่นนั้นลอยเข้าไปฝังตัวอยู่ในซอกลึกสุดของ

หวัใจ

‘ชื่นใจ’ คงรู้สกึแบบนี้สนิะ

พ่อที่เพิ่งเคยได้หอมลกูเป็นครั้งแรกรูส้กึแน่นอก หวัใจเหมอืนพองโต

ใกล้จะแตก และยิ่งมคีวามสขุจนล้นเหลอืเมื่อลูกถาม

“พ่อไม่กนิเหรอครบั อร่อยมากเลย”

“พ่อ...” เกยีรตกิ้องทวนคำาสั้นๆ ที่ผู้ชายทกุคนจะทราบว่าไพเราะ

เพียงไรก็ต่อเมื่อคนที่เรียกขานคำานี้คือลูกของเรา อ้อมแขนแกร่งโอบรัด 

เดก็ชายแน่นขึ้นนดิ ก่อนส่ายหน้า “พ่ออิ่มแล้วลูก อิ่มแล้วจรงิๆ”




