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คำ�นำ�นักเขียน

นิยายเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนิยายชุด ‘เสน่หาอัญมณี’ ที่ผู้เขียนเคย
คดิเอาไว้ตั้งแต่ปีก่อน (ตอนนั้นยงัไม่มชีื่อชุด) จำาได้ว่า เขยีนจองชื่อไว้คอื  

นพเก้ามนตรา มายาไพลิน และทับทิมเสน่หา นักอ่านหลายคนเขียน

จดหมายมาทวงว่าทำาไมไม่วางแผงสักที...คำาตอบคือ เป็นเพราะติดภารกิจ 

(อ้างคำานี้ประจำา) 

อนัที่จรงิเรื่อง มายาไพลนิ เขยีนไว้ได้ประมาณครึ่งเรื่องแล้ว แต่พอดี

มีอีกงานแซงคิวอีกเช่นเคยทำาให้งานล่าช้าออกไป พอได้รับอีเมลจาก 

บรรณาธิการสำานักพิมพ์ว่าเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ทางสถาพรบุ ๊คส์มี 

โพรเจกต์นยิาย ๑๕ ปี ๑๕ รกั ขอให้เขยีนนยิายตามนยิามความรกัที่กำาหนด 

ทำาให้ผู้เขยีนต้องมาคดิว่านยิายของตวัเองเป็นรกัประเภทไหน กไ็ด้คำาตอบ

ว่าเป็น ‘รกัพยาบาท’ แค่ชื่อกน็่ากลวัแล้ว 

ผู้เขียนมีเวลาเพียงน้อยนิดในการคิดพลอตและทำายังไงก็ได้ให้เป็น

รกัพยาบาทจรงิๆ หลงัจากเขยีนเรื่องย่อและโดนบรรณาธกิารตบ เกลา ตดั

แต่งเตมิ ปรงุรส จนลงตวัในที่สุด แม้ว่าสุดท้ายแลว้จะมกีารปรบัเปลี่ยนอกี

มากมายกต็าม ช่วงเดอืนกรกฎาคมเป็นช่วงที่ผูเ้ขยีนยุง่มาก แถมยงัเป็นช่วง



ที่คนใกล้ตัวป่วย ดังนั้นระหว่างที่เขียนนิยายเรื่องนี้จึงเป็นช่วงที่ต้องสวม

วญิญาณซูเปอร์วูแมน ปั่นนยิาย รบั-ส่งลูก และกอ็อกกำาลงักาย T25 ไป

ด้วย เรยีกว่าไม่ให้ตกหล่นสกังาน ในที่สุดนยิายเรื่องนี้กเ็สรจ็สมบูรณ์ 

ปัญหาสำาคญัของเรื่องนี้กค็อืความน่ากลวัของเนื้อเรื่อง ทำาให้ผู้เขยีน

ต้องเขียนตอนกลางวัน เพราะตัวเองเป็นคนกลัวผีมาก เรียกได้ว่าขออยู่

ห่างๆ อย่างห่วงๆ พอคนกลวัผมีาเขยีนเรื่องผ ีผลกค็อืหลอนมาก ถงึขนาด

ที่เล่าให้ผู้ช่วยฟังไปตวัเองกข็นลุกไป บางครั้งต้องหาที่เสรมิฮวงจุ้ยโดยการ

มีที่พิงหลัง และกำาชับสมาชิกในบ้านว่าห้ามแตะบ่า กระโดดเกาะหลัง จับ

แขนโดยไม่ทนัตั้งตวั เรยีกได้ว่าเขยีนอย่างทุลกัทุเลกนัเลยทเีดยีว สุดท้าย

นยิายเล่มนี้กเ็สรจ็สมบูรณ์

ขอบคณุสถาพรบุค๊ส์ที่ให้โอกาสนกัเขยีนตวัอ้วนๆ คนนี้ได้มส่ีวนร่วม

ในโพรเจกต์สุดยิ่งใหญ่ และให้โอกาสทำาตามความฝัน 

ขอบคุณสามีและครอบครัวที่เข้าใจ โดยเฉพาะคุณสามีซึ่งเป็นที่พึ่ง

เวลาผู้เขยีนเล่าเรื่องสยองๆ แต่เธอไม่กลวัผ ีได้แต่ทำาหน้างงแบบไม่อนิ (แต่

ฉนัอนิ เพราะฉนักลวั) และขอบคุณลูกๆ ที่รบัปากว่าจะไม่จบัไหล่แม่ถ้าไม่

จำาเป็น ขอบคุณเพื่อนรกัหลายคนในวงการ ทั้งน้องปอ น้องแพร ปู พี่ดาว 

และน้องเบญ ขอบคุณน้องพชั ที่ช่วยตรวจทานนยิายให้และขอบคุณนกัอ่าน

ทุกท่านที่ซื้อหนังสือเล่มนี้ และขอฝากผลงานอีกเล่มที่วางแผงในเวลาใกล้

กนั ชุด ‘เดชพ่อตา’ คอื มนตร์รกัไม้ตะพด ส่วนมายาไพลนินั้น ผู้เขยีนจะ

เร่งป่ันให้ออกตามมาเรว็ที่สดุไม่ให้ขาดช่วง ขอบคณุทกุแรงใจที่ตดิตามกนัมา

ตลอดและทำาให้ผู้เขยีนอยากเขยีนหนงัสอืต่อไป

คำาเตือนถึงกัลยาณมิตรว่า นิยายเล่มนี้ควรอ่านในเวลากลางวัน...

อุ๊บส์! เพราะว่ามนัหลอนมาก!

      ด้วยรกัจากใจ

         เก้าแต้ม



๑๕ ปีแห่งความสำาเร็จ

๑๕ ปีแห่งความภาคภูมิใจ และ

๑๕ ปีที่นิยายคุณภาพถูกส่งมอบถึงมือผู้อ่านทุกคน

สถาพรบุ๊คส์จึงขอมอบความสุขแก่ผู้อ่าน

ด้วยโพรเจกต์ยักษ์แห่งปี ‘๑๕ ปี ๑๕ รัก’

เพราะความรักไมไ่ดม้คีวามหมายแคใ่นแงม่มุใดแงม่มุหนึง่...เราจงึ

คดัเลอืก ๑๕ นยิามรกัทีไ่ดร้บัการตอบรบัมากทีสุ่ดจากผูอ้า่น นำามาสรา้ง-

สรรค์เป็นผลงานเขียนเพื่อฉลองครบรอบ ๑๕ ปีที่ก่อตั้งสถาพรบุ๊คส์ ซึ่ง

เปน็การรวมตวักนัครัง้ประวตัศิาสตรข์อง ณารา นราเกตต ์เกา้แตม้ ซอ่นกลิน่  

อุมาริการ์ ร่มแก้ว แพรณัฐ เชอริณ ปิ่นปินัทธ์ ชญาน์พิมพ์ นภสร  

มณีจันท์ ลักษณะปรีชา เตชิตา และสุชาคริยา ท่ีจะมาร่วมกันถ่ายทอดความรัก 

หลากนิยาม ให้ผู้อ่านได้อิ่มเอมและเต็มอิ่มกับความรักทั้ง ๑๕ แบบ

‘รักพยาบาท’
เก้าแต้ม





“คุณคะ มาช่วยกนัคดิหน่อยส ิเราจะจดังานเลี้ยงต้อนรบัลูกสาว
ยงัไงด”ี 

นายพลสามารถเงยหน้าขึ้นจากหนังสือวิเคราะห์การเมืองเล่มโปรด 

สบตาภรรยาคูช่วีติแล้วยิ้มเยน็ “ลกูสาว...คณุหมายถงึยายนชุงั้นหรอื”

คณุหญงิสรวงสุดาค้อนสาม ี แม้ปีนี้เจ้าตวัจะอายหุกสบิปีแล้ว แต่ยงั

สวย ดกูร็ูว่้าสมยัสาวๆ คงงามหาตวัจบัยากเลยทเีดยีว 

“เอ๊ะ! คณุนี่ยงัไงนะ ฉนักห็มายถงึทั้งสองคนนั่นละค่ะ ทั้งยายธาร  

แล้วกย็ายนชุ”

ทั้งสองมบีตุรสาวด้วยกนัสองคนคอื ธารลดา และธารนีชุ อายหุ่างกนั

สองปีและจะเดนิทางกลบัเมอืงไทยในสปัดาห์หน้า คณุหญงิสรวงสดุานั้นเอน็ดู

ลกูคนเลก็มากกว่าเพราะอปุนสิยัอ่อนโยน ว่านอนสอนง่าย ผดิกบัธารลดาที่

เป็นสาวมั่น ขยนัทำางาน แต่มกัชอบขดัใจมารดาอยูเ่ป็นประจำา หล่อนตดัผม

สั้นคล้ายผูช้าย ไม่ว่าคุณหญงิสรวงสุดาจะพรำ่าบอกสกัแค่ไหนแต่กเ็ปลี่ยนใจ

ลูกสาวไม่ได้ ผิดกับธารีนุชที่เชื่อฟังมารดา แม้จะเรียนไม่เก่ง สอบได้แค่

บทนำ�
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ประกาศนยีบตัร แต่อปุนสิยัอ่อนหวานเรยีบร้อย ระหว่างเรยีนหล่อนกร็บังาน

พเิศษคอืเป็นนางแบบไปด้วย แม้งานจะทำาให้ต้องแต่งตวัหวอืหวาในบางครั้ง

แต่ตลอดเวลาไม่เคยทำาเรื่องให้คณุหญงิเดอืดเนื้อร้อนใจ

“อ้าว! จะไปรูห้รอื ผมเหน็คณุเล่าถงึแต่ยายนชุ วนัๆ กน็ชุอย่างนั้น  

นชุอย่างนี้”

“กใ็ช่น่ะส ิฉนัสงสารยายนุช พ่อกไ็ม่ค่อยรกั เอะอะกโ็อ๋ยายธารจน 

ออกนอกหน้า” 

“อ้าว! เป็นงั้นไปคณุ ผมอยูข่องผมดีๆ  โดนซะงั้น” 

นายพลสามารถบ่นอุบ คนในครอบครัวต่างรู้ว่าเขาสนิทกับธารลดา

มากกว่าเพราะลกูคนโตนสิยัลยุๆ คล้ายผูช้าย  ธารลดาเป็นเดก็เรยีนด ีสอบ

เข้าคณะวศิวกรรมศาสตร์ได้ พอเรยีนจบกท็ำางานเป็นวศิวกรฟรแีลนซ์ให้แก่

บรษิทัต่างประเทศ ส่วนธารนีชุนั้นเรยีนตกๆ หล่นๆ แต่นายพลสามารถไม่ได้

เคี่ยวเขญ็อะไร เพราะทางบ้านฐานะรำ่ารวย ขอเพยีงลกูสาวเรยีนจบแล้วกลบั

เมอืงไทยเท่านั้น  

“ฉนัรูน้ะว่าคณุรกัยายธารมากกว่า โทร.  หากนัเกอืบทุกอาทติย์ แต่ที

ยายนชุ คณุแทบไม่ถามถงึด้วยซำ้า”

“คณุหญงิ อย่าพดูอย่างนั้นส ิลกูทั้งคนทำาไมผมจะไม่รกั แต่เพราะผม

กำาลงัจะเปิดห้างสรรพสนิค้า มบีางอย่างต้องคยุกบัวศิวกร ผมกเ็ลยต้องปรกึษา

ยายธาร จะได้ฟังศพัท์วชิาการเข้าใจหน่อย ลกูเองกม็คีวามรูเ้ยอะ ช่วยแนะนำา

ผมได้”

“แล้วไป อย่าให้ฉนัรูน้ะว่าคณุลำาเอยีง...ดซูเินี่ย คนเขามาขอความเหน็

ดีๆ  ชอบชกัใบให้เรอืเสยีอยูเ่รื่อย”

“โธ่...คณุหญงิ เอาเถอะ อยากจะปรกึษาอะไรกว่็ามา ผมจะตั้งใจฟัง  

ไม่ขดัแล้ว” สามารถกระเถบิมานั่งข้างภรรยา ปิดหนงัสอือ่านเล่นไวบ้นตกั  

เอยีงหน้ามาใกล้ 

พอเหน็สามอ่ีอนลง คณุหญงิกอ็ารมณ์ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั
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“ฉันถามว่าเราสองคนจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับลูกๆ ยังไงดี จะเป็น

คอ็กเทลด ีหรอืว่าแฟนซสีวมหน้ากากด”ี

“แฟนซสีวมหน้ากากผมว่ามนัดเูกร่อไปหน่อยไหม” 

“งั้นกง็านคอ็กเทลดกีว่า แต่งตวัแบบไม่ต้องเป็นทางการนกั แล้วลกูเรา

กจ็ะได้มโีอกาสสวมชดุสมยัใหม่” 

คณุหญงิสรวงสุดาวาดฝัน นบัตั้งแต่ธารนีชุส่งข่าวมาว่าจะเดนิทางกลบั

เมืองไทย หล่อนก็ตื่นเต้นจนนอนแทบไม่หลับ นอกจากจะสั่งให้แม่บ้าน

ทำาความสะอาดห้องนอนแล้ว ยงัสั่งเปลี่ยนเฟอร์นเิจอร์ในห้องใหม่ทั้งชุดอกี

ด้วย ห้องของสองสาวนั้นเชื่อมต่อกันด้วยห้องนั่งเล่นขนาดเล็ก แต่ละฝั่ง 

มห้ีองนำ้าในตวั ทั้งคูน่อนด้วยกนัในห้องนี้ตั้งแต่ธารลดาอายไุด้ห้าขวบ

“ว่าแต่มนัจะไม่เอกิเกรกิเกนิไปหน่อยหรอืคณุ แค่ลกูสาวกลบัมาถงึกบั

ต้องจดังานเลี้ยงเลยหรอื”

นายพลสามารถดรูายชื่อแขกในกระดาษตรงหน้าซึ่งมไีม่ตำ่ากว่าห้าสบิ

คน...คงไม่ใช่งานเลี้ยงเลก็ๆ อย่างที่ศรภีรรยาบอกแน่ๆ 

“ไม่ได้สคิะคณุ ลกูของเพื่อนๆ ฉนัหลายคนอยากจะรูจ้กัทั้งยายธารและ

ยายนชุ เราจะได้ถอืโอกาสนี้แนะนำาให้พวกเขารูจ้กักนั”

“คงไม่ใช่ปาร์ตี้จบัคูห่รอกนะ”

“ถ้าคณุจะคดิอย่างนั้นฉนักไ็ม่รงัเกยีจหรอกค่ะ ไม่ดหีรอืคะ ให้ลกูเรา

ได้รูจ้กัผูช้ายที่มพีื้นฐานครอบครวัที่ด ี จะได้ช่วยเป็นหเูป็นตา ดกีว่าให้ลกูไป

คว้าผูช้ายที่ไหนกไ็ม่รูม้าเป็นแฟน”

ตอนที่ไปเรยีนต่างประเทศใหม่ๆ คณุหญงิโทร.  เชก็ลกูวนัละสามเวลา 

แถมยงัยำ้านกัยำ้าหนาว่าห้ามพาลกูเขยต่างชาตกิลบัมาอย่างเดด็ขาด สองสาวก็

ทำาตามแต่โดยดี เอาแต่ตั้งใจเรียน ผ่านไปหลายปีจนกระทั่งทั้งคู่เรียนจบ  

ธารลดากท็ำางานแล้ว แต่จนแล้วจนรอดกย็งัไม่มวีี่แววว่าจะมแีฟน ธารนีชุนั้น

พอมคีนมาจบีบ้างเพราะอปุนสิยัอ่อนหวานน่ารกั ผดิกบัธารลดาที่ฝีปากกล้า

จนหนุม่ๆ หนกีระเจงิไปหมด
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“ถามลกูดแูล้วหรอืยงัคณุ ผมว่ามนัยงัไงๆ อยูน่า...โตๆ กนัแล้ว”

“ถามแล้วค่ะ ยายนชุบอกว่าอะไรกไ็ด้แล้วแต่แม่”

“คณุกเ็ลยรบีมาเจ้ากี้เจ้าการจดังานว่างั้น”

ลำาพงัธารนีชุไม่เท่าไรเพราะว่านอนสอนง่าย ผูเ้ป็นแม่ให้ทำายงัไงกไ็ม่ขดั 

ทั้งเรื่องการแต่งตัว ข้าวของเครื่องใช้ แต่ธารลดานั้นชอบขัดใจคุณหญิง  

ไหนจะตดัผมสั้น ชอบสวมเสื้อชอปกางเกงยนีจนผูเ้ป็นแม่โมโหอยูบ่่อยๆ 

“นี่...คณุคะ ถ้าไม่เหน็ด้วยกเ็งยีบไปเลย ฉนัจะจดัการเอง”

“อ้าว! กค็ณุให้ผมออกความเหน็...” นายพลสามารถโวย รูน้สิยัศรภีรรยา

เป็นอย่างดว่ีาไม่ชอบให้ใครขดัใจ 

“เหลอือกีเรื่องเดยีวที่ต้องให้คณุช่วยคดิ ฉนัจะหาของขวญัอะไรให้ลกู

ด”ี

“เครื่องประดบัดไีหม”

“จรงิด้วย คณุนี่เพิ่งจะออกความคดิดีๆ  กต็อนนี้ จรงิส ิยายนชุชอบ

เครื่องประดบั แต่จะเป็นอะไรดนีะ...ที่เหมาะกบัผูห้ญงิหวานๆ อย่างยายนชุ...”

คำาถามของคณุหญงิสรวงสดุายงัไม่ได้รบัคำาตอบ จนกระทั่งวนัต่อมา 
สตรร่ีางอวบสมวยัก้าวลงจากรถเข้าไปในร้านขายเครื่องประดบัซึ่งตั้งอยูแ่ถบ

ชานเมอืง แต่เดมิเคยเป็นบ้านพกัอาศยัมาก่อน แต่เจ้าของปรบัปรุงไว้สำาหรบั

ต้อนรบัลูกค้า

ร้าน...ซึ่งเป็นเรือนไม้สักทั้งหลัง ใต้ถุนยกสูง ตั้งอยู่บนพื้นที่หนึ่งไร่  

หน้าประตบู้านมป้ีายแขวนชื่อร้าน เขยีนว่า ‘ไซแอมเจมส์’ อนัหมายถงึ ‘อญัมณี

แห่งสยาม’ 

เพื่อนสนทิคนหนึ่งของคุณหญงิสรวงสุดาเป็นผู้แนะนำา หลงัจากนั้น

หล่อนกก็ลายเป็นลกูค้าประจำาของที่นี่ ร้านเปิดมาห้าปีแล้ว สนิค้ากเ็ป็นเครื่อง-

ประดบั ทั้งสร้อยคอ ต่างห ู อบุะเพชร กำาไล มทีั้งที่ทำาจากเพชรและพลอย 

คุณภาพเชื่อถือได้ บางชิ้นนำาเข้าจากต่างประเทศ บางชิ้นเป็นของเก่าแท้ๆ 
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เจ้าของร้านเป็นผูห้ญงิอายสุี่สบิห้าปี หน้าตาสวย เดมิเป็นภรรยาของนายทหาร

ท่านหนึ่ง แต่ต่อมาสามเีสยีชวีติด้วยอบุตัเิหต ุครั้งก่อนหล่อนมาซื้ออบุะไพลนิ

ที่นี่ พอใส่ออกงานครั้งแรกแขกในงานต่างชมกนัเกรยีว 

ทนัททีี่เหน็ลกูค้า เจ้าของร้านกป็ราดเข้ามาทกัพร้อมประนมมอืไหว้ 

“สวสัดค่ีะคณุหญงิสรวงสดุา ไม่ได้เจอกนันานแล้วนะคะ วนันี้มอีะไร

ให้เพญ็รบัใช้คะ”

เพ็ญศรีสวมชุดแส็กแขนกุดสีดำาสั้นเหนือเข่า ใบหน้าแต่งแต้มอย่าง

ประณตี บนลำาคอระหงมทีบัทรวงทำาจากทองโบราณ ข้อมอืสองข้างสวมกำาไล

ลวดลายแบบดั้งเดมิ และสวมต่างหเูป็นลายปะวะหลำ่า๑งดงาม

“แหม...รบัช้งรบัใช้อะไรกนัคะคณุเพญ็ พี่มเีรื่องอยากให้ช่วยต่างหาก”

เพ็ญศรีพาคุณหญิงสรวงสุดาไปนั่งที่มุมด้านในสำาหรับเลือกเครื่อง-

ประดับ เบื้องหน้ามีตู้ใส่เครื่องประดับเรียงรายอยู่โดยรอบ ส่วนใหญ่เป็น 

ของเก่าทรงคุณค่า แต่ถ้าเป็นของใหม่ก็สั่งทำาเป็นพิเศษชนิดที่เรียกได้ว่าม ี

ชิ้นเดยีวในโลก 

พอได้จงัหวะคณุหญงิกร็บีเอ่ย “คอือย่างนี้นะคะ ลกูสาวสองคนของพี่

กำาลงัจะกลบัจากอเมรกิาอาทติย์หน้าค่ะ ทางบ้านกเ็ลยว่าจะจดังานเลก็ๆ”

งานเลี้ยงที่ว่าเลก็นั้นจดัในโรงแรมระดบัห้าดาว คุณหญงิให้เลขาฯ โทร. 

จองห้องสำาหรับแขกสองร้อยคนเอาไว้แล้ว การ์ดเชิญก็ส่งไปแล้วหลังจาก

ปรกึษานายพลสามารถ ส่วนใหญ่กเ็ป็นคนที่สนทิคุน้เคยกนั บางส่วนเป็นแขก

ของนายพลสามารถ โดยเฉพาะหุน้ส่วนใหญ่อย่างตระกลูภกัดสีวสัดิ์ที่คณุหญงิ

หมายมั่นปั้นมืออยากให้เจอกัน ฝ่ายนั้นมีลูกชายสองคนอายุรุ่นราวคราว

เดยีวกนั

“ว้าว! ลกูสาวคณุหญงิ คงจะสวยมากเลยใช่ไหมคะ...สวยเหมอืนแม่” 

เจ้าของร้านป้อยอ ทำาเอาคณุหญงิสรวงสดุายิ้มน้อยยิ้มใหญ่ อารมณ์ดี

๑ ลายปะวะหลำ่า ลายโคมไฟของจนี หมายถงึความสว่างไสว และเจรญิรุง่เรอืง
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อย่างเหน็ได้ชดั

“แหม...คณุเพญ็ก.็..ปากหวานอกีแล้ว พี่ไม่สวยแล้วค่ะ ปีนี้อายหุกสบิ

แล้ว”

“ไม่จรงิเลยค่ะ คณุหญงิสวยออกค่ะ ลกูค้าคนอื่นๆ พอเหน็คณุหญงิ

แล้วชมเปาะเลยค่ะ”

“ไม่เอาค่ะ ชมกนัไปชมกนัมา พี่เขนิแย่ ว่าแต่ช่วงนี้คณุเพญ็มเีครื่อง-

ประดบัใหม่ๆ มาบ้างไหมคะ”

“มเียอะเลยค่ะ คณุหญงิหมายตาเครื่องประดบัชนดิไหนเอาไว้คะ”

“พี่กย็งัไม่ทราบค่ะ แต่อยากได้ชิ้นที่เก๋ๆ หน่อย”

“งั้นเอาเขม็กลดัไหมคะ รปูดอกกหุลาบ นำาเข้าจากออสเตรยีนะคะ เพญ็

เพิ่งได้มาเมื่ออาทติย์ที่แล้วนี่เอง” 

เพญ็ศรเีดนิไปเปิดตูเ้ครื่องประดบัที่อยูท่างซ้าย หยบิเขม็กลดัทองคำา

ออกมาให้ กลบีดอกและก้านทำาจากทองคำาแท้ๆ ตรงกลบีมเีพชรเมด็เลก็ๆ 

ประดบัอยู ่ลวดลายอ่อนช้อยบ่งบอกว่าเป็นงานศลิปะ

“ไม่ดกีว่าค่ะ ยายนชุคงไม่ชอบเขม็กลดั มนัเหมาะกบัผูใ้หญ่มากกว่า”

“ต่างหดูไีหมคะ เป็นต่างหนูพเก้า”

เจ้าของร้านหยิบต่างหูคู่หนึ่งออกมา ตัวเรือนเป็นทองโบราณรูป

สามเหลี่ยม อญัมณทีั้งเก้าชนดิเรยีงราย ตุม้ตรงกลางมเีพชรซกีประดบัอยู่ 

คณุหญงิสรวงสุดาส่ายหน้าเพราะยงัไม่ถูกใจ “พี่อยากได้ที่ไม่เหมอืน

ใครค่ะ สำาหรบัยายนชุ ของชิ้นนี้ต้องพเิศษที่สดุ”

ทนัททีี่พดูจบ เจ้าของร้านกน็ิ่งไปเหมอืนกบัคดิอะไรบางอย่าง 

จู่ๆ  ฟ้าที่เคยสว่างไสวกลบัมดืลง ในร้านกม็ดืครึ้มวงัเวง ไฟกลางเพดาน

จู่ๆ  กด็บัลงทนัท ีคณุหญงิมองไปรอบร้านอย่างตกใจ ขนลกุซูอ่ย่างไม่เคยเป็น

มาก่อน แต่พกัเดยีวไฟในห้องกส็ว่างไสวดงัเดมิ เพญ็ศรยีงันั่งนิ่ง แววตา 

เหม่อลอย 

“คณุเพญ็คะ คณุเพญ็ ไฟในร้านเป็นอะไรหรอืเปล่าคะ หรอืว่าไฟตก” 



เ ก้ า แ ต้ ม    13

คณุหญงิสรวงสดุาจ้องมองคนตรงหน้าที่จู่ๆ  กต็าเบกิค้างราวกบัไร้แวว จ้อง

มองไปข้างหน้า จงึเรยีกซำ้าจนอกีฝ่ายสะดุง้ 

“คณุเพญ็” คณุหญงิเขย่าแขน “เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ ไม่สบายหรอื”

“เปล่าค่ะ”

“พี่ถามว่ามีเครื่องประดับที่พิเศษๆ ไหมคะ แหม...คุณนี่ทำาเอาพี่ 

ตกใจ ไอ้เรากค็ดิว่าไม่สบาย” 

“เครื่องประดบัหรอืคะ” เพญ็ศรพีมึพำาเหมอืนคนละเมอ “มค่ีะ เครื่อง-

ประดบัพเิศษสำาหรบัคนพเิศษ...” 

ร่างบางลกุขึ้นจากเก้าอี้ กริยิาต่างกบัเมื่อครูร่าวกลบัหน้ามอืเป็นหลงัมอื 

เดินตัวตรงแน่วแข็งทื่อ คุณหญิงสรวงสุดามองตามและเห็นว่าเพ็ญศรีเดิน

เข้าไปยงัอกีห้องหนึ่งแทน หล่อนเปิดตูเ้ซฟ กดรหสัและหยบิเครื่องประดบั 

ออกมา ทกุการเคลื่อนไหวดเูลื่อนลอยอย่างบอกไม่ถกู 

เจ้าของร้านยกกล่องเครื่องประดบัใหญ่มาตรงหน้า คณุหญงิสรวงสดุา

เดาว่าของในกล่องคงเป็นเครื่องประดบัที่เพิ่งได้มา เจ้าของร้านยงัไม่ได้จดัโชว์...

คดิดงันั้นกย็ิ่งถกูใจ หล่อนต้องการของที่ไม่เกร่อสำาหรบัลกูสาวคนพเิศษ 

“แหวนทบัทมิจากพม่า สวยที่สดุ”

“ทับทิมหรือคะ กินบ่เซี่ยงหรือเปล่า ถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ไม่ค่อยชอบ 

เท่าไหร่”

ทบัทมินั้นมหีลายชนดิ ทบัทมิกนิบ่เซี่ยงหมายถงึเนื้อทบัทมิมสีขีาวเจอื

หรอืเรยีกว่ามเีหลอืบไหม บางเมด็มสีแีดงกบัชมพแูทรกกนัเป็นหย่อมๆ ใน

วงการค้าเรยีกชื่อนี้ มคีวามหมายว่า กนิไม่หมด เป็นที่นยิมของคนไทยภาค

เหนอืเพราะเชื่อว่าเป็นสริมิงคล 

“ไม่ใช่ค่ะ อนันี้ทบัทมิของพม่าแท้ๆ นำ้างามมาก”

เพญ็ศรเีปิดกล่องแล้วหยบิกล่องกำามะหยี่ข้างในออกมา พอเหน็แหวน

ทบัทมิที่อยูข้่างใน คณุหญงิสรวงสดุากเ็บกิตากว้าง

“สวยจรงิๆ ด้วย” หล่อนพมึพำา ตาโต นำาแหวนออกมาเพ่งพศิ
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“สแีดงเหมอืนเลอืดนก ตอนแรกเพญ็ว่าจะเกบ็เอาไว้ให้ลกูค้า แต่พอ

คณุหญงิถามถงึนกึขึ้นได้ คณุหญงิลองดสูคิะ” เพญ็ศรยีื่นแหวนให้คณุหญงิ

สรวงสดุาลอง ทนัททีี่อกีฝ่ายรบัไป อาการตวัแขง็กห็ายไปในทนัท ี

คณุหญงิสรวงสดุาหยบิแหวนขึ้นมาส่องด ู ตวัเรอืนทำาจากทองคำาแท้ 

สอีอกเหลอืง เนื้อทองบรสิทุธิ์ทำาให้แหวนอ่อน แต่ส่วนที่ทำาให้แหวนทบัทมินี้

ไม่ธรรมดาคอืเมด็ทบัทมิซึ่งน่าจะไม่ตำ่ากว่าห้ากะรตั เนื้อทบัทมิเป็นสแีดงเข้ม

ส่องประกายแวววาวยามสะท้อนแสงไฟในร้าน คณุหญงิสวมเข้ากบันิ้วนาง 

แล้วยกขึ้นทาบกบัแสงไฟ ประกายของอญัมณขีบัให้ดแูพรวพราว สขีองทบัทมิ

ราวกบัสเีลอืด ยิ่งมองกย็ิ่งรู้สกึถงึสแีดงเข้มที่อยู่ลกึลงไปในเนื้อแท้ ทบัทมิ

จงึแดงจนเกอืบดำาในบางมุม 

“นำ้างามจรงิๆ เลยนะคะ”

“ใช่ค่ะ ทองกเ็ป็นทองเก่านะคะ อายนุ่าจะเกนิห้าสบิปี สทีบัทมิแบบนี้

เขาถอืว่าเป็นของหายากนะคะ นานกว่าจะมมีาสกัท”ี

“แพงไหมคะเนี่ย ถ้าราคาสูงเกนิไปพี่คงสู้ไม่ไหว” คุณหญงิสรวงสดุา

เอ่ยขึ้น 

“แหม คณุหญงิเป็นลกูค้าประจำานี่คะ เพญ็คดิไม่แพงหรอกค่ะ”

“แต่คณุเพญ็แน่ใจนะคะว่าทบัทมินี้ของแท้ ไม่ใช่จ่ายแพงแต่กลบักลาย

เป็นพลอยเก๊หรอกนะคะ” ลกูค้าตวัยงซกั เพราะกลวัถกูหลอก

“โธ่...คณุหญงิคะ แหวนทบัทมิวงนี้เพญ็รบัประกนัค่ะ อนัที่จรงิตอน

แรกจะให้คณุยพุา แต่ไม่รูท้ำาไม...เมื่อกี้เพญ็รูส้กึว่าต้องมอบให้คณุหญงิเท่านั้น 

ดูๆ  ไปแหวนวงนี้กเ็ก๋ดนีะคะ ผสมระหว่างเก่ากบัใหม่ เหมาะกบัสาวรุน่ คณุ

ธารนีชุต้องชอบแน่ๆ”

คณุหญงิสรวงสดุามองแหวนในมอือกีครั้ง หล่อนคลี่ยิ้มก่อนพยกัหน้า 

“ตกลงค่ะ พี่เอาวงนี้ แล้วคณุเพญ็พอจะมเีครื่องประดบัชิ้นอื่นอกีบ้างหรอืเปล่า

คะ พอดพีี่มลีกูสาวอกีคน”

“สนใจเป็นสร้อยคอหรอืว่าแหวนคะ”
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คณุหญงินิ่ง ปกตธิารลดาไม่ค่อยสวมเครื่องประดบั และบ่อยครั้งยงั

แต่งตวัเหมอืนผูช้ายด้วยซำ้า 

“ยายธารไม่ค่อยชอบใส่แหวนค่ะ เหน็บ่นว่ารำาคาญ ผมกต็ดัเสยีสั้นกดุ

อย่างกบัผูช้าย ถ้าใส่แหวนคงดตูลก”

“งั้นเอาเป็นกำาไลดไีหมคะ วงบางๆ ดเูก๋ด ีเพญ็เพิ่งได้มาเมื่ออาทติย์ที่

แล้วนี่เอง”

เพญ็ศรหียบิกล่องกำามะหยี่อกีใบในกล่องใส่เครื่องประดบั ในนั้นคอื

กำาไลทองคำาขาว มเีพชรประดบัตรงกลางเป็นรปูเหลี่ยม เพชรนำ้างามเกรดดี

“อมื...สวยดนีะคะ ขนาดกำาลงัดด้ีวย ยายธารคงชอบ งั้นตกลงพี่เอา

สองชิ้นนี้นะคะ”

คณุหญงิไม่เสยีเวลาเลอืกอกี เพราะดใีจที่ได้เครื่องประดบัถกูใจไปให้

ลกูสาวคนโปรด

“คณุหญงิไม่ดเูผื่อตวัเองบ้างหรอืคะ เพญ็เพิ่งได้สร้อยหยกมา สวย 

ทเีดยีวค่ะ ขนาดกำาลงัด ีราคาไม่แพงเกนิไป” 

“เอาไว้คราวหน้าดกีว่าค่ะ ขนืซื้อตดิๆ กนัหลายชิ้นท่านนายพลบ่นแย่ 

ครั้งก่อนกบ่็นว่าทำาไมต้องซื้อเครื่องประดบัอยูเ่รื่อย”

“แหม...ผู้หญงิเรายงัไงกอ็ย่าหยดุสวยจรงิไหมคะ บางทท่ีานนายพลอาจ

จะแซวเล่นมั้งคะ”

แม้จะแต่งงานกนัมานาน แต่นายพลสามารถกร็กัคุณหญงิสรวงสดุา

มาก ไม่เคยขดัใจ ทั้งคูร่ำ่ารวย แม้จะซื้อของราคาแพงแต่กไ็ม่กระทบกระเทอืน

ถงึฐานะ

“คงอย่างนั้นละค่ะ แต่พี่ขอเป็นครั้งหน้าดกีว่า ไว้พี่จะมาดอูกี พี่สญัญา”

เพญ็ศรไีม่รบเร้าเพราะรูน้สิยัอกีฝ่ายด ี หากเซ้าซี้จะดนู่ารำาคาญ จงึนำา

เครื่องประดับทั้งสองชิ้นใส่กล่องกำามะหยี่แล้วห่อของขวัญให้เสร็จสรรพ 

ระหว่างนั้นคณุหญงิสรวงสดุาเขยีนเชค็ให้ พอทกุอย่างเรยีบร้อย เจ้าของร้าน

กป็ระนมมอืไหว้ 
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“เพญ็ได้ยนิมาว่าท่านนายพลกำาลงัร่วมหุน้จะเปิดห้างสรรพสนิค้า จรงิ

ไหมคะ”

“จรงิค่ะ แต่คงอกีสองปีกว่าจะสร้างเสรจ็”

สถานที่ก่อสร้างอยูใ่จกลางเมอืง เมื่อหกเดอืนก่อนนายพลสามารถได้

พบกบัสชุาต ิ เขาเป็นนกัธรุกจิที่รำ่ารวย ทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกนัสมยัเรยีน...

หลงัจากนั้นจงึตดัสนิใจร่วมหุน้กนั

“ว้าว! ที่ตรงนั้นแพงมากนะคะ ราคาคงสงูทเีดยีว เหมอืนจะมบ้ีานเรอืน

อยูห่ลายหลงัหรอืเปล่าคะ”

พื้นที่ด้านหลงัที่จะก่อสร้างลานจอดรถแต่เดมิเป็นชุมชนแออดัซึ่งมผีูค้น

อาศยัอยูใ่นพื้นที่นั้นมากกว่าสี่สบิปี ทางห้างสรรพสนิค้าจงึส่งคนไปตดิต่อให้

ย้ายออกไปก่อนจะถงึเวลาลงมอืก่อสร้าง

“ใช่ค่ะ ตอนนี้เรากำาลงัรอให้ชาวบ้านย้ายออก ไว้มข่ีาวคบืหน้าเมื่อไหร่

พี่จะบอกคณุเพญ็นะคะ วนันี้พี่ขอกลบัก่อน โอกาสหน้าค่อยพบกนั”

คุณหญิงสรวงสุดาก้าวขึ้นรถโดยมีคนขับเปิดประตูให้ สีหน้าเต็มไป
ด้วยรอยยิ้มเมื่อได้ของที่ต้องการ รถแล่นจากหน้าร้านไปจนถึงประตูรั้วซึ่ง

เปิดอตัโนมตัจิากปุม่ควบคมุที่อยู่ในบ้าน หล่อนนั่งยิ้มตรงเบาะหลงั มองถงุ

ของขวญัข้างตวั 

แต่แล้วจู่ๆ  คนขบักลบัเบรกตวัโก่ง

“อะไรกนันายชม เบรกกะทนัหนัทำาไม เกอืบทำาฉนัหน้าควำ่าแล้วรูไ้หม” 

คณุหญงิสรวงสดุาเหลอืบไปมองกล่องของขวญั เมื่อเหน็ว่ายงัอยูด่กีโ็วยวาย

คนขบัรถทนัท ี

เขาหนัมาตอบเสยีงอ่อย “ขอโทษครบัคณุหญงิ พอดมียีายคนหนึ่งวิ่ง

มาตดัหน้า”

หญงิชราที่ยนืขวางอยูห่น้ารถแต่งกายด้วยเสื้อผ้าแปลกตา ชุดที่สวม

เป็นเสื้อแขนกระบอก นุง่ซิ่น มผ้ีาผนืยาวคล้องคอ คนขบัรถบบีแตรแต่ผู้หญงิ
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คนนั้นไม่ยอมขยบั

“นั่นใครน่ะนายชม ทำาไมมายนืขวางประตแูบบนี้”

“ผมกไ็ม่ทราบครบั เดี๋ยวจะลงไปด ู สงสยัเป็นพวกขอทาน” พดูจบ 

กเ็ปิดประตลูงไปเจรจา 

คณุหญงิสรวงสดุามองจากในรถ ผมของคนตรงหน้าเป็นสขีาวโพลน

ทั้งหวั ใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยเหี่ยวย่น รปูร่างค่อนข้างผอม แต่ส่วนที่โดดเด่น

กลบัเป็นแววตาที่แขง็กร้าวเหลอืเกนิ พอเหน็ว่าหล่อนมองกห็นัมาสบตาตรงๆ 

นายชมเดนิกลบัมาเคาะกระจก

“ยายไม่ยอมไปครบั บอกว่าจะขอคยุกบัคณุหญงิก่อน”

คณุหญงิสรวงสดุารบีกอดถงุเครื่องประดบัซึ่งห่อเป็นของขวญัไว้แน่น 

กลวัอกีฝ่ายเป็นมจิฉาชพีปลอมตวัมาขวางรถเอาไว ้ พอลงไปกจ็ี้เพื่อชงิของ 

มค่ีา จงึสะบดัหน้าหน ี“ฉนัไม่มอีะไรจะคยุ”

“แต่ยายบอกว่าถ้าไม่คยุ จะไม่ยอมหลบให้ครบั”

“แล้วนายไม่มีปัญญาจัดการอะไรบ้างเลยหรือ” คุณหญิงโต้ สีหน้า 

บดูบึ้ง 

“ผมจนปัญญาจรงิๆ ครบั”

“กไ็ด้ๆ แต่ฉนัจะคยุในรถนะ ส่วนนายกร็บีขึ้นรถมาเรว็ๆ ลดกระจก

ลงหน่อยพอให้ได้ยนิเสยีง จะเป็นพวกหลอกต้มตุน๋หรอืเปล่ากไ็ม่รู”้ คณุหญงิ

บ่นอบุ

นายชมจงึกลบัไปเจรจาแล้วกลบัมานั่งที่คนขบั เขากดปุม่ลดกระจกลง

เพยีงนดิเดยีว หญงิชราเดนิตรงมายงัฝ่ังที่คณุหญงินั่งอยู่

“ยายมอีะไรกบัฉนังั้นหรอื”

“อย่าเอาของชิ้นนั้นไปเลย” สายตาเหลอืบไปมองถงุที่คณุหญงิสรวงสดุา

กอดเอาไว้ 

“ยายหมายถงึชิ้นไหน” คนถกูทกัหน้าบึ้ง โต้กลบัเสยีงห้วน กอดถุง 

ของขวญัไว้แน่นอย่างหวาดระแวง
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“กแ็หวนทบัทมิวงนั้นไงล่ะ อย่าเอาไปเลยนะ เอาไปคนืแม่ค้าเถอะ”

“แล้วยายมาเกี่ยวอะไรด้วย ฉนัจะเอาไปให้ลกูสาว ยายเป็นใคร ทำาไม

ต้องมายนืขวางประตดู้วย” 

“ฉนักเ็ป็นคนที่หวงัดต่ีอครอบครวัคณุ เครื่องประดบัชิ้นนี้มอีาถรรพ์” 

เสยีงนั้นแฝงความอารอียู่ในท ี แต่แววตาของคนตรงหน้ากลบัทำาให ้

คุณหญิงไม่กล้าสบตาด้วย เพราะเหมือนกับจะทะลุทะลวงเข้าไปถึงข้างใน 

หล่อนเหลอืบมองถงุอย่างลงัเล 

“เหลวไหล พดูอะไรอย่างนั้น” 

“ฉนัพดูจรงิ คณุได้ไปจะมแีต่อนัตราย มนัจะทำาให้คณุและครอบครวั

ต้องเดอืดร้อน เชื่อฉนั” 

คณุหญงิสรวงสุดายงัคงมทีฐิจิงึหน้าบึ้งกว่าเดมิ และกอดถงุไว้แน่นกว่า

เดมิ “ฮ!ึ เหลวไหล ฉนัไม่เชื่อ อกีอย่างฉนักเ็สยีเงนิซื้อไปแล้วด้วย ยายไม่รู้

อะไรอย่าพดูดกีว่า”

“ฉนัรูส้ ิทำาไมจะไม่รู ้ถ้าคณุเสยีดายเงนิ ฉนัซื้อต่อคณุกไ็ด้”

“อย่างยายเนี่ยนะจะซื้อ กไ็ด้ งั้นกจ็่ายมา อย่าให้ขาดแม้แต่สตางค์

แดงเดยีวเลยนะ” คุณหญงิสรวงสุดาเอ่ยจำานวนเงนิออกไป พออกีฝ่ายได้ยนิ

กห็น้าเผอืดไปทนัท ีสหีน้าบอกชดัว่าไม่มทีางซื้อเครื่องประดบัเหล่านี้ต่อได้แน่ 

“ตอนนี้ฉนัยงัไม่มเีงนิ แต่รบัรองว่าฉนัจะหามาให้คุณได้แน่ เอาของ

ไปคนืเจ้าของร้านเสยี ให้มนัอยู่ในที่ที่ควรอยู่”

“นั่นไง ว่าแล้ว คดิจะหลอกเอาเครื่องประดบัฉนัละสิท่า ฉนัไม่หลงกล

หรอก” 

เพญ็ศรซีึ่งเหน็เหตกุารณ์เดนิมาสมทบ หล่อนหยดุยนืข้างรถ “นี่มนั

อะไรกนัคะคณุหญงิ ยายคนนี้เป็นใคร”

“ฉนัต่างหากล่ะคะที่ต้องถามคณุเพญ็ จู่ๆ  ยายคนนี้กม็าขวางเอาไว้ แถม

ยงับอกว่าเครื่องประดบัมอีาถรรพ์ ให้ฉนัเอาไปคนืคณุ มนัน่าตลกไหมคะ”

“โอ๊ย! เหลวไหลใหญ่แล้ว อาถงอาถรรพ์อะไรกนัคะ ของดีๆ  ทั้งนั้น 
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อย่าไปเชื่อคนแก่หลงๆ ลมืๆ ไร้สาระจะตาย บางทยีายอาจเป็นพวกสบิแปด

มงกฎุมากกว่า... ไปให้พ้นหน้าบ้านฉนันะ ไม่อย่างนั้นจะเรยีกตำารวจ”

พดูจบเพญ็ศรกีร็นุหลงัหญงิชรา เมื่ออกีฝ่ายไม่ยอมกท็ั้งฉดุกระชาก

ลากออกไป เดก็รบัใช้ในบ้านพอเหน็กก็ลุกีจุอมาช่วย 

นายชมหนัมาสบตาคณุหญงิ “เอาไงดคีรบั”

“ไม่ต้องสนใจ รบีขบัไปเลย ต้องเป็นพวกหลอกลวงต้มตุน๋แน่ๆ อะไร

กนั มาบอกว่าของมอีาถรรพ์ ใครเชื่อกโ็ง่แล้ว”

คนขบัรถขบัออกไปพร้อมทั้งเลื่อนกระจกขึ้น คณุหญงิสรวงสดุาได้ยนิ

เสยีงตะโกนแว่ว 

“คุณจะต้องเสียใจที่เอาของชิ้นนั้นกลับไป มันจะนำาความเดือดร้อน 

มาให้ สกัวนัหนึ่งคณุจะต้องนกึถงึฉนั...”

คำาขู่ของคนแปลกหน้าทำาให้คุณหญิงไม่สบายใจมากพอดู พอจะ
ระบายให้สามฟัีงกพ็บว่าอกีฝ่ายออกไปกนิเลี้ยงกบัเพื่อน กว่าจะกลบักค็งคำ่า 

ความหงุดหงดิทำาให้หล่อนไม่มแีก่ใจจะทำาอะไร จงึรบีอาบนำ้าเตรยีมเข้านอน 

แต่สมองยงัครุน่คดิด้วยความสบัสน แม้จะเข้าไปสวดมนต์ในห้องพระแต่ก็

ยงัครั่นเนื้อครั่นตวัอยู่ด ีสุดท้ายเมื่อไม่มทีางเลอืกจงึทิ้งตวัลงบนเตยีงนอน

อย่างกระสับกระส่าย แต่แล้วก็ลุกขึ้นอีกครั้งและเปิดตู้เซฟเพื่อดูของขวัญ 

กำาไลเพชรนั้นไม่เท่าไรเพราะหล่อนไม่ค่อยสนใจ แค่ไม่ต้องการให้สามีคิด

ว่าลำาเอียงรักแต่ลูกคนเล็ก แต่แหวนทับทิมวงนี้หล่อนตั้งใจอย่างยิ่งยวด 

ที่จะซื้อให้ธารนีุช ยิ่งเหน็ว่านำ้างามขนาดนี้กย็ิ่งรู้สกึว่าคดิไม่ผดิ

สามเีคยบอกว่าหล่อนรกัลกูไม่เท่ากนั แต่หล่อนรู้ดว่ีาที่ต้องทำาเช่นนี้ 

กเ็พราะเป็นห่วง ตั้งแต่เดก็แล้ว ธารนีชุไม่ค่อยแขง็แรง หลงัจาก ‘อบุตัเิหตุ

คราวนั้น’ กเ็จบ็ป่วยบ่อย ต้องพาไปรดนำ้ามนต์หลายครั้ง ผดิกบัธารลดาที่ 

แขง็แรง ตั้งแต่เลก็จนโตแทบไม่เคยเข้าโรงพยาบาล อปุนสิยัสองสาวต่างกนั

อย่างสุดขั้ว ขณะที่ธารีนุชมักโดนรังแก แต่ธารลดากลับเป็นคนเข้มแข็ง 
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แถมยังเป็นหัวโจกด้วยซำ้า เพราะไม่ต้องการให้ลูกสาวคนเล็กเป็นอันตราย 

จงึประคบประหงมเป็นพเิศษ 

ความไม่สบายใจเปรียบเสมือนตะกอนขุ่นที่ก่อกวนจนข่มตาไม่ลง 

สดุท้ายจงึหยบิถงุใส่แหวนขึ้นมาดู

“ของชิ้นนี้น่ะหรอืมอีาถรรพ์ ไม่น่าเป็นไปได้”

ความสงสยัทำาให้ตดัสนิใจแกะของขวญั เคราะห์ดทีี่เป็นถงุผกูรบิบิ้นไว้

เท่านั้น พอเปิดออกเหน็กล่องกำามะหยี่อยู่ข้างในกเ็ปิดฝาขึ้นด ูแหวนทบัทมิวาง

อยู่ในนั้น ไฟโคมกลางห้องสะท้อนให้เห็นทับทิมนำ้างาม ยิ่งกระทบแสงไฟ 

ยิ่งทอประกาย...ดูๆ  ไปมนักแ็ค่แหวน จะส่งผลร้ายอะไรต่อครอบครวัได้ 

จู่ๆ  อากาศในห้องนอนกห็นาวขึ้นกะทนัหนั ลมจากเครื่องปรบัอากาศ

ต้องผวิกายทำาเอาขนลกุซู ่ คณุหญงิสรวงสดุารูส้กึหนาวเข้ากระดกู บางอย่าง

ดลใจให้หยบิแหวนนั้นขึ้นมาสวม พอตวัเรอืนสมัผสักบัผวิ ความเยน็ซ่านกแ็ผ่

เขา้สูก่ายและแปรเป็นความอบอุ่นแทน หล่อนตาปรอืลงด้วยพลงับางอย่าง  

แต่แล้วจู่ๆ  ดวงตาที่เคยทอแววอารกีแ็ขง็กระด้างขึ้นมา 

“ก็แค่แหวน ยายคนนั้นเพ้อเจ้อไปเอง ไม่ต้องไปสนใจคนพูดมาก  

ไร้สาระ” เจ้าตวัพดูเหมอืนละเมอแล้วเกบ็แหวนใส่กล่อง ผกูรบิบิ้นเรยีบร้อย

ตามเดมิและนำาไปเกบ็ไว้ในตูเ้ซฟ 

คณุหญงิสรวงสุดาทิ้งตวัลงนอน กดปุม่หรี่ไฟในห้องจากตรงหวัเตยีง 

พอหวัถงึหมอนครูเ่ดยีวกห็ลบัสนทิ 

ภายนอก...ท้องฟ้ามดืครึ้มกว่าทกุวนั หากใครมองมาที่บ้านหลงันี้จะ

เหน็ว่าบนหลงัคาบ้านคล้ายกบัมเีงาทะมนึครอบคลมุอยู ่สรรพสตัว์รวมถงึสนุขั

ที่เคยเห่าหอนจู่ๆ  กเ็งยีบกรบิโดยพลนั 

สตรร่ีางอวบนอนหลบัสนทิ ภายในห้องเงยีบจนถงึขั้นวงัเวง บรเิวณมมุ

ห้องซึ่งเป็นที่ตั้งของตูเ้ซฟจู่ๆ  กม็แีสงสแีดงสว่างวาบ แสงนั้นเรื่อเรอืงก่อนจะ

จางหายไปในที่สุด แล้วแทนที่ด้วยร่างโปร่งบางของใครบางคนซึ่งสวมเสื้อ 

แขนกระบอก ท่อนล่างนุ่งซิ่นลวดลายแปลกตา มีผ้าผืนยาวคล้องคออยู่  
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ดวงตาที่เตม็ไปด้วยแววอาฆาตแค้นจ้องรปูถ่ายบนหวัเตยีงซึ่งเป็นรปูหญงิสาว

สองคน 

รปูนี้ถ่ายในวนัรบัปรญิญาที่ต่างประเทศ ธารลดากบัธารนีชุยิ้มหวานให้

กล้อง ใบหน้าคนพี่เป็นรปูไข่ ผมซอยสั้นระต้นคอทำาให้ดูเป็นสาวมั่นสดใส  

ผดิกบัคนน้องที่ผมยาวหยกัตรงปลายเลก็น้อยดสูวยหวาน นายพลสามารถ

กบัคณุหญงิยิ้มอย่างมคีวามสขุในวนัสำาคญัของลกูสาว 

ร่างโปร่งบางตาลกุวาว มอืผอมยื่นไปเบื้องหน้า คำารามลอดรมิฝีปาก

ด้วยความอาฆาต

“แกสองคนจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำาไว้กบัฉนั คอยด!ู”

กลิ่นเหมน็ราวกบัซากศพเน่าเป่ือยคละคลุง้ไปทั่วห้อง ร่างที่ดเูหมอืน

สาวสวยค่อยๆ เป่ือยยุย่ ดวงตาถลนออกมานอกเบ้าจวนจะหลดุมหิลดุแหล่ 

เลอืดไหลออกจากดวงตาและจมกู ช่างเป็นภาพที่น่าสะพรงึกลวั รมิฝีปากของ

หญงิสาวบดิเบ้เมื่อเจ้าตวัแสยะยิ้มเหี้ยมเกรยีมให้รปูภาพบนหวัเตยีง 

แผนต้อนรบัลกูสาวของนายพล จะต้องน่าประทบัใจที่สดุ...



หญงิสาวร่างสูงโปร่งที่กำาลงัวิ่งออกกำาลงักายในสวนสาธารณะ มี
ใบหน้ารปูไข่ชื้นไปด้วยเหงื่อ ชดุกฬีาซึ่งเป็นผ้ายดืรดัรปูสดีำาสนทิแนบไปกบั

ทรวดทรงองค์เอว ผมสั้นระต้นคอบดันี้เปียกจนชุ่ม หล่อนครอบหูฟัง ฟัง

เพลงจากเครื่องเล่นไอพอดซึ่งห้อยอยู่ที่คอ 

ขณะที่เมอืงไทยเป็นเวลากลางคนื ที่อเมรกิากลบัเป็นช่วงเช้า ยามว่าง

ธารลดาชอบมาออกกำาลงักายที่สวนสาธารณะเป็นประจำาเพราะทำาให้มสีมาธใิน

การทำางานมากขึ้น หล่อนเป็นวศิวกรให้บรษิทัแห่งหนึ่ง หญงิสาวเป็นคนมฝีีมอื 

มคีวามรบัผดิชอบดเียี่ยม ตั้งแต่ก่อนเรยีนจบกม็บีรษิทัต่างๆ มาเสนองานให้ 

แต่หล่อนกลบัเลอืกทำางานเป็นฟรแีลนซ์เพราะต้องการความเป็นอสิระ

ธารลดาชอบชวีติที่นี่ หล่อนได้เป็นตวัของตวัเอง ไม่ต้องถกูกฎเกณฑ์

บบีบงัคบั แต่เมื่อสองเดอืนก่อนบดิามคีำาสั่งให้รบีกลบัเมอืงไทยโดยเรว็ที่สดุ 

ท่านลงทนุเปิดห้างสรรพสนิค้าร่วมกบัเพื่อนและกำาลงัจะเริ่มก่อสร้างในอกีหนึ่ง

เดอืนข้างหน้า จงึต้องการให้หล่อนกลบัไปรบัหน้าที่เป็นวศิวกรที่ปรกึษา ส่วน

มารดากต้็องการให้ธารนีชุกลบัเมอืงไทย 

๑
สองสาว สองสไตล์
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แม้จะรูว่้าเรื่องงานเป็นแค่ข้ออ้าง แต่ทั้งคูก่ป็ฏเิสธไม่ได้ 

นาฬิกาที่ข้อมอืส่งเสยีงเตอืน ธารลดาจงึเริ่มต้นเหยยีดกล้ามเนื้อ หล่อน

เหลอืเวลาอกีเพยีงครึ่งชั่วโมงที่จะอาบนำ้าแต่งตวั ผมสั้นซอยระต้นคอทำาให้ง่าย

ต่อการดแูลรกัษา แม้ตอนที่ตดัสนิใจตดัจะเสยีดายผมนุม่ๆ ใจแทบขาด แต่

เพื่อความคล่องตวัในการทำางานแล้วกน็บัว่าคุม้ เสื้อกล้ามสดีำากระชบัเปียก

แนบไปกบัลำาตวัดเูซก็ซี่ หล่อนเป็นคนสงูแต่อวบอิ่มในส่วนที่ควรจะม ีเพราะ

เหตนุี้จงึมฝีรั่งตานำ้าข้าวแวะเวยีนมาขายขนมจบีไม่ขาด แต่เจ้าตวักลบัปฏเิสธ

ไป 

ความรกัครั้งแรกทำาให้ธารลดาขยาดผูช้ายต่างชาต ิ โดยเฉพาะผูช้าย 

รปูหล่อ มาร์คสัเป็นเพื่อนร่วมคณะของหล่อน เขาเข้ามาตสีนทิด้วยการอาสา

ช่วยงานทกุอย่าง ความสุภาพอ่อนโยนทำาให้หญงิสาวตกหลมุพรางโดยไม่รูต้วั 

แต่พอคบกนัไปหล่อนกไ็ด้เหน็ธาตแุท้ของคนที่เรยีกว่าแฟน มาร์คสัชวนหล่อน

ไปปาร์ตี้ที่บ้าน แต่พอสบโอกาสเขากพ็าเข้าห้องและพยายามลวนลาม หล่อน

กำาลงัมนึงงจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มเข้าไปหลายแก้วจงึเกอืบเสยีท่า แต่โชคดคีว้า 

โคมไฟบนหวัเตยีงฟาดศรีษะอกีฝ่ายและรบีหนอีอกมาได้เสยีก่อน แต่พอเปิด

ประตอูอกมากลบัพบความจรงิอนัน่าตกใจ... 

มาร์คัสไม่เพียงคิดล่วงเกินหล่อน แต่ยังตั้งกล้องบันทึกภาพเพื่อ

ถ่ายทอดสดให้บรรดาเพื่อนต่างชาตไิด้ดกูนัอกีด้วย สำาหรบัเขาแล้ว หล่อนเป็น

แค่ผู้หญงิผวิเหลอืงซึ่งมค่ีาแค่เป็นรางวลัเดมิพนัในเกม หญงิสาวเกบ็เมโมร-ี

การ์ดนั้นไว้และใช้เป็นเครื่องต่อรองไม่ให้ชายหนุม่แจ้งความจบัหล่อนข้อหา

ทำาร้ายร่างกาย ทั้งคูก่ลายเป็นศตัรกูนั...ธารลดาเขด็ขยาดผูช้ายและไม่ยอม 

เปิดใจให้ใครอกีเลยตั้งแต่นั้นมา 

เสยีงนาฬิกาเตอืนอกีครั้ง หญงิสาวเหยยีดกล้ามเนื้อเสรจ็พอด ีหล่อน

ใช้ผ้าขนหนซูบัเหงื่อแล้วเดนิกลบัไปยงัจกัรยานที่จอดเอาไว้ข้างสวนสาธารณะ 

หยบิกญุแจออกมาไขก่อนป่ันตรงกลบัที่พกั รอยยิ้มแต้มบนใบหน้าเมื่อรบัรูถ้งึ

อากาศบรสิทุธิ์ที่ปะทะผวิกาย ฝรั่งอาวโุสหลายคนที่มาออกกำาลงักายซึ่งกำาลงั
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เดนิข้างถนนโบกมอืยิ้มให้ หญงิสาวโบกมอืตอบ มองไปยงัตกึสงูอนัเป็นที่พกั

ซึ่งอยูห่่างไปไม่กี่บลอ็กถนน

ตอนที่ธารลดาเปิดประตูเข้าไป เสียงเปิดนำ้าในห้องนำ้าก็ดังอยู่แล้ว 
หล่อนใช้ผ้าซบัเหงื่อ หลงัจากนั้นกเ็ดนิไปที่หม้อต้มกาแฟแล้วรนิใส่แก้วถอื

ไปนั่งดื่มตรงโซฟา หญงิสาวชอบกาแฟดำาเพราะได้กลิ่นหอมสดชื่นของกาแฟ

แท้ๆ ความขมทำาให้หล่อนตื่นตวัและรู้สกึมพีลงัทำาภารกจิต่างๆ หล่อนขาด

เครื่องดื่มชนดินี้ไม่ได้ แถมยงัต้องดื่มถงึวนัละสองแก้ว หญงิสาวกวาดตา 

มองห้องพกัซึ่งกว้างประมาณร้อยห้าสบิตารางเมตร ราคาของมนันบัว่าแพง

มาก แต่สำาหรบัสองสาวแล้วไม่ใช่เรื่องลำาบากเลยแม้แต่น้อย อะพาร์ตเมนต์

นี้มีห้องนอนสองห้อง ห้องนั่งเล่นขนาดเล็กพร้อมโซฟา อีกส่วนเป็นพื้นที่

ทำาครวั มหี้องนำ้าเพยีงห้องเดยีวซึ่งตอนนี้มใีครอกีคนใช้อยู่ 

หญงิสาวกดปุม่เปิดโทรทศัน์เพื่อดขู่าวประจำาวนั ภาษาองักฤษกลายเป็น

เรื่องง่ายหลงัจากมาใช้ชวีติอยู่ที่นี่หลายปี หล่อนจงึเป็นวศิวกรเอเชยีที่พดูภาษา

องักฤษได้ ขณะเดยีวกนักม็วีนิยัของชาวเอเชยีผสมอยูด้่วย 

เมื่อประตหู้องนำ้าเปิดออก ธารลดากไ็ด้กลิ่นหอมของครมีอาบนำ้าที่คุน้

เคยลอยออกมา หญงิสาวร่างเพรยีวสวมเสื้อคลมุอาบนำ้าสขีาวเดนินวยนาด

ออกมา บนศรีษะโพกผ้าขนหนเูอาไว้ พอเหน็พี่สาวกป็รี่เข้ามาทกั 

“พี่ธารไปออกกำาลงักายแต่เช้าเลยนะคะ นชุตื่นมากไ็ม่เหน็แล้ว”

ธารนีชุเป็นน้องสาวแท้ๆ แต่นสิยัต่างกบัพี่สาวราวกลบัหน้ามอืเป็นหลงั

มอื คนน้องอ่อนหวานเป็นแม่บ้านแม่เรอืน แม้บนแคตวอล์กจะแต่งตวัเปรี้ยว

จนเขด็ฟันแต่นสิยัเรยีบร้อย หล่อนไม่เคยทะเลาะกบัใครแม้แต่เพื่อนนางแบบ

ที่จ้องเอาเปรยีบหล่อน

“วนันี้วนัสดุท้าย พลาดได้ยงัไง เมื่อคนืนี้กลบัเสยีดกึเลยนะ พี่ทนรอ

ไม่ไหวเลยหลบัไปก่อน”

ธารนีชุเป็นนางแบบ บ่อยครั้งมงีานถ่ายแบบหรอืงานเลี้ยงทำาให้เจ้าตวั
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กลบัดกึ หล่อนเริ่มทำางานตั้งแต่มาเรยีนที่นี่ใหม่ๆ เพราะความสวยแปลกตา

สะดดุตาแมวมอง และรปูร่างสูงกว่านางแบบเอเชยีทั่วไป หล่อนไม่เที่ยวเตร่ 

ไม่ดื่มเหล้า ทำางานมวีนิยัและดแูลตวัเองเป็นอย่างด ีทำาให้เอเจนซชีอบธารนีชุ

มาก และเพราะมวัทำาแต่งาน ผลการเรยีนจงึตกๆ หล่นๆ ผดิกบัธารลดา 

ที่มเุรยีนจนจบการศกึษาตามเวลา แถมยงัได้งานจากบรษิทัวศิวกรชั้นนำาใน

อเมรกิาอกีด้วย

“พอดีพี่ๆ สไตลิสต์กับเพื่อนนางแบบเขานัดเลี้ยงส่ง ความจริงนุช 

ไม่อยากไปเลยค่ะพี่ธาร แต่ขดัไม่ได้”

“แหม...เขาเลี้ยงส่งทั้งท ีจะไม่ไปได้ยงัไง”

“ใช่ค่ะ น่าเสยีดายจงั นชุสนทิกบัพี่ที่นี่ทกุคน แต่ถ้าไปเมอืงไทยไม่รูจ้ะ

มใีครจ้างนชุไหม” คนเป็นน้องเอ่ยเสยีงอ่อย 

“ต้องมสี ินชุออกจะสวย ไม่ต้องคดิมาก ยงัไงเสยีเรากม็โีพรไฟล์ดอียู่

แล้ว พี่ว่าไม่ยากหรอก แต่ถ้าสดุวสิยัจรงิๆ กไ็ปหางานทำาตามที่เรยีนมา ไม่

เหน็จะยาก ภาษาองักฤษเราได้เปรยีบอยูแ่ล้ว ประกาศนยีบตัรเลขานกุารกม็ี

ไม่ใช่หรอื” พี่สาวยกัไหล่ มั่นใจเตม็ร้อย ผดิกบัธารนีชุที่ค่อนข้างขี้กลวัและ 

ขี้กงัวล 

“ให้ทำางานเลขาฯ เนี่ยนะ ไม่ไหวหรอกค่ะพี่ธาร นชุยิ่งโก๊ะๆ อยูด้่วย 

เกดิทำางานเจ้านายเสยีหายจะทำายงัไง”

“เรากร็ะวงัหน่อยส”ิ

“ไม่เอาละ กน็ชุไม่เก่งเหมอืนพี่ธารนี่ ขนาดยงัไม่ถงึเมอืงไทยกม็งีานรอ

อยูแ่ล้ว”

“แหม...อย่าพดูอย่างนั้นส ิต้องเรยีกว่าพี่โชคดมีากกว่าที่ครสิช่วยหางาน

ให้ ส่วนนชุ ถ้าไม่มอีะไรทำากไ็ปช่วยคณุพ่อที่บรษิทักไ็ด้”

ครสิคอืเพื่อนสนทิของธารลดา เขาเป็นสถาปนกิลกูครึ่ง ผวิขาว รปูร่าง

สงู หน้าตาหล่อเหลา

“แต่คณุพ่อคงไม่อยากให้นชุช่วยหรอก งานอะไรกท็ำาไม่เป็นสกัอย่าง 
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คุณพ่อถึงได้เอาแต่ปรึกษาพี่ธารอยู่เรื่อย” หล่อนคิดเสมอว่าบิดารักพี่สาว

มากกว่า แม้ท่านจะรกัหล่อนแต่กเ็ป็นเพยีงความเอน็ด ูแต่สำาหรบัธารลดานั้น

เป็นความชื่นชม เชื่อในความสามารถ 

“พ่อเขาเหน็พี่เป็นวศิวกร พ่อฟังพวกศพัท์วชิาการไม่ค่อยถนดักเ็ลยต้อง

ปรกึษาพี่ ที่จรงิพ่อคดิถงึนชุมากนะ เป็นห่วงสดุๆ ยำ้าตลอดว่าให้พี่ดแูลนชุ 

ให้ด”ี

“แม่กห่็วงพี่ธารเหมอืนกนันะ บอกนชุให้ดแูลพี่ธาร”

คณุหญงิสรวงสดุารกัลกูสาวคนเลก็มาก โทร.  มาคยุแทบทกุวนั แต่ 

สิ่งที่เกดิขึ้นในอดตีกลบัทำาให้ความสมัพนัธ์ของแม่กบัลกูสาวคนโตห่างเหนิ

“ไม่ต้องมาหลอกพี่เลย อย่างพี่น่ะโดนแม่ตดัหางปล่อยวดัมานานแล้ว 

ยิ่งถ้าแม่เหน็ผมทรงนี้นะ มหีวงัโดนเทศน์อกียาวแน่”

คุณหญิงสรวงสุดาไม่ชอบให้ลูกสาวตัดผมสั้น ยิ่งสั้นระต้นคอแบบ 

ทอมบอยยิ่งไม่ชอบ แต่ธารลดากลบัขดัคำาสั่ง เรื่องการแต่งตวักเ็หมอืนกนั  

ไม่ชอบให้หญิงสาวใส่เสื้อยืดกางเกงยีน แต่งานของหล่อนต้องการความ

ทะมดัทะแมง เสื้อผ้าในตูจ้งึมกีระโปรงนบัชิ้นได้ จงึเหมอืนกบัไม่ว่าหล่อนจะ

ทำาอะไรกม็กัจะทำาให้มารดาไม่พอใจอยูเ่รื่อย 

“พดูเรื่องจรงิกไ็ม่เชื่อ”

“นี่กส็ายมากแล้ว พี่ขอตวัไปอาบนำ้าก่อนนะ นชุไม่ต้องทำาอาหารเช้าเผื่อ

นะจ๊ะ พี่จะรบีไป เยน็นี้เจอกนั จะได้ช่วยกนัเกบ็ของต่อ”

กล่องกระดาษสำาหรบัเกบ็สมัภาระทั้งหมดวางเรยีงอยูต่รงมมุห้อง ของ

ส่วนหนึ่งถูกส่งกลบัทางเรอื ยกเว้นเสื้อผ้าและของสำาคญัซึ่งสองสาวจะนำาขึ้น

เครื่องด้วย 

“รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะ เราสองคนอยู่ที่อะพาร์ตเมนต์นี้มาตั้ง

หลายปีแล้ว”

“นชุคดิเหมอืนพี่เลย พี่รูส้กึเหมอืนที่นี่เป็นบ้านหลงัที่สอง พี่ตั้งใจว่าจะ

ปล่อยให้คนเช่าก่อน ถ้ามโีอกาสเมื่อไหร่เรากแ็วะมาเที่ยว”
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อะพาร์ตเมนต์แห่งนี้อยูใ่จกลางเมอืง ตอนที่นายพลสามารถตดัสนิใจ

ซื้อนั้นราคาแพงกว่าที่อื่นเกอืบเท่าตวั แต่เพราะระบบรกัษาความปลอดภยัดี

เยี่ยม การเดนิทางสะดวกสบายเพราะอยูใ่กล้สถานรีถไฟ จงึตดัสนิใจซื้อให้

ลกูสาว 

“พี่ธารว่าไปเมอืงไทยคราวนี้ เราสองคนจะเป็นยงัไงบ้าง”

“รบัรองว่ามอีะไรให้ทำาตลอด ไม่มทีางเบื่อหรอก เชื่อพี่ส”ิ

อากาศร้อนจัดของกรุงเทพฯ ทำาให้ใบหน้าคมสันชุ่มไปด้วยเหงื่อ  
นลิภทัรอยูบ่นลูว่ิ่ง ความเป็นนกัธรุกจิทำาให้ต้องปรบัตวัให้เข้ากบัชวีติคนเมอืง 

เวลาว่างยามเช้าคือออกกำาลังกาย ชายหนุ่มเลือกฟิตเนสแห่งนี้เพราะเปิด

บริการตั้งแต่เช้าตรู่ ลูกค้าที่มาใช้บริการล้วนแต่มีฐานะ หลังออกกำาลัง- 

กายเสร็จ เขานั่งรถไฟฟ้าไปบริษัทโดยใช้เวลาเพียงสิบห้านาทีเท่านั้น การ

เดนิทางสะดวกสบาย ไม่ต้องเผชญิรถตดิ ใช้ชวีติอยู่ในกล่องสี่เหลี่ยมแคบๆ 

เหมอืนคนอื่น ชายหนุ่มไม่สนใจว่าตนไม่ได้มรีถหรูเหมอืนผู้บรหิารคนอื่นๆ 

แต่กลบัรู้สกึอสิระ

ร่างสงูเตม็ไปด้วยมดักล้ามแขง็แรง ใบหน้าหล่อคมไร้ที่ต ิผมเป็นสดีำา

สนทิ คิ้วเข้ม จมกูโด่ง สนักรามแขง็แรง ดดูแีบบชายไทยแท้ๆ...นลิภทัรเป็น

นกัธรุกจิเนื้อหอม เมื่อต้นเดอืนที่แล้วเพิ่งได้รบัการจดัอนัดบัว่าเป็นหนุม่โสด

ในฝันที่สาวๆ หมายปองคูก่บัน้องชายคอืนภชยัไปหมาดๆ 

เครื่องวิ่งส่งเสยีงเตอืนเมื่อหมดเวลา ชายหนุม่จงึชะลอความเรว็ พอ

ก้าวลงกพ็บกบัผูห้ญงิสวมเสื้อกล้ามเอวลอยยิ้มหวานให้  

“วนันี้คณุนลิมาแต่เช้าเลยนะคะ”

นลิภทัรเหยยีดกล้ามเนื้อน่อง เดนิไปยงัเครื่องยกนำ้าหนกัเพื่อบรหิาร

กล้ามเนื้อต่อ เขาสงัเกตเหน็ว่าเจ้าหล่อนมองเขาอยูน่านแล้ว “ครบั วนันี้ผมมี

ประชมุเก้าโมง กะว่าออกกำาลงักายเสรจ็จะเข้าบรษิทัเลย คณุสาล่ะครบั มานาน

หรอืยงั”
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เขาเคยเจอหล่อนมาสามครั้งแล้ว หญงิสาวชื่อสาวติร ี เป็นสาวเปรี้ยว 

น่าจะยงัโสดเพราะมาคนเดยีว หล่อนมกัจะสวมเสื้อผ้ารดัรปูชนดิเปิดมากกว่า

ปิด และแทนที่จะออกกำาลงักายจรงิจงักลบัคอยชำาเลอืงมองสมาชกิคนอื่นๆ 

“เพิ่งมาได้สกัครูเ่ดยีวเองค่ะ แต่ยงัไม่รูว่้าจะเริ่มต้นด้วยอะไรด ีมนัเบื่อๆ 

ค่ะ คณุนลิพอจะแนะนำาบ้างได้ไหมคะ”

นลิภทัรทรดุตวัลงนั่งตรงเครื่องยกนำ้าหนกัสองตวัที่ตั้งคูก่นั เขาปรบั 

นำ้าหนกัให้พอดกีบัตวัเอง ก่อนหนัไปยิ้มให้ “ลองยกนำ้าหนกัดไูหมครบั”

“จะดหีรอืคะ สากลวัแขนใหญ่ค่ะ เดี๋ยวไม่สวย” 

พดูจบหญงิสาวตรงหน้ากจ็กิเท้าโพสท่า 

นิลภัทรกวาดตามอง...ทรวงทรงองค์เอวของคนตรงหน้าอะร้าอร่าม 

น่าชม เอวของหล่อนคอดเลก็ สะโพกผาย ทรวงอกที่ไม่ตำ่ากว่าคปัดเีด่นสะดดุ 

ตา เขาไม่ใช่ไก่อ่อนที่ไม่รูว่้าหญงิสาวต้องการบอกอะไร แต่เขาไม่ต้องการผกูพนั

กบัใคร กแ็ค่โปรยเสน่ห์ไปวนัๆ เขาไม่รูว่้าเพราะอะไรถงึไม่เคยปักใจกบัใคร 

สกัคน

เขาไม่ใช่เกย์ แต่กลบัไม่เคยชอบพอหญงิสาวคนไหนจนถงึขั้นตกหลมุ

รกัและต้องการจบี ราวกบัลกึๆ แล้วเขากำาลงัรอคอยใครสกัคนมาแสนนาน

“สวยสคิรบั คณุสาสวยออก แล้วกไ็ม่เป็นความจรงิเลยนะครบัที่ยก 

นำ้าหนกัแล้วแขนใหญ่ ดอูย่างดาราฮอลลวีดูสคิรบั อย่างเจโล๒เป็นต้น เขายงั

จ้างเทรนเนอร์ส่วนตวัมาดแูลกล้ามเนื้อเลย มาครบั ผมจะสอนให้” นลิภทัรดงึ

หญงิสาวมานั่งลง ปรบันำ้าหนกัตรงเครื่องให้พอดกีบัแขนเพรยีวบาง จบัมอื

หล่อนให้จบัแฮนด์แล้วสาธติ “ทำาแบบนี้นะครบั แค่ดงึเบาๆ พอกล้ามเนื้อเกรง็

ตวั ผมปรบันำ้าหนกัให้แล้ว แค่นี้พอจะทำาให้กล้ามเนื้อเฟิร์มแต่ไม่ใหญ่เกนิไป 

ดไีหมครบั”

หญงิสาวมองมอืของชายหนุม่ที่เกาะกมุอยู ่ นลิภทัรช่วยอกีฝ่ายดงึตุม้

๒ เจนเิฟอร์ โลเปซ ดาราชื่อดงั มผีลงานที่มชีื่อเสยีงหลายเรื่อง
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นำ้าหนกัลงมา ทั้งคูส่บตากนัในจงัหวะที่สาวติรเีลื่อนมอืมากมุมอืชายหนุ่มแทน 

แล้วชม้ายชายตาส่งยิ้มให้

“คณุนลิเก่งจงันะคะ รูเ้กี่ยวกบัเรื่องการออกกำาลงักายเยอะเลย เหน็ที

สาคงต้องขอคำาแนะนำาบ่อยๆ เสยีแล้ว”

“ได้เลยครบั ผมมาที่นี่ทกุวนัครบั คณุสามาวนัไหนกแ็วะมาหาผมได้

เลยนะครบั ผมยนิดใีห้คำาปรกึษาฟรไีม่คดิค่าใช้จ่าย”

“ขอบคณุนะคะ”

“คดิว่าพอไหวนะครบั”

“ไหวค่ะ สาทำาเองได้”

หญงิสาวสาธติให้ด ูหล่อนดงึแฮนด์ลงมาทำาให้ตุม้นำ้าหนกัถกูยกขึ้นไป 

ยามออกแรงทรวงงามก็เชิดชันดึงดูดสายตา ดูเหมือนเจ้าตัวจะพอใจที่ทำา 

ท่าทางเช่นนั้นให้ชายหนุม่ดู 

นลิภทัรยิ้ม ตาเป็นประกาย เขาเดนิไปยงัที่นั่งของตวัเองบ้าง กดนาฬิกา

เพื่อจบัเวลา ตั้งใจจะยกนำ้าหนกัเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้ออกีสบินาทหีลงัจากนั้นค่อย

ไปอาบนำ้า...

อาหารตาที่สวมชดุสคีรมีทำาเอาชายหนุม่ยิ่งกระชุม่กระชวย และทำาให้
การออกกำาลังกายในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายมีชีวิตชีวาขึ้น แม้การโปรยเสน่ห ์

เช่นนั้นบางครั้งก็นำาความยุ่งยากมาสู่ตัวเอง หลายครั้งหญิงสาวเหล่านั้น 

ไม่ยอมปล่อยมอืจนนลิภทัรต้องใช้ความเฉยีบขาดเข้าข่ม 

ในอดตีนลิภทัรเคยเป็นผูช้ายเคร่งขรมึ แต่ผลของการทำาธรุกจิทำาให้รู้

ว่าต้องรูจ้กัมลีกูล่อลกูชน การเอาใจคนรอบข้างโดยเฉพาะผูห้ญงิถอืเป็นเสน่ห์

อย่างหนึ่ง บ่อยครั้งที่คูค้่าได้รบัการดแูลเอาใจใส่กท็ำาให้ตดิต่อธรุกจิกนัง่ายขึ้น 

หลงัจากปรบัตวัระยะหนึ่งเขากม็มีนษุยสมัพนัธ์ดจีนตอนนี้บดิาวางใจให้รบังาน

สำาคญัหลายอย่าง เมื่อต้นปีที่แล้วเขาเพิ่งรบัตำาแหน่งประธานกรรมการบรษิทั 

ส่วนบดิาเป็นบอร์ดบรษิทัแทน
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ตอนที่โทรศพัท์เคลื่อนที่ดงัขึ้น ชายหนุม่เพิ่งก้าวออกจากห้องเปลี่ยน

เสื้อในห้องออกกำาลงักาย พอเหน็เบอร์บนหน้าจอกร็บีกดรบั

“ว่าไงนพ อยูไ่หนแล้ว”

เขามน้ีองชายอายตุ่างกนัสองปีชื่อว่า นภชยั หลงัเรยีนจบทั้งคูช่่วยบดิา

บรหิารงานบรษิทัเอสอนิดสัตร ีโดยน้องชายของเขารบัหน้าที่ประชาสมัพนัธ์

“พี่นลิอาบนำ้าเสรจ็แล้วหรอืครบั งั้นรบีออกมาเลย ผมรออยูด้่านหน้า”

พอเปิดประตอูอกมากพ็บน้องชายยนืรออยู่ 

“เออส ิแกเพิ่งมาถงึหรอื” 

นภชยัสวมเสื้อเชิ้ตกางเกงโมเดร์ินตามสไตล์หนุม่เมโทรที่ตามแฟชั่นจ๋า 

คอเสื้อแบะกระดุมออกสองเม็ด ผมซอยสั้นหวีจัดแต่งทรงอย่างดี ผิดกับ 

นลิภทัรที่สวมสทูราคาแพงถอืกระเป๋าหนงัเข้ากบัฐานะ แม้เป็นพี่น้องแต่บุคลกิ

กลับต่างกันอย่างสุดขั้ว ขณะที่หนุ่มคนหนึ่งดูสนุกสนานขี้เล่น แต่อีกคน 

ดเูคร่งขรมึเอาจรงิเอาจงั

“ครบั พอดผีมตื่นสายไปหน่อย เมื่อคนืกว่าจะกลบักด็กึ”

นอกจากบ้านที่อาศยัอยูก่บับดิามารดาแล้ว สองหนุม่ยงัมคีอนโดฯ ใกล้

กบัรถไฟฟ้าเพื่อใช้เป็นที่หลบภยัเวลานภชยักลบัดกึ มารดาค่อนข้างเข้มงวด

กับลูกชาย โดยเฉพาะลูกคนเล็กเพราะอุปนิสัยเจ้าชู้ เมื่อเดือนก่อนนภชัย 

ก่อเรื่องวุน่วายทำาให้ทางครอบครวัต้องไปเจรจากบัฝ่ายหญงิ บดิาต้องยอม 

จ่ายเงนิก้อนเพื่อให้ฝ่ายหญงิยอมเลกิยุง่เกี่ยว

“งานหนกัละสท่ิา” นลิภทัรเหลอืบมองน้องชาย ยิ้มอย่างรูท้นั...งานที่ว่า

หนกัคงไม่ใช่งานที่บรษิทั แต่เป็นอย่างอื่นมากกว่า 

“ครบั หนกัมาก เล่นเอาหมดแรง พี่ล่ะครบัเป็นไงบ้าง”

“กไ็ม่เป็นไง” 

นลิภทัรเหลอืบมองหญงิสาวที่เปลี่ยนจากเครื่องยกนำา้หนกัขึ้นไปบน

วอล์กเกอร์แทน พอเหน็ว่าสองหนุม่มองมากโ็บกมอืยิ้มหวานให้

“ว้าว! ที่นี่ววิดนีะครบั เครื่องออกกำาลงักายกใ็หม่ดด้ีวย” 
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นภชยัจ้องมอง สายตาไม่ได้อยูท่ี่เครื่องออกกำาลงักาย แต่จ้องไปที่คน

เสยีมากกว่า หญงิสาวสวมชดุออกกำาลงักายผ้ายดืรดัรปูสคีรมี หลงัออกกำาลงั

จนเหงื่อออกผ้าจงึแนบกระชบัเผยให้เหน็บราลูกไม้ที่แทบจะปกปิดอะไรไม่ได้ 

ทรวงอกคปัดกีระเพื่อมเป็นจงัหวะยามเจ้าตวัเคลื่อนไหวบนเครื่องออกกำาลงั

กายดเูซก็ซี่เร้าใจอย่างบอกไม่ถกู

“ววิด ีแต่อาจจะร้อนเกนิไปถ้านายเล่นใส่เกยีร์เดนิหน้าไม่ยั้งแบบนี้ และ

ดไีม่ดแีม่เราจะหวัใจวาย”

“แหม...พี่นิลก็ แค่มองเอง นี่เสียดายนะ ถ้าคุณพ่อไม่โทร.  มาเร่ง  

ผมคงต้องขอให้พี่นลิแนะนำาให้รูจ้กัคณุผูห้ญงิคนนั้นหน่อยแล้ว เพราะเธอดู

น่าค้นหาเป็นที่สดุ”

“พอเลย นายนี่ไม่รูจ้กัเขด็นะ เรื่องเที่ยวให้มนัเพลาๆ ลงหน่อย เกดิแม่

รูเ้ข้าว่านายยงัไม่ทิ้งนสิยัเดมิ มหีวงัโดนอบรมยาวแน่”

อรวมีกัจะเรยีกลกูชายคนเลก็ไปตกัเตอืนเป็นประจำาให้ระมดัระวงัเรื่อง

ความสมัพนัธ์ 

นภชัยเปลี่ยนคู่ควงแทบทุกเดือน มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวนับ 

ไม่ถ้วน ฉากหน้าสภุาพ ขี้เล่น แต่ลกึๆ แล้วเป็นเสอืผูห้ญงิตวัจรงิ แต่นลิภทัร

กลบัไม่เคยมแีฟน ทั้งที่ชอบหว่านเสน่ห์คยุกบัผูห้ญงิไปทั่วแต่ไม่เคยคบใคร

จรงิจงั...ทางบ้านจงึพากนัเป็นห่วง

“ครบัผม ต่อไปผมจะไม่เที่ยวแล้วครบั แต่เปลี่ยนมาออกกำาลงักายแทน 

เครื่องที่นี่ดฟิูตป๋ังดจีงั น่าจะเรยีกเหงื่อได้เยอะเชยีว”

“เอาน่า...อย่ามวัแต่พดูมากเลย รบีไปดกีว่าเดี๋ยวจะสาย ดสู ิควิรถไฟฟ้า

ยาวออกขนาดนั้น”

นลิภทัรเดนินำาน้องชาย มองไปยงัจดุเชื่อมต่อกบัรถไฟฟ้าซึ่งมผีูม้าเข้า

แถวเพื่อใช้บรกิารแออดักว่าทกุวนั เขาสแกนบตัรตรงประต ูโดยไม่ทนัสงัเกต

ว่าเบื้องหลัง...นภชัยยังคงมองเข้าไปในฟิตเนสพร้อมทั้งโบกมือให้หญิงสาว 

ชดุสคีรมี ทั้งคูส่บตาและยิ้มหวานอย่างมเีลศนยั...
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ห้องประชุมของบริษัทเต็มไปด้วยผู้บริหารของบริษัทเอสอินดัสตร ี
นั่งอยู่รายรอบ หัวข้อประชุมในวันนี้คือเรื่องการก่อสร้างห้างสรรพสินค้า 

‘แอลอนิฟินติ’ี ซึ่งมฤีกษ์ลงเสาเขม็ในอกีหนึ่งเดอืนข้างหน้า

แอล ย่อมาจากภาษาองักฤษ Luxurious แปลว่า หรหูรา หมายถงึ 

ห้างสรรพสนิค้าแห่งนี้ถกูออกแบบให้หรหูราสะดวกสบายแบบไร้ขดีจำากดั พื้นที่

ห้างสรรพสนิค้าทั้งหมดมแีปดชั้น แบ่งเป็นสองส่วน ปีกข้างหนึ่งเป็นที่ตั้งของ

โรงแรมระดบัหกดาวเพื่อต้อนรบัลกูค้าชั้นนำาจากต่างประเทศ นอกจากพื้นที่

ห้างแล้วชั้นบนสดุยงัมโีรงหนงัระดบัพรเีมยีมและร้านอาหารชื่อดงัอกีมากมาย 

ชั้นถดัมาเป็นศนูย์อาหารหลากหลายเชื้อชาตเิพื่อรองรบัลกูค้าที่มฐีานะรำ่ารวย

แต่ไม่เกี่ยงราคา 

หุน้ส่วนทั้งหมดประกอบด้วยนายพลสามารถ สชุาต ิและผูถ้อืหุน้ราย

ย่อยอกีร่วมสบิคน แปลนตกึและรายละเอยีดทั้งหมดลงตวัเรยีบร้อยแล้ว ฤกษ์

ก่อสร้างคอือกีหนึ่งเดอืนข้างหน้า แต่ปัญหาใหญ่กค็อืพื้นที่ด้านหลงัซึ่งตั้งใจจะ

สร้างเป็นลานจอดรถให้ได้ราวพนัคนันั้นปัจจบุนัเป็นชมุชนแออดั ชาวบ้านยงั

ไม่ยอมย้ายออกไป สุชาตใิห้ทนายตดิต่อและจ่ายค่าตอบแทนที่สมนำ้าสมเนื้อ 

แต่ยงัมชีาวบ้านอกีกว่ายี่สบิหลงัคาเรอืนที่ปฏเิสธ โดยให้เหตผุลวา่พวกเขา

อาศยัอยูท่ี่นี่มากว่าสี่สบิปีแล้ว 

หลงัประชมุอย่างเคร่งเครยีดเกอืบสองชั่วโมง ทกุคนกแ็ยกย้ายกนัไป

ทำางาน ภายในห้องเหลอืเพยีงสามพ่อลกูนั่งสนทนากนั

“ทกุอย่างเรยีบร้อยดไีหมนลิ”

ต้นสัปดาห์ก่อน สุชาติมอบหมายให้นิลภัทรส่งทนายไปเจรจากับ 

ชาวบ้านที่เหลือเพื่อให้เริ่มงานก่อสร้างได้ทันตามกำาหนด พร้อมทั้งเสนอ 

ค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้น เขาหวงัว่าเงนิก้อนนี้จะแก้ปัญหาได้ แต่ชาวบ้านมผู้ีนำา

ทำาให้ดื้อแพ่งไม่ยอมเจรจา  

“ครบัพ่อ ตอนนี้ผมให้คณุวนัชนะจดัการให้อยู ่อกีไม่นานคงมข่ีาวด”ี

“ดแีล้ว เรื่องนี้สำาคญัมากนะ มะรนืนี้พ่อนดัคยุกบันายพลสามารถ ท่าน
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เป็นห่วงเรื่องนี้มาก พ่อเองกห่็วง เพราะฤกษ์ลงเสาเขม็เรากไ็ด้มาแล้ว ธนาคาร

กอ็นมุตังิบมาแล้ว ถ้ามอีะไรผดิพลาดขึ้นมาละกง็านเสยีหายแน่”

สชุาตกิบันายพลสามารถเรยีนรุน่เดยีวกนัและสนทิสนมกนัมาก่อน และ

เมื่อห้าปีก่อนทั้งสองพบกนัอกีครั้งที่สนามกอล์ฟซึ่งสชุาตเิป็นเจ้าของ หลงัจาก

คยุกนัถกูคอกต็ดัสนิใจร่วมหุน้ทำาธรุกจิ นายพลสามารถอยากเปิดห้างสรรพ-

สินค้ามานานแต่ติดปัญหาหลายอย่าง พอได้คุยกับเพื่อนสนิทก็ตัดสินใจ 

เดนิหน้าโครงการนี้ทนัท ี

“พ่อไม่ต้องห่วงหรอกครบั เรื่องเกลี้ยกล่อมปล่อยให้พี่นลิทำาไปเถอะ  

ขานี้เชี่ยวอยูแ่ล้ว”

นลิภทัรเป็นนกัธรุกจิมองการณ์ไกล ในบางมมุกเ็ดด็ขาดเอาจรงิเอาจงั 

แต่บางเรื่องกร็ูจ้กัประนปีระนอม เขาเคยเป็นตวัแทนบรษิทัไปเจรจากบัคูค้่า 

จนสำาเรจ็มาหลายรายแล้ว

“ว่าแต่พี่เขา แล้วเราล่ะนพ มผีลงานอะไรให้พ่อเหน็บ้าง ไม่ใช่หาแต่เรื่อง

นะ พ่อขี้เกยีจตามแก้ปัญหา”

แม้ทั้งสองนสิยัต่างกนัอย่างสดุขั้ว นลิภทัรเอาจรงิเอาจงักบังาน ขณะที่

นภชยันั้นเหยาะแหยะ วนัๆ เอาแต่เที่ยวเตร่ ไม่เป็นโล้เป็นพาย แต่สชุาตเิหน็

ว่าครอบครวัรำ่ารวยจงึไม่เคี่ยวเขญ็ลกูชายเท่าไรนกั ยงัไงเสยีธรุกจิกต้็องตก

เป็นของนลิภทัรอยูด่.ี..

โดยไม่รูเ้ลยว่าลกูชายคนเลก็นั้นแอบน้อยใจ

“โธ่...พ่อ พูดอย่างนี้ได้ยังไง คราวที่แล้วมันผิดพลาดทางเทคนิค 

นดิหน่อย ผมรบัรอง ต่อไปไม่เกดิเรื่องแบบนี้แน่” ลกูชายคนเลก็ตอบเสยีงอ่อย 

“เออ ฉนัจะจำาเอาไว้ แต่อย่าให้มนัผดิพลาดบ่อยนกันะโว้ย รูบ้้างไหม

ว่าคราวที่แล้วกว่าฝ่ายหญงิเขาจะยอม พ่อเสยีเงนิไปตั้งสองล้าน แทนที่จะเอา

เวลาไปทำาเรื่องไร้สาระ กห็ดัมาเรยีนรูง้านแบบพี่เขาบ้าง”

“เรยีนรูง้านทำาไม ในเมื่อยงัไงเสยีพ่อกย็กบรษิทัให้พี่นลิอยูด่”ี ลกูชาย

คนเลก็โต้ 
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“ที่ฉันทำาอย่างนั้นก็เพราะแกมันไม่เอาไหน งานการเคยเข้ามาทำา 

เสยีที่ไหน นี่อะไร...พี่เป็นถงึประธานกรรมการ ส่วนแกเป็นแค่โฆษก”

“เขาเรยีกว่าประชาสมัพนัธ์ครบัพ่อ สำาคญัมากเลยนะนั่น ถอืว่าเป็นหน้า

เป็นตาของบรษิทั”

หน้าที่ของนภชยัคอืดแูลภาพลกัษณ์และการประชาสมัพนัธ์โครงการ

ห้างสรรพสนิค้า และในวนัเปิดห้างจะมพีธิเีปิดที่ยิ่งใหญ่อลงัการไม่แพ้ใคร 

อกีด้วย 

“พ่อครบั ใจเยน็ๆ ก่อน นพแค่พดูเล่น”

“เอาเถอะ พูดกับแกทีไรฉันโมโหทุกที...เออ เกือบลืมเรื่องสำาคัญ 

อาทติย์หน้าแกสองคนเตรยีมตวัไปงานเลี้ยงกบัพ่อ” สุชาตบิอกชื่อโรงแรมระดบั

ห้าดาวและเวลา โรงแรมแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหรหูรามรีะดบั

“งานเลี้ยง?” นลิภทัรทวนคำา ปกตถ้ิาไม่ใช่เพื่อนสนทิ สชุาตไิม่ค่อยนยิม

ออกงานสงัคมสกัเท่าไร ผดิกบัมารดาคอือรวทีี่ออกงานสงัคมแทบทกุคนื

“ใช่ ลกูสาวของนายพลสามารถกบัคณุหญงิสรวงสดุาเพิ่งกลบัมาจาก

อเมรกิา ทางครอบครวักเ็ลยจดังานเลี้ยงต้อนรบั เขาอยากให้พวกเราไปร่วม

งานด้วย”

“จดัที่โรงแรมขนาดนี้ไม่เลก็แล้วมั้งครบั แปลกดนีะ ลกูสาวกลบัมาท ี

กต้็องจดังานเลี้ยงด้วย ตลกจงั” นภชยัค่อน

“สงสยัคงไม่ใช่งานเลี้ยงธรรมดา แต่อาจเป็นงานรจนาเสี่ยงพวงมาลยั

เลอืกคูก่ระมงั” นลิภทัรวจิารณ์ เขาเคยพบหุน้ส่วนของบดิาหลายครั้ง นายพล

สามารถเป็นผูใ้หญ่ใจด ีเป็นทหารแต่เกษยีณแล้ว บคุลกิเหมอืนทหารทั่วไปที่

ตรงไปตรงมาและมนีำ้าใจ ส่วนคณุหญงิสรวงสุดานั้นมนษุยสมัพนัธ์ดเียี่ยม  

ยิ้มแย้ม พดูเก่ง งานเลี้ยงต้อนรบัครั้งนี้คงเป็นแผนของคณุหญงิเพื่อเปิดตวั

ลกูสาวเข้าสูว่งสงัคมเสยีมากกว่า 

“พ่อกค็ดิอย่างนั้น แต่ไหนๆ พ่อกบันายพลกเ็ป็นหุ้นส่วนกนัอยู่แล้ว  

จะดองเป็นญาตกินัอกีชั้นกไ็ม่เหน็เสยีหาย”
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“ผมไม่เอาด้วยนะครบัพ่อ เชญินายนพเถอะ งานนี้ขอบาย” นลิภทัรรบี

ปฏเิสธทนัควนั  

“อ้าว! ไหงงั้นล่ะพี่ ผมกย็งัไม่รบัปากเหมอืนกนั แต่ขอดหูน้าฝ่ายหญงิ

ก่อน ไม่รูว่้าลกูสาวของนายพลสวยหรอืเปล่า”

“พ่อได้ยนิมาว่าคนโตจบวศิวะฯ คนเลก็เป็นนางแบบ สวยทั้งคู”่

“พ่อเคยเหน็แล้วหรอืครบั” นลิภทัรถามยำ้า

“เคยเหน็รปูในโทรศพัท์ ท่านนายพลเคยเอาให้ดู อนัที่จรงิพ่อว่าลกู 

สองคนควรทำาความรู้จักกันเอาไว้นะ อย่างน้อยก็อายุรุ่นราวคราวเดียวกัน  

ถงึไม่ได้ชอบพอ แต่ต่อไปภายหน้าจะได้พึ่งพากนัได้”

“ผมอยากรูจ้กัครบั แต่เรื่องคูข่อหาเองดกีว่า เรื่องคลมุถงุชนผมไม่

ถนดั” นลิภทัรยงัยนืกรานคำาเดมิ เขาไม่ต้องการให้เรื่องของความรกัเกี่ยวพนั

กบัธรุกจิ หากจะแต่งงานกบัใครสกัคนต้องมพีื้นฐานมาจากความรกัไม่ใช่ความ

เหมาะสม

“อย่าหานานล่ะ พ่อกบัแม่รออุม้หลานจนเงกแล้ว ป่านนี้ยงัไม่เคยพา

สาวมาบ้านสกัคน” สชุาตแิซวลกูชายคนโต

“พ่อครบั เรื่องภรรยาต้องค่อยๆ หา จะผลผีลามได้ยงัไง”

“ผลผีลามกบัชกัช้า พ่อว่ามนัคล้ายๆ กนัอยูน่ะ”

“โธ่...พ่อ” นลิภทัรโอด

“แกต้องเปิดใจคบผูห้ญงิเสยีบ้าง อย่าให้มนันานเกนิไป ไม่อย่างนั้นคน

เขาจะลอืไปว่าแกเป็นเกย์ ที่สำาคญั...พ่อกบัแม่ยงัไม่อยากตะบนันำ้ากนิตอนไป

งานแต่งงานแก”

“พ่อกร็อคูน่พไม่ดกีว่าหรอืครบั อาจจะพลาดท่าไปทำาลกูสาวใครเขาท้อง

แล้วโดนบงัคบัแต่ง เผลอๆ พ่อจะได้หลานแถมมาด้วย เป็นแพก็เกจซื้อหนึ่ง

แถมหนึ่งสดุคุม้” 

“อ้าว! พี่นลิ ไหงพดูถงึน้องอย่างนั้นล่ะ แช่งกนันี่นา” นภชยัโอดโอย 

“ไม่รู้ละ ใครจะอยากได้คู่หรือเปล่าไม่รู้ แกสองคนต้องไปร่วมงาน  
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อย่าลมืเตอืนแม่ด้วย เราทั้งครอบครวัต้องไปแสดงความยนิดทีั้งบ้าน แล้วก็ 

อย่าลมืซื้อของขวญัไปให้น้องเขาด้วย เข้าใจไหม”

“เอาน่าพ่อ ผมไม่ลมืหรอก”

“แล้วที่สำาคญัคอืแกสองคน...โดยเฉพาะเจ้านพ อย่าทำาตวัรุม่ร่าม เกดิ

น้องเขาไปฟ้องท่านนายพล พ่อจะเสยีหุน้ส่วนคนสำาคญั จะทำาอะไรกร็กัษาหน้า

พ่อหน่อย”

“แน่นอนครบั พวกผมสองคนจะทำาตวัเป็นเดก็ด ี ไม่ให้เสยีชื่ออย่าง

แน่นอน”



สองทุ่มแล้ว นลิภทัรยงันั่งอยู่ในห้องทำางานที่บรษิทั เขาต้องอ่าน
เอกสารและอ่านสรุปรายงานการประชุมวันนี้ อีกทั้งยังต้องสะสางงานที่ 

คั่งค้างให้เสรจ็ ส่วนบดิาบ่นว่าเพลยีจงึให้คนขบัรถไปส่งที่บ้านตั้งแต่เมื่อเยน็

แล้ว 

ตลอดหลายชั่วโมงเขานั่งอ่านรายงานความคบืหน้า และข้อสรุปวาระ

การประชมุสำาหรบันำาเสนอหุน้ส่วนคนอื่นๆ จนปวดตา นิ้วเรยีวนวดคลงึไป

ตามขมบัและหวัคิ้วเพื่อขบัไล่ความอ่อนล้า คงเป็นเพราะคราวนี้ต้องลงทนุเป็น

จำานวนมาก เขาจงึต้องเตอืนตวัเองให้รอบคอบ เพราะหากพลาดจะหมายถงึ

ฐานะทางการเงนิสั่นคลอน

ปัจจบุนัห้างสรรพสนิค้าผดุขึ้นใหม่ราวกบัดอกเหด็ เมื่อสามเดอืนก่อน

มห้ีางสรรพสนิค้าเปิดใหม่โดยเน้นคอนเซปต์เดยีวกนั การทำาธรุกจิในปัจจบุนั

ต้องยดึความแปลกใหม่และเน้นจดุขาย นอกจากนั้นจะต้องประชาสมัพนัธ์

อย่างต่อเนื่องถงึจะดำาเนนิต่อไปได้ 

สำาหรบัเอสอนิดสัตรแีม้จะครำ่าหวอดในวงการมานาน แต่เชี่ยวชาญด้าน

๒
แรกพบ 
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สนามกอล์ฟมากกว่า อย่างเช่นที่หวัหนิซึ่งเปิดโครงการเป็นที่แรก รองลงมาคอื

เชยีงใหม่ ภเูกต็ มสีมาชกิรายปีจำานวนมาก แต่เดมิบดิาไม่เคยสนใจห้างสรรพ-

สินค้า แต่เพราะสนิทสนมกับนายพลสามารถจึงตัดสินใจร่วมลงทุนด้วย  

ทั้งสองตั้งใจจะสร้างห้างสรรพสนิค้าที่เป็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ แข่งกบัคูแ่ข่ง

ซึ่งเป็นเจ้าของห้างสรรพสนิค้าชั้นนำาหลายแห่งในกรงุเทพฯ

ชั้นล่างสุดของห้างสรรพสินค้าเป็นร้านแบรนด์ดังจากต่างประเทศ 

สำาหรบัลกูค้าไฮโซกระเป๋าหนกัได้เลอืกซื้อ ชั้นต่อมาเหมาะสำาหรบัทุกคนใน

ครอบครวัทั้งเสื้อผ้าชายและหญงิ ของเล่นเดก็ อปุกรณ์กฬีาครบครนั ชั้นบน

สดุสองชั้นเป็นศนูย์อาหารที่มอีาหารหลากหลายประเภท ทั้งร้านชื่อดงัจากนานา

ประเทศ รวมถงึศนูย์อาหารที่เป็นอาหารชื่อดงัจากจงัหวดัต่างๆ ยกมาไว้รวม

กนั 

เรื่องโครงการนิลภัทรไม่เครียด แต่ที่ห่วงคือที่ดินซึ่งจะสร้างลาน- 

จอดรถมากกว่า 

จดหมายร้องเรยีนบนโต๊ะเป็นปึกใหญ่ บ่งบอกว่าชาวบ้านจำานวนมาก 

ไม่พอใจที่จะต้องย้ายออก บางครอบครัวอาศัยอยู่มาหลายชั่วอายุคนแล้ว  

แม้บรษิทัประกาศจ่ายเงนิชดเชยแต่พวกเขากย็งัปฏเิสธ นลิภทัรส่งทนายไป

เจรจา แต่กถ็กูปฏเิสธ เขาเคยขอให้บดิาทบทวนและเลอืกใช้ที่ดนิซึ่งอยูต่ดิกนั

อกีแปลงหนึ่งสำาหรบัทำาที่จอดรถ แต่กไ็ด้คำาตอบเพยีงว่า 

‘มนัจะเสยีเวลา ไหนจะต้องให้สถาปนกิแก้แปลนอกี พ่อไม่อยากรอ 

อกีต่อไปแล้ว เงนิกูก้อ็นมุตัแิล้ว หากเราชกัช้า มหีวงัห้างอื่นแย่งเปิดก่อนพอด’ี

ข้อความมากมายในจดหมายบ่งถงึความไม่พอใจอย่างยิ่งยวด ชาวบ้าน

หลายคนแสดงความโกรธเคอืงที่ถกูเอารดัเอาเปรยีบ นลิภทัรให้ทนายเพิ่มค่า

ชดเชยให้ แต่กย็งัได้รบัคำาตอบเช่นเดมิ พวกเขามตีวัแทนคอยเรยีกร้องสิ่งต่างๆ 

แถมยงัมทีนายซึ่งเป็นคนนอกแต่ต้องการสร้างชื่อเสยีงทางลดัให้ตวัเองโดยรบั

ว่าความให้ฟร ี เมื่อการเจรจาไม่ประสบผลสำาเรจ็กเ็ตรยีมจะฟ้องศาล สำาหรบั

เขาแล้ว ต้องการให้ชาวบ้านย้ายออกไปอย่างเต็มใจมากกว่าจะใช้กฎหมาย
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บังคับ เพราะเนื้อแท้แล้วที่ดินผืนนั้นทางบริษัทซื้อจากเจ้าของเดิมมาอย่าง 

ถกูต้อง แต่ชาวบ้านอ้างว่าถกูเจ้าของเดมิโกงไป อกีทั้งหลายคนยงัทำามาหากนิ

ในพื้นที่นี้มานาน พอถกูเรยีกร้องให้ย้ายออกไปกไ็ม่พอใจ

มโนธรรมทำาให้ลำาคอขมปร่า...นลิภทัรไม่ใช่นกัธรุกจิหน้าเลอืด ตลอด

หลายปีในวงการ บดิาสอนเสมอให้ทำาทกุอย่างตรงไปตรงมา 

ขณะที่กำาลังคิดอย่างกลัดกลุ้ม เสียงเคาะประตูก็ดังขึ้น น้องชาย 

เยี่ยมหน้าเข้ามา 

“ยงัไม่กลบัอกีหรอืนพ”

“ยงัครบัพี่ พอดกีำาลงัหาข้อมลูอะไรนดิหน่อย กเ็ลยอยากนำามาเสนอ 

บิ๊กบอส”

“บิ๊กบอสที่ไหนกนั ต้องคณุพ่อนูน่ ส่วนพี่กแ็ค่ลกูจ้าง รบัเงนิเดอืนแล้ว

ไม่ได้โอทีด้วยซำ้า” นิลภัทรพูดพร้อมกับมองนาฬิกาที่เลยเวลามามากแล้ว  

“ไหนดซู ิค้นข้อมลูอะไรมา เกี่ยวกบัห้างสรรพสนิค้าของเรางั้นหรอื”

“เปล่าครบั แต่เดด็กว่านั้น รบัรองว่าพี่นลิต้องแปลกใจ”

นภชยัยื่นแฟ้มมาตรงหน้า ภายในเป็นข้อมูลเกี่ยวกบัผู้หญงิสองคน 

ชื่อ-นามสกลุปรากฏหราอยูใ่นนั้น นลิภทัรสั่นหวัอย่างระอา

“โธ่เอ๊ย! คดิว่าอะไร ที่แท้กห็าข้อมลูเกี่ยวกบัลกูสาวนายพลสามารถ”

“อ้าว! ไม่ได้สคิรบัพี่ ไหนๆ จะถกูจบัคูท่ั้งทกีข็อดใูห้แน่ใจ เกดิไปเจอ

หุน่ช้างนำ้าเรยีกพี่ จะได้วางแผนชิ่งได้ทนั”

“แล้วเป็นไง ถกูใจไหม”

“ถกูใจสคิรบั ลกูสาวนายพลสวยทั้งสองคน เลอืกไม่ถกูเลย คณุธาร-

ลดาจบวศิวะฯ เท่ สงู หุน่ดอีย่าบอกใคร เสยีอย่างเดยีวมรีปูเดี่ยวน้อยไปหน่อย 

สงสยัไม่ชอบออกสงัคม ไม่เหมอืนคณุธารนีชุ รปูเยอะมาก เป็นนางแบบดงัที่

ต่างประเทศด้วยนะครบั สวยหวาน คนละสไตล์”

นิลภัทรหรี่ตามองรูปที่พิมพ์ออกมา...ผู้หญิงสองคนสวยคนละแบบ 

รูปแรกเป็นรูปของวิศวกรสาว หล่อนสวมเดรสสีดำาแบบเรียบ สวมเพียง 
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สร้อยไข่มกุเลก็ๆ ดเูรยีบแต่เก๋ ส่วนใบถดัมาเป็นรปูถ่ายแบบของธารนีชุใน

หลากหลายอริยิาบถ 

“แล้วไงต่อ สรปุว่านายจะยอมถกูจบัคลมุถงุชนงั้นส”ิ

“กไ็ม่แน่นะครบัพี่นลิ บางทคีณุธารกบัคณุนชุอาจเป็นว่าที่เจ้าสาวของ

ผมกไ็ด้ คราวนี้แม่อาจได้ลกูสะใภ้ที่ถกูใจเสยีท”ี

“นี่นายเอาจรงิหรอืนพ” นลิภทัรเลกิคิ้ว มองน้องชายอย่างไม่อยากเชื่อ 

“อย่างนายเนี่ยนะอยากแต่งงาน”

คนน้องที่ลื่นดจุปลาไหลไม่ตอบ แต่วเิคราะห์แทน “ถ้าให้ผมเดานะ  

คณุแม่ต้องเชยีร์พี่นลิให้คูก่บัคณุธาร ส่วนผมกค็ูก่บัคณุนชุ สองคนสองคู่  

แต่ถ้าไงผมขอเลอืกก่อนนะครบั จะได้ดวู่าคนไหนเหมาะจะเทสต์ไดรฟ์”

“เฮ้ย! พอเลย หาเรื่องใส่ตวัแล้วไหมล่ะ เดี๋ยวกโ็ดนพ่อเขาแพ่นกบาล

แล้วเอาปืนไล่ยงิหรอก” นลิภทัรโวยวาย 

“เรื่องเทสต์ไดรฟ์ผมพดูเล่นครบั แต่เรื่องลองคบดนูี่...พดูจรงิๆ ชวีติ

โสดของเราทั้งชวีตินะครบั จะไม่ดใูห้แน่ใจได้ยงัไง พี่นลิกน่็าจะลองมองสาวๆ 

บ้างนะครบั อายกุส็ามสบิเข้าไปแล้ว”

“ไม่ต้องมาประชด เราอายหุ่างกนัแค่สองปี พี่แก่นายกแ็ก่เหมอืนกนั  

พี่ยงัไม่คดิจะแต่งงาน ถ้านายอยากกเ็ชญิล่วงหน้าไปก่อนเลย ไม่ต้องรอ”

“ผมละแปลกใจจรงิๆ จนป่านนี้แล้วพี่นลิกย็งัไม่มแีฟน พี่คงไม่เป็นเกย์

ใช่ไหมครบั ประเภทชอบไม้ป่าเดยีวกนั ถงึได้แต่งตวัเนี้ยบทำาแต่งาน แถมยงั

ไปฟิตเนสทกุวนัอกี ชกัจะน่าสงสยั”

“ไอ้บ้า! พดูอะไรอย่างนั้น พี่ไม่ใช่แน่นอน”

“ถ้างั้นทำาไมไม่หาผูห้ญงิสกัคน”

“เพราะว่ายงัไม่มใีครที่คูค่วรกบัความรกัของพี่น่ะส ินายนี่มนัเหลอืเกนิ

นะ ตวัเองกม็แีต่คูน่อนแล้วยงัมาวุน่วายกบัคนอื่นเขาอกี เลกิพดูเรื่องไร้สาระ

ได้แล้ว เชญิกลบัไปเถอะ พี่จะทำางานต่อ”

“ได้ทกีไ็ล่เลยนะครบั งั้นผมกลบัก่อนนะครบั คนืนี้มนีดั”
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“นดั?” นลิภทัรทวนคำา “กบัแม่สาวคนเมื่อคนืนี้หรอื”

“เปล่าครบั ช่วงนี้ผมอยากออกกำาลงักายสกัหน่อย สขุภาพไม่ค่อยด”ี 

เจ้าตวัยิ้มเป็นนยัๆ 

นิลภัทรยิ้มตอบ มองน้องชายที่เดินเร็วๆ ออกไป ไม่ต้องเดาก็รู้ว่า 

จดุหมายของนภชยัในคำ่าคนืนี้คงเป็นคอนโดฯ ของใครสกัคน น้องชายตวัดี

มกัไม่ยอมกลบับ้านแต่เที่ยวเตร่เสมอ บดิากไ็ม่ว่าเพราะถอืว่าเป็นลกูชาย 

พอได้อยูต่ามลำาพงั คำาพดูของนภชยักแ็วบมาในความคดิ...ผู้หญงิแบบ

ไหนกนันะที่จะคูค่วรกบัความรกั จะอ้วนหรอืผอม สวยหรอืหน้าตาธรรมดาๆ

ชายหนุม่ได้แต่ครุน่คดิเพราะปัญหาที่ยงัไม่มคีำาตอบ... 

คนืนี้เป็นคนืแรกที่นลิภทัรนอนไม่หลบั ปกตพิอหวัถงึหมอนเขากห็ลบั
ปุย๋ทนัท ีอากาศยามคำา่คนืเยน็จดัด้วยเครื่องปรบัอากาศประสทิธภิาพเยี่ยม 

คนที่นอนนิ่งบนเตยีงรู้สกึถงึความมดืเข้าครอบคลุม...

ในฝันเขาเหน็ตวัเองพายเรอืไปตามลำานำ้า เมื่อเรอืแล่นผ่านศาลาท่านำ้า

ของบ้านทรงไทยหลงัหนึ่ง กเ็หน็หญงิสาวร่างอรชรคูห่นึ่งนั่งร้อยพวงมาลยัดอก

มะลอิยู ่คนพี่มรีปูร่างสะโอดสะองกว่า ผมยาว วงหน้ารปูไข่ จมกูโด่ง รมิฝีปาก

จิ้มลิ้ม ส่วนคนน้องสวยหวานอย่างนางในวรรณคด ี ผวิขาวผ่องเป็นยองใย 

แก้มสองข้างแดงระเรื่อ พอเหน็คนแปลกหน้า จากที่เคยหวัร่อต่อกระซกิกนั 

กล็ดเสยีงลงในทนัท ีสองสาวหลบุตาลง ก้มหน้าก้มตาสนใจพวงมาลยัในมอื 

ความสวยของทั้งคูท่ำาให้ชายหนุม่ไม่อาจห้ามใจไม่ให้มอง มอืกำาลงัพายหยดุ

ชะงกั พอเหน็ว่าถกูคนแปลกหน้าจ้อง คนพี่กร็บีฉดุน้องสาวให้ลกุขึ้นทนัที

“เข้าบ้านกนัเถอะ ใครกไ็ม่รูพ้ายเรอืมาหยดุอยูต่รงนั้น นกัเลงหรอืเปล่า

กไ็ม่รู”้ 

คนพี่ค่อน ฉุดน้องสาวเข้าบ้าน ปล่อยให้ชายหนุม่มองตามด้วยความ

เสยีดาย...เขาถอนหายใจเฮอืกใหญ่ให้แก่ความโง่ของตน คงเพราะผลผีลาม

เกนิไป เอาแต่จ้องจนฝ่ายหญงิรูต้วัรบีหนไีป ชายหนุม่รูส้กึว่าหวัใจเต้นระรวั
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ตอนที่สบตากบัหญงิสาวคนพี่...แม้จะเพยีงครูเ่ดยีว เสี้ยวหน้าของหล่อนช่าง

งดงามตราตรงึ ปากนดิจมกูหน่อย ยิ่งตอนเจ้าตวัเม้มปากอย่างประหม่ายิ่งดู

น่ารกั เขาเหน็แววดื้อดงึแฝงอยูใ่นดวงตาคูน่ั้น แต่น่าเสยีดายที่เขาจ้องมากไป

จนทำาให้ทั้งสองตกใจหนเีข้าบ้าน

“ไปเสยีแล้ว น่าเสยีดายจงั...แม่นางฟ้า เราจะได้เจอกนัอกีไหมนะ”

ทั้งคูห่่มสไบสเีขยีวตองอ่อน ดกูร็ูว่้าเป็นผ้าเนื้อดทีี่ขายในตลาด ข้อมอื

ข้อเท้าสวมกำาไลทองคำา แสดงว่าคงเป็นลกูของคหบดผีูม้ั่งคั่งคนใดคนหนึ่ง 

แถวนี้ ยิ่งมองขึ้นไปบนเรอืนไม้ เหน็บ่าวไพร่ห้อมล้อมปรนนบิตัยิิ่งยนืยนัสิ่งที่

คดิไว้ แต่เพราะอะไรหญงิสาวทั้งคูถ่งึมานั่งร้อยมาลยัอยูท่ี่ศาลาท่านำ้า... 

หลังจากชะงักอยู่นาน สุดท้ายชายหนุ่มก็ถอนหายใจ จ้วงพายต่อ  

รมิฝีปากแต้มไปด้วยรอยยิ้มเมื่อคดิว่าเขาเพิ่งมโีอกาสสบเนตรกบันางฟ้าบน

สรวงสวรรค์...

ทันทีที่ล้อแตะรันเวย์ของสนามบินสุวรรณภูมิ ธารลดาก็ผ่อน 
ลมหายใจออกมาอย่างโล่งอก น่าแปลกที่สาวมั่นอย่างหล่อนตื่นเต้นทุกครั้ง

ที่ต้องนั่งเครื่องบิน น้อยคนนักที่จะรู้ว่าวิศวกรสาวกลัวความสูง ทุกครั้งที่

ต้องไปยนือยูช่ั้นบนและมองลงมา หรอืไม่กต็อนนั่งอยูใ่นเครื่องมองออกไป

นอกหน้าต่างเหน็ท้องฟ้า ความกลวักผ็ุดขึ้น

ธารลดาเคยไปพบจติแพทย์เพื่อรกัษาโรคกลวัความสงู หล่อนเคยเข้า

กลุม่เพื่อทำาจติบำาบดัหลายครั้ง แต่สดุท้ายความกลวักเ็ป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ 

แพทย์ประจำาตวัปลอบว่าเมื่อเวลาผ่านไปหล่อนกจ็ะดขีึ้น โชคดทีี่งานของหล่อน

ไม่จำาเป็นต้องปีนป่ายขึ้นไปบนตกึสงูๆ หล่อนเป็นวศิวกรออกแบบโครงสร้าง 

หลังจากได้แบบแปลนจากสถาปนิก หล่อนจะเริ่มต้นคำานวณสิ่งจำาเป็นใน

โครงสร้าง รวมถงึวสัดทุี่จำาเป็นต้องใช้ ส่วนงานที่ไซต์งานจะมวีศิวกรอกีคน

เข้าไปดูแล มีบ้างที่ตอนท้ายๆ หล่อนอาจต้องขึ้นไปตรวจดูสเปกอีกครั้ง 

แต่หล่อนกเ็อาตวัรอดไปได้ทกุครั้ง 
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เครื่องบนิลดความเรว็ลงจนจอดนิ่งในที่สุด สญัญาณเตอืนรดัเขม็ขดั

นริภยักด็บัลงด้วย ธารนีชุปลดเขม็ขดัลกุขึ้น เอื้อมมอืไปหยบิกระเป๋าในที่เกบ็

สมัภาระด้านบน ก่อนหนัมาสะกดิพี่สาว ใบหน้าของธารลดาขาวซดีราวกบั

กระดาษ

“เป็นยงัไงบ้างพี่ธาร ยงักลวัหรอืเปล่า”

คนน้องยกมอืขึ้นองัหน้าผาก เมื่อรูส้กึว่าเยน็จดักบ็บีมอืธารลดาอย่าง

ให้กำาลงัใจ 

“นดิหน่อย คราวนี้พี่กนิยาเลยหลบัได้ตลอดทาง แล้วนชุล่ะ ได้นอน

บ้างไหม” หล่อนตดัใจ พยายามลกุขึ้น หยบิสมัภาระของตนบ้าง

“หลบัปุย๋เลยค่ะ คราวนี้กปัตนัเก่งมากเลยนะคะ ขึ้นลงนิ่มมาก และก็

โชคดีด้วยเครื่องแทบไม่ตกหลุมอากาศเลย ไม่อย่างนั้นมีหวังนุชคงนอน 

ไม่หลบัเหมอืนกนั”

สองสาวหิ้วสมัภาระของตนก้าวตามผูโ้ดยสารคนอื่นออกจากตวัเครื่อง 

สนามบนิสวุรรณภมูดิแูปลกตาไปกว่าครั้งสดุท้ายที่เคยเหน็...นั่นกเ็พราะทั้งคู่

ไปเรยีนที่อเมรกิาหลายปีแล้ว เครื่องปรบัอากาศทำางานอย่างดเียี่ยม อากาศ

ค่อนข้างเยน็ ธารลดาซึ่งผ่อนคลายจากความกลวัเรยีบร้อยแล้วจงึเปลี่ยนมา

เดนินำาน้องสาว ทั้งคูต่รงไปยงับรเิวณตรวจคนเข้าเมอืง

“เราจะกลบับ้านยงัไงดคีะพี่ธาร จะโทร.  เรยีกลงุชมมารบัดไีหม”

“อย่าเลยนชุ พี่ว่าเราลองนั่งรถแอร์พอร์ตลงิก์กลบักนัดกีว่า พี่ดจูาก 

ในอนิเทอร์เนต็ มสีถานใีกล้บ้านเราด้วย ไม่ยากเลย”

“แต่กระเป๋าเราหนกัออกนะคะ จะไหวหรอื” คนเป็นน้องอดิออด 

ตั้งแต่เลก็จนโต คณุหญงิสรวงสดุารกัลกูคนนี้มาก ไม่เคยปล่อยให้

ลำาบาก เพราะสมยัที่ธารนีชุอายหุ้าขวบเคยเกดิอบุตัเิหตตุ้องเข้าห้องไอซยี ูและ

พอออกมากไ็ม่สบายอยูเ่กอืบสองเดอืน มารดาจงึไม่ยอมให้ลกูสาวไปไหนมา

ไหนตามลำาพงั อย่างตอนที่เข้าเรยีนชั้นประถมและมธัยมกม็คีนขบัรถรบั-ส่ง

เสมอ ผดิกบัธารลดาที่มารดาไม่ค่อยใส่ใจเท่าใดนกั หล่อนจงึเตบิโตขึ้นมาแบบ
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หญงิแกร่ง ยิ่งตอนไปเรยีนต่างประเทศ มารดากไ็ม่ไปส่ง ปล่อยให้เดนิทางตาม

ลำาพงั

“อย่าแหยไปหน่อยเลยนชุ เชื่อพี่ส ิ เดี๋ยวนี้เมอืงไทยพฒันาไปถงึไหน

แล้ว กระเป๋าเราสองคนกม็ล้ีอลาก ขึ้นรถสบายๆ นกัท่องเที่ยวคนอื่นเขากท็ำา

กนัได้ เราคนไทยแท้ๆ เลยนะนชุ”

“แต่นชุ...”

“เอาน่า พี่จะช่วยลากกระเป๋าให้เองดไีหม พี่อยากลองกลบับ้านเองดบู้าง 

จะได้รูว่้าเดี๋ยวนี้รถไฟฟ้าเข้าเมอืงดแีค่ไหนแล้ว”

“กไ็ด้ค่ะ ตามใจพี่ธารกแ็ล้วกนั ว่าไงว่าตามกนั”

ทั้งคูก้่มมองหนงัสอืเดนิทางในมอื เบื้องหน้ามนีกัท่องเที่ยวทั้งไทยและ

ต่างประเทศต่อควิกนัยาวเหยยีด สองสาวนั้นไม่เท่าไรเพราะใช้หนงัสอืเดนิทาง

ของคนไทย แถวจงึไม่ยาวมาก อกีทั้งยงัมบีรกิารเชก็อนิจากเครื่องอตัโนมตัิ

อกีด้วย 

ขณะที่กำาลงัต่อแถวนั้นเอง ธารนีุชเหลอืบไปมองแถวผู้โดยสารแถว 

ถดัไป

“แปลกนะคะพี่ธาร ดูสิ ตรงนั้นมีผู้หญิงใส่ชุดพื้นเมืองยืนอยู่ด้วย” 

หล่อนชี้ไปยงัแถวผูโ้ดยสารรมิขวาสดุ ป้ายข้างบนเขยีนว่าสำาหรบัพาสปอร์ต

ไทยเท่านั้น 

ธารลดามองตาม “ไหนหรอืนชุ พี่ไม่ยกัเหน็”

“กต็รงนั้นไงคะ คนสดุท้ายต่อจากคณุป้าที่ใส่เสื้อสส้ีมๆ ค่ะ เสื้อแขน

กระบอก นุง่ซิ่น เอ๊ะ! เหมอืนเขาพดูอะไรด้วยนะคะ”

ธารลดามองตาม แต่กลบัมองไม่เหน็คนที่ว่า แถวนั้นมผีูโ้ดยสารแค่

สองคนเท่านั้น คนแรกเป็นผูช้ายรปูร่างสงูใหญ่ กบัอกีคนซึ่งเป็นผูห้ญงิร่างเลก็

ผวิคลำ้า หญงิสาวเหลยีวกลบัมามองน้องสาวอกีครั้ง ยื่นมอืไปองัหน้าผาก 

“ไม่สบายหรอืเปล่าเรา พี่ไม่เหน็ใครที่ไหนเลย ตรงนั้นมแีค่ผู้ชายกบั 

ผูห้ญงิ แล้วกไ็ปแล้วด้วย”
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ธารนีชุกะพรบิตา มองไปยงัตำาแหน่งเดมิ น่าแปลกที่ไม่มผีูห้ญงิปรศินา

อยูเ่ลย หญงิสาวเบกิตากว้างด้วยความตกใจ “ตะ...แต่เมื่อครูน่ี้นชุเหน็...”

“ไม่มจีรงิๆ ยายนชุ เหน็ไหม...แล้วมาบอกพี่ว่าต้องพกัผ่อนให้เตม็ที่ 

เราน่ะกลบัไปถงึบ้านต้องรบีเข้านอน เจออากาศเปลี่ยนแบบนี้ระวงัจะไม่สบาย

เอา”

“รบัทราบค่ะคณุแม่ เอ๊ย! คณุพี่ ไม่นกึว่าพี่ธารอายแุค่นี้จะขี้บ่นด้วย 

ระวงัตนีกานะจะบอกให้”

“พี่เป็นห่วงนชุรูไ้หม เรามกีนัแค่สองพี่น้อง”

ธารนีชุเอยีงหน้าไปซบพี่สาว ยิ้มหวาน “นชุรูค่้ะ และนชุกร็กัพี่ธารที่สดุ

ในโลกเลย ไปกนัหรอืยงัคะ น้องอยากกลบับ้านจะแย่อยูแ่ล้ว”

นลิภทัรเพิ่งจอดรถในอาคารจอดรถของสนามบนิสวุรรณภมู ิเขามนีดั
กับแขกคนสำาคัญที่จะเดินทางมาเมืองไทยด้วยเที่ยวบินวันนี้ แต่โชคร้ายที่

การประชุมกนิเวลามากกว่าที่คดิ กว่าจะขบัรถออกจากบรษิทัฝ่าการจราจร

ที่ค่อนข้างหนาแน่นมาถงึ กเ็ลยเวลาที่นดัเอาไว้เกอืบครึ่งชั่วโมง 

ชายหนุม่รบีลอ็กรถ เดนิข้ามถนนไปยงัอาคารรบัผูโ้ดยสาร ก้มลงอ่าน

ข้อความในโทรศพัท์เคลื่อนที่ มสิเตอร์เฮนรี่ส่งข้อความมาว่ารออยูท่ี่ชั้นใต้ดนิ...

นลิภทัรมองหาคนที่ต้องการ ชาวต่างชาตร่ิางสงูยนือยู ่ข้างตวัมกีระเป๋าเดนิทาง

ใบโต เขาชี้ที่นาฬิกาข้อมอื สหีน้าบดูบึ้ง

“คณุมาสาย”

“ขอโทษครบัมสิเตอร์เฮนรี่ ขอโทษจรงิๆ”

ชายหนุม่โค้งกาย เอ่ยปากขอโทษคนตรงหน้า เฮนรี่ซึ่งเป็นหนึ่งในทมี

สถาปนกิของห้างสรรพสนิค้า เขาอตุส่าห์บนิตรงมาจากอมัสเตอร์ดมัเพื่อร่วม

ประชมุสำาคญั

“อย่าบอกนะว่ารถตดิ เพราะเป็นคำาแก้ตวัที่เชยมาก”

“รถตดิจรงิๆ ครบั ผมต้องขอโทษด้วยที่มารบัช้า ปกตผิมไม่ค่อยขบั
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รถในกรงุเทพฯ เท่าไหร่ แต่คราวนี้คณุพ่อกำาชบัว่าต้องเอารถมารบัคณุ ไม่ให้

นั่งรถไฟเข้าเมอืงเดด็ขาด แล้วให้พาไปส่งที่โรงแรม...”

ชื่อของโรงแรมระดบัหกดาวในกรงุเทพฯ ซึ่งมห้ีองสวตีสดุหรตูดิรมินำ้า 

อกีทั้งยงัขึ้นชื่อเรื่องอาหารและการบรกิารทำาให้ใบหน้าของฝรั่งผมทองคลาย

ความหงุดหงดิลง ตอนแรกเขาคดิว่านลิภทัรนดัที่สถานรีถไฟฟ้าชั้นใต้ดนิจงึ

ลากกระเป๋าลงมารอที่นี่

“เอาเถอะ ไหนๆ คณุกม็าแล้ว ผมเองกร็อไม่นานเท่าไหร่ แค่ยี่สบินาที

เอง เครื่องบนิดเีลย์ไปสบินาท.ี..แล้วนี่คณุจอดรถที่ไหน”

“ตรงลานจอดครบั ให้ผมช่วยถอืกระเป๋านะครบั” 

นลิภทัรกลุกีจุอเข้าไปช่วยลากกระเป๋า อกีฝ่ายคลี่ยิ้ม ผูม้ารบัเพิ่งสงัเกต

ตอนนี้เองว่าเฮนรี่เจาะหูข้างซ้าย แล้วเลยมองไปยังนิ้วนางข้างซ้ายซึ่งสวม 

แหวนเพชรแบบผูห้ญงิ 

พอเหน็ว่านลิภทัรมอง หนุม่ผมทองกย็ิ้ม

“แหวนหมั้นผมเอง แฟนผมเพิ่งขอแต่งงานเมื่อวานนี้ ความจรงิเราสอง

คนวางแผนจะไปฮนันมีนูที่อติาลกีนั แต่เพราะรบัปากคณุสชุาตเิอาไว้ ผมเลย

ต้องทิ้งเขามา”

ชายหนุม่ถงึบางอ้อ...ที่แท้เฮนรี่เป็นชายรกัชาย 

“ยนิดกีบัคณุด้วยนะครบั คณุโชคดมีากๆ ที่ได้พบผูช้ายที่ด”ี

“น่าเสียดายที่เราเจอกันช้าไปนะคุณนิล ไม่เช่นนั้นผมอาจเปลี่ยนใจ 

มาชอบคณุแทนกเ็ป็นได้ บอกตามตรง หน้าตาและหุน่อย่างคณุเนี่ย...สเปกผม

เลย” 

เฮนรี่กรดีนิ้วไต่ไปตามแขนชายหนุม่ นลิภทัรขนลกุซู่ 

“อย่าดกีว่าครบั รบัรองว่าผมไม่ใช่แฟนที่ดแีน่นอน...เราพร้อมจะไปกนั

หรอืยงัครบั ผมอยากให้คณุเฮนรี่ได้เข้าโรงแรมเรว็หน่อย ที่นั่นมสีปาและสระ- 

ว่ายนำ้าในร่มด้วยนะครบั นั่งเครื่องมานาน ได้นวดตวัและแช่นำ้าเสยีหน่อยคง

สบายขึ้น ครั้งนี้ทางเราเป็นสปอนเซอร์ให้เอง”
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“กด็เีหมอืนกนัครบั ผมกอ็ยากพกัผ่อนเตม็แก่แล้ว”

ชายหนุม่เอื้อมมอืไปหมายลากกระเป๋าแต่เฮนรี่กลบัไม่ยอม เขาส่ายหน้า

ยื้อกระเป๋าตนเองไว้ 

“อะไรหรอืครบั”

“นี่คณุไม่คดิว่าควรจะทำาอะไรเพื่อเป็นการขอโทษผมบ้างเลยหรอื ผม

เป็นแขกคนสำาคญัของคณุนะ”

“คณุเฮนรี่อยากได้อะไรล่ะครบั แพก็เกจเที่ยววดัพระแก้วหรอืว่าทวัร์

ตลาดนำ้าดคีรบั”

“โอ๊ย อย่างนั้นผมไม่สนใจหรอก แต่ผมอยากได้...แบบนี้”

เฮนรี่เกาะแขนนลิภทัรเอาไว้ก่อนซบหน้าลงบนบ่า อกีฝ่ายตวัเกรง็เพราะ

ไม่คุน้เคยแต่กท็ำาอะไรไม่ได้ เขาลากกระเป๋าด้วยมอืข้างหนึ่ง ขณะที่กำาลงัจะขึ้น

บนัไดเลื่อนกระเป๋ากส็ะดดุล้มควำ่าลง นลิภทัรกบัเฮนรี่ต้องช่วยกนัดงึกระเป๋า

ขึ้น มอืของทั้งคูจ่บักนัโดยบงัเอญิ หนุม่ผมทองยิ้มหวาน 

“อยากจบัมอืผมกไ็ม่บอก”

“เอ่อ...คอืผม...” 

นลิภทัรยงัไม่ทนัรูต้วัด้วยซำ้าตอนที่เฮนรี่ยื่นหน้าเข้ามาหอมแก้มขอบคณุ 

ชายหนุม่ตวัแขง็ทื่อทำาอะไรไม่ถกู

“คณุเฮนรี่” ชายหนุม่เอ่ยเสยีงดทุนัท ี

คนตรงหน้าหวัเราะ “ผมล้อเล่นน่า เอาเถอะ ผมไม่แกล้งคณุแล้ว”

ทั้งคูเ่ดนิเคยีงกนัมาถงึบนัไดเลื่อน ตอนนั้นเองนลิภทัรเหน็หญงิสาว 

คูห่นึ่งกำาลงัสวนลงมา ตอนแรกเขาจำาพวกหล่อนไม่ได้ แต่เพราะนกัท่องเที่ยว

ที่ผ่านไปผ่านมาต่างหนัไปมอง ทั้งคูด่เูด่นสะดดุตา โดยเฉพาะหญงิคนแรก 

ที่สวมเสื้อยดืสขีาวรดัรปูกบักางเกงสดีำาแบบเลกกงิ ส่วนหญงิสาวหน้าหวาน

อกีคนสวมกระโปรงบานเหนอืเข่า ท่อนล่างเป็นผ้าชฟีองเนื้อบางเบา ทั้งคูส่วม

รองเท้าส้นสงู เดนิเชดิหน้าอย่างมาดมั่น 

นลิภทัรไม่เหมอืนนภชยัที่เจ้าชู ้ คบผูห้ญงิไม่เลอืก แต่ต้องยอมรบัว่า
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ความสวยของผูห้ญงิตรงหน้าทำาให้ตกตะลงึไปเลยทเีดยีว ขณะที่คนหนึ่งสวย

เก๋ ส่วนอกีคนสวยหวาน หุน่ดด้ีวยกนัทั้งคู่ 

“นั่นเพื่อนคณุงั้นหรอื”

นลิภทัรสะดุง้ เพิ่งรูต้วัว่าเผลอจ้องหญงิสาวมากเกนิไป ทั้งสองเดนิลง

ไปยงัชั้นล่างเพื่อขึ้นแอร์พอร์ตลงิก์เข้าเมอืง 

“เปล่าครับ แค่คนรู้จัก” เขามองเพราะจำาได้ว่าทั้งสองคือบุตรีของ 

นายพลสามารถ สองสาวสวยคนละแบบ โดยเฉพาะคนพี่ที่ดูเป็นสาวมั่น  

หล่อนตดัผมสั้นแต่งตวัทะมดัทะแมง

“สวยดนีะ คนซ้ายผมเคยเหน็หน้าในนติยสารต่างประเทศ สงสยัคง

เป็นนางแบบ แต่คนขวาดเูก๋กว่า เท่ด ีหุน่ดเีสยีด้วย ผมชอบนะผูห้ญงิตดัผม

สั้นแบบนี้”

นลิภทัรเถยีงในใจ...เสน่ห์ของผูห้ญงิกค็อืผมยาว โดยเฉพาะถ้าเจ้าตวั

ดแูลเส้นผมอย่างดจีนนุม่สลวยกถ็อืว่าได้ใจชายหนุม่ไปเตม็ๆ ตอนนี้คะแนน

ที่เขาให้จงึเทไปทางธารนีชุมากกว่า

“ไม่ยกัรูว่้าคณุเองกช็อบมองผูห้ญงิสวยๆ” นลิภทัรแซว 

เฮนรี่ยิ้ม “ไม่เท่าไหร่หรอก แต่กไ็ม่รงัเกยีจที่จะมอง ถ้าให้เลอืกผมชอบ

มองผูช้ายมากกว่า อย่างคณุเนี่ยสเปกผมเลยนะ ดาร์กทอลแอนด์แฮนด์ซมั 

กล้ามเนื้อแน่นขนาดนี้ผมชอบ”

ไม่พดูเปล่า จู่ๆ  หนุม่ผมทองกย็ื่นหน้ามาหอมแก้มนลิภทัรฟอดใหญ่ 

ฝ่ายถกูหอมแก้มมสีหีน้าพพิกัพพ่ิวน หากเขาโวยวายเฮนรี่อาจไม่พอใจ เมื่อ

รูต้วัว่าทำาอะไรไม่ได้จงึเงยีบเสยี แต่การเงยีบทำาให้อกีฝ่ายยิ่งได้ใจ คล้องแขน

อย่างแนบแน่น 

นลิภทัรตดับท “เรารบีเดนิกนัดกีว่าครบั เดี๋ยวเชก็อนิเข้าโรงแรมช้าเกนิ

ไป คนืนี้ผมให้เขาเตรยีมอาหารคำ่าให้คณุด้วยนะครบั รบัรองว่าต้องชอบ”

สองหนุม่เดนิเคยีงกนัไป ในใจนลิภทัรมคีำาถาม...เพราะอะไรผูห้ญงิที่มา

จากครอบครวัรำ่ารวยถงึกลบับ้านด้วยรถไฟฟ้า ส่วนลกึในใจเริ่มอยากทำาความ
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รูจ้กัทั้งคู ่และเขารูว่้าอกีไม่นานคงมโีอกาสนั้น...

ห้องรับแขกของบ้านธำารงสวัสดิ์มีกระเป๋าเดินทางวางอยู่สองใบ พอ
เห็นว่าใครเพิ่งเข้ามา คุณหญิงสรวงสุดาก็โผเข้ากอดธารีนุชด้วยความดีใจ 

สองสาวประนมมอืกราบแนบอกผู้เป็นแม่ 

คณุหญงิสรวงสดุามองลกูสาวคนเลก็อย่างสำารวจ “ไหน...นชุ มาให้แม่

ดใูห้เตม็ตาหน่อยซ ินี่เราผอมไปหรอืเปล่า”

คนโดนทกัว่าผอมขมวดคิ้ว อาชพีนางแบบทำาให้ธารนีชุต้องดแูลรูปร่าง

เป็นพเิศษ มื้อเยน็งดแป้งทกุชนดิ รบัประทานแค่ผกัสดและผลไม้ นอกจาก

นั้นยงัต้องออกกำาลงักายในฟิตเนสวนัละไม่ตำ่ากว่าสองชั่วโมงเพื่อให้กล้ามเนื้อ

ตงึกระชบั ผดิกบัธารลดาที่ค่อนข้างตามใจปากแต่กย็งัออกกำาลงักายตอนเช้า

เป็นประจำา 

“ผอมที่ไหนคะคณุแม่ นชุกเ็หมอืนเดมิ”

“ไม่จรงิหรอก คณุคะช่วยดหูน่อยส ิยายนชุผอมไปใช่ไหม” คณุหญงิ

หนัไปถามสาม ี“ดซู ิหน้าตอบเชยีว สงสยัอยูเ่มอืงนอกคงลำาบากมากสนิะ”

“ไม่หรอกน่า คณุหญงิกค็ดิมาก ผมว่าลกูกเ็หมอืนเดมิ...ยงัสวยเหมอืน

เดมิจรงิไหม” นายพลสามารถดงึลกูสาวคนเลก็ไปกอดบ้างตามด้วยธารลดา 

“แล้วนี่มายงัไงกนั ทำาไมถงึไม่ให้คนขบัรถไปรบั”

พอได้ทีคุณหญิงสรวงสุดาก็หันไปมองธารลดาอย่างตำาหนิ ใบหน้า 

รปูไข่แทบจะไร้เครื่องสำาอาง ผมสั้นกว่าครั้งสดุท้ายที่เจอกนั  

“ตอนแรกนชุกว่็าจะให้ไปรบัค่ะ แต่พี่ธารชวนให้ลองนั่งรถไฟฟ้าแอร์-

พอร์ตลงิก์ด ู ความจรงิกไ็ม่ยากเลยนะคะ นชุเพิ่งรู้ว่าบ้านเราตอนนี้มสีถานี

รถไฟฟ้าอยูใ่กล้ๆ ด้วย ต่อไปจะได้เดนิทางสะดวก”

“พอเลยนะยายนชุ แม่สั่งห้ามเดด็ขาด ลกูไปอยูอ่เมรกิาตั้งนาน เดี๋ยว

ก็หลงหรอก ต่อไปจะไปไหนก็ต้องให้แม่ไปด้วย หรือไม่ก็ให้นายชมไปส่ง  

คนขบัรถเรากม็”ี
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“แต่ว่า...”

“ธารกเ็หมอืนกนั แม่สั่งห้ามเดด็ขาด ห้ามพานชุไปลำาบาก ถ้าอยากทำา

อะไรโลดโผนกไ็ปคนเดยีวส ิยายนชุยิ่งร่างกายไม่ค่อยแขง็แรงอยู ่เกดิไม่สบาย

ไปจะทำายงัไง”

“แต่แม่คะ แค่นั่งรถไฟฟ้าคงไม่ถงึกบัไม่สบายหรอก อกีอย่างตอนที่เรา

มากไ็ม่ใช่ชั่วโมงรบีด่วนสกัหน่อย” ธารลดาหมายถงึช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่ไป

ทำางานหรอืเลกิจากงานที่มกัมผีูใ้ช้บรกิารรถจำานวนมาก ควิจงึยาวเหยยีดล้น

ไปถงึชานชาลา

“กน็ั่นละ แม่ไม่อนญุาต”

“เอาน่าคณุ ลกูกร็ูแ้ล้ว ลกูกแ็ค่ลอง จะต้องยำ้าแล้วยำ้าอกีทำาไม” นายพล

สามารถตงิเมื่อเหน็บรรยากาศเริ่มจะตงึเครยีด ธารลดาป้ันหน้าไม่ถกูเมื่อโดน

ตำาหน ิและพอถกูสามปีรามคณุหญงิสรวงสดุาจงึหนัไปคยุกบัลกูคนโตบ้าง

“เรายงัเหมอืนเดมิเลยนะธาร ชอบผมสั้น แต่งตวัอย่างกบัทอมบอย”

ธารลดาอมยิ้ม ก้มลงมองเสื้อยดืกบักางเกงเลกกงิของตน มารดามกั

จะตเิรื่องการแต่งตวัอยู่เป็นประจำา ไม่แปลกหรอกที่หล่อนจะรู้สกึแปลกแยก 

เพราะแค่เหน็สายตาที่มารดามองธารนีชุกร็ูแ้ล้วว่าท่านเป็นห่วงใครมากที่สดุ 

“ธารสบายดค่ีะ คดิถงึพ่อกบัแม่มาก ไม่ได้เจอกนัตั้งนาน”

นายพลสามารถดงึลกูทั้งสองไปนั่งคยุที่โซฟา ธารลดานั่งตดิกบับดิา 

ส่วนธารนีชุกน็ั่งตดิกบัมารดา

“การเดนิทางเรยีบร้อยดไีหม”

“ดค่ีะ เครื่องบนิตรงเวลา ทกุอย่างเรยีบร้อย”

“แล้วนี่ลกูสองคนเกบ็ของมาจากอะพาร์ตเมนต์หมดหรอืยงั”

“หมดแล้วค่ะ ของส่วนใหญ่ธารให้เขาส่งมาทางเรอื จะได้ประหยดั ลำาพงั

กระเป๋ากโ็หลดนำ้าหนกัแทบจะเกนิอยูแ่ล้ว อาทติย์หน้าน่าจะได้ของครบ แต่

บ้านพกัที่นูน่ธารยงัไม่ขายนะคะ ฝากเพื่อนดแูลเรื่องคนเช่าให้ ไว้เผื่ออนาคต”

คำาตอบจดุประกายความไม่พอใจ สหีน้าของคณุหญงิจงึบึ้งตงึขึ้นทนัท ี
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“ทำาไมถงึยงัไม่ขาย นี่เราคดิจะกลบัไปอยูท่ี่อเมรกิาอกีงั้นหรอื”

“ธารยงัไม่รูเ้ลยค่ะ แค่อยากเกบ็เอาไว้ก่อน ความจรงิเรากไ็ม่รบีไม่ใช่

หรอืคะ”

“แม่บอกแล้วไงว่ายงัไงกต้็องขาย ถงึยงัไงแม่กไ็ม่ยอมให้ลกูสองคนไป

อยูไ่กลหไูกลตาอกีแล้ว” 

“โธ่...คณุหญงิก ็ ทำาไมต้องซเีรยีสด้วยล่ะ ลกูอาจมเีหตผุลอะไรกไ็ด้ 

จรงิไหม” นายพลสามารถพยายามไกล่เกลี่ย 

“ใช่ค่ะพ่อ ธารไม่อยากรบีขาย ไม่แน่...อกีหน่อยถ้าธารต้องไปตดิต่อ

ธรุะเรื่องงานอาจจะแวะไปพกัที่นั่นกไ็ด้ สมยันี้หาซื้ออะพาร์ตเมนต์ดีๆ  อย่างนี้

ยากจะตาย ทั้งอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็ปลอดภัยมากด้วย เพื่อนบ้านก็ด ี 

สิ่งแวดล้อมกด็”ี

“ธารอยากกลบักก็ลบัไปคนเดยีวเถอะ แต่นชุต้องอยูก่บัแม่ที่นี่เท่านั้น 

แม่ไม่ยอมให้น้องห่างบ้านอกีต่อไปแล้ว”

ธารลดาหน้าเผอืดลงทนัท ี นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มารดาตอกยำ้าความเป็น 

‘ลกูรกั’ แต่หล่อนกย็งัทำาใจให้ชนิไม่ได้เสยีท ี ความน้อยใจฉายชดัในแววตา  

ไม่น่าเชื่อว่าผูห้ญงิเข้มแขง็อย่างหล่อนกลบัรูส้กึ ‘ขาด’ สิ่งที่ธารลดาโหยหามา

ตลอดคอือ้อมกอดของผูเ้ป็นมารดา หญงิสาวจำาต้องข่มความรูส้กึดว้ยการ

แสดงตวัเป็นคนเข้มแขง็ เป็นสาวมั่นไม่กลวัใคร

“คณุหญงิก.็..ธารไม่ได้บอกสกัคำาว่าจะกลบัไปอเมรกิา ไม่เอาน่า อย่า

หงดุหงดิ ลกูกเ็พิ่งกลบัมาคงเหนื่อย พาลกูขึ้นห้องดกีว่า เผื่อจะได้นอนพกั”

“จริงด้วย นุชขึ้นไปอาบนำ้าอาบท่าก่อนดีกว่านะ แม่ให้คนเตรียม 

ห้องนอนไว้ให้แล้ว แบบที่ลกูชอบเลย”

พูดจบคุณหญิงสรวงสุดาก็พาลูกสาวคนเล็กเดินขึ้นบันไดไป ทิ้งให ้

ธารลดายนืนิ่ง มองตามมารดาด้วยความน้อยใจ 

นายพลสามารถเข้ามาตบบ่า “อย่าคดิมากนะธาร แม่เขากเ็ป็นอย่างนี้ 

โอ๋น้องเสยีจนเคยตวั ลกูกร็ูว่้าสมยัเดก็ๆ นชุไม่ค่อยแขง็แรง”
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“ธารทราบค่ะ ธารพดูไม่เคลยีร์เอง แค่เสยีดาย ถ้าในอนาคตเผื่อธาร

ต้องไปรบังานที่โน่นบ้างจะได้มทีี่พกั”

“พ่อเข้าใจ เราเองกไ็ม่ได้เดอืดร้อนเงนิ จะเกบ็ไว้กไ็ม่เสยีหาย สมยันี้

การซื้ออสงัหารมิทรพัย์กเ็ป็นการเกง็กำาไรอย่างหนึ่ง...ขึ้นไปอาบนำ้าเปลี่ยนเสื้อผ้า

เถอะ เยน็นี้ลงมากนิข้าวเยน็ด้วยกนั แม่เขาเตรยีมของโปรดไว้ให้ลกูแล้ว”

คงเป็นของโปรดธารนีชุอกีตามเคย...แม้จะรูอ้ย่างนี้แต่หญงิสาวกจ็ำาต้อง

เงยีบเสยี ขนืพดูออกไปหล่อนจะกลายเป็นพี่สาวใจร้ายที่คอยอจิฉาน้อง

“เรื่องห้างสรรพสนิค้าไปถงึไหนแล้วคะ”

“คบืหน้าไปเยอะแล้ว เดอืนหน้าจะได้ฤกษ์ลงเสาเขม็ วนัก่อนได้คยุกบั

ทมีวศิวกร พ่อยงัมข้ีอสงสยัหลายอย่างต้องปรกึษาธาร”

“ได้เลยค่ะพ่อ เดี๋ยวธารอาบนำ้าเสรจ็แล้วขอดรูายละเอยีดหน่อยนะคะ”

“ไม่พกัสกัหน่อยหรอืธาร เพิ่งมาเหนื่อยๆ จะลยุงานเลยหรอื” 

“ธารไม่เหนื่อยค่ะ แค่เหน็หน้าพ่อกส็ดชื่นแล้ว แต่พ่อแน่ใจหรอืคะว่า

จะให้ธารเป็นวศิวกรที่ปรกึษา คณุอาสชุาตจิะว่าอะไรหรอืเปล่า”

ปกตโิครงการห้างสรรพสนิค้ามวีศิวกรประจำาอยูแ่ล้ว แต่ครั้งนี้นายพล

สามารถต้องการให้หล่อนเป็นที่ปรกึษาเพื่อคมุการทำางานอกีชั้น

“ไม่หรอก พ่อคยุกบัสชุาตเิอาไว้แล้ว เขาไม่ขดัข้องอะไร ดเีสยีอกีที่มี

คนกนัเองมาช่วยดแูลผลประโยชน์ให้”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นธารกย็นิดค่ีะพ่อ”

“พ่อดใีจนะที่ธารจะกลบัมาช่วยงานพ่อ”

“ขอแค่งานนี้งานเดยีวนะคะ เพราะธารเองกม็งีานของตวัเองเหมอืนกนั 

ครสิเพิ่งจะหางานในเมอืงไทยให้ธารได้”

นายพลสามารถอมยิ้ม...ธารลดาเป็นคนมั่นใจในตัวเองและตรงไป 

ตรงมา 

“ลกูของพ่อนี่เก่งจรงิๆ เลยนะ ทำาได้ทกุอย่าง”

“ไม่เสมอไปหรอกค่ะพ่อ บางเรื่องธารกอ่็อนแอเกนิไป ทั้งที่พยายาม
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แล้วแต่ยงัไงกแ็ก้ไม่หายสกัท”ี

ธารลดาไม่อยากเป็นพี่สาวที่อจิฉาน้อง แต่บ่อยครั้งที่ความรูส้กึนี้มกั 

ผุดขึ้น หล่อนพยายามบอกตวัเองว่าเหตุผลที่มารดารกัและเป็นห่วงธารนีุช 

กเ็พราะเรื่องในอดตี...แต่กห้็ามตวัเองไม่ได้ ความรูส้กึนี้เปรยีบเสมอืนนำ้ากรด

กดักร่อนจติใจทำาให้แสบร้อนในอกจนแทบทนไม่ไหว 

“อย่าคิดมากนะธาร ถึงยังไงพ่อก็รักและเป็นห่วงลูกมากที่สุด ลูกรู ้

ใช่ไหม”

หญงิสาวโอบเอวบดิาเอาไว้ ซบหน้าลงบนบ่า ลอบถอนหายใจ...หล่อน

ต้องกำาจดัความรูส้กึที่เปรยีบเสมอืนเนื้อร้ายนี้ออกไปให้เรว็ที่สดุ ไม่เช่นนั้น 

แล้ว ผูท้ี่ต้องทนทกุข์กม็แีต่หล่อนคนเดยีวเท่านั้น...


