บทน�ำ
หนาวเหน็บ

กริ๊งงง! กริ๊งงง!
เสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นอยู่หลายครั้ง เมื่อไม่มีใครรับ มันจึงเงียบ
ลงไปเอง เพราะไม่อาจดึงความสนใจจากชายหนุ่มชาวเอเชียที่กำ� ลัง
กอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่กับหญิงสาวผมสีนำ�้ ตาลเหลือบทองที่นอนระทดระทวยอยู่บนเตียงกว้าง เสื้อผ้าของเธอหลุดลุ่ย กระดุมเชิ้ตแขนยาว
พอดีตัวถูกปลดออกทุกเม็ดจนเผยให้เห็นบราตัวจิ๋วที่เป็นผ้าซีทรูสีดำ�
แทบไม่อาจปิดบังเนินเนื้ออวบอัดและยอดเนินเม็ดสีชมพูชูชันที่แทบ
ทะลุเนื้อผ้าออกมา
ขณะที่มือเรียวยาวเริ่มบีบเคล้น เคล้าคลึงเนินอกอวบล้นมือ
อย่ า งจาบจ้ ว งรุน แรง ยิ่ง อีก ฝ่ายซู ้ ด ปากพร้ อ มกับ แอ่ น อกตามมือ
แข็งแกร่ง เขาก็ยงิ่ บีบเคล้นอย่างเอาใจ ทัง้ ก้มลงขบเม้มเบาๆ บนยอด
เนินด้วยเรียวปากอย่างช�ำนาญ เมื่อพอใจแล้วจึงปลดตะขอหน้าออก
ทันทีเพื่อเผยเนินเนื้อขาวละมุนตา ทั้งอวบใหญ่และสู้มือเมื่อมันเป็น
อิสระ
พอเขาก้มลงจูบเลาะเล็มยอดสีชมพูสดเธอก็ยิ่งแอ่นอกซู้ดปาก
อย่างพอใจ มือใหญ่ปา่ ยปัดไปตามเรือนร่าง เลิกรัง้ กระโปรงสัน้ ขึน้ มา
จนเกือบถึงเอว
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เธอกระซิบข้างหูเขาอย่างท้าทาย
“ชิมฉันสิคะ...ฉันรักคุณ”
คนที่ถูกท้าทายหัวเราะหึในล�ำคอ ยิ้มมุมปากอย่างย่ามใจ เขา
ขยับมืออย่างผูเ้ หนือกว่า เธอร้องครวญครางหนักขึน้ เมือ่ เขาไม่ได้ปรานี
ดั่งตอนเริ่ม แต่คนใต้ร่างกลับชอบใจ แม้จะแอบผิดหวังเล็กน้อยที่เขา
ไม่ได้ชิมเธออย่างที่คาดหวัง
เจ้าของร่างสูงเพรียวซึ่งมีมัดกล้ามสวยงามปลดเปลื้องเสื้อผ้า
ของเขาออก ในขณะทีเ่ ธอเปลือ้ งชุดตัวเองรอเขาอย่างโหยหาต้องการ
โดยไม่ละสายตาไปจากเขาที่เปลือยกายทีละชิ้นด้วยความชื่นชม
หลงใหล
ชายหนุ่มตรงหน้ามีเรือนร่างสูงเพรียวไม่แพ้ฝรั่งเลยทีเดียว
กล้ามเนื้อทุกส่วนยั่วยวนสายตาชวนหลงใหล ใบหน้าหล่อเหลาแบบ
ชาวเอเชียที่เหมาะเจาะไปหมด ทั้งคิ้วหนาตรงปลายเฉียงขึ้นเล็กน้อย
ดวงตาเรียวดุลึกล�้ำ จมูกโด่งเป็นสันตรง ริมฝีปากสีแดงระเรื่อที่เธอ
หลงใหลและอยากให้ริมฝีปากนั้นลองโลมเลียมชิมความเร้นลับบน
เรือนร่างของเธอสักครั้ง แค่คิดอารมณ์สาวก็พลุ่งพล่านไปถึงไหนต่อ
ไหน หากเขาจะท�ำอย่างทีเ่ ธอปรารถนา คิดแล้วหญิงสาวต้องกัดปาก
ระงับความรูส้ กึ เธออยากถึงความอภิรมย์แรงปรารถนาพร่างพรายใน
เรียวปากของเขาเหลือเกิน
ภัคจิราขยับมือด้วยแรงอารมณ์ทพี่ งุ่ สูง สายตาจ้องมองเรือนร่าง
เปลือยเปล่าที่ยืนอยู่ปลายเตียงด้วยความเร่าร้อนกระหายรักจากเขา
พลางเลื่อนสายตาไปตรงจุดกึ่งกลางเรือนร่างสูงเพรียวตึงแน่นไปด้วย
มัดกล้ามอวดสายตา
หญิงสาวเลียริมฝีปากยัว่ ยวน ในขณะทีเ่ ขาขึน้ มาบนเตียง เป็น
เธอที่คลานเข้าไปหาและเริ่มจูบเขาอย่างหลงใหล ทั้งสองต่างคุกเข่า
กอดรัดกันอยู่กลางเตียง ภัคจิราผละริมฝีปากสวยที่ทาลิปสติกสีแดง
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สดออกมา แล้วจูบไซ้ซอกคอแกร่ง เลือ่ นลงมาทีแ่ ผงอกกว้าง ลูบคล�ำ
เรือนร่างแข็งแรงอย่างคลัง่ ไคล้ โดยทีช่ ายหนุม่ เพียงจับศีรษะเธอเบาๆ
ด้วยรู้ถึงความต้องการของอีกฝ่ายดี
ภัคจิราทั้งรักทั้งหลงจนแทบจะกลืนกินเขาไปทั้งตัว เธอทั้ง
เร่าร้อนและยั่วยวนใจชาย แต่ผู้หญิงทุกคนที่เขาคบก็เป็นแบบนี้ แค่มี
อะไรกับเขาเพียงครัง้ พวกเธอก็มกั ตามติดและต้องการเขา ปรารถนา
เขามากขึ้นเรื่อยๆ จนอยากครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว
ทว่า...เขาไม่ใช่ผชู้ ายทีจ่ ะหยุดอยูท่ ใี่ ครเพียงคนเดียว เมือ่ ผูห้ ญิง
ทุกคนก็เหมือนกันหมด พวกเธอต้องการทรัพย์สินเงินทองที่เขาปรนเปรอให้อย่างเต็มที่ ติดใจและต้องการรสสวาทจากเขา ทีส่ ดุ ก็เรียกร้อง
ต้องการความรัก และอยากครอบครองเขาเอาไว้เพียงผู้เดียว
และพยายามจะควบคุมเขาให้เชื่อง...เพื่อท�ำตามที่เธอต้องการ
บางคนถึงกับขู่จะฆ่าตัวตายหากเขาเลิกคบเธอ ทั้งที่เราต่าง
ตกลงกันแล้วตั้งแต่แรก ว่าหากคนใดคนหนึ่งรู้สึกไม่อินกับการคบหา
ก็มีสิทธิ์ที่จะออกไปจากชีวิตกันและกันโดยไม่มีข้อผูกมัด
มันเป็นเรื่องที่แฟร์ๆ กันทั้งสองฝ่าย เพราะเขาไม่เคยคบซ้อน
เมื่อไม่โอเค เขาก็มีสิทธิ์ที่จะถอยห่างออกมา
ภัคจิราก้มลงจูบปรเมศวร์ทกี่ ล้ามท้องเป็นลอนสวย เลือ่ นลงไป
เรือ่ ยๆ อย่างหลงใหล เขาเกร็งตัวเล็กน้อยขณะปล่อยให้เธอบอกรักเขา
ด้วยเรียวปากทีท่ าลิปสติกสีแดงสด ดูเซ็กซีจ่ นเขาอารมณ์พลุง่ กับรสรัก
กามาที่เธอปรนเปรอให้เขาอย่างหิวกระหาย
เขาปล่อยให้หญิงสาวท�ำตามใจต้องการจนอิ่มหน�ำ และปรนเปรอเธอด้วยมือไม้ทเี่ คล้นคลึงฟอนเฟ้นเรือนกายเธอไม่หยุด ปรเมศวร์
ผลักเรือนร่างเพรียวบางแล้วปลดปล่อยเธอจนหญิงสาวสุขสม หมด
เรี่ยวแรงหลับตาพริ้มด้วยรอยยิ้มพึงพอใจ
ชายหนุม่ ปลดปล่อยตัวเองไปพร้อมกับเธอ แต่เรีย่ วแรงไม่ได้ลด
ทรายชมพู 9

น้อยถอยลงไปสักนิด เขามองหญิงสาวที่นอนหลับตาบนที่นอนกว้าง
แล้วหันหลังเดินเข้าห้องน�้ำไปอาบน�้ำช�ำระร่างกาย
ร่างกายสูงใหญ่เบาโหวงจากการปลดปล่อยกามารมณ์ แรกๆ
เขาก็รู้สึกตื่นเต้นเร้าใจไปกับรสเสน่หาของภัคจิรา แต่แค่ไม่กี่ครั้ง เขา
ก็เริ่มเบื่อ และไม่ได้รู้สึกสุขสม อิ่มเอมใจไปกับรสรักที่มีร่วมกัน เขา
เพียงแค่ได้ปลดเปลื้องร่างกาย ซึ่งจะมีกับผู้หญิงคนไหนก็ได้ แต่มัน
เหมือนขาดบางสิ่งบางอย่างที่เขาเองก็ไม่รู้ว่าคืออะไร
ไม่มีใครท�ำให้เขาอิ่มเอมใจ อบอุ่น หัวใจฟูฟ่องล่องลอยได้เลย
สักครั้ง
ท�ำไมเขายังรูส้ กึ หนาวเหน็บทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอ้อมกอดของภัคจิราหรือ
ใครต่อใคร
ร่างกายเร่าร้อน แต่หัวใจกลับเย็นยะเยือก ด้านชาจนเกินจะ
ทานทน
ปรเมศวร์ปล่อยให้สายน�ำ้ อุ่นจากฝักบัวอาบรดเรือนร่างเปลือย
เปล่าเพื่อคลายความหนาวเหน็บในใจ ทั้งที่รู้ดีว่ามันไม่เคยท�ำให้หาย
ได้เลยสักครั้ง...
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1
หนาวหัวใจ

ชายสูงวัยวางโทรศัพท์ลงบนแป้นซึ่งอยู่บนโต๊ะท�ำงานใน
ห้องหนังสือ เมื่อโทร. หาลูกชายคนโตแต่ไม่มีการตอบรับ เขามอง
นาฬิกาบนผนังห้องซึง่ เป็นเวลาแปดโมงเช้า เวลาทีอ่ เมริกาน่าจะยังไม่
ดึกนักเมือ่ มันช้ากว่าไทยประมาณ 11-12 ชัว่ โมง ปรเมศวร์คงก�ำลังยุง่
จึงไม่ได้รับโทรศัพท์ เดี๋ยวสักครู่คงโทร. กลับมา
ปัญญารู้สึกผิดค่อนข้างมากที่มอบภาระทุกอย่างให้ลูกชายคน
โต ผู้ไม่ได้เป็นแม้แต่เลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเอง แต่เป็นหลานทางฝั่ง
ภรรยาที่พ่อแม่แยกทางกัน ต่างฝ่ายต่างมีคนใหม่ และมีลูกใหม่ เมื่อ
มีสิ่งใหม่ สิ่งเก่าๆ อย่างเด็กชายวัยสามขวบจึงถูกเมินเฉย เพราะคน
ของพ่อและคนของแม่ไม่ต้องการเขาอีก
ไปอยู่กับพ่อได้แค่ปีแรกก็ถูกแม่เลี้ยงรังเกียจตบตีกลั่นแกล้ง
สารพัด ด้วยไม่อยากได้ส่วนเกินที่มาเป็นภาระ โดยพ่อแท้ๆ ไม่เคย
ปกป้อง เพราะทั้งรักทั้งหลงเมียใหม่และลูกใหม่ เมื่อเมียไม่ต้องการ
เขาจึงพาลูกไปทิ้งให้อดีตภรรยา
เหมือนหนีเสือปะจระเข้ เด็กน้อยยิง่ เจอสิง่ เลวร้ายเลวทรามหนัก
กว่า จนเขาและภรรยาไม่อาจทนเฉยอยู่ได้ทั้งที่มีลูกชายอยู่แล้วหนึ่ง
คน เมื่อกมลาผู้เป็นยายเด็กน้อยร�่ำไห้โทร. หาลูกสาวคนโตเพื่อขอ
ทรายชมพู 11

ความช่วยเหลือ เด็กชายตัวน้อยถูกพ่อเลีย้ งทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าแม่ทบุ ตีจน
ต้องเข้าโรงพยาบาล โดยแม่แท้ๆ รูเ้ ห็นเป็นใจ พยายามบอกว่าลูกชาย
ตกบันได แต่เด็กไม่เคยโกหก
พอไปถึงโรงพยาบาลเล็กๆ แห่งหนึง่ ในย่านชุมชนแถวชานเมือง
ปรางทิพย์และแม่ยายของเขาก็ถึงกับปล่อยโฮออกมาเมื่อเห็นสภาพ
หลานตัวน้อยในห้องฉุกเฉิน เด็กชายตัวเล็กผอมบางสวมเสื้อผ้าเก่า
เก็บราวกับกองผ้าขีร้ วิ้ ข้อแขนข้อขาเล็กจ้อยราวกับจะหักลงคามือเมือ่
เอื้อมมือไปจับต้อง แผลเล็กแผลน้อยทั้งเก่าและใหม่ที่เห็น ท�ำให้สอง
แม่ลูกสะอื้นในอก
ตอนนี้เด็กน้อยปลอดภัยแล้ว แต่เพราะฤทธิ์ยาและอาการบาด
เจ็ บ บอบช�้ำ ทั้ ง ร่ า งกายและจิ ต ใจ เขาจึ ง หลั บ ลึ ก ยั ง ไม่ ตื่ น ขึ้ น มา
ระหว่างนี้ทางโรงพยาบาลก�ำลังรอการตัดสินใจของผู้ปกครองเด็กว่า
จะเอาอย่างไรต่อ เพราะทางแพทย์ต้องการให้เด็กอยู่โรงพยาบาลสัก
สองคืนเพื่อดูอาการและรักษาบาดแผลที่เกิดขึ้น
ทว่าสองสามีภรรยากลัวว่าจะเป็นพิรธุ ให้หมอแจ้งต�ำรวจได้ รวม
ถึงต้องใช้เงินในการดูแลรักษาที่ตนเองไม่มีจ่าย ปรารถนาคิดอะไรไม่
ออกจึงโทร. หามารดาที่เปิดร้านอาหารตามสั่งเล็กๆ อยู่แถวฝั่งธนบุรี
คนเป็นแม่รีบปิดร้านเพื่อจะออกมาหาหลานทันที พร้อมกับโทร. หา
ลูกสาวคนโตทีเ่ ป็นคนมีนำ�้ ใจ และสามีกพ็ อมีฐานะจากการแบ่งมรดก
ทั้งเงินทองและรับช่วงต่อกิจการโรงแรมขนาดกลางย่านใจกลางเมือง
จากครอบครัว
เมื่อบิดาของสามีเสียชีวิตด้วยโรคชรา นายปัญญาจึงดูแล
มารดาด้วยความรักและกตัญญู ส่วนปรางทิพย์ ลูกสาวที่น่ารักของ
เธอก็ดูแลแม่สามีอย่างดี จนอีกฝ่ายรักเมตตา ยกเครื่องเพชรเครื่อง
ทองเก่าแก่ให้สะใภ้เกือบทั้งหมด โดยส่วนหนึ่งได้ยกให้ปานใจลูกสาว
คนเล็กไปแล้วตอนแต่งงานกับนายชัยยันต์
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แล้วก็เป็นไปตามทีก่ มลาคิด ลูกสาวคนโตเป็นคนดีมนี �้ำใจ เมือ่
เธอโทร. หาอีกฝ่ายก็ร้อนรน สอบถามด้วยความห่วงใยหลาน บอก
เพียงว่าให้แม่รอที่บ้าน ตัวเองจะมารับแล้วเดินทางไปพร้อมกัน
การที่ต่างคนต่างแต่งงานแยกย้ายไปท�ำมาหากิน พี่น้องจึงไม่
ค่อยได้ติดต่อกันมากนัก ปรางทิพย์ไม่คิดเลยว่าหลังจากเลิกร้างกับ
สามีคนแรก น้องสาวจะปล่อยชีวิตให้ตกต�่ำขนาดนี้
ที่เป็นเช่นนี้ล้วนแต่เป็นน้องสาวที่ท�ำตัวเอง แต่งงานแล้วยังติด
เพื่อน พากันไปเที่ยวจนติดผู้ชายที่อายุน้อยกว่าในผับ เอาเงินเดือนที่
ผัวให้ไปปรนเปรอชูร้ กั ผัวจับได้กต็ อ้ งเลิกร้างกัน แถมไม่ได้จดทะเบียน
สมรส ผู้ชายท�ำงานดีในบริษัทอสังหาริมทรัพย์ก็หาเมียใหม่ มีลูกใหม่
สร้างครอบครัวกับผูห้ ญิงทีท่ งั้ สาวกว่าและรวยกว่า เรือ่ งอะไรเขาจะมา
ทนใช้ชีวิตกับผู้หญิงหย�ำฉาไม่รักดีแบบปรารถนา
‘นา แกนี่มันเลวจริงๆ แกเห็นผัวดีกว่าลูกแท้ๆ ของตัวเองได้ยัง
ไง แถมปล่อยให้ผัวท�ำร้ายลูกจนเจ็บปางตายแบบนี้’ ปรางทิพย์เปิด
ฉากด่าน้องสาวทันทีทงั้ ทีน่ ำ�้ ตายังคลอด้วยความสงสารหลานชาย หลัง
จากได้คุยกับหมอแล้วจึงเดินออกมาเคลียร์กับน้องสาวผู้ไม่เอาไหน
‘พีป่ ราง ก็บอกแล้วไงว่าไอ้ปลามันตกบันได ไม่มใี ครท�ำอะไรทัง้
นั้น’ คนน้องยังปากแข็งทั้งที่หลักฐานเห็นอยู่ทนโท่
‘ใช่ เด็กมันซน ไปเล่นโน่นนี่ก็หกล้มบ้างอะไรบ้าง คราวนี้ก็ดื้อ
ด้านจนตกบันได’ วีระ ผัวใหม่ของปรารถนารีบสนับสนุนค�ำพูดเมีย
ทันที สายตาล่อกแล่กอย่างพวกวัวสันหลังหวะ
‘สารเลวทั้งผัวทั้งเมีย ฉันจะแจ้งความเอาเรื่องพวกแก ดูซิว่า
ต�ำรวจจะเชื่อพวกแกไหม’ ปรางทิพย์เลือดขึ้นหน้า โมโหจนมือไม้สั่น
ด่าทอทั้งน้องสาวทั้งผัวใหม่ของน้องอย่างสาดเสียเทเสีย
‘ไอ้ปลามันลูกฉัน ฉันจะท�ำยังไงกับมันก็ได้’ ปรารถนายังไม่
ส�ำนึก แถมยังปากดีเถียงพี่สาวฉอดๆ ไม่เกรงใคร ทั้งที่มีกมลายืนหัว
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โด่อยู่ทั้งคน
คนเป็ น แม่ จึ ง ได้ แ ต่ เ สี ย ใจและโทษตั ว เองที่ เ ลี้ ย งลู ก ไม่ ดี พ อ
เพราะตามใจกันมาตัง้ แต่เด็กด้วยเห็นว่าขาดพ่อ สามีเธอเสียชีวติ จาก
อุบัติเหตุหลังจากเธอคลอดลูกคนที่สองได้ไม่นาน ทั้งแม่และพี่สาวที่
อายุห่างกันห้าปีจึงทั้งรักและเอาใจ แทนที่จะตอบแทนความรักของ
พีส่ าวและแม่ อีกฝ่ายกลับเอาเปรียบพีส่ าวต่างๆ นานา เอาแต่ใจตัวเอง
และคบเพื่อนไม่ดี เรียนก็ไม่จบ เพราะหนักไปทางเที่ยวเตร่ หนีเรียน
จนถูกไล่ออก
ปรารถนาอยู่บ้านช่วยแม่เสิร์ฟอาหารไปวันๆ ขโมยเงินแม่ไป
เที่ยวบ้าง กมลาก็ท�ำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ กลัวลูกจะเตลิดหนีออก
จากบ้าน แต่กย็ งั เกิดเรือ่ งเพราะเจ้าหล่อนท้องกับธนา ชายหนุม่ ทีอ่ ายุ
มากกว่าหลายปี จากการไปเทีย่ วและเจอกันไม่กคี่ รัง้ ฝ่ายนัน้ จึงรับผิด
ชอบด้วยการแต่งงานอยู่กินกัน
‘นังชัว่ หลงผัวจนไม่ลมื หูลมื ตา ท�ำไมไม่รจู้ กั รักลูกตัวเอง’ ปรางทิพย์ชหี้ น้าน้องสาวมือสัน่ ระริก เสียงทีเ่ ปล่งออกไปแม้ไม่ดงั นัก แต่เต็ม
ไปด้วยความเสียใจผิดหวังในตัวน้องสาวมากมาย
‘ใช่ซี้ พีม่ นั คนดี เรียนก็เก่ง ได้ผวั ก็ทงั้ หล่อทัง้ รวย แต่ไม่เคยเอา
มาจุนเจือแม่กบั น้อง’ ปรารถนายังคงลามปาม ต่อว่าพีส่ าวด้วยความ
อิจฉาริษยา
เพราะปัญญาทีท่ งั้ หล่อทัง้ รวย บังเอิญผ่านมากินอาหารตามสัง่
ที่ร้านของกมลา ทั้งที่ปรารถนาเจอเขาก่อนและได้พูดคุยกันบ้างเมื่อ
เขาสอบถามข้อมูลที่ดินสวยๆ แถวฝั่งธนบุรี กระทั่งวันหนึ่งเขาได้เจอ
กับปรางทิพย์ ปัญญาก็ไม่สนใจเธออีกเลย เขาเทียวมาเทียวไปตาม
จีบจนกระทัง่ พีส่ าวเธอยอมรับรัก และขอปรางทิพย์แต่งงานออกเรือน
ไปอยู่กินอย่างมีความสุข
ทั้งที่เธอสาวกว่า สวยกว่า ท�ำไมปัญญาจึงเลือกปรางทิพย์...
14 เสน่ห์ร้ายเพทุบายรัก

‘ไม่นะลูก แม่ปรางส่งเงินมาให้เราทุกเดือนตั้งแต่แต่งงานออก
เรือนไป เงินทีเ่ ราใช้อยูท่ กุ วันนีก้ เ็ ป็นของแม่ปรางด้วยส่วนหนึง่ ’ กมลา
ต้องเอ่ยแทรกด้วยรู้สึกละอายใจต่อลูกเขยที่แสนดี ผู้ไม่เคยทอดทิ้ง
แม่ยายให้ล�ำบาก
‘ไม่ต้องมาพูดเรื่องอื่น ตอนนี้แกจะเอายังไงกับเจ้าปลา’
‘ก็ต้องเอามันกลับบ้าน พี่สงสารมันนักก็จ่ายเงินค่ารักษาให้
หลานสิ’ พอพูดถึงเรื่องเงินทอง ปรารถนาก็เสียงอ่อนลง
‘ฉันจ่ายให้อยู่แล้วละ แต่ฉันจะเอาปลาไปอยู่ด้วย’ ปรางทิพย์
ตัดสินใจแล้วเอ่ยออกมาโดยพลัน พร้อมกับหันไปมองหน้าสามีราวจะ
ขอความเห็นและก�ำลังใจ
หากปล่อยหลานตัวน้อยกลับไปอยู่กับพ่อเลี้ยงและแม่สารเลว
แบบนี้ เจ้าปลาคงไม่พ้นเป็นที่รองมือรองเท้าของพวกจิตใจต�ำ่ ทราม
และคงไม่มีโอกาสรอดเหมือนคราวนี้
อย่างไรเธอก็จะท�ำทุกอย่างเพื่อให้ได้หลานมาอยู่กับตนเอง...
ปัญญาเอือ้ มมือไปจับกระชับมือเรียวของภรรยาพลางพยักหน้า
ว่าเขาสนับสนุนเธอ แค่มองตาก็รู้แล้วว่า เขาและเธอใจตรงกันโดยไม่
ต้องเอื้อนเอ่ยค�ำใดออกมา
ท่าทีเช่นนี้ยิ่งก่อเกิดความริษยาขึ้นในใจคนแบบปรารถนาจน
ต้องร้องเฮอะออกมาด้วยสีหน้าเหยียดหยัน เหยียดทั้งสองคนที่รักกัน
เหลือเกิน และเหยียดตัวเองที่ไม่เคยได้รับสิ่งดีๆ เหมือนพี่สาว เธอไม่
เคยชนะพี่สาวได้เลยสักครั้ง...
‘ฮึ คิดว่าอยากจะเอาไป ก็เอาไปได้งา่ ยๆ งัน้ เหรอ’ ปรารถนาที่
หรีต่ าคิดค�ำนวณดูแล้ว งานนีไ้ อ้ปลาจะกลายเป็นตัวเงินตัวทองให้เธอ
ได้อย่างดี เพราะรู้ดีว่าพี่สาวเป็นคนใจอ่อนและรักเด็ก
‘นังชั่ว นี่แกยังกล้าพูดแบบนี้ออกมาได้ยังไง แกยังเป็นคนอยู่
มั้ย’ ปรางทิพย์ปรี่เข้าไปจะตบน้องสาวอย่างเหลืออด นอกจากไม่มี
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จิตส�ำนึกของความเป็นแม่คนแล้ว มันยังกล้าเอาลูกมาต่อรองกับเธอ
‘ผัวพี่รวยนักไม่ใช่เหรอ อยากได้มันไปเลี้ยงก็จ่ายมาสิ’
‘เลว!’ พูดได้แค่คำ� เดียวส�ำหรับน้องสาวทีเ่ ธอรัก น้องน้อยทีเ่ ฝ้า
ฟูมฟักเอาใจ ช่วยแม่กล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูกันมาราวกับนางฟ้านาง
สวรรค์ แต่ดูรางวัลส�ำหรับความรักนี้สิ
กมลาถึงกับพูดอะไรไม่ออก ต้องนัง่ ลงบนโต๊ะอย่างหมดแรงกับ
ค�ำพูดไม่รู้ผิดชอบชั่วดีของลูกสาวคนเล็ก ลูกท้องเดียวกัน เลี้ยงดูมา
คล้ายกัน แต่ท�ำไมคนสองคนถึงได้ต่างกันราวฟ้ากับเหว คิดแล้วก็
น�้ำตาไหลออกมาอย่างหดหู่
‘ได้ ผมจะจ่ายให้เอง แต่มีข้อแม้ว่าคุณห้ามเข้ามายุ่งเกี่ยวกับ
ปลาอีก’ เป็นปัญญาที่เอ่ยออกมา ส่งผลให้ภรรยาหันไปมองอย่าง
ซาบซึ้ง ในขณะที่สองผัวเมียจิตใจหยาบช้า แววตาลุกวาบด้วยความ
โลภ
‘ฉันต้องการห้าแสนแลกกับไอ้ปลา แล้วก็ห้ามแจ้งความ...’
ปรางทิพย์กำ� ลังจะเอ่ยด่าน้องสาว แต่ปญ
ั ญารัง้ เอาไว้ เขารูด้ วี า่
ภรรยาอยากจะแจ้งความเอาเรือ่ งผัวเด็กของน้องสาวให้ได้ แต่คนเป็น
น้องสาวก็ช่างกระไร รักผัวจนไม่ลืมหูลืมตา ยึดติดกับตัณหาราคะจน
ไม่สนใจไยดีเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของตัวเอง เด็กตัวเล็กขนาดนีม้ นั ยังท�ำร้าย
ทุบตีได้ลงคอ จิตใจมันท�ำด้วยอะไร ดูท่าทางแล้วคงไม่ใช่แค่เมาเหล้า
แต่คงเป็นยาบ้าที่พากันเสพทั้งผัวทั้งเมีย
นี่มันนรกชัดๆ หากปล่อยให้เด็กอยู่ในสภาพแวดล้อมและคน
แบบนี้ ต่อให้รอดชีวติ เจริญเติบโตขึน้ มา หลานชายก็คงจะกลายเป็น
เด็กติดยาและไม่มีอนาคต
ปัญญามองสภาพแก้มตอบ แก้วตาไม่สกุ ใส ริมฝีปากแห้งคล�้ำ
ผิวพรรณไม่เปล่งปลัง่ ตามวัย เขาก็เบ้ปากอย่างระอาปนสมเพชส�ำหรับ
คนแบบนี้ เงินเท่านั้นที่จะแก้ปัญหาทุกอย่างได้
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‘ตกลง ผมจะจ่ายให้ตามที่คุณต้องการ แล้วทนายของผมจะ
เป็นคนไปจัดการเรื่องทั้งหมด ส่วนตอนนี้ผมกับปรางจะรับตัวปลา
กลับไปด้วยเลย...หวังว่าต่อไป เราคงไม่ตอ้ งเจอะเจอกันอีก’ ปัญญาเอ่ย
ออกมาเสียงเย็นชา สายตาคมกริบกราดมองผัวเมียด้วยแววรังเกียจ
ชัดเจน
วีระที่มีท่าทีกร่างๆ ในคราแรกรีบหลบไปอยู่ด้านหลังเมีย ด้วย
เกรงสายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความทรงอ�ำนาจและเอาจริง แถมร่างกายสูง
ใหญ่แม้จะมีความส�ำอางจากผิวกายและการแต่งตัว แต่ก็น่ากลัวว่า
มันจะไม่ใช่แค่หนุม่ เจ้าส�ำอาง หากเกิดต่อยตีกนั ขึน้ มา เขาคงสูม้ นั ไม่ได้
พอปัญญายื่นค�ำขาดให้ปรารถนาเลิกมาข้องเกี่ยวกับเด็กน้อย
อีก สองสามีภรรยาก็รีบพากันออกจากโรงพยาบาลไป โดยก่อนไปยัง
ไม่วายหน้าด้านขอเงินล่วงหน้าติดกระเป๋าไปด้วย เขาก็ยอมจ่ายให้ไป
แต่โดยดี เพือ่ ทีท่ งั้ สองจะได้ออกไปจากชีวติ เด็กและภรรยาของตน เขา
รักปรางทิพย์มาก และไม่ต้องการให้มีสิ่งใดมาท�ำให้ชีวิตของเธอมัว
หมอง
ปรางทิพย์เข้าไปคุยกับหมออีกครั้งเพื่อจะย้ายหลานตัวน้อยไป
รักษาทีโ่ รงพยาบาลอีกแห่ง ซึง่ เป็นโรงพยาบาลทีค่ รอบครัวของปัญญา
ทุกคนเข้ารักษาเป็นประจ�ำ
การด�ำเนินเรื่องเป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็วเมื่อเงินถึง
เด็กชายปลาได้เข้าไปอยูใ่ นโรงพยาบาลอีกแห่ง โดยมีปรางทิพย์
ดูแลสลับกับกมลาในตอนกลางวัน และจ้างพยาบาลพิเศษอยู่เฝ้าใน
ตอนกลางคืน ส่วนลูกชายแท้ๆ อายุสองขวบมีพี่เลี้ยงคอยดูแลอยู่ที่
บ้าน และคนเป็นแม่กลับไปอยูด่ ว้ ยทุกคืน กมลาปิดร้านอาหารตามสัง่
ไปช่วยดูหลานชายด้วยความสงสาร เด็กชายปลาอยู่รักษาตัวที่โรงพยาบาลหนึ่งสัปดาห์ อาการก็ดีขึ้นและกลับบ้านได้
เด็กน้อยรู้สึกเหมือนว่าตนเองฝันไป เมื่อจู่ๆ ก็มีทั้งพ่อและแม่ที่
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ดีตอ่ เขา บ้านใหญ่โตสุขสบาย มีคนรับใช้และพีเ่ ลีย้ ง ทีส่ ำ� คัญยังมีนอ้ ง
ชายน่ารักแก้มยุ้ย ผิวขาวละเอียดราวกับตุ๊กตาให้เขารักและหวงแหน
จริงๆ แล้วโลกนีไ้ ม่ได้ใจร้ายอย่างทีค่ ดิ ตอนนีเ้ ขาเหมือนได้เกิด
ใหม่อีกครั้ง...
ระหว่างนัน้ ปัญญาก็เป็นคนจัดการทุกอย่าง เขาส่งทนายความ
ไปดูแลเรื่องทั้งหมดกับสองผัวเมียไร้จิตส�ำนึก เพื่อรับเลี้ยงเด็กชายมา
เป็นลูกบุญธรรม ใช้นามสกุลของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เขา
และภรรยาต่างก็ให้ความรักความเมตตาราวกับลูกแท้ๆ อีกคน
ฝ่ายปรางทิพย์นั้นไม่มีข้อกังขาใดๆ
ทว่ากับตัวเขาเองแม้จะให้ความรักความสงสารก็จริง แต่กร็ กั ได้
ไม่เท่าลูกชายแท้ๆ อย่างปรมัตถ์
ทุกสิ่งที่สร้างมาก็เพื่อปรมัตถ์...ไม่ใช่ปรเมศวร์
เด็กชายที่เขาเปลี่ยนชื่อให้คล้องจองกับลูกชายแท้ๆ และใช้
นามสกุลของเขา
ปรเมศวร์ ฉัตรแก้ว
เขาเคร่งครัดและสั่งสอนให้ปรเมศวร์แข็งแกร่ง แต่กลับไม่ได้
มอบความรักความอบอุ่นในแบบพ่อลูก จึงท�ำให้ลูกชายคนโตเย็นชา
ไร้หัวใจ
เด็กคือผ้าขาว เขาน่าจะท�ำให้ดกี ว่านีก้ บั เด็กทีข่ าดความรักและ
ถูกรังเกียจจากพ่อแม่แท้ๆ
ปัญญาหยิบภาพถ่ายของปรเมศวร์และข้อมูลจากคนของเขาที่
แทรกตัวอยูใ่ นโรงแรมเครือนิวยอร์กขึน้ มาดู เจ้าเด็กคนนัน้ ท�ำงานดีไม่มี
ทีต่ ิ แถมท�ำได้อย่างยอดเยีย่ มด้วยซ�ำ้ แต่ในเรือ่ งส่วนตัว มันยังคงเทีย่ ว
เตร่ปาร์ตกี บั เพือ่ นฝูงเช่นเดิม โดยเฉพาะเรือ่ งผูห้ ญิงทีเ่ ปลีย่ นหน้าไม่ซ�้ำ
ชายสูงวัยถอนหายใจ เขาไม่อยากเคร่งครัดอะไรกับเจ้าลูกชาย
คนนี้อีกแล้ว หากไม่ได้ท�ำให้งานเสียหรือท�ำให้ใครเดือดร้อน เขาก็จะ
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ท�ำเป็นปิดตาข้างหนึง่ เหมือนไม่รไู้ ม่เห็นอะไร คอยมองอยูห่ า่ งๆ เพราะ
ต่างก็โตเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
คิดอะไรเพลินๆ เสียงโทรศัพท์กด็ งั ขึน้ เขาหยิบหูโทรศัพท์ขนึ้ มา
แล้วกรอกเสียงลงไป
“ว่าไง เจ้าลูกชาย ท�ำไมไม่รับสายพ่อ”
“ก็ผมยุ่งอยู่นี่ครับ”
“งานหรือผู้หญิงล่ะ”
“โอ้โฮ คุณพ่อมีตาทีส่ ามหรือเปล่าครับเนีย่ ฮ่าๆ” เสียงปรเมศวร์
สดใสมาตามสายทันทีที่ถูกดักทางได้เหมือนตาเห็นของผู้เป็นพ่อ
“กลับบ้านเราได้แล้วนะ” แต่คนเป็นพ่อไม่ได้หัวเราะตาม เขา
ท�ำเสียงจริงจังในสิ่งที่ต้องการจะคุยตั้งแต่แรกที่โทร. หาลูกชายคนโต
“คุณพ่อ...” คนปลายสายส่งเสียงเบาหวิวออกมาอย่างลืมตัว
“อ่า...แล้วทางนี้เล่าครับ”
“พ่อจะส่งคนไปดูแลแทน ส่วนทางนี้...กลับมาคุยกัน”
“ครับ แล้วจะให้ผมกลับเมื่อไหร่ ผมจะได้เคลียร์ทุกอย่าง” ทั้ง
เรือ่ งงานและผูห้ ญิงปรเมศวร์คดิ ในใจ ไม่อาจเอ่ยออกไปได้ เพราะบิดา
เป็นคนรักเดียวใจเดียว แม้จะมีหญิงสาวสวยมาเสนอตัวก็ไม่เคย
ว่อกแว่ก กระทั่งเด็กสาวคราวลูกที่เสี่ยมีเงินทั้งหลายแอบกินกันลับๆ
คนเป็นพ่อก็ไม่เคยข้องเกีย่ ว การพูดคุยกับผูค้ นเหล่านัน้ ก็เพียงแค่ทาง
ธุรกิจ แล้วรีบกลับไปหาภรรยาคนเดียวของท่าน
“เดือนหน้าไหวมั้ย ส�ำหรับการเคลียร์ทุกอย่าง” เสียงบิดา
หนักแน่นจนเขาแปลกใจ แม้จะคิดเช่นนั้น แต่ก็ไม่กล้าถามอะไรออก
ไป เขามีหน้าที่ท�ำตามค�ำสั่งของพ่อเท่านั้น
“ครับ” เขารับค�ำเสียงหนัก ใจอยากถามถึงน้องชาย แต่ก็เกรง
จะท�ำให้บิดาเสียใจ
“แค่นี้ละ” ปัญญาจบบทสนทนาเรียบง่ายเช่นทุกครั้ง ก่อนจะ
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วางสาย แต่นกึ อะไรบางอย่างขึน้ มาได้จงึ เอ่ยออกไป “พ่อรักแกนะป้อ”
คลิก...เสียงวางสายจากคนทางโน้นทีอ่ ยูไ่ กลอีกทวีปดังมาเข้าหู
เรียกสติคนที่ยังแนบหูไว้กับโทรศัพท์ค้างอยู่
“พ่อ...” ปรเมศวร์เรียกอีกฝ่ายเสียงเบาหวิว หัวใจพองโตขึน้ มา
เขาไม่เคยได้ยนิ ค�ำ ‘รัก’ นีจ้ ากคนเป็นพ่อเลยสักครัง้ พ่อทีไ่ ม่ใช่
พ่อแท้ๆ แต่กใ็ ห้ความเมตตาและให้ชวี ติ ใหม่แก่เขา พ่อทีม่ บี ญ
ุ คุณท่วม
หัวจนเขายอมท�ำทุกอย่างเพื่อให้ท่านพอใจ
และรักเขาให้ได้สักนิดเหมือนที่น้องชายได้รับ...
คนทางเมืองไทยวางสายโทรศัพท์ไปแล้ว แต่ชายหนุ่มยังคงยิ้ม
อยู่เช่นนั้น และอยากพูดค�ำนี้กับคนเป็นพ่อบุญธรรมสักครั้งในชีวิต
“ผมก็รักพ่อครับ”
หญิงสาวยืนน�ำ้ ตาคลออยูห่ น้าโรงแรมของชายหนุม่ เธอเพิง่
ถูกอีกฝ่ายบอกว่าจะต้องกลับเมืองไทยในเดือนหน้าและไปอยู่ถาวร
ภัคจิรารู้ดีว่าการบอกเล่าแบบนี้หมายถึงการบอกเลิกนั่นเอง เขาช่าง
เย็นชาและไร้เยื่อใยมากกว่าที่เธอคาดคิด ทั้งที่เพิ่งจะมีสัมพันธ์อย่าง
ถึงพริกถึงขิงไปเมื่อครู่
คนแบบปรเมศวร์ทใี่ ครๆ เล่าลือว่าเลือดเย็น แต่เธอกลับไม่เคย
เชื่อ และมั่นใจในตัวเองว่าจะเอาเขาอยู่ และมันช่างท้าทายเหลือเกิน
ทว่าวันนี้ เธอได้รู้ซึ้งแล้วว่า เขาเลือดเย็นจับใจ สีหน้าท่าทางที่
แสดงออกก็แสนจะราบเรียบ ไม่บ่งบอกถึงความเสียใจหรือเสียดาย
ความสัมพันธ์แม้เพียงนิด เป็นเธอเสียอีกทีแ่ ทบจะหวีดร้องออกมา แต่
ต้องระงับจิตใจและพยายามรักษากิรยิ าเอาไว้ เพราะรูด้ แี ก่ใจว่าตนเอง
ไม่มีสิทธิ์ที่จะท�ำแบบนั้น สิ่งที่เกิดขึ้นคือความสัมพันธ์ภายใต้การไม่
ผูกมัดที่เคยตกลงกันไว้
แต่กระนัน้ ภัคจิราก็รอ้ งไห้ออกมาด้วยความรูส้ กึ ไม่อยากสูญเสีย
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เขาไป และคาดหวังว่าเขาจะปลอบโยนหรือใจอ่อนลงบ้าง
ปรเมศวร์ทำ� แค่เพียงยิม้ ปลอบไม่เอ่ยค�ำใด เป็นเธอทีโ่ ผเข้ากอด
เขาเอาไว้แน่น แต่สุดท้ายก็ต้องยอมถอยออกมาเมื่อเขายังคงเฉยเมย
‘ภัคไม่เห็นว่าการทีค่ ณ
ุ จะกลับไทย ท�ำไมต้องไม่ให้ภคั มาหาคุณ
ด้วย ภัครักคุณนะคะเมศวร์’ เธอเช็ดน�้ำตาออกเมือ่ รับรูว้ า่ น�ำ้ ตาไม่อาจ
เรียกความสงสารจากคนตรงหน้าได้
‘ภัค...’ ชายหนุม่ เรียกเธอด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนใจนิดๆ คิว้ เริม่ ขมวด
เมื่ออีกฝ่ายเซ้าซี้ ‘ผมต้องเตรียมตัวและเคลียร์งานที่นี่ให้หมดก่อนบิน
กลับไทยนะครับ เพราะคนที่เข้ามาบริหารดูแลต่อจะได้ไม่ผิดพลาด
คุณก็น่าจะรู้’
‘ภัคเข้าใจค่ะ แต่ภคั อยากมาหาคุณ มันปุบปับเกินไปนีค่ ะ นะคะ
ให้ภคั มาหาคุณบ้าง’ เธอยังคงออดอ้อนเขา แต่กลับยิง่ ท�ำให้ปรเมศวร์
หงุดหงิด
‘เราคุยกันตั้งแต่แรกแล้วนี่ครับ เรายังเป็นเพื่อนกันได้ เอาเป็น
ว่าถ้าผมเคลียร์งานเสร็จ เราค่อยเจอกัน แต่ไม่ใช่ที่นี่’ เขาต้องการ
เคลียร์ทั้งงานและคน แต่ก็ไม่อยากตัดรอนกันมากเกินไปนัก
‘ได้สิคะ งั้นภัคกลับก่อนก็ได้’ เห็นเขาอ่อนให้แล้ว เธอก็ยอม
ถอยไปตัง้ หลัก อย่างน้อยก็ไม่ใช่การตัดสัมพันธ์แบบเด็ดขาด เธอมัน่ ใจ
ว่าสันดานผู้ชายหากต้องการขึ้นมาก็ต้องคว้าเอาไว้ และเมื่อวันนั้น
มาถึง เธอจะเป็นฝ่ายได้เปรียบ
‘ครับ...’ เขายิ้มให้เธอเล็กน้อยแบบขรึมๆ
‘ขอบคุณนะคะ’ เธอเขย่งเท้าขึ้นไปจุ๊บแก้มเขาด้วยรอยยิ้มทั้ง
น�้ำตายังคลอ ‘ห้ามผิดสัญญานะ ภัคจะรอค่ะ’
ภัคจิราผละออกไปหยิบกระเป๋าจากโต๊ะเตี้ยหน้าโซฟา แล้วหัน
มาโบกมือบ๊ายบายให้เขา ด้วยรู้ดีว่าปรเมศวร์ไม่ชอบให้ใครเซ้าซี้มาก
นัก เมื่อกี้เขาก็เริ่มหงุดหงิดบ้างแล้ว
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เธอไม่ยอมแพ้หรอก...ในเมือ่ เขาเคยชอบเธอจนถึงกับมีอะไรกัน
อย่างลึกซึง้ ผูช้ ายแบบปรเมศวร์อาจมีอะไรบางอย่างทีเ่ ธอไม่รซู้ อ่ นอยู่
ในใจ ปมทีเ่ ขาหาทางแก้ไม่ออก และเธอจะเป็นคนแก้มนั เอง แค่หาให้
เจอเท่านั้น...
ภัคจิรายกมือปาดเช็ดน�ำ้ ตาอย่างรวดเร็วพร้อมรอยยิม้ ปลอบใจ
ตัวเอง พลางเดินสะบัดหน้าไปทางลานจอดรถของโรงแรมที่ปรเมศวร์
เป็นเจ้าของ
ใครจะยอมปล่อยมือจากชายหนุ่มที่ทั้งหล่อและรวยมหาศาล
ขนาดนี้ แถมยังลีลารักอันร้อนแรงทีเ่ ธอได้ลองมาแล้วไม่รกู้ คี่ รัง้ ต่อกีค่ รัง้
และเธอยอมรับว่าติดใจในรสรักของเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น...
ปรเมศวร์ไม่ได้ผดิ ค�ำสัญญา เธอคาดไว้ไม่ผดิ จริงๆ ผูช้ าย
คนนี้ไม่เคยผิดค�ำพูดเลยสักครั้ง แม้จะมีความเลือดเย็นในความ
สัมพันธ์ระหว่างกัน แต่นั่นก็เพราะข้อตกลงที่เธอเต็มใจในทีแรก ด้วย
คิดว่าก็แฟร์ดี เพราะเธอเองก็ไม่คิดจะจริงจังกับเขานานนัก ก็แค่ลอง
คบดูอย่างทีผ่ า่ นๆ มากับคนอืน่ เพราะเธอเองก็เป็นคนขีเ้ บือ่ การมีขอ้
ตกลงแบบไม่ผูกมัดเป็นเรื่องดีในการแยกย้ายเมื่อรู้สึกไม่โอเคที่จะคบ
ต่อ และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้
ทว่า...ผูช้ ายอย่างปรเมศวร์ชา่ งน่าค้นหา เมือ่ ได้ใกล้ชดิ และ...ได้
ลิ้มลอง เธอกลับติดใจและเริ่มมีใจให้เขามากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ตัวเอง
ก็ไม่เชื่อว่ามันจะเกิดขึ้น
ภัคจิราส่งยิ้มให้เมื่อเขาเดินเข้ามาใกล้ ก่อนหน้านี้เธอเพิ่งเดิน
แบบในช่วงบ่าย พอตกค�ำ่ เธอก็ได้รับข่าวดีเมื่อปรเมศวร์โทร. มาบอก
ว่าให้ไปเจอกันทีผ่ บั แห่งหนึง่ ในย่านใจกลางเมืองนิวยอร์ก บรรยากาศ
ค่อนข้างดีด้วยการตกแต่งอันเรียบหรู ที่หนุ่มสาวมีระดับมานั่งดื่มกิน
กันอย่างผ่อนคลายด้วยเพลงเบาๆ ฟังสบายๆ
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“ภัคดีใจจังเลยค่ะที่คุณเมศวร์โทร. หา ภัคคิดถึงคุณ อยากไป
หาคุ ณ แต่ ก็ ก ลั ว คุ ณ จะร� ำ คาญ” เธอยิ้ ม ยั่ ว เย้ า พร้ อ มท� ำ เสี ย ง
กระเง้ากระงอด เพียงแค่สองสัปดาห์ที่เธอห่างจากเขาก็โหยหาแทบ
เจียนบ้า แต่ทำ� ได้เพียงโทร. หาหรือส่งข้อความ เขารับสายและคุยบ้าง
แต่กไ็ ม่มากมายนัก ยิง่ ข้อความทีส่ ง่ ไปทางไลน์ เขาอ่านแต่ไม่เคยตอบ
เลย ความน้อยใจนั้นมีมาก แต่ก็ต้องท�ำใจเย็นกับเขา
“ครับ ผมมีอะไรจะมาบอกคุณน่ะ แล้วก็นคี่ รับ” เขาส่งกระดาษ
ใบหนึ่งให้เธอยิ้มๆ เมื่อเธอรับไปมอง เขาก็บอกกล่าวด้วยเสียงราบ
เรียบ “อย่าคิดมากนะครับ ผมไม่ได้ดูถูกหรือว่าอะไร แต่ผมอยากให้
และคิดว่าคุณสมควรได้รับ ถือว่าเป็นของขวัญจากผมก็แล้วกัน”
เช็คเงินสดจ�ำนวนหนึ่งแสนดอลลาร์ทำ� ให้เธอเลิกคิ้วสูง รีบเงย
หน้ามองเขา...
“คุณเมศวร์ โอ๊ย ใครจะคิดแบบนัน้ กันคะ ขอบคุณทีค่ ณ
ุ เมศวร์
ใจดีกบั ภัคขนาดนี”้ ใครคิดว่าการให้เช็คเงินสดเป็นล้านคือการดูถกู กัน
ก็บ้าแล้ว
ปรเมศวร์ใจกว้างกับเธอเสมอ ตั้งแต่เริ่มคบกัน เขาก็เสนอเป็น
คนออกค่าใช้จา่ ยทุกอย่างให้อย่างสุภาพบุรษุ สายเปย์ขนาดนี้ เธอจะ
ไม่หลงได้อย่างไร เวลาพาไปชอปปิงก็ไม่เคยอั้น เธอสามารถจับจ่าย
ซื้อหาในสิ่งที่อยากได้โดยที่เขาไม่เคยปริปากบ่นเลยสักครั้ง
แต่นนั่ ก็หมายความว่าเธอรูจ้ กั พอ และรูว้ า่ ควรซือ้ อะไรทีไ่ ม่มาก
ไม่น้อยจนเกินไป แม้เขาจะเป็นสายเปย์ แต่เธอรู้ นัน่ คือวิธกี ารลองใจ
ผู้หญิง เขาไม่พูด แต่หากไม่พอใจก็เลิกราได้ราวกับพลิกฝ่ามือ เธอ
ชอบเขาและสนุกกับการมีเขาอยู่ข้างกาย เพื่อนนางแบบหรือเพื่อน
นักศึกษาด้วยกันต่างมองเธอด้วยสายตาอิจฉาทั้งนั้น
และวันนีท้ เี่ ขาเดินเข้ามา ด้วยความสูงแบบฝรัง่ แต่กลับมีผวิ และ
เส้นผมแบบชาวเอเชีย ยิง่ ท�ำให้เขาดูโดดเด่นจนสาวๆ ฝรัง่ เหลียวมอง
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อีกทั้งการแต่งกายที่เนี้ยบตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้ายิ่งท�ำให้เขาดูหล่อ
จับใจ
“ดีครับ คุณเข้าใจผมเสมอ เงินทีผ่ มให้ไปน่าจะเพียงพอกับการ
ใช้จา่ ยของคุณ” ปรเมศวร์ยมิ้ ให้เธอเล็กน้อย ดวงตาฉายแววลึกล�ำ้ ยาก
จะหยั่งถึง
“ค่ะ เงินจ�ำนวนนี้ภัคแทบไม่ต้องรับงานเดินแบบเลยด้วยซ�ำ้ ”
เธอบอกเขาด้วยแววตาพริบพราว เขาและเธอนั่งอยู่บนโซฟายาวตัว
เดียวกัน ส่วนเครื่องดื่มเธอสั่งไว้รอเขาอยู่แล้ว
ชายหนุ่มยกแก้วบรั่นดีขึ้นดื่มเพียงนิดแล้ววางลง
“อื้ม...หากผมกลับไทยแล้ว คุณคงอยู่ที่นี่อย่างไม่ล�ำบากนัก”
เขาบอกด้วยสีหน้าเรียบนิ่ง รู้ดีว่าเงินที่ตัวเองให้หญิงสาวนั้นค่อนข้าง
มาก ปกติเขาก็ให้เธอทุกสัปดาห์อยู่แล้ว แต่หญิงสาวค่อนข้างใช้เงิน
มือเติบและคบเพื่อนมีระดับทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ
“คุณเมศวร์เป็นห่วงภัคเหรอคะ” เธอคล้องแขนเขาพลางเงย
หน้าเข้าไปถามใกล้ๆ บดเบียดหน้าอกอวบอิม่ ในชุดเสือ้ เกาะอกกับแขน
ของเขา เมื่อเห็นเขายังคงนิ่งเฉย เธอจึงเอ่ยเสียงยั่วยวน “วันนี้เราไป
ต่อกันที่โรงแรมของคุณนะคะ”
“อืม...” ชายหนุ่มก้มมองความยั่วยวนตรงหน้าพร้อมกับเอ่ย
รับค�ำอีกฝ่ายง่ายๆ เขาเคร่งเครียดอยู่กับงานมาเกือบครึ่งเดือน ทั้ง
เคลียร์งานและเริ่มทยอยโอนงานให้แก่ผู้บริหารงานคนใหม่ ยังมีที่
คัง่ ค้างอีกเล็กน้อย แต่กต็ อ้ งท�ำอย่างรอบคอบ เขาไม่อยากได้ยนิ ค�ำต�ำหนิ
จากผู้เป็นบิดาแม้เพียงครึ่งค�ำ นั่นหมายถึงว่าเขาท�ำงานได้ไม่ดีพอต่อ
ความไว้วางใจที่บิดามอบให้
“ดีใจจัง คุณเมศวร์น่ารักที่สุด รู้มั้ยคะว่าภัคคิดถึงคุณมากแค่
ไหน งั้นเรานั่งเล่นฟังเพลงสักพักแล้วค่อยออกไปนะคะ” เธอว่าเสียง
ออดอ้อนพร้อมกับรินบรัน่ ดีจากขวดเติมลงในแก้วให้เขา แววตายัว่ ยวน
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เปิดเปลือยความต้องการให้เขารับรู้อย่างหมดเปลือก
“ครับ” เขารับค�ำสั้นๆ พลางยกแก้วบรั่นดีขึ้นดื่มรวดเดียวหมด
แก้ว ในขณะที่เธอเอื้อมหยิบแก้วของตัวเองมาดื่มบ้าง รวดเดียวหมด
แก้วเช่นกัน พลางก็บดเบียดร่างกายเข้าหาเขาจนแทบจะขึ้นไปนั่งบน
ตักแกร่งเลยทีเดียว
“ภัคเปลี่ยนใจแล้วค่ะ เราออกไปกันเลยดีกว่านะคะ ภัคหิว...
คุณจะแย่แล้ว” เธอกระซิบบอกเขาเสียงหวาน
ชายหนุม่ เพียงหัวเราะในล�ำคอกับท่าทีของภัคจิรา นางแบบสาว
หุ่นดีที่ท�ำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ไม่ใช่เพราะความล�ำบาก แต่เป็น
เพราะเธอต้องการมีชื่อเสียงและมีสังคมที่หรูหรา จนกระทั่งได้มาเจอ
เขาในงานปาร์ตที ผี่ จู้ ดั งานเดินแฟชัน่ โชว์มาจัดในโรงแรมของเขา มีทงั้
เซเลบคนดัง นางแบบ และดารามาร่วมงานคับคั่ง
ภัคจิราเข้ามาในขณะที่เขาเพิ่งเลิกกับสาวสวยชาวอังกฤษคน
หนึ่ง ซึ่งเป็นนางแบบเช่นเดียวกัน ความหึงหวงและเอาแต่ใจของเธอ
ท�ำให้เขาเบือ่ หน่ายและไม่อยากคบหาอีกต่อไป เขาจึงเริม่ ห่างจากเธอ
และเป็นที่เข้าใจตรงกันว่านั่นคือการเลิกรา
ปรเมศวร์ได้รู้จักและเริ่มคบหากับภัคจิราเพราะเจ้าของเอเจนซี
แนะน�ำ เธอเป็นนางแบบสาวไทยหุ่นดีและสวยคมเข้ม ผิวสีน�้ำผึง้ ผม
ด�ำ ตาโต ท�ำให้เธอค่อนข้างโดดเด่น หญิงสาวค่อนข้างฉลาดในการ
เข้าหาเขา ไม่เรียกร้องเรื่องมาก แต่กเ็ ร่าร้อนและเอาใจเขาได้อย่างไม่
ขาดตกบกพร่อง เขาจึงคบกับเธอค่อนข้างนานกว่าใคร
ทว่าช่วงหลังมานีเ้ ธอกลับมีทา่ ทีทเี่ ปลีย่ นไป ทัง้ เรียกร้องและเริม่
หึงหวงหญิงสาวทุกคนที่เข้าใกล้เขาอย่างไม่มีเหตุผล บางครั้งก็แสดง
ตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาต่อหน้าคนอืน่ อย่างน่าร�ำคาญ เมือ่ เอ่ยต�ำหนิ
ก็ร้องห่มร้องไห้ฟูมฟายว่าท�ำไปเพราะรักเขา...
เธออาจลืมไปว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันไม่ได้มีจุดหมายที่
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ยัง่ ยืนขนาดนัน้ เขาไม่ได้รกั เธอ และเธอคงไม่ได้รกั เขาอย่างทีเ่ อ่ยออก
มา เพราะบางครั้งนางแบบสาวก็ไปเที่ยวกับหนุ่มนายแบบที่ถูกใจใน
เวลาทีบ่ อกว่าไปท�ำงานหรือไปเรียน เขาไม่ใช่คนโง่ แค่ให้คนสนิทตาม
ห่ า งๆ ไม่ กี่วัน ก็รู ้ แ ล้ ว ว่ า เธอท�ำ อะไรที่ไ หน เธอก็ค งอยากเปลี่ย น
บรรยากาศกับหนุ่มต่างชาติดูบ้าง
ภัคจิราก็แค่คนที่ผ่านเข้ามาและผ่านไป ความรักน่ะเหรอ มันก็
แค่ขอ้ อ้างในการท�ำให้ใครอีกคนท�ำตามความต้องการของตัวเอง และ
เงิน...คือค�ำตอบของทุกสิ่ง
ชายหนุม่ จ่ายเงินแล้วพาเธอออกจากผับ จุดหมายคือห้องพักหรู
ในโรงแรมที่เขาเป็นผู้บริหาร
คืนนีภ้ คั จิราเร่าร้อนเป็นพิเศษ เพราะเธอต้องการกอบโกยความ
สุขจากเขาให้มากทีส่ ดุ เธอตัง้ ใจจะปรนเปรอให้เขาอย่างเต็มที่ ราวกับ
จะให้เปลี่ยนใจไม่ไปจากเธอ แม้จะเป็นเพียงความหวังลมๆ แล้งๆ
ก็ตาม
แค่ เ พี ย งประตู ห ้ อ งพั ก หรู ข องเขาปิ ด ลง ภั ค จิ ร าก็ เ ข้ า มา
คลอเคลียนัวเนียเขาอย่างโหยหา และคนตัวสูงใหญ่อย่างปรเมศวร์
ก็ปล่อยให้เธอได้ท�ำตามใจปรารถนา ด้วยรู้ดีว่าหญิงสาวต้องการเขา
มากแค่ไหน
เมื่อเขาจูบตอบเธอขณะที่พากันเดินมาถึงโซฟา ภัคจิราก็เริ่ม
ปลดเปลื้องเสื้อผ้าออกจากเรือนกายของเขาอย่างรวดเร็ว หญิงสาว
ผลักแผงอกกว้างเปล่าเปลือยที่มีมัดกล้ามสวยงามเบาๆ ให้เขานั่งลง
แล้วเธอก็ตามไปประกบจูบปากแดงสวยของเขาอย่างหลงใหล ใช่ เธอ
ลุ่มหลงเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้น
หญิงสาวผละริมฝีปากอิม่ ออกมา แล้วจูบไปตามเรือนกายของ
เขา ต�ำ่ ลงไปเรื่อยๆ จนกระทั่งถึงหน้าท้องที่มีขนอ่อนบางๆ ภัคจิราลง
ไปนัง่ คุกเข่า เงยหน้ามองคนทีอ่ ยูเ่ หนือเธอด้วยดวงตาหวานเยิม้ ขณะ
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ปรเมศวร์เพียงยิ้มมุมปากแทบจะเหมือนไม่ได้ยิ้ม ดวงตาของเขาโชน
แสงล�้ำลึกชวนเสน่หา จนหญิงสาวใจสะท้านหากจะต้องจากลา
เธอก้มลงจูบความเป็นตัวตนของเขาอย่างหลงใหญ่ ประคอง
มันเอาไว้ดว้ ยมือเรียว แล้วเริม่ ครอบครองเขาด้วยริมฝีปากทีท่ าลิปสติก
สีแดงสด ดูดกลืนความแข็งแกร่งเต็มปากเต็มค�ำด้วยความหลงใหล
โหยหิว คนทีน่ งั่ เอนตัวบนเบาะนุม่ ได้แต่เอนตัวก�ำซาบความพลุง่ พล่าน
ที่ก่อตัวขึ้นมาตามสัญชาตญาณของร่างกาย ปล่อยให้เธอหยอกเย้า
ตัวตนของเขาตามปรารถนา กระทัง่ เธอถอนริมฝีปากออกมาและปล่อย
ความแข็งกร้าวเป็นอิสระดีดพุ่งสู่สายตาของเธอ
ภัคจิรายิ้มยั่วพร้อมกับหยิบสิ่งป้องกันใส่ให้เขา แล้วขึ้นมานั่ง
คร่อมบนตักแกร่งพร้อมกับครอบครองความแข็งกร้าวที่ท้าทายให้เริง
รัก กระโปรงสั้นรั้งขึ้นไปจนถึงสะโพกกลม ความครัดเคร่งผงาดใน
ความอ่อนนุม่ ของตัวเธอ ขณะมือใหญ่ประคองสะโพกเธอเอาไว้ สร้าง
ความสยิวซ่านในช่องท้องจนตัวเธอเกร็ง เธอกอดคอเขาเอาไว้เพียงครู่
จากนัน้ จึงขยับเรือนร่างเพรียวสวยอย่างนางแบบเข้าหาเขาช้าๆ ยิง่ เห็น
เขารืน่ รมย์เธอก็ยงิ่ ปรนเปรอเขา ทัง้ กระแทกกระทัน้ ถาโถมเข้าใส่ให้เขา
ถึงใจ เธอต้องการให้เขาจดจ�ำบทรักนี้จนไม่มีวันลืม
ตั ว เธอเองก็ เ ริ ง ร่ า โลดแล่ น ไปกั บ ความสุ ข ล�้ ำ จากเรื อ นร่ า ง
แข็งแกร่งตรงหน้า แม้จะปรนเปรอเขา แต่เธอก็ได้รับความสุขไม่น้อย
ไปกว่ากัน และเมื่อเขาถึงปลายทาง เธอก็ยังไม่หยุดปรนเปรอ จนเขา
ครางกระหึ่มในล�ำคอให้เธอสุขล้นซบหน้ากอดเขาเอาไว้ เธอจูบแก้ม
เขาด้วยรอยยิ้มหวาน
“ภัคมีความสุขเหลือเกินค่ะคุณเมศวร์”
“อืม” เขาเพียงตอบรับอย่างเย็นชา และประคองร่างเธอเอาไว้
บนตักแกร่ง ไม่มคี วามรักจากเขา มีเพียงความสุภาพและความสุขจาก
เซ็กซ์ที่เขาต้องการจากเธอ และเธอเองต้องการจากเขา
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ภัคจิรายิ้มหยันตัวเองด้วยหัวใจที่ทุกข์ระทม...
คืนนีก้ เ็ ป็นเช่นทุกครัง้ จบทีเ่ รือ่ งใคร่และต่างแยกย้าย ไม่มอี ะไร
ผูกมัดหรือผูกพัน...ไม่ว่าจะทางร่างกายหรือหัวใจของเขา
พลอยลีลา สาวสวยลูกผูด้ ที กุ กระเบียดนิว้ เนือ่ งจากทัง้ สาย
ตระกูลบิดาและมารดาต่างได้ชอื่ ว่ามาจากสกุลเก่าแก่แม้จะเพียงปลาย
แถว แต่นามสกุลก็เก่าและเป็นที่รู้จัก เธอมาเรียนต่างประเทศตั้งแต่
เรียนจบมัธยมปลาย และนานๆ จะกลับบ้านที่เมืองไทยสักที เมื่อไม่
นานมานีเ้ ธอเพิง่ เลิกกับแฟนเก่าชาวอเมริกนั ผู้เป็นเจ้าของห้างดัง ทัง้
ที่เธอคาดหวังถึงการแต่งงานที่หรูหราและมีชีวิตราวกับเจ้าหญิง
แม้จะได้ชื่อว่าเป็นลูกสาวผู้ดีนามสกุลเก่า แต่พลอยลีลารู้ดีแก่
ใจว่า ตอนนีท้ างบ้านของเธอไม่ได้รำ�่ รวยมีเงินอย่างตระกูลอืน่ แถมยัง
เปิดร้านอาหารข้างบ้านพักเพือ่ เลีย้ งชีพ เธอไม่อยากกลับไปให้เพือ่ นๆ
ดูถูก สังคมใหม่ที่นี่ทำ� ให้เธอมีความสุขกว่า และอาชีพเสริมของเธอก็
คือนางแบบ ส่วนเงินทีพ่ อ่ แม่สง่ เรียนพร้อมค่ากินอยูใ่ ห้นนั้ แม้จะพอใช้
แต่ก็ไม่ได้มากพอจนเธอสามารถใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยได้
โชคดีที่เธอหัวดี มาอยู่ไม่นานก็พูดภาษาอังกฤษได้คล่อง ด้วย
การใช้แท็กติกการไม่พดู ภาษาไทยและคบเพือ่ นคนไทยน้อยมาก ส่วน
ใหญ่พลอยลีลามีกลุ่มเพือ่ นเป็นชาวต่างชาติ โดยเฉพาะหนุ่มสาวชาว
อเมริกัน
หลังจากนั้นด้วยความสวยหุ่นดี และมีผิวคล�ำ้ แบบสาวไทยแท้
เพื่อนในกลุ่มที่เป็นนางแบบเลยพาไปแนะน�ำให้รู้จักกับมอเดลลิงที่
สังกัดอยู่ และก็ถกู ตาต้องใจเจ้าของมอเดลลิงนัน้ ทันที แม้เธอจะขอไม่
เซ็นสัญญาเป็นนางแบบประจ�ำเพราะยังเรียนอยูแ่ ละไม่ตอ้ งการผูกมัด
แต่ก็ได้รับงานเดินแบบเป็นจ๊อบๆ ไม่ขาด
พลอยลีลาจึงมีรายได้จากตรงนีค้ อ่ นข้างมากและสามารถใช้จา่ ย
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เงินได้อย่างสบาย ท�ำให้เธอติดชีวิตหรูหรา เพราะอยู่ในสังคมกลุ่ม
เพือ่ นไฮโซเซเลบ เดินไปไหนก็มแี ต่คนมอง แถมเรียนไปด้วยท�ำงานไป
ด้วย จนกระทั่งช่วงต่อโทปีแรก เธอก็ได้รู้จักกับเจ้าของห้างดังชาว
อเมริกัน ที่ส�ำคัญเขาเป็นสายเปย์ตัวพ่อ เธอจึงมีเงินใช้จ่ายแทบเรียก
ได้ว่าไม่ได้แตะเงินค่าเดินแบบ หรือเงินที่พ่อแม่ส่งมาให้เลยด้วยซ�ำ้
ทว่าช่วงทีใ่ กล้จะจบปริญญาโท เธอกลับถูกเพือ่ นนางแบบด้วย
กันหักหลังฉกแฟนหนุม่ ไปกินหน้าตาเฉย ยายนัน่ อายุนอ้ ยกว่าเธอและ
เป็นลูกครึง่ อเมริกนั -ญีป่ นุ่ หน้าตามีเอกลักษณ์แบบชาวเอเชีย ทีส่ ำ� คัญ
ผิวหล่อนขาวราวกับหิมะ เอริกแฟนหนุ่มของเธอคงอยากเล่นตุ๊กตา
ญี่ป่นุ แบ๊วๆ ขึ้นมา เพราะเขารีบเขี่ยเธอทิ้งอย่างไม่ไยดีด้วยการเสนอ
เงินเป็นมูลค่าค่อนข้างสูงทีเดียว และเฉดหัวเธอออกมาจากคฤหาสน์
ของเขา
คนอย่างเธอแม้จะเสียใจและเสียหน้า แต่ก็มีความเป็นตัวเอง
และมีความมั่นใจสูง เมื่อเอริกไม่ต้องการเธอแล้ว เธอจะหน้าด้านไป
ตบตีกบั ยายเรโกะให้เสียเวลาท�ำไม เงินก็มี เพือ่ นก็มาก โอกาสหลายๆ
อย่างก็มีเข้ามาไม่ขาด เอริกก็แค่ผู้ชายคนหนึ่งที่รวยมาก
แม้จะเสียดาย แต่คนอย่างเธอหาใหม่ได้อยู่แล้ว ถือซะว่าเป็น
โอกาสดีที่จะได้เจอคนใหม่ที่อาจดีกว่าและรวยกว่า อยู่สวยๆ และ
หาความสุขใส่ตัวดีกว่ามานั่งร้องไห้ฟูมฟายให้เสียสุขภาพจิต อย่าง
เพื่อนนางแบบที่เป็นคนไทยด้วยกัน ยายนั่นเพิ่งมาเล่าว่าโดนเจ้าของ
โรงแรมชาวไทยเท แล้วมานัง่ ร้องไห้กระซิกๆ ว่ารักเขาอย่างโน้นอย่างนี้
เฮ้อ!
ค�่ำวันนี้มีงานปาร์ตีวันเกิดของเซเลบคนดังท่านหนึ่งที่จัดขึ้นใน
โรงแรมใหญ่กลางกรุงนิวยอร์ก พลอยลีลาซึง่ เป็นนางแบบจึงได้รบั การ
เชื้อเชิญเพื่อมาสร้างสีสันภายในงานด้วย เธอรู้มานานแล้วว่าเจ้าของ
โรงแรมนี้เป็นชาวไทย ตัวเธอเองก็เคยมาเดินแบบที่นี่บ้าง และเพิ่งรับ
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รูม้ าจากยายภัคจิราว่าเขาจะกลับไทย เลยตัดความสัมพันธ์กบั ยายนัน่
แม้จะเคยเห็นนายปรเมศวร์ซึ่งควงอยู่กับภัคจิราในงานปาร์ตี
มาบ้าง แต่ด้วยความที่ตัวเองมีเอริกอยู่จึงไม่ใคร่ได้สนใจนัก ทว่า...
คนที่นั่งคุยและแสดงความยินดีกับเจ้าของวันเกิดนั่น ช่างหล่อ
เหลาและเร้าใจเหลือเกิน พลอยลีลานัง่ อยูก่ บั กลุม่ เพือ่ นนางแบบซึง่ ไม่
ไกลจากโซฟาที่ชาร์ลส์ เจ้าของแบรนด์ดัง ผู้เป็นเจ้าของวันเกิดนั่งอยู่
จึงสังเกตเห็นตั้งแต่ปรเมศวร์เดินเข้ามาทีเดียว
ฉะนั้นพลอยลีลาจึงไม่รั้งรอโอกาสเมื่อเห็นท่าทีการบอกลาของ
ชายหนุ่มทัง้ สอง เธอขอตัวจากเพือ่ นไปห้องน�้ำ แต่ทจี่ ริงก็แค่ท�ำทีเป็น
เดินไปทางปรเมศวร์และรอจังหวะงามๆ
“อุย๊ !” หญิงสาวร้องอุทานเมือ่ ถูกชน แม้ไม่แรงมาก แต่กท็ �ำให้
แก้วไวน์ในมือเรียวแทบหล่น ไวน์สแี ดงเข้มกระฉอกออกมาจนเลอะชุด
ของคนถือจนเป็นด่างดวง
“ขอโทษครับ” ปรเมศวร์ทคี่ ว้าตัวอีกฝ่ายไว้ได้และร่างเพรียวบาง
ตกอยู่ในอ้อมแขนแกร่งรีบเอ่ยออกมา
เมื่อเห็นว่าหญิงสาวประคองตัวเองได้แล้ว เขาจึงปล่อยตัวเธอ
และถอยออกมาเล็กน้อยด้วยความสุภาพ พลางส�ำรวจดูเสื้อผ้าของ
เธอ หญิงสาวหุน่ ดีหน้าตาสะสวยผิวสีน�้ำผึง้ คนนี้ เขาค่อนข้างคุน้ หน้า
แต่ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว
“เอ่อ ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉนั ผิดเองทีเ่ ดินไม่ดทู าง เพราะจะรีบไปรับ
โทรศัพท์ข้างนอกห้องน่ะค่ะ” เธอพูดภาษาอังกฤษ เงยหน้าบอกเขา
ด้วยสีหน้าเหยเก กัดปากล่างนิดๆ ด้วยความขัดเขินกับความซุ่มซ่าม
ของตัวเอง ในขณะมือข้างที่ว่างจับเสื้อสีขาวซึ่งมีรอยเปรอะดวงใหญ่
“ผมเองก็ผิดเหมือนกัน เอางี้ครับ เดี๋ยวผมพาคุณไปท�ำความ
สะอาดที่ห้องผม...เอ่อ” เขาหยุดพูดเพื่อแนะน�ำตัวเอง “ผมปรเมศวร์
ผูบ้ ริหารของโรงแรมแห่งนีค้ รับ แล้วก็...อ่า ผมมีหอ้ งอยูช่ นั้ บน หากคุณ
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ไม่รังเกียจ และไว้ใจผม”
“ตกลงค่ะ ยินดีทไี่ ด้รจู้ กั นะคะ ฉันพลอยลีลา” เธอบอกเขาด้วย
ภาษาไทย พลางยิ้มกว้างให้เขาด้วยดวงตาสุกใส “จริงๆ ฉันรู้จักคุณ
จากเพือ่ นแล้ว แต่ยงั ไม่เคยได้พดู คุยกันสักที เอาเป็นว่าฉันไว้ใจคุณค่ะ”
“ครับ งั้นเดินตามผมมาเลย” เขาว่ายิ้มๆ พลางหยิบแก้วไวน์
ออกจากมือเธอไปวางไว้ทโี่ ต๊ะ แล้วเดินน�ำเธอออกจากห้องจัดงาน โดย
มีหญิงสาวร่างเพรียวบางเดินตามไปด้วยรอยยิม้ มุมปาก เมือ่ ทุกอย่าง
ด�ำเนินไปตามที่เธอต้องการ แถมยังเกินกว่าที่คาดไว้เสียอีก
พลอยลีลารู้มาจากเพื่อนนางแบบอย่างภัคจิรา เรื่องราวความ
สัมพันธ์ของเจ้าหล่อนกับปรเมศวร์ เจ้าของโรงแรมหรูแล้ว แบบ
ละเอียดยิบทีเดียว เพราะยายนั่นมีเธอเป็นเพื่อนคนไทยซึ่งเป็นนาง
แบบด้วยกัน เลยหาที่ระบาย และมันก็เป็นข้อมูลอย่างดีให้แก่เธอ
การกลับประเทศไทยของปรเมศวร์อาจเป็นข่าวร้ายส�ำหรับภัคจิรา
แต่มันกลับเป็นโอกาสดีส�ำหรับเธอ ในเมื่อเธอเองก็ก�ำลังจะเรียนจบ
ตอนแรกยังลังเลใจและคิดว่าจะอยูท่ นี่ ตี่ อ่ ดีไหม เพราะอาชีพนางแบบ
ก็ไปได้สวย แล้ว...ถ้าหากว่าเธอทอดสะพานให้ชายหนุ่มส�ำเร็จ นั่นก็
หมายความว่าเธอจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เมื่อมีเขาเป็นจุดหมาย
จะว่าไปแล้ว วงการดารานางแบบในไทยก็น่าจะไปได้ดี เพราะ
มอเดลลิงทีเ่ ธอท�ำงานอยูม่ สี าขาอยูท่ เี่ มืองไทยด้วย มันจะเป็นเรือ่ งง่าย
ทีเดียวที่จะเดินหน้าต่อทั้งงานนางแบบและสานต่อความสัมพันธ์กับ
นักธุรกิจผู้ร�่ำรวยมหาศาลอย่างปรเมศวร์ ส่วนเรื่องความสัมพันธ์กับ
ภัคจิราก็ไม่เห็นจะต้องแคร์ ในเมือ่ เธอกับเจ้าหล่อนไม่ตอ้ งทนมองหน้า
กัน เพราะเธอจะกลับไทยแล้ว คิดไปก็ยิ้มมุมปากอย่างมาดหมาย
“ถึงแล้วครับ นีเ่ ป็นห้องผมเอง” เมือ่ ทัง้ สองขึน
้ ลิฟต์มายัง
ชั้นบนสุด เขาก็หันมาบอกเธอ ท�ำให้พลอยลีลาหลุดออกจากภวังค์
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ความคิดในการวาดฝันต่างๆ
“เอ่อ ถ้างั้นพลอยขอรบกวนคุณปรเมศวร์สักครู่นะคะ” เธอยิ้ม
หวานให้เขา พลางเรียกแทนตัวเองด้วยชื่อเล่นอย่างสนิทสนม ไม่รุก
เขาจนเกินไป แต่ก็ไม่สั่นกลัวสายตาที่เขามองมา เธอมองตาเขากลับ
แล้วหลุบตาด้วยท่าทีสะเทิน้ อาย นีไ่ ม่ใช่การแสดง แต่เธอเขินเขาจริงๆ
เป็นใครก็ตอ้ งหวัน่ ไหว ก็สายตาของผูช้ ายตรงหน้าช่างเกรีย้ วกราดและ
ชวนเสน่หาอย่างร้ายกาจ
“เรียกผมว่าเมศวร์เฉยๆ ก็ได้ครับ นานๆ จะได้คยุ ภาษาไทย ผม
รู้สึกดีมากๆ เลย เชิญครับ เดี๋ยวผมพาเข้าไป” เขาบอกเธอด้วยเสียง
ทุ้มนุ่มและสุภาพ เธอจึงตามเขาเข้าไป
พลอยลีลากวาดตามองภายในห้องอันกว้างขวาง ตกแต่งแบบ
เรียบง่ายโทนสีขรึมๆ สไตล์โมเดิร์นขาว เทา ด�ำ ต่างจากภายนอกที่
เน้นการตกแต่งโรงแรมแบบสวยหรูสไตล์วิกตอเรีย นี่ก็คงเป็นรสนิยม
ของเขาที่เธอเพิ่งได้รู้ เรียบง่ายไม่เรื่องมาก
“ห้องน�้ำอยู่ทางนี้ครับ เดี๋ยวผมโทร. ให้แม่บ้านมาเอาเสื้อของ
คุณไปซักแห้ง ไม่น่าจะนานเท่าไหร่ แล้ว...เอ่อ คุณใส่เสื้อเชิ้ตของผม
ไปก่อน” ในน�้ำเสียงของปรเมศวร์มรี อยเขินนิดๆ เพราะพลอยลีลานั้น
เรียกได้ว่าเป็นคนสวยจัดและมีความเซ็กซ์แอพพีลสูงทีเดียว การพา
หญิงสาวแปลกหน้าเข้าห้องแล้วให้เธอใส่เสื้อของเขา มันก็ออกจะขัด
เขินนิดๆ อยู่บ้าง
“อ้อค่ะ ขอบคุณคุณเมศวร์มากๆ เลยนะคะ พลอยต้องขอ
รบกวนคุณแล้วละ เอ่อ ถ้าคุณเมศวร์อยากกลับไปร่วมงานปาร์ตีจะ
ปล่อยพลอยไว้ที่นี่ก่อนก็ได้นะคะ พลอยแค่ขอนั่งเล่นดูทีวีในห้องนั้น
สักพัก เท่านั้นก็โอเคแล้ว” เธอบอกเขาอย่างเกรงใจพลางชี้ไปยังห้อง
นั่งเล่นกึ่งรับแขกของเขา
“ไม่รบกวนเลยครับ ผมขอไปท�ำธุระสักครูแ่ ล้วจะกลับมาอยูเ่ ป็น
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เพื่อนคุณนะครับ” ชายหนุ่มบอกพลางยิ้มให้เธออย่างอบอุ่น จากนั้น
จึงเดินไปหยิบเสือ้ เชิต้ ของเขามาให้ เมือ่ ได้เสือ้ ของเธอแล้วเขาก็ขอตัว
ไปจัดการโทร. เรียกแม่บ้านมารับเสื้อของเธอ แล้วออกจากห้องไปท�ำ
ธุระอย่างที่บอกไว้
ก่อนไปเขายังบอกให้เธอท�ำตัวตามสบาย ด้วยการให้เธอใช้หอ้ ง
ครัวและตู้เย็นของเขาได้ตามสะดวก ท�ำให้เธอรู้สึกว่าเขาเอาใจใส่เธอ
ค่อนข้างมากทีเดียว
แบบนีด้ จู ะค่อยมีหวัง ดูจากสายตาเขา ก็พอจะเดาได้ว่าเขาไม่
ได้รังเกียจเธอ
ปรเมศวร์เดินออกมาจากห้องด้วยรอยยิ้มมุมปาก ท�ำไมชาย
หนุม่ จะไม่รวู้ า่ เธออ่อยเขา เพราะเห็นเธอแอบมองมาตัง้ แต่ในงานปาร์ตี
แล้ว และเมือ่ เขาเดินผละออกมาจากชาร์ลส์ หญิงสาวก็รบี ลุกขึน้ แล้ว
เดินมาทางเขาทันที แต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะลงทุนยอมให้เสื้อเปรอะแบบ
นี้เพื่อจะได้รู้จักกับเขา
ในเมือ่ เธออยากเล่น เขาก็จะเล่นด้วย พลอยลีลาเองก็จดั ว่าตรง
สเปกและน่าสนใจอยูไ่ ม่นอ้ ย ปรเมศวร์คดิ พลางเดินไปทีล่ ฟิ ต์เพือ่ กลับ
เข้าไปในงานปาร์ตี เซอร์วิซลูกค้าวีไอพีอย่างชาร์ลส์แล้วค่อยกลับมา
หาเธอ
เขาก็แค่เปิดโอกาสให้เธอและตัวเอง ผู้หญิงเป็นสิ่งสวยงามบน
โลกใบนี้ และความสวยงามของพลอยลีลาก็น่าเชยชมไม่น้อยเลย...
ชายหนุ่มกลับมาที่ห้องพร้อมกับไวน์ชั้นดีหนึ่งขวด และ
เขาสั่งอาหารขึ้นมารับประทานด้วยกัน ในขณะที่เธอได้เสื้อมาใส่แล้ว
เรียบร้อย
บรรยากาศบนโต๊ะรับประทานอาหารในห้องสวีตกว้างขวางของ
เขาช่างรื่นรมย์และท�ำให้พลอยลีลามีความสุขอย่างมาก เมื่อเทียบ
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ระหว่างเอริกกับปรเมศวร์แล้ว ผูช้ ายตรงหน้าช่างมีเสน่หแ์ ละเร้าใจกว่า
เป็นไหนๆ ที่ส�ำคัญเขายังเข้าใจคนไทยด้วยกันเป็นอย่างมาก คิดไป
แล้ว การที่เธอห่างหายจากเมืองไทยเป็นแรมปี อาจท� ำให้เธอโหย
หาความเป็นไทยโดยไม่รตู้ วั เมือ่ ได้มาเจอหนุม่ ไทยแบบปรเมศวร์และ
ได้พูดคุยกันถูกคอ จึงท�ำให้เธอมีความสุขมาก
“คุณพลอยเรียนไปด้วยท�ำงานไปด้วย ไม่เหนื่อยแย่เหรอครับ”
เขาถามขึ้นหลังจากเธอเล่าเรื่องราวที่มาอยู่ต่างประเทศให้เขาฟัง
“ไม่หรอกค่ะ พลอยสนุกกับมันมากๆ เลยค่ะ แถมยังได้คา่ ขนม
แทบไม่ตอ้ งรบกวนพ่อแม่เลย” หญิงสาวบอกเขาแบบนัน้ ทัง้ ทีก่ ไ็ ม่เคย
บอกพ่อแม่ว่าเธอรับจ๊อบเดินแบบ เพราะกลัวทางบ้านไม่ส่งเงินมาให้
ก็มนั เป็นหน้าทีข่ องพ่อแม่อยูแ่ ล้ว เงินทีพ่ วกเขาส่งมา เธอจะเอาเก็บไว้
หรือน�ำไปใช้อะไรก็เรื่องของเธอ
“ดีจังเลยนะครับ พ่อแม่ของคุณคงจะภูมิใจมากที่มีลูกสาวเก่ง
แบบนี้ แล้วคุณเรียนใกล้จบโทรึยังครับ เมื่อกี้คุณบอกว่าเรียนต่อโท
อยู”่ เขาถามหลังจากดืม่ ไวน์แดงแล้ววางแก้วลง ตอนนีเ้ ขารับประทาน
อาหารเสร็จแล้ว จึงชวนเธอคุยในขณะที่เธอยังกินไม่เสร็จ
“พลอยก�ำลังท�ำเรือ่ งจบอยูค่ ะ่ น่าจะประมาณเดือนหน้า ไม่รวู้ า่
โรงแรมคุณมีต�ำแหน่งอะไรว่างรึเปล่าคะ พลอยจะได้มาสมัคร” เธอ
พูดทีเล่นทีจริง ทั้งที่รู้ดีว่าเขาจะกลับไทยสิ้นเดือนนี้
“หากคุณพลอยสนใจก็มาสมัครได้นะครับ แต่ผมคงไม่ได้อยู่
เทกแคร์คุณ เพราะต้องกลับไทยสิ้นเดือนนี้แล้ว” เขาว่ายิ้มๆ
“อุ๊ย จริงเหรอคะ อืม งัน้ พลอยจบเดือนหน้า แล้วไปสมัครงาน
ที่โรงแรมของคุณเมศวร์ที่โน่นเลยได้ไหมคะ” เธอท�ำเสียงตื่นเต้นแล้ว
หยัง่ เชิงถามเขาออกไป “พ่อแม่พลอยก็โทร. ถามเหมือนกันว่าจบแล้ว
จะกลับไทยเลยมั้ย คุณเมศวร์คิดว่าไงคะ”
“ครับ ถ้าคุณพลอยสนใจการโรงแรม ก็ไปสมัครได้ครับ ผมจะ
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ถือเป็นเกียรติอย่างมาก” เขาตอบกลางๆ พร้อมรอยยิม้ มุมปาก ไม่ได้
ออกความเห็น แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธ
“คุณเมศวร์ห้ามลืมพลอยนะคะ พลอยจะไปสมัครแน่นอนค่ะ”
เธอบอกเขาแล้วยกแก้วยื่นมาข้างหน้า ยิ้มให้เขาหวานหยด นัยน์ตา
สื่อความหมาย
“ครับ” เขายกแก้วขึน้ ไปชนแก้วเธอเสียงดังกริก๊ แล้วต่างดืม่ ไวน์
ของตัวเอง ราวกับเป็นการสัญญากลายๆ
“วันนี้พลอยมีความสุขมากเลยค่ะ ไม่นึกว่าความโชคร้ายเดิน
ชนคุณจนเสือ้ เลอะจะมีความโชคดี ได้พบคนทีค่ ยุ ด้วยแล้วท�ำให้พลอย
แฮปปีขนาดนี้ ขอบคุณทีเ่ ลีย้ งอาหารแล้วก็อะไรอีกหลายๆ อย่าง หวัง
ว่าพลอยจะมีโอกาสได้ตอบแทนคุณเมศวร์บ้างนะคะ”
“ไม่หรอกครับ ถือเป็นความโชคดีของผมมากกว่าที่ได้รู้จักสาว
สวยอย่างคุณพลอย พรุ่งนี้คุณว่างไหมครับ ผมจะได้พาไปซื้อเสื้อผ้า
ชุดใหม่แทนชุดนี้ที่ผมท�ำความเสียหายให้คุณ” เขาเป็นฝ่ายเอ่ยชวน
อย่างรู้ใจหญิงสาว หากเธอจะเป็นฝ่ายชวนเขาก็ดูจะรุกไปสักหน่อย
พลอยลีลามองเสือ้ ทีย่ งั มีรอยอยูจ่ างๆ แทบจะมองไม่เห็นด้วยซ�ำ้
แล้วเอ่ยตอบรับไป ในหัวใจเต้นระรัวด้วยความปลื้มปีติ ชายหนุ่มตรง
หน้าไม่ธรรมดาเลยจริงๆ เขาฉลาดและรูจ้ กั ให้เกียรติผหู้ ญิง หญิงสาว
ชม้ายชายตาให้เขาพร้อมรอยยิ้มหวานขอบคุณ
“หากคุณมีน�้ำใจกับพลอย พลอยก็ไม่ปฏิเสธค่ะ ช่วงนี้พลอย
เคลียร์งานเพื่อจะจบโทไว้ เลยค่อนข้างว่างอยู่พอดี นี่นามบัตรพลอย
ค่ะ” หญิงสาวหยิบนามบัตรในกระเป๋าถือเล็กๆ ให้เขา ชายหนุม่ รับไป
ถือไว้พลางยิม้ ให้เธอ “แล้วพลอยจะรอโทรศัพท์จากคุณเมศวร์นะคะ”
“ครับ ขอบคุณที่วันนี้อยู่ทานอาหารเป็นเพื่อนผมนะครับ” เขา
บอกเธอ “แล้ววันนี้คุณพลอยขับรถมาเองรึเปล่า ผมจะได้ไปส่ง”
“พลอยมาแท็กซี่ค่ะ แต่ถ้าคุณเมศวร์มีธุระไม่ต้องก็ได้นะคะ
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พลอยกลับแท็กซีไ่ ด้” เธอบอกอย่างเกรงใจเขา จริงๆ แล้วเธอขับรถมา
แต่เรือ่ งอะไรจะทิง้ โอกาสงามๆ แบบนี้ รถจอดเอาไว้ทนี่ ี่ ค่อยมาเอาวัน
หลังก็ได้
“งั้นให้ผมไปส่งนะครับ” เขาบอกด้วยเสียงเรียบนิ่ง สายตาที่
จ้องมองมามีรอยจริงจัง ชวนให้ปั่นป่วนหัวใจและวาบหวิวอย่างไม่น่า
เชื่อ ผู้ชายอะไร บทจะสุภาพก็อบอุ่น บทจะจริงจังก็เกรี้ยวกราด
แข็งกร้าวจนเธอใจสั่น
“ค่ะ ขอบคุณนะคะ คุณเมศวร์ใจดีจังเลยค่ะ” หญิงสาวยิ้มให้
เขาอย่างประหม่า ทัง้ ทีเ่ ธอก็ไม่ใช่สาวน้อยริมรี กั แต่เจอชายหนุม่ แบบ
ปรเมศวร์เข้าไป ก็ทำ� ให้เธอไปไม่เป็นเหมือนกัน แต่ทุกอย่างก็เข้าทาง
เธออย่างเหมาะเจาะ ลงตัวจนเธอหัวใจพองคับอก
“เราไปกันเลยไหมครับ” เขาลุกขึ้นชวนเธอ
“ค่ะ” เธอรับค�ำแล้วจะลุกขึ้นบ้าง ในขณะที่เขาก้าวมาหาเธอ
พลางยื่นมือให้จับ พลอยลีลายิ้มกว้างให้เขาพร้อมวางมือลงอย่างไม่
รีรอ
ปรเมศวร์ยิ้มใส่นัยน์ตาเธออย่างมีความหมายเมื่อเธอลุกขึ้นมา
ยืนเคียงข้าง
“ว้าย!” เป็นพลอยลีลาที่ถลาเข้ามาประชิดร่างสูงใหญ่เพราะ
ทรงตัวไม่ดบี นรองเท้าส้นสูงปรีด๊ และชายหนุม่ ผูเ้ จนจัดกับจริตจะก้าน
ของหญิงสาวมากหน้าหลายตาที่เข้าหาเขาหลากรูปแบบก็รับเธอเอา
ไว้ได้อย่างทันท่วงที
หญิงสาวเกาะกอดเขาเอาไว้พร้อมกับเงยหน้าไปสบตาเขาด้วย
ประกายตาแตกตื่นที่แสดงได้สมจริงจนคนตัวโตยิ้มมุมปาก อ้อมแขน
แข็งแกร่งโอบประคองเอวบางเอาไว้แนบแน่น ปรเมศวร์ดึงรั้งร่างเรียว
ระหงมาแนบชิดความแข็งแกร่ง จงใจเสียดสีตวั ตนแข็งกร้าวเข้าหาจน
แทบไม่มีช่องว่าง หน้าอกอวบในชุดแซ็กสายเดี่ยวเบียดชิดอยู่กับแผง
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อกแข็งแกร่งจนล้นทะลัก และเธอรู้ว่าเขาจงใจ
“ขอบคุณ...” เสียงเธอพร่าสัน่ แหบหวิว ตาหวานมองสบตาเขา
ฉ�่ำเยิ้มอย่างยั่วเย้า “คุณเมศวร์แข็งแรงดีจัง ไม่งั้นพลอยคงล้ม”
“แล้วคุณชอบรึเปล่า” เขาพูดใส่ตาเธออย่างมีความนัย
“ชอบ...มาก” เธอมองริมฝีปากแดงของเขาอย่างเปิดเปลือย
ความรูส้ กึ เขาเองก็จอ้ งมองริมฝีปากอิม่ เคลือบลิปสติกสีพชี หวาน และ
ค่อยก้มลงมาใกล้
“ปากคุณสวยจัง” เสียงทุ้มพลิ้วหวานมีเสน่ห์ให้ใจคนฟังสั่น
สะท้าน
“สวยอย่างเดียวเหรอคะ” เธอจ้องตาไม่หลบเสียงหวานยัว่ ยวน
“น่า...” เขาพูดเพียงเท่านั้นเมื่อเธอยื่นหน้าปรือตาพร้อมกับ
เผยอปากเข้าหา ชายหนุม่ จึงทาบทับริมฝีปากลงไปกับความท้าทายที่
เธอส่งมา
เขาจูบเธออย่างละมุนละไมในทีแรก ต่างแลกจูบกันด้วยความ
เสน่หา หญิงสาวถึงกับครางในล�ำคอเมือ่ เขาเริม่ บดเบียดรุนแรงและรัว
ลิน้ ร้อนแรงจูบเธออย่างเรียกร้องต้องการ พร้อมกับรัง้ สะโพกกลมกลึง
เข้าหาตัวตนอันแข็งกร้าวที่ขึงขังขึ้นมาด้วยแรงอารมณ์ของหนุ่มนักรัก
ผู้ช�่ำชองในการแสวงหาความสุขในกามารมณ์
มือใหญ่บบี คลึงสะโพกสวยเต็มมือเต็มไม้ เขาถอนริมฝีปากออก
มาเพื่อก้มลงซุกไซ้เนินอกอวบอิ่มยั่วยวนตา พลอยลีลาหลับตาพริ้ม
อย่างเสียวซ่านพร้อมกับแอ่นอกเข้าหา
จูๆ่ เสียงเรียกเข้าก็ดงั ขึน้ และสัน่ อยูใ่ นกางเกงของปรเมศวร์ ดึงสติ
ให้เขาหยุดกิจกรรมรักใคร่เมื่อมันไม่ยอมหยุด จนเขาต้องตัดใจยอม
ปล่อยพลอยลีลาเป็นอิสระ ทั้งที่ยังประคองเอวเธออยู่ สีหน้าเขายุ่ง
เพราะถูกขัดจังหวะ แต่เมื่อมองหน้าจอโทรศัพท์ก็ต้องรีบกดรับสาย
“คุณแม่”
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“นึกว่าจะไม่รับสายแม่แล้ว”
“ครับคุณแม่ พอดีผมยุ่งอยู่”
“แล้วคุยได้ไหมยะ” เสียงคนปลายสายค่อนข้างจะหมั่นไส้
เขาหันมามองตาพลอยลีลาแวบหนึ่งแล้วเอ่ยต่อ
“ครับ ธุระเสร็จแล้ว”
“ดี แม่จะโทร. มาบอกว่าซือ้ เครือ่ งเพชรทีน่ นั่ มาให้แม่ชดุ นึง เอา
แบบเก๋ๆ นะ จะเอาให้หนูเก้หน่อย” คนปลายสายเสียงอ่อนลงเมือ่ เอ่ย
ถึงหนูเก้ของท่าน
“ครับ” เขาเองก็ไม่ได้ซักถามหรืออะไร ท�ำเพียงรับค�ำเท่านั้น
“อ้อ ใกล้จะกลับมาหาแม่แล้ว ก็เลิกเจ้าชูด้ ว้ ย แม่จะหาเมียดีๆ
เอาไว้ให้”
“แม่คร้าบ” เขาท�ำเสียงออดมารดา นีข่ นาดยังไม่ทนั กลับ ท่าน
ก็เตรียมตัวหาผู้หญิงที่เหมาะสมให้เขาเสียแล้ว
“น่า แม่บอกให้เลิกก็ต้องเลิก แม่อยากได้ลูกสะใภ้เป็นตัวเป็น
ตนแล้วเจ้าป้อ”
“ครับ”
“ดี แม่รักป้อนะลูก”
“ผมก็รักแม่ครับ”
ชายหนุม่ วางสายจากมารดาเมือ่ ทางโน้นวางสายแล้ว เขาถอน
หายใจ หันมาทางหญิงสาวที่จัดเสื้อผ้าและผมให้เรียบร้อยเข้าที่แล้ว
ยิ้มให้เธอเล็กน้อยพลางเอ่ยขึ้นมา
“เดี๋ยวผมไปส่งนะครับ แล้วค่อยคุยกัน”
“ค่ะ” เธอยิ้มหวานให้เขาเมื่อได้ยินประโยคสานสัมพันธ์ต่อ
เพราะรู้มาจากภัคจิราว่าปรเมศวร์เป็นคนไม่ชอบให้ใครเซ้าซี้ และเธอ
รู้ว่าจะต้องท�ำอย่างไรให้เขาถูกใจ
จากนัน้ ชายหนุม่ จึงโอบเอวเธออย่างสุภาพ แล้วพาเธอเดินออก
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จากห้องไปด้วยกัน
ไม่นกึ ไม่ฝันว่า ภัคจิราทีต่ ามมางานปาร์ตที หี ลังก็รบั รู้ว่าพลอยลีลาไม่ได้อยู่ในงาน แถมปรเมศวร์ที่มักจะอยู่ในงานกับลูกค้าวีไอพีที่
ส่วนใหญ่รู้จักกันเป็นอย่างดี ก็หายตัวไปด้วย เพื่อนนางแบบชาว
อเมริกนั บอกว่าเห็นพลอยลีลาคุยอะไรกับปรเมศวร์แล้วเดินออกไปจาก
งานด้วยกัน จากนั้นก็ไม่เห็นพลอยลีลาอีกเลย
ลางสังหรณ์บางอย่างบอกเธอว่าเพื่อนตัวแสบที่เพิ่งเลิกรากับ
แฟนเศรษฐีห้างดังก�ำลังแทงเธอข้างหลัง ท�ำให้เธอมือไม้สั่น แต่ยัง
ท�ำใจเย็นรอดูทา่ ทีอยูต่ รงทีน่ งั่ พักบริเวณทางออกไปยังลานจอดรถวีไอพี
ซึ่งเป็นที่จอดประจ�ำของปรเมศวร์
และก็เป็นไปตามทีค่ าดการณ์ไว้ไม่มผี ดิ เมือ่ เห็นพลอยลีลาเดิน
ควงแขนมากับปรเมศวร์ดว้ ยสีหน้าระริกระรี้ เบิกบานใจ อีเพือ่ นทรยศ
ไม่คิดเลยว่าพลอยลีลาจะท�ำแบบนี้
“คุณเมศวร์...” ภัคจิราพยายามระงับอารมณ์โกรธกริว้ ร้องเรียก
ชายหนุ่มออกไปด้วยเสียงสั่นทีเดียว แม้จะเพียรระงับแล้วก็ตาม มือ
ก�ำแน่นอย่างโมโห ทัง้ หึงทัง้ หวงเมือ่ เห็นพลอยลีลายิม้ อย่างไม่รสู้ กึ รูส้ า
“ภัค...” ปรเมศวร์หยุดชะงักพร้อมกับมองเธอด้วยความแปลก
ใจ ในเมือ่ เขาไม่ได้นดั กับเธอ “คุณมาท�ำอะไรทีน่ ี่ หรือว่ามางานปาร์ตี
ของชาร์ลส์ ตอนเริ่มงานผมไม่เห็นคุณนึกว่าไม่มาเสียอีก”
“เอ่อ ภัคเพิ่งมาน่ะค่ะ กะว่าจะมาเจอคุณเมศวร์ในงานด้วย
แล้วนี่คุณก�ำลังจะไปไหนคะ” สถานะของเธอไม่มีสิทธิ์จะหึงหวงเขา
แถมชายหนุม่ ยังพูดคุยได้อย่างปกติ โดยมีหญิงสาวซึง่ เขาอาจจะรูด้ ว้ ย
ซ�้ำว่าเป็นเพื่อนเธอ ยังยืนเกาะแขนเขาอย่างแสดงความเป็นเจ้าของ
“ผมก�ำลังจะไปส่งคุณพลอยน่ะครับ อ้อ คุณสองคนคงจะรู้จัก
กันแล้ว เพราะเห็นคุณพลอยบอกว่าเป็นนางแบบ แล้วก็เป็นคนไทย
เหมือนกัน”
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“ภัค หวัดดีจ้ะ พอดีว่าพลอยมีแอกซิเดนต์นิดหน่อย แต่ได้คุณ
เมศวร์ช่วยไว้ แถมยังใจดีพาพลอยไปพักที่ห้องแล้วก็ทานข้าวด้วยกัน
โรแมนติกมากเลยละ นี่ก็กำ� ลังจะกลับแล้ว คุณเมศวร์เลยอาสาไปส่ง
น่ะ เธอไปปาร์ตีต่อให้สนุกเถอะ ไปก่อนนะ”
เพื่อนที่เธอคิดว่าสนิทพูดออกมาได้อย่างหน้าตาเฉย ท�ำให้ภัคจิรากัดฟันกรอด แค้นใจจนแทบกระอัก แต่ก็ท� ำอะไรไม่ได้ เมื่อ
คนกลางอย่างปรเมศวร์เพียงแค่ยิ้มให้เธอเล็กน้อย แล้วเอ่ยลาราวกับ
เธอเป็นแค่คนรู้จัก ไม่ใช่คนรักที่แนบสนิทชิดใกล้
“งัน้ ผมไปก่อนนะครับภัค กว่าจะกลับก็คงดึก ปาร์ตใี ห้สนุกนะ
ครับ”
ว่าแล้วเขาก็เดินจากไป พร้อมกับพลอยลีลาทีห่ นั มายิม้ ให้อย่าง
หน้าด้านๆ ไม่รู้สึกรู้สากับน�้ ำตาที่เริ่มเอ่อคลอขึ้นมา มือที่ก� ำแน่น
จนเล็บจิกเข้าไปในเนื้อ แต่ก็ยังไม่เจ็บเท่าหัวใจที่ร้าวรานเจียนจะขาด
เมื่อเธอไม่อาจเป็นเจ้าของคนที่รัก
ใช่ เธอไม่เคยรักใครเท่าปรเมศวร์ และยิ่งตอกย�ำ้ กับความเจ็บ
ช�ำ้ ในหัวใจมากขึน้ ไปอีกเมือ่ เห็นผูช้ ายทีเ่ คยมีสมั พันธ์ทางกายอย่างเขา
อยู่เคียงข้างผู้หญิงคนอื่น
เธอรักเขาหมดหัวใจ และอยากได้เขาคืน...ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด
ก็ตาม
ภัคจิราคิดพร้อมกับน�้ำตาไหลรินออกมา ด้วยความรู้สึกหลาก
หลายปะปน
“นังพลอย!” ภัคจิราแทบจะถลาเข้าไปตบพลอยลีลา ขณะ
ทีเ่ จอกันในห้องแต่งตัวในงานเดินแบบแห่งหนึง่ เพือ่ นนางแบบด้วยกัน
ทีไ่ ด้รบั รูเ้ รือ่ งราวจากหญิงสาว รีบช่วยกันดึงไว้ เพราะกลัวว่าถ้ามีเรือ่ ง
กัน ทางมอเดลลิงอาจไล่ทงั้ คูอ่ อกจากสังกัด ด้วยเป็นข้อตกลงทีท่ กุ คน
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ทราบดี ว่าห้ามมีเรื่องกันในระหว่างงาน หรือท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง
“อะไรกันภัค ฉันไปท�ำอะไรให้เธอ ถึงต้องมาขึน้ เสียงใส่แบบนี”้
พลอยลีลาถามด้วยเสียงที่ใครก็รู้ว่าแสร้งตกใจ ยิ่งท�ำให้คนร้อนรุ่มใน
อกโมโหมากขึ้น
“หล่อนรูด้ แี ก่ใจ สองสามวันมานีฉ้ นั รูน้ ะว่าหล่อนไปไหนมาไหน
กับคุณเมศวร์ แบบนี้เขาเรียกว่าอะไร นังงูพิษ” ภัคจิราชี้หน้าด่าอีก
ฝ่ายอย่างไม่สนใจอะไรแล้วทัง้ สิน้ ในขณะทีเ่ พือ่ นๆ ช่วยกันกอดทัง้ เอว
ทั้งแขนเพื่อรั้งตัวเอาไว้
“อุย๊ ก็เธอบอกฉันเองนีน่ าว่าคุณเมศวร์ตดั ความสัมพันธ์กบั เธอ
แล้ว แล้วฉันก็โสดพอดี การที่ฉันคบกับคุณเมศวร์ก็ไม่เห็นจะผิดตรง
ไหน” พลอยลีลายังกอดอกลอยหน้าลอยตาเจรจาด้วยสีหน้ายิม้ ยัว่ หา
ได้มีความรู้สึกอันใดต่อหัวใจของเพื่อน
“มันจะมากไปแล้วนะพลอย คุณเมศวร์ไม่ได้ตัดสัมพันธ์กับฉัน
เขาแค่จะกลับเมืองไทย แล้วเขาก็แฟร์กบั ความสัมพันธ์ทไี่ ม่ปดิ กัน้ หาก
ฉันจะมีใครอื่น แต่ไม่ได้เลิกกัน อีบ้า!”
“อ้าวเหรอ แต่ในความเข้าใจของฉันมันก็คือเลิกกันนี่นา ไม่รู้สิ
แล้วการที่เขาไปไหนมาไหนกับฉัน มันเป็นความพอใจของเรา คนอื่น
ไม่เกี่ยว หึๆ เธอก็รู้แก่ใจดีว่าตบมือข้างเดียวมันไม่ดัง” พลอยลีลายัง
ยั่วอารมณ์อีกฝ่ายอย่างไม่ได้หวาดเกรงความเป็นนางแบบรุ่นพี่และ
เป็นเพื่อนคนไทยด้วยกันเลยสักนิด
“เดี๋ยวเขากลับเมืองไทย หล่อนก็ถูกเขี่ยเหมือนกันนั่นละ อีโง่”
ภัคจิราเริม่ กลับมาตัง้ สติ หันไปส่งสายตาให้เพือ่ นๆ และบอกว่าเธอจะ
ไม่ท�ำอะไรที่รุนแรง “โอเค ฉันขอพูดกับพลอยอีกหน่อย รับรองว่าไม่
ท�ำให้งานเสียแน่ๆ”
“อ้าว ยอมรับแล้วเหรอว่าถูกเขีย่ ทิง้ โอ๊ย ใครกันแน่ทโี่ ง่ จะบอก
ให้เอาบุญนะภัค เดือนหน้าฉันก็จะกลับเมืองไทยเหมือนกัน แล้วเรา
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ยังมีสัญญาใจกันเอาไว้ เมื่อฉันกลับไปอยู่ที่นั่น”
“อะไรนะ!” ภัคจิราไม่คาดคิดว่าพลอยลีลาจะถึงกับย้ายกลับ
ไทยเพื่อสานต่อความสัมพันธ์กับปรเมศวร์ ใจเต้นรัว ความแค้นแล่น
ขึ้นมาในอกจนแทบกระอัก เนื้อตัวสั่นเทิ้มด้วยความโกรธและอิจฉา
“แล้วอีกอย่าง งานนางแบบฉันก็ยังท�ำต่อ เพราะแคเทอลีนยัง
ใจดีรบั ปากว่าจะส่งเรือ่ งไปทีส่ าขาในเมืองไทย ให้ฉนั ไปเข้าสังกัดทีน่ นั่
แถมยังมีงานพรีเซนเตอร์ที่รอให้ฉันกลับไปถ่ายท�ำอีกด้วยนะ ซึ่งฉันก็
เซ็นสัญญาไปแล้วด้วยค่าตอบแทนทีส่ งู เอาการ ท�ำไมฉันถึงโชคดีขนาด
นี้นะ ทั้งเรื่องงานแล้วก็...ความรัก หึๆ” พลอยลีลาบอกอีกฝ่ายด้วย
น�้ำเสียงที่เหนือกว่า
“กรี๊ดดด อีบ้า ฉันจะตบแก” ไม่ทันที่ภัคจิราจะได้ท�ำอย่างใจ
เพือ่ นๆ ก็เข้ามาขวาง ด้วยกลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์บานปลาย งานจะ
เสีย เพราะใกล้จะต้องออกไปเดินแบบแล้ว
“โน ไม่ได้นะภัค เธอจะใช้อารมณ์จนท�ำให้งานพังไม่ได้เป็นอัน
ขาด หากไม่อยากโดนปรับค่าเสียหายหมดตัวละก็” ค�ำพูดของเพื่อน
หยุดทัง้ สองสาวไทยทีท่ มุ่ เถียงกันได้ชะงัดนัก ด้วยมูลค่าความเสียหาย
จากการทีอ่ าจท�ำให้งานล้ม มันสูงจนเธอสองคนอาจหมดตัว เพราะที่
อเมริกาเวลาฟ้องร้องกันนั้นมักมีมูลค่าสูงจนคนถูกฟ้องอาจหมดเนื้อ
หมดตัวกันเลยทีเดียว
“โอเคๆ ฉันเข้าใจละ” ว่าพลางภัคจิราก็ผละออกมากับเพื่อน
นางแบบคนอืน่ แต่ไม่วายหันมาสบถว่าอีกฝ่าย “คนอย่างเธอหักหลัง
เพื่อนได้ สักวันเวรกรรมจะตามสนอง แล้วรู้เอาไว้ด้วยว่า คุณเมศวร์
ไม่มีวันรักผู้หญิงแบบเธอ”
“อ้อเหรอ ไม่มีใครรู้ใจใครหรอกนะ นอกจากตัวเขา แต่ขอโทษ
ด้วย ที่ตอนนี้เขาเลือกฉัน” ว่าแล้วพลอยลีลาก็เดินแยกไปอีกมุมหนึ่ง
ของห้อง รอเวลาที่จะออกไปเดินแบบ ในขณะที่แคเทอลีนเจ้าของ
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บริษทั มอเดลลิงเข้ามาพร้อมกับเจ้าของแบรนด์หรูอย่างชาร์ลส์ เพือ่ เช็ก
ชุดฟินาเลที่จะเดินเป็นคนสุดท้าย โดยงานนี้ได้นางแบบสาวเรโกะที่
ก�ำลังฮอตอยู่ในเวลานี้
พลอยลีลาแม้จะรู้สึกแค้นใจที่ถูกฉกคนรัก แต่วันนี้กลับแอบ
ขอบคุณที่เป็นโอกาสดีให้เธอได้มาเจอปรเมศวร์ที่น่าลุ่มหลงกว่าเอริก
เป็นไหนๆ เพราะเขาทัง้ หนุม่ แน่นและหล่อเหลาชวนให้ใจเต้นได้ตลอด
คิดแล้วก็ยิ้มออกมาด้วยความมั่นใจในความสวยของตัวเอง ที่อีกฝ่าย
โทร. หาเธอ ชวนไปชอปปิงและรับประทานอาหารแทบทุกวัน ทีส่ �ำคัญ
ปรเมศวร์เป็นสายเปย์แบบที่เธอชอบเสียด้วย
วันนีก้ ค็ งจะยิง่ ท�ำให้ยายภัคจิรากระอักจนแทบเป็นบ้า เมือ่ เห็น
ว่าในบรรดาผูเ้ ข้าชมการเดินแบบในครัง้ มีปรเมศวร์อยูด่ ว้ ย แถมยังเป็น
แขกวีไอพีที่นั่งอยู่ข้างหน้าอีกต่างหาก
เธอมัน่ ใจว่าเขาจะต้องมีดอกไม้ชอ่ โตมาให้เธอแน่นอน ช่วงเวลา
ดีๆ แบบนี้ไม่คว้าเอาไว้ก็โง่แล้ว
แล้วก็เป็นดังคาด เมือ่ การเดินแบบบนแคตวอล์กในคราวนีเ้ ป็น
ทางเดินยาวโดยมีผเู้ ข้าชมสองฝัง่ แถวล่างของวีไอพีจะอยูร่ ะนาบเดียว
กับแคตวอล์ก และแถวถัดไปเป็นอัฒจันทร์ยกสูงลดหลั่นขึ้นไปเรื่อยๆ
อีกห้าแถว ซึ่งมีทั้งเซเลบ ดารา คนดัง มหาเศรษฐีมากหน้าหลายตา
เข้ามาชมแฟชั่นในครั้งนี้
เมื่อเดินออกไป จะเห็นปรเมศวร์นั่งอยู่ด้านหน้าสุดทางซ้ายมือ
และอยู่กลางๆ แคตวอล์ก เธอแอบส่งสายตาให้เขาพร้อมกับเห็นช่อ
ดอกไม้ในมือ เขายิ้มอ่อนให้เธอพร้อมกับตบมือเบาๆ ให้ แม้จะคาด
การณ์เอาไว้แล้ว แต่กย็ งั รู้สกึ หัวใจเต้นแรง เพียรระงับไม่ให้แสดงออก
มาทางสีหน้าเนือ่ งจากก�ำลังเดินอยูบ่ นแคตวอล์ก จนกระทัง่ เดินเข้าไป
ด้านหลังเวที เธอก็แทบจะกรี๊ดออกมาทีเดียว จนเพื่อนนางแบบและ
สไตลิสต์ รวมทัง้ ทีมงานทีค่ อยช่วยผลัดเปลีย่ นเสือ้ ผ้าให้ ต้องเอ่ยถาม
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ออกมาเพราะเห็นเธอยิ้มกว้างจนออกนอกหน้า
พอเธอตอบออกไป คนฟังทั้งหลายก็ร้องกรี๊ดกร๊าดกันเป็นแถว
ในขณะอีกมุมหนึ่งที่ภัคจิราเพิ่งเดินกลับมาจากข้างนอก หน้าหงิกงอ
ด้วยอาการไม่สบอารมณ์ เปลี่ยนเสื้อผ้าไปด้วยความรู้สึกที่แทบไม่
อยากจะเดินออกไปเจอหน้าชายหนุ่มอดีตคู่ควง แถมยังรู้สึกหน้าชา
เพราะเสียหน้า ใครๆ ก็รทู้ งั้ นัน้ ว่าเธอควงอยูก่ บั ปรเมศวร์ แต่เธอไม่เคย
บอกใครเรื่องความสัมพันธ์ที่จบลงระหว่างเขากับเธอ นอกจากยาย
เพื่อนทรยศ แต่อย่างไรก็ต้องท�ำใจ
ฝากเอาไว้ก่อนเถอะ คุณเมศวร์ก็ใจดีกับสาวสวยทุกคนนั่นละ
รอจังหวะอีกนิด เธอจะกลับไปหาเขาได้อย่างแน่นอน ภัคจิรายิ้มมุม
ปากอย่างมีความหวัง และเริ่มคิดวางแผนอะไรบางอย่างขึ้นมาบ้าง
นาทีนกี้ ค็ งต้องปล่อยไปก่อน น�ำ้ เชีย่ วอย่าขวางเรือ คนอย่างปรเมศวร์ไม่ควงใครนานนักหรอก ยิ่งผู้หญิงขี้หึงอย่างพลอยลีลา อีก
หน่อยเขาก็เบื่อ หึๆ
ตอนสุดท้ายเมือ่ เรโกะเดินชุดฟินาเลจบลง และชาร์ลส์ขนึ้ ไปบน
เวทีพร้อมกับได้รับช่อดอกไม้เป็นก�ำลังใจ เรโกะเองก็มีเอริกมอบช่อ
ดอกไม้ให้อย่างลุ่มหลง ในขณะที่พลอยลีลาแม้ไม่ได้เดินในชุดฟินาเล
แต่ปรเมศวร์ก็ลุกขึ้นมามอบช่อดอกไม้ให้ด้วยรอยยิ้มชวนหลงใหล
ท�ำให้หญิงสาวเขินขึ้นมาอย่างช่วยไม่ได้ เมื่อตกเป็นเป้าสายตาของ
คนในงาน ขณะที่ปรเมศวร์เดินไปมอบช่อดอกไม้ให้ชาร์ลส์และกอด
เขาอย่างสนิทสนม
งานจบลงอย่ า งอลั ง การและเพอร์ เ ฟกต์ เมื่ อ ชุ ด ที่ ช าร์ ล ส์
ออกแบบเป็นทีฮ่ อื ฮาอย่างมาก ทัง้ จากคนทีม่ าชมในงานและสือ่ ต่างๆ
ที่เผยแพร่ข่าวงานเดินแฟชั่นที่สวยงามและแปลกใหม่ไปทั่วโลก เรียก
ได้ว่าชาร์ลส์เป็นผู้น�ำแฟชั่นอย่างแท้จริง
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ชายหนุ่มในชุดสูทหล่อเนี้ยบมองเวทีที่ไม่สูงมากนัก ซึ่งมี
คู่บ่าวสาว ที่คนหนึ่งยิ้มหน้าบานแฉ่งอย่างสดใส ในขณะชายหนุ่ม
ผู้เป็นเจ้าบ่าวนั้น แม้จะมีใบหน้าเรียบนิ่ง ยิ้มมุมปากเพียงเล็กน้อย
แต่ก็เรียกว่าหล่อจนคนในงานอิจฉาเจ้าสาวเลยทีเดียว
จะไม่ให้อิจฉาได้อย่างไร ในเมื่อคนเป็นเจ้าบ่าวคือ ปรมัตถ์
พระเอกสุดฮอตทีส่ าวๆ คลัง่ ไคล้ทวั่ ประเทศ แถมการแต่งงานในครัง้ นี้
ก็ไม่ได้ทำ� ให้ชายหนุม่ กระแสตกแต่อย่างใด เมือ่ แฟนคลับของเขาไม่ใช่
แฟนคลับธรรมดา แต่เป็นแฟนคลับที่รักกันไปถึงจิตวิญญาณ เข้าใจ
ในความเป็นปุถุชน พร้อมใจกันสนับสนุนในทุกด้าน เรียกว่าจะ
ซัปพอร์ตกันไปจนถึงรุ่นลูกของปรมัตถ์เลยทีเดียว
ปรเมศวร์กลับมาเมืองไทยได้เกือบเดือนแล้ว ตอนที่กลับมาถึง
ใหม่ๆ เขารู้สกึ เซอร์ไพรส์เป็นอย่างยิง่ เมือ่ บิดามารดาบอกเล่าถึงเรือ่ ง
ราวการกลับมาของปรมัตถ์ น้องชายหัวดื้อของเขาที่ออกจากบ้านไป
เพราะทะเลาะกับพ่อ เจ้านั่นอยากเป็นนักแสดง แต่พ่ออยากให้
สืบทอดธุรกิจ แถมใจแข็งและทิฐสิ งู ทัง้ คู่ คนลูกก็สยู้ บิ ตา อยากพิสจู น์
ว่าสามารถไปถึงฝั่งฝันด้วยล�ำแข้งของตัวเอง ในขณะที่คนพ่อไม่ยอม
ละทิฐิ เพราะตัวเองเป็นฝ่ายไล่ลูกชายไปเอง แถมยังดูถูกดูแคลนใน
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อาชีพที่นายปรมัตถ์เลือกเดินว่าสิ้นคิด...
ทว่านานวันเข้า การที่คนเป็นลูกไม่กลับมาก็ท�ำให้พ่อของเขา
ทุกข์ตรมจนสุขภาพทรุดโทรมลงไปมาก ต้องให้น้องเขยมาช่วยดูแล
ส่วนเขาทีไ่ ด้ชอื่ ว่าเป็นลูกไม่แท้ เมือ่ เรียนจบปริญญาตรีกถ็ กู ส่งไปเรียน
ต่อโทที่อเมริกาพร้อมกับฝึกงานที่โรงแรมในเครือกลางกรุงนิวยอร์ก
พร้อมกับเข้าบริหารงานเป็นผู้บริหารเต็มตัวเมื่อเรียนจบปริญญาโท
เซอร์ไพรส์ที่สอง เจ้าน้องชายนั่นแต่งงานจดทะเบียนสมรส
เรียบร้อย กับหญิงสาวทีอ่ ายุห่างกันเป็นรอบ แถมรูปร่างหน้าตาไม่ใช่
สเปกมันเลยด้วยซ�้ำ แต่จากที่มารดาของเขาเล่าก็ดูท่าจะปลื้มเจ้า
หล่อนอย่างออกนอกหน้าทีเดียว นัน่ ก็เพราะหนูเก้ของแม่เป็นกามเทพ
ให้ครอบครัวของเขากลับมาพร้อมหน้ากันอีกครั้งนั่นเอง
เจ้าบ่าวเจ้าสาวของงานในวันนี้ก็คือนายปรมัตถ์กับเกวลี น้อง
ชายน้องสะใภ้ของเขานัน่ เอง นัยว่าการจัดงานแต่งวันนีบ้ ดิ ามารดาจัด
งานเลีย้ งฉลองสมรสอย่างเอิกเกริก ก็เพราะต้องการประกาศให้ทกุ คน
รู้ว่า ดาราหนุ่มชื่อดัง ปอนด์ ปรมัตถ์ เป็นลูกชายพวกท่าน และเพื่อ
สยบข่าวลือที่ว่าครอบครัวของปรมัตถ์รังเกียจลูกสะใภ้โนเนมอย่าง
เกวลีด้วย
คนอย่างคุณนายปรางทิพย์ลองได้รกั ใครแล้ว ใครอย่าได้มาแตะ
ลูกสะใภ้คนนีห้ ากพูดไปแล้ว ดูทา่ จะรักมากกว่าลูกชายสองคนเสียอีก
เนื่องจากท่านอยากได้ลูกสาวมานาน แล้วยายหนูเก้นั่นก็ได้อย่างใจ
ท่านทุกอย่าง คิดแล้วชายหนุ่มก็ยิ้มออกมา...
จะว่าไป เริม่ แรกทีเ่ ขาเข้ามาอยูใ่ นบ้านฉัตรแก้ว ตอนนัน้ ปรมัตถ์
อายุประมาณสองขวบ ส่วนเขาห้าขวบ เจ้านั่นน่ารักเหมือนกับ...อ่า
ตุ๊กตาบาร์บี้ เพราะคุณแม่ซึ่งก็คือป้าแท้ๆ ของเขา ชอบจับเจ้าปอนด์
ไว้ผมยาวประบ่า แล้วแต่งหญิงให้มนั ซะน่ารัก ดีทคี่ ณ
ุ พ่อออกปากกับ
คุณแม่ว่าเจ้าปอนด์เริ่มโตจะเข้าอนุบาลแล้ว เดี๋ยวลูกสับสน กว่า
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คุณแม่จะยอมลงให้ คุณพ่อก็ต้องกล่อมอยู่เป็นเดือน
เขาเองก็แอบสงสารมันอยูเ่ หมือนกัน แต่พอมันโตขึน้ กลับกลาย
เป็นเสือร้ายไปได้อย่างไรก็ไม่รู้ ทั้งที่หน้าหวานขนาดนั้น...
ชายหนุ่มหลบเหล่าสาวๆ ที่ต่างเข้ามาพูดคุยท�ำความรู้จัก ทั้ง
เข้ามาแบบเอียงอายและจู่โจมถึงเนื้อถึงตัว รวมถึงลูกสาวของบรรดา
คุณหญิงคุณนายที่เป็นเพื่อนกับมารดาของเขา ซึ่งเข้ามาทางมารดา
ให้พามาแนะน�ำให้เขารู้จัก แต่ละคนมองเขาราวกับอาหารหวาน จน
ตัวเขาเองยังแอบกลัวใจพวกเธอ
ปรเมศวร์มองหาน�้ำเปล่าเพื่อดับกระหาย มีบริกรเดินผ่านมา
พอดีพร้อมกับค้อมกายให้เขา ชายหนุม่ จึงหยิบมาหนึง่ แก้วแล้วเดินไป
ที่ซุ้มอาหาร ซึ่งตอนนี้แทบไม่มีใครสนใจ เนื่องจากทุกคนดูจะสนใจ
คูบ่ า่ วสาวและพิธกี รในงานกันเป็นส่วนใหญ่ เมือ่ มีการพูดจาหยอกเย้า
แซวกันเล่นบนเวที
ชายหนุ่มในชุดสูทหรูจากห้องเสื้อชาร์ลส์ที่เขาไว้ใจและเป็น
เพื่อนปาร์ตีในวงสังคม ด้วยความสูง 188 เซนติเมตรท�ำให้เขาดู
สมาร์ตจนสาวๆ มองตามตาละห้อย แม้แต่หนุ่มๆ นิยมชายก็มองเขา
ตาปรอยทีเดียว การต้องหาที่หลบคนจึงค่อนข้างยากเมื่อกลายเป็นที่
จับตาในความโดดเด่น
ปรเมศวร์อาศัยช่วงที่คนสนใจบ่าวสาวบนเวทีเดินไปหลบที่มุม
หนึ่ง ซึ่งเป็นซุ้มขนมหวาน และยืนมองจากตรงนี้ขึ้นไปบนเวที ด้วย
ความสูงเกินมาตรฐานชายไทยจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นคนบนเวที
ทว่ายืนดูไปสักพักก็เริม่ หิว เขาจึงหันกลับมาทางซุม้ อาหารด้าน
หลัง ก็พบว่ามันเป็นซุม้ อาหารหวานพวกเค้กมะพร้าว บราวนี และเค้ก
ช็อกโกแลตหน้านิ่ม พายบลูเบอร์รี และอีกมากมายละลานตาทีเดียว
ในขณะที่เขาก�ำลังจะยื่นมือไปหยิบเค้กมะพร้าวที่ไม่เคยรับประทาน
มาก่อน กลับมีเสียงไอและส�ำลักขึ้นมา
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เมือ่ เงยหน้ามองก็เห็นว่าเป็นเด็กสาวในชุดเมดน่ารัก ติดป้ายชือ่
พนักงาน ก�ำลังส�ำลักอยู่ เมื่อสังเกตดีๆ ก็เห็นเธอหน้าแดงพร้อมกับ
พยายามกลัน้ ไอ ไม่ให้เสียงดัง ตาเหลือกลานด้วยความตกใจ ในขณะ
แก้มป่องจากอาหารในปากที่ยังเคี้ยวไม่หมด มือข้างหนึ่งจับอยู่ที่คอ
ส่วนอีกข้างทุบอกปัก้ ๆ อย่างพยายามระงับอาการส�ำลัก ดูตลกจนเขา
ข�ำออกมาเบาๆ
คนตัวโตเห็นแล้วอดสงสารไม่ได้เลยยืน่ แก้วน�ำ้ ทีจ่ บิ ไปเพียงเล็ก
น้อยให้เธอ คนตรงหน้าตาโตจ้องเขาอย่างตื่นตระหนก แต่ก็รีบคว้า
แก้วน�ำ้ ไปดืม่ จนหมดแก้ว พลางท�ำสีหน้าเหยเกเมือ่ หายส�ำลักและกลืน
อาหารลงไปได้
เธอรีบวางแก้วลงบนโต๊ะแล้วยกมือไหว้เขา พร้อมเอ่ยเสียง
กระซิบ
“เอ่อ ขอบคุณมากนะคะที่ช่วยฉัน คือ...” ยังไม่ทันพูดจบ จู่ๆ
ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงก็เดินผ่านมา เขาตรวจตราตามซุ้มอย่างเข้มงวด
ด้ ว ยสายตาราวกั บ เครื่ อ งสแกน เธอจึ ง รี บ บอกคนตั ว สู ง ที่ ยื น อยู ่
“ขอร้องละค่ะ คุณอย่าบอกคนที่ก�ำลังเดินมานั่นว่าฉันกินอาหารนะ
คะ...”
ทัง้ ทีช่ ายหนุม่ ผูเ้ ป็นแขกในงานไม่ได้ตอบรับค�ำอะไร แต่เขากลับ
ขยับมายืนบังเธอและท�ำเป็นยืนเลือกเค้ก ภัสสรรีบก้มเอียงหน้าหลบ
ความผิด สายตาเหลือบเห็นว่าผูจ้ ดั การฝ่ายจัดเลีย้ งยืนอยูห่ า่ งจากชาย
ร่างสูงหน้าตาดีคนนี้ แต่เพียงครู่เขาก็เดินจากไป และเธอได้ยินแว่วๆ
ว่า
“ตามสบายนะครับ คุณ...มีอะไรให้รับใช้ก็เรียกผมได้นะครับ”
ด้วยน�้ำเสียงที่นอบน้อมเหลือเกิน
เธอฟังไม่ถนัดนักว่าเขาชือ่ อะไร ด้วยเสียงกรีด๊ กร๊าดทีด่ งั จากบน
เวที เพราะเจ้าบ่าวหอมแก้มเจ้าสาว ทั้งเสียงฮือฮา เสียงชัตเตอร์ดัง
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ระรัว แล้วเสียงผูค้ นก็ยงิ่ ดังเข้าไปอีก เมือ่ เจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวรัวๆ
ที่ลักยิ้มสองข้าง คนหลงเมียได้แต่ยิ้มระรื่นแกมเอ็นดูเจ้าสาวตัวน้อย
ของเขา แล้วรวบตัวเจ้าสาวมาจูบโชว์นักข่าวในงานเสียเลย นักข่าว
บางคนแทบลืมถ่ายรูป เพราะมัวแต่ดเู พลินจนแข้งขาแทบอ่อนระทวย
ไปพร้อมกับเจ้าสาวกันเลยทีเดียว
“เขาไปแล้วครับ”
เสียงที่เอ่ยขึ้นท�ำให้เธอหันมา และเงยหน้ามองเขาด้วยความ
ขอบคุณ
“ขอบคุณมากนะคะ จริงๆ แล้วมันเป็นกฎน่ะค่ะว่าห้ามพวกเรา
พนักงานกินอาหารในงาน”
“แล้วท�ำไมคุณไม่ท�ำตามกฎล่ะ ในเมื่อต้องมาท�ำอาชีพนี้”
“จริงๆ ฉันเพิ่งมาท�ำงานนี้วันแรกน่ะค่ะ แล้วเอ่อ ฉันก็ยังไม่ได้
กินข้าวกลางวัน มันเลยหิวจนแสบท้องไปหมด แถมเค้กก็น่ากินมาก
ด้วย ฉันเลยอดใจไม่ไหว แล้วเค้กนี่ก็เหลือเต็มเลยค่ะ หลังจากเสร็จ
พิธี เจ้าสาวโยนช่อดอกไม้ แขกก็กลับหมดแล้ว” เธอพยายามอธิบาย
“แล้วท�ำไมคุณไม่รอให้จบงานก่อนล่ะ หลังจากนัน้ ค่อยกินก็ได้”
“ก็เค้กมันน่ากินนีค่ ะ เจ้าช็อกโกแลตหน้านิม่ นี่ ฉันเห็นแล้วท้อง
ร้องเลย” เธอบอกเขาพลางชี้ไปที่เค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มด้วยสายตา
ละห้อยทีเดียว จนคนมองอดยิม้ เอ็นดูไม่ได้ และเขาเพิง่ สังเกตว่าทีป่ าก
ด้านบนของเธอเลอะช็อกโกแลตดูตลกชะมัด
“คุณคงยังไม่อิ่มสินะ ดูก็รู้”
“หืม คุณอ่านใจคนได้ดว้ ยเหรอคะ แหะๆ เค้กหน้านิม่ เนือ้ ละมุน
แบบนี้ สามชิน้ ก�ำลังดีเลยค่ะ” เธอยิม้ ให้พลางมองสบด้วยแววตาระยิบระยับ ราวกับหลงรักเขาเสียนักหนา แต่ปรเมศวร์รู้ว่ามันไม่ใช่ เพราะ
แววระยิบระยับนั่นเธอมอบมันให้แก่เจ้าเค้กหน้านิ่มต่างหาก
ชายหนุ ่ ม ยิ้ ม มุ ม ปาก รู ้ สึ ก แปลกๆ เมื่ อ เจอสายตาบอกรั ก
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ช็อกโกแลตของเธอ
“เอางี้ ผมจะบังให้คุณเอง แล้วคุณก็กินเจ้านั่นอีกชิ้น คราวนี้
ค่อยๆ กินล่ะ”
“เอ่อ จะดีเหรอคะ” เธอว่าอย่างลังเล พลางชะเง้อมองหา
หัวหน้าฝ่ายจัดเลีย้ งและพนักงานตามซุม้ ต่างๆ ก็เห็นว่าไม่มใี ครสนใจ
ใครเลย “งัน้ ฉันจะกินอีกชิน้ นะคะ รองท้องไปก่อน กว่าจะได้กลับบ้าน
คงอีกนานเลย”
ภัสสรรีบหยิบชิ้นเค้กที่มีฟอยล์สีเงินรองอยู่ด้านล่างไปกินอย่าง
เอร็ดอร่อย โดยมีชายหนุ่มใจดีบังให้และเธอเอนตัวหลบไปอีกทาง ใช้
เวลาเพียงไม่นานเธอก็ส่งเสียงให้สัญญาณแก่เขา
“เรียบร้อยแล้วค่ะ ขอบคุณมากนะคะ แม้จะผิดกฎ แต่คณ
ุ ก็ยงั
เข้าใจฉัน แถมยังช่วยฉันอีก” เธอยิม้ ให้เขา พร้อมกับใช้หลังมือปัดเศษ
ช็อกโกแลตที่ติดมุมปาก
“ไม่เป็นไร ก็คุณหิวนี่นา แล้วของมันก็เหลืออยู่แล้ว” เขาบอก
ยิ้มๆ พลางเอื้อมมือข้ามโต๊ะไปปาดเช็ดช็อกโกแลตที่อยู่ตรงมุมปาก
ด้านบนเฉียงไปทางแก้มออกให้เสียเอง
ภัสสรไม่ได้หลบเลี่ยงแต่อย่างใด เมื่อเห็นว่าเขาไม่ได้ดูคุกคาม
อะไรเธอ แถมยังใจดีและสุภาพมากอีกด้วย
“อุ๊ย ขอบคุณค่า มือคุณเปรอะเลย” เธอว่าอย่างเขินๆ ที่กิน
มูมมามต่อหน้าเขา เลยรีบหยิบผ้าเช็ดหน้าผืนเล็กให้อีกฝ่าย เพราะ
เพิ่งนึกได้ว่าตนเองมีสิ่งนี้อยู่ในกระเป๋ากระโปรง
เขารั บ ไปแล้ ว เช็ ด ที่ มื อ ด้ ว ยสี ห น้ า ยิ้ ม ๆ แต่ แ ทนที่ จ ะคื น
ผ้าเช็ดหน้าให้เธอ เขากลับยัดมันใส่ลงในกระเป๋ากางเกงไปหน้าตาเฉย
คนทีม่ องตามอิรยิ าบถแขกหนุม่ ใจดีในงานจึงท�ำตาโตงงงัน จะ
เอ่ ย ปากขอคื น ก็ รี บ หุ บ ปากลงฉั บ เมื่ อ เกิ ด ลั ง เลไม่ ก ล้ า ขึ้ น มา แค่
ผ้าเช็ดหน้าผืนเดียวกับการทีเ่ ขาช่วยเธอจากหัวหน้าฝ่ายจัดเลีย้ ง แถม
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ยังให้เธอกินเค้กของโปรดอีก
ภัสสรได้แต่มองผ้าเช็ดหน้าที่ปักเองกับมือเป็นอักษรตัว P และ
มีรายละเอียดในตัวอักษรที่เป็นรูปดอกกุหลาบ ใบไม้ และลวดลาย
เล็กๆ ที่ตั้งใจท�ำ แล้วเธอก็เพิ่งท�ำได้เป็นผืนแรกเสียด้วย งือ เสียดาย
ชายหนุม่ ท�ำเป็นเมินสายตาของหญิงสาวทีม่ องตามผ้าเช็ดหน้า
ตาละห้อยทีเดียว ไม่รู้ท�ำไมเขาจึงรู้สึกสนุกที่ได้แกล้งให้เธอท�ำสีหน้า
ตลกๆ ยิ่งมองก็ยิ่งอารมณ์ดี อาจเป็นเพราะเธอไม่ได้มองเขาด้วย
สายตาแบบทีห่ ญิงสาวคนอืน่ มอง เขาจึงพูดคุยกับเธอได้อย่างสบายๆ
“ตัง้ ใจท�ำงานล่ะ ผมไปนะ” เขาบอกเธอด้วยเสียงเรียบนิง่ พลาง
เหลือบมองป้ายชื่อที่ติดตรงหน้าอกของหญิงสาว
“ขอบคุณค่ะ” เธอยิ้มจนตาหยีแล้วยกมือไหว้เขา โดยไม่รู้เลย
สักนิดว่าจะเกิดอะไรขึ้น
เมื่อเลิกงานแล้ว ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงก็เรียกเธอไว้ ใน
ขณะทีพ่ นักงานคนอืน่ ทยอยกลับกันไปบ้างแล้ว ภัสสรรับค่าตอบแทน
มาเก็บไว้ในกระเป๋าสะพาย พร้อมกับได้รับข่าวดีว่าให้เธอมาใหม่ใน
เช้าวันพรุ่งนี้ เขามีตำ� แหน่งให้เธอท�ำ เอาไว้ค่อยมาคุยรายละเอียดกัน
ทีหลัง เพราะวันนี้ดึกมากแล้ว
ภัสสรยิ้มกว้างให้อีกฝ่ายขณะยกมือไหว้ขอบคุณ พร้อมกับ
สายตาหวานเชื่อมเพราะความง่วงนอน แถมยังเผลอหาวออกมาหนึ่ง
ทีให้ได้อายและเป็นการเสียมารยาทอย่างมาก เธอรีบปิดปากแล้วยิ้ม
ให้เขาอย่างเขินๆ
สาธิตเป็นชายวัยห้าสิบทีอ่ ายุมากกว่าเธอกว่าสองรอบ เรียกว่า
เป็นพ่อเธอได้ด้วยซ�ำ้ แม้เขาจะดูเข้มงวดด้วยต�ำแหน่งหน้าที่ แต่เธอ
รู้สึกได้ว่าเขาดูเป็นคนดีมากคนหนึ่ง
“ขอโทษค่ะที่เสียมารยาท” เธอรีบบอกเขาพลางท�ำหน้าแหย
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“เธอชื่ออะไรนะ” เขาไม่ได้ว่าอะไร แต่กลับเอ่ยถามชื่อเธอ
“ภัสสรค่ะ”
“ไม่ใช่ ฉันหมายถึงชื่อเล่นน่ะ”
“พัดค่ะ” เธอบอกเขาพลางท�ำมือโบกไปมา เพื่ออธิบายความ
หมายชื่อไปด้วย
“อื้ม พรุ่งนี้เธอก็มาแต่เช้า สักแปดโมง แล้วค่อยมาคุยกันอีกที
นะ” เขาบอกย�้ำอีกครั้งราวกับกลัวเธอจะลืม
“ค่ะ” เธอรับค�ำ “งั้นพัดไปก่อนนะคะ”
“เอ้อ เดี๋ยวก่อน เอานี่กลับไปกินที่บ้านด้วย ของในงานแต่ง
เหลือเยอะเลย พอดีวา่ วันนีม้ งี านแต่งของน้องชายเจ้าของโรงแรม ท่าน
เลยสั่งให้พนักงานแบ่งกันเอากลับบ้านไปกินน่ะ เธอรังเกียจรึเปล่า”
“เอ๋ จริงเหรอคะ! ไม่รงั เกียจเลยค่ะ” ภัสสรตาโตขึน้ มาทันทีเมือ่
เห็นว่ามันเป็นกล่องเค้ก หลังจากรับถุงกระดาษทีม่ กี ล่องสีขาวค่อนข้าง
ใหญ่และกล่องใสๆ เล็กลงมาสักครึ่งของกล่อง “แล้วคนอื่นเล่าคะ”
“ไม่ต้องห่วงหรอก เขาแบ่งกันไปหมดแล้ว เหลืออันนี้ที่ฉัน
กันเอาไว้ให้น่ะ แล้วก็มีพวกแซนด์วิชด้วย” เขาบอก แววตาอ่อนแสง
ลงด้วยความเอ็นดูเมื่อเห็นท่าทีดีใจของอีกฝ่าย
“เจ้าของโรงแรมใจดีจังเลยนะคะ”
“อืม ท่านใจดี แต่กับเฉพาะบางคนเท่านั้นละ” เขาแค่นเสียงที่
ฟังดูทะแม่งๆ แต่เธอก็ไม่ได้คดิ อะไรมาก ด้วยวันนีเ้ ป็นความโชคดีไม่รู้
กี่ชั้นต่อกี่ชั้น ได้ทั้งงานได้ทั้งขนม แค่นี้ก็นอนหลับฝันดีแล้ว
“งัน้ พัดกลับก่อนนะคะ” เธอยกมือไหว้ชายสูงวัยกว่ามากทัง้ ถุง
ขนม
“ไปเถอะ กลับบ้านดีๆ”
“ค่ะ บ้านพัดอยู่ไม่ไกล เดีย๋ วเรียกมอเตอร์ไซค์ไปค่ะ” ว่าแล้วก็
หันหลังเดินเร็วๆ ออกไปด้วยสีหน้าสดใส
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ชายวัยกลางคนมองตามหลังอีกฝ่ายพลางยกข้อมือขึน้ ดูนาฬิกา
เป็นเวลาสามทุ่มกว่าแล้ว เขาเดินกลับเข้าไปในตึกที่อยู่ด้านหลัง
โรงแรม ในส่วนที่เป็นออฟฟิศพนักงาน แล้วหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร.
หาใครบางคน
“เรียบร้อยแล้วครับ พรุ่งนี้เธอจะมาตอนแปดโมง”
ปลายสายจึงถามกลับมา
“ครับ เธอบอกว่าจะกลับมอเตอร์ไซค์วิน”
“ออกไปนานรึยัง”
“เพิ่งเดินออกไปเมื่อสักครู่ครับ”
“โอเค...เรื่องนี้เก็บไว้เป็นความลับนะ”
“ครับ ผมไม่ได้บอกใคร” พูดจบสาธิตก็วางสายพลางครุ่นคิด
อะไรบางอย่าง แต่แล้วก็ส่ายศีรษะเมือ่ คิดว่ามันไม่ใช่เรือ่ งของเขา แค่
ท�ำตามความต้องการของคนเป็นนายก็พอ
ตัวเขาก็ตอ้ งกลับบ้านแล้วเหมือนกัน ทุม่ เทท�ำงานมานานขนาดนี้
ไม่กี่ปีก็เกษียณ ถึงเวลาก็ต้องถอยให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาแทน เขาคิด
พลางเก็บเอกสารบนโต๊ะ แล้วหยิบกระเป๋า มองส�ำรวจห้องว่าปิดไฟ
ปิดคอมพ์เรียบร้อยแล้ว จึงปิดล็อกห้อง แล้วเดินไปที่ลานจอดรถเพื่อ
กลับบ้านเสียที
ในขณะภัสสรเดินออกมาถึงด้านหน้าโรงแรมพอดีกบ
ั ทีร่ ถ
เบนซ์สดี ำ� มันปลาบแล่นมาพร้อมกับบีบแตร เธอจึงหันไปมอง ก็พบว่า
เป็นชายหนุ่มใจดีนั่นเอง
“คุณ...” เธอไม่ได้แปลกใจที่เจอเขา เพราะรู้ว่าชายหนุ่มเป็น
แขกที่มาในงาน แต่แปลกใจที่เขาบังเอิญกลับเวลาเดียวกับเธอ
“ผมท�ำธุระอยู่น่ะเลยเพิ่งกลับ ว่าแต่คุณจะกลับบ้านใช่มั้ย ไป
ทางไหนล่ะ นี่ก็ดึกมากแล้ว หารถยาก เผื่อเป็นทางที่ผมผ่านก็นั่งไป
ทรายชมพู 53

ด้วยกัน ผมจะจอดให้ลง” เขารีบบอกเมือ่ เห็นเธอท�ำตาโตมองเขาด้วย
ความแปลกใจ ผูห้ ญิงคนนีอ้ า่ นง่ายชะมัด ความรูส้ กึ แสดงออกมาทาง
สายตาหมดเลย
“บ้านฉันอยูท่ างโน้นค่ะ ไม่ไกลจากทีน่ มี่ ากเท่าไหร่ จริงๆ ฉันไป
เองก็ได้คะ่ ไม่อยากรบกวนคุณ” เธอชีม้ อื บอกเส้นทางและชือ่ ซอย แต่
สายตาเกรงใจและหวาดระแวงปรากฏให้เห็นชัดเจน
“ไม่รบกวนหรอก เป็นทางผ่านพอดี ผมต้องไปทางนั้นอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ตอ้ งห่วงว่าผมจะเป็นคนไม่ดี เพราะทีน่ มี่ กี ล้องวงจรปิดบันทึก
ภาพคนเข้าออกไว้หมด”
“เอ่อ...”
“รถด้านหลังจี้ตูดมาแล้ว ขึ้นมาเถอะ” เขารีบบอกเมื่อเห็นไฟ
จากรถคันหลังส่องมา
ภัสสรมองตามสายตาเขาก็เห็นว่ามีรถมาจริงๆ เธอจึงรีบเปิด
ประตูขนึ้ ไปนัง่ ข้างคนขับ ในขณะทีป่ รเมศวร์ยมิ้ มุมปากอย่างข�ำๆ แล้ว
รีบเคลื่อนรถออกทันที
“เป็นไงบ้าง ท�ำงานเหนื่อยมั้ย”
“ค่ะ อ่า ไม่ค่ะ พัด เอ่อ ฉันไม่ได้ท�ำอะไรมากหรอกค่ะ แค่ยก
อาหารไปไว้ที่ซุ้ม แล้วคอยดูแลแขกที่มารับประทานอาหารน่ะค่ะ”
“เรียกตัวเองว่าพัดนัน่ ละ เรารูจ้ กั กันแล้วนีน่ า ฉันชือ่ เม...ป้อน่ะ”
เขาบอกไปแบบนัน้ ไม่รทู้ ำ� ไมต้องเปลีย่ นใจบอกชือ่ นีก้ บั หญิงสาวทีเ่ ขา
เพิ่งได้เจอ ทั้งที่ชื่อนี้มีแต่คนในครอบครัวเท่านั้นที่เรียกขาน
ก็แค่ไม่อยากเอาเปรียบเธอ เขาหาข้ออ้างให้ตัวเอง แล้วพูดคุย
เป็นกันเองกับอีกฝ่ายอย่างง่ายๆ
เสียงทุ้มเจือรอยข�ำนิดๆ จนเธอต้องหันไปมอง ก็เห็นว่าเขายิ้ม
ที่มุมปากให้เธอพร้อมดวงตาพราวระริกทีเดียว แล้วหันไปขับรถต่อ
“ท�ำไมพัดถึงมาท�ำงานนี้ได้ล่ะ”
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“จริงๆ วันนี้พัดมาสมัครงานน่ะค่ะ แล้วพอดีทางฝ่ายจัดเลี้ยง
ขาดคน เลยเสนอให้พดั ลองท�ำดู เทรนนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะ พัดก็เลย
รับ เพราะพัดเพิ่งจบมาใหม่ ยังไม่มีงานท�ำ งานนี้เลยสบายๆ ได้ค่า
ขนมมาแบบไม่เสียเวลาเปล่าไปหนึ่งวัน” ภัสสรหัวเราะข�ำตัวเองนิด
หน่อย นาทีนี้งานอะไรก็รับหมด ขอให้สุจริตไม่ผิดศีลธรรมก็พอ เธอ
อยากมีเงินเยอะๆ จะได้ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายพ่อแม่บ้าง
“แล้วพัดมาสมัครต�ำแหน่งอะไรเหรอครับ” เขาท�ำเสียงจริงจัง
จนเธอนึกสงสัย เพราะการที่เธอมาสมัครงานในโรงแรมหรูนั่น มันไม่
ได้เกีย่ วอะไรกับเขาสักนิด แต่เธอก็ตอบไปด้วยคิดว่าไม่ได้เสียหายอะไร
“พัดมาสมัครงานประชาสัมพันธ์คะ่ แต่เห็นเขาบอกว่าต�ำแหน่ง
พวกนี้เต็มแล้ว เมื่อกี้ทางผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยงบอกว่าพรุ่งนี้ให้ไปคุย
ใหม่ เดีย๋ วเขาจะดูตำ� แหน่งงานให้ คงเห็นว่าพัดตัง้ ใจท�ำงานน่ะค่ะ แต่
ที่ไหนได้ ไปแอบกินขนมเขาซะหลายชิ้น” ภัสสรยังพูดเจื้อยแจ้ว
ติดตลก ด้วยเห็นว่าเขาไม่มผี ลอะไรต่องานของเธอ แถมยังรูเ้ ห็นเป็นใจ
ให้เธอกินขนมเสียอีก
“อืม...” เขาฟังเงียบๆ และรับทราบในสิ่งที่เธอเล่า
หญิงสาวสังเกตว่าเขาเป็นคนพูดน้อยและค่อนข้างถือตัว แม้กบั
เธอ เขาจะใจดีมาส่งและพูดคุยบ้าง แต่เธอรับรูถ้ งึ ความเคร่งเครียดใน
ขณะทีเ่ ขาขับรถอยูเ่ งียบๆ ซึง่ เธอแอบมองเขาด้วยความระแวงระวังภัย
นั่นเอง แม้จะยอมขึ้นรถมาด้วย แต่ก็ยังไม่วางใจนัก
จากนั้นบรรยากาศในรถก็ตกอยู่ในความเงียบ เมื่อชายหนุ่มดู
จะตัง้ ใจขับรถค่อนข้างมาก มีบางครัง้ ทีห่ นั มาถามทางไปบ้านเธอ แล้ว
ในรถก็เงียบเชียบดังเดิมจนแทบได้ยินเสียงลมหายใจของกันและกัน
เป็นโอกาสให้เธอได้แอบสังเกตเขาเป็นระยะ
“คุณป้อเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวหรือเจ้าสาวคะ” ในที่สุดภัสสรก็
เป็นฝ่ายถามขึ้นมา ด้วยไม่อยากให้บรรยากาศในรถเงียบเหงาเกินไป
ทรายชมพู 55

ไม่รทู้ ำ� ไม ยิง่ มองผูช้ ายตัวสูงข้างๆ เธอก็ยงิ่ รูส้ กึ ถึงความเหงาและเศร้า
หมองแปลกๆ เธอไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลย
“หือ...” เขาหันมามองเธอด้วยแววตาแปลกใจในประโยคที่เธอ
ถาม จนหญิงสาวรู้สึกผิดที่เสียมารยาทถามออกไปทั้งๆ ที่เพิ่งรู้จักกัน
“เอ่อ ขอโทษค่ะทีพ่ ดั ละลาบละล้วง” ภัสสรขยับตัวยุกยิกอย่าง
อึดอัดกับสายตาเคร่งขรึมของเขา
“โอ๊ะ ไม่นี่ ไม่ได้ละลาบละล้วงสักนิด ไม่ต้องขอโทษฉันหรอก
นีฉ่ นั เผลอท�ำหน้าดุใส่พดั ไปเหรอ ขอโทษนะทีท่ �ำให้ตกใจ” เขาพูดแล้ว
หันมายิ้มให้เธอนิดๆ “ฉันค่อนข้างเครียดเรื่องงานน่ะ เพราะเพิ่งกลับ
มาจากต่างประเทศ แล้วก็ต้องมาดูแลงานในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ
หลายอย่าง อาจต้องปรับเปลี่ยนอะไรอีกเยอะ เลยเครียดไปหน่อย”
“อ้อค่ะ” เธอตอบเขาแค่นั้น ด้วยกลัวจะเผลอเสียมารยาทกับ
เขาอีก ในขณะหลุบตามองกล่องขนมที่กอดอยู่ราวกับมันเป็นที่พึ่ง
“ฉันเป็นแขกฝ่ายเจ้าบ่าวน่ะ” ปรเมศวร์เลือกจะบอกแค่นนั้ ด้วย
ไม่อยากให้เธอเกร็งในการพูดคุยกับเขา หากรู้ว่าเป็นพี่ชายเจ้าบ่าว
แถมยังเป็นผู้บริหารโรงแรมที่เธอไปสมัครงานเสียอีก
“ท่าทางเจ้าบ่าวจะรวยมากเลยเนอะ แถมยังเป็นดาราดังด้วย
เจ้าสาวก็น่ารักมาก สมกันสุดๆ เลยค่ะ พัดแอบมองชุดเจ้าสาวตั้ง
หลายครั้ง มันสวยมากจนตาพร่าไปหมด ชายผ้างี้ยาวเฟื้อยแล้วก็
อลังการเหมือนในหนังเลยค่ะ ดูๆ ไปแล้วเจ้าสาวก็เหมือนเจ้าหญิง
นะคะ”
“อื้ม สองคนนั้นเหมาะสมกันดี” เขาตอบรับอย่างประหยัดค�ำ
พูด ทั้งที่ภัสสรเผลอพูดอย่างตื่นเต้นไปตั้งมากมาย “ผู้หญิงส่วนใหญ่
ก็คงมีความฝันที่จะได้แต่งงานกับผู้ชายรวยๆ สักคน”
“ไม่หรอกค่ะ ถ้าแต่งกับคนรวยแล้วชีวิตแห้งแล้ง พัดไม่แต่งดี
กว่า” เธอท�ำเสียงเหมือนโกรธเขานิดๆ กับค�ำพูดดูถูกผู้หญิง
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“คงจะมีแต่พัดละมั้งที่คิดแบบนี้ เพราะที่ฉันเจอมาก็มักเลือก
เงินมากกว่าความรัก”
“คุณป้ออย่าเหมารวมสิคะ...อ๊ะ นั่นค่ะ คุณป้อจอดที่ซอยซ้าย
มือข้างหน้าเลยค่ะ” เธออยากจะว่าเขาให้มากกว่านี้ แต่ถึงซอยเข้า
บ้านเสียก่อน
“บ้านพัดต้องเข้าซอยรึเปล่า” เขาชะลอรถแล้วถามด้วยเสียง
อ่อนจนเธอจับน�้ำเสียงได้ว่ามันมีความห่วงใย
“ค่ะ แต่มันไม่ลึกเท่าไหร่ เดินเข้าไปหน่อยเดียวก็ถึงแล้ว”
แทนที่เขาจะจอด แต่กลับเลี้ยวเข้าไปในซอยแทน แล้วหันมา
ถาม
“หลังไหนบอกด้วยแล้วกัน บ้านอยู่ไม่ลึกนี่นา ไม่เสียเวลาฉัน
หรอก” เขาอ้างมาแบบนี้ เธอเลยต้องปล่อยเลยตามเลย ก็ดเี หมือนกัน
เพราะนี่มันก็เกือบสี่ทุ่มแล้ว แม้จะเดินเข้าออกซอยนี้มาตั้งแต่เกิด แต่
เธอก็ไม่เคยกลับบ้านดึกขนาดนี้มาก่อน อย่างมากก็แค่สองทุ่ม
บ้านเธออยูไ่ ม่ลกึ นัก ด้านหน้าเป็นหมูบ่ า้ นทาวน์เฮาส์สองชัน้ ซึง่
ไม่มยี ามเพราะโอนให้เขตดูแลแล้ว และทางเข้าสามารถทะลุมาทีส่ ว่ น
ชุมชนบ้านของเธอได้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ครึ่งตึกและอยู่ริมน�ำ้
ทีส่ ดุ เขาก็ขบั มาส่งเธอจนถึงหน้าบ้านสองชัน้ ครึง่ ปูนครึง่ ไม้หลัง
ไม่ใหญ่นกั มีรวั้ ไม้สฟี า้ ลอกๆ สูงเลยศีรษะเมือ่ เธอลงไปยืนอยูด่ า้ นหน้า
และรัว้ ก็ไม่ได้หา่ งจากประตูตวั บ้านเท่าไร รถเบนซ์สปอร์ตสีด�ำของเขา
เครือ่ งไม่ดงั นัก คนในบ้านจึงแทบไม่ได้ยนิ เมือ่ มีรถมาจอด คนในชุมชน
ส่วนใหญ่ก็เข้าบ้านปิดประตูนอนกันแล้ว มีเพียงบางบ้านที่ยังเปิดไฟ
สว่าง
“ขอบคุณนะคะ” เธอบอกเขาด้วยรอยยิม้ แหยๆ หลังจากยกมือ
ไหว้เขาทัง้ ถุงในมือ เพราะเป็นกังวลว่าเขาจะท�ำมิดมี ริ า้ ยมาตลอดทาง
เลยรู้สึกผิดที่คิดไม่ดีกับคนใจดีแบบเขา แถมเขายังไม่มีท่าทีคุกคาม
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หรือจีบเธอแม้แต่นอ้ ย เขาเพียงคอยถามทางเป็นระยะเหมือนคนไม่ชนิ
ทาง นอกนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากมาย แถมยังเป็นเธอเองที่ชวนเขา
คุย คนรวยแบบเขาคงไม่มาสนใจหญิงสาวแบบเธอหรอก คิดแล้วก็ขำ�
ตัวเอง
ตอนที่เธอก้าวลงจากรถนั้น มีลมเอื่อยๆ โชยมาพร้อมกับกลิ่น
ดอกปีบหอมหวานที่บ้านเธอปลูกและตัดเล็มไม่ให้สูงนัก ได้กลิ่นแล้ว
ท�ำให้อารมณ์ทขี่ ่นุ เคืองเขาในเรือ่ งทีค่ ยุ กันก่อนหน้านีม้ ลายหายไปสิน้
ภัสสรจึงยิม้ กว้างให้เขาพลางถอนหายใจอย่างโล่งอกทีม่ าถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย และยืนรอส่งเขากลับรถเพื่อออกจากซอยตามมารยาท
เนื่องจากมันเป็นซอยตัน มีทางออกทางเดียว
ปรเมศวร์กลับรถเสร็จชะลอรถมาใกล้ๆ กับทีเ่ ธอยืนอยู่ เขามอง
หญิงสาวที่ยิ้มกว้างโบกมือบ๊ายบายให้อย่างน่ารักและใสซื่อ ไม่มีแวว
ตาเสน่หาในตัวเขาสักนิด แล้วเปลี่ยนใจจอดรถข้างหน้าเธอในระยะที่
เอือ้ มถึง หญิงสาวมีสหี น้าแปลกใจนิดๆ ในขณะทีเ่ ขาลดกระจกลงแล้ว
เอาแขนเท้าขอบประตู ยื่นตัวออกไปนิดๆ จนได้กลิ่นหอมหวานของ
ดอกไม้ที่เขาไม่รู้ว่าคือดอกอะไร ผสมกับกลิ่นตัวหอมอ่อนๆ ของหญิง
สาวที่ก้มตัวลงมาหาเขา
“คุณป้อ...มีอะไรรึเปล่าคะ หรือว่ากลัวจะออกปากซอยไม่ถูก”
เนื่องจากว่าก่อนมาทางบ้านเธอ ในหมู่บ้านด้านหน้ามีสี่แยกแบ่ง
หมูบ่ า้ นเป็นโครงการๆ ซึง่ บางทีแท็กซีก่ ห็ ลงไปทางนัน้ แล้วหาทางออก
ไม่เจอ ต้องสังเกตตู้โทรศัพท์และชื่อป้ายโครงการ
เขายืน่ หน้าออกมามองหน้าเธอด้วยรอยยิม้ มีเสน่หอ์ ย่างบอกไม่
ถูก มันดูรนื่ รมย์ผสมกับแววเศร้าสร้อย อีกแล้ว เธอใจแป้วชะมัด เวลา
เห็นแววตาแบบนี้ของเขา
“บ้านพัดอยู่ริมคลองเหรอ ถ้าไม่สังเกตไม่รู้เลย” เขาชะเง้อคอ
มองไปทางหลังบ้าน เห็นศาลาหลังน้อยอยู่ริมคลองได้รางๆ เพราะ
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บ้านเธอตามไฟเอาไว้
“ค่ะ” เธอตอบรับสั้นๆ ยกมือไหว้ชายหนุ่มใจดีอีกครั้ง จากนี้ก็
คงไม่ได้พบกัน เพราะต่างเป็นคนแปลกหน้าทีไ่ ม่มที างจะมาเจอกันได้
เลย
“ไปละ กินเค้กให้อร่อยนะ” เขาว่าพลางยิม้ นิดๆ แล้วกดกระจก
ขึน้ รอยยิม้ ของชายหนุม่ ทัง้ หล่อและดูดอี ย่างไม่นา่ เชือ่ ราวกับพระเอก
ในหนังสือการ์ตนู ทีต่ วั สูงขายาวและมีใบหน้าผิดมนุษย์ เอ่อ เธอหมาย
ถึงเขาหล่อมากจนไม่น่าเป็นมนุษย์ น่าจะเป็นเทพบุตรหรือเทวดา
มากกว่า
ภัสสรยิ้มให้เขาอย่างขอบคุณ แล้วรีบหันหลังไปไขประตูรั้วเข้า
บ้านอย่างทุลกั ทุเล เพราะถุงใบใหญ่ในมือ ชายหนุม่ มองหญิงสาวจาก
กระจกมองหลังเพราะไฟดวงกลมที่อยู่ตรงรั้วสว่างมากทีเดียว เขา
หัวเราะออกมาอย่างข�ำๆ
“ตลกชะมัด ยายเด็กบ๊อง” เขาขับรถช้าๆ เคลื่อนออกไป มอง
กระจกอีกทีก็เห็นเธอก้าวผ่านประตูรั้วเข้าไปแล้ว แต่ชะโงกตัวออกมา
จากประตูมองเขาหน้าตาตื่นๆ แล้วผลุบหายเข้าไปในบ้าน
ปรเมศวร์ยิ้มมุมปากอย่างรื่นรมย์ หัวสมองปลอดโปร่ง รู้สึก
สดชืน่ อย่างประหลาดกับการได้พบเจอหญิงสาวตัวเล็ก ตาโตแบ๊วๆ ดู
ธรรมดา
...แต่ในความรู้สึกกลับไม่ธรรมดาเสียอย่างนั้น
“หึๆ” ชายหนุ่มหัวเราะออกมาอย่างข�ำๆ
“กลับมาแล้วเหรอลูก” คนเป็นแม่เอ่ยถามทันทีเมื่อเห็น
ลูกสาวเดินเข้ามาในบ้านทีไ่ ม่กว้างนัก มีเพียงโซฟาไม้ตวั ยาวทีว่ างชิด
ผนัง
ภัสราก�ำลังนัง่ ดูโทรทัศน์อยู่ ขณะรอลูกสาวกลับบ้าน ภัสสรโทร.
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มาบอกตั้งแต่ช่วงสายๆ แล้วว่า ตัวเองได้งานชั่วคราวที่โรงแรมหรูไม่
ไกลจากบ้านนัก และอาจกลับบ้านช้า เธอเลยนั่งรอหลังจากรับ
ประทานอาหารเย็นเสร็จ โดยสามีนั่งดูโทรทัศน์อยู่ข้างๆ
“มายังไงเหรอลูก ท�ำไมแม่ไม่ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์เลย”
“เอ่อ พอดีว่าคนที่โรงแรมมาส่งค่ะ บ้านเขาผ่านแถวนี้พอดี”
“หิวไหมลูก แม่แบ่งกับข้าวไว้ให้แน่ะ อยูใ่ นตูก้ บั ข้าวนัน่ ละ” คน
เป็นแม่กุลีกุจอบอกลูกสาว เพิ่งสังเกตว่าอีกฝ่ายถือของมาพะรุงพะรัง
แต่ไม่ทันอีกคนที่ลุกไปช่วยแล้ว
“โอ๊ะ กล่องอะไรเบ้อเริ่มเลยลูก” คนเป็นพ่อที่ไปช่วยหิ้วของ
แหวกถุงดูของด้านใน แล้ววางไว้ที่โต๊ะเตี้ยข้างหน้าโซฟา
“ขนมเค้กค่ะพ่อ เป็นของที่เหลือจากในงานค่ะ แต่ว่าไม่ใช่ของ
เหลือนะคะ เป็นของใหม่ที่ยังไม่มีใครแตะค่ะ กินได้ แล้วก็มีแซนด์วิช
ด้วย พ่อแม่ชิมได้เลยนะคะ เดี๋ยวพัดขอไปอาบน�ำ้ แป๊บ แล้วจะลงมา
คุยด้วย” บอกบิดามารดาด้วยรอยยิ้มสดใสแล้ว เธอก็รีบวิ่งขึ้นชั้นบน
ไปเปลี่ยนเสื้อผ้า เพื่อกลับลงมาอาบน�ำ้ ที่ห้องน�้ำชั้นล่างด้านหลังบ้าน
ติดกับส่วนครัว
ในขณะที่สองสามีภรรยานั่งกินเค้กคนละชิ้นด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม
พลางดูโทรทัศน์ไปด้วย พอลูกสาวเดินออกมาจากด้านหลังบ้านก็หัน
ไปยิ้มให้
“เค้กอร่อยมากเลยลูก ท่าทางจะแพง พ่อไม่เคยกินเค้กนิ่มๆ
แบบนีม้ าก่อนเลย ว่ามัย้ น้อง” วันชัยบอกลูกสาวพลางยิม้ กว้างจนเห็น
ช็อกโกแลตติดฟัน ดูตลกจนลูกสาวข�ำแล้วหันไปถามภรรยา
“อืม้ อร่อยมากลูก เค้กมะพร้าวนีก่ อ็ ร่อย ทัง้ หอมทัง้ นุม่ ” ภัสรา
ไม่ได้ตอบสามี แต่บอกลูกสาวพร้อมกับตักเค้กเข้าปากไปอีกค�ำ
“ค่ะ อร่อยมากจริงๆ เดีย๋ วพัดจะลงมาชิมเค้กมะพร้าวบ้าง” ว่า
พลางก็รีบวิ่งขึ้นบันไดไปใส่เสื้อผ้า ไม่นานก็ลงมาหาพ่อแม่ ประแป้ง
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เย็นหอมกรุ่นในชุดนอนเสือ้ แขนสัน้ กางเกงขาสัน้ แค่เข่า ผ้าเนือ้ นิม่ พืน้
ขาวพิมพ์ลายกล้วยหอมกระจายทัว่ ตัว พลางนัง่ ลงแทรกกลางระหว่าง
พ่อแม่
“ไม่เห็นมีใครกินแซนด์วิชเลย ไม่ชอบเหรอคะ” เธอสังเกตว่า
กล่องแซนด์วิชใสยังไม่ถูกเปิดออก
“โอย พ่อแม่กินข้าวอิ่มแล้วลูก แต่ยังกินขนมได้อยู่ คนละชิ้นก็
พุงกางแล้ว” คนเป็นพ่อว่าพลางเอามือลูบกระหม่อมลูกสาวสุดที่รัก
เบาๆ ด้วยสายตาเอ็นดู คนเป็นแม่เลยถามออกมา
“จะกินข้าวเลยไหม เดี๋ยวแม่ไปช่วยยกออกมา”
“อุ๊ย ไม่ต้องค่ะแม่ เดี๋ยวพัดท�ำเอง แค่ไปขายของแม่ก็เหนื่อย
มากแล้ว เดี๋ยวพัดมาค่ะ ตักราดเอาดีกว่า” ว่าพลางก็ลุกเดินเข้าครัว
ไปแล้วกลับออกมาพร้อมข้าวโปะไข่เจียวและแกงส้มดอกแคผักบุง้ ถ้วย
เล็กมาวางบนโต๊ะ จากนั้นก็นั่งลงกับพื้นเพื่อกินอาหารอย่างง่ายๆ
“แซนด์วชิ นีห่ นูกเ็ อาใส่ตเู้ ย็นไว้กนิ พรุง่ นีน้ ะลูก” คนเป็นแม่บอก
ด้วยรอยยิ้ม มองลูกสาวกินอาหารจากฝีมือตัวเองด้วยความรักหมด
หัวใจ
ภัสสรเป็นลูกสาวคนเดียวทีไ่ ด้อย่างใจทุกอย่าง คนแถวนีม้ กั เมาท์
มอยว่ามีลูกสาวก็เหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้าน ไปโรงเรียนแป๊บๆไม่ทัน
ท�ำบัตรประชาชนก็มีผัวแล้ว แถมมั่วสุม วันๆ เอาแต่ซ้อนมอเตอร์ไซค์
แว้นกันเป็นกลุ่มเป็นแก๊ง เปลี่ยนผัวเปลี่ยนเมียกันหน้าด้านๆ ไม่ทัน
เรียนจบ ม.3 มันก็ท้องป่อง ไม่มีปัญญาเลี้ยงลูก กลายเป็นปัญหา
สังคมที่แก้ไม่ตก
เด็กก�ำพร้าที่ถูกทิ้งจึงมีอยู่มากมายในสถานเลี้ยงเด็ก หรือไม่ก็
ทิง้ ให้ปยู่ า่ ตายายเลีย้ ง พอโตขึน้ เด็กก็มพี ฤติกรรมคล้ายเดิมเพราะอยู่
ในสังคมที่ต�่ำตม มีน้อยที่จะใฝ่เรียนและตั้งใจท�ำมาหากินเพื่ออนาคต
ของตัวเอง ชีวิตของเด็กจึงวนลูปอยู่แบบนี้
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เด็กสาวอย่างภัสสรจึงถูกปรามาสในเรือ่ งนีไ้ ปด้วย ใจของพ่อแม่
นั้นอยากจะย้ายออกไปจากชุมชนแห่งนี้เหลือทน แต่ก็ติดที่เงินน้อย
เธอกับสามีไม่ได้มาจากครอบครัวทีร่ ำ�่ รวย สามีกบั เธอนัน้ พายเรือขาย
ขนมจีนน�้ำยาหาเช้ากินค�่ำ เงินทองพอกินพอใช้ ไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสิน
เหมือนคนอื่นก็ถือว่าดีนักหนา
ดีทชี่ ว่ งนีร้ ายได้ดเี มือ่ เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เธอกับ
สามีพายเรือไปขายของทีต่ ลาดริมคลอง นักท่องเทีย่ วนิยมมาเทีย่ วกัน
มากมายจนตลาดคึกคัก ท�ำให้เจ้าของทีร่ มิ คลองซึง่ อยูต่ ดิ ตลาดท�ำบ้าง
ตลาดจึงยาวไปตลอดแนวริมคลองเป็นระยะไกลพอสมควรทีเดียว
ท�ำให้มีร้านค้าเป็นจ�ำนวนมาก มีทัวร์ต่างประเทศมาลง
พ่อค้าแม่ค้าบนบกนั้นมีมาก แต่พ่อค้าแม่ขายบนเรือยังมีน้อย
นัยว่าขายยากและขายของได้น้อย เนื่องจากเรือแคบและวางของได้
จ�ำกัด แต่เธอกับสามีมกั น้อย หวังก�ำไรไม่มาก ขายหมดทีท่ ำ� ไปบนเรือ
ก็กลับบ้านสบายใจ
ตอนนี้สองสามีภรรยาเลยมีเงินเก็บกับเขาบ้างแล้ว เก็บไว้ได้
เยอะหน่อยพอที่จะดาวน์บ้านและส่งธนาคาร ยายหนูพัดมีเงินเดือน
ช่วยส่งอีกแรง พร้อมเมื่อไร ครอบครัวของเธอก็จะย้ายออก บ้านหลัง
นี้เป็นมรดกของพ่อสามีก็จริง แม้จะอยู่มานานและผูกพัน แต่สภาพ
แวดล้อมทีเ่ ปลีย่ นไป และอันตรายทีอ่ าจเกิดกับลูกสาวก็ทำ� ให้เธอกังวล
“แม่คะ พรุ่งนี้พัดอาจได้งานท�ำแล้วค่ะ ทางโรงแรมที่พัดไป
สมัครงานเขาก�ำลังดูตำ� แหน่งงานให้อยู่ เลยนัดสัมภาษณ์พัดอีกครั้ง”
เธอบอกมารดาหลังจากรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ตอนนี้นั่งกินเค้ก
มะพร้าวตบท้ายอย่างเอร็ดอร่อย
“โอ๊ย ลูกพ่อโชคดีจริง ถ้ายังไงโทร. มาส่งข่าวบ้างนะลูก เผือ่ พ่อ
จะได้ไปรอรับหน้าหมู่บ้าน” คนเป็นพ่อเอื้อมมือไปตักเค้กมะพร้าวชิ้น
ที่ลูกสาวกินอยู่มาชิม “เออ มันอร่อยจริงด้วย พ่อชอบมากกว่าเค้ก
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ช็อกโกแลตซะอีก”
“มีอกี หลายชิน้ เลยค่ะพ่อ แต่อย่ากินมากนะคะ เดีย๋ วเบาหวาน
ถามหา” ลูกสาวแหย่บิดาอย่างสนิทสนม
“ไม่ต้องกลัว พ่อแข็งแรง ตรวจแล้วไม่เป็น ผลของการออก
ก�ำลังกายก็ดแี บบนีล้ ะ ไม่ตอ้ งพึง่ ยา” วันชัยหัวเราะข�ำ พลางหันไปหา
คนเป็นภรรยา “คนนี้ละไม่แน่ กินแล้วก็นอน ไม่ยอมออกก�ำลังกาย
ดีที่ท�ำขนมจีนเอง เลยได้ออกก�ำลังไปในตัว”
พ่อกับแม่หมักแป้งท�ำขนมจีนเองกับมือ มีทั้งแป้งสดและแป้ง
หมักให้ลกู ค้าเลือก วันจันทร์ถงึ ศุกร์พอ่ แม่จะพายเรือขายขนมจีนน�ำ้ ยา
ล่องตามคุ้งน�้ำละแวกคลองที่เชื่อมต่อกัน แต่วันหยุดเสาร์อาทิตย์สอง
สามีภรรยาจะเพิม่ ความน่ากินด้วยการใส่สธี รรมชาติลงไปในแป้งด้วย
ขนมจีนจึงมีหลากสี ส่วนน�ำ้ ยาก็มีทั้งน�ำ้ ยาปลาช่อนเข้มข้น น�ำ้ ยาป่า
รสเผ็ดจัดจ้าน น�้ำพริกรสหวานหอม แล้วก็แกงเขียวหวานที่มีให้เลือก
ทั้งไก่และหมู
แม่บอกว่าเพื่อความน่าสนใจของสินค้า เอาใจลูกค้าให้มาซื้อ
แล้วก็ได้ผลจริงๆ เพราะขายดีมาก เรียกว่าหมดทุกวันจนแม่ยิ้มหน้า
บาน พ่อพายเรือร้องเพลงกลับมาบ้านพร้อมขนมจากเรือของแม่คา้ เจ้า
อืน่ ทีช่ ่วยอุดหนุนกัน เป็นมิตรภาพของพ่อค้าแม่ค้าแบบไทยๆ ทีย่ งั หา
ได้ในตลาดริมคลอง
“พี่วันละก็ น้องจะเอาเวลาไหนไปออกก�ำลังกาย กว่าจะขาย
ของกลับมาบ้านก็เย็นย�ำ่ ไหนจะเก็บล้าง เตรียมของอีก ไม่ไหวละ ขอ
กินอิ่มนอนหลับก็พอแล้ว” ภัสราบอกเสียงกลั้วหัวเราะ
แม่ของเธออายุอ่อนกว่าพ่อเป็นสิบปี เวลาไม่อาจท�ำลายความ
รักความห่วงใยและความเสมอต้นเสมอปลายของสองคนนีไ้ ด้เลย เคย
พูดคุยเรียกขานกันแบบไหนก็ยงั เป็นอยูอ่ ย่างนัน้ พ่อกับแม่มกั เรียกกัน
ว่า ‘พี่’ กับ ‘น้อง’ ดูน่ารักไม่แคร์สื่อกันเลยทีเดียว
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ช่างน่าอิจฉาจริงจริ๊ง...ภัสสรยิ้มในใจ
“น้องก็อ้างแบบนี้ทุกที ปลุกไปเดินเช้าๆ ก็ไม่เอา เสียเวลาสัก
ครึ่งชั่วโมงก็ได้เหงื่อแล้ว” คนเป็นสามียังต่อว่าไม่เลิก แต่ฟังแล้วดูจะ
เป็นการกระเซ้ากันมากกว่าพูดจริงจัง เพราะการเรียกขานกันแบบงุง้ งิง้
นี่ละ
“ไม่เอาละพีว่ นั น้องไปนอนดีกว่า ขีเ้ กียจฟังคนขีโ้ ม้” ภัสราค้อน
ให้สามี แล้วลุกขึ้นจะเก็บจานเก็บช้อนที่กินเค้กเมื่อครู่ แต่ลูกสาวเอ่ย
ห้ามเสียก่อน
“ไม่ตอ้ งหรอกค่ะแม่ เดีย๋ วพัดเก็บล้างเอง พ่อกับแม่ไปนอนเถอะ
ค่ะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ามาท�ำขนมจีนน�้ำยาอีก ส่วนพัดก็ต้องตื่นไป
สัมภาษณ์งานเหมือนกัน”
“น้องไปนอนก่อนเถอะ เดี๋ยวพี่อยู่คุยกับหนูพัดสักประเดี๋ยว
แล้วจะตามขึ้นไป” วันชัยบอกอีกฝ่ายยิ้มๆ คนเป็นภรรยาจึงเดินเข้า
ห้องน�้ำเพื่อล้างหน้าแปรงฟัน เดินประแป้งออกมาหน้าผ่อง แล้วขึ้น
บันไดไปนอน
สองพ่อลูกยังคงนั่งกินเค้กคุยกันกะหนุงกะหนิง
“พรุ่งนี้พ่อขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งปากซอยเหมือนเดิมนะลูก” คน
เป็นพ่อบอก มองลูกสาวตัวน้อยของเขาอย่างแสนรักและภาคภูมิใจ
ชีวิตประจ�ำวันของครอบครัว ซึ่งเขาต้องไปส่งลูกสาวที่โรงเรียน
ใกล้บ้านตอนเข้าเรียนอนุบาลจนถึงประถม แต่พอลูกเข้าเรียนมัธยม
เขาก็ขมี่ อเตอร์ไซค์ไปส่งลูกทีห่ น้าปากซอยหมูบ่ า้ นแทน โดยลูกสาวจะ
ขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียนเองจนกระทั่งเรียนจบมหาวิทยาลัย และตอนนี้ก็
ก�ำลังจะท�ำงาน
ภัสสรเป็นเด็กดี ไม่เคยมีเรื่องชู้สาวให้เขาต้องเป็นห่วงเลย ช่วง
เรียนมหาวิทยาลัยอาจมีเพือ่ นชายเข้ามาบ้าง แต่ภสั สรก็คบแบบเพือ่ น
หมด และตั้งหน้าตั้งตาเรียนหนังสือจนจบ
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“ค่ะพ่อ รอฟังข่าวดีนะคะ” คนเป็นลูกยิ้มให้พ่อ บอกด้วย
น�้ำเสียงสดใส
“เก่งจริงๆ ลูกพ่อ เดีย๋ ววันรับปริญญาพ่อจะให้รางวัล” ลูกสาว
เพิ่งจบมาใหม่ๆ เลยยังไม่ถึงเวลาเข้าพิธีรับปริญญาบัตร “สงสัยต้อง
เตรียมตัดชุดหล่อๆ แล้ว คอยดูนะจะแต่งให้โก้ พวกปากหอยปากปู
แถวนี้จะได้หุบปากซะที”
“พ่อก็ แค่ทกุ วันนีพ้ อ่ แม่บอกไปทัว่ ว่าพัดเรียนจบมหา’ลัย พวก
ลุงๆ ป้าๆ แถวนี้ก็ตาร้อนผ่าวกันแล้ว” เธออดข�ำพ่อแม่ไม่ได้ วันที่เธอ
น�ำใบจบการศึกษากับทรานสคริปต์มาให้ ท่านก็รีบเดินออกไปโม้กับ
คนแถวนี้ให้รู้กันทั่ว ว่าลูกฉันนี่ละจบปริญญาตรีเชียวนะ ใครอย่าได้
มาสบประมาท
ว่าไปแล้ว คุณวันชัยกับคุณภัสราก็ร้ายไม่เบาเลยละ ฮ่าๆ
หลังจากนั่งคุยเล่นดูรายการโปรดด้วยกันสักพัก พ่อก็เดินไปดู
ประตูว่าล็อกเรียบร้อย แล้วไปนอนบ้าง เธอจึงเก็บของปิดไฟชั้นล่าง
เพื่อขึ้นห้องนอน
พอปิดไฟ มีเพียงแสงที่ลอดเข้ามาทางหน้าต่างเหล็กดัด หัวถึง
หมอนแทนที่จะหลับ แต่กลับนอนลืมตาโพลงอยู่เช่นนั้น เมื่อใจดัน
กระหวัดไปนึกถึงชายหนุ่มที่มาส่งเธอเข้า
แปลกจังทีแ่ ววตาวิบวับระคนเศร้าโศกของเขายังติดอยูใ่ นหัวไม่
อาจลบเลือนได้เลย ยามหลับตากลับยิ่งแจ่มชัด ในความมีเสน่ห์ชวน
ลุม่ หลงนัน้ เมือ่ มองลึกลงไป เธอเห็นความเศร้าและเย็นชาทีก่ ดั กินเขา
อยู่ อะไรนะที่ท�ำให้คนใจดีอย่างเขามีแววตาแบบนี้
เธอไม่ได้คิดถึงเขาแบบที่ผู้หญิงคนหนึ่งตกหลุมรักใครสักคน
แต่มันเป็นภาพจ�ำที่ติดอยู่ในหัว
สงสารเหรอ ไม่น่าใช่
แล้วความรู้สึกนี้มันเรียกว่าอะไรกันนะ
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เห็นอกเห็นใจ? ใช่...โอ๊ย นี่เธอคงจะบ้าไปแล้ว เขาออกจะรวย
เพอร์เฟกต์ หล่อร้ายชวนหลงใหลขนาดนัน้ คงมีคนรายล้อมเต็มไปหมด
โดยเฉพาะสาวๆ เฮ้อ...นอนดีกว่า
ทว่าจนแล้วจนรอดภัสสรก็ไม่อาจข่มตาหลับลงได้ เมื่อแววตา
วิบวับระคนเศร้าของชายหนุม่ ใจดีคนนัน้ ยังติดตาติดใจไม่ยอมออกไป
ไหน กระทั่งง่วงจัดจึงผล็อยหลับไปเอง
ปรเมศวร์ขับรถเข้าไปในคฤหาสน์ที่กว้างใหญ่และโอ่อ่า
สวนแบบอังกฤษตามไฟไว้ตลอดเส้นทางทีร่ ถวิง่ ไปจนถึงหน้าบ้าน และ
ขับไปจอดในโรงรถ จากนัน้ จึงเดินเร็วๆ เข้าไปในตัวคฤหาสน์ เขามอง
นาฬิกาข้อมือที่บอกเวลาเกือบห้าทุ่ม บิดามารดาคงขึ้นนอนกันหมด
แล้ว มีสาวใช้วงิ่ ออกมารับหน้า เพือ่ สอบถามว่าเขาต้องการอะไรหรือไม่
เขาเลยบอกให้ไปนอนเสีย
ชายหนุม่ เพียงเดินขึน้ บันไดตรงโถงกลางไปเงียบๆ ห้องของเขา
อยู่ตรงกลางๆ ของบ้าน ในขณะที่พ่อกับแม่อยู่ห้องทางปีกขวา บ้าน
หลังนี้ทั้งใหญ่และกว้างขวางตามสไตล์ยุโรปที่เน้นความหรูหราและ
อลังการ ไม่ใช่สไตล์ของเขา แต่ก็อยู่มาตั้งแต่เด็ก จนไปอยู่อเมริกา
และได้กลับมาอยู่ถาวรอีกครั้ง
ปรเมศวร์เปิดประตูห้องอันกว้างขวางราวกับโรงแรมห้าดาว ที่
แบ่งโซนห้องนอน ห้องแต่งตัว ชุดโซฟานั่งเล่น และห้องน�ำ้ ระเบียง
ทุกอย่างดูหรูหราและสะดวกสบายราวกับเขาเป็นเจ้าชายก็ไม่ปาน
ชายหนุ่มถอดเสื้อสูทออกพาดไว้บนโซฟา จากนั้นจึงเดินเข้าไป
ในส่วนห้องแต่งตัว ถอดเสื้อผ้าเครื่องกายเพื่ออาบน�้ำช�ำระร่างกาย
ปกติเขาจะใช้เวลาในการแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน�ำ้ เพื่อผ่อนคลายจาก
การท�ำงานค่อนข้างนาน แต่วันนี้เขาอยากนอนมากกว่า จึงใช้เวลา
อาบน�้ำและใส่เสื้อผ้าไม่นาน ก็ออกมานอนบนเตียง ก�ำลังจะปิดไฟ
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นอนก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้
เขาลุกจากทีน่ อนไปยังชุดโซฟานัง่ เล่นทีต่ วั เองพาดเสือ้ สูทเอาไว้
บนพนักพิง ล้วงลงในกระเป๋าเสือ้ ไม่มขี องทีต่ ้องการ เลยเดินเข้าไปใน
ห้องแต่งตัว ค้นหาอะไรบางอย่างกับเสือ้ ผ้าทีว่ างพาดเอาไว้บนราวเตีย้
ซึ่งตอนสายๆ สาวใช้จะเข้ามาแยกเสื้อผ้าไปซักรวมถึงเข้ามาท�ำความ
สะอาดห้อง ที่สุดชายหนุ่มยิ้มออกมาทันทีเมื่อค้นในกระเป๋ากางเกง
แล้วหยิบผ้าเช็ดหน้าสีขาวออกมา
มันมีรอยเปรอะช็อกโกแลตนิดหน่อย เขาเดินถือมันออกมาแล้ว
นัง่ ตรงปลายเตียง กางผ้าผืนเล็กสีขาวออก ก็เห็นว่าทีม่ มุ หนึง่ มีลายปัก
ดอกไม้ใบไม้เล็กๆ ประกอบขึ้นเป็นรูปตัว P อย่างน่ารัก
ตัว P คงย่อมาจาก ‘พัด’ สินะ...ปรเมศวร์ใช้นิ้วลูบบนลายปัก
นัน้ สังเกตเห็นว่ามันไม่ได้สวยสมบูรณ์แบบนัก ลายปักยังโย้ๆ เย้ๆ คง
เพิ่งหัดปัก
ตลกดี...คิดแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างเผลอไผล ดวงตาพราวระยับ
โดยไม่รู้ตัว
เขาใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับปลายผ้าทั้งสองขึ้นส่องก็รู้สึกขัดใจกับ
รอยเปือ้ นช็อกโกแลตเล็กๆ นัน่ จึงเดินเข้าห้องน�ำ้ ไปทีอ่ า่ งล้างหน้า ซัก
ด้วยสบูเ่ หลวโดยขยีเ้ บาๆ ไม่นานก็ลา้ งออก แล้วตากไว้กบั ราวพาดผ้า
ที่ผนัง ผ้าผืนบางๆ ผึ่งลมไว้ไม่กี่ชั่วโมงก็แห้ง เพราะอยู่ใกล้หน้าต่าง
บานเล็กที่ระบายอากาศ
ปรเมศวร์เดินกลับออกมาด้วยสีหน้าผ่อนคลาย แล้วกลับขึน้ ไป
นอนบนเตียงกว้างตามเดิม ปิดไฟจะนอนก็นอนไม่หลับตามทีต่ งั้ ใจไว้
ภาพหญิงสาวตัวเล็กๆ ผมยาว ไว้ผมหน้าม้า ตาโตแบ๊วๆ เหมือนลูก
แมว กลับแจ่มชัดในความทรงจ�ำ เขาแทบจะได้ยนิ เสียงเมีย้ วๆ อยูข่ า้ ง
หูด้วยซ�้ำ
ท่าทีหงอๆ แต่เวลาไม่พอใจที่ได้ยินเขาพูดผิดหูขึ้นมา ก็เหมือน
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จะตาวาววับพร้อมจะโต้กลับอย่างไม่เกรงกลัวทันที
ถ้าไม่ถึงบ้านเธอก่อน เขาอาจจะได้เห็นคนตัวเล็กขี้โมโหก็ได้
เวลาโกรธแล้วตอบโต้จะเป็นอย่างไรนะ เขาชักอยากเห็นเสียแล้วสิ
แมวน้อยจะมีเขี้ยวเล็บอะไรเจ็บแสบขนาดไหน
หรือบางทีอาจขย�ำ้ เขาด้วยเขี้ยวคมเล็กๆ เมื่อยามจวนตัว...
“หึๆ” ปรเมศวร์ยิ้มกริ่มทีเดียวเมื่อคิดว่าอาจถูกอีกฝ่ายฝังเขี้ยว
ลงบนต้นคอ หากไปแหย่แมวน้อยให้โกรธ
“แม่ครับ ช่วยด้วย แม่ ผมเจ็บ โอ๊ย พีค่ รับ อย่าท�ำผมเลย
ผมเจ็บ ผมจะไม่ดื้อไม่ซน ผม...ฮือๆ”
เด็กชายปารมีร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วยความเจ็บปวด เขาเผลอ
ท�ำแก้วน�้ำล้มลง ด้วยกลัวว่ามันจะกลิ้งตกโต๊ะลงไปแตก เขาเลยรีบ
ตะปบแก้วเอาไว้ แต่แทนทีจ่ ะคว้าไว้ได้ เหตุการณ์กลับยิง่ เลวร้ายกว่า
เดิม เมื่อแก้วล้มลงพร้อมกับที่มือน้อยปัดโดนถ้วยแกงกะทิหมูใส่ฟัก
คว�ำ่ ไปด้วย มันไหลนองบนโต๊ะและโดนเสือ้ ผ้าสามีใหม่ของแม่ทนี่ งั่ ตรง
ข้ามเปรอะเต็มไปหมด
‘เสื้อกู ไอ้ปลา มึง!’
หลังจากนัน้ เขาก็ถกู ชายหนุม่ ทีอ่ ายุนอ้ ยกว่าแม่หลายปีตบอย่าง
แรงจนร่วงตกเก้าอี้ ถลาลงไปนอนเค้เก้กบั พืน้ ก�ำลังงงๆ กับแรงกระทบ
ที่ถูกมือใหญ่ฟาดเผียะกึ่งกกหูกึ่งแก้ม ได้ยินเสียงลั่นเปรี๊ยะในหู แก้ม
ชาร้อน สมองมึนเบลอ เข่าและแขนที่ลงถึงพื้นก่อนมีรอยแตกจนรู้สึก
แสบ
‘ไอ้เด็กเหีย้ มึงท�ำอะไรของมึงเนีย่ มึงท�ำเสือ้ กูเปือ้ นหมดเลยเห็น
มั้ย ไอ้จัญไร’
‘วี ปลามันไม่ได้ตงั้ ใจ’ แทนทีป่ รารถนาจะลุกขึน้ มาดูลกู ชาย แต่
กลับรีบไปดูเสื้อผ้าของผัวหนุ่ม พลางหันมาด่าเด็กชายอย่างโมโห
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‘ไอ้ปลา แกนี่มันโง่จริงๆ ทั้งโง่ทั้งเซ่อ โอ๊ย มึงนี่มันน่าร�ำคาญ
จริง พ่อมึงก็ผลักภาระ เอามึงมาให้กู สารเลวจริงๆ’ ว่าพลางก็หันไป
หาผ้ามาเช็ดให้ผวั รักอย่างพะเน้าพะนอ ไม่แม้แต่จะมาสนใจว่าลูกชาย
เป็นอย่างไรบ้าง
เด็กชายปลาลุกขึน้ มานัง่ แผลเก่ายังไม่ทนั หาย แผลใหม่บนเข่า
และศอกก็มาใหม่ รอยฟกช�้ำทั้งเก่าและใหม่ปะปนกันหลายจุด เมื่อ
เจ็บ เด็กที่ผิวเนื้ออ่อนก็ร้องไห้ออกมา ยิ่งร้องไห้เสียงดัง ผัวใหม่แม่ก็
ปรี่เข้ามาเตะซ�้ำจนเขาตัวงอ จุกจนร้องไม่ออก
หู ข ้ า งที่ ไ ม่ โ ดนตบได้ ยิ น เสี ย งชายใจร้ า ยด่ า ทอเขาเสี ย งดั ง
เหมือนว่านายวีระจะเข้ามาเตะซ�ำ้ แต่แม่ทยี่ นื ตัวสัน่ หน้าซีดรีบร้องห้าม
ออกมา พร้อมกับดึงตัวชายหนุ่มเอาไว้
แม่ช่วยเขาแล้ว แม่ปกป้องเขา...
เด็กน้อยยิม้ ออกมาเมือ่ ลืมตาขึน้ มอง ตอนนีเ้ ขาทัง้ เจ็บปวดและ
ระบมไปหมด
‘อย่าวี...อย่าท�ำมันเลย เดี๋ยวมันตายขึ้นมาหรอก’
แต่...เหมือนว่าแม่จะไม่ได้ช่วยเขา แม่เพียงเป็นห่วงว่าผู้ชาย
ใจร้ายที่เป็นผัวแม่จะถูกต�ำรวจจับ
แม่ไม่ได้ปกป้องเขา...แม่ไม่เคยปกป้องเขาเลยด้วยซ�ำ้
ไหนใครบอกว่าคนที่รักเราที่สุดก็คือพ่อแม่ แล้วแม่ที่กอดผู้ชาย
ที่ท�ำร้ายลูกตัวเองคนนี้ล่ะ...
เด็กชายปลาร้องไห้ออกมาอย่างสิน้ หวัง แต่ตอนนีเ้ ขาเจ็บเหลือ
เกิน ไม่มีใครช่วยเขาได้
เขาไม่มใี ครเลย เขาก�ำลังจะตายใช่ไหม...ถ้าเขาตายไป คงมีแต่
คนดีใจ ตัวภาระทีไ่ ม่มปี ระโยชน์กบั ใคร ตัวภาระทีน่ า่ รังเกียจ คนทีไ่ ม่มี
ใครต้องการอย่างเขาไม่น่าเกิดมาเลย
เขาเหนื่อยล้าและเจ็บจนทนไม่ไหวแล้ว เขาไม่อยากลืมตาขึ้น
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มาบนโลกใบนี้อีก ท�ำไมโลกใบนี้โหดร้ายกับเขานัก ท�ำไม...
เขาไม่อยากหาค�ำตอบแล้ว เขาอยากพัก...พอแล้วกับโลกใบนี้
เด็กชายปลาหลับตาพร้อมกับความมืดที่เข้าครอบง�ำ สติหลุด
ลอยไปกับความบอบช�้ำทั้งร่างกายและจิตใจ
“แม่...” เสียงทุม้ แหบต�่ำเปล่งออกมาอย่างยากเย็น พร้อมกับที่
เขาลืมตาขึ้นมาท่ามกลางความมืด แสงที่สาดเข้ามาทางหน้าต่างใน
คืนเดือนหงายท�ำให้มองเห็นข้าวของภายในห้องได้เลือนรางเมือ่ มีนำ�้ ตา
ไหลอาบใบหน้า ชายหนุม่ กวาดตามองไปรอบๆ พลางถอนหายใจออก
มา
ปรเมศวร์ลุกขึ้นนั่งบนเตียงกว้าง เกลี่ยน�้ำตาของเด็กชายออก
จากแก้มเบาๆ ความหดหูแ่ ละเศร้าเกาะกินจนหน่วง หนาวเหน็บเข้าไป
ถึงหัวใจ ความฝันเมื่อครู่ช่างแจ่มชัดกว่าครั้งไหนๆ เขาไม่ได้ฝันถึงวัย
เด็กมานานมากแล้ว และในความฝันนัน้ ล้วนเป็นความทรงจ�ำเก่าก่อน
ที่เคยเกิดขึ้นจริง
มันติดอยูใ่ นความทรงจ�ำในวัยเด็กทีไ่ ม่เคยลบเลือนไปจากใจได้
เลย
ชายหนุ่มลุกจากเตียงไปยืนกอดอกริมหน้าต่างบานยาว ทอด
สายตามองลงไปยังสวนสวยที่ตามไฟเอาไว้
เกิดอะไรขึน้ กับเขา ท�ำไมจึงฝันถึงเรือ่ งราวในวัยเด็กขึน้ มา เป็น
เพราะเขามาอยูเ่ มืองไทยและรูอ้ ยูแ่ ก่ใจว่า คนทีท่ �ำร้ายจิตใจอยูไ่ ม่ไกล
จากอิทธิพลของเขาที่จะยื่นมือไปจัดการเมื่อไรก็ได้
ปรเมศวร์ให้คนตามสืบว่าผู้หญิงใจร้ายคนนั้นอยู่ที่ไหน และ
ผูช้ ายคนนัน้ ทีเ่ คยท�ำร้ายเขาอย่างแสนสาหัสเป็นอย่างไร ตอนนีข้ อ้ มูล
อยู่ในมือของเขาหมดแล้ว เวรกรรมได้ตามสนองผู้หญิงคนนั้นอยู่ไม่
น้อยเลย
ผูห้ ญิงคนนัน้ ทัง้ แก่และทรุดโทรมลงมาก ในขณะทีม่ นั คนนัน้ เข้า
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สู่วัยกลางคนและไม่ได้ซื่อสัตย์กับเจ้าหล่อน แต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังทน
อยู่กับมันและหาเงินมาปรนเปรอมันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
ส่วนชายผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อของเขาซึ่งก็อายุมากตามวัย แต่ดู
ภูมฐิ านขึน้ และอยู่กบั ครอบครัวใหม่อย่างมีความสุข คงลืมไปแล้วว่า
ยังมีลูกชายอยู่อีกคน หึๆ
ปรเมศวร์เหยียดยิ้มมุมปาก เยาะเย้ยให้ความเห็นแก่ตัวของ
มนุษย์ผู้ได้ชื่อว่าเป็นพ่อแม่...
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