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บทนำ�

"เป็นยังไงบ้างปุณ คิดว่าพอไหวไหม"

ปุณณมาก�าลังนั่งก้มหน้าก้มตาท่องรายละเอียดของคอร์สเสริม 

ความงามและเทคโนโลยีต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องอย่างขะมักเขม้น เสียงถาม 

ฉุดให้เธอเงยหน้าขึ้นมา พอเห็นว่าเป็นเพ็ญพรเธอก็ฉีกยิ้มส่งไปให้

"ไหวค่ะ ต้องไหว...ปุณจ�าพวกคอร์สท่ีตวัเองอยากท�าเองได้แล้ว ท่ีเป็น 

ปัญหาตอนนี้คือพวกชื่อเทคโนโลยีไฮโซๆ ทั้งหลายมากกว่า พวกนี้จ�ายาก

จัง แต่อีกสักพักน่าจะจ�าได้หมดค่ะ"

"ใหม่ๆ ก็อย่างนี้ทุกคนแหละ อยู่ๆ ไปพอได้ยินได้ใช้บ่อยๆ ก็จะจ�าได้

ไปเอง พอเข้าใจแล้วจะดีกว่าท่องนะ สิ่งท่ีส�าคัญท่ีสุดส�าหรับท่ีนี่คือการ

รับรองลูกค้า ยังไงก็สังเกตเวลาเพื่อนๆ ดูแลลูกค้าให้มากๆ ล่ะ"

"ค่ะ" ปุณณมารับค�า รอจนอีกฝ่ายผละไปแล้วจึงก้มหน้าก้มตาอ่าน

เอกสารในมือต่อ

หญิงสาวเพิ่งออกจากงานพนักงานขายในห้างสรรพสินค้าและย้าย 

มาท�างานท่ี 'มาดมัวแซล บิวตี้ คลินิก' สถาบันเสริมความงามครบวงจร

ระดับห้าดาวซ่ึงตั้งอยู่ในส่วนพลาซ่าของห้างสรรพสินค้าแห่งเดิม คนท่ี
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ชักชวนให้เธอมาท�างานคือคุณหมอโอ๋ซ่ึงเป็นเจ้าของคลินิก หล่อนไป 

ซ้ือของในห้างบ่อยๆ จนคุน้เคยกบัเธอในระดบัหนึง่ พอรูว่้าเธอจะออกจากงาน 

หล่อนเลยชวนเธอมาท�างานด้วยกนัเพราะเห็นว่าเธอเป็นคนมีมนษุยสมัพันธ์

ดีและพูดภาษาอังกฤษใช้ได้ ส่วนเพ็ญพรซึ่งเพิ่งผละไปเมื่อครู่เป็นผู้จัดการ

ของคลินิก

หลังจากไปเข้ารับการอบรมสั้นๆ เมื่อสัปดาห์ก่อน วันนี้ปุณณมาก็ได้

เริ่มท�างานเป็นวันแรกในต�าแหน่ง 'ท่ีปรึกษาด้านความงาม' หน้าท่ีหลักๆ 

ของเธอคือแนะน�าผลิตภัณฑ์และดูแลลูกค้า เรื่องเวลาท�างานและเงินเดือน

ก็ไม่ต่างจากงานเดมิของเธอเท่าไหร่ แต่งานนีจ้ะมรีายได้เสรมิแบบเป็นกอบ 

เป็นก�าจากค่าคอมมิชชั่นรวมถึงทิปจากลูกค้า

มาดมวัแซลเป็นสถาบันเสรมิความงามระดบัห้าดาว ราคาจงึแพงระยับ 

ลกูค้าท่ีมาใช้บรกิารล้วนต้องกระเป๋าหนกัเป็นธรรมดา และส่วนใหญ่ทิปกจ็ะ

หนกัตามไปด้วย...ลกูค้าประจ�าของคลนิกิจะมีพนกังานคูใ่จหรอืท่ีเรยีกว่าโฮสต์ 

ซ่ึงพนักงานแต่ละคนจะหวงแหนลูกค้าประจ�าของตัวเองมากเพราะถือเป็น

แหล่งเงินแหล่งทอง ส่วนใหญ่พนักงานใหม่อย่างเธอก็จะได้รับรองลูกค้า

ท่ีมาไม่บ่อยหรอืลกูค้าหน้าใหม่ ซ่ึงเธอก็ได้รบัค�าบอกเล่าให้พยายามยึดโยง

ลูกค้าเหล่านั้นไว้กับตัวเองให้ได้

อย่างไรก็ตาม สาเหตุท่ีหญิงสาวเลือกย้ายมาท�างานท่ีมาดมัวแซล

ไม่ใช่เพราะเรื่องเงินหรือแค่อยากเปลี่ยนงาน แต่เป็นเพราะลูกค้าคนหนึ่ง

ของที่นี่อาจเป็นแม่ที่ทอดทิ้งเธอไปตั้งแต่ยังแบเบาะ!

ปุณณมาไม่เคยรูจ้กัท้ังพ่อและแม่...โฉมฉาย แม่ของเธอออกเดนิทาง

จากหมู่บ้านหนองยาวน้อยมาท�างานในกรงุเทพฯ ตัง้แต่วยัรุน่ แต่แล้ววันหนึง่ 

หล่อนกพ็าเดก็ทารกกลบับ้านไปให้ยายเสีย้นผู้เป็นแม่เลีย้งโดยไม่ได้บอกว่า

ใครเป็นพ่อ จากนั้นโฉมฉายก็จากไป ทิ้งเธอไว้ในความดูแลของยายโดยที่

หล่อนไม่ได้กลับบ้านเกิดอีก เพียงส่งเงินมาให้พักหนึ่งแล้วก็เงียบหายไป 
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กระทั่งชื่อปุณณมาที่เธอใช้อยู่ทุกวันนี้โฉมฉายก็ไม่ได้เป็นคนตั้งให้

ในความรู้สึกของเธอแม่เหมือนตายจากไปแล้ว ยายเสี้ยนกลายเป็น

แม่ของเธอแทน ท่านเลี้ยงดูเธออย่างเอาใจใส่ โดยได้รับความอนุเคราะห์

จากครอบครัวของชัยสิทธิ์กับจีรกัญญา สองสามีภรรยาคหบดีแห่งหมู่บ้าน

หนองยาวใหญ่ซึ่งอยู่ร่วมต�าบลหนองยาวด้วยกัน เนื่องจากตอนที่โฉมฉาย

พาเธอกลับบ้านจีรกัญญาเพิ่งคลอดปัณฑารีย์ไม่นานเลยมีน�้านมปันให้เธอ 

ช่ือปุณณมาหล่อนก็ช่วยตั้งให้ซ่ึงโฉมฉายก็เห็นชอบ และหล่อนยังช่วย 

สั่งสอนเธอกับดูแลยายเสี้ยนมาตลอด เธอเติบโตมากลายเป็นเพื่อนสนิทที่

แทบจะเป็นพี่น้องของปัณฑารีย์ กระท่ังเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพวกเธอ 

สองคนก็ย้ายมาเรียนในกรุงเทพฯ ด้วยกัน ท่ีเธอเรียนจบมาได้อย่าง

ปลอดภัยก็ต้องยกให้เป็นความดีของเพ่ือนท่ีช่วยติวช่วยสอนเธอซ่ึงเป็น 

คนหัวไม่ดี พูดตามจริงถ้าไม่ได้ครอบครัวของปัณฑารีย์ ป่านนี้เธอกับยาย

จะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก็ไม่รู้

ความจรงิหลงัจากเรยีนจบปุณณมาตัง้ใจจะกลบัไปอยู่บ้านต่างจงัหวัด

เพื่อดูแลยาย แต่ยายกลับบอกให้เธออยู่กรุงเทพฯ ต่อ โดยให้เหตุผลว่าที่

บ้านนอกไม่มีงานดีๆ  ให้ท�า หากลกึลงไปเธอทราบว่ายายอยากให้เธอตามหา 

โฉมฉาย เธอไม่แน่ใจว่าอยากเจอแม่หรอืเปล่า เพราะชีวิตในปัจจบัุนกถ็อืว่า

อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่แล้ว การที่แม่ทิ้งทั้งเธอและยายไปยี่สิบกว่าปีก็บอกอะไรๆ 

ได้มากมาย เธอยังเคยคิดว่าถ้าแม่ตายไปแล้วอาจดีเสียกว่า เพราะนั่น

หมายความว่าอีกฝ่ายไม่ได้อยากท้ิงครอบครัวไปจริงๆ...ทว่าเมื่อไม่นาน 

มานี้ตอนไปเท่ียวงานแฟร์ของโรงเรียนสตรีแห่งหนึ่งเธอบังเอิญได้พบกับ

สตรีวัยกลางคนคนหนึ่งท่ีมีรูปลักษณ์คล้ายคลึงกับยายเสี้ยนสมัยท่ียัง 

อายุน้อยกว่านี้แทบไม่ผิดเพี้ยน นั่นท�าให้เธอช็อกไปเลย

ปุณณมาไม่ได้เข้าไปทัก รวมถึงไม่ได้ตามผู้หญิงคนนั้นไป การเจอ 

อีกฝ่ายท่ีโรงเรยีนบ่งบอกว่าถงึหล่อนจะเป็นแม่ของเธอจรงิๆ กเ็ป็นไปได้ว่า

Page_������.indd   9 6/13/2559 BE   13:17



อิงรัก

10

หล่อนอาจมีลูกใหม่ไปแล้ว ดังนั้นเธอจึงคิดว่าการไม่ต้องรับรู้เรื่องราวใดๆ 

ต่ออาจจะดีกว่า เธอคดิอย่างนัน้จนกระท่ังบังเอญิได้พบผูห้ญิงคนเดมิอกีครัง้ 

ที่ห้างนี้ เธอไม่ได้เดินตาม แต่ได้เห็นอีกฝ่ายเดินเข้ามาในมาดมัวแซล เมื่อ

ประจวบเหมาะกบัท่ีเธอคดิจะลาออกจากงานเดมิแล้วคณุหมอโอ๋ชักชวนให้

มาท�างานด้วยกันพอดี เธอจึงคิดว่าลองดูก็ไม่เสียหาย

ถึงแม้ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นแม่เธอจริงหรือเปล่าก็ไม่ส่งผลใดๆ ต่อชีวิต

เธอเลยก็ตาม...
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อันนี้ถูกแฮะ...เออ หรือว่าที่อื่นจะถูกกว่า...

ปุณณมายืนจ้องผงซักฟอกย่ีห้อและสตูรท่ีใช้ประจ�าซ่ึงเวลานีเ้หลอือยู่

ไม่กีถ่งุบนช้ันวาง ส่วนมือกค็วานไปในกระเป๋าสะพายเพ่ือหาโทรศพัท์มือถอื

จรีกญัญามบ้ีานหลงัหนึง่อยู่ในซอยเจ้าคณุเสอื ซอยนีต้ัง้อยู่ใจกลางเมอืง 

และเป็นท่ีรูจ้กัในฐานะแหล่งอาศยัของผูม้อัีนจะกนิ เธอกบัปัณฑารย์ีจึงสบาย

เพราะมีท่ีพักแสนสะดวกสบายแถมมีสิ่งแวดล้อมท่ีดีโดยไม่ต้องเสียเงิน 

ค่าเช่าซ่ึงก็นับว่าประหยัดไปได้มาก หลังจากเรียนจบและได้งานท�าเธอก็

อาสาจะจ่ายค่าน�า้ค่าไฟเอง หากเพือ่นบอกว่าบ้านเป็นของจีรกญัญา หล่อน

กเ็ป็นแค่ผูอ้าศยัฟรเีหมือนกนั ดงันัน้จงึจบลงด้วยการท่ีปัณฑารย์ีจะเป็นคน

จ่ายค่าไฟ ปุณณมาจะเป็นคนจ่ายค่าน�า้กบัซ้ือของใช้ในบ้าน ส่วนค่าอาหาร

ก็หารสอง

ปุณณมาให้เงินยายเสี้ยนใช้ทุกเดือนเพื่อท่ียายจะไม่ต้องท�างานหนัก

อีก และส่วนท่ีเหลือจากค่าใช้จ่ายจ�าเป็นท้ังหมดเธอก็เก็บออมไว้ส�าหรับ

อนาคต ถงึจะทราบว่าครอบครวัของเพ่ือนพร้อมจนุเจอืโดยไม่ถอืเป็นบุญคณุ 

หากถ้าไม่จ�าเป็นเธอก็ไม่อยากรบกวนพวกเขา เพราะที่ผ่านมาก็เรียกได้ว่า

บทที่ 1
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ชัยสทิธิก์บัจรีกญัญาท้ังเลีย้งดแูละส่งเสยีเธอเรยีนจนจบซ่ึงกน็บัว่ามากแล้ว 

ตัวปัณฑารีย์พอรู้ว่าเธอจะอยู่กรุงเทพฯ หล่อนก็ตัดสินใจอยู่ต่อด้วยท้ังท่ี 

ไม่จ�าเป็นสักนิด เพราะหล่อนท�างานเป็นฟรีแลนซ์ ถึงอยู่กรุงเทพฯ ก็แทบ

ไม่ออกจากบ้าน ไม่ต่างอะไรกับอยู่บ้านต่างจังหวัดเลย ท้ังหมดท้ังมวลนี้

เธอยังไม่รู้จะตอบแทนอย่างไรด้วยซ�้า ดังนั้นตอนนี้เธอเลยพยายามจะ

ประหยดัเพือ่เหลอืเงนิเกบ็ออมให้มากท่ีสดุ อย่างหนึง่ท่ีเธอท�าเสมอคอืการ

เทียบราคาสนิค้า โดยหลกัๆ กจ็ะเป็นราคาท่ีซูเปอร์มาร์เกต็ในคอมมิวนติีม้อลล์ 

หน้าปากซอยเจ้าคุณเสือกับซูเปอร์มาร์เก็ตในห้างที่เธอท�างานอยู่

หญิงสาวไล่สายตาดูรายการสินค้าและราคาท่ีท�าเป็นไฟล์โน้ตไว ้

อย่างดีในมือถอื จนปัณฑารย์ียังเคยแซวว่าตอนเรยีนเธอไม่ยักตัง้ใจจดโน้ต

เป็นระบบระเบียบขนาดนี้ แต่ถูกกว่าบาทเดียวก็คือถูกกว่า เม่ือรวมกัน

หลายๆ ชิน้หลายๆ ครัง้เข้ามันกก็ลายเป็นเงนิหลายบาท ดงันัน้ถงึจะยุง่ยาก

สักหน่อยหากเธอก็ยังมุ่งมั่นท�าการเทียบราคาต่อไป

เออ ที่นี่ถูกกว่าจริงๆ วันนี้ลดวันสุดท้ายพอดีด้วย ดีจังที่แวะซื้อของ

วันนี้...

เม่ือตรวจสอบจนแน่ใจแล้วปุณณมาก็เก็บมือถือแล้วหยิบผงซักฟอก

ลงรถเข็น ก่อนจะเข็นรถต่อไปยังแผนกอาหารสดเพ่ือซ้ือขนมปัง ด้วย 

ความที่วันนี้เธอเข้างานกะแรกเลยเลิกงานไม่ดึก แต่กว่าจะกลับมาถึงซอย

เจ้าคณุเสอื ในซูเปอร์มาร์เกต็ก็ไม่ค่อยมีลกูค้าแล้ว ชายหนุม่ร่างสงูโปร่งซ่ึง

เดินไปหยุดตรงหน้าตู้อาหารแช่แข็งจึงสะดุดสายตาของเธออย่างง่ายดาย

นั่นมันฤๅษีเทียนนี่!

ปุณณมาตาโต...ฤๅษีเทียนคือเพื่อนบ้านของเธอเอง บ้านของเธออยู่

ในซอยแยกท่ีห้า หัวมุมแยกเป็นท่ีดนิเปล่า ถดัมาเป็นบ้านท่ีทิเนศร์ ลกูชาย

นายหัวจากแดนใต้เช่าเอาไว้และไปๆ มาๆ ตอนนีอ้รวรรณแม่ของเขามาอยู่แทน 

ถดัจากนัน้จงึเป็นบ้านของเธอกบัปัณฑารย์ี และบ้านหลงัถดัไปกค็อืบ้านของ

Page_������.indd   12 6/13/2559 BE   13:17



13

Andra

ฤๅษีเทียน...ความจรงิชายหนุม่นามว่าเทียนรายนีก้เ็ป็นคนธรรมดาๆ ไม่ใช่

ฤๅษี แต่ด้วยพฤติกรรมแปลกประหลาด เก็บเนื้อเก็บตัว ไม่สุงสิงกับใคร 

แถมดูเหมือนชอบท�าอะไรๆ ตอนกลางคนืของเขาท�าให้เธอกบัเพือ่นตัง้ฉายา 

เขาว่าฤๅษีเทียน

จะว่าไปนี่อาจเป็นครั้งแรกเลยท่ีเธอได้เห็นอีกฝ่ายในท่ีท่ีมีแสงสว่าง

มากพอให้เห็นอะไรต่อมิอะไรชดัๆ แบบนี ้ดงันัน้เธอจงึอดไม่ได้ท่ีจะปล่อยมือ 

จากรถเข็นแล้วสืบเท้าเข้าไปใกล้เพื่อมองหน้าเขาเสียหน่อย...ก็ขนาดตอน

ย้ายเข้าบ้านเขายังมาตอนกลางค�่ากลางคืนจนเธอนึกว่าเป็นโจรหรือวัยรุ่น

งัดบ้านเข้าไปมั่วสุม ถ้าไม่บังเอิญเจอกันจังๆ จนเขาต้องแนะน�าตัวอย่าง

เสยีไม่ได้พวกเธอกค็งไม่รูช่ื้อของเขา หลงัจากนัน้เธอกแ็ค่เห็นเขาวอ็บๆ แวบ็ๆ 

ไม่เคยคุยกันอีก ซ�้าเม่ือไม่นานนี้เกิดเหตุมีคนมาด้อมๆ มองๆ แถวบ้าน  

ซ่ึงท�าให้พวกเธอได้ค้นพบว่าเขามี 'ลกูน้อง' ระวังภยัให้ ท่าทางการท่ีเขาย้าย

มาอยู่บ้านข้างๆ และเกบ็เนือ้เกบ็ตวัจนประหลาดน่าจะเป็นเพราะมีโจทก์!

เหย หล่ออ้ะ!!!

คนืแรกท่ีได้เจอกนัปุณณมามัวแต่ตืน่เต้นและแสงไฟหน้าบ้านก็ไม่ได้

สว่างอะไรนกั ภาพจ�าในหัวเธอกค็อืเขาเป็นผูช้ายตี๋ๆ  ทว่าพอได้เห็นใบหน้า

เขาชัดๆ อีกครั้งเธอก็ถึงกับตาโต เขาขาวจัด สูงโปร่ง หน้ามีเค้าจีนแต่ก็ 

ไม่ได้ตี๋ขนาดที่เธอจ�าได้ ตาเรียวชั้นเดียว ไม่รู้เพราะคิ้วเข้มๆ ของเขาหรือ

เปล่าที่ท�าให้ดวงตาของเขาดูคม แต่ที่แน่ๆ แนวเคราจางๆ ท�าให้หน้าเขาดู

คมเข้มในแนวดิบๆ เซอร์ๆ มองไปมองมาให้ความรู้สึกเหมือนเขาหลุด 

ออกมาจากซีรี่ส์เกาหลี...ยิ่งตอนนี้เขาใส่ชุดเสื้อยืดทับด้วยเสื้อแจ็กเก็ตกับ

กางเกงยีน ไม่ใช่ชุดด�าตั้งแต่หัวจรดเท้าเหมือนที่เคยเห็นคราวก่อนก็ท�าให้

ภาพลักษณ์ของเขาในสายตาเธอดูดีขึ้นมาทันใด

แต่เขาประหลาดนะ...ถึงหน้าตาดีแต่ก็ประหลาดอยู่ดี

ปุณณมาดงึตวัเองกลบัมา เธอมักจะตดัสนิคนจากรปูลกัษณ์ภายนอก 

Page_������.indd   13 6/13/2559 BE   13:17



อิงรัก

14

ใครหน้าดเุธอกส็รปุเอาเองว่าไม่ควรเข้าไปคยุ ใครยิม้แย้มเป็นมติรเธอกน็ยิม

ช่ืนชอบ ท้ังท่ีนิสัยแท้จริงของอีกฝ่ายอาจไปคนละทางกับภาพลักษณ์เลย

ก็ได้ ปัณฑารย์ีบ่นเรือ่งนีบ่้อยๆ และในเม่ือนสิยัตดัสนิคนจากความประทับใจ 

แรกเป็นนิสัยที่แก้ยาก เธอจึงใช้วิธีเตือนตัวเองซ�้าๆ หลังจากตัดสินอีกฝ่าย

แล้วแทน

หญิงสาวก�าลงัจะถอยกลบัไปหารถเขน็ ทว่าจู่ๆ ชายหนุม่กส็ะบัดหน้า

ขวับมามองเหมือนรู ้ตัวว่าโดนจ้องอยู่ท�าเอาเธอสะดุ ้งตกใจจนขาปัด  

พื้นรองเท้าส้นสูงคู่ท่ีใช้มานานของเธอลื่นปรื๊ดจนขาแยกไปคนละทาง 

สุดท้ายเธอก็ล้มลงไปกองบนพื้นในท่าขาข้างหนึ่งยืดตรงขณะท่ีอีกขา 

พับเพียบเรียบร้อย ดูเหมือนก�าลังเต้นบัลเลต์เวอร์ชั่นพิสดาร

"อูย"

ปุณณมาโอดโอย มือจับตรงเอวของตนเอง หากเมื่อเงยหน้าขึ้นแล้ว

เจอสายตาของเทียนจ้องตรงมาเธอก็ชะงัก จากนั้นก็รีบหลุบสายตาหลบ

เพราะคิดว่าเขาน่าจะรู้ตัวว่าเม่ือครู่เธอแอบมอง ร่างเล็กพยายามยันตัว 

ลุกข้ึนอย่างทุลักทุเล พอส�าเร็จก็แทบกระโจนไปหารถเข็นท่ีจอดท้ิงไว้ตรง 

ตู้แช่ตรงหัวมมุ ทว่ายังไม่ทันได้เข็นรถออกไปด้วยความเรว็แสงอย่างท่ีตัง้ใจ 

อยู่ดีๆ ก็มีเสื้อคลุมโปะลงบนไหล่ เธอหันไปมองแบบงงๆ แล้วก็ตาค้างเมื่อ

เห็นว่าคนเอาเสื้อมาโปะเป็นเพื่อนบ้านหนุ่มที่เธอแอบมองเมื่อครู่นี่เอง

"กระโปรงคณุ" เสยีงห้าวพูดสัน้ๆ จากนัน้กเ็ดนิจากไปพร้อมกบัตะกร้า

ท่ีเตม็ไปด้วยอาหารแช่แขง็และอาหารจากครวัร้อนซ่ึงมกัน�ามาลดราคาเพ่ือ

โละสต็อกหลังสามทุ่ม

กระโปรง? หญิงสาวงุนงงพลางเลื่อนมือลงไปหากระโปรงสั้น พบว่า

มนักอ็ยู่ในท่ีท่ีควรอยู่เรยีบร้อยด ีไม่ได้เลกิข้ึนสงู ลองไล่มอืไปทางด้านหลงั

ก็ยังไม่พบอะไรผิดปกติ แต่ก่อนจะดึงมือกลับเธอก็สะดุด ดวงตารีแบบ 

สาวหมวยเบิกกว้างเมื่อตระหนักว่ารอยผ่าด้านหลังนั้นสูงกว่าท่ีควรจะเป็น
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มากทีเดียว

เฮ้ย!!!

ปุณณมากรีดร้องอยู่ในอก จากความสูงของรอยผ่าในเวลานี้ไม่ต้อง

สงสัยเลยว่าเมื่อครู่เทียนต้องได้เห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นแน่นอน

โอ๊ย ไอ้ปุณ ท�าไมเฟอะฟะแบบนี้เนี่ย ฮือออ...

"ขอบพระคุณที่มาใช้บริการมาดมัวแซลค่ะ แล้วพบกันใหม่นะคะ"

หลังจากติดตามสังเกตการท�างานของพนักงานรุ ่นพ่ีได้สามวัน  

เพ็ญพรก็อนุญาตให้ปุณณมาบินเดี่ยว ลูกค้ารายแรกท่ีเธอได้ดูแลเป็นสตรี

วัยกลางคนซ่ึงเป็นลูกค้าเก่าของมาดมัวแซล เพียงแต่ไม่ได้มาประจ�าและ

ไม่ได้ซ้ือคอร์สต่อเนื่องเนื่องจากเจ้าตัวอยู่ต่างจังหวัด สองสามเดือนจะ 

เข้ามาท�าธรุะท่ีกรงุเทพฯ เสยีที และทุกครัง้จะแวะมาท�าสปานวดหน้านวดตวั 

อีกฝ่ายเป็นคนพูดจาค่อนข้างโผงผางแต่ก็ดูจริงใจดี โดยรวมแล้วถือว่า 

ผ่านไปได้ด้วยดี

"ไปส่งลูกค้าเรียบร้อยดีใช่ไหมปุณ"

หญิงสาวเดินกลับมาจากการส่งลูกค้าท่ีหน้าคลินิกแล้วได้พบกับ 

ผู้จัดการสาวใหญ่พอดี

"เรียบร้อยดีค่ะ ลูกค้าบอกว่าเดือนหน้าอาจมาอีกครั้งเพราะต้องมา

งานแต่งงานของหลานท่ีกรงุเทพฯ ยังบอกด้วยว่าจะโทรมานดักบัปุณก่อน"

"แสดงว่าลูกค้าติดนะ งั้นปุณไปท�าบันทึกเถอะ แล้วก็ลงช่ือปุณเป็น

โฮสต์ไปเลย"

"ค่ะ" ปุณณมารบัค�า รอจนอกีฝ่ายเดินผ่านไปแล้วจึงค่อยเดินอ้อมหลงั

เคาน์เตอร์ไปนั่งหน้าคอมพิวเตอร์

งานบริการลูกค้าของมาดมัวแซลไม่ได้จบแค่ส่งลูกค้าออกจากคลินิก

พร้อมความประทับใจ เม่ือลกูค้าออกไปแล้วพนกังานท่ีท�าหน้าท่ีดแูลลกูค้า
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จะต้องท�าบันทึกเกี่ยวกับลูกค้า ตั้งแต่บริการท่ีลูกค้าเลือกใช้ไปจนถึง 

สิ่งละอันพันละน้อยเกี่ยวกับความชอบของลูกค้าท่ีเก็บเกี่ยวได้ในการให้

บรกิาร ไม่ว่าจะจากการสงัเกตหรอืพดูคยุ บันทึกนีจ้ะช่วยเวลาพนกังานดแูล

ประจ�าตัวลกูค้าไม่อยูห่รอืกระท่ังเวลาพนกังานดแูลคนเก่าลาออกไป พนกังาน 

คนใหม่ก็จะสามารถรับช่วงต่อได้โดยไม่ติดขัด รายละเอียดมีตั้งแต่เรื่อง 

ส่วนตัวของลูกค้า หัวข้อที่ลูกค้าชอบคุย ไปจนถึงเพลงที่ลูกค้าชอบ ก็นับ

ว่าสมกับเป็นสถาบันเสริมความงามระดับห้าดาว

ประตูเลื่อนอัตโนมัติของคลินิกเปิดออก เพ่ือนร่วมงานของเธอซ่ึง 

เวลานี้เป็นเวรยืนข้างประตูส่งเสียงทักทายน�าทันที คนท่ีเหลือรวมถึง 

ปุณณมาส่งเสียงตามไปอย่างที่ได้รับการอบรมมา

"คุณเก๋ สวัสดีค่ะ" อรซึ่งเป็นพนักงานชั่วโมงบินสูงประจ�าคลินิกสาขา

นี้เดินออกไปต้อนรับลูกค้าทันที เป็นอันเข้าใจว่าหล่อนคือโฮสต์ของลูกค้า

รายนี้ "วันนี้เป็นคอร์สไดมอนด์นะคะ อรนัดคุณหมอโอ๋ไว้ให้แล้ว"

"ฉันเปลีย่นใจอยากมาสก์หน้ามากกว่าน่ะคณุอร คณุหมอคงไม่ว่านะ"

ลูกค้าสาวพูดด้วยน�้าเสียงและท่าทางท่ีแสดงให้เห็นว่าเคยชินกับการ

ออกค�าสั่ง ไม่ได้เกรงใจอย่างปากพูด ขณะท่ีปุณณมาลอบส�ารวจอีกฝ่าย

อย่างรวดเรว็ตามประสา...หล่อนเป็นผูห้ญิงท่ีสงูตามมาตรฐานสาวไทย หาก

รปูร่างบอบบางเสยีจนน่ากลวัว่าถ้าโดนลมพดัแรงเอวอาจหักกลางได้ นอกจาก 

เรือนผมดัดลอนใหญ่สีน�้าตาลเงางามและการแต่งหน้าท่ีประณีตทุกองศา

แล้ว เครื่องแต่งกายของหล่อนก็เปรี้ยวเด่นมีรสนิยมดึงดูดสายตา ซ�้ามอง

ปราดเดียวก็รู้ว่าราคาแพงระยับ

"ได้เลยค่ะ ไม่มีปัญหา เดี๋ยวอรจัดการให้...เชิญคุณเก๋ด้านในเลยค่ะ 

อรจัดห้องรับรองไว้ให้คุณเก๋แล้ว"

ปุณณมามองตามลูกค้าสาวจนลับไปจากสายตา จากนั้นเธอจึง 

หันกลับมาหาเพื่อนร่วมงานที่ยืนอยู่ใกล้ๆ
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"วีไอพีเหรอพี่จ๋า" ปกติแล้วถ้ามีการเปิดห้องรับรองให้แสดงว่าลูกค้า

รายนั้นต้องมีความพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เป็นดาราหรือเป็นลูกค้า

ประจ�ากระเป๋าหนกั ซ่ึงส�าหรบัรายนีถ้งึจะสวยแต่ไม่น่าจะใช่ดาราเพราะเธอ

ไม่เคยเห็นหน้า

"ฮือ่ ช่ือคณุเก๋ กนกลกัษณ์ เจนกจิจา เป็นไฮโซ พ่อเป็นนายต�ารวจใหญ่ 

ตอนนี้แต่งงานกับนักธุรกิจ ท�าโรงงานผลิตแผงคอมพิวเตอร์อะไรนี่แหละ 

สามีรวยมากเลยเป็นแม่บ้านเซเลบชิลๆ ชิกๆ ปกตมิาท่ีนีบ่่อยมากนะ บางที

อาทิตย์ละสองสามครั้งด้วยซ�้า เคยซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมจากยุโรปมาฝาก

พี่อรด้วย"

"แหม ชาติก่อนท�าบุญมาด้วยอะไรไม่รู้เนาะ"

ปุณณมาหัวเราะแล้วหันกลับมาท�าบันทึกต่อโดยท่ีรอยย้ิมยังค้างอยู่

บนใบหน้า...มานึกดูอันท่ีจริงรอบตัวเธอก็เต็มไปด้วยบุคคลท่ีชวนให้สงสัย

ว่าชาตก่ิอนท�าบุญมาด้วยอะไร เพือ่นบ้านเธอกมี็หลายคนท่ีเข้าข่าย แต่ท่ีส�าคญั 

กคื็อปัณฑารย์ีนีเ่อง...ถงึจะใช้ชวีติปกตธิรรมดาแต่ความจรงิแล้วครอบครวั

เพื่อนมีฐานะเข้าขั้นเศรษฐี วงศ์วานว่านเครือย้อนไปก็เป็นผู้ดีมีชาติตระกูล 

ซ�้าเวลานี้สิปปนนท์ เพื่อนบ้านหนุ่มหล่อไฮโซท่ีอยู่คฤหาสน์ฝั่งตรงข้ามยัง

มาตามจีบอย่างสุดแสนมุ่งมั่นจริงจัง*

แต่คนดีๆ อย่างปัณฑารีย์ก็ควรได้พบเจอเรื่องดีๆ นั่นล่ะ ส่วนตัวเธอ

เองก็น่าจะถือว่าท�าบุญมาดีใช้ได้เหมือนกัน ในเมื่อเธอได้พบกับครอบครัว

ของเพื่อนแทบจะตั้งแต่เกิด

แค่นี้ก็พอแล้วล่ะ...

ปุณณมาท�างานท่ีมาดมัวแซล บิวตี ้คลนิกิมาพักใหญ่แล้ว แต่ก็ไม่ได้

* ติดตามเรื่องของปัณฑารีย์และสิปปนนท์ได้ใน ‘อริรัก’

Page_������.indd   17 6/13/2559 BE   13:17



อิงรัก

18

พบกับผู้หญิงท่ีมีใบหน้าคล้ายคลึงกับยายเสี้ยนสมัยสาวๆ เลย ไม่แน่ว่า

บางทีอีกฝ่ายอาจเป็นลูกค้าขาจรก็ได้ หากเธอก็ไม่คิดมาก ถือว่าถ้าได้เจอ

ก็นับเป็นโบนัสเล็กๆ จากการท�างาน ไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไร

ตัวเธอคิดว่าชีวิตตัวเองสมบูรณ์ดีแล้วและไม่ได้ต้องการแม่ แต่แม่

อย่างยายเสี้ยนยังไม่อาจตัดลูกสาวอย่างโฉมฉายออกไปจากใจ...ยายเลี้ยง

เธอมาตั้งแต่อายุไม่กี่วัน ถ้ามีอะไรที่ท�าเพื่อยายได้เธอก็อยากท�า

ตามตารางเวรวันนี้หญิงสาวต้องเลิกงานก่อนห้างปิดหนึ่งช่ัวโมง  

แต่เนื่องจากติดลูกค้าท�าให้กว่าจะได้เลิกงานจริงๆ ก็เกือบถึงเวลาห้างปิด 

ร้านรวงบางส่วนปิดประตูเรียบร้อยแล้ว บนทางเดินเหลือผู้คนโหรงเหรง 

ส่วนใหญ่มุ่งหน้าไปท่ีประตูทางเข้าออกห้าง เธอเองก็เป็นคนหนึ่งท่ีมี 

จุดหมายอยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าหน้าห้าง

ด้วยความท่ีเหนื่อยมาท้ังวันและอยากกลับไปพักเต็มแก่ท�าให ้

ปุณณมาไม่ค่อยสนใจความเป็นไปรอบตวันกั ทว่าสองคนท่ียืนอยู่ตรงระเบียง 

ทางเดินซ่ึงวางขวางเช่ือมระหว่างทางเดนิสองฟากของห้างก็โดดเด่นเสยีจน

สายตาของเธอถูกดึงดูดให้เบนไปมองอย่างช่วยไม่ได้

ผู้หญิงเป็นสาวเปรีย้วจดัแต่งตวัเตม็ท่ีประหนึง่หลดุออกมาจากรนัเวย์

แฟช่ันโชว์ฤดูกาลล่าสุด ขณะท่ีฝ่ายชายตัวสูงโปร่ง แต่งเนื้อแต่งตัวด้วย 

เสื้อยืดกางเกงยีนเหมือนชายหนุ่มท่ัวไป แต่ท่ีท�าให้โดดเด่นคือผิวขาวจัด

ของเขา และยิ่งไปกว่านั้นก็คือ...

นั่นมันฤๅษีเทียนกับคุณเก๋ไฮโซนี่!

ปุณณมาอยู่ไกลเกนิกว่าจะได้ยินบทสนทนาระหว่างท้ังสอง หากสหีน้า

ท่าทางของฝ่ายหญิงก็บอกชัดว่าประหลาดใจมากแค่ไหนท่ีได้พบฝ่ายชาย 

ก่อนท่ีหล่อนจะเปลี่ยนทีท่าเป็นดีอกดีใจ โดยตลอดเวลาท่ีพูดคุยกันมือ 

ของหล่อนเกาะอยู่ท่ีท่อนแขนแข็งแรงของเขาไม่วาง เธอมองไม่เห็นหน้า

ของเทียน เห็นแค่เขายนืสอดสองมือเข้ากระเป๋ากางเกงยีน แล้วอดึใจถดัมา 
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กนกลกัษณ์ก็โผเข้าไปกอดร่างสงูเสยีเฉยๆ เป็นการกอดแนบแน่นท่ีดอูย่างไร

ก็ไม่ใช่การกอดเพื่อนเสียด้วย

โอ๊ะ!

คนท่ีกลายเป็นผู้สังเกตการณ์โดยไม่ตั้งใจเบิกตากว้าง เธอจดจ�าได้

แม่นย�าว่าเพื่อนร่วมงานบอกว่าสาวไฮโซรายนี้มีสามีแล้ว เธอไม่รู้ว่าสามี

ของหล่อนคือใคร แต่อย่างไรก็ไม่น่าใช่ฤๅษีเทียนท่ีมาเก็บตัวอยู่ในซอย 

เจ้าคุณเสือตลอดหลายเดือนที่ผ่านมา

เอ๊ะ อย่าบอกนะว่าเขาเจอฤทธิ์พิษรักแรงหึงเลยต้องหนีไปกบดาน 

ข้างบ้านเธอ!?

"แกท�างานแบบนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาดูละครดูซีรี่ส์ ยังอุตส่าห์คิดอะไร 

แบบนี้ได้อีกนะ"

ปัณฑารย์ีกลอกตาใส่เพือ่นเม่ือปุณณมากลบับ้านมาเล่าเรือ่งท่ีพบเจอ

ที่ห้างให้ฟัง ทั้งสิ่งที่เห็นกับตาและข้อสันนิษฐานที่เธอตั้งขึ้น

"อะไรอ่ะแก มันก็เป็นไปได้ไม่ใช่หรือไง" เธอหน้างอเมื่อเห็นว่าเพื่อน

ไม่คล้อยตาม

"เป็นไปได้ แต่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบท่ีแกคิดด้วยเหมือนกัน" 

เจ้าของผมเปียยาวส่ายหน้าไปมาเบาๆ "ถ้าเขาเป็นแค่เพื่อนที่ไม่ได้เจอกัน

นานล่ะ แกกร็ูบ้างคนกแ็สดงออกแบบโอเวอร์แถมไม่ค่อยสนใจท่ีทาง ดอูย่าง

นายวัตสิ"

นายวัตท่ีปัณฑารีย์พูดถึงคือญาติของหล่อน อีกฝ่ายมีนิสัยอย่างท่ี

หล่อนพูดจริงๆ คือบางทีนึกอยากกอดก็กอดทั้งที่อยู่ในที่สาธารณะ ผลคือ

โดนเพื่อนเธอส�าเร็จโทษบ่อยๆ

"แหม ก็มันเข้ากับเรื่องท่ีฤๅษีเทียนน่าจะมีอริพอดีนี่" ปุณณมายัง 

ไม่วายหาเหตุผลมาสนับสนุนข้อสันนิษฐานของตนเองอยู่ดี
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"ก็ใช่ แต่การที่คนเราจะมีศัตรูหรือระแวงความปลอดภัยของตัวเองก็

มีสาเหตุได้ร้อยแปดนะ ดูอย่างคุณไลลากับคุณสิปสิ" ปัณฑารีย์วิเคราะห์

อย่างเป็นเหตุเป็นผล...ไลลาหรือไลลาลิณท่ีหล่อนพูดถึงคือสาวสวยไฮโซ

เจ้าของคฤหาสน์ที่อยู่ติดกันทางหลังบ้าน นอกจากนี้ไลลาลิณยังเป็นคนรัก

ของทิเนศร์และเป็นน้องสาวคนสนิทของสิปปนนท์ด้วย ดังนั้นถึงจะไม่ 

สนิทสนมเป็นการส่วนตัวแต่พวกเธอก็พอจะรู้เรื่องราวยุ่งๆ ท่ีเกิดข้ึนกับ 

อีกฝ่ายอยู่บ้าง* "ฉันแปลกใจเรื่องท่ีอีตาคุณเทียนไปโผล่ท่ีห้างไกลบ้าน 

ขนาดนัน้มากกว่าอกี แต่บางทีเขาอาจจะไม่ได้เกบ็เนือ้เกบ็ตวัอย่างท่ีเราคดิกนั 

ก็ได้ พวกเราแค่ไม่รูเ้องว่าเขาไปไหนเม่ือไหร่...ดอูย่างคณุสปิส ิพวกเราอยู่

ที่นี่มาตั้งหลายปีกว่าจะได้เจอหน้าเขาน่ะ ทั้งที่อยู่บ้านตรงข้ามกันแท้ๆ"

ก็แค่บุพเพรอเวลาเข้ากะท�างานเท่านั้นแหละ ปุณณมาเพียงคิดโดย

ไม่ได้พูดออกไปเพราะไม่อยากโดนบ่น เพื่อนเธอใจแข็งมาก สิปปนนท ์

รกุจบีอย่างหนกักย็งัไม่ยอมตกปากรบัค�าเป็นแฟนเสยีทีท้ังท่ีใจกช็อบเขา...

เป็นเธอหน่อยไม่ได้ ป่านนีเ้ตรยีมตวัเป็นคุณนายของคฤหาสน์ฝ่ังตรงข้ามแล้ว

"เออ แล้วนีต่กลงแกเอาเสือ้แจก็เกต็ไปคนืเขาหรอืยัง" ปัณฑารย์ีท�าท่า

นึกขึ้นได้

"ยัง..."

"อ้าว นีผ่่านมาเป็นอาทิตย์แล้วนะ แกซักรดีเสือ้เขาเรยีบร้อยหมดแล้ว

ไม่ใช่เหรอ"

"ก็ฉันไม่กล้าเจอหน้าเขานี่ แกนึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนั้นสิ" ปุณณมา

พูดเสียงอ่อย เธอหยุดมองหน้าเพื่อนนิดหนึ่ง ทว่าแค่เผยอปากยังไม่ทัน 

ส่งเสียงพูดต่ออีกฝ่ายก็โพล่งดักคอขึ้นมาเสียก่อน

"ถ้าคิดจะใช้ฉันไปส่งเสื้อแทนล่ะก็หยุดเลย เขามีน�้าใจช่วยแก แกก็

* ติดตามเรื่องของไลลาลิณและทิเนศร์ได้ใน ‘อ้อมรัก’
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ควรจะเป็นคนไปขอบคุณเขาด้วยตัวเอง คิดดูสิ ถ้าวันนั้นเขาไม่เอาเสื้อให้ 

แกต้องเดินโชว์มาตลอดทางเลยนะ"

"แกอ่ะ" เจ้าของร่างเล็กหน้ายู่...การมีเพ่ือนท่ีสนิทมากจนรู้ใจกัน 

ทุกอย่างบางทีก็เป็นข้อเสีย อย่างเช่นในกรณีนี้

ปัณฑารย์ีท�าท่าไม่แยแส พอดกีบัท่ีโทรศพัท์มือถอืของหล่อนส่งเสยีง

ร้อง หล่อนเอื้อมมือไปหยิบมาดูหน้าจอก่อนจะลุกขึ้นจากโซฟา

"ดึกแล้ว แกรีบไปอาบน�้าอาบท่าแล้วพักเถอะ แล้วอย่าลืมท�าใจไป 

เจอหน้าฤๅษีเทียนของแกด้วย ฉันไปท�างานล่ะ"

เอางานมาอ้าง คุณสิปโทรมารายงานตัวก็บอก ปุณณมาท�าแก้มป่อง

ขณะมองตามเพื่อนเดินขึ้นบันไดไปยังชั้นสอง หากพอเพื่อนพ้นสายตาไป

แล้วกเ็ปลีย่นเป็นถอนหายใจอย่างกลดักลุม้...กร็ูห้รอกนะว่าเทียนช่วยเหลอื

เธอ และอย่างน้อยท่ีสดุเธอกค็วรจะตอบแทนเขาด้วยค�าขอบคณุกบัเอาเสือ้

ไปคืน แต่พอคิดถึงเรื่องวันนั้นทีไรมันท�าใจไม่ได้ทุกทีนี่นา
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ปุณณมาใช้เก้าอ้ีต่างบันไดเพื่อมองข้ามรั้วไปยังฝั่งบ้านของเทียน  

เธอสอดส่ายสายตาดวู่าเจ้าของบ้านอยูห่รอืเปล่า แม้เธอจะม่ันใจว่าชายหนุม่

ไม่ได้ไปไหนหากก็ไม่พบการเคลื่อนไหวใดๆ สุดท้ายเธอก็ถอนหายใจเฮือก 

ยอมลงจากเก้าอ้ีแล้วเดนิอ้อมออกประตรูัว้ไปกดออดบ้านข้างๆ จากท่ีตอนแรก 

กะว่าจะคยุกนัข้ามรัว้ จะได้หลบๆ หลกีเลีย่งการสบตาคู่สนทนาได้ง่ายหน่อย

หญิงสาวรออยู่พักหนึ่ง ประตูรั้วของบ้านเขาเป็นไม้ซ่ีเรียงกันพอมี 

ช่องให้มองเข้าไปด้านใน เธอจึงสังเกตเห็นว่าม่านถูกรูดปิดไว้หมด แต่แล้ว

ก็เกิดการเคลื่อนไหวคือมีม่านไหวพะเยิบนิดหนึ่ง อึดใจต่อมาร่างสูงโปร่งก็

ก้าวออกจากตัวบ้านตรงมาที่ประตูรั้ว

"ฉันปุณ เพื่อนบ้านคุณน่ะค่ะ ฉันเอาเสื้อมาคืนคุณ" ปุณณมารีบร้อง

บอก

เทียนเดินตรงมาเปิดประตูเล็ก ทว่าก็แง้มประตูไว้แค่ครึ่งเดียวและ 

ไม่ได้ก้าวออกมาจากอาณาเขตบ้าน วันนี้เขายังอยู่ในชุดเสื้อยืดกางเกงยีน

เหมือนที่เคยเห็น นี่เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยืนมองหน้าสบตากับเขาจังๆ เธอ

พบว่าดวงตาสนี�า้ตาลของเขามีพลงัและดูทรงอ�านาจอย่างประหลาดจนเธอ

บทที่ 2
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เผลอจับจ้องโดยไม่รู้ตัว

กระนั้นหญิงสาวก็ไม่ได้ตกอยู่ในภวังค์นานนักเพราะอีกฝ่ายยื่นมือ 

ออกมาดึงเสื้อไปจากมือเธอเองโดยไม่แม้แต่เสียเวลาเปิดปากทักทายเธอ

สักค�า

"ขอบคณุนะคะ" ปุณณมารบีโพล่งออกไปเมือ่ตระหนกัว่าเขาท�าท่าจะ

หมุนกายกลับเข้าบ้านเสียเฉยๆ ส่วนมือก็ย่ืนกล่องถนอมอาหารซ่ึงเดิม 

วางอยู่ใต้เสือ้ไปหาเขาด้วย "แล้วนีก่ข็องคณุด้วยค่ะ...พอดวีนันีฉั้นท�าผดัหมี่ 

คั่วไก่กินเป็นมื้อเที่ยงก็เลยเอามาด้วย"

เทียนนิง่ไปนดิหนึง่ สายตามองกล่องในมือเธอ ท่าทางเหมือนไม่แน่ใจ

ว่าควรจะรับเอาไว้ดีหรือไม่ หากสุดท้ายเขาก็ยื่นมือออกมารับไปพร้อมกับ

เอ่ยค�าพูดสั้นๆ

"ขอบคุณ"

"บ้านคุณอยู่กี่คนคะ" หญิงสาวถามต่อ แล้วก็ถึงกับสะดุ้งน้อยๆ  

เมื่อเขาตวัดสายตามามองอย่างดุดัน "คือฉันเอามาให้คุณคนเดียว แต่ถ้ามี

คนอื่นอยู่ด้วยฉันจะได้เอามาเพิ่มให้"

"ผมอยูค่นเดียว" เขาตอบสัน้ๆ จากนัน้กก้็าวถอยแล้วปิดประตูใส่หน้า

ปุณณมาเสียเฉยๆ ท�าเอาเธอถึงกับอ้าปากเหวอ ต้องใช้เวลาตั้งสติอีกพัก

กว่าจะรู้ตัวว่าควรหมุนกายเดินกลับบ้าน

คนอะไรไร้มนุษยสัมพันธ์ขนาดนี้เนี่ย เกิดมาไม่เคยพบเคยเจอ! เธอ

อดบ่นในใจไม่ได้...แต่เอาเถอะ ถอืว่าเธอขอบคณุและตอบแทนเขาตามสมควร 

แล้ว จากนี้ไม่มีอะไรติดค้างให้ต้องยุ่งเกี่ยวกันอีก!

ปุณณมาเพิ่งเดินกลับจากการไปตรวจความเรียบร้อยของลูกค้า 

ในความรับผิดชอบท่ีห้องสปามายังส่วนหน้าของคลินิก แต่ยังไม่ทันถึง

เคาน์เตอร์เธอก็เจอเพื่อนร่วมงานเดินสวนมาในสภาพหน้าตาตื่น
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"ปุณ เธอว่างอยู่ใช่ไหม ไปช่วยกันหน่อยเร็ว"

"ช่วยอะไร" สาวร่างเล็กงุนงง แต่ก็ยอมเดินตามแรงดึงของอีกฝ่าย

โดยดี

"ช่วยกันคุณสุไม่ให้ออกมาด้านหน้าจนกว่าคุณเก๋จะเข้าห้องรับรอง"

"หา? ยังไงนะ"

"คุณเก๋ ไฮโซที่เธอเคยเจอไง ส่วนคุณสุเป็นแม่สามีคุณเก๋ สองคนนี้

ไม่ถูกกัน"

แม่สามี? ไม่ถูกกัน?

ปุณณมาย่ิงตามไม่ทันเข้าไปใหญ่ แต่ก่อนท่ีเธอจะได้ใคร่ครวญหรือ

ไถ่ถามว่าเหตุใดแม่สามีกับลูกสะใภ้จึงไม่ถูกกันถึงขั้นให้พบหน้ากันไม่ได้ 

เธอก็โดนฉุดให้เลีย้วเข้าสูห้่องท่ีใช้ท�าคอร์สยกกระชับใบหน้าด้วยเทคโนโลยี

คลื่นเสียงความถี่สูง...ดูเหมือนการท�าหน้าของ 'คุณสุ' เพิ่งเสร็จสิ้นพอดี 

หล่อนก�าลงัคยุกบัหมอเรือ่งการท�าทรตีเมนต์ในครัง้ต่อไป ขณะท่ีเพ่ือนร่วมงาน 

ที่พาปุณณมาเข้ามาในห้องปราดเข้าไปหาจ๋าซึ่งเป็นโฮสต์ยืนประจ�าอยู่ใกล้

ประตูห้องแล้วยื่นหน้าไปกระซิบบอกข่าวสารอย่างรวดเร็ว จากนั้นหล่อนก็

เดินย้อนกลับมาหาเธอ

"ช่วยพี่จ๋านะ คอยดูสัญญาณทางสะดวกจากข้างนอก"

แล้วหล่อนกอ็อกจากห้องไป ปุณณมาหันไปสบตากบัจ๋าแล้วจงึสบืเท้า

เข้าไปหาหล่อน

"ปุณต้องท�าอะไรบ้างอ่ะพี่จ๋า"

"คอยแอบดูสัญญาณจากข้างนอกให้พี่ก็พอ เดี๋ยวพี่จัดการเอง"

จ๋าตอบโดยแทบไม่ขยับริมฝีปาก ท่าทางท่ีดูเป็นมืออาชีพและรู้ว่า 

จะต้องท�าอะไรของอีกฝ่ายท�าให้ปุณณมาสบายใจข้ึน เธอยืนประสานมือ 

ข้างสาวรุ่นพี่ ดวงตารีสอดส่ายไปมองสตรีวัยกลางคนท่ียังนั่งคุยกับหมอ

เรื่องการท�าทรีตเมนต์ เธอไม่เห็นหน้าของลูกค้าเพราะหล่อนนั่งหันหลังให้ 
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บทสนทนาเรื่องการวางแผนท�าทรีตเมนต์ไม่ดึงดูดใจเพราะเธอไม่ได้เป็น

โฮสต์ของลูกค้ารายนี้ ดังนั้นเธอจึงกลับไปครุ่นคิดถึงเรื่องท่ีแม่สามีกับลูก

สะใภ้ไม่ถกูกนัอย่างรนุแรง แต่ขณะท่ีเธอก�าลงัสนันษิฐานถงึความเป็นไปได้

ต่างๆ ไปเรื่อยตามนิสัยอย่างเมามัน หมอก็ลุกข้ึนแล้วบอกลาพร้อมกับท่ี 

แม่สามีของกนกลักษณ์หันมา ทันทีท่ีได้เห็นใบหน้าของอีกฝ่ายเต็มตา 

กล้ามเนื้อทั่วร่างเล็กก็แข็งเกร็งทันใด

ผู้หญิงที่เราตามหา!

นาทีนั้นปุณณมาไม่รับรู้อะไรท้ังสิ้น ไม่ได้ยินว่าจ๋าพูดอะไรกับหล่อน

บ้าง รวมถงึไม่ได้ยินท่ีจ๋าพูดกบัเธอจนรุน่พ่ีต้องหันมาจ้องแล้วพูดซ�า้อีกครัง้

"ขอกระจกหน่อยจ้ะ"

"ค่ะ" เจ้าของร่างเล็กรับค�าอย่างเงอะงะแล้วรีบกุลีกุจอไปหยิบกระจก

มาส่งให้ จ๋ามองเธอด้วยสายตาประหลาด เธอพยายามควบคมุตนเอง แต่มือ 

ก็ยังสั่นน้อยๆ อย่างห้ามไม่อยู่จนเจ้าของชื่อสุสังเกตเห็น

"เมื่อกี้แค่เหม่อไปนิดหนึ่งฉันไม่เอาไปบ่นกับคุณเพ็ญหรอก ไม่ต้อง

เครียด" หล่อนหัวเราะแล้วรับกระจกไปยกขึ้นส่องใบหน้า "แหม มีรอยแดง

อย่างที่ว่าจริงเสียด้วย จะเป็นรอยแบบนี้อีกชั่วโมงนึงเลยใช่ไหม"

"ค่ะ ถ้ายังไงพักรอในห้องรับรองจนกว่าผิวจะหายแดงดีไหมคะ" จ๋า

ย้ิมแย้ม แต่ขณะเดียวกันก็ลอบช้ีนิ้วบอกปุณณมาให้กลับไปประจ�าท่ีเพ่ือ 

รอดูสัญญาณจากนอกห้อง เธอจึงรีบถอยกลับไปยืนใกล้บานประตู

"แหม นี่กี่โมงแล้วล่ะเนี่ย" สตรีวัยกลางคนยกข้อมือขึ้นดูนาฬิกา "ฉัน

จะต้องกลับบ้านไปให้ทันก่อนสามีกลับด้วยสิ คงอยู่ได้ไม่ถึงชั่วโมงหรอก"

"อยู่แค่สักพักพอให้รอยแดงจางก็ได้ค่ะ ดีไหมคะ เดี๋ยวจ๋าให้น้อง 

จัดห้องรับรองให้"

"ก็ได้จ้ะ อยู่สักครึ่งชั่วโมงแล้วกัน"

"ปุณไปดูห้องรับรองให้คุณสุหน่อย" จ๋ารีบหันมาพูดกับเธอ
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ปุณณมาพยักหน้ารับ แต่ก่อนจะออกจากห้องเธอก็สังเกตปฏิกิริยา

ของคุณสุยามได้ยินชื่อเธอตาไม่กะพริบ เธอพบว่าอีกฝ่ายหันมามอง  

หากก็เหมือนเป็นแค่การเคลื่อนไหวธรรมดาตามธรรมชาติ ไม่มีทีท่าพิรุธ

น่าสงสัย ก่อนท่ีหล่อนจะหันไปสนใจภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกเงา 

อีกครัง้ ดงันัน้เธอจงึหมุนกายออกจากห้องพร้อมกบัความรูส้กึแปลกประหลาด 

ในอก

มันเหมือนโล่งใจ ทว่าขณะเดียวกันก็คล้ายๆ ผิดหวัง...จริงอยู่ช่ือ 

คนเราเปลี่ยนกันไม่ยาก แต่แม่คงไม่ถึงกับลืมชื่อลูกของตัวเอง ถึงจะเป็น

ช่ือลูกท่ีตนทอดท้ิงไปแถมไม่ได้ตั้งช่ือเองก็ตาม ส่วนเรื่องหน้าคล้ายก็คง 

ไม่แปลก ในเมื่อโลกนี้มีคนที่หน้าตาละม้ายกันอยู่ไม่น้อย 

แต่แบบนี้ก็ดีแล้วล่ะมั้ง...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)

Page_������.indd   26 6/13/2559 BE   13:17


