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ภายใต้ท้องฟ้ามดืด�าของยามรตัตกิาล บนระเบียงคอนโดฯ หรูใจกลาง

เมืองบนช้ันท่ีย่ีสิบเอ็ดปรากฏภาพชายหนุ่มรูปร่างดีราวกับนายแบบในชุด 

สีด�ายืนนิ่งเท้าขอบระเบียงห้องและทอดสายตามองออกไปไกล 

'พีระพัฒน์' สูดลมหายใจรับอากาศในกลางดึก ในใจของเขาหวนคิด

กลับไปถึงเรื่องราวในอดีตเม่ือสามปีก่อน...ตอนท่ีเขาได้สูญเสียหญิงสาวท่ี

เป็นที่รักที่สุดไป

'เกด...เกด...อย่าเป็นอะไรนะเกด'

เสยีงเข้มของพีระพัฒน์ในอดตีท่ีร้องเรยีกร่างบอบบางบนรถเข็นคนไข้

ยังชดัเจนอยู่ในความทรงจ�า เวลานัน้...ท้ังแพทย์และพยาบาลหลายคนก�าลงั

น�าเธอเข้าไปยังห้องฉุกเฉิน 

'อย่าเป็นอะไรไปเลยนะเกด...ฉันขอร้อง' เขาได้แต่เอ่ยเช่นนั้นขณะที่

วิง่เกาะขอบรถเข็นตดิตามไปจนกระท่ังร่างของคนรกัผ่านเข้าไปในห้องฉกุเฉิน 

ก่อนที่ประตูจะปิดลง 

พีระพัฒน์ไม่ได้ใส่ใจเลือดของหญิงสาวท่ีเลอะอยู่ตามเสื้อผ้าของเขา

เลย ในความคดิยังคงนกึถงึแต่เพยีงใบหน้าอ่อนหวานท่ีหลบัตานิง่อย่างบอก

บทนำ�
จุดเริ่มต้นของสงคร�ม
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ได้ว่าเธอยินยอมและพร้อมจะตายเพ่ือความรัก ข้อมือของเธอมีเลือดซึม

จากร่องรอยที่เธอเป็นผู้กรีดมันเองกับมือ 

คดิย้อนถงึจดุนีพ้รีะพฒัน์เจบ็หัวใจนกั...ร่างสงูหันหลงัพงิกบัผนงัสขีาว 

ดวงตาคมภายใต้เรยีวค้ิวสเีข้มปิดลงเสมือนเขาก�าลงักล�า้กลนืความทุกข์ในใจ 

ลงไปให้หมดสิน้...ชายหนุม่ไม่คดิเลยว่าเพยีงเพราะความรกัท่ี 'พยิะดา' มต่ีอ 

'ปฏิปักษ์' เธอจะกล้าท�าร้ายตัวเองได้ถึงขนาดนี้

เวลาเพียงไม่กี่เดือนที่ทั้งคู่ได้พบกันสามารถลบเลือนความรักที่เธอมี

ต่อเขาได้ขนาดนี้เชียวหรือ พิยะดาจะรู้บ้างม้ัยว่าคนรักเก่าเช่นเขาท่ีคอย

กดีกนัความรกัของเธอกบัปฏปัิกษ์ให้จากกนัจะเจบ็ปวดมากมายเพียงใดเม่ือ

ต้องเห็นหญิงคนรกัแบ่งปันหัวใจไปให้กบัใครอีกคน...ท่ีเป็นสายเลอืดเดยีวกนั!

'ท�าไมต้องท�าแบบนี้...เกด...ท�าไม' 

พีระพัฒน์ได้แต่เอ่ยถามกับความเงียบงัน เรียวปากบางเม้มแน่น  

เขาขบกรามจนเป็นสนันนูเม่ือคดิถงึใบหน้าของพ่ีชายต่างบิดา...คนท่ีแย่งชิง 

ความรักจากผู้หญิงท่ีเป็นรักแรกของเขาไป ในใจของพีระพัฒน์ร้อนรุ่มจน

แทบระเบิดเม่ือนกึไปถงึภาพคนรกัก�าลงัมีความสขุอยู่กบัคนท่ีข้ึนช่ือว่าเป็น

พี่ชายต่างบิดา

แท้ท่ีจรงิแล้ว...เลอืดของเขาและพีช่ายอย่างปฏปัิกษ์ไม่ได้ข้นไปกว่าน�า้ 

เลยแม้สักนิดเดียว!

หลายปีก่อน เมื่อ 'ศิววุฒิ' หรือบิดาที่แท้จริงของปฏิปักษ์เสียชีวิตไป 

'ปาจรีย์' ซ่ึงก็คือมารดาของพีระพัฒน์และปฏิปักษ์ได้พาพ่ีชายเข้ามาร่วม

ชีวิตภายใต้ชายคาเดียวกันโดยที่ 'ธีระพงษ์' ผู้เป็นบิดาของเขาก็เห็นดีด้วย 

เพราะสงสารลูกเลี้ยงที่ก�าลังเติบโตเป็นหนุ่มจะไร้ที่อยู่อาศัย 

ด้วยความท่ีต่างคนต่างกเ็ป็นวยัรุน่ซ่ึงเกนิวยัท่ีจะผกูพนักนัแล้ว ย่ิงนสิยั 

เข้าหาคนอ่ืนไม่เก่งและเย่อหยิง่พอตวัย่ิงท�าให้ท้ังเขาและปฏปัิกษ์ไม่ได้สนทิ

และรักกันแนบแน่นดังเช่นพี่น้องทั่วไป 
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ความสัมพันธ์ของท้ังสองคนเป็นเพียงสมาชิกในบ้านหลังเดียวกัน

เท่านัน้ และเม่ือปาจรย์ีเสยีชีวติไปอกีคน ธรีะพงษ์จึงรบัอุปการะปฏปัิกษ์เอาไว้ 

ดังเช่นลูกชายคนหนึ่ง

เวลาเพียงไม่กี่เดือนท่ีพิยะดาได้พบกับปฏิปักษ์ลับหลังพีระพัฒน์  

ท้ังคู่สร้างมิตรภาพอนัสวยงามโดยท่ีเขาไม่อาจล่วงรู ้และไม่เคยกงัวลใจกบั

พี่ชายต่างบิดาของตนเลยแม้แต่น้อย

จนกระท่ังเมื่อมาถึงวันท่ีโชคชะตาได้ก�าหนดให้ความเป็นพ่ีน้องอัน

บางเบาสิน้สดุลง เขาจงึได้รูค้วามจรงิทุกอย่าง และไม่มวัีนท่ีคนอย่างเขาจะ

ยอมให้ใครได้สวมเขาอย่างง่ายๆ

การกีดกันความรักระหว่างพิยะดาและปฏิปักษ์จึงเริ่มต้นขึ้น!

ส�าหรับคนที่มีทั้งอ�านาจ เงินตรา และอิทธิพลอย่างพีระพัฒน์ การจะ

ท�าลายใครสักคนไม่ใช่เรื่องยาก เขาเองคิดว่าความพยายามท่ีจะขัดขวาง

ความรกัของพยิะดาและปฏปัิกษ์จะสามารถพรากคนทัง้สองออกจากกนัได้ 

ทว่าทุกอย่างไม่เป็นเช่นที่เขาคิดไว้เมื่อพิยะดาตัดสินใจ...ฆ่าตัวตาย!

ความเจ็บปวดเกาะกุมหัวใจจนพีระพัฒน์ต้องกุมหน้าอก เขาไม่คิด

เลยว่าพิยะดาจะคิดสัน้ถงึเพยีงนี ้แค่เพยีงเขาไม่ยอมให้เธอคบหาและปล่อย

เธอไปกับปฏิปักษ์ท�าให้เธอยอมทิ้งชีวิตไปเลยเชียวหรือ

'ทางเราเสยีใจด้วยนะครบัท่ีไม่สามารถช่วยชีวิตคุณพิยะดาได้ ร่างกาย

เธอเสียเลือดไปมากครับ'

หลังจากที่น�าหญิงสาวเข้าห้องฉุกเฉินพักใหญ่ๆ นายแพทย์หนุ่มชาว

อเมรกินัซ่ึงเป็นเจ้าของคนไข้กแ็จ้งข่าวร้ายกบัเขา...ทุกอย่างสายไปเสยีแล้ว

ส�าหรับการทวงชีวิตของพิยะดาให้กลับคืนมา

พิยะดาเสียชีวิตท่ีสหรัฐอเมริกาในขณะท่ีเธอก�าลังศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี แต่พิธีศพของเธอจัดขึ้นที่เมืองไทย เมื่อพิธีศพเสร็จสิ้นไปตาม

ประเพณ.ี..เพือ่ยตุปัิญหาต่างๆ ท่ีเกดิข้ึนปฏปัิกษ์จงึออกจากคฤหาสน์ตระกลู 
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'วรีะวรกลุ' ไปอยู่ท่ีคอนโดฯ ซ่ึงเป็นคอนโดฯ ท่ีอยู่ในกรรมสทิธิข์องธรีะพงษ์ 

แต่ส�าหรับพีระพัฒน์แล้ว...ความเจ็บปวดจากการสูญเสียครั้งนั้นมันยาก

เหลือเกินที่จะลบเลือนไปจากใจได้

ทุกอย่างมันไม่จบง่ายๆ แบบนั้นหรอก!

หลังจากพิยะดาเสียชีวิต ทั้งพีระพัฒน์และปฏิปักษ์ต่างใช้ชีวิตราวกับ

เดนิไปบนถนนคนละเส้น แต่วนันีพ้รีะพฒัน์ทนให้อดตีท่ีเจบ็ปวดตามหลอกหลอน 

เขาต่อไปไม่ไหวแล้ว เขาไม่อยากแบกรับความสูญเสียแต่เพียงฝ่ายเดียว 

อีกต่อไป มนัคงถงึเวลาท่ีเขาจะเบนเส้นทางชวีติกลบัไปเดนิบนทางเดยีวกบั

ปฏิปักษ์สักที 

นบัจากวันนีไ้ป...ทุกอย่างก�าลงัจะเริม่ต้นข้ึน ความเจบ็ปวดท่ีเขาได้รบั

จากการสญูเสยีในครัง้นัน้ 'ปฏปัิกษ์ วรีะวรกลุ' จะต้องชดใช้มันอย่างสาสม! 

Page ��������������.indd   10 5/23/2561 BE   13:02



11

ฉัตรฉาย

"อะไรนะคะพี่ดา งานโดนแคนเซิลเหรอคะ"

อลิตาเกือบจะตะโกนใส่หูโทรศัพท์ เธอโกรธและตกใจเมื่อได้ยินข่าว

จากเลขาฯ สาวของบริษัทซ่ึงก�าลังออกไปดูโลเกช่ันส�าหรับการถ่ายท�าใน

สัปดาห์หน้าท่ีโทรเข้ามาแจ้งกับเธอท่ีบริษัทว่าพรีเซ็นเตอร์โฆษณางาน

ส�าคัญซ่ึงตกลงเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าเขายินดีท่ีจะร่วมงานกันกลับมา

ปฏิเสธงานที่รับไปแล้วเสียดื้อๆ ทั้งๆ ที่ทางฝ่ายเธอได้เตรียมงานจนพร้อม

ที่จะถ่ายท�าแล้ว

สาวสวยเจ้าของความสูงราวๆ หนึ่งร้อยหกสิบห้าเซนติเมตรผู้ซ่อน 

ผิวพรรณขาวผ่องในชุดยนีท้ังชุดก�าลงัยนืคยุโทรศพัท์อยู่ท่ีห้องท�างานส่วนตวั 

ใบหน้าสวยคมในกรอบเส้นผมสีด�าสนิทท่ีมีความยาวถึงกลางหลังก�าลัง 

ไม่สบอารมณ์กบัสิง่ท่ีได้ฟัง ดวงตากลมโตภายใต้ขนตางอนยาวแบบสาวม่ัน

จึงมองไปเบื้องหน้าอย่างใช้ความคิด และจมูกโด่งรั้นของเธอก็เชิดขึ้นแบบ

คนไม่ยอมคน 

"ค่ะ คุณพีเขาบอกว่าอีกไม่นานจะสอบแล้ว ก็เลยไม่อยากรับงานท่ี

กระชั้นตัว จริงๆ แล้วเขาคงมีปัญหากับคุณหญิงประไพศรีด้วยจึงไม่อยาก

บทที่ 1
พรหมลิขิตผิดท�ง
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รับงานนี้" 

'ดาริกา' ให้ค�าตอบที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงที่อลิตาเคยได้รับรู้มา...

เมื่อไม่กี่วันก่อนคุณหญิงประไพศรีซ่ึงเป็นตัวแทนของเจ้าของสินค้า

รถยนต์น�าเข้าแบรนด์หนึ่งและเป็นผู้ว่าจ้างบริษัทโฆษณาของอลิตาให ้

เป็นผู้ท�าโฆษณาให้ ท่านยังยืนยันเองว่าสามารถจองคิวอันแน่นเอี้ยดของ 

'พรีะพฒัน์ วรีะวรกลุ' ดาราหนุม่ช่ือดงั ทายาทเจ้าของธรุกจิอสงัหารมิทรพัย์

ระดับแนวหน้าของประเทศ และเป็นหลานของเพือ่นสนทิคณุหญิงประไพศรี 

ได้แน่นอน ทางบรษัิทจงึตดิต่อไปทางผูจ้ดัการส่วนตวัของพีระพัฒน์และได้

รบัค�ายนืยันจากผูจ้ดัการส่วนตวัว่าเขาสามารถร่วมงานนี้ได้อย่างไม่มปัีญหา

แล้วท�าไมเขานึกอยากจะเบี้ยวก็เบี้ยวกันหน้าตาเฉย! 

"สัญญาล่ะคะ ใช้สัญญาบังคับเขาก็ได้นี่ ยังไงทางบริษัทก็น่าจะท�า

สญัญากับเขาไว้แล้ว จะมาเบ้ียวกนัได้ยังไง" หญิงสาวหาทางแก้ปัญหาอย่าง

ทันด่วน อย่างไรเสียทางบริษัทของคุณหญิงประไพศรีก็น่าจะท�าการเซ็น

สัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรกับพรีเซ็นเตอร์โฆษณาไว้อยู่แล้ว 

"เซ็นสัญญาท่ีไหนกันล่ะคะ ก็คุณหญิงประไพศรีเป็นคนบอกเองว่า 

ถ้าให้เซ็นสัญญาคุณพีเขาก็คงไม่ยอมเพราะติดสัญญากันเป็นปีและเรื่องจะ

ยุ่งยากมากความเข้าไปอีก อกีอย่างคณุหญิงท่านกแ็ค่อยากให้เป็นพรเีซ็นเตอร์ 

ช่ัวคราวกเ็ลยขอเบียดคิวงานมาให้เท่านัน้ค่ะ คณุหญิงเป็นคนบอกเองนะคะ

ว่าจะรบัผดิชอบเกีย่วกบัคณุพ ีแต่ตอนนีค้ณุหญิงกเ็อาคณุพีไม่อยู่แล้วเหมอืนกนั 

พี่เองก็เพิ่งโทรไปบอกคุณหญิงก่อนจะบอกคุณลิต้านี่แหละค่ะ คุณหญิง 

โบ้ยมาให้เรารับผิดชอบไปเสียอย่างนั้น"

"แหงล่ะค่ะ ทีอย่างนี้ล่ะมาโบ้ยเราใหญ่" 

อลิตาเริ่มปวดหัวเมื่อคิดว่างานนี้เธอต้องรับมือกับใคร...

'พรีะพฒัน์ วรีะวรกลุ' ดาราหนุม่วยัย่ีสบิหกปี เขาก�าลงัเรยีนปรญิญาโท 

อยู่ในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับ 'ระรินทิพย์' น้องสาวของเธอ เขาเป็นดารา 
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แต่นิสัยแหวกแนวท่ีสุดในวงการบันเทิงท้ังการพูดจาฉะฉานตรงไปตรงมา 

ไม่รักษาน�้าใจใคร นิสัยลึกลับ และไม่ค่อยเป็นมิตรกับใคร 

ช่วงแรกท่ีเข้าสูว่งการบันเทิงชายหนุม่มข่ีาวในแง่ลบเสยีเป็นส่วนใหญ่ 

ท้ังยังถกูสือ่มวลชนโจมตท่ีีเขาไม่แคร์สือ่ แต่ไม่น่าเช่ือว่านสิยัเช่นนีก้ลบัเป็น

เสน่ห์อกีอย่างหนึง่ท่ีดงึดูดแฟนคลบัสาวๆ จนท�าให้เขายังยืนอยู่ในวงการได้ 

และได้รับการกล่าวขานว่าเป็น 'เจ้าชายแบดบอยของวงการบันเทิง'

การท่ีพีระพัฒน์คิดจะเบ้ียวงานไปง่ายๆ คงเพราะเห็นช่องโหว่ท่ี 

คณุหญงิประไพศรไีม่ได้ให้เขาเซ็นสญัญาอย่างเป็นลายลกัษณ์อักษรกระมัง

เมื่อคิดถึงเหตุผลที่ดาราหนุ่มปฏิเสธงานกะทันหัน อลิตานึกได้เพียง

เหตุผลเดียวว่าเขาคงรู้ทันความคิดของคุณหญิงประไพศรีท่ีหวังอะไรใน 

ตัวเขามากกว่าการลากเข้ามาเป็นพรีเซ็นเตอร์โฆษณา เขาจึงอาจจะตัด

ร�าคาญโดยการให้ผู้จัดการส่วนตัวโทรมาปฏิเสธงานก็เป็นได้

อลิตาพอจะรู ้มาว่าคุณหญิงประไพศรีมีหลานสาววัยไล่เลี่ยกับ 

ชายหนุ่มและเคยได้ยินพิมพ์แขผู้เป็นมารดาของเธอซ่ึงท่านก็อยู่ในแวดวง

สังคมคุณหญิงคุณนายพูดให้ได้ยินบ่อยครั้งว่าคุณหญิงประไพศรีหมายมั่น

ปั้นมืออยากหาคู่ให้หลานสาวในปีนี้ ไม่แปลกเลยที่ชายหนุ่มผู้เพียบพร้อม

อย่างพีระพัฒน์จะอยู่ใน 'ลิสต์' ว่าที่หลานเขย ต่อให้เขาจะมี 'ลุค' ภายนอก

ย�่าแย่แค่ไหน แต่หน้าตาและฐานะทางสังคมนั้น 'ดึงดูด' ความสนใจอยู ่

ไม่น้อยจนท�าให้ใครต่อใครก็อยากจะลองเสี่ยงกันท้ังนั้น และหนึ่งในนั้นก็

เป็นคุณหญิงประไพศรีด้วย

"แล้วทีนีจ้ะท�ายังไงดคีะคณุลต้ิา งานกเ็ตรยีมไว้แล้ว คณุหญิงประไพศรี 

ก็ยืนยันมาแน่นอนว่ายังไงพรีเซ็นเตอร์งานนี้ก็ต้องเป็นคุณพีเท่านั้น" 

"พี่ดาคุยกับเขาหรือยังคะ กับผู้จัดการส่วนตัวของคุณพีเขาน่ะค่ะ"  

อลิตาลองหาวิธีดูอีกทางหนึ่ง อย่างไรเธอก็คงปฏิเสธงานนี้ของคุณหญิง

ประไพศรไีม่ได้ ท่านเองเป็นเพือ่นกบัพมิพ์แข แม้จะไม่ได้สนทิสนมกนัมาก
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แต่ก็อยู่ในกลุ่มเดียวกัน หากปฏิเสธก็อาจจะเสียไปถึงผู้ใหญ่ด้วย 

ที่ส�าคัญที่สุดคืองานนี้ได้เตรียมการถ่ายท�าไว้แล้ว ทั้งสถานที่ เสื้อผ้า 

แสง ไฟ และไหนจะทีมงานอีก...ทุกอย่างมีการลงทุนลงแรงไปในจ�านวน

เงินท่ีไม่น้อยเลย ย่ิงมีการเลื่อนวันและเวลาออกไปมากเท่าไหร่นั่นก็ย่อม

หมายถึงการสูญเสียเม็ดเงินไปโดยเปล่าประโยชน์มากเท่านั้น

"คยุแล้วค่ะ คณุหลวิ ผูจ้ดัการส่วนตวัของเขาเองกล็�าบากใจ แต่กอ็ย่าง

ที่รู้ๆ กันอยู่ว่าคุณพีเขาเป็นคนยังไง ไอ้เรื่องที่ว่าวงการนี้จะไม่ต้อนรับหรือ

ใครจะรวมตัวบอยคอต...เขาไม่ได้สนใจอยู่แล้ว เขาเองก็เหมือนถูกลากให้

เข้าวงการโดยไม่ตัง้ใจต้ังแต่แรก พีก่็ไม่รูจ้ะคยุยังไงแล้วค่ะ แต่ว่า...คณุหลวิ

ก็บอกนะคะว่าถ้าคุณลิต้าอยากคุยกับคุณพีด้วยตัวเองจะลองไปหาเขาท่ี 

คอนโดฯ ก็ได้ เธอจะช่วยเราพูดอีกแรงหนึ่ง" 

"ขอที่อยู่คอนโดฯ เขาทีค่ะ ลิต้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณพีเขาจะ

ว่ายังไงถ้าลิต้าไปคุยเอง" อลิตาแนบหูโทรศัพท์เอาไว้ท่ีไหล่ มือเรียวบาง

คว้ากระดาษโน้ตและปากกาบนโต๊ะท�างานมาจดที่อยู่ 

"วีอาร์วี* คอนโดมิเนียม สุขุมวิท..."

"อ้อ...คอนโดฯ เดียวกับลิต้าเลยนี่คะ งั้นขอเลขห้องเลยค่ะ" อลิตา

วางปากกาลง ท่าทางว่าเธอกับพีระพัฒน์จะ 'ดวงสมพงศ์' กันไม่ใช่น้อย  

ถึงได้มาอยู่คอนโดฯ เดียวกันได้

"ห้อง 1307 ค่ะ ยังไงคุณลิต้าก็ค่อยๆ คุยนะคะ" ดาริกาบอกอย่าง

เตอืนสติ เธอเองกร็ูว่้าอลติาเป็นคนใจร้อนและ 'แรง' ใช่ย่อยเสยีท่ีไหน เวลา

ได้ 'วีน' ใครก็ไม่ยอมลงให้ง่ายๆ

"พี่ดาก็พูดอย่างกับลิต้าจะไปฆ่าใครอย่างนั้นแหละค่ะ" 

"ก็พี่กลัวนี่คะ คราวก่อนไปฉะปากกับพวกลูกค้าคุณหญิงคุณนาย 

เรือ่งมาก คณุลต้ิายังเล่นซะพีห้่ามทัพแทบไม่ทัน" ดารกิาพดูแล้วหัวเราะคกิ 

* วีอาร์วี (VRV) ย่อมาจาก Veeravorakul หรือ วีระวรกุล
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เธอนกึย้อนไปถงึเหตกุารณ์น�าเสนองานกบัลกูค้าเม่ือเดอืนก่อนแล้วอกีฝ่าย

ติโน่นตินี่โดยไม่มีเหตุผลและยังพูดไม่หยุด อลิตาจึงตอกกลับอย่างสมน�้า

สมเนื้อทีเดียว

'อลิตา พิพัฒน์ไพบูลย์' หญิงสาวอายุย่ีสิบห้าปี เธอเรียนจบคณะ

นิเทศศาสตร์ สาขาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์จากมหาวิทยาลัย 

อันดับหนึ่งของรัฐด้วยปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งซ่ึงนับว่าเก่งพอตัว 

หลงัจากจบการศกึษา อลติาเปิดบรษัิทโฆษณาเลก็ๆ โดยได้เงนิทุนจากพิมพ์แข  

ผู้เป็นมารดา ความจริงแล้วพิมพ์แขอยากให้เธอเปิดบริษัทใหญ่ให้สมฐานะ 

แต่อลิตาเห็นว่าการท�าเช่นนั้นก็จะยิ่งลงทุนสูงและท�าให้การแข่งขันส�าหรับ

การท�างานสูงตามไปด้วย ล�าพังตัวเธอซึ่งเพิ่งจะเรียนจบใหม่ๆ อาจจะพยุง

บริษัทอันย่ิงใหญ่ไว้ไม่ไหว เธอจึงอยากค่อยๆ พัฒนาบริษัทและศักยภาพ

ในการท�างานของตัวเองอย่างค่อยเป็นค่อยไปมากกว่า หญิงสาวจึงยืนยัน

กับมารดาว่าเธอต้องการให้บริษัทเป็นไปตามความต้องการของเธอเอง 

ท้ังรูปร่าง หน้าตา ความสามารถ ฐานะทางสังคม และฐานะทาง 

การเงินท่ีเพียบพร้อมท�าให้ช่ือของอลิตาเป็นท่ีรู ้จักในหมู่นักธุรกิจหนุ่ม 

ไฟแรงว่าเธอไม่ได้มีดีแค่สวย นับตั้งแต่อลิตาเปิดบริษัท ผลงานที่น�าเสนอ

ออกไปอย่างต่อเนือ่งท�าให้ชือ่เสยีงบรษัิทโฆษณาเลก็ๆ แต่เป่ียมด้วยคณุภาพ

เป็นท่ีรู้จักในวงการโฆษณาเป็นอย่างดี ท่ีส�าคัญไม่ใช่เพียงบริษัทเท่านั้นท่ี

เป็นท่ีรูจั้ก แต่เจ้าของบรษัิทท่ีท้ังสาวท้ังสวยและเก่งอย่างอลติากเ็ป็นจดุสนใจ 

ของหนุ่มทั้งในและนอกวงการโฆษณาไม่แพ้กัน 

"เช่ือเถอะค่ะ ลต้ิาไม่ฆ่าใครหรอก ท่าทางว่าถ้าลต้ิาท�าอะไรเขา แฟนคลบั 

เขาคงมาถล่มบริษัทเรา แค่นี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวลิต้าจะออกไปคุยกับเขาแล้ว 

ยังไงถ้าพี่ดามีปัญหาอะไรก็โทรมาหาลิต้านะ"

"ทางสถานท่ีถ่ายท�าไม่มีปัญหาหรอกค่ะ แต่ถ้ามีอะไรด่วนพ่ีจะโทรไป

หาก็แล้วกัน" 
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เม่ือดารกิาวางสายไป อลติาถงึกบัถอนหายใจ ก่อนจะคว้ากระเป๋าหนงั

สีขาวขึ้นมาสะพายแล้วเดินไปยังลานจอดรถ ขับรถยนต์สีขาวคู่ใจมุ่งหน้า

ไปยังคอนโดฯ ที่หมาย...

เป็นอันรู้กันว่าเวลาเลิกงานถนนสายสุขุมวิทรถติดแสนติดเพียงใด  

แม้จะมีรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินมาช่วยในเรื่องการเดินทางของประชาชน

ให้สะดวกข้ึน แต่ก็ไม่อาจทอนรถยนต์ท่ีเบียดแน่นบนท้องถนนได้เท่าไหร่นกั 

อลิตามองนาฬิกาข้อมือสลับกับถนนท่ีคับคั่งไปด้วยรถยนต์แน่นขนัดอย่าง

ร้อนใจ 'ลีลาวดี' หรือ 'หลิว' ผู้จัดการส่วนตัวของพีระพัฒน์โทรมาเร่งแล้ว

เร่งอกีว่าให้อลติารบีไป เพราะชายหนุม่ก�าลงัจะออกจากคอนโดฯ หลงัจากนี้ 

คงหาโอกาสคุยกันได้ยาก แต่จะให้เธอรีบได้อย่างไรในเมื่อรถติดขนาดนี้ 

"ไฟเขียวได้สักที" 

หญิงสาวพึมพ�ากับตัวเองเม่ือสัญญาณไฟเขียวกะพริบขึ้น มือเรียว

บางเอื้อมไปขยับเกียร์รถ แต่ไม่ทันที่รถจะออกตัวด้วยซ�้า เธอก็ต้องเหยียบ

เบรกกะทันหันเพราะรถยนต์สีด�าสุดหรูเลี้ยวปาดหน้าออกจากซอยอย่าง

ช�านาญ นอกจากจะปาดหน้ารถเธอแล้วยังปาดหน้ารถคันข้างหน้าข้ึนไป

อย่างมีชั้นเชิง 

"คนไร้มารยาท!" 

อลติาเม้มรมิฝีปากอิม่แดงแน่นเพือ่ข่มอารมณ์ แต่สายตากลบัจ้องไป

ที่รถคันนั้นและจดจ�าหมายเลขทะเบียนได้ติดตา เลขสวยๆ แบบนี้คงได้มา

จากการประมูลและจ�าง่ายเสียยิ่งกว่าอะไร 

หญิงสาวผงกศีรษะเล็กน้อยแสดงการขออนุญาตกับรถอีกคันท่ีเธอ

ก�าลงัจะขอแซง มือเรยีวบางหมุนพวงมาลยัพลางเตรยีมเลีย้วเข้าไปปาดหน้า  

รถยนต์สีด�าเจ้ากรรมท่ีเพิ่งจะแซงหน้าเธอไปก่อนหน้านี้ แต่ทันใดนั้นเอง! 

รถยนต์คันดังกล่าวก็เร่งความเร็วข้ึนจนอลิตาย้ังเท้าท่ีก�าลังเร่งความเร็วไว้
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ไม่ทัน 

รถยนต์สีขาวจึงโดนรถยนต์สีด�าเลขทะเบียนสวยชนท้ายเข้าอย่างจัง!

"ซวยบรรลัย!" หญิงสาวสบถพร้อมกับถอนหายใจเหนื่อยหน่าย เธอ

มองกลับไปที่รถยนต์คันหลังด้วยความหงุดหงิดใจ แต่ไม่ทันไรก็ถูกเขาบีบ

แตรไล่อีก

ไร้มารยาทอย่างถึงที่สุด!

อลิตาคิดในใจพลางขับรถไปจอดชิดริมถนนซ่ึงน่าจะจอดคุยกันได้

โดยท่ีไม่ท�าให้รถติดไปมากกว่านี้และไม่ท�าให้ผู้ร่วมถนนคนอื่นเดือดร้อน

มากนัก ไม่นาน...รถยนต์สีด�าคันหรูหราตัดกับนิสัยไร้มารยาทของผู้เป็น

เจ้าของก็มาจอดเทียบอยู่ข้างหลังในระยะเวลาไล่เลี่ยกัน 

หญิงสาวก้าวลงจากรถพร้อมๆ กับคู่กรณีซึ่งเป็นชายหนุ่มสวมชุดสูท

สดี�า เนีย้บท้ังคตัติง้และแพตเทิร์น...มองปราดเดยีวอลติากร็ูทั้นทีว่าสทูชุดนี้ 

ราคาแพงบรม

"ขอโทษทีนะคะ ฉันไม่ทันระวงั" หญิงสาวคมุสตเิอ่ยปากขอโทษอย่าง

รูต้วัว่าผดิ เธอไม่อยากมเีรือ่งให้ต่อความยาวสาวความยืด ธรุะกบัพีระพัฒน์

ส�าคัญส�าหรับเธอมากกว่าเรื่องรถ "รถคุณมีประกันมั้ยคะ"

"รับผิดชอบหน่อยสิคุณ!" เสียงเข้มตอบกลับมาอย่างไม่พอใจพร้อม

กับเจ้าของเสียงได้ถอดแว่นกันแดดสีชาซึ่งปกปิดนัยน์ตาสีนิลเข้มออกไป

ชายหนุม่ใช้นยัน์ตาทรงอ�านาจจ้องมองนิง่ๆ อลติากถ็งึกบัสดูลมหายใจ 

เข้าปอดระงับอารมณ์ไว้อย่างถึงท่ีสุด ว่ากันตามจริงเขาก็มีส่วนผิดไม่ได้

น้อยกว่าเธอ การท่ีเธอยอมลงให้ก่อนนอกจากไม่เกดิผลดแีล้วยังเป็นผลร้าย

ท่ีท�าให้คนไม่ส�านกึอย่างเขาโบ้ยความผดิมาให้เธอแต่เพียงผูเ้ดยีวอย่างนัน้

หรือ

มันจะไม่มากไปหน่อยหรือไง!

"เกิดอุบัติเหตุก็ต้องเรียกประกันมาเคลียร์สิคะ หรือคุณจะเอายังไง" 
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"แต่กรณีนี้คุณผิด จะให้ผมเรียกประกันมาให้เสียประวัติผมเหรอ" 

"แต่ฉันก็ขอโทษคุณไปแล้วนี่คะ จะเอายังไงอีก อันที่จริงเราก็ผิดกัน

คนละครึง่ ฉันยอมคณุถงึขนาดเป็นคนขอโทษก่อนกน่็าจะคยุกนัง่ายๆ ไม่ใช่

เหรอคะ" 

"อ้อ...นี่ตกลงจะโยนความผิดให้ผมด้วยอย่างนั้นสินะ"

คราวน้ีอลิตาขมวดคิ้วอย่างทนไม่ได้ท่ีชายหนุ่มมองไม่เห็นความผิด

ของตัวเองสกันดิ เขาน่ะใช่ย่อยท่ีไหน เรือ่งท่ีขับรถปาดหน้ารถเธอก่อนหน้า

นี้เธอยังไม่ได้ว่าเขาสักค�า แล้วดูเขาสิ! ว่าเธอไม่หยุดเลย 

"ฉันไม่มีเวลามาเถียงกับคุณมากมายนักนะคะ ฉันมีนัดส�าคัญต้อง 

รีบไป" อลิตาพยายามพูดให้เขาใจอ่อนแม้ว่าเธอจะหงุดหงิดเขาแค่ไหน

ก็ตาม "แล้วตกลงว่าคุณจะโทรเรียกประกันหรือไม่เรียกคะเนี่ย"

"ผมก็ไม่ได้ว่างพอจะมีเวลามาเถียงกับเด็กอย่างคุณเหมือนกัน"

"เอ๊ะ! นี่คุณว่าใครเด็ก!"

อลิตาชักเย็นไม่อยู่เม่ือคนตัวสูงเอาแต่ต่อว่าเธอไม่หยุดไม่หย่อน  

หญิงสาวจิกดวงตากลมโตมองเขาอย่างเอาเรื่อง แล้วต้องนิ่งค้างเม่ือได ้

จ้องหน้าคู่สนทนาอย่างชัดเจน

ความทรงจ�าเธอพอจะรือ้ฟ้ืนได้รางๆ ว่าเคยเห็นเขาตามหน้านติยสาร

ชื่อดังอยู่บ่อยครั้ง

ชายหนุ่มเจ้าของความสูงหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตร ใบหน้า 

หล่อเหลาลงตัว ท้ังจมูกโด่งเป็นสัน รูปหน้าคมคาย และดวงตาสีนิลขรึม

ภายใต้เรยีวค้ิวท่ีรบักบัทุกส่วนของใบหน้าส่งให้ดวงตาคมเป่ียมเสน่ห์ลกึลบั

จนได้รบัฉายาจากหญิงสาวท้ังประเทศว่าเป็นผูช้ายท่ี 'ผูห้ญิงต้องสยบเพียง

แค่สบตา' และยังได้รับการโหวตให้เป็นหนุ่มในฝันของสาวๆ ท้ังประเทศ 

พ่วงด้วยต�าแหน่งหนุ่มเซ็กซี่ที่สาวๆ อยากกอดในปีนี้อีกด้วย

แต่ดูเหมือนว่าชายหนุ่มจะไม่ค่อยรู้สึกรู้สาใดๆ กับต�าแหน่งเหล่านี ้
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เท่าไหร่นัก ส�าหรับเขา...สาวๆ ท่ีผ่านการนอนเตียงเดียวกันมาแล้วไม่มี

สิทธิ์จะได้ขึ้นเตียงอีกเป็นครั้งที่สอง!

เขาคือ 'ปฏิปักษ์ วีระวรกุล'

นกัธรุกจิหนุม่รุน่ใหม่ไฟแรงท่ีมมัีนสมองเข้าข้ันอจัฉรยิะ ชายหนุ่มก้าว

เข้าสู่วงการธุรกิจเมื่อตอนอายุย่ีสิบสองปีซ่ึงในขณะนั้นเขาจบการศึกษาใน

ระดับปริญญาตรีจากคณะบริหารธุรกิจที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของประเทศ

ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และหลังจากเรียนปริญญาโทที่อเมริกา

โดยใช้เวลาสองปี เขาก็กลับมาเรียนปริญญาเอกในมหาวิทยาลัยชื่อดังของ

เมืองไทยโดยใช้เวลาเพยีงสองปีกจ็บการศกึษาท้ังๆ ท่ีในขณะท่ีเรยีนอยู่เขา

กท็�างานไปด้วย ไม่เพยีงแต่เขาจะมีความสามารถในด้านการศกึษา หากแต่ 

ในเรือ่งการท�างาน...ในวงการธรุกจิเองต่างกร็ูด้ว่ีาเสอืหนุม่รปูงามอายยุีส่บิแปด 

ปีผู้นี้ไม่ธรรมดา

"โอเค้ เรื่องที่ว่าคุณเด็กผมขอโทษแล้วกัน แต่เรื่องรถของผมนี่ผมคง

ไม่ให้บริษัทประกันมารับผิดชอบแน่" ชายหนุ่มจ้องร่างเพรียวบางท่ียืน

ประจนัหน้ากนั ท้ังรปูร่างและหน้าตาเธอกจ็ดัว่าสวยใช่เล่น แต่ท�าไมปากถงึ

แว้ดได้แว้ดดีก็ไม่รู้ ตอนแรกเขาก็กะจะเรียกประกันให้เธออยู่หรอกนะ... 

แต่เห็นท่าทางเอาแต่ใจและจองหองแล้วมันน่าดัดนิสัยซะให้เข็ด!

"แล้วคุณจะเอายังไงล่ะคะ" 

"คุณต้องรับผิดชอบค่าซ่อมรถของผม"

"ฉันนี่นะต้องรับผิดชอบ คุณเป็นคนขับรถมาชนท้ายรถฉันเองนะ"

"แล้วใครใช้ให้คุณขับมาปาดหน้ารถผมล่ะครับ"

"ก็คุณปาดหน้ารถฉันก่อน!"

"ดี...งั้นก็ยืนรอกันตรงนี้แหละ อีกเดี๋ยวต�ารวจจราจรคงสงสัยว่าคุณ

กับผมจอดรถยืนเถียงกันท�าไม" ใบหน้าหล่อเหลายิ้มร้ายกาจและเลือดเย็น

สมกับเป็นคนฉลาดแกมโกงที่สุด "กว่าจะเคลียร์เสร็จก็คงเกือบหนึ่งชั่วโมง
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เป็นอย่างต�่า คุณก็โทรไปแคนเซิลนัดส�าคัญได้เลยนะ"

อลติาถงึกบัเม้มรมิฝีปากเป็นเส้นตรงเม่ือเธอแบไพ่และจุดอ่อนให้เขา

เห็นจนหมด ชายหนุ่มจึงใช้มันมาเป็นข้อต่อรองกับเธออย่างไร้ความปรานี

เช่นนี้

เพราะรูว่้าเธอรบี เขาจงึแกล้ง 'ยียวน' และยกข้ออ้างเรือ่งเวลามาต่อรอง!

"จะเอาเท่าไหร่ก็ว่ามา" สุดท้ายหญิงสาวก็ต้องจ�ายอมอย่างทนไม่ได้ 

ท่าทางร้ายกาจอย่างผูช้ายคนนีต่้อให้ต�ารวจจราจรมาเคลยีร์หรอืต่อให้เรยีก

ประกนัมาจดัการเธอกค็งต้องมเีรือ่งคยุกบัเขาไม่ต�า่กว่าช่ัวโมงแน่นอน บอก

ตรงๆ ว่าเธอไม่อยากเถียงกับเขาให้เสียเวลาและเสียสุขภาพจิตอีกแล้ว

"แค่นี้แสนหนึ่งคงจะพอ"

"คณุจะบ้าเหรอ!" หญิงสาวหันไปถลงึตาใส่เขาเมือ่ได้ยินราคา "หน้ารถ 

ยุบไปนิดเดียว สีถลอกไม่กี่เซ็นต์ คุณจะเอาไปแสนหนึ่ง ขอโทษเถอะนะ! 

จะรีดไถกันเกินไปหน่อยมั้ยคะ"

"รถผมคันเป็นสิบๆ ล้านนะคุณ ไม่ใช่บาทสองบาท" ปฏิปักษ์โต้กลับ

โดยไม่ต้องคิด ท�าเอาร่างเล็กชักสีหน้าใส่ ดวงตากลมโตเหลือบมองส�ารวจ

รถของเขาที่บ่งบอกราคาไม่ต่างจากที่เขาบอกเธอนัก

หญงิสาวเดนิเข้าไปหยิบกระเป๋า เซ็นเช็คอย่างลวกๆ กลบัมาส่งให้เขา

พร้อมนามบัตร

"เอาไปหมื่นเดียว ไม่พอก็โทรมาหาฉัน" มือเรียวบางส่งนามบัตร 

และเช็คท่ีเซ็นเรียบร้อยให้กับร่างสูงท่ีก�าลังยืนท�าหน้าไม่พอใจอย่างย่ิง  

โดยเฉพาะราคาที่ลดจากแสนมาเป็นแค่หมื่น "รับไปสิ ฉันต้องไปธุระต่อ"

อลิตายัดนามบัตรและเช็คใส่มือของร่างสูง ก่อนกลับไปทิ้งตัวลงที่รถ

แล้วขับออกไปอย่างไม่สนใจคู่กรณีอีกเลยแม้แต่นิดเดียว ปฏิปักษ์จะเรียก

เธอไว้หรอืโทรไปต่อว่าตามหมายเลขบนนามบัตรกร็ูส้กึว่าจะไม่ได้ประโยชน์

สกัเท่าไหร่ในเม่ือเธอตัง้ใจจะ 'ช่ิง' เขาจงึได้แต่ถอนหายใจและส่ายหน้าระอาใจ
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ชายหนุม่หันไปสนใจรอยบนรถยนต์ของตนแล้วถอนหายใจเฮอืกยาว 

อันท่ีจริงเขาเองไม่ได้ติดใจอะไรกับอุบัติเหตุครั้งนี้มากนักหรอก เขารู้ว่า

ตนเองก็มีส่วนผิด แต่ท่าทางหยิ่งๆ และปากอันถือดีของหญิงสาวนั้น 

ปลุกปั่นอารมณ์เขาให้หงุดหงิดไม่ใช่เล่น เขาเองไม่ใช่คนยอมคนจึงต้อง

โต้ตอบกลับไปบ้าง 

ใครจะไปคิดว่าหญิงสาวจะ 'ชิ่ง' หนีไปดื้อๆ เสียอย่างนั้น 

"อลิตา พิพัฒน์ไพบูลย์..." 

ปฏปัิกษ์ย้ิมท่ีมุมปากเม่ืออ่านนามบัตรท่ีอยู่ในมือ แววตาคมมองตาม

รถยนต์คันสีขาวไป อารมณ์ขุ่นเคืองเมื่อครู่นี้จางหายไปในพริบตา เขา 

ไม่นกึเลยว่า...จะได้เจอกบัสาวใจหินท่ีหนุม่ๆ ในวงการนกัธรุกจิพดูถงึด้วยตา 

ของตัวเอง...ที่แท้เธอก็ทั้ง 'เด็ด' ทั้ง 'ดื้อ' อย่างที่คนอื่นเขาพูดกันจริงๆ!

Page ��������������.indd   21 5/23/2561 BE   13:02



กุหลาบประกาศิต

22

หญิงสาวยกมือข้ึนกดออดเม่ือมาถงึห้อง 1307 ของวีอาร์วีคอนโดมเินยีม 

เธอยืนรอเพียงไม่นานประตูห้องชุดสุดหรูก็เปิดต้อนรับ อลิตามองสตรีร่าง

อวบวยัสีส่บิท่ีเป็นคนเปิดประตูให้ จ�าได้ดว่ีาคนตรงหน้าเป็นผูจ้ดัการส่วนตัว 

ของคนเจ้าปัญหาที่รอด้านใน

"สวัสดีค่ะคุณหลิว" อลิตาทักทาย

"คุณพีรออยู่ในห้องรับแขกค่ะ" 

ลลีาวดีเปิดทางให้อลติาเข้าไปในห้องซ่ึงไม่ค่อยแตกต่างจากห้องของ 

อลติามากนกั ภายในห้องแบ่งย่อยๆ ออกเป็นห้องครวั ห้องรบัแขก ห้องน�า้ 

และห้องนอนอันกว้างขวางซ่ึงจัดว่าเป็นห้องชุดท่ีราคาเหมาะส�าหรับคน  

'มอัีนจะกนิ' เท่านัน้ ชายหนุม่แต่งห้องด้วยสขีาวและสดี�าตามสไตล์โมเดร์ิน 

เฟอร์นิเจอร์ท่ีใช้เป็นแบรนด์ดังและซ้ือหามาด้วยราคาท่ีแพงสุดกู่ หากแต่ 

อลิตาก็ไม่ได้สนใจสิ่งเหล่านั้นนัก 

เธอเดินไปท่ีโซฟาสีด�าซ่ึงมีร่างสูงเจ้าของเรือนผมสีน�้าตาลเข้มนั่งรอ

อยู่ก่อนแล้ว

"พี่หลิวกลับห้องไปเถอะ" เสียงเรียบๆ ท่ีแฝงแววเด็ดเดี่ยวบอกกับ 

บทที่ 2
ท�ย�ท 'วีระวรกุล'
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ผู้จัดการส่วนตัว ลีลาวดีลอบมองเพียงแวบเดียวก็ต้องเดินไปหยิบกระเป๋า

และเดินออกไปจากห้องโดยไม่ให้พีระพัฒน์สั่งซ�้า

ลีลาวดีรู้ดีอยู่แล้วว่าดาราหนุ่มอารมณ์ศิลปินจัดเข้าข้ัน 'ติสต์แตก'  

และมีโลกส่วนตัวสูงมากคนนี้อารมณ์ขึ้นๆ ลงๆ ถ้าขัดใจในเวลาที่เขาก�าลัง

หงุดหงิดก็ไม่ต่างจากการหาเรื่องใส่ตัว

"มาเร็วดีนี่ครับคุณลิต้า" 

มุมปากหยักได้รูปยิ้มเยือกเย็น พีระพัฒน์เป็นชายหนุ่มร่างสูง เขามี

รูปร่างได้สัดส่วนสมกับที่เข้าวงการด้วยการเป็นนายแบบมาก่อน ด้วยอายุ

ย่ีสิบหกปีเสน่ห์ความเป็นชายของเขาจึงไม่ได้ย่ิงหย่อนไปกว่าใคร ดวงตา

คมท่ีเย็นชาปกปิดความรูส้กึต่างๆ ได้ดพีอๆ กบัเวลาท่ีอยากแสดงความรูส้กึ 

นอกจากนี้ชายหนุ่มยังมีใบหน้าเรียวท่ีรับกับริมฝีปากหยักได้รูปและ

ทรงผมซอยสไลด์เคลียบ่าอย่างพอดิบพอดี แม้ใบหน้าคมคายจะมีไรเครา

อ่อนๆ แบบหนุ่มแบดบอย แต่หากจะพูดว่าพีระพัฒน์เป็นชายหนุ่มท่ีดูดี

ที่สุดเท่าที่อลิตาเคยพบเจอมาก็คงจะพูดได้โดยไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลย

"ฉันมาคยุเรือ่งงาน คณุหญิงประไพศรบีอกว่าคณุปฏเิสธงานสปัดาห์หน้า 

เหรอคะ" 

"ผมบอกคุณหญิงไปแล้วนี่ว่าผมติดสอบที่มหาวิทยาลัย"

"ฉันเคยเรียนมหา'ลัยมาก่อนนะคะ เวลามีงาน มีเรียน หรือมีสอบ

อาจารย์ต้องบอกวนั เวลา ก่อนเริม่เรยีนอยู่แล้ว นกัศกึษาจะได้จดัตารางถกู 

คุณอย่าอ้างเหตุผลแบบนี้เลยค่ะ" อลิตาพูดตรงๆ ท�าให้พีระพัฒน์เงียบไป 

ชายหนุ่มแสยะยิ้มเพียงนิด แต่กระตุกความรู้สึกของอลิตาให้ขุ่นได้เสียยิ่ง

กว่าอะไร

"งัน้กข็อพดูตรงๆ" ดวงตาคมกรบิจ้องหน้าเธอนิง่ "ผมไม่อยากท�างาน

นี้ โอเคมั้ยครับ"

"แต่งานทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วนะ ถ้าคุณจะไม่ท�า คุณ 
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กน่็าจะบอกตัง้แต่วนัท่ีคณุหญิงประไพศรตีดิต่อคณุไปครัง้แรก ไม่ใช่ตกปาก

รับค�าว่าจะท�าแล้วสุดท้ายก็บ่ายเบี่ยงไม่ท�าอย่างนี้" 

พรีะพฒัน์จ้องมองใบหน้างดงามอย่างเอาเรือ่ง เขายอมรบัว่าครัง้แรก

ท่ีได้สบตาเธอจงัๆ เธอท�าให้เขาถงึกบัอ้ึงไป เธอมเีสน่ห์แบบผูห้ญิงสวยและ

ฉลาดอย่างเหลอืล้น แต่เขานกึไม่ถงึจรงิๆ ว่าเธอจะกล้าต่อปากต่อค�ากบัเขา 

ถ้าเป็นคนอื่นเพียงแค่เขาตวัดหางตากลับไปมองก็คงจะวิ่งออกจากห้องไป

แล้ว แต่เธอท�าให้เขาผดิคาดตัง้แต่ท่ีคดิว่าจะลากคนอย่างเขาออกไปท�างาน

ให้ได้โดยบอกกับลีลาวดีว่าจะเข้ามาเจรจาด้วยตนเอง มิหน�าซ�้ายังกล้า 

เข้ามาเหยียบที่ห้องเขาจริงๆ เสียด้วย

คนสติดีๆ รู้กันทั้งนั้นว่าไม่ควรท้าทายเขา อลิตานี่กล้าดีมาจากไหน 

ถึงได้ไม่เกรงกลัวเลย!

"พอดผีมเพิง่จะนกึได้ว่าผมไม่รบังานเลก็ๆ แบบนี้ให้เสยีเครดิตตวัเอง" 

ชายหนุ่มจงใจตอบค�าถามกวนประสาทท้ังๆ ท่ีความเป็นจริงเวลารับงาน 

ทุกอย่างลีลาวดีจะเป็นคนจัดการให้ และถ้าเขาว่างหรือมีใจอยากท�าจริงๆ 

ต่อให้เป็นงานไม่มีค่าตัวเขาก็ท�าทั้งนั้น

แรกเริ่มเดิมทีพีระพัฒน์เป็นคนท่ีไม่ใคร่ออกงานสังคมแต่ไหนแต่ไร

อยู่แล้ว ยิ่งงานในวงการบันเทิงยิ่งไม่อยู่ในหัวเลย ทว่า...ผู้เป็นบิดากลับ

เห็นดีเห็นงาม และเห็นว่าเขายังไม่ได้ท�างานอะไรจริงจัง กอปรกับการ

ท�างานในวงการบันเทิงจะช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของครอบครัวได้ใน 

ระดบัหนึง่ เม่ือมีผูห้ลกัผูใ้หญ่ในวงการบันเทิงอยากดงึตวัชายหนุม่ไปร่วมงาน 

บิดาของเขาจึงรีบส่งเสริมโดยไม่ถามความเห็นเขาสักค�า 

จริงอยู่ว่า...พีระพัฒน์ไม่ใช่คนยอมคน 

ชายหนุม่อยากจะท�าอะไรกมั็กท�าตามใจตนเองเสมอ แต่กบัผูเ้ป็นบิดา

เขาไม่ค่อยอยากมีเรื่องรบราให้ปวดหัวสักเท่าไหร่จึงยอมลดราวาศอกให ้

กึ่งหนึ่ง แต่ไม่นึกเลยว่านั่นจะท�าให้เขามีงานอยู่เรื่อยๆ จนในปัจจุบันช่ือ 
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ของเขาเป็นท่ีรู้จักกันดีในวงการบันเทิงท้ังๆ ท่ีเขารับงานน้อยมากและมี

ค่าตัวสูงลิบลิ่ว

"นี่คุณ!" อลิตาจ้องหน้าพีระพัฒน์ เธอรู้ว่าเขามีเหตุผลมากกว่าการ

ดถูกูงานบรษัิทของเธอ เพียงแต่เขาไม่บอกตรงๆ และเลอืกวิธแีก้ปัญหาด้วย

การท�าลายน�้าใจ หาใช่ด้วยการเจรจา "คุณก�าลังจะยียวนฉันเหรอคะ"

"ผมยียวนคุณงั้นเหรอ" 

"ตกลงว่าคุณจะไม่ท�างานนี้ใช่ม้ัย" อลิตาสูดลมหายใจเข้าปอดอย่าง

ระงบัอารมณ์ท่ีพร้อมจะระเบิด ไม่รูว่้าวนันีวั้นซวยอะไร เธอถงึต้องรบรากบั

พีน้่องตระกลู 'วรีะวรกลุ' ท้ังสองคน และแต่ละคนนี ่'ดีกร'ี ความกวนประสาท

ไม่ได้แพ้กันเลยจริงๆ "ถ้าคุณไม่ตกลง ฉันก็จะได้หาคนใหม่!"

"ไม่รู้สิ สัปดาห์หน้าผมอาจจะอยากท�าก็ได้ จะไม่ลองเสนอข้อต่อรอง

อะไรดีๆ หน่อยเหรอ ยงัไงคณุหญงิประไพศรกีส่็งคณุมาเจรจากบัผมอยู่แล้ว

นี่ เธออยากได้ผมไปท�างานนักไม่ใช่หรือไง" 

"นี่คุณจะเอายังไงก็พูดมาตรงๆ เลยดีกว่า ฉันไม่มีเวลามาเล่นเดาใจ

กับคุณนะ" เสียงที่เคยกดให้นิ่งตวัดขึ้นสูงด้วยความไม่พอใจ เธอชักสีหน้า

ใส่เขา แต่พีระพัฒน์หรือจะทุกข์ร้อนด้วย 

ชายหนุ่มหัวเราะขันๆ พลางเอ่ยยั่วโมโหต่ออย่างนึกสนุก...

"เล่นเดาใจ? ผมอยากจะลองเล่นดูบ้างแล้วสิ"

"นี่คุณพี..."

อลิตามีอาการเลือดขึ้นหน้า เสียงที่เรียกเขานั้นขุ่นเคืองจนจับกระแส

ได้ และมอืเรยีวบางเริม่ก�าหมัดเข้าหากนัแน่นท้ังๆ ท่ีเธอพยายามกดอารมณ์

เอาไว้แล้ว

"ลองขอร้องผมดีๆ หน่อยสิ สัปดาห์หน้าผมอาจจะใจอ่อนไปท�างาน

กับคุณก็ได้นะ"

พีระพัฒน์มองหน้าหญิงสาวอย่างท้าทาย แววตาท่ีเคยเฉยเมย 
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ฉายแววกรุม้กริม่ให้เห็น และมุมปากหยักได้รปูราวกบัถกูสลกัด้วยลิม่กก็�าลงั

คลี่ยิ้มท้าทายให้เธอมาเล่นเกมนี้ด้วยกัน

"อย่ามาเล่นลิ้นกับฉันนะ" 

"เล่นลิ้น? คุณจะลองสักหน่อยมั้ยล่ะครับ" ท่าทางของชายหนุ่มยังคง

ไม่ทุกข์ไม่ร้อนอยู่ดี มิหน�าซ�้าค�าท่ีเธอกราดออกไปยังเป็นอาวุธท่ีเขาใช้

โต้ตอบกลับมายั่วอารมณ์เธอได้เสียอีก

"คุณพี!" อลิตาตวาดเสียงดังอย่างไม่เคยมาก่อน "โอเคค่ะ ก็ได้!  

ในเมื่อคุณไม่อยากจะท�างานนี้ ฉันก็จะหาคนใหม่ ขอบคุณนะที่ช่วยให้ฉัน

เห็นธาตุแท้ของคนอย่างคุณ" 

ว่าเสร็จอลิตาก็หุนหันไปท่ีประตู หากแต่เสียงขรึมท่ีดังติดตามก็รั้ง

ฝีเท้าเธอให้หยุดชะงัก

"ผมมีข้อเสนอให้คุณลองคิดดู...ถ้าคุณอยากจะร่วมงานกับผมจริงๆ"

ร่างสูงผุดลุกขึ้นจากโซฟา ขายาวก้าวเข้าหาร่างของอลิตาและยึด 

ข้อมือเธอไว้เม่ือเธอจะถอยหนี หญิงสาวเงยหน้าข้ึนจ้องใบหน้าคมด้วย

สายตาแสนขุน่ขวางบอกถงึความไม่พอใจท่ีเขาถอืวิสาสะมาแตะต้องตวัเธอ 

หากแต่อีกคนกลับตอบกลับมาด้วยรอยยิ้มเรียบๆ เท่านั้น

"นี่คุณจะเอายังไงกับฉันกันแน่" เสียงหวานแข็งกร้าวขึ้น อลิตาเกร็ง

ข้อมือเลก็ไว้หวงัให้หลดุจากมือใหญ่ แต่กลบักลายเป็นว่าร่างของเธอนัน้ถกู

เขากระชากเข้าไปใกล้จนใบหน้าปะทะเข้ากับแผ่นอกกว้าง

ร่างบางระหงท่ีอลติาเคยภมิูใจกลบักลายเป็นเพียงร่างบางเลก็เท่านัน้

ถ้าเทียบกบัร่างกายของพรีะพฒัน์ผูท่ี้มีความสงูเกนิกว่าหนึง่ร้อยแปดสบิห้า

เซนติเมตร!

"สัปดาห์หน้าถ้าคุณมาดูแลผมที่กองถ่าย ผมจะตอบตกลง"

"พูดบ้าๆ" เขาจะให้อลิตาผู้เป็นเจ้าของบริษัทไปดูแลเขาอย่างนั้น 

น่ะหรือ...บ้ากันไปใหญ่แล้ว!
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จรงิอยู่ว่าเธอต้องไปร่วมงานและดคูวามเรยีบร้อยทุกอย่างในกองถ่าย 

แต่ไอ้ค�าว่า 'ดูแล' นั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายแคสติ้งและฝ่ายประสานงาน ถ้า

หากเธอลงไปรบัรองเขาด้วยตวัเองแล้วล่ะก ็ทุกคนในบรษัิทคงจะต้องสงสยั

แน่ๆ ว่าเขามีความส�าคัญอะไรถึงขนาดให้เจ้าของบริษัทลงมือดูแลเอง

พูดกันตรงๆ คือเขาไม่ให้เกียรติเธอเลย!

"งัน้กเ็ชิญ" พรีะพฒัน์เอ่ยอย่างไม่แยแส ชายหนุม่สะบัดข้อมือท่ีก�าไว้

จนร่างเพรียวบางเซห่างจากตัว

"นายพ!ี" ความเจบ็ใจท�าให้ค�าพดูท่ีเคยให้เกยีรติกบัเขานัน้ไม่มีอีกแล้ว

พีระพัฒน์เค้นยิ้ม...ยิ้มเยือกเย็นเพื่อท้าทายให้เธอยิ่งเดือดดาล

"ผมไม่โกรธหรอกนะถ้าคณุจะเรยีกผมแบบสนทิสนมกนัอย่างนี ้ตกลง

คุณจะว่ายังไงล่ะครับ จะยอมผมหรือว่าจะกลับไปทนฟังคุณหญิงประไพศรี

บ่นเรื่องที่คุณพาผมไปท�างานด้วยไม่ได้ อ้อ...หรือจะยอมจ่ายฟรีๆ กับการ

ลงทุนอันเปล่าประโยชน์ที่เตรียมงานมาตั้งนานก็ตามสบายเลย"

อลิตาโกรธจนสั่น มือเรียวบางเงื้อข้ึนสูงหมายจะฟาดลงบนหน้า 

เกลี้ยงเกลาของชายหนุ่มที่ยื่นมาท้าทายอยู่ใกล้ๆ หากแต่เหวี่ยงมือออกไป

ได้ไม่เท่าไหร่มือของเธอก็กลับถูกเขารวบเอาไว้เสียก่อน 

"อย่าเพิ่งโมโหสิครับ เรายังคุยกันไม่ถึงไหนเลย"

"ฉันยอมตกลงก็ได้!" อลติาดงึข้อมือท่ีถกูเขารวบไว้กลบัอย่างรวดเรว็

คล้ายกับสลัดปลิงออกไปก็ไม่ปาน "แล้วสัปดาห์หน้าเราจะได้เห็นดีกัน ฉัน

จะดูแลนายให้สาสมใจเลย...คอยดู!" 

อลติารูว่้าถ้าปฏเิสธข้อเสนอนีเ้ธอกค็งได้ไม่คุม้เสยี หากคณุหญิงประไพศรี 

ไปฟ้องมารดาอย่างท่ีพีระพัฒน์ขู่ไว้ เธอคงโดนท่านเทศนายกใหญ่ เธอ 

ไม่ได้อยากให้ผู้ใหญ่ผิดใจกันเพราะเรื่องงานของเธอ 

"จะคอยดูครับ..."

สายตาคมสบประสานกับดวงตากลมโตอย่างท้าทาย หญิงสาวจึง

Page ��������������.indd   27 5/23/2561 BE   13:02



กุหลาบประกาศิต

28

สะบัดหน้าหนีเขา มือเรียวบางเอื้อมไปกระชากลูกบิดประตูเปิดออกไปจาก

ห้องนี้ให้เร็วที่สุด 

เมื่ออลิตาออกจากห้อง พีระพัฒน์ปิดประตูตามเบาๆ ใบหน้าท่ีเคย

ยียวนเข้มขรมึทันตาราวกบัเปลีย่นฉากในละคร ร่างสงูเอือ้มมือกดโทรศพัท์

ไปหาผู้จัดการส่วนตัวทันทีที่เดินกลับไปทิ้งตัวลงบนโซฟา

"พี่หลิว ผมอยากได้ประวัติของลิต้า ส่งเข้าเมลผมในอีกสิบห้านาที" 

สั่งงานเสร็จสรรพหูโทรศัพท์ก็ถูกวางเอาไว้ที่เดิม พีระพัฒน์แสยะยิ้ม

ที่มุมปากก่อนจะทอดสายตาออกไปที่ประตู และแววตาคมฉายแววเจ้าเล่ห์

อีกครั้ง

"งานนี้เธอต่างหากที่จะต้องเห็นดี...ลิต้า"

คฤหาสน์สไตล์ตะวันตกสุดหรูของคุณหญิงวรรณภรณ์ก�าลังมีงาน

รื่นเริงฉลองครบรอบวันคล้ายวันเกิดของเธอ ภายในห้องโถงถูกจัดตกแต่ง

หรูหราและเปิดดนตรีคลาสสิกคลอเสียงพูดคุยของแขกเหรื่อในงาน

รถยนต์สีด�ามันวาวเลื่อนมาจอดนิ่งท่ีหน้าประตูคฤหาสน์ ไม่นาน 

ชายหนุ่มผู้หนึ่งก็ก้าวลงจากรถ ร่างสูงอยู่ในชุดสูทสีด�า เขาเป็นเจ้าของ 

เรอืนผมสดี�าสนทิสไลด์ยาวเคลยีบ่าเสรมิให้ใบหน้าหล่อเหลา จมูกโด่งคมสนั 

และริมฝีปากหยักได้รูปนั้นดูโดดเด่นราวกับเทพเจ้าปั้นแต่งข้ึนมาเป็น

ตัวแทนของเทพบุตรผู้สง่างาม

"ป้านึกว่าคุณแพทจะไม่มางานนี้ซะแล้วค่ะ" 

เสียงคุณหญิงวรรณภรณ์เอ่ยต้อนรับก่อนจะเดินแหวกเหล่าบรรดา 

นกัข่าวเข้ามาทักทายกบัชายหนุม่ เธอสงูเพยีงบ่าของเขาเท่านัน้ แต่เนือ่งจาก 

สวมชุดราตรีสุดหรูและตกแต่งด้วยเครื่องประดับครบเซ็ต เมื่อยามท่ีแสง

เครื่องประดับกระทบกับแสงแฟลชเธอจึงโดดเด่นสมกับเป็นเจ้าของงาน

"งานวันเกิดคุณป้าท้ังทีผมจะไม่มาได้ยังไงกัน คุณลุงท่านฝากมา

Page ��������������.indd   28 5/23/2561 BE   13:02



29

ฉัตรฉาย

อวยพรด้วยนะครับ" 

เหล่าคุณหญิงคุณนายและบุตรสาวต่างควงกันมาในงานนี้ตั้งแต่งาน

ยังไม่เริ่ม เครื่องเพชรท่ีโชว์อยู่บนร่างกายส่องประกายวูบไหวยามกระทบ

แสงไฟคล้ายตู้เพชรเคลือ่นท่ีจนนกัข่าวแทบจะจบัภาพไม่หวาดไม่ไหว บิดา

ของพีระพัฒน์หรือ 'คุณลุง' ท่ีปฏิปักษ์พูดถึงจึงไม่ใคร่ชอบงานสังคมท่ี 

ไม่เอ้ือกับธุรกิจหรืองานสังสรรค์อวดเครื่องเพชรพอๆ กับคนเป็นลูกชาย 

ปฏิปักษ์จึงจ�าต้องเป็นตัวแทนครอบครัวมางานเลี้ยงนี้

"เชิญคุณแพทด้านในเลยนะคะ" คุณหญิงวรรณภรณ์ไม่รอช้า เข้า

ควงแขนชายหนุ่มเดินเข้าไปในงานพลางพยักหน้ากับนักข่าวว่าขอเวลา 

ส่วนตัวซึ่งถือว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือกับปฏิปักษ์เป็นอย่างดี

"คุณพิมพ์คะ คุณแพทมาแล้วค่ะ" 

คุณหญิงวรรณภรณ์เรียกหญิงวัยสี่สิบปลายๆ ที่ยังดูอ่อนกว่าอายุจริง

จนเหมือนเพิ่งจะอายุสี่สิบปีเท่านั้น เมื่อได้ยินเสียงเรียก...เธอและสาวน้อย

ร่างบอบบางที่ยืนเคียงกันจึงหันมาสนใจชายหนุ่ม

คุณหญิงวรรณภรณ์บอกกับพิมพ์แขว่างานนี้จะแนะน�าให้ปฏิปักษ ์

รู้จักกับอลิตาและระรินทิพย์ ลูกสาวท่ีท้ังสาวและสวยของพิมพ์แขให้ได้  

ชายหนุ่มท่ีเปี่ยมความสามารถอย่างพ่อหนุ่มคนนี้หาไม่ได้ง่ายๆ และท่ี

ส�าคญักว่านัน้แม้ตระกลูวรีะวรกลุจะมทีายาทสบืทอดกจิการอสงัหารมิทรพัย์

นับหมื่นล้านอย่างพีระพัฒน์อยู่แล้ว แต่คนท่ีเป็นลูกเลี้ยงแถมยังดูเป็นโล้

เป็นพายอย่างปฏิปักษ์ก็ไม่น่าจะถูกธีระพงษ์ลืมไปได้ลงคอ 

แม้ปฏิปักษ์จะมีศักดิ์เป็นลูกเลี้ยงของธีระพงษ์ แต่ทั้งสองคนก็นับถือ

กันเป็นลุงเป็นหลาน ปฏิปักษ์จึงสะดวกใจที่จะเรียกอีกฝ่ายว่า 'ลุง' มากกว่า 

'พ่อ' ซึ่งธีระพงษ์ก็ไม่ได้ติดใจอะไร

"สวัสดีครับคุณพิมพ์แข" 

"นี่น้องระรินลูกสาวคุณพิมพ์นะคะ ควงกันออกงานประจ�า" คุณหญิง
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วรรณภรณ์แนะน�า

"ยินดีที่ได้รู้จักครับคุณระริน" ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมกับจ้องมองใบหน้า

หวานของคนถูกทัก 

ระรินทิพย์อยู่ในชุดเดรสสีขาวมุก แต่งหน้าบางๆ ด้วยโทนสีหวาน 

สวมใส่เครื่องประดับอย่างลงตัวพอดีดูมีคลาส เธอมีดวงตากลมโตภายใต้

ขนตางอนยาวเปล่งประกายสดใส และผวิพรรณท่ีขาวละเอียดเนยีนภายนอก

เสื้อผ้านั้นยังตรึงสายตาของผู้พบเห็นไว้อย่างง่ายดาย

"ไม่ต้องเรยีกคงเรยีกคณุหรอกค่ะ น้องระรนิเพ่ิงจะเรยีนปีสีเ่อง กเ็รยีน

มหา'ลยัเดยีวกนักบัคณุพแีหละค่ะ" พมิพ์แขแนะน�าให้เรยีกอย่างเป็นกนัเอง 

ใจจริงนั้นเธออยากจับคู่ระรินทิพย์กับพีระพัฒน์ และจับปฏิปักษ์คู่กับ

อลติาด้วยซ�า้ แต่หากท�าเช่นนัน้แล้วแผนการล่มกเ็ท่ากบัว่าเสยีปลาตวัใหญ่ 

เธอจึงคิดว่า...งานนี้ปล่อยให้จับคู่กันเองคงจะดีกว่า ถึงแม้เธอจะมีฐานะดี

และไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินๆ ทองๆ แต่ก็อยากให้บุตรีทั้งสองคนมีคู่ครอง

ท่ีเหมาะสม ย่ิงอลติาด้วยแล้วย่ิงต้องเลอืกเฟ้นอย่างด.ี..รายนีหั้วแข็งเสยีจน

คนเป็นแม่แทบจะไร้สิทธิ์ไปบังคับ หากไปคว้าคนไม่เอาไหนมาเป็นแฟนก็

คงจะยากที่เธอจะเข้าไปขัดขวาง 

"เหรอครบั โลกกลมจงั พีเขาเรยีนปรญิญาโทสถาปัตย์ แล้วระรนิเรยีน

อะไรเหรอครับ"

"ระรินเรียนบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรมค่ะ กะว่าจะมา

ช่วยคุณแม่ท�างาน" 

ระรินทิพย์เรียนคณะนี้เพราะความชอบส่วนตัวและมุ่งหมายท่ีจะ 

ออกมาช่วยพิมพ์แขท�างานในกิจการโรงแรมของครอบครัว อลิตาเองก็ท�า

บริษัทโฆษณา หากเธอไม่ท�าคงไม่มีใครช่วยมารดาท�างาน 

"จรงิๆ คณุแพทกท็�างานด้านนีอ้ยูพ่อด ีน้องระรนิจะปรกึษาคณุแพทก็

ได้นี่คะ" 
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คุณหญิงวรรณภรณ์ช่วยส่งเสริม ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของตระกูล 

วรีะวรกลุกค็อืธรุกจิเกีย่วกบัคอนโดฯ และโรงแรมท้ังระดบัไฮคลาส ปานกลาง 

และระดับล่าง ซึ่งมีการบริหารงานอย่างเป็นระบบจนได้รับการยอมรับจาก

ลกูค้าและคนท�างานในแวดวงเดยีวกนั หากระรนิทิพย์ขอไปฝึกงานท่ีนีย่่อม

มีเวลาใกล้ชิดกัน

"ครบั โรงแรมของเรายินดต้ีอนรบัระรนิเสมอ" ปฏปัิกษ์บอกพร้อมกบั

มองสบประสานกับดวงตาแสนหวาน กิริยาอาการนี้ท�าให้คุณหญิงท่ีท�าตัว

เป็นกามเทพสื่อรักถึงกับยิ้มด้วยความยินดี...

"ลิต้าก�าลังไปถึงค่ะคุณแม่" 

อลติากรอกเสยีงลงไปในโทรศัพท์มือถอืขณะท่ีอีกมือบังคบัพวงมาลยั

รถยนต์สขีาวคู่ใจให้เลีย้วเข้าไปในคฤหาสน์หลงังามของคณุหญิงวรรณภรณ์

ในคราแรกหญิงสาวไม่ได้คดิจะมางานเลีย้งอวดเพชรเช่นนีเ้ลยสกันดิ 

แต่ผู้เป็นมารดาท้ังโทรตาม ท้ังบังคับให้เธอออกมารับจนเธอทนร�าคาญ 

ไม่ไหวจงึจ�าใจหยบิชุดราตรเีกาะอกสดี�าความยาวเหนอืเข่าอวดเรยีวขาขาวผ่อง 

ข้ึนมาสวมแล้วแต่งหน้าบางๆ ก่อนออกมาจะได้ไม่ดูน่าเกลียดจนพิมพ์แข

เอ็ดเอาอีก

"ค่ะ อีกห้านาทีก็ถึงแล้ว เดี๋ยวลิต้าหาท่ีจอดรถก่อนนะคะ...ค่ะๆๆ  

แค่นี้นะคะ" 

หญิงสาวโยนโทรศพัท์ลงท่ีเบาะข้างกายแล้วถอนหายใจเหนือ่ยหน่าย 

ในใจเธอนึกขุ่นเคืองอยู่ลึกๆ ท่ีมารดาชอบบังคับเธอให้มางานแบบนี้ท้ังๆ  

ที่ท่านก็รู้ว่าเธอไม่ชอบ 

มือเรียวบางบังคับพวงมาลัยหักเข้าลานจอดรถกว้างอย่างไม่รีบร้อน 

เธออยากเข้าไปในงานรับคุณแม่กับระรินทิพย์ออกมาในจังหวะท่ีไม่ค่อย 

มคีน เธอจะได้ไม่ต้องไปป้ันหน้าย้ิมกบัใครให้เบ่ือหน่าย แต่รถยังเลีย้วเข้าไป
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ไม่ทันจะจอดดีด้วยซ�้า รถยนต์อีกคันก็หักมาเจอกับหน้ารถของเธอเข้า 

อย่างจัง!

เอี๊ยดดด

เสียงเบรกรถดังระงมไปรัศมีนับร้อยเมตร รถยนต์สีด�าคันหรูของ 

คู่กรณีหยุดชะงักลงอย่างรวดเร็วจนหน้ารถเฉียดกันเพียงแค่ถลอกหน่อยๆ 

แต่ในใจหญิงสาวกลบัไม่รูส้กึเช่นนัน้ด้วย ในกรณนีีเ้ธอไม่ผดิ! รถคันนัน้ก�าลงั

เลี้ยวออกจากงาน เพราะฉะนั้นจะต้องเลี้ยวออกไปอีกทาง แล้วทางท่ีเธอ

เลี้ยวเข้ามานี้ก็ไม่ผิดแน่ อลิตาจ�าได้ว่ามีป้ายและ รปภ. บอกเธอแล้วว่านี่

คือทางเข้างาน เจ้าของรถอีกคันต่างหากที่ขับรถมั่วซั่วเอง

"นี่คุณ!" เสียงหวานตวาดใส่คู่กรณีท่ีลงมาเผชิญหน้ากับเธอทันที 

ดวงตาโตแต่ยาวรีแบบผู้หญิงม่ันใจจ้องมองไปท่ีใบหน้าคมในชุดสูทสีด�าท่ี

ยืนรออยู่อย่างเอาเรื่อง

ผู้ชายคนนี้อีกแล้ว 'ปฏิปักษ์ วีระวรกุล'!

อลิตาจ้องมองร่างสูงด้วยสายตาขุ่นเคือง ความไม่ชอบหน้าเรื่องข่าว

คาวๆ ที่ชายหนุ่มมักจะคั่วสาวๆ ไม่ซ�้าหน้าและเรื่องที่ผจญมารกันเมื่อเช้า

ย่ิงท�าให้ความโกรธโหมกระพอืย่ิงข้ึน ผูห้ญิงท่ีนอนร่วมเตยีงกบัเขาแล้วไม่มี

สิทธิ์ได้ข้ึนเตียงเป็นครั้งท่ีสองงั้นเหรอ...หนึ่งในผู้หญิงเหล่านั้นไม่มีอลิตา

คนนี้แน่!

"ขับรถประสาอะไรของคุณ" เสียงหวานเปิดฉากข้ึนก่อน คราวนี้ล่ะ

เธอจะเอาคืนเสียให้เข็ดเลย

ปฏิปักษ์มองสบตาหญิงสาวอย่างแฝงแววขัน ทั้งใบหน้างดงามลงตัว 

รปูร่างเพรยีวระหง และผวิพรรณละเมียดละไม เพียงแค่ส�ารวจจากภายนอก 

สายตาเขาก็ชอนไชส�ารวจร่างกายของเธอจนท่ัวถึงหมดแล้วทุกซอกมุม  

ไม่ค่อยมผีูห้ญิงคนไหนท�าให้เขาสะดุดสายตาจนถงึกบัมองตาค้างแบบนีม้า

นานมากแล้ว

Page ��������������.indd   32 5/23/2561 BE   13:02



33

ฉัตรฉาย

ชายหนุ่มแทบจะลืมไปแล้วว่าเมื่อครู ่นี้อีกฝ่ายเพิ่งขับรถเฉียดรถ 

คนังามจนสรีถถลอก คดิแล้วรมิฝีปากหยักได้รปูกค็ลีย่ิม้บางๆ อย่างยัว่โมโห 

ก่อนจะตอบค�าถามปัดๆ ไปอย่างไม่ใส่ใจนัก

"ภาษาคนหน้าตาดีมั้งครับ" 

"อีตา..." อลิตาเผลอกระทืบเท้ากับพื้นเม่ือได้ยินค�าตอบอันจงใจ 

ยั่วโทสะนั้น 

"รถคนสวยมีประกันมั้ยครับ" ปฏิปักษ์เฉไฉไปเรื่องรถเม่ือเห็นท่าว่า

คนสวยตรงหน้าท�าท่าฮดึฮัดใส่เขาจนอาจคยุกนัไม่รูเ้รือ่งเสยีก่อน จรงิๆ เขา

เองกร็ูว่้าตวัเองผดิ แต่ดจูากรุน่และราคารถท่ีหญิงสาวขับ แค่สถีลอกหน่อยๆ 

เธอก็ไม่น่าโวยวายเขานี่นา อีกอย่างเมื่อเช้านี้เธอก็ท�ากับเขาไว้แสบใช่ย่อย

เขากแ็ค่...รบีช่ิงออกมาจากงานเพราะความเบ่ือหน่ายจนลมืดทูางออก 

และอยากเอาคืนเรื่องท่ีเธอช่ิงขับรถหนีเขาเม่ือคราวก่อนอยู่เหมือนกัน  

ก็ช่วยไม่ได้! เธอคนนี้ดันถูกใจเขาเข้าให้แล้วนี่นา

ไม่เคยมีผูห้ญงิคนไหนท่ีกล้าท�าหน้ายักษ์ใส่ปฏิปักษ์สกัคน ใครๆ กว่็า

อลติาน่ะแน่นกั ผูช้ายท่ีเข้าไปจบีเป็นต้องกลบัไปซดน�า้ใบบัวบกทุกราย เห็น

อย่างนี้เขาก็อยากจะลองเล่นกับแม่ตัวดีดูสักหน่อยแล้ว 

"มี! ฉันไม่ได้อยากให้คุณมารับผิดชอบนักหรอก ก็แค่ไม่ชอบให้คน

ท�าผิดมายืนลอยหน้าลอยตา" 

"เหรอครับ ยินดีจริงๆ ที่ได้รู้จักผู้หญิงอย่างคุณ" 

"อย่ามานอกเรื่องนะ เรื่องรถของฉันนี่คุณจะว่ายังไง" 

"คนสวยจะว่ายังไงก็ว่ามาเลยสิครับ"

ปฏปัิกษ์ย้ิมกวนประสาท เล่นเอาอลติาแทบจะเต้นผาง คนอะไรท�าตวั

น่าโมโหนกั เม่ือเช้าเพิง่จะท�าหน้าขรมึตวาดใส่เธอแท้ๆ ตอนนีม้าท�ากะล่อน

ใส่อีก มือเล็กเงื้อข้ึนเตรียมจะฟาดใส่ใบหน้าคมคายอยู่แล้ว แต่แล้วเสียง

เรียกเข้าโทรศัพท์มือถือก็ดังขัดจังหวะเสียก่อน อลิตาจึงคว้ามันขึ้นมารับ 
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"ค่ะแม่...ก�าลังจะไปค่ะ...ขอจัดการธุระก่อนได้มั้ยคะ...โอเคค่ะ... 

ก็ได้ๆ"

หญิงสาวกดวางสายแล้วจ้องมองใบหน้าคมคายอย่างเอาเรือ่ง ชายหนุม่ 

จึงเลิกคิ้วท้าทายว่าตกลงเธอจะเอายังไง จะด่ากราดใส่เขาหรือจะอยู่ให้เขา

ลวนลามด้วยสายตาอีก

อลติาหัวเสยีข้ึนมาทุกที...ทางฝ่ังมารดากเ็ร่งเอาๆ ถ้าไม่ไปมีหวังเธอ

คงได้โดยท่านบ่ันหัวจนขาด แต่ทางฝั่งนี้เธอก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปโดย

ไม่ได้เอาเรื่องสักนิด

"ฝากไว้ก่อนเถอะ!" 

สุดท้ายอลิตาก็ตัดใจไม่เอาเรื่องเอาราว เธอไม่อยากยืนทะเลาะกับ

ปฏิปักษ์จนไม่มีท่ีสิ้นสุด คงต้องเรียกต�ารวจและเรียกประกันมาเคลียร์กัน

เป็นเรื่องยาวอย่างไม่ต้องสงสัย เสียงหวานจึงกล่าวอาฆาตเขาก่อนจะเดิน

ไปขึ้นรถแล้วบึ่งหนีไปโดยไม่ชายหางตากลับมาแลคนตัวสูงอีกเลย

ชายหนุม่ได้แต่มองตามรถคนัสวยแล่นออกไปแล้วยิม้ท่ีมุมปาก ไม่คดิ 

เลยว่าอลิตาจะกระตุกต่อมคาสโนว่าของเขาให้ดิ้นพล่านได้ขนาดนี้ ท่าทาง

ว่าเขาจะมีอะไรใหม่ๆ ให้เล่นสนุกอีกแล้ว...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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