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ค�ำน�ำนักเขียน

ความรักเอย...ความรักเอย...

ความรกัเอย...เจ้าลอยลมมาหรอืไร มาดลจติ มาดลใจ เสน่หา... 

เสยีงเพลงครวญหวานๆ จากนำ้าเสยีงน้องทบัทิม อญัรนิทร์ ดงัเบาๆ เข้า

มากระตุน้ต่อมจนิตนาการของเตชติาในบ่ายวนัหนึ่ง ทำาให้ภาพของ ‘วศนิ’ 

พระเอกชำ้ารกัผดุขึ้นกลางความขาวโพลนของสมองในขณะที่ผูเ้ขยีนกำาลงั

รู้สึกเบื่อหน่ายและเขียนไม่ออกเมื่อบทเพลงบรรเลงถึงวรรคที่ร้องว่า...

สงสารใจฉนับ้าง วานอย่าสร้างรอยชำ้าซำ้าเป็นรอยสอง รกัแรกชำ้านำ้าตานอง 

ถ้าเป็นสองฉันคงต้องขาดใจตาย ลอยมากระทบความรู้สึกของผู้เขียน

อย่างจงั 

ผู้เขยีนจงึคดิต่อไปว่า วศนิจะทำาเช่นไรถ้าความรกัครั้งแรกของเขา

คอืรกัลวง แต่ความรกัครั้งที่สองของเขาคอืเกมลวงหวัใจ ความรกัของเขา 

ผูช้ายธรรมดาๆ คนหนึ่งถกูใช้เป็นเดมิพนัในเกมการพนนัเล่นๆ ของหม่อม

ราชวงศ์สาวผู้สูงศักดิ์กับเพื่อนพ้องของเธอเท่านั้น ลัลน์ลลิตเพียงแค่

ต้องการเอาชนะคำาท้าทายของผองเพื่อนและอดตีคนรกัของเขาเท่านั้น เธอ

จึงยอมลงทุนทำาทุกวิถีทางเพื่อให้ได้หัวใจของเขาไปครอบครอง เกมรัก

อบุายลวง จงึเปิดเรื่องขึ้นทนัที

กราบสวัสดีมิตรรักแฟนนวนิยายใสๆ หัวใจหวิวๆ ของเตชิตา 
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ทกุท่านพร้อมฝากผลงานลำาดบัที่ 19 แม้ไม่เท่าจำานวนตวัเลขอายผุู้เขยีน

ที่อาจจะผ่านพ้นวยั 19 มานานจนไม่อยากจะนบัว่าผ่านมากี่ปีแล้วแต่เมื่อ

ได้เขียนนวนิยายเรื่อง เกมรัก อุบายลวง กลับทำาให้ผู้เขียนรู้สึกเหมือน 

ย้อนวยักลบัไปเป็นสาวน้อยที่เพิ่งรูจ้กักบัความรกัครั้งแรกอย่างไรอย่างนั้น

เลยทีเดียว และผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลงานเรื่องนี้ของผู้เขียนจะ

สามารถสร้างความประทบัใจและทำาให้ผูอ่้านทกุท่านย้อนกลบัไปในวยัฝัน

วนัแห่งความหวานของความรกัพร้อมกนัอกีครั้ง 

มาร่วมลุน้กนัว่า ‘ลลัน์ลลติ’ จะขดุค้นวธิใีดขึ้นมาใช้เพื่อเอาชนะใจ

หนุ่มชำ้ารักอย่าง ‘วศิน’ ให้ได้ ในขณะเดียวกันเมื่อเขารู้ความจริงว่าเธอ

เหน็ค่าความรกัของเขาเป็นแค่เกมการพนนั วศนิจะจดัการเช่นไรกบัหม่อม

ราชวงศ์สาว

สุดท้ายผู้เขียนขอขอบพระคุณเพื่อนๆ นักอ่านทุกท่านที่ให้การ

สนบัสนนุผลงานของผูเ้ขยีนเสมอมา ขอบพระคณุที่ไม่เคยทิ้งกนั ขอบคณุ

สำานักพิมพ์ Sugar Beat ที่ให้โอกาสผลงานของผู้เขียนได้ตีพิมพ์ออกมา

เป็นรปูเล่มกระทั่งถงึมอืเพื่อนๆ นกัอ่านที่น่ารกั และผูเ้ขยีนหวงัว่าหลงัจาก

เพื่อนนกัอ่านได้อ่านผลงานของ เตชติา ในมอืของท่านเล่มนี้แล้ว ชอบหรอื

ไม่ชอบ มคีำาแนะนำาใดๆ ทั้งตำาหนติชิมกแ็วะมาบอกความรู้สกึให้ผู้เขยีน

ได้รบัทราบได้ทั้งในอเีมล f ield-356@hotmail.com และเฟซบุ๊ก อ้อ เตชติา 

ได้นะคะ

 ด้วยรักและผูกพัน

 เตชิตา
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“ที่แท้ก็กลัวใช่ไหมล่ะว่าคนอื่นเขาจะรู้ว่าคุณแอบเป็นชู้กับ

เมยีชาวบ้านน่ะ” ราชนกิลุสาวเชดิหน้าสูง มองหน้าเขาเหมอืนจะ

กนิเลอืดกนิเนื้อ

“ผมไม่ได้ทำาแล้วทำาไมจะต้องกลวั” ... 

“ถ้าจะกลัวก็คงกลัวท่านจะทราบว่าผมทำาอะไรกับลูกสาว

ของท่านแบบนี้มากกว่า” 

เขาจบประโยคเย้ายั่วด้วยการดึงหญิงสาวเข้าหา จู่โจม

ฉกฉวยความหวานของกลีบปากอิ่มด้วยริมฝีปากชื้นฉำ่าอย่าง

รวดเรว็ มอืใหญ่โอบรดัรอบเอวกลมกลงึรั้งตวัเธอแนบชดิแผ่นอก 

ทำาให้สัมผัสได้ถึงแรงระสำ่าของหัวใจดวงน้อยที่เต้นสะดุดไปครึ่ง

จงัหวะ เพราะความตกใจและไม่คดิว่าเขาจะทำาแบบนี้

“อื้อ...” ลัลน์ลลิตร้องประท้วงและผลักดันต่อต้าน แม้

ร่างกายจะถูกกอดรัด และริมฝีปากถูกเขาครอบครองอยู่อย่าง

เร่าร้อนตัวอย่าง
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1
คำาว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ

วศนิมองแววตาอาวรณ์แกมเศร้าของเจ้าสาวทีย่นือยูใ่นอ้อม

แขนเจ้าบ่าววยัคราวพ่ออย่างปวดใจ รอยยิ้มไร้ความสขุบนใบหน้าของเธอ

ทำาให้บรรยากาศรอบกายที่ควรแช่มชื่นดูหม่นหมองจนเขาสมัผสัได้ เครื่อง

ดื่มผสมแอลกอฮอล์ในมือถูกกระดกลงคอรวดเดียวหมดแก้วเพื่อบรรเทา

ความเจบ็ปวดใจ

ชายหนุ่มทอดมองคนรักที่เคยได้ครอบครองตัวและหัวใจของเธอ

ด้วยความปวดแปลบ ความฝันที่เคยวาดร่วมกันพลันสลายเพราะบิดา

มารดาของฝ่ายหญงิไม่วางใจมอบบตุรสาวคนเดยีวให้อยูใ่นความดแูลของ

ผู้ชายกระจอกเช่นเขา ฐานะที่ด้อยกว่าเศรษฐีหม้ายวัยคราวพ่อผู้เป็น 

เจ้าบ่าวของเธอทำาให้วศนิไม่อาจเหนี่ยวรั้งชญาดาออกจากบ่วงววิาห์ได้

“ตดัใจเถอะเพื่อน ผู้หญงิคนนั้นไม่มคี่าให้แกเสยีดายหรอก โชคดี

ด้วยซำ้าที่แกไม่ต้องแต่งงานกับลูกสาวไอ้ผีดูดเลือดนั่น เชื่อฉันเถอะวะ” 

กฤษดาตบบ่าเพื่อนให้กำาลงัใจเมื่อเหน็สายตาอาวรณ์ของวศนิ ที่คอยจบั

จ้องมองเจ้าสาวซึ่งยนืเคยีงเจ้าบ่าวอยู่กลางเวที

“แต่ญดาเป็นเมยีของฉนั...” วศนิข่มความเจบ็หนบึในอกเอ่ยอย่าง

ไม่สนใจร่องรอยความเหนื่อยหน่ายในดวงตาเพื่อนสนทิ

“ไอ้บ้าเอ๊ย...อย่าโง่ไปหน่อยเลย ก็แค่คนเคยมีความสัมพันธ์กัน 

ตัวอย่าง
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แบบนั้นเขาไม่เรยีกว่าเป็นผวัเมยีกนัหรอกวะไอ้ศนิ ลองคดิดใูห้ดนีะ ถ้าเขา

รกัแกจรงิ เขาจะยอมให้พ่อแม่บงัคบัแต่งงานกบัคนรวยเหรอวะ ยิ่งเสยีตวั

ให้แกแล้วด้วย เป็นผู้หญงิดีๆ  เขากไ็ม่ทำาแบบนี้หรอกโว้ย” กฤษดาสบถ

อย่างหวัเสยีพร้อมกบัวางแก้ววสิกี้ในมอืลงบนโต๊ะใกล้ตวั 

“ไป เรากลบักนัเถอะ อยู่ต่อกไ็ม่มปีระโยชน์อะไร จะมวัมามองให้

ยิ่งตดัใจยากทำาไมวะเพื่อน” 

กฤษดากล่าวพร้อมกับกระชากต้นแขนเพื่อนให้เดินตามออกจาก

งานเลี้ยงโดยไม่สนใจท่าทางอาวรณ์กบัสายตาของวศนิที่เวยีนหนักลบัไป

มองอดตีคนรกัอย่างเจบ็ปวด กระทั่งมาถงึหน้าประตลูฟิต์ด้วยความใจร้อน

และหงดุหงดิ พอประตูเลื่อนออกเขากด็นัวศนิเข้าไปในลฟิต์อย่างรวดเรว็

เป็นเหตุให้หญิงสาวที่กำาลังจะก้าวออกจากลิฟต์ถูกร่างกำายำาสูงใหญ่เกิน

มาตรฐานชายไทยปะทะเข้าเตม็ที่จนกระเดน็กลบัเข้าไปในลฟิต์อกีครั้ง

“โอ๊ย!!” ความตกใจที่ถกูชนเข้าอย่างแรงทำาให้หญงิสาวเผลออทุาน

เสียงดัง รองเท้าส้นแหลมที่เธอสวมมาทำาให้เสียจังหวะในการยืนเกือบ

หงายหลังล้ม หากคนที่ชนเธออย่างแรงคว้าเอวไว้ไม่ทัน ลัลน์ลลิตคงได้

ล้มคะมำาไม่เป็นท่าแน่

“ฉบิหายแล้ว!” กฤษดาสบถอย่างตกใจ รู้ตวัว่าเป็นคนผดิที่เกอืบ

จะทำาให้หญงิสาวเจบ็ตวั “ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจจรงิๆ” 

วศนิไม่ได้สนใจนำ้าเสยีงร้อนใจของเพื่อนเพราะมวัแต่เป็นห่วงคนใน

อ้อมแขน ใบหน้าของหล่อนอยูใ่กล้แค่ปลายจมกูของเขา ฝ่ามอืทั้งสองข้าง

ของเขาโอบกระชบัอยูร่อบเอวบางในท่วงท่าแนบชดิและคงอยูใ่นสภาพไม่

น่าดูนักเมื่อมือทั้งสองของหญิงสาวกระชับรัดรอบเอวของเขาไว้เป็นหลัก

ยดึไม่ให้ล้ม ส่วนเขายนืแนบชดิกบัตวัเธออยู ่ดงันั้นอวยัวะบางส่วนของเขา 

จงึสมัผสักบัร่างกายของเธออย่างไม่สมควร แต่มนัเป็นเรื่องที่สดุวสิยัจรงิๆ

อารามตกใจทำาให้หวัใจหญงิสาวเต้นผดิจงัหวะอยู่ครู่ใหญ่ แต่เมื่อ

ตั้งสตไิด้ เธอกร็บียกมอืขึ้นคว้าไหล่กว้างเป็นหลกัยดึพร้อมกบัยนัตวัขึ้นยนื

ตัวอย่าง
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อย่างมั่นคง อารมณ์ฉุนเฉียวทำาให้หญิงสาวสะบัดฝ่ามือลงบนซีกแก้ม 

อกีฝ่ายสดุแรง

เพยีะ!! แค่ตบยงัไม่พอใจ ขอระบายโทสะให้สะใจเสยีหน่อยเถอะ 

“จะรบีไปตายที่ไหนกนัฮะถงึได้ไม่ดูตาม้าตาเรอืพรวดพราดเข้ามาชนคนอื่น

เขาแบบนี้น่ะ น่ารงัเกยีจที่สดุ พวกไร้มารยาท” 

หม่อมราชวงศ์สาวตวาดใส่อารมณ์กระแทกกระทั้นเสียงขุ่น ตาดุ

ตวัดมองใบหน้าเข้มเกรี้ยวกราดแสดงความไม่พอใจ...ในขณะที่คนถูก

ทำาร้ายใช้ปลายลิ้นดนุกระพุ้งแก้มของตนเบาๆ พร้อมกบัยกหวัแม่มอืคลงึ

มุมปากและเหลือบตามองหญิงสาวฝีปากกล้าซึ่งมีใบหน้างดงามไม่แพ้

นางงามเวทไีหน ก่อนจะถอนหายใจเหนื่อยหน่ายโดยไม่ตอบโต้ใดๆ

“ผมขอโทษครับคุณหญิงลัลน์ เรื่องนี้ไม่ใช่ความผิดของเพื่อนผม

หรอกครบั ถ้าจะโทษกต็้องโทษที่ผมผลกัมนัเข้ามาชนคณุหญงิ” 

กฤษดารบีออกตวัยอมรบัผดิพลางส่งสายตาแสดงความเสยีใจมอง

หญงิสาวอย่างวงิวอนขอโทษ โดยไม่ได้ใส่ใจกบัคิ้วที่ยกสูงของเพื่อนหนุ่ม

ซึ่งมองหญิงสาวสลับกับมองหน้าเขาด้วยความแปลกใจ ไม่คิดว่าเขาจะ

รู้จกัเจ้าหล่อน

“เกดิอะไรขึ้นคะวศนิ” 

เสียงไถ่ถามอย่างห่วงใยของผู้หญิงอีกคนดังขึ้นจากด้านหลังสอง

หนุ่มทำาให้คู่กรณีของเธอหายใจสะดุดไปครึ่งจังหวะ จนลัลน์ลลิตสังเกต

เหน็เธอมั่นใจว่าเขาคอืเจ้าของชื่อที่ผู้หญงิคนนั้นเรยีก หม่อมราชวงศ์สาว

จึงพยายามจะเอี้ยวตัวออกไปมองต้นเสียงที่ชายทั้งสองบังสายตาอยู ่

จนมองไม่เหน็หน้าฝ่ายนั้น

ชุดเจ้าสาวบนเรือนร่างกลมกลึงของเจ้าหล่อนกับสายตาอาวรณ์

อ่อนโยนที่ทอดมองแผ่นหลังของชายหนุ่มตรงหน้าสร้างความประหลาด

ใจให้หม่อมราชวงศ์สาว

“คุณออกมาทำาไมน่ะญดา รีบกลับเข้าไปในงานเถอะ อย่ามายุ่ง

ตัวอย่าง
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กับไอ้ศินมันอีกเลยจะดีกว่า” กฤษดารีบหมุนตัวกลับมาเผชิญหน้ากับ

เจ้าของคำาถามเป็นห่วงเป็นใยเมื่อครู่ ลมืคณุหญงิลลัน์ลลติไปเลยทเีดยีว

เมื่อได้ยนิเสยีงของชญาดา

“ฉนัแค่อยากขอเวลาพูดอะไรบางอย่างกบัวศนิสกัครู่ก่อนที่เขาจะ

กลบักเ็ท่านั้น” ชญาดาเอ่ยพลางทอดสายตารกัและอาวรณม์องแผ่นหลงั

กว้างของอดตีคนรกัด้วยความปวดร้าว

“กลับไปเถอะญดา ระหว่างผมกับคุณไม่มีเรื่องอะไรที่ต้องคุยกัน

อกี” วศนิเอ่ยลอดไรฟัน พยายามข่มความเจบ็ปวดขณะตอบอดตีคนรกั

โดยไม่หนักลบัไปมอง และไม่แคร์ดวงตากลมวาวที่จ้องมองเขาเขมง็อยูใ่น

ขณะนี้

“แต่วศนิคะ ญดาขอเวลาแค่ไม่กี่นาทเีท่านั้น อนญุาตให้ญดาได้

คยุกบัคณุเป็นครั้งสดุท้ายเถอะนะคะ” เธอเอ่ยวงิวอนเสยีงเศร้า หยดนำ้าตา

คลอนยัน์ตาคู่งามแสดงความปวดร้าวในใจ

“กลบัไปเถอะ ระหว่างเราไม่มเีรื่องอะไรจะต้องคยุกนัอกี...ลาก่อน” 

วศนิปฏเิสธอย่างไม่ลงัเลพร้อมกบักดปุม่ปิดประตูลฟิต์และเลอืกหมายเลข

ชั้นปล่อยลฟิต์เลื่อนลงไปสู่ด้านล่าง ลมืสนใจหญงิสาวที่ยงัตดิอยู่ภายใน 

และทิ้งกฤษดาไว้กบัชญาดาด้านบน

“อ้าว!!...เฮ้!! นี่คณุทำาบ้าอะไรของคณุฮะ ไม่มตีาหรอืไงถงึไม่เหน็

ว่าฉันยังไม่ได้ออกจากลิฟต์น่ะ” ลัลน์ลลิตโวยวายเสียงดัง ใบหน้างาม 

บึ้งตงึแสดงโทสะขณะส่งสายตาเกรี้ยวกราดมองคนตรงหน้า

วศนิไม่สนใจสายตาและนำ้าเสยีงเกรี้ยวกราดของหญงิสาวข้างกาย

ไม่โต้เถยีงกบัเธอแต่เลอืกที่จะหนัหลงัให้พร้อมกบัปิดเปลอืกตาลง ปล่อย

ความรู้สึกดำาดิ่งลงไปกับความเจ็บปวดที่ตีตื้นขึ้นท่วมหัวใจแหลกสลาย

เพราะนำ้ามอืชญาดา

“บ้าที่สดุเลย...ฉนัไม่น่าซวยมาเจอกบันายเลย ให้ตายส”ิ 

ลัลน์ลลิตบ่นอย่างหัวเสียเมื่ออีกฝ่ายเลือกที่จะใช้ความเงียบแทน

ตัวอย่าง
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การโต้เถียง และอาการของเขาทำาให้เธอไม่อยากจะยุ่งหรือโวยวายมาก

นกั เพราะสถานการณ์ที่ทำาให้เธอตดิอยู่กบัเขาในลฟิต์ตามลำาพงัค่อนข้าง

ล่อแหลมจนเธอรู้สกึว่าเสยีเปรยีบ อกีทั้งเกรงเขาจะบนัดาลโทสะใส่

หมู่บ้านเพชรพัชระ

บ้านเดี่ยวสองชั้นบนเนื้อที่หกสิบหกตารางวาย่านชานเมืองปทุม-

ธานอีาจจะดไูม่หรหูราราคาแพงหากเทยีบกบัคฤหาสน์เก่าแก่ที่ครอบครวั

ตตวิรกลุ เจ้าบ่าวของชญาดาครอบครอง ทว่าบ้านหลงันี้กเ็ป็นบ้านที่วศนิ

หามาได้จากนำ้าพักนำ้าแรงของตัวเอง เขาเคยหวังไว้ว่าจะใช้มันเป็นเรือน

หอสำาหรบัตนเองกบัอดตีคนรกัซึ่งเป็นรกัแรกและรกัเดยีวมาเกอืบเจด็ปี

ร่างเหยียดยาวบนโซฟาใหญ่กลางห้องรับแขกกับขวดเหล้านอก

ยี่ห้อดงัที่ยงัคงเหลอืนำ้าสอีำาพนัตดิก้นขวดกลิ้งเกลื่อนอยูคู่ข่วดโซดาจำานวน

มากบนพื้นพรมในคืนวันแต่งงานของอดีตคนรัก ภาพความหลังกำาลัง

ทำาร้ายหวัใจของเขาจนแหลกยบัเยิน ตั้งแต่กลบัจากงานฉลองสมรสของ

เธอกับเจ้าบ่าววัยคราวพ่อ ความแข็งแกร่งที่เขาสร้างขึ้นเพื่อบดบังความ

อ่อนแอถูกปลดออกตั้งแต่นำารถเข้ามาจอดในบ้านของตวัเอง 

ถึงจะอ่อนแอแค่ไหน แต่ความเจ็บปวดครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำาให้ผู้ชาย

อย่างเขาเสียนำ้าตา ทว่ามันกำาลังทำาให้เขาเจ็บลึกจนแทบขาดใจ สมอง 

รำ่าร้องให้หาทุกวิธีเพื่อลืมทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างเขากับเธอ ภาพความ

สัมพันธ์ตั้งแต่เริ่มรักจนถึงวันที่ได้ครอบครองเป็นเจ้าของหญิงสาวไหล

ทะลกัออกมาราวสายนำ้า คมชดัราวกบัภาพถ่ายจากกล้องคณุภาพเยี่ยม

“ญดา...คุณทำาแบบนี้กับผมได้ยังไง” เขาบ่นพึมพำาเสียงอ้อแอ้

ดวงตาทั้งคู่หรี่ปรอื สตใิกล้จะดบัเตม็ทน ร่างกายใหญ่โตหนกัอึ้ง ทรงตวั

ไม่ได้อย่างปกต ิทว่าสมองยงัคงทำางานอย่างหนกั

“โธ่ตาวศนิ” เกษแก้วมองสภาพบตุรชายด้วยความทกุข์ใจ

“ให้เวลาตาศินสักพักเถอะคุณเกษ ผมเชื่อว่าอีกไม่นานลูกเราจะ 

ตัวอย่าง
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ดขีึ้น” 

วิเชียรถอนหายใจ แรงยกแขนขึ้นโอบบ่าภรรยาพลางกล่าว

ปลอบโยน เขาเองกก็ลุม้ใจไม่แพ้กนั แต่ในขณะเดยีวกนักม็ั่นใจว่าอกีไม่นาน 

บตุรชายจะทำาใจและตดัใจลมืผู้หญิงคนนั้นได้ในที่สดุ

วังวิษณุรังสรรค์

หม่อมโชตริสวางแจกนัดอกไม้ที่จดัเรยีงอย่างสวยงามลงกลางโต๊ะ

อาหารขนาดใหญ่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นชำาเลอืงมองร่างกลมกลงึของบตุรสาว

ซึ่งเพิ่งกลับมาถึงบ้าน ใบหน้าสวยเฉิดโฉมงำ้างอแสดงชัดถึงความไม่สบ

อารมณ์ ซำ้ายงัเดนิกระแทกเท้าราวเดก็ดื้อถกูขดัใจทำาให้ผู้เป็นแม่มองอย่าง

เอน็ดู

ลัลน์ลลิตหรือคุณหญิงลัลน์ของคนในวังวิษณุรังสรรค์คือบุตรสาว

คนเดยีวของหม่อมโชตริสกบัท่านชายธเนศวร ความน่ารกัช่างจำานรรจาของ

คณุหญงิตวัน้อยตั้งแต่เยาว์วยัทำาให้เธอเป็นที่สนทิเสน่หาของท่านพ่อและ

บริวารทุกคนในวัง ไม่ว่าคุณหญิงลัลน์จะทำาสิ่งใดก็ถูกเสมอ แม้ผิดก็ยัง

กลายเป็นถูก เพยีงแค่สาวน้อยแก้ตวั ตั้งแต่วนันั้นกระทั่งถงึวนันี้ทกุอย่าง

ก็ยังคงเป็นเช่นเดิม แม้บุตรสาวจะเลยช่วงวัยเยาว์มาเกินกว่าสิบปีแล้ว

กต็าม 

“เกิดอะไรขึ้นอีกล่ะฮึหญิงลัลน์ ทำาไมลูกถึงทำาหน้างำ้าเดินเหิน 

ไม่รกัษากริยิาเลยฮ”ึ หม่อมโชตริสเอด็บตุรสาวด้วยความอดิหนาระอาใจ

ปนเอน็ดู

“ขอโทษค่ะหม่อมแม่ หญงิหงดุหงดิไปหน่อย” สหีน้าค่อยๆ คลาย

อาการบึ้งตงึเมื่อสบสายตามารดา

“หงดุหงดิเรื่องอะไรอกีล่ะ แม่เหน็เราหงดุหงดิได้ทกุเมื่อเชื่อวนัเลย

นะหญงิลลัน์” หม่อมโชตริสส่ายศรีษะกบัความเจ้าอารมณ์ของบตุรสาว

“กว็นันี้หญงิโชคร้ายน่ะสคิะ อตุสา่ห์แต่งตวัซะสวยตั้งใจจะไปงาน

ตัวอย่าง
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เลี้ยงแต่งงานใหม่ของพ่อยายพมิ แต่ดนัไปเจอผูช้ายไร้มารยาทเข้าซะก่อน 

แถมหญิงบังเอิญเข้าไปติดอยู่ในเหตุการณ์รักสามเส้าของเขากับเจ้าสาว

ของชาวบ้านเข้าซะอกีน่ะสคิะหม่อมแม่” รมิฝีปากได้รูปยกเชดิแสดงความ

รู้สกึเมื่อเอ่ยถงึตวัต้นเหตทุี่ทำาให้อารมณ์ไม่แจ่มใส

“หืม...นี่ลูกหมายความว่ายังไงจ๊ะ” หม่อมโชติรสเลิกคิ้วมอง 

บตุรสาวอย่างไม่เข้าใจ

“กห็ญงิกำาลงัจะออกจากลฟิต์ แต่เพื่อนหมอนั่นดนัผลกัเขาเข้ามา

ชนหญงิจนเกอืบทำาให้หญงิล้ม หญิงกเ็ลยต่อว่าเขาตดิพนัอยู่ในลฟิต์ ทนีี้

คนรักเก่าของเขาวิ่งโร่ออกมาจากห้องจัดเลี้ยงทั้งชุดเจ้าสาว ไม่รู้ตามมา

งอนง้อเขารึเปล่า หมอนั่นก็เกิดจะเล่นตัวปฏิเสธแต่ดันทะลึ่งกดลิฟต์ปิด

ทั้งที่หญงิยงัไม่ได้ออกไปน่ะสคิะหม่อมแม่ หญงิเลยต้องกลบัลงมาข้างล่าง

พร้อมกบัเขาอกีรอบ” 

เธออธบิายให้มารดาฟังอย่างไม่หายโมโหเมื่อนกึถงึชายหนุม่ที่ก้าว

ออกไปจากลิฟต์โดยไม่ขอโทษเธอแม้แต่คำาเดียว พอออกไปได้ก็จำ้าอ้าว 

ไม่หันมาเหลียวแล กิริยาไร้มารยาทเช่นนี้คนอย่างคุณหญิงลัลน์ลลิต 

ไม่เคยพบเจอ ไม่เคยมผีู้ชายคนไหนกล้าแสดงกริยิาหยาบคายเมนิใส่เธอ

เหมอืนที่ผู้ชายคนนั้นทำาสกัคน 

“นายวศิน นายแย่มาก” คุณหญิงคนงามได้แต่พรำ่าว่าชายหนุ่ม 

ชำ้ารกัคนนั้นอย่างไม่พอใจ

คนเป็นแม่ผ่อนลมหายใจแรงพลางมองใบหน้าบึ้งตึงของบุตรสาว

ด้วยความเอน็ด ูลลัน์ลลติงดงามสมชื่อของหล่อนที่แปลว่าสาวที่สวยที่สดุ

ไม่ว่าจะเป็นคิ้วดกหนาเรยีงได้รูป ดวงตากลมประดบัขนตางอนงาม จมูก

เชดิรบัรมิฝีปากจิ้มลิ้ม ล้อมกรอบใบหน้าด้วยลอนผมหยกัสลวยแผ่สยาย

เต็มแผ่นหลัง ประกอบกับรูปร่างสะโอดสะองอย่างสาวยุคใหม่ บุคลิก

มั่นใจส่งเสรมิให้ธดิาของเธอดูเด่นสะดดุตา

การเป็นทายาทแห่งวงัวษิณรุงัสรรค์ทำาให้ลลัน์ลลติเป็นที่สนใจและ

ตัวอย่าง
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หมายปองของเพศตรงข้าม ดงันั้นจงึเป็นเรื่องปกตทิี่จะมหีนุม่ๆ ลงประลอง

ฝีมือในสนามหัวใจยอมให้หม่อมราชวงศ์สาวหักอกอยู่เนืองๆ กระทั่ง 

ถูกวศินมองเมินเหมือนไม่เห็นในความงดงามของตน หม่อมราชวงศ์ 

ลลัน์ลลติที่เคยแต่ตกเป็นเป้าความสนใจของบรุษุเพศจงึหวัเสยีเช่นนี้

ลัลน์ลลิตเป็นบุตรสาวคนเดียวของพ่อกับแม่ก็จริง แต่เธอมีลูก 

เรียงพี่เรียงน้องซึ่งเป็นธิดาองค์เดียวของท่านชายนคเรศผู้เป็นเชษฐาของ

ท่านชายธเนศวร ซึ่งอภเิษกกบัชนิานางน้องสาวของหม่อมโชตริส ลลัน์ลลติ 

จงึได้รบัการเลี้ยงดูมาคู่กบัคณุหญงิลลัณ์ลลนิที่โตกว่าเพยีงปีเศษ ทั้งคู่มี

ใบหน้าละม้ายคล้ายกนัราวคู่แฝดอย่างน่าอศัจรรย์ ที่เป็นเช่นนั้นอาจเป็น

เพราะท่านชายทั้งสององค์ผูเ้ป็นบดิาของทั้งคูเ่ป็นฝาแฝดที่เหมอืนกนัมาก 

บุตรสาวทั้งสองที่มีใบหน้าละม้ายบิดาของตนทั้งคู ่จึงมีใบหน้าพิมพ์

เดยีวกนัประหนึ่งเป็นพี่น้องท้องเดยีวกนั

การเป็นลูกรักของพ่อหรือแม่นั้น อาจเรียกว่าได้อย่างเสียอย่าง

เพราะอาจทำาให้เป็นเดก็เอาแต่ใจ เสียเดก็ หากไม่มสีต ิแต่โชคดทีี่หม่อม

โชติรสค่อนข้างเข้มงวดและเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนธิดามาเป็นอย่างดี 

ดังนั้นแม้ลัลน์ลลิตจะใจร้อน ขี้หงุดหงิดแต่ก็ไม่ดื้อรั้น หากพูดกันด้วย

เหตผุล บตุรสาวจะยอมรบัและเชื่อฟังพ่อแม่เสมอ อย่างไรกต็าม การที่

เป็นธิดาคนเดียวทำาให้ได้รับความเอาใจใส่พะเน้าพะนอมาแต่เล็กจนโต 

ไม่เคยมีสักครั้งที่คุณหญิงลัลน์จะถูกคนมองเมิน ย่อมเป็นธรรมดาที่ 

บุตรสาวของหม่อมโชติรสจะอารมณ์เสียเมื่อบุรุษแปลกหน้าแสดงกิริยา

เช่นนั้น

“เอาเถอะจ้ะหญงิลลัน์ เรื่องมนักผ็่านไปแล้ว และความจรงิเขาก็

แค่ทำาให้ลกูเสยีเวลานดิหน่อย ไม่ได้ทำาอะไรให้ลกูเดอืดเนื้อร้อนใจมากไป

กว่านั้นไม่ใช่หรือจ๊ะ” คนเป็นแม่ปลอบพลางถามขึ้นด้วยความแปลกใจ

หลงัเหลอืบมองเวลาบนหน้าปัดนาฬิกา

“นี่แสดงว่าลูกไม่ได้กลับเข้าไปในงานอีกเลยใช่ไหมถึงได้กลับมา

ตัวอย่าง
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บ้านไวแบบนี้” 

“หญิงไม่มีอารมณ์จะกลับขึ้นไปหรอกค่ะ หมอนั่นทำาให้หญิงไม่มี

แก่ใจจะขึ้นไปตีหน้ายิ้มแย้มอวยพรใครอีกหรอกค่ะหม่อมแม่” คนที่ยัง

หงดุหงดิไม่เลกิแต่ทำาได้แค่บ่นตอบมารดา

“แม่อยากเหน็พ่อหนุม่คนนี้เสยีแล้วสจ๊ิะ ใครกนัน้ากล้าเมนิลกูสาว

แม่ได้ลงคอ” หม่อมโชตริสอมยิ้มขนัท่าทางกระฟดักระเฟียดของบตุรสาว

“แม่ก็แกล้งเย้าหญิง จะไปอยากเห็นหน้าคนตาถั่วพรรค์นั้นทำาไม

ล่ะคะ เสยีสายตาเปล่าๆ” 

กิริยาเง้างอนหงุดหงิดของธิดาทำาให้หม่อมโชติรสได้แต่ยิ้มเอ็นดู

ส่วนท่านชายธเนศวรซึ่งเพิ่งเสด็จมาถึงเมื่อได้ยินเสียงเง้างอนของธิดาจึง

ทรงถามขึ้นอย่างสนใจ

“ว่าใครตาถั่วฮหึญงิลลัน์ ใครทำาอะไรให้ลูกสาวพ่อหงดุหงดิอกีล่ะ

ฮะ” 

สุรเสียงอ่อนโยนของท่านทำาให้ธิดาคนงามรีบหมุนกายเดินเข้าไป

กอดท่านพร้อมกับส่งยิ้มประจบ ทั้งที่ก่อนหน้านั้นใบหน้างามของเธอยัง

คงฉาบเคลือบร่องรอยความหงุดหงิด ผิดกับตอนนี้ราวกลับหน้ามือเป็น

หลงัมอืทเีดยีว

“ท่านพ่อกลับมาแล้ว หญิงคิดถึงเหลือเกินเพคะ” มือเรียวยกขึ้น

โอบบั้นองค์พลางยืดกายแตะเรียวปากลงบนปรางของบิดาด้วยกิริยา

ประจบ

“ปากหวานจรงิๆ ลูกสาวพ่อ” ท่านชายวางหตัถ์บนศรีษะบตุรสาว

แล้วจบัโยกเบาๆ ด้วยความเอน็ดู “แต่เรายงัไม่ได้บอกพ่อเลยนะว่าใครกนั

ที่ตาถั่ว แล้วทำาไมแม่เราเขาถงึต้องอยากเหน็หน้าด้วยฮ”ึ ทรงถามถงึสิ่งที่

ยงัคาพระทยั

“คนไร้มารยาทเพคะ ท่านพ่ออย่าไปใส่ทยัเลยเพคะ” คณุหญงิลลัน์

กล่าวอย่างไม่เห็นความสำาคัญ และเสียงโทรศัพท์มือถือของมารดาก็ดัง

ตัวอย่าง
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ขึ้นขดัจงัหวะความสนพระทยัของท่านชายเสยีก่อน

หม่อมโชติรสหยิบโทรศัพท์ขึ้นดูเลขหมายที่โชว์บนหน้าจอก่อนจะ

เงยหน้าขึ้นสบเนตรฉายแววสงสัยของสวามี “เกษแก้วเพื่อนหม่อมฉันที่

เคยเล่าให้ฝ่าบาทฟังไงเพคะ นี่กค็งทกุข์ใจจงึโทร. มาปรกึษาหม่อมฉนัด้วย

เรื่องเดมิๆ นั่นละเพคะ” 

หม่อมโชติรสเอ่ยพลางกดรับสายเพื่อนหลังสวามีพยักพักตร์แทน

คำาอนญุาต ก่อนจะเดนิเลี่ยงออกมาสนทนากบัเพื่อน “สวสัดจี้ะเกษ”

“สวัสดีจ้ะพระพาย ฉันโทร. มารบกวนเวลาของเธอหรือเปล่า”  

เกษแก้วถามเพื่อนรกัด้วยนำ้าเสยีงแสดงความหนกัอกอย่างเกรงใจ

“ไม่เลยจ้ะ ฉนัมเีวลาให้เพื่อนเสมอ” หม่อมโชตริสตอบเสยีงอ่อน

และรับฟังความทุกข์ใจของเพื่อนพลางให้คำาแนะนำาปรึกษาพร้อมกับ

ปลอบโยนด้วยความเตม็ใจ

เกษแก้วเป็นเพื่อนนสิติสมยัเรยีนระดบัปรญิญาตรคีนเดยีวที่คบหา

กับหม่อมโชติรสมายาวนานจนถึงปัจจุบัน เธอจึงรับรู้เรื่องราวของเพื่อน

มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวในอดีตที่เกษแก้วถูกตัดขาดจาก

ครอบครวั เพราะเลอืกที่จะรกัและแต่งงานกบัสามทีี่อยูก่นัมาจนถงึปัจจบุนั 

เนื่องจากฐานะทางบ้านของสามไีม่ดนีกั ขณะที่เกษแก้วสบืเชื้อสายมาจาก

เจ้านายทางเหนอื ความแตกต่างระหว่างชนชั้นทำาให้เกษแก้วถกูครอบครวั

ตัดขาด จนสิ้นอายุขัยของเจ้านฤบดีผู้เป็นบิดา เกษแก้วจึงติดต่อกับ 

เจ้าแม่ได้อีกครั้ง จวบจนท่านสิ้นพระชนม์และมอบสมบัติทั้งหมดที่มีให้

บุตรสาวคนเดียวในที่สุด แต่เพื่อนของหม่อมโชติรสก็เลือกที่จะทิ้งยศถา

บรรดาศักดิ์ขอเป็นนางเกษแก้ว เวชกรวากูล ภรรยาพ่อค้าขายผ้าไหม 

ธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น

“ฉนักลุ้มใจเหลอืเกนิแล้วพระพาย ฉนัไม่อยากเหน็ลูกชายของฉนั

ทุกข์ใจแบบนี้เลย” ทุกข์ของคนเป็นแม่นั้นจะมีทุกข์ใดในโลกยิ่งใหญ่เท่า

ความทกุข์ของลูกคงไม่มอีกีแล้ว

ตัวอย่าง
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“ใจเยน็ๆ นะจ๊ะเกษ ลูกชายของเธออาจจะยงัเป็นทกุข์อยู่ แต่อกี

หน่อยเขาจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอน ให้เวลาเขารักษาแผลใจสักพักเถอะ

นะจ๊ะ” หม่อมโชตริสปลอบอย่างเข้าใจ

“ฉันอยากจะคิดว่าเขาจะดีขึ้นหลังจากทำาใจสักพักอย่างที่เธอว่า

หรอกนะจ๊ะพระพาย ถ้าฉนัไม่รูจ้กัลกูชายของตวัเองดแีบบนี้ ตาวศนิหนกั

แน่นและมั่นคงกบัความรกัมาก ฉนัรู้ว่าลูกเจบ็ปวดแค่ไหน ฉนัรู้ว่าลูกรกั 

ผู้หญงิคนนั้นมั่นคงแค่ไหน มนัทำาให้ฉนัพลอยปวดร้าวไปด้วยเมื่อเหน็ลูก

เป็นทุกข์แบบนี้” คนเป็นแม่พรำ่าระบายความทุกข์ใจให้เพื่อนรักฟังอย่าง

ไม่ปิดบงั

“แล้วทำาไมเธอถึงไม่ช่วยเขาตั้งแต่แรกล่ะฮึเกษ ถ้าพ่อของผู้หญิง

คนนั้นรูว่้าเธอคอืใคร ฉนัเชื่อว่าเขาจะต้องเตม็ใจยกลกูสาวให้ตาวศนิอย่าง

แน่นอน” ความจริงเธออยากถามเพื่อนถึงเรื่องนี้นานแล้วแต่ยังไม่ยาก

ก้าวก่ายมากนกั ได้แต่รอให้เพื่อนเอ่ยปากเอง แต่จนแล้วจนรอดเกษแก้ว

กไ็ม่เคยกล่าว จนวนันี้เธอคดิว่าถงึเวลาที่สมควรเพื่อจะหาทางช่วยเพื่อน

ให้ได้มากที่สดุ

“ฉันต้องการให้ลูกพบรักแท้ที่ไม่มีอำานาจเงินเข้ามาเกี่ยวข้องน่ะสิ

พระพาย ฉนักบัพ่อของตาวศนิฝ่าฟันความลำาบากมากระทั่งทกุวนันี้เพราะ

เรารกักนัด้วยใจ แต่ผู้หญงิคนนั้นกลบัยอมทิ้งลูกชายของฉนัเพราะคดิว่า

ครอบครวัฉนัฐานะด้อยกว่าผูช้ายคนใหม่ของหลอ่น แล้วอย่างนี้เธอจะให้

ฉนัยอมรบัหล่อนมาเป็นสะใภ้ของฉนัเหรอจ๊ะพระพาย”

“แล้วตอนนี้อาการของตาวศินเป็นยังไงบ้างล่ะ” หม่อมโชติรส

ระบายลมหายใจเบาๆ

“หลังกลับมาจากงานแต่งงานของผู้หญิงคนนั้น ตาวศินก็เอาแต่

ดื่มเหล้าจนเมามาย พรำ่าเพ้อเรยีกชื่อผู้หญงิคนนั้นอย่างไร้สต ิฉนักลุ้มใจ

เหลอืเกนิแล้ว กลวัว่าลูกจะตดัสนิใจทำาอะไรโดยไม่ยั้งคดิ ยิ่งพวกเขาเคย

มีความสัมพันธ์กันลึกซึ้งมาก่อน ฝ่ายหญิงก็ดูยังอาวรณ์ตาวศินไม่เลิก  

ตัวอย่าง
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ฉันไม่อยากได้ยินใครพูดว่าลูกชายแอบเป็นชู้กับเมียชาวบ้านจริงๆ นะ 

พระพาย” ความทกุข์และกงัวลถูกเปิดเผยออกมาจนหมดสิ้น

“บ้าน่าเกษ ลกูชายเธอคงไม่ทำาเรื่องผดิศลีธรรมแบบนั้นหรอก เธอ

กงัวลมากเกนิไปหรอืเปล่า” หม่อมโชตริสกล่าวอย่างไม่เหน็ด้วย

“ความรักมันทำาให้คนเราลืมความผิดชอบชั่วดีเสมอนะพระพาย  

ดูอย่างฉันสิ ตอนรักกับพ่อของตาวศินยังยอมหนีตามเขามาอยู่ด้วยกัน 

จนลืมคิดถึงศักดิ์ศรี ลืมเจ้าพ่อเจ้าแม่ยอมถูกตัดขาดจากครอบครัว ฉัน

กลัวจริงๆ นะพระพาย กลัวใจลูกชายตัวเองเหลือเกิน กลัวว่าเขาจะไม่

ยอมปล่อยมอืจากผู้หญงิคนนั้น” 

ถ้าวนันี้มใีครมาบอกเธอว่ากรรมที่เคยสร้างความทกุข์ทรมานใจให้

บพุการตีามกลบัมาเล่นงานเธอแล้ว เธอคงเชื่อเพราะเข้าใจอย่างลกึซึ้งถงึ

ความปวดร้าวของบดิามารดาแล้วเป็นอย่างดี

“ฉันว่าเธอใจเย็นๆ เถอะนะจ๊ะเกษ หลานชายฉันต้องไม่ทำาเรื่อง

แบบนั้นแน่”

“แต่ฉนัอดกลวัไม่ได้ เธอช่วยฉนัหน่อยได้ไหม” เกษแก้ววงิวอนขอ

ความช่วยเหลอืจากเพื่อนด้วยนำ้าเสยีงทกุข์ใจ

“ช่วย?...เธอจะให้ฉันช่วยยงัไงล่ะ” คิ้วเรยีวยกสูงด้วยความสงสยั

“ฉนัรูว่้าฉนัอาจขอร้องเธอมากเกนิไป แต่ฉนัตดิตามข่าวหญงิลลัน์

มานานแล้วนะจ๊ะพระพาย ลูกสาวของเธอทั้งสวยทั้งน่ารกัและมเีสน่ห์จน

หนุ่มๆ ชักแถวกันมาตกหลุมรักแบบถอนตัวถอนใจไม่ขึ้น ที่สำาคัญหญิง

ลลัน์ยงัไม่ปักใจกบัใคร ถ้าฉนัจะขอร้องหญงิลลัน์ให้ช่วยดงึตาวศนิขึ้นจาก

หลุมพรางรักของผู้หญิงคนนั้นสักครั้ง เธอพอจะช่วยพูดกับหญิงลัลน์ 

ให้ฉนัหน่อยได้ไหมพระพาย”

เจ้าของชื่อพระพายได้แต่กะพริบตาปริบขณะฟังคำาพูดของเพื่อน

และทวนประโยคที่ได้ยนิอกีครั้งในใจ เกษแก้วกำาลงัทาบทามให้คณุหญงิ

ลัลน์ลลิต บุตรสาวของเธอช่วย...ช่วยยังไงล่ะ นี่เพื่อนกำาลังขอร้องให ้

ตัวอย่าง
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บตุรสาวคนเดยีวของเธอช่วยจบีลูกชายของหล่อนก่อนอย่างนั้นเหรอ 

คณุพระ! คณุหญงิลลัน์ที่เคยแต่ถูกหนุ่มๆ รมุจบีนี่นะจะยอมเป็น

ฝ่ายตามจีบผู้ชาย ที่สำาคัญผู้ชายคนนั้นยังมีใจให้แก่หญิงอื่น ลัลน์ลลิต

ไม่มีวันยอมทำาเช่นนั้นแน่ ไหนจะท่านชายธเนศวรอีก ท่านคงไม่ยอมให้

ธดิาสดุรกัสดุสวาทของท่านทำาแบบนั้นเดด็ขาด

หลังวางสายจากเพื่อนรัก คนถูกขอร้องถึงกับต้องถอนหายใจอีก

ครั้ง ไม่เหน็ด้วยกบัความคดิของเกษแก้วเท่าไรนกั แต่อดระลกึถงึใบหน้า

คมเข้มของหลานชายที่ไม่ได้เจอกนัมานานไม่ได้ 

หลายปีก่อนหม่อมโชติรสบังเอิญพบเกษแก้วกับวศิน ทำาให้ได้

ติดต่อกันเรื่อยมา เธอจำาวศินได้แม่นยำาเพราะลูกชายคนเดียวของเพื่อน

จดัได้ว่าหล่อประณตี มเีสน่ห์ดงึดูดสายตาเพศตรงข้าม ไม่ว่าจะมองมมุใด

กด็ูด ีเรยีกได้ว่ามแีรงดงึดูดทางเพศสูงคนหนึ่งทเีดยีว

ใบหน้าวงรไีด้รปูเหน็คางชดัยามแย้มรมิฝีปากยิ้มจนเกดิรอยบุม๋ข้าง

แก้ม ดวงตาทั้งคูค่ล้ายยิ้มได้ เป็นประกายชวนอบอุน่ราวมมีนตร์สะกดให้

เคลิ้มฝัน คิ้วเข้ารูปสวยรบัดวงตาคม จมูกเป็นสนัชวนมอง ประกอบกบั 

รปูร่างสงูเพรยีวภายใต้เสื้อผ้าแบบลำาลองแต่ประณตีส่งเสรมิบคุลกิให้วศนิ

ดูเป็นชายหนุ่มที่มีความมั่นใจสูง แต่ถึงอย่างนั้นก็ใช่ว่าลูกชายของเพื่อน

จะดงึดดูความสนใจของลลัน์ลลติได้เพยีงเพราะมรีปูกายภายนอกดดูเีท่านั้น

บตุรสาวของเธอช่างเลอืกและช่างตอิย่างร้ายกาจ และนั่นเป็นเหตุ

ให้จวบจนอายุเข้าสู่วัยเบญจเพส คุณหญิงลัลน์ก็ยังไม่เคยยอมรับหนุ่ม 

คนไหนมาเป็นคู่ใจในฐานะคนรกัเลยสกัราย

“ทำาไมหม่อมแม่ดเูครยีดจงัเลยคะ ไม่สบายใจเรื่องของน้าเกษแก้ว

เหรอคะ”

เสยีงใสๆ ของบตุรสาวที่ถามอย่างห่วงใยปลกุหม่อมโชตริสให้ตื่น

จากภวังค์ความทรงจำาและค่อยๆ ผ่อนระบายลมหายใจหนักแน่นในอก

ออกช้าๆ พลางเหลอืบสายตาอ่อนโยนทอดมองธดิา

ตัวอย่าง
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“น้าเกษเขาเป็นกังวลเรื่องลูกชายของเขามากเสียจนแม่พลอย 

เป็นห่วงไปด้วยน่ะสจิ๊ะ” 

“ทำาไมคะ ลกูชายน้าเกษเกเรมากเลยเหรอคะ น้าเกษถงึต้องกงัวล

ขนาดนั้น” คิ้วเรียงสวยยกสูงแสดงความแปลกใจขณะคาดเดาอาย ุ

บตุรชายเพื่อนรกัของมารดา

“พี่ศินเขาโตเกินวัยเกเรแล้วละจ้ะหญิงลัลน์ แต่ที่น้าเกษเขาเป็น

ห่วงกเ็ป็นเรื่องอดตีคนรกัของพี่เขา น้าเขากลวัว่าพี่ศนิจะไม่ยอมตดัใจจาก

ผู้หญงิคนนั้นทั้งที่หล่อนเพิ่งแต่งงานน่ะจ้ะ” หม่อมโชตริสอธบิาย

“ปัดโธ่...หญิงก็นึกว่าน้าเกษกลุ้มเรื่องอะไร หญิงว่านะแค่ไม่กี่วัน

เดี๋ยวเขากล็มืแล้วละ กบัแค่อกหกัจะเป็นอะไรกนันกักนัหนา เลกิกนัแล้ว

ก็หาใหม่เท่านั้นเองนี่คะหม่อมแม่” คนสวยกล่าวอย่างไม่เห็นเป็นเรื่อง

สำาคญั

“ถ้าลกูชายน้าเกษคดิเหมอืนผูช้ายอื่นกค็งไม่น่าห่วงหรอกจ้ะ แต่ที่

น้าเกษเขากลุ้มก็เพราะพี่ศินของหญิงเขามั่นคงและรักเดียวใจเดียวน่ะสิ

หญงิลลัน์” คนเป็นแม่อธบิายเพิ่มด้วยความหนกัใจแทนเพื่อน

“หญงิเพิ่งทราบว่าพี่ศนิเป็นของหญงิ” คิ้วเรยีวยกนอ้ยๆ พร้อมกบั

ยิ้มมมุปากกระเซ้ามารดา

ไม่อยากจะเชื่อว่าในโลกนี้จะยังเหลือผู้ชายที่รักมั่นคงมุ่งรักแต่ 

ผู้หญิงคนเดียวแบบพี่ศินของเธออีกแล้วความรักอย่างที่ว่านั่นมันหน้าตา

เป็นยงัไงล่ะ ทำาไมคนสวยอย่างเธอถงึไม่เคยได้สมัผัส เจอแต่พวกผู้ชายที่

ทำาท่าจะเป็นจะตายเวลาถูกปฏิเสธ แต่พอไม่กี่วันก็เห็นไปจี๋จ๋า วิ่งป้อไป

จบีสาวอื่นกนัหน้าระรื่น 

“น้าเกษเขาก็อยากให้พี่ศินเป็นของหญิงจริงๆ นั่นละจ้ะ น้าเขา

อยากให้ลูกดามหัวใจให้ลูกชายเขา” หม่อมโชติรสเอ่ยพลางอมยิ้มเอ็นดู

ดวงตากลมโตกบัรมิฝีปากเปิดกว้างของลูกสาว

“โอ้โห!...จะให้หญิงนี่นะคะดามหัวใจผู้ชายที่หญิงไม่เคยแม้แต่จะ

ตัวอย่าง
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เหน็หน้า ไม่ไหวหรอกค่ะหม่อมแม่ พี่ศนินี่หน้าตาเป็นยงัไงหญงิกไ็ม่เคย

เหน็ อาจจะเตม็กลนืหรอืเปล่ากไ็ม่รู้ ถงึได้โดนคนรกัทิ้ง พอหล่อนไปเจอ

คนใหม่หน้าตาปิ๊งปั๊งกว่าถงึรบีตจีาก” คนสวยส่ายหวัปฏเิสธ

“แล้วถ้าแม่ยนืยนัว่าพี่ศนิของหญงิเขาหล่อมากล่ะจ๊ะ หญงิจะช่วย

น้าเกษเขาหรอืเปล่าฮ”ึ คนเป็นแม่แกล้งแหย่บตุรสาว ไม่ได้คดิจะยใุห้ลูก

ช่วยเพื่อนจรงิจงันกั

“เรื่องอะไรหญิงจะต้องไปช่วยเขาล่ะคะหม่อมแม่ แค่อกหักชำ้ารัก

นิดหน่อยเดี๋ยวเขาก็ตัดใจได้เองละค่ะ ใครจะโง่งมรักคนที่เขาไม่ไยดีเรา

แล้วล่ะคะ น้าเกษน่ะคดิมากเกนิไป” ลลัน์ลลติจบเรื่องราวของพี่ศนิลงแต่

เพียงเท่านั้นเมื่อเหลือบเห็นท่านพ่อของเธอเสด็จมา เธอลืมพี่ศินของเธอ

ทนัทเีมื่อเริ่มบทสนทนาบทใหม่กบัท่านพ่อ

ตัวอย่าง
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2
วศิน...ผู้ชายชื่อโหล

เสียงเพลงจังหวะสนุกที่ลัลน์ลลิตตั้งไว้เป็นเสียงเรียกเข้า

ประจำาตัวเพื่อนรักดังขึ้นตั้งแต่เช้ามืด ปลุกให้สาวร่างเพรียวที่นอนหลับ

อย่างสบายอารมณ์บนที่นอนหลงัใหญ่ต้องงวัเงยีตื่นและเอื้อมมอืควานหา

โทรศพัท์ทั้งที่ตายงัไม่เหลอืบลมื กระทั่งหยบิโทรศพัท์ได้กร็บัสายด้วยเสยีง

สะลมึสะลอื

 “ญาตขิ้างไหนของใครตายเฮอะนงัพมิ แกถงึแหกขี้หูขี้ตาโทร. มา

หาฉนัตั้งแต่ไก่โห่อย่างนี้” ลลัน์ลลติ หรอืหญงิลลัน์ของเพื่อนๆ ถามประชด

คนโทร. หาแต่เช้า

“แหม คุณหญิงลัลน์เจ้าขา ปากไม่มีหูรูดตั้งแต่เช้าเลยนะเจ้าคะ 

ไม่มีญาติข้างไหนของใครตายทั้งนั้นละเจ้าค่ะ แต่ที่ดิฉันต้องโทร. มา 

รบกวนคุณหญิงตั้งแต่เช้านี่ก็เพราะอยากจะเช็กว่าคุณหญิงลัลน์ยังกินได ้

นอนหลับดีอยู่ใช่ไหม ดิฉันจะได้รายงานข่าวให้เพื่อนๆ ของเราทราบว่า

คุณหญิงสบายดีอยู่ ไม่ได้เจ็บป่วยถึงได้เบี้ยวนัดเพื่อนหน้าตาเฉยอย่าง 

เมื่อคืนนี้ไงเจ้าคะ” พิมจีบปากจีบคอประชดประชันเพื่อนรักผ่านสาย

โทรศพัท์

“แกป่าวประกาศบอกนงันกกระจบิ นงันวลลออ นงัป๋วยเล้งที่อยู่

ข้างๆ แกได้เลยนะนังพิมพิลาไลยว่าฉันยังกินได้นอนหลับดีกระทั่งได้ยิน

ตัวอย่าง
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สำานวนลเิกๆ ของแกนั่นละย่ะ” 

คุณหญิงคนสวยไล่เรียงชื่อที่ตั้งให้เพื่อนใหม่ด้วยนำ้าเสียงหมั่นไส้

พร้อมกับหยัดตัวลุกขึ้นนั่งพิงพนักเตียงพลางเหลือบตามองเวลาจาก

นาฬิกาที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้ๆ แล้วระบายลมหายใจแรงเมื่อเห็นเข็มสั้น 

เขม็ยาวที่ชี้บอกเวลา

“ต๊าย! นงัหญงิลลัน์ ปากแกนี่ไม่ใช่ไม่มหีูรูดอย่างเดยีวนะยะ ยงัมี

สุนัขเพ่นพ่านอยู่ข้างในอีกต่างหาก ต้องให้ฉันบอกกี่ครั้งยะว่าฉันชื่อจิ๊บ

ไม่ใช่นกกระจิบ” จิ๊บ หรือ จริยา หนึ่งในเพื่อนรักที่คบกันมายาวนาน 

ของลลัน์ลลติทนไม่ไหวแย่งมอืถอืของพมิมาโวยวายใส่คณุหญงิคนงาม

“หึๆ ...แกน่ะชื่อนกกระจบิเหมาะแล้วนงัจิ๊บ พดูคล่องเป็นต่อยหอย

เหมอืนนกกระจบิร้องจิ๊บๆ ได้ตลอดเวลา” คณุหญงิคนงามส่งเสยีงหวัเราะ

ขบขนัเพื่อนรกัไปตามสาย

“ปากดนีะยะ ว่าแต่ทำาไมเมื่อคนืแกไม่มางานแต่งพ่อนงัพมิตามที่

นดักนัไว้ฮะ” 

“เกดิเรื่องนดิหน่อย แล้วทำาไมพวกแกไม่โทร. มาถามฉนัตั้งแต่เมื่อ

คนืฮะ ตั้งใจจะแกล้งฉนัใช่ไหมยะ” คณุหญงิลลัน์เชดิรมิฝีปากใส่โทรศพัท์

เพราะหมั่นไส้เพื่อนๆ ที่พากนัโทร. มาแกล้งเธอแต่เช้ามดื

“กใ็ช่น่ะส ิพวกฉนัยงัไม่ได้นอนกนัสกัคน แต่แกดนันอนหลบัสบาย

อยูค่นเดยีว กส็มควรแล้วที่ต้องแหกหแูหกตาตื่นขึ้นมาแต่เช้า ไม่อย่างนั้น

พวกฉันก็นอนไม่หลับน่ะสิ จริงไหมพวกเรา” จริยาหันไปถามเพื่อนๆ ที่

สมรู้ร่วมคดิกนัตอบอย่างพร้อมเพยีง 

“ใช่!!”

“พวกแกนี่บ้าได้อกี นี่ตั้งใจโทร. มาแกล้งฉนัแค่นั้นเหรอ ฉนัจะได้

วางสายแล้วนอนต่อ เสียเวลาจริงๆ” หม่อมราชวงค์สาวบ่นกระปอด-

กระแปดใส่เพื่อน 

“วางได้ถ้าแกรบัปากว่าคนืนี้จะไม่เบี้ยวพวกฉนัอกี ไม่อย่างนั้นอกี

ตัวอย่าง



26  เกมรัก อุบายลวง

ครึ่งชั่วโมงพวกฉนัจะไปลากแกลงจากเตยีงถงึวงัเลยคอยดูส”ิ สาวรูปร่าง

อวบระยะสดุท้ายที่มดีวงตาเรยีวเลก็บ่งบอกเชื้อสายซึ่งมนีามว่า ปรงุจนัทร์ 

หรอื ป๋วย นกิเนมในกลุ่มคอื ป๋วยเล้งของเพื่อนๆ ขู่ผ่านสายโทรศพัท์ใน

มอืจรยิาบ้าง

“ใช่เลย ถ้าแกปฏเิสธไมย่อมไปงานคนืนี้หรอืเบี้ยวละก ็พวกฉนัจะ

ราวแีกไม่เลกิเลย คอยดูสหิญงิลลัน์” นวลอนงค์หรอืนวลลออของลลัน์ลลติ

ส่งเสยีงไปบ้างอย่างไม่ยอมน้อยหน้าเพื่อนๆ

“งานอะไรอกียะ อย่าบอกนะว่าพวกแกยงัเลี้ยงฉลองให้พ่อนงัพมิ 

กนัไม่เลกิน่ะ” คณุหญงิลลัน์ถามด้วยนำ้าเสยีงหมั่นไส้บรรดาเพื่อนทั้งสี่

“โห! นงัคณุหญงิ...นี่แกลมืกระทั่งวนัเกดิเพื่อนบงัเกดิเกล้าอย่างฉนั 

ได้ลงคอจรงิๆ หรอืฮะ” จรยิาประชดถามเสยีงแหลมสูง

“เออใช่...ฉนัลมืไปเลยจรงิๆ อ้ะ วนันี้วนัเกดิแกนี่หว่านงัจิ๊บ” 

ดวงตากลมเบิกโพลงหลังจากนึกขึ้นได้ว่านัดเพื่อนรักทั้งสี่ไว้ว่าจะ

ฉลองวันเกิดให้จริยาข้ามคืนหลังเลิกจากงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสบิดา

ของพิมจนถึงเช้าวันนี้ และจะเลี้ยงกันต่อไปจนข้ามคืนนี้ แต่เธอกลับลืม

ไปเสยีสนทิใจเลยทเีดยีว

“ฮ.ึ..แกนี่มนัดแีต่หน้าตาสวยอย่างเดยีวจรงิๆ นะนงัคณุหญงิ ส่วน

สมองสงสยัจะเกดิอาการอลัไซเมอร์สระแอดอเดก็กอไก่หมดแล้ว” เจ้าของ

วนัเกดิแดกดนัเพื่อนเสยีงสะบดั

“แหมแกนงัจิ๊บ ได้ทเีอาใหญ่เลยนะยะ นี่เหน็ว่าเป็นวนัเกดิของแก

หรอกนะ แล้วฉันก็ดันผิดจริงๆ ที่ลืมซะดับขนาดนี้ เลยยอมให้แกด่าได ้

โดยไม่โต้ตอบ ไม่อย่างนั้นแกโดนกระเจิงแน่นังนกกระจิบ” คุณหญิง 

คนงามตอบโต้ด้วยความหมั่นไส้เพื่อน

“แล้วสรปุคนืนี้แกจะเบี้ยวพวกฉนัอกีไหมฮะ รบีตอบๆ มาพวกฉนั

จะได้ไปหลับไปนอนกันบ้าง” พิมสรุปคำาถามและรอเพื่อนตอบหลังจาก

ฟังเพื่อนๆ โต้เถยีงเย้าแหย่กนัอยู่นานพอสมควร

ตัวอย่าง
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“เออๆ ฉนัสญัญาว่าจะไม่ลมือย่างเดด็ขาด แล้วกไ็ม่เบี้ยวพวกแก

อกีแน่ๆ รบัรอง” ลลัน์ลลติรบัปาก

“กแ็ค่นั้นละ อย่างนั้นไว้คนืนี้ค่อยเจอกนั พวกฉนัไปนอนละ” พมิ 

กล่าวจบกต็ดัสายทนัท ีโดยไม่สนใจว่าเพื่อนสาวจะนอนต่อได้อกีหรอืไม่

หม่อมราชวงศ์ลัลน์ลลิตขับรถคันเล็กราคาแพงผ่านร้านรวง

หลากหลายที่เปิดเป็นผบัเก๋ๆ มากมายในย่านที่รูจ้กักนัดใีนหมู่นกัท่องราตรี

กระทั่งถงึซอยที่ยี่สบิเอด็จงึแล่นรถเข้าจอดในผบัแหง่หนึ่งที่เรยีกได้วา่เป็น

ศนูย์รวมของนกัท่องราตรมีรีะดบั หรอืจะพูดให้ตรงกต้็องเรยีกว่าส่วนใหญ่

เป็นนกัเที่ยวมฐีานะ

ลัลน์ลลิตเดินเยื้องย่างด้วยท่าทางมั่นใจผ่านลานโล่งหน้าร้านที่

ออกแบบสอดรับกับสวนสวยสไตล์บาหลี ลานนำ้าพุและสีเขียวครึ้มของ

ต้นไม้นานาชนดิชวนให้นกัดื่มหลายคนหลงใหลบรรยากาศสบายๆ เช่นนี้

คุณหญิงคนงามโบกมือทักทายบรรดาเพื่อนสาวทั้งสี่ที่จับจองโต๊ะ

นั่งคยุนั่งดื่มอยูท่ี่มมุหนึ่ง ตดิกระจกด้านใน ใกล้ประตเูชื่อมต่อกบัลานโล่ง

ทำาให้เธอเหน็ทกุคนได้ง่ายๆ

พวกเธอชอบร้านนี้ที่ความสวยและเก๋ สำาคญัที่สดุคอืแนวดนตรขีอง

ที่นี่ไม่เหมอืนใคร เพราะใช้เครื่องดนตรเีพยีงไม่กี่ชิ้น เน้นที่ความสามารถ

เฉพาะตัวของนักดนตรี ซึ่งทุกวงต้องเล่นตามคอนเซปต์ของร้าน คือเล่น

เพลงตามสมยันยิม แต่ต้องเป็นแนวอนิดี้เท่านั้น สลบักบัดเีจเปิดแผ่นคั่น

รายการเป็นระยะ บางคนืรวมถงึคนืนี้มคีอนเสร์ิตของศลิปินจากค่ายเพลง

ต่างๆ มาเปิดแสดงให้ความสขุแก่นกัเที่ยวด้วย

ราชนกิลุสาวเดนิผ่านพนกังานสาวๆ หน้าตาจิ้มลิ้มที่ยนืกระจายกนั

อยู่ทั่วบรเิวณคอยบรกิารต้อนรบันกัเที่ยวตลอดเวลา ถงึว่าหนุม่ๆ ทั้งหลาย

ไมย่อมลกุไปไหน ส่วนข้างในร้านนั้นสาวๆ ทั้งหลายพากนัวาดลลีาแดนซ์

อยู่อย่างสนกุสนาน รวมถงึเพื่อนทั้งสี่ของเธอด้วย คนมาถงึทหีลงัเหลอืบ

ตัวอย่าง
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มองแก้วเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่วางเรยีงกันอยู่บนโต๊ะรวมกบัอาหาร

หน้าตาน่ากนิหลายจานก่อนหนัไปมองเพื่อน

“แกมาช้าได้ตลอดเลยนะหญิงลัลน์” เจ้าของงานวันเกิดตะแบง

เสียงแข่งกับเพลงและเครื่องดนตรีต่อว่าคนมาทีหลังทั้งที่ยังขยับกาย

เคลื่อนไหวไปตามจงัหวะได้อย่างน่ามอง

“ก็ใช่น่ะสิยะ ฉันต้องช่วยท่านพ่อเคลียร์งานเอกสารกว่าจะเสร็จ 

มาถึงเวลาขนาดนี้ก็ดีถมไปแล้ว ฉันไม่ได้ว่างงานเหมือนพวกแกนี่ยะถึง

สุมหัวกันกินกันเที่ยวข้ามคืนข้ามวันโต้รุ่งกันได้แบบนี้น่ะ” คนโดนต่อว่า

ประชดประชนัเพื่อนพลางสะบดัตาค้อนใส่เจ้าของวนัเกดิ

“โอ้โห...มาทหีลงัแต่กย็งัปากดเีหมอืนเดมิจรงิๆ นะแก” นวลอนงค์

ว่าเพื่อนด้วยความหมั่นไส้

“นั่นส ิสงสยัว่าพวกเราคดิผดิกนัขนาดหนกัเลยที่บงัคบันงัคณุหญงิ

มนัมาด้วยแบบนี้อ้ะ ไหนจะเรยีกมนัมาเด่นกว่าเราแล้วมนัยงัมาจกิด่าเรา

อีกนะเนี่ย” ปรุงจันทร์ทิ้งร่างตุ้ยนุ้ยลงนั่งพลางหยิบช้อนส้อมจิ้มนั่นนี่ 

เข้าปากพร้อมกบัต่อว่าเพื่อนสนทิฐานนัดรสูงศกัดิ์ในคราวเดยีวกนั

“พูดอย่างกับว่าปกติแกเด่นสะดุดตามากกว่าใครอย่างนั้นละ

นังป๋วยเล้ง” จริยาสะบัดตาค้อนใส่เพื่อนร่างอวบที่ต้องต่อประโยคท้าย

วงเลบ็ด้วยว่า ระยะสดุท้าย

สี่สาวที่เหลือทิ้งตัวลงบนเก้าอี้พลางกวักมือเรียกพนักงานมารับ

ออร์เดอร์เพิ่ม แต่ทันทีที่บริกรสาวเดินมาก็เผยให้สี่สาวเห็นชายหนุ่มร่าง

กำายำาหน้าตาคมสันหล่อเหลาดึงดูดความสนใจสาวน้อยสาวใหญ่ให้ทิ้ง

สายตาสื่อความหมายให้ ยกเว้นแต่คณุหญงิลลัน์ลลติเพราะเธอต่างหาก

ที่สมควรเป็นฝ่ายได้รับสายตาสนอกสนใจจากเขา เหมือนที่บรรดาชาย

หนุม่พากนัส่งสายตาลกึซึ้งมองเธอชนดิจงใจให้รูอ้ย่างโจ่งแจ้ง แต่บางพวก

กท็ำาได้แค่แอบชำาเลอืงแลไม่ให้คูค่วงหรอืแฟนที่ควงมารู้กม็ ีซึ่งนั่นเป็นเรื่อง

ปกตสิำาหรบัคณุหญงิคนงาม เธอจงึไม่ใส่ใจสายตาของใครสกัราย

ตัวอย่าง
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“เอ๊ะ!...นั่นมนัคณุวศนินี่” 

พิมชะเง้อคอมองไปทางชายหนุ่มที่นั่งอยู ่ลำาพังห่างจากโต๊ะที่ 

พวกเธอนั่งอยู่ไกลพอสมควร จงึทำาให้เธอไม่ค่อยมั่นใจนกัว่าเขาจะใช่คน

คนเดยีวกบัชายหนุ่มที่เธอนกึถงึอยู่หรอืเปล่า

“เออใช่จรงิๆ ด้วยแก” จรยิายดืคอมองจนมั่นใจแล้วจงึยนืยนัความ

คดิของเพื่อน

คิ้วโก่งราวคันศรของราชนิกุลสาวยกขึ้นเล็กน้อยด้วยความสงสัย

พลางกวาดสายตาไปในทศิทางเดยีวกบัที่เพื่อนสาวชะเง้อคอจ้องมองใคร

บางคนอยู ่แต่จงัหวะเดยีวกนันั้นชายหนุม่ที่ถกูกล่าวถงึกล็กุขึ้นยนืหนัหลงั

ให้กลุ่มของพวกเธอพอดี ซำ้ายังเดินแทรกตัวเบียดเสียดเข้าไปในกลุ่ม 

นักเที่ยวที่กำาลังโยกย้ายส่ายเอวตามจังหวะดนตรีอย่างสนุกสนานจนลับ

สายตาทำาให้ลลัน์ลลติมองไม่ทนัเลยไม่เหน็หน้าคา่ตาผูช้ายชื่อโหลคนนั้น

“พวกแกมองหาใครกนัอยูเ่หรอนงัจิ๊บ นงัพมิ” คณุหญงิคนสวยถาม

อย่างสงสยั

“ผู้ชายที่ลุกไปเมื่อกี๊ไงแก ที่นั่งคนเดียวอยู่โต๊ะนั้นน่ะเขาชื่อวศิน” 

พมิชี้ไม้ชี้มอืไปทางโต๊ะที่วศนิเพิ่งลกุจากไป

“วศนิ...ชื่อโหลได้โล่ แล้วยงัไง หนุม่ฮอตคนใหม่ของพวกแกหรอืไง

ถึงได้ชะเง้อคอมองกันซะขนาดนี้ แล้วฉันรู้จักเขาหรือเปล่า ทำาไมชื่อ 

ไม่คุ้นหูเลย อยู่ในสารบบแวดวงเดยีวกบัพวกเราหรอื” 

คำาถามของลลัน์ลลติทำาใหเ้พื่อนทั้งสี่พร้อมใจกนัดงึเก้าอี้เขา้มานั่ง

รวมตัวกันใกล้ๆ เพื่อให้ได้ยินเสียงของกันและกันมากขึ้น จะได้ไม่ต้อง

ตะแบงเสยีงแข่งกบัเครื่องดนตรทีี่ดงักระหึ่ม จากนั้นพมิจงึเริ่มเล่าเรื่องของ

ชายหนุม่คนดงักล่าวให้คนตกข่าวอย่างลลัน์ลลติฟังชนดิเหน็ภาพตามเลย

ทเีดยีว

“คุณศินที่พวกฉันพูดถึงนี่น่ะไม่ใช่หนุ่มฮอตในสารบบแวดวงเดียว

กบัเราหรอกหญงิลลัน์ พวกฉนัเพิ่งเคยเหน็เขาเมื่อคนืนี้เองละแก แต่เขา 

ตัวอย่าง
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ดูดแีล้วกห็ล่อเว่อร์จนนงัป๋วยมนันำ้าลายไหลเลยละ” 

“ต๊าย! นังพิม ว่าแต่ฉันนะยะ แกเองไม่ใช่หรือไงที่ยกผ้าขึ้นซับ 

นำ้าหมากทนัททีี่สบตาคณุศนิเขาน่ะ” ปรงุจนัทรรบีส่งค้อนให้เพื่อนพร้อม

โต้กลบัทนัที

“แล้วคืนนี้ฉันจะรู้เรื่องไหมเนี่ยฮะว่าหมอนั่นเป็นใคร พวกแกเลิก

แหย่กันได้แล้ว ฉันว่าแกทุกคนเลยละที่นำ้าลายยืดอยากกินหมอนั่นน่ะ” 

ลลัน์ลลติแดกดนัเพื่อนๆ ด้วยความหมั่นไส้

“เออๆ ยอมรับก็ได้ว่าพวกฉันอยากกินคุณศินกันจริงๆ แต่สงสัย

งานนี้จะชวดฉลูขาลเถาะกนัหมดละแก เพราะเขาไม่เหลอืสายตาไว้มอง 

ผู้หญงิคนไหนแล้วละ” พมิทำาหน้าเหมอืนคนหมดหวงั

“บ้าเหรอนงัพมิ คณุศนิเขาเพิ่งอกหกัแต่อกีไม่นานเขากต้็องลมืแล้ว

เรื่องอะไรพวกเราจะไม่มสีทิธิ์ยะ” ปรงุจนัทรรบีแย้งทนัทอีย่างไม่เหน็ด้วย

“ฉันเห็นด้วยกับไอ้ป๋วย ถึงคุณศินจะรักเมียพ่อแกมาก่อนหรือรัก

กนัมากแค่ไหน แต่มนักจ็บลงแล้ว ฉนัว่าอกีไม่นานเขากต้็องลมืหล่อนแล้ว

ถ้าพวกเราอาสาเข้าไปดามหวัใจให้ โอกาสได้กนิมนักต้็องมสีเินอะ” จรยิา

เจ้าของวนัเกดิทำาหน้าหื่นสนับสนนุความคดิเหน็ของปรงุจนัทร์

“ถ้าอย่างนั้นฉนัขอนะยะ ผูช้ายคนนี้ฉนัจองก่อนพวกแก” นวลอนงค์ 

แทรกขึ้นมาทนัที

“ไม่ได้!!!” สามเสียงประสานกันขึ้นอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ได้ 

นดัหมาย ซำ้ายงัพากนัหันมาส่งค้อนใส่เพื่อนสาวตากลบัเลยทเีดยีว

“พวกแกนี่มันปอบชัดๆ นังป๋วย นังพิม นังจิ๊บ” ลัลน์ลลิตชี้หน้า

สามสาวทลีะคน

“ใช่ๆ ฉนัเหน็ด้วยกบัหญงิลลัน์ พวกแกอ้ะปอบชดัๆ จ้องแต่จะแย่ง

ผู้ชายของฉนักนัตลอด” นวลอนงค์ได้ทรีบีสนบัสนนุคำาพูดลลัน์ลลติ

“แกกด้็วยไอ้นวล แกนั่นละตวัดนีกั คณุคนนั้นเขาไปเป็นผูช้ายของ

แกตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะนังกระสือ” ลัลน์ลลิตจิ้มหน้าผากนวลอนงค์ซึ่งนั่งอยู่

์

์

ตัวอย่าง
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ข้างๆ เบาๆ

“แล้วสรปุว่าคนืนี้ฉนัจะรู้ไหมว่าคณุวศนิของพวกแกเขาเป็นใคร”

สี่สาวมองหน้ากันแล้วหัวเราะเบาๆ ก่อนจะผลัดกันเล่าเรื่องของ

วศินให้ลัลน์ลลิตฟังตามที่พวกเธอได้รับฟังมาจากเพื่อนฝูงของชายหนุ่ม

ที่มาร่วมงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหว่างบดิาของพมิกบัชญาดา อดตี

คนรกัเก่าของชายหนุ่มอกีที

สี่สาวผลัดกันเล่าผลัดกันเพ้อพกถึงวศินในขณะที่หม่อมราชวงศ์ 

คนสวยกลบัหงดุหงดิเมื่อค่อนข้างแน่ใจว่าผูช้ายที่เพื่อนพดูถงึเป็นคนเดยีว

กบัคนไร้มารยาทที่ชนเธอในลฟิต์เมื่อคนืแน่ๆ แล้วผูห้ญงิที่สวมชดุเจ้าสาว

คนนั้นกต็้องเป็นภรรยาใหม่ของบดิาพมิแน่นอน

“ฮ.ึ..กบัแค่อกหกัทำาเหมอืนจะเป็นจะตาย แต่พวกแกเชื่อฉนัเถอะ

ถ้าพวกแกเอาจริง อีกไม่เกินเจ็ดวันหมอนั่นก็คงหันมาหลีพวกแกแน่ๆ”  

รมิฝีปากบางยิ้มเยาะชายหนุ่มชำ้ารกั

“ความรกันะแก ไม่ใช่ความใคร่ ใครเขาจะลมืคนรกัได้เรว็ขนาดนั้น

นงัคณุหญงิ” ปรงุจนัทร์ปรายตาค้อนเพื่อนผู้สูงศกัดิ์ขวางๆ

“ฉันรู้...แต่ถ้าถึงขนาดคนที่เรารักทิ้งเราไปแต่งงานกับเศรษฐีแล้ว

ยังโง่จมอยู่กับความรักที่ไม่จริงแบบนั้นอยู่ได้ ก็ต้องเรียกว่าหลงแล้วละ  

รกัแท้คอืความเข้าใจ ปล่อยวางและหวงัดไีม่ใช่เหรอ” ลลัน์ลลติแบะปาก

พลางแสดงความคดิเหน็ตามทฤษฎคีวามรกัในอดุมการณ์ของตน

“ถ้าอย่างนั้นแกมาพนนักบัพวกฉนัเอาไหม” ปรงุจนัทร์ยิ้มตาพราว

ทำาหน้าตื่นเต้นขณะท้าทายเพื่อนราวเหน็เป็นเรื่องสนกุ

“พนันอะไรของแกนังป๋วย” พิมเลิกคิ้วพลางจ้องมองปรุงจันทร์ 

ไม่ต่างกบัเพื่อนอกีสองคน

“พนันด้วยคอนโดฯ หนึ่งห้องราคาสักสิบล้านเป็นไง” ปรุงจันทร ์

ยิ้มกว้าง รูส้กึสนกุกบัเกมที่คดิขึ้น “กตกิาคอืถ้ายายลลัน์จบีคณุวศนิสำาเรจ็ 

เราสี่คน ฉนั นงัจิ๊บ นงัพมิ นงันวลจะหุ้นกนัซื้อคอนโดฯ ให้แก” เธอกวาด

ตัวอย่าง
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สายตามองเพื่อนสาวอย่างท้าทาย

“นังบ้า...จะท้าอะไรปรึกษาพวกฉันแล้วหรือยังฮะ” พิมปรายตา

ค้อนใส่เพื่อนด้วยความหมั่นไส้

“นั่นส ิพวกฉนัไปเกี่ยวอะไรด้วยยะ อยู่ๆ  จะให้มาเสยีเงนิให้นงัหญงิ

ลลัน์เฉยๆ จะบ้าหรอืไงแก” จรยิาสนบัสนนุคำาพูดพมิ

“ฉันยังไม่ได้บอกว่าจะเล่นเกมกับพวกแกสักหน่อยนะนังป๋วย” 

ลลัน์ลลติโวยวายเสยีงเขยีว

“กแ็กเป็นต้นความคดิบอกพวกฉนัว่าอกีไม่เกนิเจด็วนัคณุศนิจะหนั

มาหลพีวกฉนัถ้าเราเอาจรงิไง” สาวอวบโวยวายเสยีงแหลม พลางหนัไป

ส่งสายตาเจ้าเล่ห์ให้สามสาวที่เหลอื

“แต่ฉนัเหน็ด้วยกบันงัป๋วยมนันะ หรอืว่าแกกไ็ม่มั่นใจว่าจะเอาชนะ

คนมเีจ้าของแล้วอย่างคณุชญาดาได้ฮะหญงิลลัน์” นวลอนงค์ถามเสยีงตำ่า 

ดูหมิ่นเสน่ห์ของเพื่อนสาวสดุๆ

“ทำาไมฉนัต้องเอาชนะแม่เลี้ยงไอ้พมิมนัด้วยล่ะ แล้วผูห้ญงิหน้าตา

จดืๆ อย่างนั้นเนี่ยนะจะมาเป็นคูแ่ข่งกบัฉนั” เสยีงตำ่าของนวลอนงค์สะกดิ

ต่อมถอืดขีองคนไม่เคยแพ้ใครเรื่องเสน่ห์และความสวยเข้าอย่างจงั ใบหน้า

งามเชดิขึ้นอย่างไว้ตวั

“ก็ไม่แน่นะแก คนมั่นคงอย่างคุณศินคงไม่มีสายตาไว้มองเสน่ห์

ของแกเหมอืนหนุ่มๆ คนอื่นหรอก อมื...ตกลงถ้านงัลลัน์ทำาสำาเรจ็ฉนัยอม

หุน้กบันงัป๋วยกไ็ด้ แต่ถ้าแกกลวักไ็ม่เป็นไร พวกฉนัยกเลกิเกมนี้กไ็ด้เนอะ” 

พมิแกล้งหนัมาพยกัพเยดิกบัเพื่อนทั้งสามที่รบีทำาหน้าเซง็ๆ พยกัหน้าตอบ

แกนๆ เหมือนเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเกมจบเร็วเพราะลัลน์ลลิตไม่กล้า

ลงสนาม

“ใครว่าฉนักลวั ฉนัตกลงรบัคำาท้าของพวกแกกไ็ด้ ฉนันี่ละจะทำาให้

พวกแกเสยีเงนิกนัให้สมใจเลยคอยดสู”ิ คนเผลอตกหลมุพรางกล่าวอย่าง

ไม่ยอมแพ้

ตัวอย่าง
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“ตกลงตามนั้น” 

สี่สาวพร้อมใจกนัยกแก้วเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ขึ้นสงูพลางแอบ

สง่สายตาเจ้าเล่ห์มองกนัโดยไม่ใหล้ลัน์ลลติที่กำาลงัก้มหยบิแกว้เครื่องดื่ม

ขึ้นมาทนัได้เหน็

แล้วเรื่องของวศินก็ถูกทุกคนพับเก็บกลับบ้านเมื่อต่างคนต่าง

พร้อมใจกันลุกขึ้นโยกกายไปตามจังหวะเพลงสลับกับพูดคุยกันอย่าง

สนกุสนาน กระทั่งครึ่งชั่วโมงถดัมาคนที่เป็นหวัข้อสนทนาของสี่สาวกเ็ดนิ

กลบัมาทิ้งตวันั่งลงที่โต๊ะตวัเดมิ

‘วศนิ...พรุง่นี้ฉนัจะต้องรูจ้กัคณุให้มากกว่าชื่อให้ได้ คอยดสู’ิ หม่อม

ราชวงศ์สาวแห่งวษิณรุงัสรรค์คดิอย่างหมายมาด

ทุกคนในกลุ่มห้าสาวเห็นพ้องต้องกันว่าพิมเป็นคนเดียว 

ในกลุ่มที่จะหาข้อมูลส่วนตัวของวศินได้ง่ายที่สุด เพราะปัจจุบันชญาดา

ซึ่งเป็นอดตีคนรกัของชายหนุ่มเป็นสมาชกิในครอบครวัเดยีวกบัพมิ

“ฉันรู้ประวัติส่วนตัวของคุณวศินมาคร่าวๆ แล้วนะพวกแก” พิม

พิมพ์ข้อความจากโทรศัพท์สนทนากับเพื่อนทั้งสี่ไปพร้อมๆ กันในคราว

เดยีว

“ได้ความว่ายังไงบ้าง เล่ามาเลยนังพิม ไม่ต้องอารัมภบทเยอะ” 

ปรงุจนัทร์พมิพ์ข้อความตอบโต้กลบัมา

“แหมๆ นังป๋วย รู ้สึกแกจะกระเหี้ยนกระหือรือออกนอกหน้า 

นอกตามากเกนิไปนะยะ” พมิแดกดนัเพื่อนมาเป็นตวัอกัษร

“เข้าเรื่องได้แล้วนงัพมิ นงัป๋วย ฉนัอยากรู้ว่าเขาเป็นใคร ทำางาน

อะไร ไม่ได้อยากอ่านข้อความที่พวกแกโต้คารมกนัไปมานะยะ” นวลอนงค์

ว่ามาบ้าง

“เขาชื่อวศนิ เวชกรวากูล ทำางานอยู่ที่โรงงานแถวนวนคร รู้สกึจะ

ตำาแหน่งใหญ่โตเหมอืนกนัละ” พมิส่งข้อมูลของวศนิไปทนัท ี “คณุญดา

ตัวอย่าง
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เป็นรักแรกและรักเดียวของเขามาเกือบเจ็ดปีก่อนที่พ่อของฉันจะชนะ 

รกัแท้ของทั้งคู่ได้ด้วยอำานาจเงนิ นำ้าเน่าไปนดิไหมยะ” 

“กลิ่นคลุ้งไปนดิแต่พอรบัได้ย่ะ” จรยิาออกความเหน็บ้าง

“มใีครบอกแกหรอืเปล่านงัพมิว่าหมอนี่นสิยัส่วนตวัเป็นยงัไง ชอบ

หรอืไม่ชอบอะไรบ้าง” 

คนสวยทรงเสน่ห์ที่สุดในกลุ่มถามไปบ้างพลางทิ้งกายเอนหลังพิง

พนักเก้าอี้บุหนังราคาแพงพร้อมกับละมือจากกองเอกสารที่ยังทำาค้างอยู่

บนโต๊ะทำางาน แม้ว่าจะเป็นงานที่บดิาสั่งให้เธอทำาให้เสรจ็ตามกำาหนดเวลา

ก็ตาม หญิงสาวพุ่งความสนใจไปที่การสื่อสารกับเพื่อนๆ แบบออนไลน์

ผ่านหน้าจอมอืถอืยี่ห้อดงั

“ลูกพี่ลูกน้องของแม่นั่นเล่าให้ฉนัฟังเองเลยนะพวกแก คณุนลิน่ะ

สนทิกบัยายญดามากเลยพลอยรูจ้กัคณุวศนิเป็นอย่างดไีปด้วย” พมิตอบ

กลบัมาอย่างรวดเรว็ทนัใจ 

“คณุนลิบอกว่าคณุวศนิไม่ค่อยพูด เอาแต่เรยีน ไม่ค่อยมองสาวๆ 

กระทั่งได้รูจ้กัยายชญาดาสมยัเป็นเชยีร์ลดีเดอร์ของมหาวทิยาลยัตอนนั้น

แม่นั่นเขาเข้าเรยีนปีหนึ่ง ส่วนคณุวศนิเขาอยู่ปีสามแล้ว”

“รกักนันานเหมอืนกนัแฮะ” ลลัน์ลลติเริ่มคดิหนกัหลงัตอบข้อความ

เพื่อนกลบัไปบ้าง

“ท้อแล้วหรอืไงหญงิลลัน์” พมิกระเซ้าเพื่อนพร้อมกบัส่งอโีมรูปหน้า

คนหวัเราะฟันร่วงกราวมาเยาะเย้ยหม่อมราชวงศ์สาว

“ใครบอกแกยะว่าฉนัท้อ แค่กำาลงัประเมนิสถานการณ์อยูย่่ะ” ลลัน์-

ลลติเถยีงทนัที

“เล่าต่อสนิงัพมิ แกรู้อะไรมาอกีบ้าง” นวลอนงค์แทรกขึ้นมาอย่าง

อยากรู้

“คณุวศนิรกัคณุญดามากถงึขนาดซื้อเรอืนหอไว้รอคนรกัแล้วนะแก 

แต่โชคร้ายที่พ่อคุณญดาไม่ยอมยกลูกสาวให้ลูกชายพ่อค้าขายผ้าไหม

ตัวอย่าง
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ฐานะธรรมดาอย่างคุณวศิน เพราะหวังสูงอยากยกฐานะของครอบครัว 

ตวัเอง เลยบงัคบัให้หล่อนแต่งงานกบัพ่อของฉนัไงยะ” พมิเล่าอย่างออกรส

“ตกลงว่าคุณญดานี่รักคุณวศินจริงเหรอวะ ทำาไมยอมทำาตาม 

คำาสั่งพ่อง่ายนกัฮะ” จรยิาพมิพ์ข้อความถามอย่างสงสยั

“ถ้าเป็นพวกเราอาจเลือกคนรักนะ แต่สำาหรับคนบางคนเงินมีค่า

มากกว่าความรกั” พมิเป็นเจ้าของประโยคดงักล่าว

“สรปุว่าตอนนี้คณุวศนิกำาลงัอกหกัอย่างแรง แล้วทนีี้แกจะทำายงัไง

ต่อฮะพิม” ปรงุจนัทร์ถามบ้าง

“อย่างแรกฉนัต้องรูก่้อนว่าจดุอ่อนกบัจดุแขง็ของเขาอยูท่ี่ไหนบ้าง” 

พมิตอบเพื่อน

“โง่จรงิแกนงัพมิ ทั้งไอ้จดุอ่อนกบัจดุแขง็ของคณุศนิกอ็ยูต่รงกึ่งกลาง

ลำาตวัเขาไงยะ แต่มนัจะอ่อนก่อนแล้วถงึจะแขง็นะยะ 555+” ปรงุจนัทร์

พมิพ์กลบัมาด้วยประโยคสองแง่สองง่าม

“นงับ้าป๋วย ทะลึ่งใหญ่แล้วนะแก” จรยิาพมิพ์ด่าเพื่อนตวัอวบลง

บนหน้าจอ

“แล้วแกสืบมาหรือเปล่านังพิมว่าคุณศินของพวกแกสนิทกับใคร

บ้าง แล้วเขาชอบทำาอะไรเป็นพเิศษ เวลาว่างส่วนใหญข่องเขาหมดไปกบั

เรื่องอะไร” หม่อมราชวงศ์สาวพิมพ์ประโยคคำาถามยาวเหยียดเท่าที่จะ 

นึกได้และรอคอยคำาตอบจากพิมอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อจะนำาคำาตอบไป 

เป็นข้อมูลในการวางแผนพชิติใจชายหนุ่มอกเดาะ

“ถ้าว่างเขามักจะใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการออกกำาลังกาย หลัง

เลกิงานกม็กัจะอยู่ในสปอร์ตคลบัของหมู่บ้าน เช้าก่อนไปทำางานกต็ื่นขึ้น

มาวิ่งกินลมชมวิวแถวๆ สนามที่ล้อมทะเลสาบหลังบ้านเขาสักรอบ 

สองรอบ ส่วนเพื่อนสนทิของเขาชื่อ กฤษดา กวทีศพล เป็นวศิวกรโรงงาน 

ลูกน้องของเขานั่นละ” 

“ชวีติคณุศนิของพวกแกนี่มแีค่งานกบักฬีาเท่านั้นเหรอเนี่ย ไม่น่า

ตัวอย่าง
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แปลกใจเลยว่าทำาไมถึงรักมั่นคงอยู่แต่กับคุณชญาดาได้ตั้งเกือบเจ็ดป ี

ในเมื่อชวีติมแีต่เรื่องจำาเจซำ้าซากอยู่แค่นี้ จะไปมเีวลามองสาวๆ คนอื่นได้

ยงัไงล่ะ” ลลัน์ลลติวเิคราะห์นสิยัส่วนตวัของวศนิคร่าวๆ

“ในเมื่อริจะจีบหนุ่มบ้าพลัง เราคงต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจกัน

หน่อยสเินอะพวกแก เขาชอบกฬีา เพราะฉะนั้นจะเจอเขาได้กต้็องไปออก

กำาลงักายที่เดยีวกบัเขาใช่ไหม” พมิเป็นเจ้าของประโยคดงักล่าว

“แล้วแกจะทำายงัไงต่อฮนึงัพมิ” ปรงุจนัทร์ถามกลบัมา

“เป็นความบงัเอญิหรอืไม่กบ็พุเพสนันวิาสแน่ๆ เลยพวกแก เพราะ

บ้านของคณุวศนิอยู่ในโครงการหมู่บ้านของพ่อไอ้จิ๊บ” พมิรายงานข้อมูล

ต่อไป

“เพชรพชัระเหรอ” จรยิาถาม

“ใช่แล้ว และแกก็ต้องบอกพ่อแกว่าอย่าเพิ่งขายบ้านหลังนั้น 

เด็ดขาด เข้าใจไหมนังจิ๊บ เผื่อนังคุณหญิงจะได้ใช้ความใกล้ชิดให้เป็น

ประโยชน์” พมิสรปุโดยมดัมอืชกจรยิาอย่างไม่ให้ปฏเิสธได้

“นี่ตกลงพวกแกอยากให้ฉันลงเอยกับนายทึ่มนั่นมากเลยใช่ไหม 

ทั้งทุ่มของรางวลั ทั้งช่วยวางแผนกนัซะขนาดนี้” ลลัน์ลลติพมิพ์ข้อความ

ส่งถงึสี่สาวด้วยความหมั่นไส้ความเจ้ากี้เจ้าการของเพื่อนๆ

“เขาเรียกว่าต่อให้ย่ะ เพราะพวกฉันค่อนข้างมั่นใจว่าแกจะทำาไม่

สำาเรจ็” พมิตอบกลับทนัที

“ใช่...จากข้อมูลที่เราได้มา คุณวศินเขามั่นคงในความรักมากนะ 

นงัคณุหญงิ” จรยิาสนบัสนนุความเหน็เพื่อน

“มนัจะสกัแค่ไหน...เอาเป็นว่าถ้าพวกแกอยากเสยีเงนิกนันกั ฉนัก็

จะสนองให้ ฉนัจะแสดงให้เหน็ว่าหมอนั่นกไ็ม่ได้แตกต่างกบัผู้ชายคนอื่น

หรอก พวกแกตั้งมาตรฐานเขาสูงเกนิไป” 

ลัลน์ลลิตพิมพ์ข้อความตอบกลับไปแล้วตัดการติดต่อกับทุกคน 

หนัมาใส่ใจกบังานของตวัเองก่อนที่เสยีงโทรศพัท์ภายในจะดงัขึ้น คณุหญงิ

ตัวอย่าง
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คนสวยจงึต้องละสายตาจากกองเอกสารอกีครั้ง แล้วเอื้อมมอืคว้าโทรศพัท์

ขึ้นรบัสาย

“ลลัน์พูดค่ะ”

“ยุ่งอยู่หรอืเปล่าจ๊ะหญงิลลัน์”  

คำาถามของมารดาทำาให้ลูกสาวยิ้มกว้างก่อนรบีตอบคำาถาม 

“ไม่ค่ะหม่อมแม่ แค่แยกเอกสารไว้รอให้ท่านพ่อพิจารณา ไม่ใช่

งานเร่งด่วนอะไร หม่อมแม่อยู่ในห้องทำางานท่านพ่อใช่ไหมคะเนี่ย” เธอ

เดา

“จ้ะ แม่ตั้งใจว่าจะชวนท่านพ่อกบัหญงิลลัน์ไปกนิข้าวกลางวนัด้วย

กนั พอดแีม่นดัน้าเกษไว้ใกล้ๆ บรษิทัของเรานี่ละจ้ะ แต่ท่านพ่อของหญงิ

ยงัตดิประชมุอยู ่แม่เลยลองโทร. มาถามหญงิลลัน์ดวู่าจะไปเป็นเพื่อนแม่

ได้หรอืเปล่า”

“ได้ค่ะหม่อมแม่ ถ้าอย่างนั้นหญงิไปหาหม่อมแม่ที่ห้องนู้นเดี๋ยวนี้

เลยดกีว่าค่ะ” เธอบอกมารดาก่อนวางสาย ลกุขึ้นจดัเสื้อผ้าสำารวจความ

เรยีบร้อยของตวัเองทั้งใบหน้าและทรงผมอกีครั้ง และคว้ากระเป๋าสะพาย

ราคาแพงคล้องไหล่แล้วมุ่งหน้าไปหามารดาที่ห้องทำางานของบดิา

ไม่ถงึยีส่บินาท ีหม่อมราชวงศ์สาวกเ็ดนิตามมารดาเข้ามาใน

ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตึกสำานักงานของวิษณุ-

รังสรรค์เท่าไรนัก เธอเห็นมารดายิ้มยินดีและเดินเข้าไปสวมกอดผู้หญิง 

คนหนึ่งที่อายรุุน่ราวคราวเดยีวกบัท่าน ซึ่งกร็บีลกุขึ้นทนัททีี่เหน็มารดาของ

เธอ ทั้งสองต่างส่งยิ้มยนิดทีกัทายกนั

ลลัน์ลลติแอบพจิารณาแขกของมารดาซึ่งเธอทราบมาก่อนแล้วว่า

เกษแก้วคือเพื่อนสนิทสมัยท่านเรียนระดับมหาวิทยาลัย และต่างก็ไม่มี

โอกาสได้พบกนับ่อยนกัเนื่องจากเกษแก้วไม่ได้อาศยัอยูใ่นกรงุเทพฯ นานๆ 

ครั้งจะมาหาลกูชายของท่านท ีในสายตาของเธอเกษแก้วเป็นผูห้ญงิที่สวย

ตัวอย่าง
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สมวยั ดูปราดเดยีว เดาได้เลยว่าสมยัสาวๆ คงงามไม่หยอก

“หญงิลลัน์จ๊ะ มาสวสัดน้ีาเกษเรว็ลกู” หม่อมโชตริสหนัมาเรยีกธดิา

“เกษจ๊ะ นี่หญงิลลัน์ลูกสาวคนเดยีวของฉนัจ้ะ” หม่อมโชตริสยิ้ม

ให้เพื่อนเมื่อบตุรสาวพนมมอืไหว้ด้วยกริยิาอ่อนช้อยเป็นธรรมชาติ

“งามจรงิหลานน้า หลานสาวฉนัสวยไม่แพ้เธอสมยัสาวๆ เลยจรงิๆ 

นะพระพาย” เกษแก้วรบัไหว้บตุรสาวเพื่อนโดยไม่ถอนสายตาจากใบหน้า

เรยีวสวยนั้นด้วยความเอน็ดู ก่อนจะทิ้งตวันั่งลงข้างๆ เพื่อน ส่วนคณุหญงิ

ลลัน์นั่งลงบนเก้าอี้อกีตวัข้างหม่อมมารดา

“พ่อเขาหวงนักหวงหนาก็เพราะหลงหน้าตาลูกสาวนี่ละจ้ะเกษ 

หนุม่ๆ คนไหนกด็ไูม่ดพีอไม่คู่ควรกบัลกูสาวท่านชายสกัคน” หม่อมโชตริส

หนัไปมองบตุรสาวด้วยสายตาเอน็ดอูกีครั้งก่อนจะหนัมาเล่าถงึความหวง

บตุรสาวของสวามดี้วยสหีน้ายิ้มแย้มมคีวามสขุให้เพื่อนฟัง

“ก็สมควรแล้วนี่จ๊ะพระพาย ในเมื่อลูกสาวของท่านออกจะงาม

ปานนี้ เชื่อไหมจ๊ะหญิงลัลน์ว่าถึงน้าจะเพิ่งได้พบกับหลานเป็นครั้งแรก  

แต่น้าไม่เคยพลาดข่าวของหลานจากหน้าหนังสือพิมพ์สักฉบับเลยนะ” 

เกษแก้วมองบตุรสาวเพื่อนด้วยสายตารกัใคร่ และอดนกึถงึบตุรชายของ

ตนด้วยความกลุ้มใจไม่ได้ 

“ขอบพระคุณค่ะน้าเกษ หม่อมแม่เล่าให้ฟังว่าน้าเกษไม่ได้อยู่ที่

กรุงเทพฯ หญิงเลยไม่มีโอกาสได้กราบน้าเกษเลยสักครั้ง” คุณหญิง 

คนงามกล่าวด้วยนำ้าเสยีงนอบน้อม

“ใช่จ้ะ ปกตนิ้าอยู่ที่สพุรรณบรุ ีนานๆ ถงึจะขึ้นมาหาลูกชายท ีน้า

มีลูกชายคนเดียว พี่เขาน่าจะอายุมากกว่าหญิงลัลน์สักห้าหรือหกปีได้” 

เกษแก้วกล่าวถงึบตุรชายด้วยนำ้าเสยีงทกุข์ใจ

“แล้วตอนนี้หลานชายฉนัเป็นยงัไงบ้างล่ะจ๊ะเกษ ทำาใจได้บ้างหรอื

ยงัฮ”ึ

ประโยคคำาถามของหม่อมมารดาทำาให้คุณหญิงลัลน์นึกถึงเรื่องที่

ตัวอย่าง
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คยุกบัท่านถงึบตุรชายคนเดยีวของเกษแก้วเมื่อหลายวนัก่อน ช่างเป็นเรื่อง

บงัเอญิอย่างเหลอืเกนิที่เธอจำาเพาะจะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกบัผูช้ายชื่อโหล

แถมยังตกอยู่ในสภาพเดียวกันทั้งสองคนอย่างวศิน ลูกชายเกษแก้ว 

กบันายวศนิ เวชกรวากูล ของสี่สาวเพื่อนสนทิของเธอ

“ตอนนี้กด็ูเหมอืนจะดขีึ้นหรอกนะ เช้าเขากไ็ปทำางาน เยน็ก็กลบั

บ้าน แต่ฉนักด็ูออกว่าลูกยังเจ็บปวด มนัทำาให้ฉนักลุ้มใจและตัดสินใจที่

จะอยู่ดูแลตาวศินที่นี่ก่อน เลยต้องให้คุณวิเชียรกลับสุพรรณไปคนเดียว 

คนนั้นเขาห่วงงานที่บ้าน ไอ้ฉนักห็่วงลูกจนไม่มกีะใจจะทำาอย่างอื่นแล้ว” 

เกษแก้วกล่าวอย่างไม่คิดจะปิดบงั

“ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เธอก็อยู่กับตาศินที่บ้านของเขาแถวปทุมน่ะส ิ

คราวหน้าฉนัจะได้ให้หญงิลลัน์พาไปหาเธอที่บ้าน เธอจะได้ไม่ต้องลำาบาก

เดินทางไกลๆ ตามลำาพังอย่างนี้ ส่วนเรื่องของตาศิน ฉันว่าเธอไม่ต้อง

คดิมากหรอก เชื่อเถอะว่าอกีไม่นานเขากต็ดัใจได้ ให้เวลาหลานชายของฉนั

อกีสกันดิเถอะ หน้าตาหล่อเหลาขนาดนั้นไม่นานกค็งมสีาวๆ อาสามาดาม

หวัใจให้กนัจนลูกชายของเธอรบัมอืไม่ไหวแน่ๆ”

“ถ้าเป็นอย่างนั้นจรงิฉนักค็งไม่ห่วงหรอกจ้ะพระพาย แต่นี่วนัๆ ตา

วศนิกท็ำาแต่งาน ขลกุอยูแ่ต่ในโรงงานตลอด จะมเีวลาได้ออกมาเจอผู้หญงิ

คนไหนได้ล่ะ เลิกงานก็ขังตัวอยู่แต่ในบ้านแบบนั้น เฮ้อ...ฉันเป็นห่วงลูก

จรงิๆ เลยนะพระพาย ยิ่งมลีกูชายคนเดยีวแบบนี้ ไม่รูว่้าชาตนิี้จะมวีาสนา

ได้อุ้มหลานกบัเขาเมื่อไหร่”

“ขอประทานโทษนะคะน้าเกษ หม่อมแม่ หญิงว่าเราอย่าเพิ่งคุย

เรื่องเครยีดๆ กนัเลยดกีว่านะคะ อาหารเยน็ชดืหมดแล้ว” ลลัน์ลลติขดัขึ้น

ด้วยเสยีงอ่อนเบา

“นั่นสิ ฉันว่าเราเก็บเรื่องของตาศินไว้คุยกันต่อในรถดีกว่าจ้ะเกษ 

เดี๋ยวฉันกับหญิงลัลน์จะไปส่งเธอที่บ้านเอง กินข้าวกันก่อนดีกว่าเนอะ” 

หม่อมโชตริสยิ้มให้เพื่อนอย่างเหน็ใจ

ตัวอย่าง
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“น้าขอโทษนะจ๊ะหญิงลัลน์ที่เอาเรื่องไม่สบายใจมาทำาให้หลาน

รำาคาญใจไปด้วย” เกษแก้วรบีขอโทษหลานสาวด้วยความเสยีใจ

“ไม่เลยค่ะน้าเกษ หญงิไม่เคยนกึรำาคาญใจเลยสกันดิค่ะ หญงิยนิดี

ช่วยน้าเกษเท่าที่หญงิทำาได้เสมอค่ะ” เธอกล่าวด้วยนำ้าเสยีงอ่อนโยนพลาง

ตักกบัข้าวใส่จานของเกษแก้วก่อนจะหนัมาตกัใส่จานมารดา

ตัวอย่าง
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3
ผู้ชายอวดดีปะทะผู้หญิงอวดสวย

เส้นทางที่มุ่งหน้าไปบ้านลูกชายของเกษแก้วทำาให้ลัลน์ลลิต

สังหรณ์ใจชอบกล เพราะทางสายนี้เป็นเส้นทางเดียวกับทางไปหมู่บ้าน

เพชรพชัระ หนึ่งในโครงการหมู่บ้านที่เป็นของบดิาเพื่อน ซึ่งเธอกบัสี่สาว

เพิ่งพูดถงึกนัอยู่ตอนก่อนเที่ยงนี้นี่เอง

“บ้านพี่ศนิอยูใ่นหมูบ้่านเพชรพชัระหรอืเปล่าคะน้าเกษ” เพื่อไม่ให้

ความสงสยัค้างคาใจลลัน์ลลติจงึเงยหน้าขึ้นสบตาผูส้งูวยัที่นั่งอยูเ่บาะหลงั

ผ่านกระจกมองหลงัพร้อมกบัยงิคำาถามอย่างไม่ลงัเล

“ใช่จ้ะ พี่ศนิเขาซื้อบ้านอยู่ในหมู่บ้านเพชรพชัระ หญงิลลัน์เคยมา

หรอืจ๊ะ” เกษแก้วยิ้มกบัหลานสาวพลางถามด้วยความสงสยั

“เพื่อนหญงิลลัน์เขาเป็นลูกสาวเจ้าของโครงการน่ะจ้ะเกษ เขาคง

เคยมากันนั่นละ ใช่ไหมจ๊ะหญิงลัลน์” หม่อมโชติรสบอกกับเพื่อนพลาง

หนัไปมองบตุรสาว

ลัลน์ลลิตไม่ได้ตอบมารดาเพราะกำาลังตกใจกับความบังเอิญที่ไม่

น่าจะเป็นไปได้ คนที่ชื่อเหมือนกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันซำ้ายังตกอยู่ใน

สถานะอกหกัเหมอืนกนั จะมอีะไรเหมอืนกนัมากไปกว่านี้อกีไหมเนี่ย!

“จรงิเหรอ...โลกเรากแ็คบจรงิๆ นะพระพาย นี่ไม่ใช่ว่าหญงิลลัน์จะ

เคยได้เจอกับพี่ศินเขามาบ้างแล้วหรอกหรือจ๊ะเนี่ย” เกษแก้วกล่าวด้วย 

ตัวอย่าง
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นำ้าเสยีงตื่นเต้นและเดาได้ตรงเผง

“พี่ศนิคงไม่ใช่คณุวศนิ เวชกรวากูล ใช่ไหมคะ” ลลัน์ลลติเสี่ยงที่

จะถามตรงๆ พลางรอลุ้นคำาตอบจากผู้สูงวยัอย่างใจจดใจจ่อ

“เอ๊ะ!...นี่หญงิลลัน์กบัตาวศนิรู้จกักนัแล้วจรงิๆ เหรอจ๊ะ” นำา้เสยีง

ตื่นเต้นราวถกูรางวลัของคณุเกษแก้วกระตกุหวัใจลลัน์ลลติอย่างเหลอืเกนิ

“ปละ...เปล่าค่ะ หญงิกบัคณุวศนิไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนหรอกค่ะ” 

เธอรบีปฏเิสธพลางสั่นศรีษะยนืยนัคำาตอบกบัมารดาหน้าตาตื่น 

“คอืว่า...ยายพมิไงคะหม่อมแม่ พ่อของยายพมิเขาเพิ่งแต่งงานใหม่

กบัคณุชญาดา แล้วพอดคีนืนั้นคณุวศนิไปร่วมงานด้วย ท่าทางคณุวศนิ

กับคุณชญาดาสะดุดตายายพิมเขา เขาเลยสืบจนพอรู้เรื่องของคุณวศิน

กบัแม่เลี้ยงของเขาแล้วมาเล่าสู่กนัฟังน่ะค่ะ” ลลัน์ลลติเลี่ยงที่จะพาดพงิ

ถงึเหตกุารณ์ในคนืดงักล่าวที่เธอเหน็มากบัตาว่าทั้งคูม่ทีท่ีาอาวรณ์กนัมาก

แค่ไหน

“เฮ้อ...เรื่องนี้ละจ้ะหญงิลลัน์ที่น้าทกุข์ใจเหลอืเกนิ” เกษแก้วระบาย

ลมหายใจแรงทนัททีี่คดิถงึเรื่องระหว่างบตุรชายกบัอดตีคนรกัขึ้นมา

“แสดงว่าหญิงเองก็พอจะรู้เรื่องของพี่ศินเขามาบ้างแล้วสินะจ๊ะ” 

หม่อมโชตริสถามบตุรสาวเพื่อความแน่ใจอกีครั้ง

“ก็พอทราบบ้างนิดหน่อยค่ะ ไม่นึกว่าโลกจะแคบจริงๆ อย่างน้า

เกษว่า” เธอยิ้มแหยๆ ยอมรบักบัมารดาอย่างจำานน

“ลูกชายน้าเขามั่นคงรักเดียวใจเดียว หนูญดาเป็นรักแรกของเขา

รักกันมานานเกือบเจ็ดปี น้าถึงกลัวใจตาวศินเหลือเกินว่าจะทำาอะไรโง่ๆ 

ไม่ยบัยั้งชั่งใจ” เกษแก้วระบายความทกุข์ที่กงัวลให้หลานสาวฟัง

“น้าเกษกลวัว่าพี่ศนิจะคดิสั้นอย่างนั้นเหรอคะ” ลลัน์ลลติยกคิ้วสงู

พลางนึกถึงชายหนุ่มที่ได้พบกันโดยบังเอิญอย่างไม่อยากจะเชื่อว่าคน

หน้าตาท่าทางฉลาดเฉลยีวอย่างเขาจะตดัสนิใจเลอืกใช้วธิสีิ้นคดิอย่างนั้น

แก้ปัญหาหวัใจ

ตัวอย่าง
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“น้าไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นหรอกจ้ะ แต่น้ากำาลังกลัวว่าตาวศินจะตัด

หนูญดาไม่ขาด แล้วอาจจะทำาให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียได้” เกษแก้วถอน

หายใจแรงและเงยหน้าขึ้นสบตากบัหม่อมโชตริสพลางระบายความในใจ

อย่างไม่ปิดบงั 

“พูดกันตามตรงเลยนะพระพาย ฉันกลัวใจผู้หญิงคนนั้นมากกว่า

ตาวศนิของฉนัซะอกี ววัเคยขาม้าเคยขี่ ถ้าหล่อนกลบัมาวุน่วายกบัลกูชาย

ของฉนัอกีล่ะ...ฉนัไม่อยากจะคดิเลยจรงิๆ นะพระพาย” 

“บ้าน่าเกษ เธอกำาลังดูถูกลูกชายตัวเองอยู่รู้ไหม ตาศินไม่มีทาง 

ทำาเรื่องผิดศีลธรรมแบบนั้นแน่ เธอต้องเชื่อมั่นในตัวลูกชายของเธอเองสิ

เกษ” หม่อมโชตริสดเุพื่อนเบาๆ

“แต่เธอก็รู้ดีพอๆ กับฉันนะพระพาย ผู้ชายยามรักมันก็เหมือน 

โคถกึที่กำาลงัคกึดีๆ  นี่เองไม่ใช่เหรอ” 

คำาพดูของเพื่อนทำาให้ความมั่นใจของหม่อมโชตริสสะดดุไปเหมอืน

กัน เพราะยังจำาได้ถึงเหตุการณ์ที่ถูกสวามีฉุดพาลงเรือสำาราญของวิษณุ

รังสรรค์เมื่อครั้งอดีต ขนาดท่านชายซึ่งมีฐานันดรสูงส่งยังไม่เกรงกลัว

อาญากฎหมาย กล้ากระทำาการอุกอาจอย่างนั้นได้ แล้วนับประสาอะไร

กบัวศนิ

“ลลัน์ว่าน้าเกษอย่าเพิ่งคดิไปไกลถงึขนาดนั้นเลยนะคะ บางทเีรื่อง

อาจไม่ร้ายแรงแบบนั้นก็ได้” ลัลน์ลลิตรีบเบรกความคิดของผู้สูงวัยและ

เปลี่ยนหวัข้อสนทนาดงึความสนใจของท่านออกมาจากเรื่องของวศนิ 

“บ้านคณุวศนิอยู่ซอยไหนคะน้าเกษ”

“ตายจริง นี่เกือบถึงบ้านแล้วหรือจ๊ะ ไวจริง น้าก็มัวแต่คุยเพลิน 

ไม่ได้มองทางเลย ซอยแรกเลยจ้ะหญงิลลัน์ บ้านหลงัสดุท้ายซ้ายมอืที่มี

ประตูรั้วสเีหลอืงสลบัขาวนั่นละจ้ะ”

 ลลัน์ลลตินำารถส่วนตวัของท่านชายธเนศวรซึ่งทรงอนญุาตให้เธอ

นำามาใช้แล่นวนรอบวงเวียนที่ประดับนำ้าพุตรงกลางลานหญ้าวงกลม 

ตัวอย่าง
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ขนาดเล็ก เลี้ยวซ้ายผ่านเข้าซอยที่มีป้ายหมายเลขหนึ่งติดเสาแขวนไว้

พร้อมกับป้ายลูกศรชี้ทางไปบ้านตัวอย่างของโครงการ ขับตรงไปจนถึง 

สุดซอยและจอดชิดซ้ายหน้าประตูอัลลอยพ่นสีเหลืองสลับขาวที่บังเอิญ

อย่างร้ายกาจว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านตวัอย่างของโครงการ

‘ทำาไมบุพเพอาละวาดขนาดนี้ฮะหญิงลัลน์เอ๊ย บ้านเป็นร้อยหลัง

จำาเพาะเจาะจงต้องมาอยูต่รงข้ามบ้านตวัอย่างซะอย่างนั้น’ หม่อมราชวงศ์

คนงามเหลอืบตามองสูงพลางค่อยๆ ผ่อนลมหายใจเบาๆ

“ขอบใจมากนะพระพายที่อตุส่าห์ปลกีเวลามาคยุกบัฉนัแล้วยงัพา

มาส่งจนถึงบ้านลูกชายอีกต่างหาก ขอบใจมากนะจ๊ะหญิงลัลน์ที่มาส่ง

น้า” เกษแก้วกล่าวกบัเพื่อนและหนัมายิ้มให้หลานสาวอย่างอ่อนโยน

“ฉันมีเวลาให้เธอเสมอละจ้ะเกษ แล้วว่างๆ ฉันจะมาคุยด้วยอีก

นะ” หม่อมโชตริสกล่าวอย่างอ่อนโยน

“นี่ถ้าไม่เกรงพระทยัท่านชาย ฉนักอ็ยากชวนเธอกบัหญงิลลัน์อยู่

รบัประทานอาหารเยน็ด้วยกนัอกีสกัมื้อนะจ๊ะเนี่ย หญงิลลัน์จะได้เจอกบั

ตาวศินของฉันด้วย” เกษแก้วเสียดายที่บุตรชายไม่มีวาสนาได้พบกับ

หม่อมราชวงศ์หญงิคนงามในวนันี้ แต่เธอหมายมั่นว่าคราวหน้าจะไม่ยอม

ให้วศนิพลาดโอกาสทำาความรู้จกักบัลลัน์ลลติแน่ๆ

“เอาไว้โอกาสหน้าแล้วกนัจ้ะเกษ วนันี้ฉนักบัหญงิลลัน์ต้องรบีกลบั

ไปรับท่านชายด้วยละ เอารถท่านมาใช้และบอกท่านไว้ว่าจะกลับไปรับ

ก่อนห้าโมงเยน็ ขนืมวัโอ้เอ้ประเดี๋ยวท่านจะกริ้วเอา” หม่อมโชตริสกล่าว

ถงึสวามอีย่างมคีวามสขุ

“จ้ะ ถ้าอย่างนั้นกไ็ม่เป็นไร เอาไว้โอกาสหน้าฉนัจะพาตาวศนิไป

กราบท่านชายกบัเธอถงึที่วงัเลยทเีดยีว” 

เกษแก้วพยักหน้ากับเพื่อนพร้อมกล่าวขอบคุณอีกครั้งก่อนจะลง

จากรถ และโบกมืออำาลาพลางยืนมองรถคันหรูแล่นลับสายตาไปด้วย

ความเสยีดายแทนบตุรชาย ที่ไม่มโีอกาสได้พบกบัคณุหญงิลลัน์ลลติ 

ตัวอย่าง
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มารดาของวศนิถอนหายใจแรงแล้วจงึหนัหลงัไปหยบิลกูกญุแจขึ้น

มาไขประตูเตรียมก้าวเข้าไปด้านใน เป็นจังหวะเดียวกับที่รถยนต์

อเนกประสงค์ขนาดเก้าที่นั่งของบตุรชายแล่นมาจอดเทยีบหน้าบ้านพอดี

“อ้าวตาวศิน ทำาไมวันนี้กลับเร็วจริงลูก” เกษแก้วถามบุตรชายที่

รบีลงจากรถมาช่วยเธอเปิดประตรูั้วด้วยความแปลกใจปนเสยีดาย เพราะ

วศนิพลาดโอกาสได้พบกบัลลัน์ลลติไปแค่เพยีงเสี้ยววนิาที

“พรุง่นี้ผมต้องเดนิทางแต่เช้าครบัแม่ บรษิทัส่งผมไปรบัรองตวัแทน

ที่ส่งมาจากบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น ผมต้องพาพวกเขาไปตรวจเยี่ยมโรงงานที่

ชลบรุคีรบัแม่” เขาตอบมารดาจบจงึหนัไปนำารถเข้ามาจอดในบ้าน และ

ลงมาช่วยมารดาปิดประตูรั้ว

“ต้องค้างที่นั่นด้วยหรอืเปล่าลูก”

“ครบั อาจต้องอยูท่ี่นั่นทั้งอาทติย์ ผมกไ็ม่รูว่้าบรษิทัจะส่งผมไปเป็น

ตวัแทน เพิ่งรูเ้มื่อสกัครูเ่หมอืนกนัครบัแม่” วศนิถอนหายใจด้วยความห่วง

มารดาที่ต้องอยู่ตามลำาพงั 

“ผมไปส่งแม่ที่สุพรรณก่อนดีไหมครับ ผมกลับมาถึงแล้วจะรีบไป

รบัแม่อกีท ี ผมเป็นห่วง ไม่อยากให้แม่อยู่ที่นี่คนเดยีว แล้วถ้าพ่อรู้ว่าผม

ทิ้งแม่มหีวงัฆ่าผมตายแน่ๆ” ชายหนุม่กล่าวตดิตลกถงึความห่วงใยภรรยา

ของบดิา

“อย่างนั้นกด็จี้ะ แม่กช็กัจะเป็นห่วงพ่อขึ้นมาเหมอืนกนั ไหนๆ ลูก

กไ็ม่อยู่หลายวนั แม่กลบัไปช่วยพ่อที่บ้านดกีว่า” เกษแก้วเริ่มคลายกงัวล

เรื่องของบุตรชายลงบ้างเมื่อเห็นว่าวศินตั้งใจทำางาน ไม่เอาแต่ซึมเศร้า 

จมจ่อมอยู่กบัการดื่มเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์เหมอืนหลายวนัก่อน

“ครบั งั้นผมขอขึ้นไปอาบนำ้าและจดัของก่อนนะครบัแม่”

“ลูกไปอาบนำ้าเถอะจ้ะ เดี๋ยวแม่จัดของให้เอง” 

สองแม่ลูกเดินคุยกันเข้าไปในบ้านและแยกย้ายกันทำาธุระของ 

ตัวเองเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบัสพุรรณบรุี
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เวลาเดียวกันนั้นคุณหญิงลัลน์ลลิตนำารถยนต์คันหรูของ 

ท่านชายธเนศวรแล่นออกจากตึกวิษณุรังสรรค์มุ่งหน้าสู่ตำาหนัก โดยม ี

ท่านชายประทบัคู่กบัเธอด้านหน้า ส่วนหม่อมมารดานั่งลำาพงัที่เบาะหลงั

“พรุ่งนี้หญิงไปเป็นตัวแทนพ่อกับแม่ร่วมงานเลี้ยงฉลองแต่งงาน

ลูกค้าที่พทัยาด้วยนะลูก” ท่านชายรบัสั่งเสยีงทุ้มกบัธดิา

“พรุ่งนี้เหรอเพคะ ทำาไมไม่ให้คุณยุไปล่ะเพคะท่านพ่อ” ถึงจะไม่

ชอบใจความกะทนัหนั แต่ถ้าเป็นรบัสั่งของบดิาเธอกจ็ำาเป็นต้องทำาตาม

“ยวุดเีขาเกดิไม่สบายขึ้นมากะทนัหนั พรุง่นี้พ่อกบัแม่กต็ดิงานแต่ง

อกีสองที่เหมอืนกนั ไม่รูว่้าทำาไมเดอืนนี้คู่รกัถงึจงูมอืกนัจดังานแต่งงานกนั

เยอะนกัส”ิ ท่านชายรบัสั่ง

“คณุยเุธอป่วยเป็นอะไรเพคะ กเ็มื่อเช้าหญงิยงัเหน็เธอเป็นปกตดิี

นี่” บตุรสาวถามด้วยความแปลกใจ

“เหน็เพื่อนเขาว่าแพ้ท้อง เมื่อกลางวนัเป็นลมจนเพื่อนๆ ต้องพาไป

ส่งโรงพยาบาล เลยรู้ว่าตวัเองท้อง พ่อเลยอนญุาตให้เขาหยดุพกัผ่อนได้

สกัวนัสองวนั” ท่านชายทรงให้เหตผุล

“มิน่าล่ะ พักนี้หญิงเห็นคุณยุทำาท่าคลื่นไส้บ่อยๆ ที่แท้ก็แพ้ท้อง

นี่เอง” 

“ถ้าหญิงไม่อยากไปคนเดียวก็ชวนเพื่อนๆ ของลูกสักคนไปเป็น

เพื่อนด้วยส”ิ ท่านชายทรงแนะนำาในสิ่งที่ธดิาคดิไว้อยู่แล้วเช่นกนั

ลัลน์ลลิตจะต้องไม่อยากเชื่อแน่ๆ ว่าทฤษฎีโลกกลมกำาลังจะเกิด

ขึ้นกบัเธออกีครั้งเมื่อความบงัเอญิกำาลงัชกันำาให้เธอกบัวศนิหมนุเวยีนมา

เจอกันบ่อยเกินความจำาเป็น ถ้าหากเปรียบวศินกับดวงอาทิตย์ที่อยู่ไกล

โพ้น เธอกค็งเป็นโลกสนีำ้าเงนิที่หมนุวนอยู่รอบๆ ดวงอาทติย์ หรอืถ้าวศนิ

คอืโลกกลมๆ ที่หมนุรอบตวัเอง เธอกค็งเปรยีบได้กบัดวงจนัทร์ที่วนเวยีน

หมนุคู่ไปกบัเขา

ถึงพรุ่งนี้จะต้องเป็นตัวแทนบิดาไปร่วมแสดงความยินดีกับลูกค้า

ตัวอย่าง
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ในพิธีมงคลสมรสที่จังหวัดชลบุรี แต่ความที่ไม่เคยนอนหัวคำ่าเลยสักครั้ง

ทำาให้ลัลน์ลลิตนึกถึงเรื่องราวของผู้ชายไร้มารยาทที่กล้าเมินใส่เธออย่าง

หมอนั่น

เธอจำาท่าทางไม่ไยดีของเขาที่สร้างความไม่พอใจให้เธอมากมาย

ในคนืนั้นได้ด ีผูช้ายคนนี้เป็นผูช้ายคนแรกที่ไม่เหน็เธออยูใ่นสายตา ถงึจะ

มปัีจจยัมาจากการที่เขาอยูใ่นสภาวะอกหกักเ็ถอะ แต่การมองเมนิของเขา

ก็ทำาให้เธอสูญเสียความมั่นใจไปเหมือนกัน ยิ่งมาถูกเพื่อนสาวทั้งสี่

ถากถางว่าเธอไร้เสน่ห์ในสายตาเขา ยิ่งเป็นสิ่งที่เธอยอมรบัไม่ได้ เธอจงึ

ยอมรบัคำาท้าจากทกุคนว่าจะต้องหว่านเสน่ห์ใส่เขาให้สำาเรจ็

“ฮ.ึ..มั่นคงในรกัอย่างนั้นเหรอ ฉนัไม่เชื่อหรอกว่านายจะต้านทาน

เสน่ห์ของฉนัได้ ให้มนัรู้ไปสวิ่าระหว่างฉนักบัผู้หญงิหน้าจดืที่นอกใจนาย

ก่อนอย่างยายนั่น นายจะยอมโง่เลือกจงรักภักดีกับหล่อนอย่างไม่ลืมหู

ลมืตาอยู่ได้จรงิๆ”

หญิงสาวรูปร่างโปร่งระหงสูงไม่ตำ่ากว่า 175 เซนติเมตรด ู

โดดเด่นสะดดุทกุสายตาให้จบัจ้องมองเรอืนร่างงดงามได้รปูของเธออย่าง

สนใจ ทกุท่วงท่าก้าวเดนิชี้ชดัถงึความมั่นใจในตวัเองสูง ใบหน้าคมสวย

เฉี่ยวบ่งบอกถงึความเที่ยงตรงและเปิดเผย จมูกเลก็เชดิรั้น รมิฝีปากโค้ง

ราวคนัธนหูรอืบางคนอาจเรยีกปากรปูกระจบั ไหล่ลาดรบักบัช่วงคอระหง 

กล้ามเนื้อแขง็แน่น หลงัตรง เอวบอบบาง สะโพกโค้งเวา้ชวนมอง ผมยาว

เคลยีไหล่เป็นกรอบล้อมใบหน้าให้ดูสวยเด่นมมีติิ

ด้วยรูปร่างที่น่าพิสมัย สูงเพรียวอรชรอ้อนแอ้น ยามเยื้องย่าง 

ดงันางพญาทำาให้เธอดูน่าประทบัใจตั้งแต่แรกเหน็ ประกอบเข้ากบัใบหน้า

พริ้มเพราระบายยิ้มอ่อนหวานบางๆ ทั้งริมฝีปากและดวงตาแสดงความ

รู้สกึทำาให้หนุ่มๆ น้อยใหญ่ทอดสายตามองเธอเหมอืนคนละเมอ

“เฮ้ยไอ้ศนิ...นั่นมนัคณุหญงิลลัน์นี่หว่า แกจำาผู้หญงิที่เกอืบมเีรื่อง

ตัวอย่าง
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กับแกในลิฟต์ได้ไหมวะ” กฤษดาหันไปส่งเสียงตื่นเต้นถามเพื่อนและรีบ

หนักลบัไปมองคนที่ถูกกล่าวถงึอกีครั้งราวกบักลวัเธอหายไป

วศนิเลกิคิ้วสงูทบทวนความทรงจำาเกี่ยวกบัเหตกุารณท์ี่เกดิขึ้นเมื่อ

หลายวนัก่อน แต่กลบัระลกึได้เพยีงดวงตาอาวรณ์ของอดตีคนรกัจนต้อง

รบีสลดัเงาอดตีเหล่านั้นออกไปจากสมองทนัท ี

“ฉนัจำาหน้าหล่อนไม่ได้ด้วยซำ้า” 

คำาตอบของวศนิอาจทำาให้คนไม่เคยถกูเมนิอย่างคณุหญงิลลัน์ลลติ

สติแตกได้ง่ายๆ ถ้าเธอบังเอิญมาได้ยินเข้า แต่คำาตอบเดียวกันกำาลังทำา

ให้กฤษดาฉนุเพื่อนที่ไร้รสนยิมเรื่องความงดงามของผูห้ญงิ ในสายตาเขา

ชญาดาก็แค่ผู้หญิงหน้าตาพอดูได้ต่างกันลิบลับกับคุณหญิงคนงามที่ 

ไม่ว่าจะมองมมุไหนกม็เีสน่ห์ชวนหลงใหล

“ปัดโธ่ไอ้ศิน แกนี่มันไร้รสนิยมจริงๆ คุณหญิงลัลน์เซ็กซี่บาดใจ

ขนาดนี้ยงัทะลึ่งจำาเธอไม่ได้ ถ้าคนที่มโีอกาสได้ปะทะคารมกบัเธอและได้

อยู่ด้วยกนัตามลำาพงัในลฟิต์คนืนั้นเป็นฉนันะ รบัรองว่าฉนัจะไม่มวีนัลมื

เธออกีเลยจรงิๆ เพื่อน”

“ฉนัไม่ใช่แกนี่หว่าจะได้ตาโตทกุครั้งที่เหน็พวกสาวแมก็ซมิ” วศนิ

พดูประชดแดกดนัเพื่อนทั้งที่ก้มหน้าก้มตาสนใจอาหารในจาน ไม่เงยหน้า

ขึ้นมองไฮโซสาวที่ถูกกล่าวถึง และแน่นอนว่าถ้าเธอได้ยินสรรพนามที่ 

เขาใช้แทนตวัเธอละกเ็ป็นได้กรดีร้องดงัไปสามบ้านแปดบ้านอย่างแน่นอน

“ไอ้บ้าศิน แกนี่มันน่าจะถูกจับไปให้สัตวแพทย์ผ่าหมาออกจาก

ปากจรงิๆ ให้ตายส!ิ” กฤษดาถอนหายใจแรงพลางหนัมามองเพื่อนด้วย

สายตาขุ่นเคอืงเลก็น้อย

“หึๆ ...รูส้กึว่าแกจะคลั่งยายคณุหญงิจอมเหวี่ยงนี่มากเป็นพเิศษนะ

ไอ้กรชิ แตะนดิแตะหน่อยทำาท่าจะเป็นจะตายไปได้ไอ้นี่” วศนิเหลอืบมอง

เพื่อนด้วยแววตาหมั่นไส้

“กฉ็นัไม่ใช่คนตาตำ่าอย่างแกนี่หว่าจะได้เหน็ดอกบวัเป็นกงจกัร คณุ

ตัวอย่าง
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หญงิลลัน์ของฉนังดงามราวบวับูชา ไม่เหมอืนยายญดาของแกหรอกโว้ย 

ยายนั่นน่ะกงจกัรสนมิเขรอะของแท้” 

กฤษดาเผลอพูดประชดเพื่อนด้วยความคะนองจนลืมคิดถึงจิตใจ

คนถกูกระทบอย่างวศนิ ซึ่งชะงกัมอืที่กำาลงัตกัอาหารเข้าปากแล้ววางช้อน

สเตนเลสในมือลงกระทบจานกระเบื้องเสียงดัง ก่อนรวบช้อนส้อมแล้ว 

ยกแก้วนำ้าขึ้นดื่ม

“ถ้าฉันต้องผ่าหมาออกจากปากจริงๆ แกเองก็ไม่แพ้ฉันหรอกวะ 

ไอ้กรชิ” ชายหนุ่มเหลอืบตาดมุองเพื่อนด้วยท่าทกีรุ่นโทสะ

“ฉนัขอโทษว่ะ...มนัยั้งปากไม่ทนัจรงิๆ เพื่อน” กฤษดายิ้มฝืดเฝ่ือน

แสดงความเสยีใจที่เอ่ยออกไปโดยไม่ทนัยั้งคดิ

“มื้อนี้แกเคลยีร์ โทษที่เสอืกปากหมา” 

วศนิดนัเก้าอี้ออกและลกุขึ้นยนืพร้อมออกคำาสั่งกบัเพื่อนร่วมงานที่

สนทิกนัมานานจนรู้ใจกลายเป็นเพื่อนสนทิ เขารู้ว่ากฤษดาไม่ได้ตั้งใจจะ

เย้ยหยนัถากถาง แค่พลั้งปากเพราะขดัใจคำาพูดของเขาเท่านั้นเอง

“เออๆ ได้ทจีดัเตม็เลยนะเพื่อน ทใีครทมีนัโว้ย อย่าให้เป็นทขีอง

ฉนับ้างกแ็ล้วกนั” กฤษดาเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนอย่างรู้ทนั วศนิไม่ได้โกรธ

เขาจรงิจงันกั อาจจะแค่สะกดิใจกบัแผลที่ยงัใหม่อยู่เท่านั้นเอง ในขณะที่

วศนิกแ็ค่ยกัไหล่อย่างไม่ใส่ใจกบัคำาขูข่องเพื่อน และหนัหลงัเดนิตรงไปทาง

ห้องสขุา

หม่อมราชวงศ์หญิงลัลน์ลลิตก้าวยาวๆ เดินผ่านผู้คนที่ทอด

สายตามองเธอด้วยความชื่นชมอย่างไม่ใส่ใจ ไม่ใช่เพราะเธอหยิ่งผยอง

หรอืถอืด ีแต่ทกุกริยิาเกดิจากความเคยชนิมากกว่า ในเมื่อตั้งแต่เลก็จนโต

เธอกม็กัจะพบเจอหลากหลายสายตาที่มองมาจนกลายเป็นความคุ้นเคย 

ทำาให้ไม่ประหม่าเก้อเขนิกบัการเป็นจดุเด่นที่ใครๆ ให้ความสนใจหรอืเป็น

ที่วพิากษ์วจิารณ์

ตัวอย่าง
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หญิงสาวเยื้องย่างไปตามทิศทางที่ติดป้ายเครื่องหมายสุขาเพื่อ

สำารวจความเรยีบร้อยของตวัเองอกีครั้งให้มั่นใจ เธอเป็นตวัแทนท่านพ่อ

กับหม่อมมารดามาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวสาวซึ่งเป็นลูกค้าสำาคัญ

คนหนึ่งของบริษัท คราวแรกเธอตั้งใจจะชวนเพื่อนคนใดคนหนึ่งมาด้วย

แต่ทกุคนตดิธรุะกนัอย่างพร้อมเพยีงจงึเป็นเหตใุห้เธอต้องฉายเดี่ยวแต่นั่น

ไม่ใช่ปัญหาของหม่อมราชวงศ์สาวเลยแม้แต่น้อย

เธอใช้เวลาในการเดินทางเพียงสามชั่วโมงเศษจากเมืองหลวงมา

ถึงเมืองพัทยาและจับจองห้องพักโรงแรมเดียวกับสถานที่จัดงานเลี้ยง

ฉลองมงคลสมรสเพราะท่านพ่อไม่ประสงค์ให้เธอเดนิทางกลบัตำาหนกัใน

เวลาคำ่าคืนจึงรับสั่งให้เธอค้างแรมเสียที่พัทยาพร้อมกับทรงกำาชับอย่าง

ห่วงใยให้ดูแลตัวเองราวกับเธอเป็นเด็กสาวชั้นมัธยมทั้งที่อีกไม่กี่เดือนนี้

เธอกจ็ะเข้าสู่วยัเบญจเพสแล้ว

หลงัสั่งให้พนกังานยกกระเป๋านำาสมัภาระของเธอขึ้นไปเกบ็บนห้อง

ยงัมเีวลาเหลอือยู่บ้างก่อนที่จะต้องไปร่วมงานแต่งของลูกค้า เธอจึงแวะ

ห้องอาหารของโรงแรมเพื่อรบัประทานอาหารมื้อกลางวนัที่ล่วงเลยมาจน

กลายเป็นมื้อเยน็ก่อนจะขึ้นไปแต่งตวัเตรยีมไปร่วมงานมงคลดงักล่าว

เพลงเกาหลีทำานองสนุกจากโทรศัพท์มือถือที่นอนนิ่งในกระเป๋า

สะพายใบใหญ่ดงัขึ้น ทำาให้หญงิสาวต้องหยดุเดนิเพื่อหยบิโทรศพัท์มากด

รบัสาย

“หญงิกำาลงัจะโทร. ไปรายงานตวัพอดเีลยค่ะ” รอยยิ้มแจ่มใสปรากฏ

บนรมิฝีปากและดวงตาหญงิสาวทนัททีี่รบัสายบดิา

“หึๆ ...พ่อเหน็ลูกก็พูดแบบนี้ทกุครั้งที่พ่อโทร. หานั่นละ แต่ถ้าพ่อ

ไม่เป็นฝ่ายโทร. หาลูกก็ไม่เห็นมีสายเรียกเข้าจากเราถึงพ่อสักสายไม่ใช่

หรอืหญงิลลัน์” ท่านชายตรสักลั้วหวัเราะมาตามสาย

“ไม่จรงิสกัหน่อยค่ะ หญงิโทร. หาท่านพ่อออกจะบ่อยไป” รมิฝีปาก

บางเชดิน้อยๆ ยามเอ่ยตอบบดิา

ตัวอย่าง
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“พ่อว่าลกูโทร. หาเพื่อนๆ ของลกูบ่อยกว่าละมงั” ท่านชายธเนศวร

รบัสั่งกระเซ้าธดิาอย่างเอน็ดู

“ท่านพ่อแกล้งกระเซ้าหญิง ไม่มีใครห่วงใยหญิงเท่าท่านพ่อกับ

หม่อมแม่อีกแล้ว แล้วอย่างนี้จะให้หญิงเห็นคนอื่นสำาคัญกว่าได้อย่างไร

เล่าคะ”

“ปากหวานจรงิลูกสาวพ่อ ว่าแต่ทำาไมวนันี้เพื่อนๆ ถงึเบี้ยวนดัเรา

ซะได้ล่ะ ไหนว่าหนูจิ๊บกบัหนูพมิจะไปเป็นเพื่อนหญงิไง” ท่านชายรบัสั่ง

ถาม

“สองสาวนั่นตดิงานกะทนัหนัค่ะ ส่วนคนอื่นๆ กไ็ม่ว่างเลยสกัคน 

แต่พ่อไม่ต้องเป็นห่วงหญงิหรอกเพคะ หญงิดูแลตวัเองได้”

หม่อมราชวงศ์สาวสนทนากับท่านพ่อซึ่งทรงเป็นห่วงเป็นใยเธอ

เสมออยูอ่กีครูใ่หญ่ ก่อนจะวางสายแล้วเอี้ยวตวัสำารวจความเรยีบร้อยของ

เสื้อผ้าหน้ากระจกบานใหญ่อีกครั้ง แม้เธอจะมีรูปร่างสูงโปร่ง แต่ไม่ได้

บอบบางเหมอืนนางแบบ เพราะมส่ีวนโค้งเว้าเย้ายวนที่ตดิตวัมาแต่กำาเนดิ

ชนดิที่สาวๆ หลายคนต้องอจิฉา 

รูปร่างของเธอสมส่วนเหมาะเจาะไม่มากหรือน้อยเกินไป จึงสวม

เสื้อผ้าทกุแบบทกุสไตล์ได้ดูด ีเมื่อสำารวจเสื้อผ้าจนพอใจจงึหยบิแป้งและ

ลิปสติกมาเติมอีกนิดก่อนจะล้างมือและเช็ดทำาความสะอาดเตรียมออก

จากห้องนำ้า ขณะก้าวออกจากห้องนำ้า เธอไม่ทนัระวงัจงึชนเข้ากบัแผ่นอก

ลำ่าสนัของชายร่างสูงที่หนัหน้ามากะทนัหนั

“อุ๊ย!” หญิงสาวเกือบลื่นหงายหลังโชคดีที่เขารั้งเอวเธอไว้ได้ทัน

ท่วงที

“ขอโทษครบั ผมไม่ได้ตั้งใจ” 

เสียงทุ้มของเจ้าของอ้อมแขนแข็งแรงทำาให้หม่อมราชวงศ์สาวรีบ

เงยหน้าขึ้นมองและตกใจจนอ้าปากค้างอยูช่ั่ววนิาท ีก่อนจะถอยออกห่าง

จากเขาทนัททีี่ตั้งสตไิด้

ตัวอย่าง



52  เกมรัก อุบายลวง

“นี่คณุอกีแล้วเหรอ! ทำาไมเจอกนัทไีรคณุจะต้องชนฉนัอย่างนี้ทกุที

เลยเฮอะ” 

หญิงสาวตวาดอย่างมีโทสะเมื่อเห็นหน้าเขาถนัดถนี่ ดวงตาคู่นั้น

วูบไหวไปเช่นกันเมื่อเห็นหน้าเธอชัดๆ แสดงว่าเขาเองก็จำาเธอได้ ยิ่งเขา

รีบผะห่างจากเธอราวเห็นตัวประหลาดยิ่งสร้างความเจ็บใจให้ลัลน์ลลิต 

ไม่เคยมผีู้ชายหน้าไหนกล้าแสดงกริยิาแบบนี้กบัเธอสกัราย

“ก็อย่างที่บอก ผมไม่ได้ตั้งใจ เอาเป็นว่าผมขอโทษคุณอีกครั้งก็

แล้วกนั” เขาไหวไหล่พลางระบายลมหายใจยาวเพื่อเลี่ยงการเผชญิหน้า

กับแม่สาวแม็กซิมขาวีนแล้วเข้าไปหยิบนาฬิกาที่ถอดวางไว้ตรงอ่างล้าง

มอืซึ่งเป็นเหตทุำาให้เขารบีหนัมาจนชนกับหม่อมราชวงศ์สาวคนนี้เข้า

“นี่นาย...ชนแล้วคดิจะหนอีย่างนั้นเหรอ” 

มือเรียวคว้าข้อมือใหญ่กระชากแรงๆ ด้วยความเกรี้ยวกราดโดย

ไม่ทันคิดว่าคนตรงหน้าจะกล้าทำารุ่มร่ามกับธิดาคนเดียวของหม่อมเจ้า

ธเนศวร วษิณรุงัสรรค์ เช่นเธอ

ทนัททีี่ข้อมอืถกูกระชากจากมอืเลก็ของฝ่ายหญงิ ความหงดุหงดิที่

สะสมไว้ตั้งแต่โต้เถียงกับกฤษดาด้วยเรื่องของเจ้าหล่อน กระทั่งเลยเถิด

พาดพิงถึงแผลใจของเขาที่เกิดจากฝีมือชญาดาทำาให้วศินเผลอระบาย

อารมณ์ใส่สาวเจ้าอารมณ์อย่างคณุหญงิลลัน์ ที่ไม่ยอมเลกิราจะเอาเรื่อง

กบัเขาให้ได้ทั้งที่เขาขอโทษเธอไปแล้วถงึสองครั้งสองครา

ชายหนุม่ซึ่งกำาลงัหงดุหงดิหนักลบัมาตามแรงดงึของข้อมอืเลก็และ

กระชับต้นแขนหล่อนไว้พร้อมกับออกแรงดึงร่างเพรียวถลาเข้าสู่แผ่นอก

กว้าง มอืหยาบโอบเอวกลมกลงึขณะโน้มใบหน้าลงตำ่ารวดเรว็ เป็นเหตใุห้

ฝ่ายหญงิที่กำาลงัตกใจไม่ทนัระวังตั้งตวั ดวงตาคู่สวยเบกิกว้าง รมิฝีปาก

เผยอเปิดทางให้อกีฝา่ยเอาเปรยีบได้สะดวก ปากหยกัทาบทบัลงบนกลบี

ปากอ่อนนุ่มได้อย่างพอดบิพอด ี

วศนิแทรกปลายลิ้นชื้นเกี่ยวพนัลิ้นเลก็ของคนไร้ประสบการณ์รดัรงึ

ตัวอย่าง
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เร่งเร้าลงทัณฑ์โดยไม่สนใจความอ่อนด้อยไร้เดียงสาของคนในอ้อมแขน 

หัวใจสาวเต้นระสำ่าวาบหายสลับกับตื่นตระหนก เผลอไผลไปกับสัมผัส

หวามที่เริ่มนุม่นวลขึ้นเป็นลำาดบัของอกีฝ่าย จมุพติเร่าร้อนผ่อนปรนกลาย

เป็นเรยีกร้องอ่อนโยนชวนให้เตลดิเพรดิไปตามอารมณ์รญัจวนที่จู่ๆ  กเ็กดิ

ขึ้นกบัทั้งคู่อย่างง่ายดาย

“ปล่อย...” 

เสยีงครวญสะท้านเรยีกร้องหาอสิระดงัแผ่วหววิเมื่อเขาคนือสิระให้

เรียวปากอิ่ม เปลี่ยนเป้าหมายไปรุกรานซอกคอของเธอแทน ลัลน์ลลิต

พยายามต่อต้าน แม้ชีพจรยังเต้นไม่เป็นจังหวะแต่ก็รวบรวมสติอย่างสุด

ความสามารถ

วศนิถอนหายใจแรงควบคมุความต้องการที่เกดิขึ้นฉบัพลนั ไม่เข้าใจ

ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองทั้งที่ปกติเขาไม่ใช่คนชอบฉวยโอกาสกับผู้หญิง

เหมือนที่กำาลังทำากับหม่อมราชวงศ์คนสวยตอนนี้ ยิ่งเอาเปรียบเธอในที่

สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่ ยิ่งไม่เป็นการสมควร ไม่ใช่วสิยัที่สภุาพบรุษุจะ

กระทำาต่อสภุาพสตร ีถงึเธอจะยั่วโมโหเขาก่อนกต็าม แต่มนักไ็ม่ใช่เหตผุล

ที่จะนำามาหาเหตรุงัแกเธอแบบนี้ได้

“ผม...ขอโทษ” คนรู้ตัวว่าผิดพยายามควบคุมเสียงไม่ให้กระเส่า

เพราะความต้องการอย่างไร้สำานกึของร่างกาย และสบตาคนถกูรงัแกเงยีบ

งนั

รมิฝีปากบางเฉยีบของหม่อมราชวงศ์สาวเม้มแนน่ ร่างบางสั่นเทา 

เธอรวบรวมสติออกคำาสั่งให้ร่างกายเลิกหวั่นไหวไปกับสัมผัสหยาบคาย

ของคนตรงหน้าอย่างสดุความสามารถ ใบหน้างามก้มตำ่าจนสะดดุตาเข้า

กบัสญัลกัษณ์แสดงอารมณ์ของคนที่ยนืเผชญิหน้า เธออบัอายและโมโห

จนต้องรบีช้อนสายตาขึ้น สมองสั่งให้ร่างกายทำางานโดยอตัโนมตั ิสะบดั

มอืเลก็ใส่ใบหน้าคมสดุแรง

เพยีะ!

ตัวอย่าง
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ดวงตากลมโตฉายชัดถึงความเกรี้ยวกราดและตกใจปะปนกันจน

แยกไม่ออก อารมณ์ดังกล่าวทำาให้คนที่เคยมีแต่ความมั่นใจในตัวเอง 

ถงึกบัทำาอะไรไม่ถูก ใจหนึ่งอยากทำาร้ายคนตรงหน้าให้สาแก่ใจ แต่อกีใจ

กก็ลวัเกนิกว่าจะกล้าต่อกรกบัผู้ชายอกสามศอก เธอเลอืกที่จะหนัหลงัให้

อกีฝ่ายแม้ใจจรงิอยากจะฆ่าเขาให้ตายเสยีตรงนี้กต็าม แล้วเร่งฝีเท้าก้าว

ยาวๆ ออกจากสถานการณ์ชวนอดึอดัอย่างรวดเรว็ 

วศินถอนหายใจแรงพร้อมกับดุนลิ้นเบาๆ ตรงกระพุ้งแก้มใกล ้

มมุปาก ทอดสายตามองตามแผ่นหลงัเหยยีดตรงของหญงิสาวที่รบีจำ้าเท้า

เดินออกไปอย่างรวดเร็วหลังจากฝากรอยฝ่ามือไว้เป็นที่ระลึกบนใบหน้า

ของเขา ชายหนุ่มชาไปทั้งแก้ม แต่เขาไม่มสีทิธิ์ถอืโทษโกรธเธอ สมควร

แล้วที่เขาจะได้รบัโทษทณัฑ์นั้น เพราะการกระทำาที่ไร้มารยาทและจาบจ้วง

อกีฝ่ายอย่างไร้เหตผุล 

เขาถอนหายใจยาวเมื่อหญงิสาวลบัสายตาไปแล้ว ก่อนหนัหลงัเดนิ

เข้าไปหยบินาฬิกาข้อมอืที่เผลอลมืไว้ในห้องนำ้า

“เฮ้ยไอ้ศนิ...เมื่อกี้แกได้เจอกบัคณุหญงิลลัน์หรอืเปล่าวะ” กฤษดา

ถามเพื่อนด้วยสหีน้าสงสยัทนัททีี่วศนิทิ้งตวัลงนั่ง

“ทำาไมวะ” คิ้วเข้มเลกิสูงขึ้น วศนิเหลอืบตามองเพื่อนด้วยสายตา

แสดงคำาถาม

“ก็ฉันเห็นเธอเดินออกมาทางเดียวกับที่แกเพิ่งออกมา ก็นึกว่าแก

อาจได้เจอกบัคณุหญงิลลัน์น่ะส”ิ

“ไม่ว่าฉนัจะเจอหรอืไม่ได้เจอเธอ แล้วมนัเกี่ยวกบันายตรงไหน จะ

ถามไปทำาไมวะ” วศนิไม่ตอบคำาถามแต่กลบัย้อนถามเพื่อนด้วยเสยีงรวน

คล้ายจะหาเรื่องแทน

“อ้าวไอ้นี่...ฉนักแ็ค่อยากจะถามเผื่อนายจะรูห้รอืเหน็ว่าใครทำาอะไร

ให้คณุหญงิไม่พอใจ ถงึได้อารมณ์เสยีขนาดต้องเดนิหน้างอสะบดัก้นกลบั

ไปทั้งที่เพิ่งเข้ามา แถมเธอยงัไม่ได้กนิอะไรเลยแบบนี้” กฤษดาสะบดัเสยีง

ตัวอย่าง
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อธบิายความคดิของตวัเองให้เพื่อนฟังอย่างมอีารมณ์

วศนิไม่ได้สนใจว่ากฤษดาจะอารมณ์เสยีกบัคำาตอบของเขาแค่ไหน

เพราะกำาลงัรูส้กึผดิที่เป็นต้นเหตใุห้หญงิสาวไม่ได้รบัประทานอาหารทั้งยงั

แปลกใจในความบงัเอญิที่ทำาให้เขาได้มาพบเธออกีครั้งมากกว่า ไม่เข้าใจ

ว่าโชคชะตากำาลังเล่นตลกหรือไร ถึงนำาพาเธอมาพบเจอกับเขาบ่อยครั้ง

ทั้งที่แต่ก่อนไม่เคยโคจรมาพบกันเพราะอยู่ต่างสังคม ราวกับไม่ได้อยู่ใน

โลกใบเดยีวกนั

ในขณะที่วศนิใคร่ครวญหาเหตแุห่งความบงัเอญิที่ทำาให้ต้องมาพบ

กบัเธออยู่นั้น หม่อมราชวงศ์สาวกก็ำาลงัอารมณ์เสยีอย่างรนุแรง ราชนกิลุ

สาวทิ้งตัวนอนควำ่าหน้าลงบนที่นอนขนาดคิงไซซ์ในห้องพัก ทุบกำาปั้น 

ลงบนฟูกระบายโทสะที่เกดิจากรอยจมุพติแผดเผาของคนไร้มารยาท 

หม่อมราชวงศ์ลัลน์ลลิต วิษณุรังสรรค์ ต้องเสียจูบแรกให้ผู้ชาย

กริยิาตำ่า ปากเสยี ที่สำาคญัจูบนั้นไม่ได้เกดิขึ้นเพราะความพศิวาสแต่เป็น

จูบลงทัณฑ์ที่ต้องการตอกยำ้าให้เธอซาบซึ้งถึงความเป็นรอง เป็นแค่การ

ข่มขู่ไม่ให้เธออาจหาญต่อกรด้วยเท่านั้น กิริยาหยาบหยามของเขาสร้าง

ความเจบ็แค้นใจให้หญงิสาวจนสดุจะทน

“บ้าๆๆ ไอ้คนนิสัยเลว กล้าดียังไงมาขโมยจูบแรกของฉันฮะ 

โอ๊ย!!...ฉนัเกลยีดนาย เกลยีดนายที่สดุ คอยดูนะฉนัจะต้องแก้แค้นเอาคนื

นายให้ได้ นายวศิน เจอกันคราวหน้าฉันจะไม่ปล่อยให้นายลอยนวลไป

ง่ายๆ เหมอืนวนันี้แน่”

เสยีงเพลงเรยีกเข้าจากโทรศพัท์มอืถอืดงึคณุหญงิคนงามออกจาก

เพลงิโทสะที่กำาลงัคกุรุน่ชั่วขณะ ดกีรคีวามเดอืดของอารมณค่์อยๆ คลาย

ลงเป็นลำาดบัเมื่อเอื้อมหยบิโทรศพัท์มารบัสายจากมารดา

“ค่ะหม่อมแม่”

“เป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะหญิงลัลน์ เสียงลูกเหมือนกำาลังอารมณ์ 

ไม่ดีอยู่เลยนะ”

ตัวอย่าง
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“หม่อมแม่ต้องไม่อยากจะเชื่อแน่ๆ เลยค่ะว่าหญงิโชคร้ายต้องมา

เจอกบัคนไร้มารยาทที่หญงิเคยเล่าให้หม่อมแม่ฟังถงึที่นี่” คนอารมณ์เสยี

ทำาเสยีงสูงขึ้นจมูกเอ่ยฟ้องมารดาอย่างมโีทสะ

“ฮ.ึ..ใครกนัลูก”

“กน็ายวศนิของน้าเกษยงัไงคะหม่อมแม่”

เธอบอกมารดาตามตรงเพราะมั่นใจว่าความสัมพันธ์ระหว่าง 

เกษแก้วกบัมารดาแน่นแฟ้น คงไม่ผดิใจกนัด้วยเรื่องระหว่างเดก็ๆ เช่นเธอ

กับวศิน แต่คงต้องปิดเรื่องเกมพนันขันต่อระหว่างเธอกับสี่สาวเพื่อนซี้ไว้

ก่อน เพราะหากมารดารูเ้ข้าอาจไม่เป็นผลดกีบัแผนการในอนาคตของเธอ 

มารดาต้องมองเธอด้วยสายตาจับผิดแน่ๆ ถ้าอยู่ๆ เธอจะใช้ความสนิท

สนมของท่านกบัเกษแก้วเชื่อมโยงไปถงึตวัวศนิ

“โลกกลมจริงๆ แล้วทำาไมหญิงจะต้องอารมณ์เสียขนาดนี้ล่ะจ๊ะ  

พี่เขาทำาอะไรลูกสาวแม่อย่างนั้นเหรอ” หม่อมโชตริสถามขึ้นอย่างสนใจ

“ฮึ...เขายังไม่ทราบว่าหญิงเป็นลูกสาวหม่อมแม่หรอกค่ะ แต่เขา

ชนหญิงเกือบล้มคะมำาหน้าห้องนำ้าอีกแล้ว ไม่รู้ทำาไมเจอกันทีไรหมอนั่น

เป็นต้องชนหญงิทกุครั้งไปสคิะ” หญงิสาวบ่นกระเง้ากระงอดฟ้องมารดา

ไม่ต่างกบัหม่อมราชวงศ์หญงิตวัน้อยในอดตียามถกูเพื่อนที่โรงเรยีนรงัแก

กลบัมา

“พี่เขาตั้งใจชนลูกอย่างนั้นเหรอ” หม่อมโชติรสเอ่ยถามขึ้นพลาง

คดิในใจ สงสยัว่าหลานชายอาจอยากจะสานสมัพนัธ์กบัธดิาสาวของท่าน

อยู่กเ็ป็นได้

“ไม่เชงิหรอกค่ะ หญงิว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ แต่ถงึจะเป็นอย่างนั้นมนัก็

ไม่น่าจะต้องบงัเอญิขนาดนี้เลยนี่คะ หญงิไม่ชอบเรื่องตลกร้ายแบบนี้เลย

จริงๆ ค่ะหม่อมแม่” ใช่เลย มันคือตลกร้ายกาจที่สุดเมื่อหมอนั่นเป็น

ลูกชายเพื่อนรกัของมารดา

“เอาละๆ เลกิหงดุหงดิกบัเรื่องของวศนิก่อนเถอะนะจ๊ะ เหลอืเวลา

ตัวอย่าง
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อีกไม่ถึงสองชั่วโมงลูกก็ต้องไปงานเลี้ยงแล้ว แต่งตัวเสร็จหรือยังหืม...” 

หม่อมโชตริสเปลี่ยนเรื่องสนทนาเพราะอยากให้ลูกหายหงดุหงดิ

“ยังเลยค่ะ หญิงมัวแต่อารมณ์เสียกับเรื่องนี้อยู่เลยยังไม่มีกะจิต 

กะใจจะลกุขึ้นมาแต่งตวัค่ะหม่อมแม่”

“ถ้าอย่างนั้นรบีดูแลตวัเองเดี๋ยวนี้เลยคนสวย อย่าเกบ็เรื่องไม่เป็น

เรื่องมาใส่ใจเลยนะจ๊ะ แล้วถ้ากลับจากงานเลี้ยงถึงห้องเมื่อไหร่อย่าลืม

โทร. รายงานท่านพ่อของลูกด้วยล่ะ อย่าปล่อยให้ท่านทรงห่วงจนบรรทม

ไม่หลบัรู้ไหม” 

“น้อมรบับญัชาองค์ไทเฮา รบัรองเลยค่ะว่าหญงิจะรบีโทร. รายงาน

ตวักบัท่านพ่อทนัททีี่กลบัถงึห้องพกั” 

“เซี้ยวจริงเด็กคนนี้ ประชดได้แม้กระทั่งแม่” หม่อมโชติรสต่อว่า

บตุรสาวเบาๆ อย่างเอน็ดูก่อนจะตดัสายการสนทนาเพยีงเท่านั้น

ตัวอย่าง
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4
ผู้หญิงปากเก่งปะทะผู้ชายปากกล้า

ในเวลาเกอืบเทีย่งคนืบริเวณล็อบบขีองโรงแรมค่อนข้างเงยีบ

เพราะแขกส่วนใหญ่แยกย้ายกันเข้าห้องพัก บางส่วนกระจายอยู่ในคลับ 

บาร์ สถานบนัเทงิ ไม่กร้็านอาหารที่เปิดโต้รุง่ตลอดแนวขนานกบัชายหาด

ในเมืองที่ผู้คนไม่เคยหลับใหล แสงไฟราตรีวิบวับกว่าแสงดาวแสงเดือน

บนแผ่นฟ้า เสยีงเพลงและเสยีงคยุอกึทกึครกึโครมตลอดคำ่าคนื

หญิงสาวร่างเพรียวในชุดราตรีเข้ารูปสีมรกตอวดสัดส่วนเย้ายวน

เยื้องย่างช้าๆ ดจุนางพญาผ่านประตูเข้ามา และแวะขอคยี์การ์ดห้องพกั

ที่ฝากเคาน์เตอร์ไว้ ก่อนหมนุตวัเดนิตรงไปที่ลฟิต์โดยสารซึ่งจะพาเธอกลบั

ขึ้นสู่ห้องพกัโดยไม่สนใจสายตาใครทั้งสิ้น 

ในขณะที่มมุหนึ่งของโถงกว้าง ลลีาวด ีนกัข่าวสาวที่เคยมเีรื่องกบั

หม่อมราชวงศ์ลลัน์ลลติและเพื่อนบ่อยครั้งเนื่องจากการนำาเสนอข่าวที่เธอ

มักใส่สีตีไข่จนกลายเป็นข้อพิพาทกับเหล่าไฮโซคนดังมาแล้วมากมาย 

แต่ไม่มใีครทำาอะไรเธอได้ เพราะเธอคอืบตุรสาวเพยีงคนเดยีวของเจ้าของ

หนังสือพิมพ์บันเทิงที่ครำ่าหวอดอยู่ในวงการสื่อมาช้านาน เธอกำาลังเพ่ง

มองหม่อมราชวงศ์สาวด้วยสายตาเรอืงรอง

กฤษดาบิดตัวคลายความปวดเมื่อยขณะยืนรอลิฟต์ที่เคลื่อนตัว

จากชั้นบนลงมาอย่างเชื่องช้า เหลือบเห็นชายกระโปรงสีเขียวแวววับ 
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ทางหางตา เขาจงึเงยหน้าขึ้นมองและยิ้มตื่นเต้นเมื่อเหน็ร่างอรชรที่กำาลงั

เดนิตรงมาในทศิทางที่เขากบัวศนิยนือยู่

“เฮ้ยไอ้ศิน คณุหญิงลัลน์กำาลงัเดินมาทางเราว่ะ พักนี้พวกเราได้

เจอกบัเธอถี่เหลอืเกนิ ว่าไหม หรอืว่ามนัจะเป็นบพุเพสนันวิาสวะเพื่อน” 

เขาหันมาเอ่ยด้วยนำ้าเสียงรื่นเริง ดวงตาพราวเป็นประกายทอดมอง 

หญงิสาวด้วยสายตาชื่นชม

วศินเอี้ยวตัวมองตามสายตาเพื่อนทำาให้ประสานสายตากับ 

หญิงสาวอย่างจัง เขาเห็นเธอชะงักเล็กน้อยและชักสีหน้าจนรู้สึกได้  

ริมฝีปากบางเฉียบขบเม้มเป็นเส้นตรง ครู่เดียวใบหน้าที่ตกแต่งไว้อย่าง

สวยงามก็เชิดขึ้นพร้อมกับที่เธอก้าวเดินต่อราวกับจะประกาศให้เขารู้ว่า

เธอไม่แคร์และไม่เคยมคีวามคดิจะหนหีน้าเขาเมื่อบงัเอญิได้พบกนั

“สวสัดคีรบัคณุหญงิลลัน์ ไม่ทราบว่าคณุหญงิจำาผมได้ไหมครบั ที่

เราพบกันโดยบังเอิญหน้าลิฟต์ในคืนวันแต่งงานคุณพ่อคุณพิมไงครับ” 

กฤษดาส่งยิ้มสภุาพพร้อมกบัทบทวนความทรงจำาให้หม่อมราชวงศ์สาว

“จำาได้ค่ะ แต่บอกตามตรงนะคะว่าจรงิๆ แล้วฉนัไม่อยากจะจำาพวก

คณุได้เลยสกันดิ เพราะฉะนั้นช่วยกรณุาหลกีทางให้ฉนัด้วย เวลานี้น่าจะ

ดึกเกินไปสำาหรับที่จะทักทายทำาความรู ้จักหรือทบทวนความหลังกัน 

นะคะ” เธอกล่าวด้วยนำ้าเสยีงเย่อหยิ่ง ปรายตามองทั้งคู่อย่างเยอืกเยน็

กฤษดายิ้มเจื่อนเพราะประโยคตัดรอนของฝ่ายหญิงแล้วรีบถอย

ห่างจากเธอไปยนืข้างเพื่อน และกลอกตามองวศนิ 

“นางฟ้าของฉนัหยิ่งโคตรเลยว่ะเพื่อน หน้าชาไปทั้งแถบเลยเรา”

วศินตีหน้านิ่งมองสบตาร้อนแรงด้วยเพลิงโทสะของอีกฝ่ายอย่าง

ไม่สะทกสะท้าน กระทั่งประตูลฟิต์เปิดกว้าง เขากเ็ข้าไปยนืรอคนอื่นๆ โดย

ไม่สนใจตาเขยีวปั้ดของหม่อมราชวงศ์สาว 

ลลัน์ลลติเม้มปากและสบตาวศนิซึ่งส่งสายตามองเธออย่างท้าทาย 

แววตาเยาะหยนับนใบหน้าเรยีบเฉยแสดงออกชดัเจนโดยไม่ต้องเอื้อนเอ่ย

ตัวอย่าง
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เป็นคำาพูด เขาต้องรู้ว่าเธอไม่อยากใช้ลิฟต์ตัวเดียวกับเขาจึงชิงเข้าไปยืน

ข้างในก่อน ซำ้ายงัสื่อสารความคดิผ่านดวงตามาถงึเธออกีต่างหาก

ไอ้คนไร้ความเป็นสภุาพบรุษุ ไอ้คนหยาบคายร้ายกาจ เรื่องอะไร

เธอจะต้องเป็นฝ่ายหน ีกแ็ค่อดทนใช้อากาศหายใจร่วมกนัไม่กี่อดึใจ เธอ

ทำาได้อยู่แล้ว เรื่องอะไรจะยอมแพ้หมอนั่น

หม่อมราชวงศ์คนเก่งเชิดหน้าสูงพลางส่งสายตาเหยียดมองวศิน

อย่างอวดดี เท้าเรียวก้าวยาวผ่านหน้ากฤษดาเข้าไปยืนในลิฟต์และรีบ 

หนัหลงัให้หวัขโมยตวัแสบที่บงัอาจชงิจบูแรกของเธอไปด้วยกริยิาจาบจ้วง 

จากนั้นจึงส่งสายตาดุใส่ชายหนุ่มอีกคนที่มัวแต่ยืนตะลึงอ้าปากค้าง

กะพรบิตาปรบิมองหน้าเธอสลบักบัวศนิ ไม่ยอมเข้าลฟิต์เสยีที

เมื่อทั้งสองยนือยูด้่วยกนัตามลำาพงัในลฟิต์ ดเูหมอืนทั้งคูม่าด้วยกนั

เป็นโอกาสดสีำาหรบัลลีาวดซีึ่งเฝ้ามองอยูเ่งยีบๆ เธอรบีหยบิโทรศพัท์มอืถอื

ยี่ห้อดังซึ่งเก็บภาพได้อย่างคมชัดขึ้นมาเก็บภาพทั้งสองไว้หลายมุมและ

มั่นใจว่าจะใช้ภาพเหล่านี้ปั้นข่าวฉาวให้ไฮโซสาวได้ไม่มากกน็้อย

“ตกลงว่าคุณจะไปพร้อมกันหรือเปล่าฮึ” หม่อมราชวงศ์สาวถาม 

กฤษดาเสยีงขุ่น

“ครบั ไปครบั” เพื่อนของวศนิตอบโดยอตัโนมตัแิละรบีก้าวเข้าไป

ในลฟิต์ทนัที

ประตูลิฟต์ค่อยๆ ปิดและเลื่อนสูงขึ้นทีละชั้น บรรยากาศภายใน

ลฟิต์ตงึเครยีด ความเงยีบเข้าครอบคลมุทั่วพื้นที่จนได้ยนิเสยีงลมหายใจ

เข้าออกของกนัและกนั กระทั่งโทรศพัท์มอืถอืในกระเป๋ากางเกงของวศนิ

ดงัขึ้นทำาลายความเงยีบชวนอดึอดั

“มอีะไรหรอืเปล่าญดา ทำาไมถงึโทร. มาตอนนี้ฮ”ึ 

วศินถามปลายสายด้วยนำ้าเสียงอ่อนเบา กังวลว่าปลายสายอาจ

กำาลังเผชิญปัญหาจึงโทร. มาหาเขาในยามวิกาลเช่นนี้ และเพราะเขา 

มวัแต่สนใจคนที่โทร. หาจงึไม่ได้สงัเกตว่าใครอกีคนจะมองเขาเช่นไร 

ตัวอย่าง
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ประโยคสนทนาระหว่างวศินกับปลายสายดึงดูดความสนใจของ

หม่อมราชวงศ์คนงาม ริมฝีปากอิ่มบิดแบะด้วยความหมั่นไส้และดูถูก

เจ้าของนำ้าเสียงอ่อนโยนเพราะความอคติ จึงช่วยไม่ได้ที่เธอจะมองเขา 

ในแง่ร้าย แต่ยงัไม่ทนัจะจบัใจความของการสนทนาได้ ประตลูฟิต์กเ็ลื่อน

ตวัเปิด เมื่อถงึชั้นที่พกัของเธอหม่อมราชวงศ์สาวจงึรบีก้าวออกมาและไม่

หนักลบัไปมองสองหนุม่อกีเลยแม้แต่แวบเดยีว ทนัททีี่ถงึห้องพกัเรยีบร้อย 

ลลัน์ลลติไม่ลงัเลที่จะหยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาโทร. ตดิต่อเพื่อนรกัโดยไม่

สนใจว่าตอนนี้จะเป็นเวลาเท่าไรแล้ว

“แกทำาอะไรอยู่ฮะนงัพมิ” หม่อมราชวงศ์สาวถามปลายสายทนัที

ที่มกีารตอบรบั

“ช้านคงนั่งกินข้าวอยู่มั้ง นี่แกแหกหูแหกตาดูนาฬิกาก่อนโทร.  

หาฉนัหรอืเปล่าฮหึญงิลลัน์ ว่ามนักี่โมงกี่ยามแล้ว” พมิบ่นเสยีงงวัเงยีมา

ตามสาย

“เพิ่งเที่ยงคนืกว่าๆ นี่นะ...แกนอนแล้วรนึงัพมิ เป็นเดก็ดเีกนิไปหรอื

เปล่ายะ” คณุหญงิคนสวยกรดีเสยีงถามเพื่อนด้วยความหมั่นไส้พร้อมกบั

ทิ้งกายลงนั่งหน้าโต๊ะเครื่องแป้ง ปลดตุ้มหูออกทีละข้างขณะสนทนากับ

เพื่อนสนทิ

“พรุ่งนี้ฉนัต้องไปทำางานวนัแรกนะยะ ขืนไม่นอนแต่หวัคำา่แล้วตื่น

สาย พ่อเขม่นฉันตายน่ะสแิก” พมิตอบอย่างรำาคาญใจ

“แต่เรื่องที่ฉนัต้องรบีโทร. มาบอกแกกส็ำาคญันะไอ้พมิ เกี่ยวกบัพ่อ

ของแกด้วยละ” หญงิสาวกล่าวพลางปลดเครื่องประดบับนตวัไปพลาง

“เกี่ยวกบัพ่อฉนั...เรื่องอะไรยะ” ปลายสายเริ่มสนใจขึ้นมา

“กแ็ม่เลี้ยงของแกน่ะส ิกำาลงัตดิต่อกบัคนรกัเก่าอยู่ แกคดิดูนะว่า

เวลาขนาดนี้ แม่เลี้ยงแกสมควรนอนอยู่กับพ่อแกในห้องแล้วไม่ใช่หรือ

ทำาไมยงัโทร. จี๋จ๋าอยู่กบันายวศนิอยู่อกีฮะ”

“นี่แกอยูก่บัคณุวศนิแล้วหรอืหญงิลลัน์” เรื่องของชญาดาไม่ดงึดดู

ตัวอย่าง
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ความสนใจของพมิมากเท่าความคดิที่กระเจดิกระเจงิไปไกลเพราะคำาพูด

ของเพื่อนทำาให้เธอคดิว่าหม่อมราชวงศ์สาวอยู่กบัวศนิในยามวกิาล

“จะบ้าเหรอแก” คณุหญงิลลัน์ทำาตาโตเมื่อได้ฟังความคดิพลิกึพลิั่น

ของเพื่อน แล้วรบีอธบิายด้วยประโยคยาวเหยยีดทนัท ี

“ฉนับงัเอญิเจอกบัเขาในลฟิต์เมื่อกี้ย่ะ หมอนั่นพกัโรงแรมเดยีวกบั

ฉนั แล้วกด็นัอาศยัลฟิต์ขึ้นห้องพกัพร้อมกนัแค่นั้น หล่อนคดิไกลไปถงึไหน

ยะนงัพมิ” หม่อมราชวงศ์สาวส่งเสยีงแหลมใส่เพื่อนด้วยความหมั่นไส้

“ก็ใครจะไปรู้ ฉันนึกว่าแกอยู่กับเขาสองต่อสองแล้วได้ยินคุณ 

ชญาดากบัเขาคยุกนัน่ะส”ิ พมิครวญเสยีงอ่อยมาตามสาย

“บ้านแกสินังพิม เรื่องอะไรฉันจะไปอยู่กับหมอนั่นสองต่อสอง”  

คนสวยส่งสายตาค้อนใส่เงาตวัเองในกระจกราวกบันั่นคอืใบหน้าของเพื่อน

“ใครจะไปรู้ นกึว่าแกมาเหนอืเมฆ” พมิพมึพำาตอบกลบัมา “แต่...

ทำาไมเขาไปโผล่อยูท่ี่เดยีวกบัแกได้ล่ะหญงิลลัน์ หรอืมนัจะเป็น...” พมิเปิด

ประโยคทิ้งไว้เป็นกบัดกัล่อให้เพื่อนตกหลมุถาม

“เป็นอะไรของแกยะ” หม่อมราชวงศ์สาวเผลอตกหลุมที่เพื่อน 

ขดุดกัไว้จงัเบ้อเริ่ม

“เป็นบุพเพสันนิวาสไงแก สงสัยคุณวศินกับแกคงมีบุพเพร่วมกัน

ซะละมั้งถงึได้ป๊ะกนับ่อยขนาดนี้” พมิหวัเราะกระเซ้าเพื่อน

“บ้าสิ...แค่บังเอิญย่ะ หมอนั่นกับฉัน ถ้าจะเรียกต้องเรียกบุพเพ 

เล่ห์กรรมย่ะ เจอกนัทไีรฉนัอารมณ์เสยีทกุทสีนิ่า” 

“อ๊ะๆ ยิ่งเกลียดยิ่งเจอนะแกหญิงลัลน์ ฉันว่าแกกับเขาน่าจะ 

มวีาสนาร่วมกนัจรงิๆ ละ” 

“พดูบ้าๆ ฉนัว่าแกเกบ็เวลาเมาท์ฉนัไปคอยสอดส่องแม่เลี้ยงแกจะ

ดกีว่า ถ้าเผลอมหีวงัหวัพ่อแกมเีขางอกแน่ๆ นงัพมิ”

“ว้าย!...นังเพื่อนบ้า นี่แกว่าพ่อฉันเป็นควายหรือยะหญิงลัลน์”  

พมิกรดีร้องเสยีงแหลมต่อว่าเพื่อนสาว

ตัวอย่าง
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“แกสคิวายนงัพมิ ฉนัไม่ได้พูดให้มนัหมายความอย่างนั้นสกัหน่อย 

นรกกนิหวัฉนัหมดแล้วมั้งแก” ลลัน์ลลติตวาดดเุพื่อนเสยีงสูง

“เออๆ เรื่องคณุญดาเดี๋ยวฉนัให้น้องสาวคอยสอดส่อง ส่วนฉนัเอา

เวลาไปสอดส่องคณุศนิดกีว่า” 

“ฮึ...เสียงหื่นได้อีกนะนังพิม แค่นี้นะ” คุณหญิงคนสวยประชด

เพื่อนเลก็น้อยก่อนจะตดัสายและสบตาตวัเองผ่านกระจกเงาพลางคดิถงึ

วศนิอย่างเยาะหยนั 

“งมงาย รูท้ั้งรูว่้าเขาแต่งงานแล้วยงัทำาเป็นห่วงเป็นใยเมยีชาวบ้าน

อยูไ่ม่เลกิ ระวงัเถอะจะได้ลงไปปีนต้นงิ้วในนรกเพราะถกูพ่อนงัพมิยงิตาย”

คนที่ถูกหม่อมราชวงศ์สาวค่อนขอดกำาลังหนักใจกับเสียง

สะอื้นผ่านโทรศัพท์ของชญาดา ความรักที่หลงเหลือความอาลัยอาวรณ์

และหวังดีอยากเห็นคนที่รักมีความสุขทำาให้เขาไม่อาจตัดรอนชญาดาได้ 

แต่กไ็ม่ได้หมายความว่าเขาจะรกัเธอได้เหมอืนในอดตี 

“หยดุร้องไห้เถอะญดา ในเมื่อคณุตดัสนิใจเลอืกเส้นทางชวีติแล้ว

กต้็องค่อยๆ คดิหาทางแก้ปัญหา ผมมั่นใจว่าคณุจะต้องผ่านมนัไปได้อย่าง

แน่นอน” 

ปัญหาของชญาดาก็เป็นเพียงความไม่ได้ดังใจ ความแตกต่าง

ระหว่างวัยของเธอกับสามี รวมถึงช่วงเวลาที่รู้จักกันของทั้งคู่สั้นเกินกว่า

จะทำาให้ต่างคนต่างรูน้สิยัใจคอซึ่งกนัและกนั จงึกลายเป็นความคบัข้องใจ

ที่เกบ็มาระบายสู่คนรกัเก่าอย่างเขาฟังกเ็ท่านั้นเอง 

ระหว่างวศินสนทนากับอดีตคนรักทางโทรศัพท์ สายตาก็คอยจับ

จ้องสหีน้าเบื่อหน่ายของเพื่อนร่วมห้องที่ขยบัปากพดูแบบไร้เสยีง แต่จบัใจ

ความได้ว่าให้เขาวางสายจากเธอซะท ีเขาเองกอ็ยากตดับทวางสายเพราะ

เวลานี้ดกึเกนิกว่าจะมารบัแก้ปัญหาหวัใจให้ใครอกี และพรุง่นี้เช้าเขาต้อง

ทำางานแต่เช้าตรู่ แต่ยังหาจังหวะวางสายไม่ได้ เพราะยังห่วงความรู้สึก

ตัวอย่าง
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ปลายสายอยู่

“ญดาคิดถึงคุณเหลือเกิน ทำาไมความรักของเราต้องจบลงแบบนี้

ด้วย ญดาไม่อยากทำาเพื่อคนอื่นแบบนี้เลย” หล่อนครางเสยีงสั่น

“ไม่ใช่เพื่อคนอื่นหรอกญดา แต่เพื่อครอบครวัของคณุ เพื่ออนาคต

ของคุณเอง ถ้าคุณดึงดันที่จะเลือกผม ผมคงไม่อาจให้คุณได้มากเท่าที่

สามคีณุให้หรอกญดา ลมืเรื่องของเราซะแล้วเริ่มต้นชวีติใหม่กบัสามขีอง

คณุดกีว่า” 

“ญดาผิดมากใช่ไหมคะศินที่เลือกเดินทางนี้ ญดาเห็นแก่ตัวทั้งที่

คณุรกัญดามากขนาดนั้น ญดาขอโทษ คณุคงไม่รูห้รอกว่าตอนนี้ผลกรรม

ที่ญดาทำาไว้กบัคณุกำาลงัตามสนองญดามากแค่ไหน” 

“ไม่ใช่ความผดิของคณุหรอกญดา คณุเลกิกงัวลกบัความรูส้กึของ

ผมเถอะ ผมเข้าใจและยังห่วงคุณเหมือนเดิม ยังไงเราก็ยังเป็นเพื่อนกัน 

ผมจะคอยยนิดกีบัความสขุในชวีติครอบครวัของคณุเสมอ”

“ขอบคุณค่ะวศิน ขอบคุณที่คุณไม่เกลียดญดา ญดาคงอยู่ไม่ได้

ถ้าต้องถกูคณุเกลยีด ญดารกัคณุ รกัคณุคนเดยีวเสมอค่ะวศนิ” หญงิสาว

ยงัคงครำ่าครวญพรรณนาถงึความรกัที่มตี่อเขาไม่หยดุ

“นี่กด็กึมากแล้ว ผมว่าคณุควรพกัผ่อนได้แล้ว พรุ่งนี้ผมกบัไอ้กรชิ

กต็้องทำางานแต่เช้า ไว้เราค่อยคยุกนัใหม่วนัหลงันะครบั คนืนี้ผมคงต้อง

วางสายแล้ว” เขากล่าวกบัอดตีคนรกัด้วยนำา้เสยีงสภุาพกอ่นตดัสายและ

ปิดเครื่องทนัที

“เฮ้อ...นกึว่าคนืนี้ต้องนอนฟังแกกบัแม่นั่นพรำ่าเพ้อถงึอดตีรกัหวาน

ซึ้งกนัไม่เลกิซะอกี” กฤษดาถอนหายใจบ่นแกมประชดเพื่อนที่ยงัคงทำาตวั

เป็นสุภาพบรุษุกบัอดตีคนรกัไม่เลกิ

“อีกหน่อยเขาปรับตัวได้ก็คงเลิกโทร. หาฉันเองละ” วศินวาง

โทรศัพท์ลงบนโต๊ะใกล้หัวเตียงพร้อมกับปลดกระดุมเสื้อก่อนจะคว้า

ผ้าเชด็ตวัพาดไหล่เดนิตรงไปทางห้องนำ้า

ตัวอย่าง
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“ฉนัหวงัว่าหล่อนจะปรบัตวัได้ไวๆ ก่อนที่สามขีองหล่อนจะนกึว่า

แกจ้องจะสวมเขาให้เขานะไอ้ศิน บอกตามตรงฉันไม่อยากได้ยินใครพูด

ว่าแกกบัญดาเป็นชู้กนัหรอกนะโว้ยเพื่อน” กฤษดาบ่นอย่างมโีทสะ

“ไอ้บ้า...ฉนัไม่สิ้นคดิแบบนั้นหรอก ถงึฉนัจะรกัญดาแค่ไหน ฉนัก็

ไม่เคยคิดเรื่องเลวๆ แบบนั้นแน่” วศินหันมาชี้หน้าเพื่อนพร้อมยืนยัน 

หนกัแน่นก่อนจะดงึประตูห้องนำ้าปิด

“แกไม่คิด...ก็ไม่ใช่ว่าญดาจะไม่คิดด้วยนี่หว่า” กฤษดาแบะปาก

ใส่ประตูห้องนำ้าพร้อมกบับ่นเบาๆ ตามประสาคนหวงัดกีบัเพื่อน

บริษัท พีคิวออโตโมบายพาร์ท จำากัด

วศนิเดนินำาคณะตวัแทนจากประเทศญี่ปุน่เข้าเยี่ยมชมโรงงานและ

การทำางานของพนกังานทกุแผนกภายในบรษิทั โดยมผีูจ้ดัการโรงงานคอย

ให้คำาอธิบายและตอบคำาถามข้อข้องใจของผู้เข้าเยี่ยมชมงาน ส่วนวศิน 

ทำาหน้าที่เป็นล่ามแปลภาษา สร้างความพึงพอใจให้ทกุฝ่าย

“คณุศนินี่เก่งหลายด้านนะครบั มน่ิานายใหญ่ถงึไว้ใจให้คณุศนินำา

คณะตวัแทนมาเยี่ยมชมโรงงานของเราแทนท่าน” ผู้จดัการโรงงานกล่าว

อย่างชื่นชมในตวัชายหนุ่ม

“วศนิเขาจรงิจงักบัทกุอย่างครบั ตั้งใจทำางานไม่เคยขาดไม่เคยลา

ไม่เหมอืนผม...” กฤษดาหวัเราะเบาๆ ปิดท้ายประโยคของตวัเอง

“คุณกริชเองก็ไม่ต้องมาทำาเป็นถ่อมตัวเลย เท่าที่ผมรู้คุณเองก ็

มฝีีมอืไม่น้อยไปกว่าคณุศนิหรอก” 

“ไอ้ผมน่ะขอแค่ครึ่งของนายศินก็พอครับ ไม่กล้าเทียบชั้นกับเขา

หรอก ขานั้นน่ะ” กฤษดาพยักพเยิดไปทางเพื่อนที่กำาลังเดินตรงมาหลัง

จากส่งคณะตวัแทนเข้าไปในห้องรบัรองและอยูค่วบคมุพนกังานเสร์ิฟของ

ว่างให้ทกุคนเรยีบร้อยแล้ว

“พวกเขาชื่นชมการทำางานของคุณโยมากเลยนะครับ เห็นพูดกัน

ตัวอย่าง
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อยูว่่าอยากดงึคณุโยไปช่วยงานบรษิทัแม่ที่ญี่ปุน่” วศนิทิ้งตวันั่งลงตรงข้าม

ผู้จดัการหนุ่มใหญ่พลางเรยีบเรยีงสิ่งที่ได้ฟังมาให้เจ้าตวัรบัทราบ

“อย่าให้ถงึขนาดนั้นเลยครบัคณุศนิ ยงัไงๆ ผมกย็งัเหน็ว่าเมอืงไทย

น่าอยู่กว่าเป็นไหนๆ บอกตรงๆ นะครับว่าผมกลัวเรื่องแผ่นดินไหวเป็น

ที่สดุ” โยธนิรบีส่ายศรีษะปฏเิสธอย่างไม่ลงัเล

“ผมว่าไม่ใช่เพราะกลวัแผ่นดนิไหวที่ญี่ปุ่นหรอกมั้งครบัคณุโย ผม

ว่าคุณกลัวภูเขาไฟที่บ้านจะระเบิดซะมากกว่าละมั้งครับ ที่นู่นนางแบบ 

เอวแีจ่มๆ เยอะซะขนาดนั้น” กฤษดากระเซ้าหนุ่มใหญ่กลั้วเสยีงหวัเราะ

เพราะทราบข่าวเกี่ยวกับความหึงหวงของภรรยาวัยขบเผาะของผู้จัดการ

หนุ่มใหญ่เป็นอย่างดี

“คุณกริชนี่หูตาเป็นสับปะรดจริงๆ นะครับนี่” โยธินทำาหน้าเขินๆ 

ก่อนจะหันมาสบตาวศินและเอ่ย “คุณศินไม่คิดจะไปก้าวหน้าที่นู่นบ้าง 

เหรอครบั ความสามารถระดบัคณุนี่ผมเชื่อว่าต้องถกูทาบทามมาบ้างแน่ๆ 

หรอืว่าตดิปัญหาเหมอืนผม...”

“นายศินเขาไม่มีปัญหาเรื่องภรรยาหรือคนรักหรอกครับ ขานี้เขา

เพิ่งถูกสลดัรกัมาหมาดๆ ถ้าจะตดิคงตดิว่าต้องดูแลพ่อกบัแม่ของเขานั่น

ละครบั” กฤษดาเป็นฝ่ายอธบิายแทนเพื่อน

“หา!! คณุศนิของพวกเราหน้าตาดขีนาดนี้ยงัมผีู้หญงิกล้าสลดัรกั

อกีเหรอครบัเนี่ย ไม่รวมความรูค้วามสามารถผมกว่็าผูช้ายสมบรูณพ์ร้อม

อย่างคณุศนิไม่ได้หาง่ายๆ เลยนะครบั อย่าว่าแต่ผูห้ญงิเลย ผูช้ายกค็งนกึ

อยากได้คณุไปเป็นแฟนบ้าง” โยธนิมองชายหนุ่มด้วยความประหลาดใจ 

“เลกิพดูไร้สาระได้แล้วไอ้กรชิ” วศนิบ่นเพื่อนเสยีงเรยีบก่อนจะหนั

มากล่าวกบัโยธนิ “ผมไม่ได้วเิศษกว่าคนอื่นถงึขนาดนั้นหรอกครบัคณุโย” 

“ไอ้ศินมันไม่ใช่ผู้วิเศษที่จะเสกปราสาทงามให้เธอ ไม่มีฤทธิ์เดช 

ไม่มรีาชรถเลศิเลอ มนัเป็นแค่ผูช้ายคนหนึ่งที่มใีจมั่นคงจนเว่อร์ให้เธอเลย

ถกูสาวเจ้าถบีหวัส่งไปแต่งกบัเศรษฐไีงครบัคณุโย” กฤษดาพดูเลยีนแบบ

ตัวอย่าง
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เนื้อเพลงดงัประชดเพื่อน

“ผีเจาะปากมาหรือไงวะไอ้กริช วันนี้ถึงได้พูดมากจริงๆ” วศิน 

ทำาหน้างอใส่เพื่อนพลางถอนหายใจแรง

“ถ้าผมมนี้องสาวจะรบียกให้คณุศนิเลยนะครบันี่” โยธนิเอ่ย

“ถ้าพ่อของอดีตคนรักไอ้ศินคิดเหมือนคุณโย ป่านนี้มันคงเป็น 

เจ้าบ่าวไปแล้วละครบั แต่จะว่าไปกด็เีหมอืนกนัที่มนัยงัโสด ไม่อย่างนั้น

เพื่อนอย่างผมคงถูกมนัทิ้งขว้างไม่ไยดแีน่ๆ ครบั”

“ขนืแกยงัพูดมากไม่หยดุ วนันี้แกได้ถกูฉนัทิ้งไว้กบัคณุโยแน่ไอ้กรชิ” 

วนันี้เป็นวนัสดุท้ายที่เขาจะอยูต้่อนรบัตวัแทนจากญี่ปุน่ หลงัจากนี้

จะเป็นหน้าที่ของไกด์นำาเที่ยวที่โยธินหาไว้ดูแลต้อนรับแทนเขาซึ่งต้อง 

รบีกลบัไปทำาหน้าที่ของตวัเองที่โรงงานในจงัหวดัปทมุธานตี่อ

รถตูต้ดิโลโก้บริษัทพีควิออโตโมบายพาร์ทเคลือ่นตวัออกจาก

โรงงานย่านแหลมฉบงั อำาเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบรุมีุง่หน้ากลบักรงุเทพฯ 

ในรถมเีพยีงวศนิ กฤษดา และคนขบัรถเท่านั้น เส้นทางเรยีบโล่งทำาให้รถ

แล่นไปได้อย่างสมำา่เสมอ วศนิทอดสายตาผ่านกระจกหน้าต่างรถออกไป

อย่างไร้จุดหมายจมจ่อมอยู่กับความคิดของตนเอง ส่วนกฤษดาที่นั่ง 

อยู่ข้างๆ พกัผ่อนสายตาด้วยการหลบั 

ทวิทศัน์ข้างทางดงึดูดความสนใจของวศนิไม่ได้ กระทั่งดวงตาคม

สะดุดเข้ากับรูปร่างโปร่งบางของหญิงสาวซึ่งดูเหมือนกำาลังจะหัวเสียอยู่

ข้างรถยนต์ป้ายแดงยี่ห้อดังราคาแพง สัญญาณไฟกะพริบที่เจ้าของเปิด

ไว้ให้รถที่ผ่านไปมาเห็นแสดงถึงปัญหาที่เกิดกับตัวรถ วศินจึงรีบเอ่ยกับ

พนกังานขบัรถของบรษิทัให้จอดรถทนัที

“ช่วยจอดข้างทางสักครู่ก่อนครับอาเชาว์ ผมว่ารถคันนั้นน่าจะ

ต้องการความช่วยเหลือ” ความมีนำ้าใจทำาให้เขาไม่อาจดูดายกับเรื่องที่

ไม่ใช่ธรุะของตวัเอง ถ้าสิ่งใดที่เขาคดิว่าช่วยเหลอืใครได้ เขาไม่เคยลงัเล

ตัวอย่าง
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สกัครั้งที่จะช่วยอย่างสดุความสามารถ

“เกดิอะไรขึ้นวะไอ้ศนิ” กฤษดาลมืตาขึ้นสอบถามเพื่อน

“ผูห้ญงิคนนั้นน่าจะต้องการความช่วยเหลอื ฉนัว่ารถของเธอคงจะ

เสยีเลยจะลงไปดูสกัหน่อย แกจะไปด้วยกนัหรอืเปล่า” เขาเอ่ยถามเพื่อน

สนทิ

“ผู้หญิง!!...สวยหรือเปล่าวะ” กฤษดารีบเอี้ยวตัวหันมองไปทาง

กระจกหลงั

“สวยหรือไม่สวยฉันก็อยากจะช่วยเขาโว้ย ถ้าแกไม่ไปก็รออยู่ 

บนรถนี่ก็แล้วกัน เดี๋ยวฉันมา” วศินสรุปก่อนเปิดประตูรถออกกว้างและ

ลงเดนิไปหาหญงิสาวคนดงักล่าว ไม่คดิจะรอเพื่อนที่รบีก้าวตามลงมา

“รอด้วยสวิะไอ้ศนิ จะรบีไปตามควายหรอืไงวะเพื่อน” กฤษดาบ่น

นำ้าเสยีงหงดุหงดิเพราะถงึจะไม่อยากตามเพื่อนลงมา แต่กไ็ม่อยากถกูมอง

ไม่ดถี้าจะนั่งรอเฉยๆ ในรถขณะที่วศนิไม่ลงัเลที่จะให้ความช่วยเหลอื

หม่อมราชวงศ์คนสวยกำาลงัหวัเสยีกบัความสะเพร่าอย่างไม่น่าเชื่อ

ของตัวเอง ให้ตายสิ! รถเมอร์เซเดส-เบนซ์ป้ายแดงของเธอนำ้ามันหมด 

พระเจ้า!! รู้ถงึไหนได้อายไปถงึนั่น ขนืบอกเล่าให้สี่สาวเพื่อนซี้ของเธอฟัง

รบัรองเรื่องนี้ได้เป็นที่โจษจนักนัไม่เลกิแน่ๆ

“บ้าจรงิๆ เลย ลมือะไรไม่ลมื ดนัมาลมืเตมินำ้ามนั เพี้ยนใหญ่แล้ว

หญงิลลัน์เอ๊ย” มอืเรยีวเสยเส้นผมยาวสลวยของตวัเองพลางถอนหายใจ

ยาวก่อนจะหนัซ้ายหนัขวามองหาคนช่วย

“รถเป็นอะไรไปครบั” วศนิส่งเสยีงถามเจ้าของร่างบอบบางซึ่งยนื

หนัหลงัให้เขา

หญิงสาวหันมาเผชิญหน้ากับเขาและเธอกำาลังทำาให้เขาแปลกใจ

เพราะนกึไม่ถงึว่าจะบงัเอญิซำ้าแล้วซำ้าเล่าได้ขนาดนี้ รู้สกึเหมอืนเจ้าหล่อน

กค็งคดิแบบเดยีวกบัเขาเพราะรอยยิ้มที่ประดบัรมิฝีปากของเธอค่อยๆ หบุ

หายและเปลี่ยนเป็นหน้าตาบึ้งตงึทนัททีี่สบตากนั

ตัวอย่าง
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“นาย!!...นี่มันวันโลกาวินาศอะไรของฉันเนี่ยถึงต้องมาเจอนาย

ตอนนี้” เธอเม้มปากมองคนตรงหน้าอย่างไม่พอใจ

“ผมต่างหากที่ต้องเป็นฝ่ายพูดประโยคนั้น ถ้ารู้ว่าคุณไม่ต้องการ

ความหวังดีของผมแล้วละก็ รับรองคุณไม่ได้เจอผมแน่” วศินตอบด้วย 

นำ้าเสยีงระอา “ว่ายงัไงครบั...จะรอให้คนอื่นมาช่วยเขน็หรอืจะยอมละทฐิิ

แล้วให้เราช่วย” วศินจ้องมองเจ้าของใบหน้าบึ้งตึงด้วยสีหน้าเรียบเฉย

พร้อมเอ่ยถามอกีครั้ง

“รถเป็นอะไรเหรอครบัคณุหญงิ ให้พวกผมช่วยดกีวา่นะครบั แดด

แรงแบบนี้ขนืยนืรอนานๆ เดี๋ยวผวิคณุหญงิจะเสยีซะเปล่าๆ” กฤษดารบี

ขยับตัวเข้าแทรกกลางระหว่างเพื่อนกับหม่อมราชวงศ์สาวแล้วเอ่ยถาม

เสียงอ่อนเสียงหวาน อารมณ์ผิดจากก่อนลงจากรถตู้เดินตามเพื่อนมา

ลบิลบั

สาวเจ้าทิฐิไตร่ตรองอยู่เพียงครู่เดียวจึงตัดสินใจยอมรับนำ้าใจจาก

โจร...ปล้นจูบแรกของเธอ...อย่างเสยีไม่ได้ “รถฉนันำ้ามนัหมด” ลลัน์ลลติ

ทำาหน้าตงึตอบเสยีงสะบัด

“หา!...นำ้ามนัหมด” กฤษดาทำาตาโตก่อนจะรบียกมอือดุปากไม่ให้

ปล่อยเสยีงหวัเราะผ่านลำาคอออกมาสร้างความขดัเคอืงให้เจ้าของใบหน้า

บึ้งตงึ

“ขับรถประสาอะไรฮึ คุณถึงปล่อยให้นำ้ามันหมดถังได้ขนาดนี้”  

วศนิระบายลมหายใจแล้วดเุจ้าของรถคนังามด้วยนำ้าเสยีงเคร่ง

“นี่...อย่านกึว่าฉนัต้องการความช่วยเหลอืแล้วจะยอมให้นายมาดุ

อย่างกับเป็นพ่อของฉันนะ” ราชนิกุลสาวตวาดเสียงแหลมพลางมอง 

สองหนุ่มด้วยสายตาไม่พอใจ

“คำานวณยงัไงอายขุองผมกค็งจะไม่แก่พอจะเป็นพ่อคณุหญงิไม่ได้

แน่ อย่างมากคงเป็นได้แค่...” วศินทิ้งคำาพูดไว้แค่นั้นแล้วหันมาเอ่ยกับ

เพื่อนซี้ที่พยายามส่งสายตาชกีอใส่หญงิสาว

ตัวอย่าง
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“ไอ้กรชิ แกไปกบัอาเชาว์ ซื้อนำ้ามนัมาเตมิป้ายแดงคนันี้หน่อยซ”ิ 

วศินอดไม่ได้ที่จะประชดเจ้าของรถเล็กน้อย ยอมรับว่าชอบมองใบหน้า 

งำ้างอของคนเจ้าอารมณ์ขึ้นมานิดๆ

“คณุหญงิไปกบัผมดกีว่าไหมครบัจะได้ไม่ต้องยนืตากแดดรอนานๆ 

เดี๋ยวผิวจะเสียนะครับ” กฤษดารีบชวนหม่อมราชวงศ์สาวเพราะหวังจะ

สานสมัพนัธ์ระหว่างนั่งรถไปหาซื้อนำ้ามนัด้วยกนั

“ไม่...ฉันรอตรงนี้ได้” เธอตอบเสียงสะบัด ไม่สนใจคำาชวนจาก 

กฤษดาเพราะกำาลังไม่พอใจคำาพูดประชดประชันของวศิน...มันน่าข่วน 

หน้าหล่อๆ ของหมอนี่ให้ลายเป็นหนงัเสอืเสยีจรงิๆ

“ฉันว่าแกรีบไปซื้อนำ้ามันมาเร็วๆ ดีกว่าไอ้กริช เสียเวลาไร้สาระ 

อยูไ่ด้ไอ้นี่” วศนิส่ายศรีษะทำาหน้าเซง็กบัท่าทแีละสายตาอ่อนเชื่อมที่เพื่อน

พยายามใช้อ้อนสาวขาวนีตรงหน้า

“ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาให้เร็วที่สุดเลยครับคุณหญิง” 

กฤษดาส่งสายตาหยาดเยิ้มเอ่ยเสยีงอ่อนเสยีงหวานกบัเจ้าของรถคนังาม

อย่างเอาใจก่อนจะรบีวิ่งกลบัไปที่รถตู้ของบรษิทัซึ่งจอดรออยู่ไม่ไกลนกั

แดดยามบ่ายสาดแสงจ้าแผ่รัศมีความร้อนกระจายไปทั่วบริเวณ

สร้างความหงุดหงิดให้หม่อมราชวงศ์สาวผู ้ไม่เคยต้องตรากตรำาอยู ่

ท่ามกลางแสงจากดวงอาทติย์เป็นเวลานานเช่นนี้ เหงื่อเมด็ใหญ่ผดุพราว

จนเปียกชุม่เนื้อผ้าซทีรบูางเฉยีบที่เธอสวมทบัเสื้อสายสปาเกตตเีนื้อดด้ีาน

ใน ผ้าเนื้อบางเมื่อเปียกนำ้าจนชื้นจงึแนบไปกบัผวิละเอยีดนา่มอง ผวิแก้ม

ที่เคยเนยีนใสกเ็ปลี่ยนเป็นสแีดงกำ่าราวผลมะเขอืเทศสกุ 

“นี่...ป๊ัมนำ้ามนัอยูไ่กลมากหรอืไงฮะ เพื่อนคณุถงึไปนานขนาดนี้น่ะ” 

รอมาพกัใหญ่ๆ ความอบอ้าวของอากาศกท็ำาให้หญงิสาวหงดุหงดิ 

จากที่คิดว่าจะไม่พูดกับคนขี้เก๊ก แต่พอต้องยืนรอท่ามกลางแสงอาทิตย์

อย่างไร้กำาหนดเวลาชดัเจน ความตั้งใจเดมิจงึหมดไป เพราะความไม่ค่อย

สบายตวักำาลงัเล่นงานเธอหนกัขึ้นเรื่อยๆ

ตัวอย่าง
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“คุณว่าเกือบยี่สิบกิโลเมตรนี่มันไกลไหมล่ะ” วศินชำาเลืองมอง

เจ้าของคำาถาม แม้ใบหน้าหล่อเหลาจะชื้นเหงื่อแต่เขาดจูะไม่เดอืดร้อนเท่า

คณุหญงิคนงาม

“อะไรกนั! จากตรงนี้ไกลป๊ัมนำ้ามนัขนาดนั้นเชยีว” ถงึจะขบัรถผ่าน

ไปมาหลายต่อหลายครั้ง แต่เธอก็ไม่เคยสังเกตว่าจุดที่อยู่นี้ใกล้ไกลจาก

ปั๊มนำ้ามนัแค่ไหน

วศินถอนหายใจยาวพลางมองหม่อมราชวงศ์คนสวยด้วยสายตา

ระอา...ผู้หญิงนะผู้หญิง ไม่รู้จักตรวจเช็กความพร้อมก่อนเดินทางเลย 

สกันดิ คดิว่าขบัรถเป็นแล้วจะเอารถออกมาแล่นโฉบไปโฉบมาบนถนนได้

อย่างเดยีวแค่นั้นหรอืไง ไม่รูจ้กัวธิดูีแลหรอืแก้ปัญหาเบื้องต้นที่อาจเกดิขึ้น

กับรถของตัวเองเสียเลย ขนาดนำ้ามันใกล้หมดยังไม่รู้จักดู หนำาซำ้ายังไม่

สังเกตเส้นทางอีกต่างหาก นี่ถ้าเขาไม่บังเอิญผ่านมาแล้วเกิดเหตุการณ์

ร้ายๆ ขึ้น มหีวงัเอาตวัไม่รอดแน่ๆ

“ผมละเชื่อคุณเลยจริงๆ นี่ถ้าผมกับไอ้กริชไม่บังเอิญผ่านมาเจอ

คณุเข้า คณุจะทำายงัไงฮะ” วศนิบ่นเสียงเคร่ง

“แหม...นี่คณุ เมอืงไทยไม่ได้มคีณุคนเดยีวหรอกนะที่มนีำ้าใจน่ะ ถงึ

ไม่ใช่คณุกต็้องมคีนอื่นมาช่วยฉนัเหมอืนกนันั่นละ หรอืไม่อย่างมากฉนัก็

แค่โทร. 1168 ขอความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัยก็ได้ ถึงฉันจะสะเพร่า

ปล่อยให้นำ้ามันรถหมด แต่ฉันก็มีไหวพริบมากพอหรอกย่ะ” ลัลน์ลลิต

แบะปากใส่คนตรงหน้าด้วยความหมั่นไส้สายตาอิดหนาระอาใจของเขา

ยามจ้องมาที่เธอ

“ไม่น่าเชื่อว่าคณุจะจำาเบอร์โทร. ฉกุเฉนิพวกนี้ได้ นกึว่าจะจำาได้แต่

เบอร์โทร. ร้านเสรมิสวยซะอกี” เขาเยาะ

“ถ้าผู้หญิงของคุณเป็นแบบนั้นก็อย่าเที่ยวคิดว่าผู้หญิงอื่นเขาจะ

เป็นเหมอืนแฟนคณุจะดกีว่า...” คำาพูดของชายหนุ่มเริ่มทำาให้เธอมโีทสะ 

“ฮ ึคนอะไรปากเสยีได้ตลอดเว หาเรื่องกเ็ก่งที่หนึ่ง วนันี้มนัวนัซวย

ตัวอย่าง
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อะไรของฉนันะถงึได้สะเพร่าจนต้องมาทนฟังคณุประชดประชนัแบบนี้น่ะ” 

คนกำาลังร้อนและอารมณ์เสียหงุดหงิดขัดใจไปหมดทุกอย่าง  

หญงิสาวรู้สกึได้ถงึความผดิปกตขิองร่างกายที่แสดงอาการขึ้นเรื่อยๆ จน

เธอต้องแอบสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ พยายามควบคุมอาการสุดความ

สามารถ

ลัลน์ลลิตเพิ่งรู้ว่าสภาวะโลกร้อนส่งผลกระทบถึงเธอก็วันนี้เพราะ

อยู่ๆ เธอก็เวียนศีรษะขึ้นมา ทั้งที่ยังต่อปากต่อคำากับวศินฉอดๆ ตาก ็

ดูเหมือนจะพร่ามัวจนเห็นใบหน้าชายหนุ่มซ้อนเบลอไม่ชัดเจน หม่อม

ราชวงศ์สาวพยายามสดูลมหายใจเข้าลกึกลนืนำ้าลายเหนยีวลงคอมองหา

หลกัยดึเกาะเมื่ออาการหน้ามดืเล่นงาน

“เฮ้ยคุณ!!” วศินตะโกนสุดเสียงพร้อมกับรีบกระโจนเข้าหาร่าง

บอบบางที่อยู่ๆ  กเ็ซไม่เป็นท่าก่อนจะทรดุลง โชคดทีี่เขามคีวามไวชนะเลศิ

จงึช้อนตวัเธอไว้ได้ทนัเวลาพอดี

“ไอ้กรชิมนัชวนตดิรถไปซื้อนำ้ามนัด้วยกไ็ม่ยอมไป วุน่วายจรงิๆ เลย

ผู้หญงิคนนี้” พลเมอืงดบี่นความดื้อรั้นของคนในอ้อมแขนเบาๆ

วศนิตดัสนิใจอุม้คณุหญงิจอมยุง่กลบัไปที่รถเบนซ์คนังามของหล่อน 

และลดกระจกรถลงทุกบานเพื่อให้อากาศถ่ายเทก่อนจะปฐมพยาบาล

เบื้องต้นให้หญิงสาว และเพราะมัวแต่สนใจคนป่วยเขาจึงไม่ได้สังเกต

ความผิดปกติรอบตัว เนื่องจากเขาไม่ใช่คนดังมีชื่อเสียงพอจะเป็นที่รู้จัก

ของบรรดาสื่อมวลชนจงึไม่เคยคดิถงึการตกเป็นข่าวโดยฝีมอืปาปารซัซี

และวศินก็ลืมคิดไปว่าเจ้าของร่างระทวยในอ้อมแขนของเขาม ี

ชื่อเสยีงเป็นที่สนใจของสื่อ เพราะเธอคอืหม่อมราชวงศ์ลลัน์ลลติ ธดิาใน

หม่อมเจ้าธเนศวร นดัดาเพยีงคนเดยีวในหม่อมเจ้านคเรศ วษิณรุงัสรรค์ 

ไฮโซสาวสวยขวญัใจหนุ่มๆ ทั่วฟ้าเมอืงไทย

ตัวอย่าง
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5
ข่าวคันๆ

ดูเหมือนคราวนี้โชคจะเข้าข้างลีลาวดีอย่างไม่น่าเชื่อ ปกติ

เธอไม่เคยขับรถด้วยความเร็วราวกับเต่าแบบนี้เลยสักครั้ง ไม่เช่นนั้นคง

พลาดโอกาสเอาคืนหม่อมราชวงศ์ลัลน์ลลิตแน่นอน ถ้าวันนี้เธอใช้

ความเรว็ระดบัปกต ิรถที่จอดเสยีข้างทางเด่นสะดดุตาทั้งส ียี่ห้อ และป้าย

ทะเบยีนซึ่งปาปารซัซสีาวจำาได้อย่างแม่นยำาว่าเป็นของคูอ่รติวัแสบเธอจงึ

ไม่ลงัเลที่จะหาที่จอดไม่ห่างจากเป้าหมายนกัเพื่อความสะดวกในการเกบ็

ภาพที่อาจมปีระโยชน์กบัเธอ

ดวงตาเรียวเล็กเป็นประกายทันทีที่เห็นร่างแบบบางของอริสาว 

ซวนซบอยู่ในอ้อมแขนของชายหนุม่ ซึ่งเธอจำาได้ดว่ีาเป็นคนเดยีวกบัผู้ชาย

ในลิฟต์ที่เธอเก็บภาพคู่ของเขากับหม่อมราชวงศ์สาวไว้ได้ด้วยโทรศัพท ์

มือถือยี่ห้อดังแต่ตอนนี้ต่างกับเมื่อคืนเพราะเครื่องมือของเธอเป็นกล้อง 

ดีเอสแอลอาร์คู่ใจซูมภาพระยะไกลเก็บรายละเอียดได้คมชัดทุกรูขุมขน

โดยที่ทั้งสองไม่รู้ตวั

ทางด้านเป้าหมายของนักข่าวสาวอย่างวศินก็กำาลังตั้งใจปฐม-

พยาบาลเจ้าของเบนซ์คันงามจนไม่ได้สังเกตรอบกาย มือหยาบบีบนวด

ต้นแขน ข้อมือ ข้อเท้า เลยขึ้นมาถึงปลีน่องของหญิงสาวเพื่อลดอาการ

เกรง็จากการเป็นตะครวิของกล้ามเนื้อ

ตัวอย่าง
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“คณุ...คณุหญงิ เป็นยงัไงบ้าง” 

ลลัน์ลลติได้ยนิเสยีงของเขาแต่ยงัขยบัปากตอบคำาถามไม่ได้เพราะ

อาการเวยีนศรีษะยงัไม่ทเุลา แม้จะคลายอาการเกรง็จากตะครวิเพราะเขา

บบีนวดตามแขนขาให้แล้วกต็าม

“ไอ้กรชิ แกถงึไหนแล้ววะ วิ่งไปซื้อนำา้มนัถงึอ่างทองเลยหรอืเปล่า

วะ ทำาไมช้านกัเฮอะ”

เธอได้ยินเสียงบ่นของเขาแล้วก็ขำาประโยคประชดประชันกฤษดา

ของเขา ดูเหมอืนผู้ชายขี้เก๊กคนนี้จะตดิการพูดประชดเสยีจรงิๆ

“เออๆ รีบๆ มาเลย คุณหญิงลัลน์ขวัญใจของแกร้อนจนเป็นลม 

แดดไปแล้ว เรว็ๆ นะโว้ย” 

เธอไม่รูว่้าเพื่อนของเขาตอบว่าอย่างไร แต่ประโยคของคนขี้เก๊กนี่ส ิ

ที่เธอได้ยิน ขวัญใจกฤษดาอย่างนั้นเหรอ แล้วเขาล่ะไม่คิดจะสนใจเธอ 

สกันดิเลยหรอืไง

‘ฮึ...ผู้หญิงสวยขนาดฉันไม่คู่ควรจะเป็นขวัญใจของนายหรือไงยะ

ถึงรีบโยนฉันไปเป็นขวัญใจเพื่อนนายน่ะ แล้วอย่ามาคุกเข่าอ้อนวอนขอ

ความรกัจากฉนันะยะ แม่จะเล่นตวัให้น่าดูเลยทเีดยีว’

ถึงร่างกายจะยังไร้แรง แต่เธอก็มีสติมากพอจะจับใจความคำาพูด

ของเขา แล้วเก็บมาหมั่นไส้เจ้าของมืออ่อนโยนที่นวดคลึงไปตามแขนขา

ให้ตวัเองอยู่ในขณะนี้

“คณุ เป็นยงัไงบ้าง ไหวหรอืเปล่าฮ”ึ วศนิหยบิหนงัสอืเล่มบางๆ ที่

อยู่ใกล้มอืมาใช้แทนพดัโบกไอเยน็ให้หญงิสาว

“ฉนัเวยีนหวั” เธอหอบหายใจเข้าลกึ รู้สกึได้ถงึความพะอดืพะอม

แต่ฝืนเอ่ยปากบอกอาการให้เขาทราบ

“ไอ้กรชิใกล้จะมาถงึแล้วละ คณุอดทนอกีนดิแล้วกนั” เขาปลอบ

เสยีงอ่อน

“ขอบคณุนะ” เธอเอ่ยเบาๆ โดยไม่เปิดเปลอืกตาจงึพลาดโอกาส

ตัวอย่าง
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ได้เหน็แววตาอ่อนโยนของอกีฝ่ายไปโดยปรยิาย

สบินาทถีดัมารถตูต้ดิตราสญัลกัษณ์บรษิทัพคีวิออโตโมบายพาร์ท

จงึแล่นเข้ามาจอดเทยีบไหล่ทางต่อท้ายเบนซ์คนังาม กฤษดาและโชเฟอร์

รถตู้ก้าวลงจากรถพร้อมถงับรรจนุำ้ามนัเชื้อเพลงิ พวกเขารบีถ่ายนำ้ามนัใส่

รถให้หม่อมราชวงศ์สาวจนเรยีบร้อย

“อาการคุณหญิงเป็นยังไงบ้างเพื่อน...แล้วนี่เธอจะขับรถกลับตาม

ลำาพังได้หรือวะไอ้ศิน” กฤษดามองใบหน้าเซียวของหญิงสาวด้วยความ

เป็นห่วง

“เดี๋ยวฉันจะขับรถให้เธอเอง นายบอกอาเชาว์ให้ขับนำาไปช้าๆ ก็

แล้วกัน ขนืปล่อยให้ขบัไปเองมหีวงัได้ไปเกดิอบุตัเิหตกุลางทางแน่” วศนิ

ตดัสนิใจอำานวยความสะดวกให้คนป่วย เพราะถงึกฤษดาจะอยากทำาหน้าที่ 

แทนเขาแค่ไหนกค็งไม่สามารถทำาได้เพราะเพื่อนของเขาขบัรถไม่เป็น

“เฮ้อ...ทำาไมฉนัต้องขบัรถไม่เป็นด้วยวะ เออๆ นายขบัตามอาเชาว์

ไปแล้วกนั ดูแลคณุหญงิแทนฉนัด้วยล่ะ” 

กฤษดาถอนหายใจแรงด้วยความเสยีดายก่อนเอ่ยปากฝากขวญัใจ

ของตัวเองไว้ในความดูแลของเพื่อนหนุ่ม แล้วจึงเดินกลับไปที่รถตู้ของ

บรษิทัและกล่าวกบัโชเฟอร์ตามที่วศนิฝากมา

รถตู้สีขาวเปิดไฟเลี้ยวขวาและเคลื่อนตัวออกช้าๆ พร้อมกับเบนซ์

ป้ายแดงที่มวีศนิเป็นโชเฟอร์บรกิารคนป่วย ซึ่งยงัคงนอนเอาแรงอยูท่ี่เบาะ

ด้านหลัง ดวงตาคมคอยชำาเลืองมองเจ้าหล่อนผ่านกระจกมองท้ายเป็น

ระยะ และเพราะเป็นห่วงแต่อาการของหม่อมราชวงศ์สาวเขาจึงไม่ทัน

สังเกตเจ้าของดวงตาเรียวหลังเลนส์กล้องที่จับภาพระหว่างเขากับลัลน์-

ลลติไว้กระทั่งลบัสายตา

อาการเวียนศีรษะทำาให้ลัลน์ลลิตเลือกที่จะหลับตากระทั่ง

หลบัไปนานกว่าหนึ่งชั่วโมง อากาศเยน็สบายภายในรถช่วยให้เธออาการ

ตัวอย่าง
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ดขีึ้นจนเป็นปกตเิมื่อสะลมึสะลอืตื่นขึ้น หม่อมราชวงศ์คนสวยกค่็อยๆ ขยบั

ลุกขึ้นรวบรวมสติพลางเหลือบมองสบตาเจ้าของใบหน้าเคร่งขรึมผ่าน

กระจกมองหลงั

“เป็นยงัไงบ้าง ยงัเวยีนหวัอยู่หรอืเปล่า” วศนิเอ่ยถามเสยีงเรยีบ

“อื้ม...ดขีึ้น ไม่มอีาการเวยีนหวัแล้วละ”

“อย่างนั้นก็ดีแล้ว ในเมื่อคุณดีขึ้นแล้วเดี๋ยวพอถึงปั๊มข้างหน้าผม

จะได้กลบัไปที่รถ คณุขบัรถต่อเองได้ใช่ไหม” 

“อมื...ได้”

คนเย็นชา...นี่เขาไม่คิดจะสานสัมพันธ์กับคนสวยอย่างเธอต่อเลย

สกันดิจรงิๆ เหรอเนี่ย เธอไร้ซึ่งเสน่ห์มดัใจเพศตรงข้ามถงึขนาดนั้นเชยีว

เหรอลัลน์ลลิต ตั้งแต่เกิดมาไม่เคยมีผู้ชายคนไหนแสดงท่าทีห่างเหินกับ

เธอได้เหมอืนผูช้ายคนนี้เลยจรงิๆ ถ้าเป็นผูช้ายคนอื่นละกไ็ม่มทีางยอมลง

จากรถของเธอง่ายๆ เหมอืนที่เขากำาลงัทำาแน่ เรยีกว่าถ้าเธอไม่ไล่ไม่มวีนั

ยอมปล่อยโอกาสได้อยู่กับเธอตามลำาพังหลุดลอยโดยเด็ดขาด ต่างจาก

วศนิที่ทำาเหมอืนอยากออกห่างเธอทนัททีี่โอกาสเปิด

“คุณช่วยฉันออกค่าใช้จ่ายไปเท่าไหร่ เดี๋ยวฉันเอาเงินคืนให้คุณ” 

หญงิสาวถามเสยีงอ่อนอย่างเกรงใจ

“ไม่ต้องหรอก มนัไม่ได้มากมายอะไรสกัเท่าไหร่”

“แต่ถึงยังไงฉันก็ไม่ควรเอาเปรียบคนที่ให้ความช่วยเหลือฉัน  

ถ้าคณุไม่รบัเงนิคนืฉนัคงต้องขอโอกาสตอบแทนนำ้าใจของคณุด้วยอาหาร

สกัมื้อ” เธอไม่อยากตดิหนี้บญุคณุของเขา แต่จะดงึดนัให้เป็นเงนิกก็ลวั

จะดูถูกนำ้าใจชายหนุ่มเกนิไป

“เอาเป็นว่า...คุณติดหนี้เลี้ยงอาหารผมไว้มื้อนึงก็แล้วกัน ไว้มี

โอกาสได้พบกนัอกีครั้งเมื่อไหร่ผมจะทวงคณุเอง”

“กไ็ด้ เราต้องได้พบกนัอกีแน่ๆ คณุวศนิ”

ตัวอย่าง
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เช้าวนัรุง่ขึน้ลัลน์ลลิตก็กลับมาใช้ชวิีตตามปกต ิตืน่หกโมงเช้า

อาบนำ้าแต่งตวัลงมารบัประทานอาหารร่วมกับหม่อมโชตริส และสนทนา

กันตามประสาแม่ลูก เพราะท่านชายธเนศวรเสด็จไปพบท่านลุงนัฏของ

เธอที่วงัพนาลตีั้งแต่เมื่อวาน และกำาหนดจะเสดจ็กลบัถงึบรษิทัในช่วงบ่าย

ทำาให้เธอต้องรบีเข้าไปประชมุที่บรษิทัในช่วงเช้าแทนบดิา

“ท่านพ่อไปวังพนาลีทำาไมคะหม่อมแม่” หญิงสาวกดปลายมีด

เบาๆ ลงบนแฮมแผ่นที่วางคู่กบัไส้กรอกและไข่ดาวซึ่งเป็นอาหารเช้าของ

เธอขณะถาม

“ท่านลงุนฏัของลูกรบัสั่งให้เฝ้า คงจะปรกึษากนัเรื่องหญงิลนิน่ะ” 

หม่อมโชตริสตอบนำ้าเสยีงอ่อนโยน

“พี่ลนิทำาไมหรอืคะ” คิ้วเรยีวเลกิสูงด้วยความสงสยั 

“ท่านลงุของลกูอยากให้หญงิลนิหมั้นหมายกบัท่านนก แต่หญงิลนิ

ปฏเิสธเสยีงแขง็ หาข้อตำาหนขิองท่านชายมาหกัล้างเหตผุลของท่านลงุซะ

จนทรงเหนื่อยที่จะรับสั่ง แต่ก็ไม่ยอมเปลี่ยนทัย ที่เรียกพ่อของหญิงไป

ปรกึษากค็งจะให้ช่วยหาทางหว่านล้อมหลานนั่นละจ้ะ” หม่อมโชตริสถอน

หายใจเบาๆ หลงัพูดจบ

“ตายจรงิ! ทำาไมต้องบงัคบักนัด้วยคะหม่อมแม่ พี่ลนิเกลยีดท่านนก

ขนาดนั้น ทำาไมท่านลงุถงึไม่เหน็ใจลกูบ้าง แล้วกค็วรจะหมดสมยัคลมุถงุชน 

กนัได้แล้วนะคะ” ลลัน์ลลติอทุานด้วยความตกใจแทนญาตผิู้พี่

“แม่ว่าหญิงลินไม่ได้เกลียดท่านนกอย่างที่เธอแสดงออกหรอกจ้ะ 

แล้วกไ็ม่มใีครเหมาะกบัพี่สาวเราเท่าท่านชายธนยัชนกอกีแล้วหญงิลลัน์” 

หม่อมโชติรสอมยิ้มน้อยๆ เมื่อคิดถึงสายพระเนตรของท่านชาย

พักตร์งามนามเพราะองค์นั้น ทรงมองหลานสาวของท่านอย่างอ่อนโยน

แววพระเนตรแสดงความเสน่หาชัดเจนมาโดยตลอด หลายปีที่ผ่านมา 

ท่านชายธนัยชนกเพียรพยายามเกี้ยวพาคุณหญิงลัลณ์ลลิน หลานสาว

ใจแข็งของท่านอย่างไม่ย่อท้อจนเป็นเหตุให้ท่านชายนคเรศเห็นพระทัย 

ตัวอย่าง
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ในความมั่นคงของหม่อมเจ้ารุ่นลูกองค์นี้

“แต่พี่ลนิกไ็ม่ได้รกัท่านนกนี่คะ ขนืหมั้นหมายกนัไปแล้วเกดิพี่ลนิ

ได้พบคนที่เธอรกัจรงิๆ ทหีลงัล่ะคะหม่อมแม่ พี่ลนิจะทำายงัไง” ลลัน์ลลติ

ห่วงพี่สาวขึ้นมาทนัที

“เมื่อไหร่ที่ลกูรูจ้กัความรกั ลกูจะรูว่้าพี่สาวลกูไม่มทีางรกัใครได้อกี

แล้ว นอกจากท่านนก” หม่อมโชตริสอมยิ้มมองบตุรสาวด้วยสายตาเอน็ดู

“หญงิต้องโทร. หาพี่ลนิแล้วละค่ะหม่อมแม่ ท่านพ่อเดจ็เองแบบนี้

มหีวงัพี่ลนิหนท่ีานนกไม่สำาเรจ็แน่ๆ” หม่อมราชวงศ์สาวกล่าวอย่างรูน้สิยั

บดิาด ีท่านชายธเนศวรทรงมากเล่ห์ซำ้ายงัหว่านล้อมเก่ง ที่สำาคญัที่สดุคอื

ท่านเจ้าแผนการหาตัวจับอยาก เห็นทีคราวนี้พี่หญิงลินของเธอคงหนี 

งานหมั้นกบัท่านชายธนยัชนกไม่พ้นเป็นแน่

“หึๆ...แม่ว่าปล่อยเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ท่านลุงกับท่านพ่อของลูก

จดัการกนัเองเถอะหญงิลลัน์ ขนาดน้าพระนางยงัยอมตามทยัท่านซำ้ายงั

พลอยเหน็ดเีหน็งามไปด้วย ทั้งที่แต่ก่อนตวัเองกเ็คยตกอยูใ่นสถานะเดยีว

กบัหญงิลนิมาก่อนแท้ๆ” 

หม่อมโชตริสนกึถงึความหลงัครั้งที่น้องสาวโอดครวญตอนถกูบดิา

จบัคลมุถงุชนบงัคบัให้ชนิานางแต่งงานกบัท่านชายนคเรศกระทั่งเป็นที่มา

ของความรกัระหว่างเธอกบัท่านชายธเนศวรซึ่งเป็นอนชุาในท่านชายนคเรศ 

คู่ชวีติของชนิานาง

“แต่มนักไ็ม่ได้หมายความว่าท่านนกจะรกัพี่ลนิได้เท่าท่านลงุรกัน้า

พระนาง หรือที่ท่านพ่อรักหม่อมแม่นี่คะ การคลุมถุงชนมันเสี่ยงเกินไป 

หญงิไม่เหน็ด้วยเลยจรงิๆ” 

ลัลน์ลลิตไม่พอใจแทนญาติผู้พี่แต่ก็รู้ว่าคงไม่สามารถช่วยอะไร 

พี่สาวได้เพราะบรรดาผู้ใหญ่ต่างเห็นดีเห็นงามเป็นเสียงเดียวกันแบบนี้  

ถงึหม่อมแม่จะวางตวัเฉยแต่กแ็สดงความเหน็ไปในทางเดยีวกนักบัทกุคน 

งานนี้พี่หญิงของเธอเสร็จท่านชายนกแน่ เฮ้อ...โชคดีที่ท่านพ่อกับหม่อม
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แม่ไม่คดิจะจบัเธอหมั้นหมายกบัใคร ไม่อย่างนั้นเธอต้องอาละวาดตำาหนกั

แตกแน่ๆ

หม่อมราชวงศ์สาวยังไม่ทันหายหงุดหงิดกับปัญหาวุ่นวายหัวใจ

ของญาติผู้พี่ เสียงโทรศัพท์มือถือในกระเป๋าถือของเธอก็กรีดร้องดังขึ้น  

มอืเรยีวหยบิเครื่องมอืสื่อสารออกจากกระเป๋าและกดรบัสาย

“ว่ายงัไงนงัจิ๊บ โทร. หาฉนัแต่เช้าเชยีวนะแก” ลลัน์ลลติเอ่ยเสยีง

ใสกระเซ้าเพื่อน

“เสียงแกยังใสแบบนี้แสดงว่ายังไม่เห็นภาพหลุดของตัวเองใน

อนิเทอร์เนต็ใช่ไหมยะนงัหญงิลลัน์” จรยิาเอ่ยกบัเพื่อน

“ภาพหลดุ?...ภาพอะไรของแกนงัจิ๊บ พูดมาให้หมดสแิก” ลลัน์ลลติ

ขมวดคิ้วด้วยความกงัขา

“กภ็าพแกกบัคณุศนิอยูด้่วยกนัตามลำาพงัในลฟิต์โรงแรมแถวพทัยา

น่ะส”ิ จรยิาเอ่ยเสยีงรวั

“ลฟิต์...อ๋อ กแ็ค่บงัเอญิพกัโรงแรมเดยีวกนั ใช้ลฟิต์ตวัเดยีวกนัตอน

ขึ้นห้องพักมันก็แค่นั้น ไม่ใช่ภาพจูบกันสักหน่อย จะเสียหายตรงไหนยะ

นงัจิ๊บ” ลลัน์ลลติถอนหายใจอย่างเบื่อหน่าย

“แต่มนัไม่ใช่แค่นั้นน่ะสหิญงิลลัน์ ยงัมอีกีภาพที่มนัสอดคล้องกบั

ภาพแรก ทำาให้ใครๆ เขาก็คิดว่าแกกับคุณวศินควงกันไปสวีตที่พัทยา” 

จรยิาเอ่ยอย่างร้อนใจ 

“อกีภาพ?...”

“ใช่ กไ็อ้รปูที่แกอยูก่บัเขาในรถไง ดูจากภาพเหมอืนคณุศนิกำาลงัจะ

จูบแกเลยนะ แล้วใต้ภาพยงับรรยายว่าพวกแกกำาลงัมซีมัตงิรองกนัอยู่อ้ะ 

ตกลงเขาทำาอะไรแกในรถจรงิหรอืเปล่าฮหึญงิลลัน์” จรยิาถามอย่างอยากรู้

“แกจะบ้าเหรอนังจิ๊บ ฉันจะไปมีอะไรกับหมอนั่นได้ยังไงฮะ” คน

ถูกกล่าวหาทำาหน้างำ้า เบาเสยีงลงทนัทพีลางเหลอืบตามองสายตาสงสยั

ของหม่อมมารดา แล้วรบีหนัหลงัหลบสายตาจบัสงัเกตคู่นั้นอย่างรวดเรว็

ตัวอย่าง
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“ก็เพื่อคอนโดฯ ที่เราพนันกันไว้ไง แต่ฉันไม่คิดว่าแกจะลงทุนได้

ขนาดนั้นเลยนะเนี่ย”

“ลงทนุป๊ะแกสนิงัจิ๊บ คนอย่างฉนัไม่โลภอยากได้ของของเพื่อนถงึ

ขนาดเอาตวัเข้าแลกหรอกย่ะ ตอนนั้นฉนัเป็นลมแล้วเขาช่วยปฐมพยาบาล

ฉนัต่างหาก ไม่รูว่้าภาพบ้าๆ นั่นมนัหลดุออกมาจากไหน เป็นฝีมอืของใคร

กไ็ม่รู้”

“เกดิอะไรขึ้นหรอืเปล่าฮหึญงิลลัน์” หม่อมโชตริสเอ่ยถามบตุรสาว

ด้วยความสงสยั

“ปละ...เปล่าค่ะหม่อมแม่” เธอรีบส่งยิ้มประจบมารดา “ยายจิ๊บ

โทร. มาขอความช่วยเหลอืจากหญงินดิหน่อยเท่านั้นเอง เดี๋ยวหญงิรบีเข้า

บรษิทัก่อนนะคะ เช้านี้หญงิต้องเข้าประชมุแทนท่านพ่อด้วย” 

เธอกล่าวกบัมารดาก่อนจะกลบัมาคยุกบัเพื่อนต่อ 

“ไว้ตอนบ่ายฉนัจะไปหาแกกแ็ล้วกนั เช้านี้ฉนัมปีระชมุคงไม่มเีวลา

ตอบคำาถามของแกหรอก แกนดันงัพวกนั้นออกมาทเีดยีวเลยนะ ฉนัขี้เกยีจ

พูดหลายรอบ แค่นี้” หม่อมราชวงศ์คนสวยตดัสายแล้วเงยหน้าขึ้นยิ้มกบั

หม่อมมารดา จากนั้นจงึคว้ากระเป๋าถอืเดนิออกจากห้องอาหารเตรยีมเข้า

บรษิทัทนัที

หม่อมโชติรสหรี่ตาลงนิดหนึ่งขณะมองตามแผ่นหลังธิดาคนเดียว

ไปจนร่างเพรียวลับสายตาและรอกระทั่งฝ่ายนั้นขับรถออกจากตำาหนัก 

หม่อมจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นติดต่อหาเพื่อนของบุตรสาว เพื่อซักถามข้อ

ข้องใจทุกอย่างจนคลายความสงสัย แต่กลับหนักใจกับเหตุการณ์ที่เกิด

กบัลลัน์ลลติแทน

“ใครกนั...หญงิลลัน์ไม่เคยยอมไปไหนมาไหนกบัผูช้ายสองต่อสอง

เลยสกัครั้ง แล้วผูช้ายคนนี้เป็นใคร สำาคญักบัลกูหญงิแค่ไหนถงึได้อภสิทิธิ์

มากกว่าผู้ชายคนอื่น” หม่อมโชติรสพึมพำาเบาๆ กับตัวเองก่อนนัยน์ตา 

คู่งามจะเปิดกว้างขึ้นอกีนดิหนึ่ง “หรอืว่า...จะเป็นคนรกัของหญงิลลัน์!!”

ตัวอย่าง
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ชายร่างสูงสมาร์ตในชุดฟอร์มโรงงานสีขาวกำาลังก้มๆ เงยๆ 

อยู่กับการซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตอะไหล่รถยนต์ของ

โรงงานในเครอืบรษิทัพคีวิออโตโมบายพาร์ท จำากดั เขาเป็นหวัหน้าฝ่าย

วศิวกรรมของโรงงานแห่งนี้ซึ่งอยู่ในย่านนวนคร ห่างจากหมู่บ้านที่เขาอยู่

อาศยัไม่มากนกั งานหลกัๆ ของเขาเกี่ยวกบัการควบคมุดูแลบรหิารงาน

เครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน แต่เพราะเขามีความรู้ความสามารถในการ

ใช้ภาษาญี่ปุน่ในระดบัดจีงึต้องทำาหน้าที่ล่ามของบรษิทัควบคูก่บัตำาแหน่ง

หวัหน้าฝ่ายวศิวกรรมเสมอ

“เฮ้ยไอ้ศิน...แกเห็นข่าวคุณหญิงลัลน์หรือยังวะ” กฤษดาร้องทัก

เพื่อนที่ควบตำาแหน่งหวัหน้างานของตวัเองเบาๆ

“ทำาไมฉนัต้องสนใจข่าวผู้หญงิคนนั้นด้วยวะ งานของฉนัน่าสนใจ

กว่าตั้งเยอะ” วศนิยงัก้มหน้าก้มตาอยูก่บัการตั้งโปรแกรมและทดสอบการ

ทำางานของเครื่องจักรที่ทำาค้างอยู่ โดยมลีูกน้องอกีสองคนเป็นลูกมอื

“แกอาจจะไม่จำาเป็นต้องสนใจข่าวคุณหญิงลัลน์ถ้าเนื้อหาในข่าว

นั้นจะไม่เกี่ยวกับแกด้วย ที่สำาคัญภาพของแกมันฟ้องว่ะไอ้ศินว่าข่าวนี้

เกี่ยวกับแกโดยตรงเลยเพื่อน” กฤษดาอธิบายยาวเหยียดพร้อมกับยื่น

หนงัสอืพมิพ์บนัเทงิฉบบัใหม่ล่าสดุที่เพิ่งซื้อตดิมอืมาจากร้านค้าสะดวกซื้อ

ข้างโรงงานให้เพื่อน

วศินหยุดมือที่กำาลังตั้งค่าเครื่องเงยหน้าขึ้นมองเพื่อนด้วยสายตา

สงสยั ก่อนจะหลบุตาลงตำ่าจ้องมองหนงัสอืพมิพ์ที่กฤษดาพบัครึ่งโชว์ภาพ

ต้นเหตุของเนื้อข่าวให้เขาดู ภาพตรงหน้าทำาให้คิ้วเข้มขมวดเป็นปมด้วย

ความคาดไม่ถงึและไม่คดิว่าจะเกดิขึ้นกบัตวัเอง

หวัหน้าฝ่ายคนเก่งกระชากหนงัสอืพมิพ์บนัเทงิฉบบัดงักล่าวมาคลี่

อ่านเนื้อหาใต้ภาพทนัทด้ีวยความหงดุหงดิ ภาพข่าวที่มมุกล้องชวนให้คดิ

ลกึ ทำาให้นกัข่าวใส่สตีไีข่ลงในข้อความบรรยายไปในทางเสยีหายได้สบาย 

ดวงตาพริ้มหลบัของหญงิสาวกบัการโน้มใบหน้าตำ่าจนปลายจมกูฝ่ายชาย

ตัวอย่าง
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ใกล้ชิดนวลแก้มของเธอ ประกอบกับสายตาอ่อนโยนของเขาที่ทอดมอง

ทำาให้ดูเหมือนทั้งคู่กำาลังตกอยู่ในห้วงแห่งภวังค์ที่มเีพยีงกนัและกัน ทั้งที่

ความจรงิต่างจากนั้นลบิลบักต็ามที

“ทำาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้วะเนี่ย” หัวหน้าฝ่ายคนเก่งบ่นพึมพำา

ขณะกวาดสายตาไล่อ่านเนื้อหาใต้ภาพ

“ใครๆ กต้็องอยากรูจ้กัคู่รกัของหม่อมราชวงศ์หญงิลลัน์ลลติ วษิณ-ุ

รังสรรค์กันทั้งนั้น คราวนี้แกดังเป็นพลุแตกแน่ไอ้ศิน” กฤษดาเอ่ยอย่าง

มั่นใจ

“แกพูดบ้าอะไรของแกวะ แกเองกร็ู้ดวี่าฉนักบัคณุหญงิแทบจะไม่ 

รูจ้กักนัด้วยซำ้า อย่าทะลึ่งพูดพล่อยๆ ให้ผูห้ญงิเขาเสยีหายสวิะ ฐานะของ

เธอกับฉันมันต่างกันไกล อย่าเที่ยวเอาลมปากของแกมาดึงชื่อเสียงของ

เธอให้ตกตำ่าเลยไอ้กรชิ” วศนิตำาหนเิพื่อนด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

“ถึงฉันไม่พูดแต่คนที่เห็นภาพและอ่านเนื้อหาที่บรรยายไว้ก็ต้อง 

คดิกนัทั้งนั้นละวะว่าแกกบัคณุหญงิลลัน์กำาลงัพลอดรกักนัอยู ่ในรปูตาแก

ฉำ่าซะขนาดนั้น แถมคุณหญิงก็หลับตาพริ้มราวเจ้าหญิงนิทรารอจุมพิต

ปลกุจากเจ้าชาย เคยได้ยนิไหมวะเพื่อนไอ้ที่เขาพูดกนัว่าจำาเลยจำานนต่อ

หลกัฐานเพราะมนัฟ้องด้วยภาพน่ะ กรณเีดยีวกบัเรื่องของแกกบัคณุหญงิ

ลลัน์เลยว่ะ”

ภาพและข่าวของหม่อมราชวงศ์สาวเป็นที่กล่าวขวัญในวงสังคม

ทนัททีี่หนงัสอืพมิพ์บนัเทงิฉบบัดงักล่าวถกูวางจำาหน่าย ข้อมลูและรปูภาพ

ทางโซเชยีลเนต็เวร์ิกถกูค้นหาและวพิากษ์วจิารณ์จนเป็นกระแสดงั ประวตัิ

ของชายหนุ่มในภาพกลายเป็นที่จบัตามองของผู้คนในแวดวงไฮโซ

เกษแก้วตกใจกับเนื้อหาในข่าวและภาพของบุตรชายกับ

ลูกสาวเพื่อนรักในครั้งแรกที่ได้อ่าน เพราะไม่คิดว่าทั้งคู่จะรู้จักและ 

สนิทสนมกันขนาดนั้น แต่เมื่อคลายความตกใจก็กลับตื่นเต้นยินดีเพราะ

ตัวอย่าง
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อยู่ๆ ความหวงัของเธอกก็ำาลงัจะกลายเป็นจรงิ แต่เธอไม่เชื่อเนื้อหาของ

ข่าวถงึแม้จะไม่รู้ว่าเกดิภาพและเรื่องราวขึ้นได้อย่างไร เธอกม็ั่นใจว่าข่าว

นี้ไม่ใช่ความจรงิ วศนิกบัลลัน์ลลติไม่มทีางทำาเรื่องแบบนี้แน่ๆ

หนังสือพิมพ์บันเทิงยังอยู่ในมือขณะที่เกษแก้วรีบต่อสายถึงเพื่อน

รกั “พระพาย เธอเหน็ข่าวหญงิลลัน์กบัตาวศนิหรอืยงัจ๊ะ” ทนัททีี่เพื่อนรกั

รบัสาย เกษแก้วกร็บีเข้าเรื่อง

“ยงัไม่ได้อ่าน...แต่พอจะรู้คร่าวๆ จากเพื่อนหญิงลลัน์มาบ้างแล้ว

ละ” หม่อมโชตริสผ่อนลมหายใจเบาๆ

“ฉันไม่รู้เลยว่าตาวศินสนิทกับหญิงลัลน์ถึงขนาดไปไหนมาไหน 

ด้วยกนัแบบนี้” เกษแก้วเล่าให้เพื่อนฟังด้วยนำ้าเสยีงร้อนใจ

“ฉนัคดิว่าน่าจะเป็นเรื่องบงัเอญิมากกว่า คนืที่ลูกอยู่พทัยา เขาก็

เล่าให้ฉนัฟังเหมอืนกนัว่าเจอวศนิ แต่ฉนัเชื่อว่าลูกของเราไม่ได้เป็นอย่าง

ที่ข่าวหนงัสอืพมิพ์นั่นลงแน่ๆ”

“ฉันเองก็มั่นใจว่าหญิงลัลน์กับตาวศินไม่ได้ทำาเรื่องพวกนั้นแน่  

แต่ลูกชายฉันก็ทำาให้ลูกสาวเธอเสียชื่อเสียง ฉันว่าฉันควรรับผิดชอบนะ

พระพาย” เกษแก้วรบีเกริ่นกบัเพื่อน

“รบัผดิชอบ?” 

“ใช่ ตาวศนิควรออกมาแก้ข่าวให้หญงิลลัน์ เดี๋ยวฉนัจะจดัการเรื่อง

นี้เอง เธอไม่ต้องห่วง ฉันฝากขอประทานอภัยท่านชายด้วยที่ลูกชายฉัน

สร้างความเสื่อมเสยีให้หญงิลลัน์แบบนี้”

“เรื่องราวมันเป็นมายังไงเรายังไม่รู้กันเลยนะจ๊ะเกษ ฉันว่าเอาไว้

รอถามเด็กๆ ดูก่อนดีกว่าไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราค่อยหาวิธีแก้ไข” 

หม่อมโชตริสเอ่ยอย่างใจเยน็

“ไม่ว่าจะเกดิขึ้นได้ยงัไง หญงิลลัน์กเ็ป็นฝ่ายเสยีชื่อเสยีง เพราะ-

ฉะนั้นตาวศนิควรแก้ข่าวให้น้องก่อน เดี๋ยวฉนัจดัการเรื่องนี้เรยีบร้อยแล้ว

จะพาลูกชายตัวดีไปขอประทานอภัยกับท่านชายที่วังอีกทีนะจ๊ะพระพาย 
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แล้วฉนัจะโทร. หาเธอใหม่นะ” เกษแก้วสรปุก่อนตดัสายเพื่อนโดยไม่รอ

ฟังคำาท้วงตงิ และรบีติดต่อบตุรชายทนัที

เลขหมายที่โชว์บนหน้าจอสมาร์ตโฟนในมือทำาให้วศินผ่อน

ลมหายใจยาวก่อนจะกดรับสาย พอจะเดาออกว่าเรื่องร้อนใจใดทำาให้

มารดาโทร. หาเขาในเวลางาน

“ตาวศิน เย็นนี้เลิกงานแล้วห้ามไปไหนนะ พ่อกับแม่กำาลังจะไป 

หาเราที่บ้าน เย็นนี้เราต้องคุยกัน” คนเป็นแม่ออกคำาสั่งทันทีที่บุตรชาย 

รบัสาย

“แม่อ่านข่าวนั่นแล้วเหรอครับ” เขาถอนหายใจแรงระบายความ

หงดุหงดิเมื่อได้ยนิเสยีงเคร่งครดัของมารดา

“ใช่ ลูกต้องเคลยีร์ข่าวนี้ให้น้องนะ จะปล่อยให้น้องเสยีหายไม่ได้ 

หญงิลลัน์เป็นลูกสาวเพื่อนรกัของแม่” 

“ลูกสาวเพื่อนรกัของแม่!...” เขาทวนประโยคของมารดางงๆ

“หญิงลัลน์เป็นลูกสาวคุณน้าหม่อมโชติรส ตาวศินจำาท่านได ้

หรอืเปล่า” เกษแก้วทวนความทรงจำาให้บตุรชายด้วยนำ้าสยีงอ่อนโยน

“ผมรู้จกัคุณน้าด้วยหรอืครบั ทำาไมผมนกึไม่ออกเลย” 

ลกูชายขมวดคิ้ว พยายามทบทวนความทรงจำา เขาไม่คดิว่ามารดา

จะมเีพื่อนในวงสงัคมไฮโซ เพราะเธอเป็นแค่ภรรยาพ่อค้าขายผ้าในตลาด

เมืองสุพรรณ ชีวิตความเป็นอยู่ธรรมดาเกินกว่าจะมีเพื่อนสนิทเป็นคน 

ในวงสงัคม

“ลกูคงจำาท่านไม่ได้ วนัแม่เมื่อสองปีก่อนเราบงัเอญิเจอน้าพระพาย

ด้วยกนัไงจ๊ะ...ที่ศนิพาแม่ไปกนิข้าวน่ะลูก” 

“วันแม่...อ๋อครับ ผมพอจะนึกออกแล้ว แต่แม่จะให้ผมทำายังไง 

ในเมื่อมนัไม่ใช่ความผดิผม เรา ผมหมายถงึผมกบัคณุหญงิไม่ได้ทำาเรื่อง

แบบนั้น ภาพนั้นเป็นแค่มุมกล้องที่พวกนักข่าวจงใจเอามาใส่สีตีไข่กัน 
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เอาเอง” เขาพอจะนึกออกแล้วว่าเคยพบมารดาคุณหญิงลัลน์เมื่อไร 

แต่เหตกุารณ์ที่เกดิกไ็ม่ใช่ความผดิของเขา มนัเป็นแค่เรื่องเข้าใจผดิ

“ไว้เราค่อยคุยกัน แม่กำาลังจะไปบอกพ่อให้เก็บร้าน แค่นี้ก่อน 

นะลูกเย็นนี้เจอกัน” เกษแก้วเอ่ยและตัดสายบุตรชายทันทีตามด้วยการ

ปิดเครื่องปฏิเสธการติดต่อจากทุกคน ก่อนจะรีบลงไปหาสามีที่กำาลัง 

ขายสนิค้าอยู่ด้านล่างของตกึ 

ครอบครัวของเกษแก้วอาศัยอยู่ในตึกแถวสามชั้นกลางเก่ากลาง

ใหม่ใกล้ตลาดในอำาเภอเมอืงสพุรรณบรุมีานานเท่ากบัอายขุองวศนิ ตั้งแต่

ครั้งที่เธอเพิ่งศึกษาจบปริญญาตรีใหม่ๆ และถูกบิดากีดกันความรัก

ระหว่างเธอกับนักศึกษาหนุ่มรุ่นพี่ซึ่งมีฐานะแตกต่างกันชนิดคนละสังคม

เลยทเีดยีว เธอจงึตดัสนิใจหนจีากบ้านมาอยู่กบัวเิชยีรผู้เป็นสาม ีตดัขาด

การตดิต่อกบับดิามารดาโดยสิ้นเชงิ

กระทั่งวศินอายุครบสามปี เกษแก้วจึงได้กลับไปหาบิดามารดา 

แต่เป็นการพบที่สร้างความปวดร้าวให้เกษแก้วมากที่สุดเมื่อได้พบเพียง

ร่างไร้วิญญาณของผู้เป็นบิดาเท่านั้น นำ้าตาของมารดาบีบคั้นหัวใจของ

เธอจนแทบแหลกสลายไปในวินาทีนั้น ความสำานึกกลายเป็นตราบาป

ตดิตวัมาจนถงึปัจจบุนั แม้ว่ามารดาจะอโหสกิรรมและให้อภยัลูกอกตญัญู

เช่นเธอแล้วกต็าม แต่เพราะยงัไม่ได้รบัการให้อภยัจากบดิาที่สิ้นไป ความ

รู้สกึผดิจงึยงัฝังแน่นสลกัลงกลางใจเธอมาโดยตลอด

เกษแก้วไม่เคยเอ่ยถงึอดตีของตวัเองกบัใครอกีเลย และเลอืกที่จะ

เป็นนางเกษแก้ว เวชกรวากูล มากกว่าเจ้าเกษแก้ว รศัมตีะวนั ปิดฉาก

ฐานนัดรไว้เพยีงในความทรงจำา ปัจจบุนัเธอเป็นเพยีงภรรยาพ่อค้าผ้าไหม

ธรรมดาๆ คนหนึ่งเท่านั้น ทรพัย์สมบตัทิี่มารดายกให้หลงับดิาสิ้นบญุถูก

เกบ็รกัษาไว้เพื่อมอบให้วศนิในวนัที่เธอสิ้นลม   

“พี่เชยีร คะเกบ็ร้านเถอะค่ะ เราจะไปหาตาวศนิกนั” เกษแก้วเอ่ย

กบัสามทีี่กำาลงัวุ่นวายอยู่กบัเอกสารบญัชทีี่กองเตม็โต๊ะทำางาน

ตัวอย่าง
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“เกดิอะไรขึ้นกบัลกูหรอืเปล่า ทำาไมอยู่ๆ  ถงึจะไปหาตาศนิกะทนัหนั

อย่างนี้ฮคึณุเกษ” สามถีามด้วยความไม่สบายใจ

“เปล่าค่ะ ตอนนี้ตาวศินของเรายังไม่เป็นอะไรหรอกค่ะแต่ถ้าเรา 

ไม่รบีไปจดัการแก้ข่าวตาวศนิกบัหญงิลลัน์ละก.็..ท่านชายธนัต้องเอาเรื่อง

ตาวศนิของเราแน่ๆ เลยค่ะพี่เชยีร” 

“ท่านชายธัน...สวามีของพระพายน่ะเหรอ” ชายสูงวัยขมวดคิ้ว 

เลก็น้อย

“ใช่ค่ะ ตาวศนิของเราทำาให้ลูกสาวของท่านเสยีชื่อ ท่านชายต้อง

กริ้วลกูของเรามากๆ แน่คะพี่เชยีร” หญงิวยักลางคนเอ่ยอย่างไม่สบายใจ

“ตาศนิไปทำาอะไร...” เขาเอ่ยถาม

วิเชียรหนักใจและกังวลแทนวศินหลังจากฟังภรรยาเล่าเรื่องราวที่

เธอรบัรู้มาจากหนงัสอืพมิพ์บนัเทงิและจากการบอกเล่าของหม่อมโชตริส

และบตุรชายจบ

ขณะทีท่กุคนกำาลงัวุน่วายไม่สบายใจกนัอยูน่ัน้ หนงัสอืพมิพ์

ฉบบัที่มภีาพข่าวของวศนิกบัหม่อมราชวงศ์ลลัน์ลลติกท็ำาใหร้าชนกิลุสาว

หวัเสยีอย่างแรง อารมณ์หงดุหงดิทำาให้เธอฟังการประชมุแทบจะไม่รูเ้รื่อง

เพราะมัวแต่โมโหนักข่าวสาวคู่อริ ลัลน์ลลิตไม่รู้ว่าลีลาวดีได้ภาพหลุด 

เซตนี้มาได้ยังไง ถึงเธอจะไม่แคร์ข่าวใส่สีตีไข่พวกนี้เท่าไรนักแต่ก็โมโหที่

ถูกนักข่าวสาวลิดรอนสิทธิมนุษยชน ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ 

ทั้งๆ ที่เธอไม่ใช่ดาราจะได้อยู่ในความสนใจของประชาชน ถ้าลลีาวดจีะ

ไม่โจมตเีธอด้วยข่าวบ่อยๆ จนเธอกลายเป็นไฮโซคนดงัที่อยูใ่นความสนใจ

ของสาธารณชนแบบนี้

“หญิงต้องขอโทษทุกท่านด้วยนะคะที่วันนี้หญิงไม่มีสมาธิในการ

ฟังการประชุมเท่าไหร่นัก เลยยังไม่สามารถออกความคิดเห็นกับเรื่องที่ 

ทุกท่านเสนอมาตอนนี้ได้ และหญิงต้องขอยกเลิกการประชุมเพียงเท่านี้

ตัวอย่าง
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ก่อนค่ะ” เธอกวาดสายตามองคณะผู้บรหิารแผนกต่างๆ ของบรษิทัอย่าง

ขอโทษก่อนจะหนัไปมองเลขาฯ ของบดิา 

“คุณยุช่วยสรุปรายละเอียดการประชุมไว้ให้ท่านพ่อทรงพิจารณา

พรุง่นี้ด้วยแล้วกนันะคะ” หลงัเอ่ยกบัเลขาฯ จบหญงิสาวกห็ยดักายลกุขึ้น

ยนื และขอตวัจากที่ประชมุทนัที

“คุณหญิงจะออกไปธุระข้างนอกหรือเปล่าคะ” ยุวดี เลขาฯ วัย

สามสบิเศษเอ่ยถามด้วยนำ้าเสยีงนอบน้อม

“อมื...มอีะไรเหรอคะ” ราชนกิลุสาวชะงกัเท้าหนักลบัมามองเลขาฯ 

สาวนดิหนึ่งก่อนตอบ

“ไม่ทราบว่าคณุหญงิลมืนดัคณุพทิยาธรเที่ยงนี้หรอืเปล่าคะ” ยวุดี

เตอืนความทรงจำา

“จริงสิ...หญิงติดนัดอาพีทตอนเที่ยงนี่ ขอบคุณนะคุณยุที่เตือน 

เดี๋ยวหญิงจะโทร. หาอาพีทเอง” เธอเอ่ยพร้อมกับหยิบโทรศัพท์ขึ้นกด 

เลขหมายพร้อมกบัก้าวเดนิฉบัๆ ตรงไปยงัลฟิต์ 

“อาพทีขา หญงิเองนะคะ” ลลัน์ลลติกรอกเสยีงหวานไปตามสาย

เมื่ออกีฝ่ายรบัสายขณะที่เธอกำาลงัโดยสารลฟิต์ลงไปชั้นล่างของตกึ

“ว่ายงัไงจ๊ะหญงิลลัน์ เรานดักนัตอนเที่ยงไม่ใช่หรอืไงฮ ึอย่าบอก

ว่าจะเบี้ยวนดัอานะ” ผู้สูงวยัถามด้วยนำ้าเสยีงเอน็ดู

“หญิงกค็ดิถงึอาพที น้าพมิพ์ แล้วกน็ายพฒุเหมอืนกนันะคะ ไม่มี

ทางเบี้ยวนดัแน่ๆ ค่ะ” 

เธอส่งเสียงประจบไปถึง พิทยาธร ดีแลนด์ อดีตคนรักเก่าของ

หม่อมโชติรสที่ปัจจุบันกลายเป็นสามีของพิมพ์ลักษณ์ ญาติผู้น้องของ

หม่อมโชตริส ตามศกัดิ์เธอเป็นหลานน้าของพมิพ์ลกัษณ์ พทิยาธรจงึเป็น

น้าเขย แต่เธอเรยีกเขาว่าอามาตลอดจนตดิปาก 

“หึๆ ...คดิถงึแต่ไม่เคยว่างไปเยี่ยมอากบัน้าพมิพ์เลยนี่เราน่ะ นี่ถ้า

นายพุฒไม่ได้มาฝึกงานที่บริษัทเรา มีหวังอากับน้าพิมพ์ไม่ได้เจอเราแน่

ตัวอย่าง
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หญงิลลัน์” ปลายสายหวัเราะเบาๆ

“โธ่ อาพทีขา หญงิหาเวลาว่างไม่ค่อยได้จรงิๆ ค่ะ ต้องโทษท่านพ่อ

ที่ชอบทิ้งงานไว้ให้หญงิ ส่วนองค์เองกช็อบชวนหม่อมแม่เที่ยวนั่นเที่ยวนี่

บ่อยจนหญงิไม่มเีวลาว่างเลยค่ะ” เธอโยนความผดิให้บดิาหน้าตาเฉย

“จรงิน่ะหรอื...ไม่ใช่ว่าเรามแีฟนแล้วเลยไม่มเีวลาให้อากบัน้าพมิพ์

หรอืไงฮ”ึ ปลายสายเย้าด้วยความเอน็ดู

“ไม่มีสักหน่อย หญิงยังโสดสนิทนะคะอาพีทขา” หม่อมราชวงศ์

สาวปฏเิสธเสยีงสูงขณะก้าวออกจากลฟิต์แล้วเดนิผ่านเคาน์เตอร์ประชา-

สมัพนัธ์ของบรษิทั พนกังานรบีเปิดประตูอำานวยความสะดวกให้ทนัที

“พูดแบบนี้นายศินของอาก็อกหักแย่สิฮึ” พิทยาธรเย้าหลานสาว

อย่างอารมณ์ดี

“นายศนิ...อาพทีรูจ้กัหมอนั่นด้วยเหรอคะ” หลานสาวทำาตาโตและ

ชะงกัเท้าที่กำาลงัจะก้าวขึ้นรถไปจงัหวะหนึ่ง

“แม่เรากบัแม่นายศนิเป็นรุน่น้องของอา เรยีนมหาวทิยาลยัเดยีวกนั 

ทำาไมอาจะไม่รูจ้กัลกูของเกษแก้วล่ะฮ ึแต่...นายศนิเขาแกกวา่เราหลายปี

ไม่ใช่หรอืไงฮหึญงิลลัน์ ทำาไมไปเรยีกพี่เขาว่าหมอนั่นล่ะ หรอืว่าเรากบัเขา

มปีัญหาอะไรกนั” พทิยาธรอธบิายแล้วถามด้วยความสงสยั

“เปล่าค่ะ หญิงกับเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกัน แต่เราไม่ได้รู้จักกัน

อย่างเป็นทางการหรอกค่ะอาพที เรื่องมนับงัเอญิจนน่าเกลยีด อาพทีคง

เหน็ข่าวนั่นแล้วถงึนกึว่าหญงิกบัเขาสนทิกนัใช่ไหมคะ” ลลัน์ลลติสอดตวั

เข้าไปในรถแล้วสตาร์ตเครื่องยนต์

“น้าพมิพ์เขาเอามาให้ดูเมื่อสกัครู่ อายงัแปลกใจว่าเรากบันายศนิ

ไปคบหากนัตอนไหน” 

“หญิงกับหมอนั่น เอ่อ...คุณวศินแทบจะไม่รู้จักกันเลยค่ะอาพีท  

ตวัเขาเองยงัไม่รูด้้วยซำ้าว่าหญงิเป็นลกูสาวหม่อมแม่ซึ่งเป็นเพื่อนสนทิของ

น้าเกษ” 

ตัวอย่าง
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“อ้าว...แล้วทำาไมเป็นข่าวแบบนั้นขึ้นได้ล่ะ”

“เดี๋ยวหญิงไปอธิบายให้อาพีทกับน้าพิมพ์ฟังค่ะ ป่านนี้ไม่รู้ว่า

หม่อมแม่กบัท่านพ่อเหน็ข่าวบ้าๆ นั่นหรอืยงั หญงิกลวัท่านพ่อกริ้วจะแย่ 

อาพีทกับน้าพิมพ์ต้องช่วยหญิงอธิบายนะคะ” เธอบอกปลายสายพร้อม

กบัเคลื่อนรถออกจากบรษิทั

“อาว่าท่านชายต้องกริ้วนายศนิมากแน่ๆ งานนี้”

“กริ้วคณุวศนิ แต่หญงิจะถูกเอด็น่ะสคิะอาพที มหีวงัคราวนี้หญงิ

โดนท่านพ่อจับตามองตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแน่เชียว” เธอบ่นอย่างรู้ชะตา

กรรมของตวัเอง ท่านพ่อขึ้นชื่อนกัเรื่องความหวง โดยเฉพาะหวงบตุรสาว

ท่านชายธเนศวรไม่ทรงเป็นรองใครอย่างแน่นอน

ตัวอย่าง




