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ผลงานเรื่องอื่น   ๆ   ของ  ทักษิณา

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

กลรักลิขิตใจ

เรือนล้อมรัก

ลางเสน่หา

เคียงขวัญ

เพียงตะวัน...หวานใจ

ม่านมนต์รัก

บ่วงอธิฏฐาน

เล่ห์เชลย
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โอบรักใต้เงาจันทร์

ทักษิณา
เขียน

สํ า นั ก พิ ม พ์ อ รุ ณ   ก รุ ง เ ท พ ม ห า น ค ร  
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ผู้เขียน ทักษิณา
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“Love  Square  ชวนคุณหยุดพัก  มาเติมรักให้เต็มใจ”

 เพราะรักแท้ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ  เพียงแค่คุณพบคนที่ใช่  และ 

ต่างมีหัวใจที่พร้อมจะให้อภัยและหวังดีต่อกันเสมอ  เพียงเท่านี้คุณก็มีความรัก 

ที่แสนหวานแล้ว

  เกเบรียล  หนุ่มลูกครึ ่งอังกฤษ   -   ซาฮีล  เดินทางรอนแรมหลบหนีความ 

ปวดร้าวเพ่ือมาพักใจในประเทศท่ีไม่มีใครรู้จักเขา  ท่ีน่ีเขาได้พบกับ มนมาส  หญิงสาว 

คนหนึ่งที่ไม่เพอร์เฟ็กต์  ไม่เข้าตา  แต่เธอกลับเข้าใจเขา...และเมื่อมองดี   ๆ  เธอ 

กลับงามทั้งกายและใจอย่างไม่น่าเชื ่อ  แถมเวลาได้อยู่ใกล้  หัวใจก็พองฟูอย่าง 

ไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อน  แม้แต่กับคนที่หักอกเขาก็เถอะ

 งานนี้เกเบรียล  เพลย์บอยจอมเอาแต่ใจไร้เหตุผลอย่างเขาย่อมไม่ปล่อยให ้

คนที่หมายตาหลุดมือแน่! 

                    

สำนักพิมพ์อรุณ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

 แฟน   ๆ   สำนักพิมพ์อรุณสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่  www.facebook.com/baanarunclub  

หรือคุยกับ   บ.ก.ที่  www.facebook.com/baanarun

 ใครที่มีไฟฝันสามารถส่งผลงานมาได้ที่  baanarun@amarin.co.th 

 ท่านที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพ์ไปทำละครหรือภาพยนตร์  สามารถติดต่อได้ที ่

โทร.   ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙  ต่อ  ๔๙๒๗

คำนำสำนักพิมพ์
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 นิยายเร่ืองน้ีมีจุดเร่ิมต้นมาจากหลายอย่างท่ีบรรจบกันได้อย่างลงตัว  ท้ังเร่ือง 

ของเกเบรียลตัวร้าย  ซึ ่งคิดพล็อตเอาไว้นานแล้วว่าจะเขียนเรื ่องของเขาคนนี้  

เลยลองจับเอาประเด็นหลายอย่างมารวมกัน  แล้วก็ได้มาเป็น   โอบรักใต้เงาจันทร ์ 

นิยายรักโรแมนติกปนดราม่านิดหน่อยเรื่องนี้ละค่ะ

  โอบรักใต้เงาจันทร ์ เป็นเรื่องราวที่เริ่มมาจากจุดผิดพลาดในชีวิตของเกเบรียล 

พระเอกของเรา  จนเขาต้องเซซังมาเมืองไทย  และได้รู ้จ ักคุ ้นเคยกับมนมาส  

หญิงสาวเจ้าของกิจการห้องเช่าที่คอยดูแลเอาใจใส่พระเอกเจ้าอารมณ์  เหวี่ยงวีน 

เอาแต่ใจของเรา...การพบกันของทั้งคู่ก่อเกิดเรื่องราวมากมาย  ทั้งจากอดีตของเขา 

และเธอ  รวมทั้งอุปสรรคของความแตกต่างที่ต้องฟันฝ่าพิสูจน์ความรักไปด้วยกัน

 อยากให้ท่านผู้อ่านได้ติดตามและช่วยเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ด้วยนะคะ

 สุดท้ายนี ้  ขอบพระคุณสำนักพิมพ์อรุณและกองบรรณาธิการทุกท่าน  

ตลอดจนผู้อ่านทุกท่านที่ให้โอกาสหยิบ  โอบรักใต้เงาจันทร์   ขึ้นมานะคะ  ขอบคุณ 

มาก   ๆ   เลยค่ะ 

                 

ทักษิณาค่ะ

พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

                     

  หมายเหตุ  ชื่อตัวละคร  สถานที่ทั ้งหมดในนิยายเป็นเรื่องสมมติขึ้น  ผิดพลาดประการใด  

ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วย

คำนำผู้เขียน
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  ตราบเท่าที่ได้อยู่ในอ้อมกอดของพระจันทร์ดวงนี ้ หัวใจ 

ของเขาเหมือนได้พบที่พักพิงแท้จริง  การดิ้นรนตามหาสิ้นสุดลง 

เมื่อได้พบกับเธอ  พระจันทร์ที่งดงาม  ทอแสงอบอุ่นและอ่อนโยน 

ที่สุด...พระจันทร์ที่เกิดมา   ‘เพื่อเขา’   เพียงคนเดียวตลอดไป
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บ้านเรือนไทย   สร้างจากไม้แบบเรียบง่ายหลังใหญ่  ผ่านการ 

ซ่อมแซมมาแล้วหลายต่อหลายครั้งหลัง  ตั้งตระหง่านอยู่ริมท่าน้ำ  ติดกับลำคลอง 

สายหนึ่งซึ่งแตกแขนงมาจากลำน้ำแม่กลอง  แต่เพราะมิได้อยู่ในจุดที่นักท่องเที่ยว 

นิยม  ทำให้บริเวณนี้เงียบสงบกว่าจุดท่องเที่ยวทั่ว   ๆ   ไป 

มนมาสชอบบรรยากาศบ้านเรือนไทยริมน้ำของนวลนภา  มารดาบุญธรรม  

ถึงแม้เป็นเพียงชุมชนเล็ก   ๆ  แต่ความเงียบสงบและสวยงามของที่นี ่  ก็ทำให้มี 

นักท่องเที่ยวแวะเวียนมาใช้บริการห้องเช่าของนวลนภาไม่ขาด

“แย่แล้วพี่มาสแย่แล้วพี่มาส  แย่แล้ว  เร็วเข้าพี่!��

หญิงสาวใบหน้าเรียวรูปไข่  เครื่องหน้าคมเด่น  ซึ่งกำลังไล่สายตาไปตาม 

ตัวเลขในสมุดบัญชีเล่มเขื่องถึงกับสะดุดกึก  สมาธิแตกซ่านในทันทีที่เสียงแหลม 

เล็กของเด็กชายร้องดังขึ้น  พร้อมร่างเล็กผอมวิ่งกระหืดกระหอบหน้าตาตื่นลงส้น 

ตึง   ๆ   ขึ้นมาบนบ้าน

“�อม�อม  มีเรื่องอะไร��  หญิงสาวใบหน้าเรียวละมุน  ผิวขาวอมชมพูผุดผ่อง  

เครื่องหน้าไม่หวานสะดุดตา  แต่ก็สะสวยได้รูปทุกชิ้น  �ดยเฉพาะคิ้วเรียวและ 

ดวงตาดำขลับซึ่งบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นจริงจังของเจ้าตัว

มนมาสเป็นคนที่พึ ่งได้เสมอ  �อม  หรือเด็กชายองค์เทพ  จึงยกให้เป็น 
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ทักษิณา

พี่ใหญ่  ออกหน้าให้ทุกเรื่อง

“ก็นาย�รั่งคนที่มาเช่าบ้านป�าภาอยู่น่ะสิก็นาย�รั่งคนที่มาเช่าบ้านป�าภาอยู่น่ะสิ  ตอนนี้ไปมีเรื่องกับพี่ณัฐในตลาด 

แน่ะ��

“นาย�รั่ง���คุณเกเบรียลน่ะเหรอ�นาย�รั่ง���คุณเกเบรียลน่ะเหรอ��  มนมาสพึมพำ  ตอนนี้ชาวต่างชาติที่มา 

เช่าบ้านนวลนภาแบบไม่มีกำหนดก็มีคนเดียว

เกเบรียล  รัสเซล  หนุ่ มต่างชาติผิวขาว  แต่ใบหน้าคมเข้ม  หล่อเหลา 

ราวกับภาพวาดคนนั้น!

“ใช่เลยพี่มาสใช่เลยพี่มาส  นาย�รั่งนั่นละ  พี่มาสรีบไปดูหน่อยเหอะ  ป่านนี้จะเป็น 

ยังไงบ้างก็ไม่รู้��  เด็กชายพยักหน้าหงึก   ๆ   รีบบอกปากคอสั่น  มนมาสเองก็ถึงกับ 

�ยนสมุดบัญชีปลิวหวือ  รีบวิ่งลงบันไดทันที

ร่างปราดเปรียวในชุดเสื้อยืดสีขาวสวมทับด้วยเสื้อเชิ้ตลายสกอตพับแขน 

ทะมัดทะแมง  และกางเกงขายาวสามส่วนพอดีตัว  ลากรองเท้าแตะฟองน้ำ  วิ่ง 

ตรงดิ่งออกจากบ้านด้านที่ติดกับลำคลอง  มุ่งหน้าไปตามถนนปูนซีเมนต์เล็ก   ๆ 

ซึ่งขนานไปตลอดแนวคลอง  ก่อนจะมุ่งหน้าไปที่ตลาดนัดขายสินค้าสำหรับผู้คน 

ในชุมชน

เกเบรียลคงไปหาอะไรรับประทาน  หลังจากที ่เอาแต่หมกตัวอยู ่ในห้อง 

มาทั้งวัน  แต่มันแย่ตรงที่เขาพูดภาษาไทยไม่ได้เลย  ตลอดเวลาเกือบสองเดือน 

ที่อีก�่ายมาเช่าห้อง  เธอเป็นคนจัดการเรื่องอาหารการกินให้เขาประจำ

หญิงสาววิ ่งพลางกวาดตามองหาเขา  แต่ไม่พบ  และดันเจอใครอีกคน 

เข้าก่อน

“อ้าวอ้าว  มาส  มาซื้อของเหรอ��

มนมาสหยุด�ีเท้า  หันขวับไปสบตากับหญิงสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอ 

แต่�่ายนั้นรูปร่างบอบบางอ้อนแอ้นกว่า  ใบหน้าคมสวย  เจ้าตัวแต่งกายเสื้อยืด 

ตัวเล็กเอวลอยสั้นเต่อและกางเกงยีนขาสั้นกุดอวดขาเรียวสวย  อวดส่วนสัดชัดเจน

มนมาสคงไม่เสียเวลาเลย  หาก�่ายนั ้นไม่ใช่ลูกบุญธรรมของนวลนภา 

อีกคน 

“ไม่ได้มาซื้อของหรอกไม่ได้มาซื้อของหรอก  มาหาคุณเกเบรียลน่ะ  เธอเห็นเขาบ้างหรือเปล่าตา��
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โอบรักใต้เงาจันทร์

“ไม่เห็นนะไม่เห็นนะ  ฉันเพิ่งออกจากร้านเสริมสวยมา  ยังไม่เจอใครเลย��  กันตา 

เบ้หน้า  อารมณ์ขุ ่นมัวขึ ้นมาทันทีเมื ่อนึกถึงเกเบรียล  �รั ่งเงินหนา  หน้าตา 

หล่อเลิศสุดเพอร์เฟ็กต์  เสียอย่างเดียว  แล้วก็เป็นข้อที ่ร้ายแรงที่สุดเสียด้วย  

คนบ้านั่นมันไม่สนใจเธอ

เธอทั้งยิ ้มหวานหว่านเสน่ห์  ทั้งทอดสะพานให้ก็ยังแข็งทื่อ  เอาแต่นอน 

กอดขวดเหล้า  ทำตัวอย่างกับกำลังสิ้น�ลก  สุดท้ายกันตาจึงสาปส่งอีก�่าย  แถม 

นับวัน�่ายนั้นก็ยิ ่งปล่อยตัวจนหนวดเครารกครึ้ม  กลบความหล่อเหลาคมเข้ม 

ที่เธอเคยเห็นครั้งแรกไปจนสิ้น 

ในเมื่อเขาไม่สนใจเธอ  แล้วเรื่องอะไรที่   ‘สวยเลือกได้�สวยเลือกได้��  อย่างกันตาจะต้องไป 

งอนง้อให้เสียเวลา  เกเบรียล  รัสเซล  ก็แค่�รั่งขี้นก  ไม่ใช่เศรษฐีเจ้าของบ่อน้ำมัน 

ที่ไหนสักหน่อย

“ถ้าเจอเขาถ้าเจอเขา  �ทร�บอกฉันด้วยนะยายตา  เข้าใจนะ  ฉันไปละ�� 

มนมาสไม่อยากเสียเวลา  จึงออกวิ่งตามหาเกเบรียลต่อ  เธออดเป็นห่วงเขา 

ไม่ได้  เพราะณัฐเป็นผู้มีอิทธิพลแถวนี้

“เร็วเข้าเร็วเข้า  หามันให้เจอ  เอาตัวมันมาให้กูให้ได้!!��

มนมาสสะดุดกึก  ตัวชาวาบ  เสียงสั่งการเหี้ยมเกรียมเอาเรื่องนั้น  ไม่มีทาง 

เป็นใครไปได้เลยนอกจาก���

“ณัฐ�ณัฐ�� 

ชายที่ถูกเรียกยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มลูกน้อง  ใบหน้าขาวได้รูปมีริ้วรอยฟกช้ำ 

ที่ข้างแก้ม  มุมปากแตกปริมีเลือดไหลซึมออกมา  เห็นแค่นั้น  มนมาสก็พอจะรู้ 

แล้วว่าทำไมเขาจึง�กรธแค้นลูกค้ากิตติมศักดิ์ของเธอนัก

“มาสมาส  มาทำไม  นี่อย่าบอกนะว่าเธอมา�����

“เรามาหาคุณเกเบรียล�เรามาหาคุณเกเบรียล��  เธอบอกอีก�่ายอย่างไม่สะทกสะท้าน  ณัฐเป็น 

ลูกชายเศรษฐีทะนง  เจ้าของที่ดินจำนวนมากแถบนี้  แต่ถึงจะเป็นผู้มีอิทธิพล 

เพียงใด  เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นเพื่อน  เพราะเคยเรียนมาด้วยกัน

“นายทำร้ายคุณเกเบรียลหรือณัฐ�นายทำร้ายคุณเกเบรียลหรือณัฐ��  หญิงสาวก้าวเข้าไปหาคนตัว�ตกว่า  

ดวงตากลม�ตดำขลับมองอย่างเอาเรื่อง 
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“อะไรของเธอ�อะไรของเธอ��  ณัฐตัดบททำท่าจะผละไป  แต่หญิงสาวเอื ้อมมือไปยึด 

ชายเสื้อเชิ้ตของเขาเอาไว้ก่อน 

“อย่าทำอะไรคุณเกเบรียลนะณัฐอย่าทำอะไรคุณเกเบรียลนะณัฐ  เราขอร้อง��

“ไม่ได้ไม่ได้  ไอ้�รั่งบ้านั่นมันท้าทายเรา  ไม่สั่งสอนได้ยังไง��  ณัฐตวัดเสียงขุ่น 

�ต้กลับทันที

“เขาท้าทายอะไรนาย�เขาท้าทายอะไรนาย��

“ก็มัน���ลวนลามไอ้ปรางค์�ก็มัน���ลวนลามไอ้ปรางค์��

“หาหา  คุณเกเบรียลเนี ่ยนะลวนลามยายปรางค์!��  หญิงสาวอุทานตา�ต  

ไม่คิดว่าจะมีเรื่องทำนองนี้ 

ตั้งแต่เกเบรียลมาเช่าบ้าน  วัน   ๆ   ก็ขลุกอยู่ในห้อง  เวลาเอาอาหารไปให ้ 

ก็ได้แต่กลิ ่นเหล้ากลิ ่นบุหรี ่  ผมเผ้าไม่ตัด  หนวดเคราไม่ได้�กน  ท่าทางคง 

อกหักมา

ขนาดสวย   ๆ   อย่างกันตา  เขายังไม่แล  แล้วกับเด็กเพิ ่ง�ตอย่างปรางค์ 

น่ะหรือที่เขาจะ���

“อะไรอะไร  นี่อย่าบอกนะว่าเธอไม่เชื่อ  เราพูดความจริงนะมาส  ใคร  ๆ  เขาก็เห็น 

กันทั้งนั้น  ไอ้�รั่งนั่นมันกอดยายปรางค์กลางตลาดเลย��

“เอ่อ���ถามยายปรางค์ดีแล้วเหรอ���อาจเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่า�เอ่อ���ถามยายปรางค์ดีแล้วเหรอ���อาจเข้าใจอะไรผิดกันหรือเปล่า��  

มนมาสเพียงต้องการให้เพื ่อนอารมณ์เย็นลงสักหน่อย  แต่�่ายนั้นยังทำตาลุก 

ตาพองไม่เลิก

“ไม่ผิดหรอกไม่ผิดหรอก  มันกล้าลวนลามยายปรางค์  มันต้องไม่ตายดีแน่��

“ไม่ได้นะไม่ได้นะ  ฉันไม่ยอมให้นายทำอะไรเขา��  มนมาสตาขวาง 

“เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอ  อย่ายุ่ง��  ณัฐเสียงแข็ง  ดวงตาเรียวรีเป็นประกาย 

วาววับเอาเรื่อง  ณัฐเป็นอย่างนี้เสมอเวลา�กรธ  แต่มนมาสก็ใช่ว่าจะกลัวเกรง

เธอรู้จักเขาดี  ณัฐไม่มีวันทำร้ายผู้หญิง!!

“เราจะไม่เกี่ยวเลยเราจะไม่เกี่ยวเลย  ถ้านายมีเหตุผล  ไม่สักแต่ใช้กำลังแก้ปัญหา  ถ้าคุณ 

เกเบรียลเขาผิดจริง  เราก็จะไม่ปกป�องเขา  แต่จะเป็นคนแจ้งตำรวจมาลากคอเขา 

เข้าคุกเอง  ถ้าเขาไม่ผิด  เราขอแค่อย่างเดียว���อย่าทำร้ายเขาอีก���ได้ไหม��
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“เราต้องลากคอมันไปเข้าคุกแน่เราต้องลากคอมันไปเข้าคุกแน่  แต่ตอนนี ้ขอเล่นมันก่อน��  ชายหนุ ่ม 

เดินเลี่ยงผ่านร่างปราดเปรียวมา  ทว่าเธอไม่ยอมปล่อยชายเสื้อเขา 

“ณัฐณัฐ  เราขอร้องแค่นี้ไม่ได้เหรอ��

เมื่อถูกมนมาสทำเสียงอ่อย  มองมาตาปริบ  ๆ  คนอารมณ์ร้อนก็ถึงกับชะงัก 

ใบหน้าขาวแดงระเรื่อ

“เ�้อ�เ�้อ��  ชายหนุ่มถอนใจด้วยความขัดเคือง  เป็นความผิดของเขาเองที่ดัน 

ไปสนิทกับเจ้าหล่อนตั้งแต่สมัยเรียนด้วยกัน!  “ก็ได้ก็ได้   ๆ  ตามใจเธอ�� 

ชายหนุ่มยกมือยอมแพ้  เขาแพ้คนตัวเล็กตรงหน้ามาแต่ไหนแต่ไรแล้ว  

�ดยเฉพาะเมื่ออีก�่ายยิ้มหวาน  หน้าบานแฉ่งในทันทีที่สมใจ

“ขอบใจมากนะณัฐขอบใจมากนะณัฐ  เรากะแล้วว่านายต้องเข้าใจ  เรารู้จักณัฐดี���ไปก่อนนะ  

เราจะไปตามหาคุณเกเบรียล  ไม่รู้ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้าง��

เธอตบต้นแขนกำยำของเขาเบา   ๆ   ด้วยท่าทางสนิทสนม  ก่อนหันหลังวิ ่ง 

จากไป  ทิ้งให้ณัฐมองตามด้วยความหงุดหงิด

ทำไมเขาต้องยอมตามใจเธอด้วยนะ  ไม่เห็นจะเข้าท่าเลย

“พี่ณัฐพี่ณัฐ  ไม่ตามไปกระทืบมันต่อแล้วหรือครับ��  ลูกน้องคนหนึ่งในกลุ่ม 

เอ่ยถาม  ยังมันมือที่ได้ตามล่าเกเบรียลไม่หาย

“ไม่ตงไม่ตามแล้วไม่ตงไม่ตามแล้ว  หมดอารมณ์��  ลูกพี่หน้ามุ่ย  หงุดหงิด  เดินแหวกกลุ่ม 

ลูกน้องไปอย่างฉุนเฉียว 

เขาไม่เข้าใจตัวเองจริง  ๆ  ทำไมต้องเกรงใจมนมาสถึงเพียงนี ้ จะว่าเพราะเขา 

ชอบยายกันตา  ก็เลยพานเกรงใจมนมาสไปด้วย  มันก็ไม่น่าจะใช่���แล้วนี่ตกลงว่า 

เขาเป็นอะไรกันแน่วะ  ไม่เข้าใจตัวเองเล้ย!

ชายหนุ่มยกมือเกาศีรษะ  ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน  อารมณ์เสีย  มองอะไรก็ขวางห ู

ขวางตาไปหมด  จังหวะนั้นเอง  เสียงหนึ่งก็ดังขึ้น

“พี่ณัฐพี่ณัฐ  พี่ณัฐ!��

คนกำลังหงุดหงิดหันขวับไปตามเสียงเรียก  ตาเรียวรีขุ่นขวาง  แต่พยายาม 

ระงับอารมณ์  เมื่อแลเห็นน้องสาวใกล้เข้ามา

“�รั่งคนนั้นไปไหนแล้ว�รั่งคนนั้นไปไหนแล้ว  นี่พี่ณัฐคงไม่ได้ฆ่าเขาหมกสวนหรอกนะ��  มาถึง 
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น้องสาวหน้าหมวยก็�วยวายเสียงแหลม 

ณัฐต้องยกมืออุดหู  ตะคอกกลับไป  “ไม่ต้องแหกปากได้ไหมไม่ต้องแหกปากได้ไหม  ถ้าฆ่ามัน 

ไปแล้ว  ฉันจะต้องมาหงุดหงิดอยู่อย่างนี้เหรอ��

“คุณพระ�คุณพระ��  เด็กสาวยกมือทาบอก  ผ่อนลมหายใจเหยียดยาว  ทำเอาพี่ชาย 

ขมวดคิ้วมุ่น

“เป็นอะไรของแกวะไอ้ปรางค์���ทำไมทำท่าเหมือน�ล่งอกอะไรอย่างนั้น�เป็นอะไรของแกวะไอ้ปรางค์���ทำไมทำท่าเหมือน�ล่งอกอะไรอย่างนั้น��

“ก็จะไม่ให้�ล่งอกได้ยังไงก็จะไม่ให้�ล่งอกได้ยังไง  หนูยังไม่อยากให้พี ่ติดคุกนี ่��  เด็กสาวเอ่ย 

แล้วเข้าไปเกาะแขนพี่ชายอย่างประจบประแจง  ณัฐยิ่งงงเป็นไก่ตาแตก 

“คนดีเลิศคนดีเลิศ   ๆ   อย่างฉันเนี่ยนะจะติดคุก  ข้อหาอะไรวะ��

“ข้อหาฆ่าคนไม่ผิดน่ะสิข้อหาฆ่าคนไม่ผิดน่ะสิ  ถามได้��  เด็กสาวตอบปากยื่น  หมั่นไส้คนหลง 

ตัวเอง  ดูเถอะ  พอลูกน้องไปรายงานก็วิ่ง�ร่มา  ไม่ถามเธอเลยสักคำ

“คนไม่ผิด���นี่แกหมายถึง����คนไม่ผิด���นี่แกหมายถึง�����

“ยังจะแกล้งซื ่อบื ้ออีกยังจะแกล้งซื ่อบื ้ออีก  หนูก็หมายถึง�รั ่งนั ่นไง  เขาไม่ได้ลวนลามหน  ู

สักหน่อย��

“หาหา  แกว่าอะไรนะไอ้ปรางค์!��  ณัฐคาดไม่ถึง 

“�รั่งคนนั้นเขาเมาเหล้า�รั่งคนนั้นเขาเมาเหล้า  ก็เลยเซมาหาหนู  แล้วเขาก็ขอ�ทษหนูด้วย  แต่ 

ลูกน้องพี่ณัฐไม่ฟังหนูเลย��  เด็กสาวตำหนิหน้ามุ่ย  ไม่พอใจที่ทุกคนทำให้เรื ่อง 

เล็กน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ 

“ไอ้ปรางค์ไอ้ปรางค์  ทำไมแกไม่บอกฉันแต่แรก�ึ��  ชายหนุ่มผลักน้องสาวออกห่าง  

รู้สึกเสียหน้าขึ้นมา 

แล้วนี่เขาจะเอาหน้าที่ไหนไปสู้มนมาสได้

“เอ้าเอ้า  ก็พี่ณัฐไม่ฟังหนูเองนี่  เอาแต่กระเหี้ยนกระหือรือตามลูกน้อง  แล้ว 

ทีนี้ทำไง  ไม่รู ้ว่าคุณคนนั้นเขาจะเอาเรื ่อง  ลากคอพี่ณัฐเข้าคุกหรือเปล่า���ซวย  

งานเข้าแน่พี่��  เด็กสาวหน้ามุ่ย  ส่งค้อนใส่พี่ชายขวับ   ๆ  ฉุนที่ถูกอีก�่ายต่อว่า 

“เ�้อเ�้อ  ฉันน่าจะคิดได้ตั้งแต่แรกแล้วน้า  เด็กหน้าวอกอย่างแก  ใครที่ไหน 

จะมาสน��  ณัฐระบายใส่แม่น้องสาวตัวดี

“ไอ้พี่บ้าไอ้พี่บ้า  หนูจะฟ�องพ่อ  หาว่าหนูไม่สวยเหรอ  หนูหน้าเหมือนแม่นะ��

Ex
am
pl
e



�

โอบรักใต้เงาจันทร์

“ก็นั่นละก็นั่นละ  ไม่สวย��

“พ่อบอกว่าแม่สวยที่สุดในสาม�ลก�พ่อบอกว่าแม่สวยที่สุดในสาม�ลก��  เด็กสาวเถียง  ใบหน้ากลมแป�นยับยุ่ง  

ขุ่นเคือง  “หนูจะไปฟ�องพ่อหนูจะไปฟ�องพ่อ  พี่ณัฐหาว่าแม่ไม่สวย  ไว้คุยกับพ่อเอาเองก็แล้วกัน  

ไอ้พี่บ้า  แบร่!��

เด็กสาววัยสิบห้าใส่มาฉอด   ๆ   แล้วแลบลิ ้นปลิ ้นตาหลอกเขาด้วยกิริยา 

ไม่ต่างจากเด็ก

ณัฐทำท่าจะตามไปแกล้งดึงหางเปียเล็ก   ๆ   ของอีก�่าย  แต่น้องสาวก็รู้แกว  

หันหลังวิ่งหนีปรู๊ดไปก่อน 

ไอ้�รั่งบ้านั่นหมัดหนักไม่ใช่ย่อยเลย  ขนาดเมา   ๆ   มึน   ๆ   อยู่นะ  ยังเล่นเขา 

เสียระบม  แก้มบวมตุ่ย  ชายหนุ่มนึกเข่นเขี้ยว

มนมาสวิ่งออกไปที่ริมคลอง  และเกือบเลยผ่านศาลาเล็ก  ๆ ข้างทางไปแล้ว  หาก 

ไม่เหลือบไปเห็นคนตัว�ตที่นอนแผ่หลาหลับตาพริ้มไม่รู้เรื่องรู้ราวเสียก่อน

หญิงสาวก้าวเข้าไปดูให้แน่ใจ  ใช่เขาไม่ผิดแน่   ๆ  เกเบรียล  รัสเซล  นี่คง 

เมาจนไปไหนไม่ไหว

“คุณคุณ  คุณเกเบรียล  เป็นอะไรมากไหม��  เธอเอ่ยพลางกวาดตามองไปทั่ว 

ร่างสูงใหญ่  แทบไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาคือคนเดียวกับหนุ่มหล่อที่เธอเคยเห็น 

เธอยังจำได้  วันแรกที่เขามาถามหาห้องเช่าที่บ้านเธอ  มนมาสซึ่งกำลังนั่ง 

ทำบัญชีอย่างง่าย   ๆ   ให้มารดาบุญธรรมถึงกับชะงัก  ตา�ต  นิ่งมองเจ้าของร่าง 

สูงสง่าดูทรงอำนาจซึ่งก้าวเข้ามาในบ้านอย่างตกตะลึง

ไม่เคยคิด�ันว่าจะได้พบเจอหนุ่มต่างชาติรูปหล่อ  ดูดีไปทุกกระเบียดนิ้ว 

อย่างนี้

นวลนภามีที่ทางแปลงใหญ่และได้ต่อเติมบ้านริมคลองเป็นห้องเช่า  ซึ่งม ี

ลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแวะพักอยู่เสมอ  มนมาสจึงลงทุนไปเรียนสนทนา 

ภาษาอังกฤษเป็นพิเศษ  จากการตั้งใจเรียนบวกกับการขวนขวายทำให้เธอสามารถ 

สื่อสารกับลูกค้าต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษได้ในระดับที่น่าพอใจ
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‘�มต้อง�า�ห้อง���เงีย��มต้อง�า�ห้อง���เงีย� ๆ  ไม่ต้อง�า�ให้ใค����วน  แล้ว�็อยา�จะอยู่ยาว 

ไม่มี�ำหนด  ช่วยจ�ดให้หน่อยได้ไหม��

มนมาสย�งจำได้ทุ�ป�ะโยคที่อี�ฝ่ายเอ่ยถามเธอในว�นน�้นเมื่อสองเดือน�่อน

‘ได้ค่ะได้ค่ะ  ง�้นขอท�า��ายละเอียดของคุณด้วยนะคะ  ช่วย��อ�ข้อมูลเข้า��� 

ด้วยค่ะ�� 

หญิงสาวยื่น��ะดาษ��อ��ายละเอียดส่วนต�วของลู�ค้าให้อี�ฝ่าย  ทำเป็น 

เมินมองไม่สนใจความหล่อเหลา�้าย�าจอย่าง���จะเปล่งแสงเข้า��ะแท�ลู�ตา 

ของเธอน�่นไปเสีย

เขา�็แค่ลู�ค้า...ดีเลิศเ�ียงใด�็ไม่มีความหมายอะไ�ห�อ�

ชายหนุ่ม��อ��ายละเอียดของต�วเองเส�็จ�็ส่งมาให้  มนมาส���ไปดูเ�็ว ๆ 

และจดจำชื่อของเขาได้ในวินาทีน�้น

เ�เ��ียล  ��สเซล 

จากวันนั้นเขาก็ค่อย   ๆ   �ทรมลง   ๆ  ทำตัวเหมือนคนซังกะตาย  มีชีวิตอยู่ 

ไปวัน   ๆ  หลายครั้งหลายหนที่ไปส่งอาหารให้  แล้วพบเขานอนจมอยู่กับขวดเหล้า  

ช่วงสองเดือนที่ผ่านมาเขาผ่ายผอมไปมาก  จากที่ดูภูมิฐาน  มีสง่าราศี  ตอนนี้ 

แทบไม่เหลือเค้าเลย  ก็แค่����รั่งขี้เมาธรรมดาคนหนึ่ง

“คุณเกเบรียลคุณเกเบรียล  ลุกเถอะค่ะ  อยู่อย่างนี้ไม่ปลอดภัย  นี่คุณ��

เธอเอื้อมมือไปเขย่าแขนอีก�่ายแรง  ๆ  หวังปลุกเขาจากภวังค์  ได้ผล  เพราะ 

ดวงตาคู่สวยเปิดปรือขึ้นมองเธออย่างงุนงง

“คุณเกเบรียล�คุณเกเบรียล��  หญิงสาวยิ้มอย่างยินดี  หวังว่าอีก�่ายจะคุยรู้เรื่อง  แต่เขา 

กลับพึมพำให้เธอฉงน

“Nam�

“คะคะ  อยากกินน้ำเหรอ��  เธอหน้าเหลอ  งุนงง  ไม่ทันไรเจ้าของร่างสกปรก 

เหม็นเหล้าคลุ้งก็ลุกพรวด  �ถมเข้ามากอดเธอเอาไว้ทั้งตัว

“Nam…I  miss  you���������

“ทำอะไรของคุณทำอะไรของคุณ  ปล่อยเลยนะ��  เธอผลักเขาออกสุดแรงจนร่างสูงเพรียว 

เสียหลักกระแทกกับเสาศาลา  ลงไปนอนกองอย่างหมดสภาพอีกครั้ง 
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“�อ๊ย���เจ็บนะ�อ๊ย���เจ็บนะ  ทำไมต้องทำรุนแรงด้วย�����

“หยุดหยุด  เงียบไปเลย  �รั่งลามก��  มนมาสตะคอกกลับ 

เห็นแ�่ที ่เขาเมาไม่�ู ้เ� ื ่อง  จะย�โทษที ่�ล้ามา�อดเธอเมื ่อ�ี ้  แต่ถ้ามี 

ค��้งหน้าละ�็...

“ลุกขึ้นมาเร็วเข้าลุกขึ้นมาเร็วเข้า  ฉันจะพาคุณกลับบ้าน��  เธอสั่งเสียงเข้ม  ขึงขัง  ทำเอา 

คนตัว�ตเบิกตา�ตมองมา  ดวงตาสีฟ�าสวยฉายแววฉงนงุนงง  ประหลาดใจ  เขา 

นิ่งงันไปอึดใจใหญ่   ๆ  ได้แต่มองหญิงสาวตาปริบ   ๆ 

“เร็วเข้าสิเร็วเข้าสิ  เดี๋ยวก็ได้เจ็บตัวเพิ่มหรอก��

“คุณ���รู้ว่าผมถูกทำร้ายมา����คุณ���รู้ว่าผมถูกทำร้ายมา�����  ริม�ีปากบางของชายหนุ่มขมุบขมิบแผ่วเบา

“ณัฐเขาไม่ใช่อันธพาลหรอกณัฐเขาไม่ใช่อันธพาลหรอก  แต่ช่างมันก่อน  เอาไว้ไปคุยกันที่บ้านดีกว่า  

รีบลุกขึ้นเถอะ��

“เอ่อ���เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั ้งใจลวนลามคุณ���จริงเอ่อ���เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั ้งใจลวนลามคุณ���จริง   ๆ   นะ��  ชายหนุ่มเอ่ยเสียง 

รัวเร็ว  และนิ่งคิดไปนานกว่าจะหลุดแต่ละถ้อยคำ  ท่าทางสมองของเขาจะเชื่องช้า 

กว่าปกติ 

“ช่างเถอะช่างเถอะ  รีบกลับบ้านก่อน  เดี๋ยวพวกนั้นตามมาเจอเข้าจะยิ่งยุ่ง��

เธอเร่งยิก  และอีก�่ายก็พยายามทรงตัวลุกขึ ้น  ร่างสูงเพรียว�งนเงน 

ไม่มั่นคง  และเกือบเซล้มไม่เป็นท่า  หากหญิงสาวไม่รีบสอดมือเข้าไปช่วยพยุง 

เสียก่อน

“ระวังค่ะระวังค่ะ  ระวังหน่อย��

“ผม���ผมไม่ตั ้งใจผม���ผมไม่ตั ้งใจ  ขอ�ทษ�����  คนตัว�ตเทน้ำหนักมาทางเธอ  เอ่ยเสียง 

อ้อแอ้  พยายามเพ่งสายตามองทางเดิน  คงเพราะเขาเอาแต่ดื่มเหล้า  ไม่มีอาหาร 

ตกถึงท้องมาสองวันแล้ว  อาการจึงย่ำแย่ยิ่งกว่าที่คิด

มนมาสต้องใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างยิ ่ง  กว่าจะพยุงร่างสูงใหญ่ของ 

ชายหนุ่มมาถึงบ้านจนได้  นวลนภาซึ่งรอท่าอยู่ก่อนแล้ว  เห็นลูกสาวกลับมากับ 

ลูกค้ากระเป๋าหนัก  ก็รีบกุลีกุจอเข้ามาช่วยพยุงชายหนุ่ม  เธอรู ้เรื ่องทุกอย่าง 

ที่เกิดขึ้นจากคำบอกเล่าของเด็กชายองค์เทพแล้ว 

“ตายแล้วตายแล้ว  พ่อเกเบรียล  เป็นยังไงบ้าง  นี่�ดนมาไม่น้อยเลยนะเนี่ย��
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สองสาวต่างวัยช่วยกันลากร่างสูงใหญ่ของชายหนุ่มให้มานั่งพิงแผ่นหลัง 

กับเก้าอี้ไม้สักตัวใหญ่  ยังไม่ทันที่มนมาสจะได้พักให้หายเหนื่อย  มารดาก็สั่งเธอ 

เสียงลั่น

“ไปเอากระเป๋ายามาไอ้มาสไปเอากระเป๋ายามาไอ้มาส  เร็วเข้า��

“จ้ะแม่�จ้ะแม่��  คนถูกใช้รีบทำตามคำสั่ง  ไม่ช้าเธอก็หยิบกล่องยามายื่นให้ 

มารดารับกล่องยาไปแล้วก็จัดการปฐมพยาบาลให้ลูกค้าอย่างตั้งอกตั้งใจ  

ปากก็พร่ำบ่นเป็นภาษาไทยที่คนเจ็บไม่มีทางเข้าใจ

“อะไรกันนักหนานะคนสมัยนี้อะไรกันนักหนานะคนสมัยนี้  ไม่พอใจอะไรก็ใช้แต่กำลังแก้ปัญหา  ดูไว้นะ 

ไอ้มาส  ข้าละไม่เคยเห็นไอ้ณัฐมันจะดีกับใครเขาเลย  ทำตัวเป็นมาเฟียคุมซอย  

แย่มาก��

“ปกติณัฐเขาเป็นคนมีเหตุผลนะจ๊ะแม่����ปกติณัฐเขาเป็นคนมีเหตุผลนะจ๊ะแม่�����

“เหตุผลอะไรเหตุผลอะไร  แกก็เห็น  คุณเกเบรียล�ดนมาขนาดนี้  เพราะอย่างนี ้ไง  

คนต่างชาติเขาถึงไม่อยากมาเที่ยวเมืองไทย��  นวลนภาบ่นพึม  “เพี้ยงเพี้ยง  ๆ  ไม่เป็นไร 

แล้วพ่อคุณ  เดี๋ยวไม่กี่วันก็หาย�� 

ชายหนุ่มนิ่งมองตาปริบ   ๆ   งุนงง  ก่อนจะหันมาเลิกคิ้วหนาพร้อมเอ่ยถาม 

หญิงสาว

“แม่คุณพูดอะไรเหรอ�แม่คุณพูดอะไรเหรอ��

“ท่านอวยพรให้คุณหายเร็วท่านอวยพรให้คุณหายเร็ว  ๆ  น่ะค่ะ��  มนมาสยิ้มแหย  รู้ว่าอีก�่ายคงเห็นขัน 

กับกิริยาของมารดา  ทว่า�่ายนั้นกลับนิ่งเฉย  แถมยังมองนวลนภาอย่างซาบซึ้ง

“Thank  you  very  much��

“เออเออ   ๆ  ไม่เป็นไร  นิดหน่อยเอง  ไม่ต้องคิดมาก��  นวลนภา�บกมือไปมา  

หัวเราะร่วนทั้งที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก  แต่คราวนี้มารดามาแปลกจนลูกสาวงง

“แม่ฟังภาษาอังกฤษออกด้วยหรือจ๊ะ�แม่ฟังภาษาอังกฤษออกด้วยหรือจ๊ะ��

“เขาขอบใจข้าเขาขอบใจข้า  ทำไมแค่นี้จะไม่รู้วะ��  สาวใหญ่หันมาเอ็ดมนมาสไม่จริงจัง 

นัก  “ว่าแต่เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันไอ้มาสว่าแต่เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันไอ้มาส  ทำไมพ่อเกเบรียลเขาถึงไปมีเรื่อง 

กับพวกไอ้ณัฐมันได้ล่ะ��

“อ�อ���เรื่องนี้หรือคะ����อ�อ���เรื่องนี้หรือคะ�����  มนมาสอึกอัก  ไม่กล้าเล่าให้มารดาฟังถึงสิ่งที่เธอ 
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คุยกับณัฐ  “มันก็���ยังไม่แน่ชัดจ้ะแม่มันก็���ยังไม่แน่ชัดจ้ะแม่  เอาไว้���รอให้หนูถามคุณเกเบรียลเขาก่อน 

ดีกว่าจ้ะ��

“งั้นแกก็ถามเลยสิ�งั้นแกก็ถามเลยสิ��  ผู้อาวุ�สเร่งยิก

มนมาสไม่มีทางเลือกอื ่น  หญิงสาวหันไปทางคนเจ็บที ่นั ่งมองคน�น้นที 

คนนี้ทีไปมา  ดวงตาสีฟ�าสดใสมีแววรับรู้มากขึ้น

“คุณเกเบรียลคะคุณเกเบรียลคะ  ช่วยบอกหน่อยได้ไหม  เรื่องมันเป็นยังไงมายังไงกันแน่��� 

คุณไปลวนลามน้องสาวของณัฐเขาจริง   ๆ   หรือเปล่าคะ��

“หาหา  คุณว่าไงนะ!��  ชายหนุ่มอุทาน  คิดว่าตัวเองอาจจะเมาเหล้าจนระบบ 

การฟังผิดเพี้ยน  จนอีก�่ายเน้นย้ำกลับมาช้า   ๆ 

“ณัฐณัฐ  คนที่ทำร้ายคุณน่ะ  เขาบอกว่าคุณไปลวนลามน้องสาวของเขา  เรื่อง 

มันเป็นยังไงกันแน่  คุณทำอย่างที่เขาว่าจริงไหม��

“ผมเนี่ยนะจะไปลวนลามเด็กอย่างนั้น�ผมเนี่ยนะจะไปลวนลามเด็กอย่างนั้น��  เขาตอบกลับทันควันเสียงกระด้าง 

และหยิ่งย�สอย่างที่พวกเธอไม่เคยได้ยินมาก่อน

“ณัฐเขาบอกณัฐเขาบอก  ฉันก็ต้องถามคุณอย่างนี้  ตกลงว่าคุณไม่ได้ทำใช่ไหมคะ��

“แน่สิแน่สิ  ผมไม่เคยแม้แต่จะคิด��  เสียงห้าวชัดเจน  หนักแน่น  ดวงตาคมเข้ม 

สีฟ�าเป็นประกายวะวับ 

“ถ้าคุณไม่ได้ทำถ้าคุณไม่ได้ทำ  แล้วทำไมพวกนั้นเขาถึงทำร้ายคุณ  ช่วยเล่าเรื่องทั้งหมด 

ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ��  มนมาสถามต่อ  อยากรู้ต้นสายปลายเหตุ  อาจเพราะว่า 

หญิงสาวไม่ได้มองเขาอย่างกล่าวหา  เกเบรียลจึงรู้สึกดี  มิได้กดดัน  จึงลดความ 

เกรี้ยวกราดลง

“ผมหิวแล้วก็เบื่อผมหิวแล้วก็เบื่อ   ๆ  เลยออกไปหาอะไรกินที่ตลาด  แล้วอยู่ดี   ๆ   ก็หน้ามืด 

วูบไป  พอรู้สึกตัวอีกที  เด็กผู้หญิงคนนึงก็ช่วยพยุงผมเอาไว้  แล้วไอ้หมาหมู่ 

พวกนั้นก็เข้ามา�หวกเหวก�วยวาย  พาพวกมารุมทำร้ายผม  ดีว่าผมเอาตัวรอด 

มาได้อย่างที่คุณเห็นนี่ละ��

เกเบรียลเล่า  แววตายิ่งวาว�รจน์�กรธเกรี้ยวดูน่ากลัว  มนมาสเพิ่งเห็นเวลา 

เขา�กรธ  ยังเคยนึกอยู่ว่า  ผู้ชายคนนี้จะมีความรู้สึกรู้สาเหมือนคนธรรมดาเขาบ้าง 

หรือเปล่า  เพราะเธอไม่เคยเห็นเขามีอารมณ์ความรู ้สึกอะไรเลย   เหมือนคน 
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