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ผลงานเรื่องอื่น  ๆ  ของ   เนตรนภัส

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

สุดฟ้าเสมอดาว

ณ  ที่เริ่มต้น...กับคนของใจ

ฝากรักลอยลม

พรหมดาว

ฝันรักร้อยใจ

ใต้ละอองรักExample



เล่ห์รักถักใจ

เนตรนภัส
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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เล่ห์รักถักใจ
ผู้เขียน เนตรนภัส

สำนักพิมพ์อรุณ

ในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
๓๗๘ ถนนชัยพฤกษ์ (บรมราชชนนี) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐ 
โทรศัพท์ ๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙ ต่อ ๔๙๖๔, ๔๙๖๙
โทรสาร ๐-๒๔๓๔-๓๕๕๕, ๐-๒๔๓๔-๓๗๗๗, ๐-๒๔๓๕-๕๑๑๑ 
E-mail: info@amarin.co.th 

สงวนลิขสิทธิ์หนังสือเล่มนี้ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ. ๒๕๓๗ 
ห้ามคัดลอกเนื้อหา ภาพประกอบ รวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง ตลับวีดิทัศน์ 
หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต

สื่อดิจิตอลนี้ให้บริการดาวน์โหลดสำหรับผู้รับบริการตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  การทำซ้ำ  
ดัดแปลง เผยแพร่ ไม่ว่าวิธีใดๆ นอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด ถือเป็นความผิดอาญา ตาม พรบ. 
ลิขสิทธิ์ และ พรบ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  978-974-289-547-1

เจ้าของ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
บรรณาธิการอำนวยการ อุษณีย์ วิรัตกพันธ์
บรรณาธิการ ดวงกมล บุญรอด
ผู้ตรวจทานต้นฉบับ สุภาวดี  สุขสมัย
ศิลปกรรมผู้ออกแบบปก ดวงหทัย มิตตอุทิศชัยกุล
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“Love  Square  ชวนคุณหยุดพัก  มาเติมรักให้เต็มใจ”

ปิ่นปัก  สาวน้อยช่างฝัน  เข้ากับคนง่าย  ผู้มีหัวใจคิดถึงคนอื่นอยู่เสมอ  

หญิงสาวเติบโตมาด้วยความรักจากแม่และพี่สาวอย่างเต็มเปี่ยม  ถึงแม้การเกิด 

ของเธอจะมีที่มาที่ไปอย่างไร  ก็ไม่สำคัญเท่ากับตลอดชีวิตนี้ไม่มีสักวันที่เธอจะ 

ขาดความรัก

กานต์  ผู้ชายอบอุ่น  มองโลกในแง่ดี  เขาเข้าหาปิ่นปักเพราะมีจุดประสงค ์

ไม่ใช่เพราะใครจ้างวานมา  ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะชายหนุ่มต้องตาหญิงสาวตั้งแต่ 

แรกเจอ  จึงใช้การอุปการะแมวเป็นข้ออ้างให้ได้ใกล้ชิดกับหญิงสาวเพื่อเปลี่ยน 

สัมพันธภาพจากเพื่อนบ้านเป็นคนรัก

เรื่องราวของทั้งสองจะเดินไปในทิศทางใด  ต้องติดตาม

	 สำนักพิมพ์อรุณ

มีนาคม  ๒๕๕๖

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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ปฏิเสธไม่ได้ว่า  เงิน  อำนาจ  เส้นสาย  สามารถบันดาลอะไรหลาย ๆ อย่าง 

ให้เราได้  แม้กระทั่งการทำให้ผิดเป็นถูกหรือกลับขาวกลายเป็นดำ  ประวัติอาชญา- 

กรรมยังสามารถล้างให้ขาวสะอาดได้ไม่ต่างจากล้างไพ่ในกระดาน

ถ้าหากทำได้จริง  นั่นหมายความว่าสามารถสร้างประวัติของคนคนหนึ่ง 

ขึ้นมาได้ไม่ต่างกัน  ทว่า...สิ ่งหนึ่งที่เงินไม่สามารถบันดาลให้ได้  ต่อให้มีล้นฟ้า 

มีอำนาจเป็นที่นับหน้าถือตา  สิ่งเหล่านั้นก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะก่อความสุข 

ให้เรา  ก็เหมือนเรื่องราวของผู้คนรอบตัวปิ่นปัก  ทั้งแม่  ป้า  พี่สาว  รวมไปถึง 

คุณตาของเธอด้วย

แล้วทำอย่างไรเราถึงจะมีความสุข

ไม่มีคำตอบตายตัวสำหรับเรื ่องนี ้  สำหรับบางคนอาจเป็นวัตถุสิ ่งของ  

สำหรับอีกคนความสุขอาจอยู่ที่ใจ  การให้อภัย  หรือแม้กระทั่ง...ความรัก

ก็เหมือนปิ่นปักที่เธอเลือกทำในสิ่งที่รัก  เลือกมีความสุขในแบบของตัวเอง 

แล้วความสุขของทุกคนล่ะคะ  คืออะไร

นวนิยายเล่มนี้เป็นหนึ่งในชุด  My  Beloved...เธอที่รัก  โดยมีตัวละครเอก 

เป็นฝาแฝดจากตระกูล  ‘วรวนิช’  คือกานต์และกันต์  เนตรนภัสส่งแฝดน้องมาพบ 

เพื่อน  ๆ  ก่อนในเรื่อง   เล่ห์รักถักใจ  แล้วจะส่งแฝดพี่มาพบทุกท่านในเรื่องถัดไป 

เดือนตุลาคมนี้  โดยทั้งสองเรื่องมีเนื้อหาไม่ต่อเนื่องกัน  สามารถอ่านเล่มหนึ่งเล่มใด 

ได้เลยในทันที

ท้ายที่สุด...ขอให้ทุก ๆ ท่านมีความสุขในการอ่านหนังสือเล่มนี้  มีความเห็น 

ข้อเสนอแนะและติชมอันใด  สามารถเข้าไปพูดคุยกันได้ที่  http://www.inenjoy. 

com/  หรือที่  http://www.facebook.com/naitnapas  ค่ะ

เนตรนภัส

มีนาคม  ๒๕๕๖

คำนำผู้เขียน
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ถ้าเรารักใครสักคน  เขาจะอยู่ในตา  ในหัวใจ  ในสมอง

ไม่ต้องคิดเราก็เห็น  ตลอดเวลาจะรู้สึกว่าเขาอยู่ข้าง  ๆ 

ไม่เคยไปไหนไกลจากเราเลย
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บทนำ

	 “ป้าพิมพ์ขา  วันนี้ปานอยากกินโอวัลติน” 

	 เสียงแจ๋ว  ๆ  ดังขึ้นทั้งที่ตัวคนพูดยังไม่ทันโผล่พ้นกรอบประตูด้วยซ้ำ  ป้า 

พิมพ์หรือพิมพ์อรซึ่งกำลังง่วนอยู่กับการจัดโต๊ะหันไปมองต้นเสียงพร้อมรอยยิ้ม  

ขณะรีบรับคำหลานตัวน้อย

	 “ได้จ้ะ  แต่น้องปานต้องรอแป๊บนึงนะลูก  ขอป้าต้มน้ำก่อน  เดี๋ยวต้มกับ 

เตาแก๊สเลย  จะได้ไม่ต้องรอนาน  วันนี้แม่เขาเตรียมข้าวต้มให้พวกเรา  เลยไม่ได ้

เสียบกาน้ำร้อนเผื่อเอาไว้”

	 “ค่ะ”  คนที่อยากดื่มโอวัลตินรับคำอย่างไม่เรื่องมาก  วางกระเป๋านักเรียน 

แล้วขยับขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้ประจำตัว

	 ดรุณีที่กำลังง่วนอยู่กับการยกหม้อข้าวต้มลงจากเตาหันมายิ้มกับเจ้าของ 

ร่างจ้อยพลางพูดกระเซ้า

	 “แบบนี้ข้าวต้มของแม่ก็เป็นหมันน่ะสิจ๊ะ”

	 พอได้ยินแบบนี้  ใบหน้าของเด็กน้อยถึงกับจ๋อยสนิท  ทำให้คนเป็นแม่ 

ถึงกับต้องกลั้นยิ้มเอ็นดูเอาไว้  ด้วยยังอยากแกล้งลูกน้อยอีกสักนิด

	 “งั้นปานกินสองอย่างเลยก็ได้ค่ะ”  เด็กหญิงบอกเสียงอ่อย
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เนตรนภัส

	 ท่าทางแบ่งรับแบ่งสู ้ของเจ้าตัวน้อยที่แม้อยากตามใจตนเองมากแค่ไหน 

แต่ก็ยังเกรงว่าคนอื่นจะเสียใจ  ทำให้ผู้ใหญ่สองคนในห้องหันมองหน้ากันแล้วยิ้ม 

ออกมาด้วยความเอ็นดู  สายตาทั้งคู่บอกชัดว่าพอใจในตัวเด็กหญิงมากแค่ไหน  

และเป็นดรุณีที่รีบเฉลยก่อนลูกสาวจะใจเสียไปมากกว่านี้

	 “แม่แค่ล้อเล่นจ้ะ  หนูอยากกินอะไรก็ได้ลูก  แต่ถ้าน้องปานอยากทาน 

ข้าวต้มด้วย  แม่จะตักชามเล็ก  ๆ  ให้นะจ๊ะ”

	 “ค่ะ  คุณแม่”

	 ดรุณียิ ้มให้ลูกสาวอีกครั ้ง  แล้วชะเง้อไปทางประตูห้องครัวเพื ่อมองหา 

ลูกสาวอีกคน  ทว่ายังไม่เห็นแม้แต่เงา  เลยหันไปถามลูกสาวคนโต

	 “ปิ่นล่ะจ๊ะ  ทำไมไม่ลงมาพร้อมกันเอ่ย”

	 พอถูกถาม  คนเป็นพี่ก็หันไปมองทางประตูโดยอัตโนมัติ  ปากเล่าจ้อย  ๆ  

ขณะมือยังทำงานอย่างแข็งขัน  หยิบช้อนขึ้นมาคนข้าวต้มในชามที่มารดายกมาวาง 

ตรงหน้าให้คลายร้อน

	 “น้องปิ่นไม่ยอมตื่นค่ะ  ตอนปานลงมา  ยังอาบน้ำไม่เสร็จเลย”

	 ดรุณียิ้มบาง ๆ  ด้วยรู้พฤติกรรมของลูกสาวคนเล็กดี  ‘ปิ่น’ หรือ  ‘ปิ่นปัก’ นั้น 

อายุห่างจากพี ่สาว   ๔   ปี  ในขณะที ่   ‘ปาน’  หรือ   ‘ปานไพลิน’  กำลังเรียนอยู ่ช ั ้น 

มัธยมศึกษาปีที ่  ๑  โตพอจะสามารถอาบน้ำและแต่งตัวเพื ่อไปโรงเรียนเองได ้

แล้วนั้น  ปิ่นปักยังเล็กอยู่มาก  จึงต้องมีพี่เลี้ยงคอยช่วย

	 การจราจรในเมืองหลวงที่พร้อมเป็นอัมพาตตลอดเวลาทำให้เด็กน้อยทุกคน 

ต้องออกจากบ้านแต่เช้าเพื่อไปโรงเรียนให้ทัน  บ้างถึงขนาดแต่งตัวหรือรับประทาน 

อาหารกันในรถก็มี  เด็กที่โตขึ้นมาหน่อยอย่างปานไพลินนั้นไม่เป็นปัญหา  ติด 

ก็แต่แม่ตัวดีประจำบ้านนี่ละที่มีปัญหาได้ทุกเช้า

	 ปิ่นปักต้องให้พี่เลี้ยงไปปลุก  และก็เหมือนเดิมทุกวัน  เด็กหญิงไม่เคยยอม 

ตื่นง่าย  ๆ  ถึงขนาดต้องจับอาบน้ำแต่งตัวทั้งที่ยังสะลึมสะลือ

	 ดรุณีคิดเรื่องลูกสาวเพลิน ๆ  มือก็ตักข้าวต้มใส่ชามวางเตรียมไว้ให้ตรงที่นั่ง 

ประจำของลูกสาวคนเล็ก  ซึ่งอีกไม่นานคงเดินงัวเงียเมาขี้ตาเข้ามาในห้องครัวแน่

	 “น้องปานล่ะลูก  วันน้ีจัดตารางเรียนแล้วนะ  ไม่ลืมอะไรใช่ไหมคะ”  พิมพ์อร 
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เล่ห์รักถักใจ

ย้ำกับหลานสาว  แล้วหันไปค่อย  ๆ  รินน้ำร้อนในกาน้ำลงถ้วยซึ่งมีผงโอวัลตินอยู่

	 เด็กหญิงพยักหน้ายืนยันว่าทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ทำให้ทั้งแม่และ 

ป้าเบาใจ

	 “นั่นไงคะ  น้องปิ่นมาแล้ว”

	 ร่างจ้อยถูกจับจูงมาโดยพี่เลี้ยง  ใบหน้าเล็กยับยู่  ทำให้ผู้เป็นมารดาและป้า 

รู้ได้ในทันทีว่าเจ้าตัวไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไรที่โดนปลุกให้ลุกขึ้นจากเตียงในตอน 

เช้าตรู่แบบนี ้

	 “เอาน้องนั่งที่โต๊ะเลยจ้ะ”  ดรุณีบอกพี่เลี้ยง  ซึ่งก็ทำตามอย่างกระตือรือร้น 

“ไปรินนมสดในตู้เย็นใส่แก้วให้ที  แล้วค่อยมาเป่าข้าวให้น้อง”

	 ตามปกติดรุณีไม่ยอมให้พี ่เลี ้ยงทำอะไรให้ลูกสาวเกินจำเป็น  เนื ่องจาก 

กลัวจะเสียนิสัย  ปิ่นปักเองก็อยู่ในวัยที่ควรทำอะไรต่อมิอะไรเองได้แล้ว  ทว่าภาพ 

นัยน์ตาหรี่ปรือ  ศีรษะทุยยังตั้งไม่ตรง  คงไม่ดีแน่หากให้เด็กหญิงตักอาหารร้อน  ๆ 

เข้าปากโดยไม่ได้เป่าจนปากพอง  ปะเหมาะเคราะห์ร้ายจะกลายเป็นเอาหัวโขก 

ชามข้าวต้มแทน

	 ขณะรอพ่ีเล้ียงรินนม  ดรุณีก็ดึงชามข้าวต้มออกห่างหน้าลูกสาวคนเล็ก  ด้วย 

กลัวเจ้าตัวดีจะละเมอตักข้าวเข้าปากทั้งที่ยังร้อน ๆ  ปากร้องเตือนลูกคนโตอีกครั้ง 

แม้ลูกสาวจะบอกว่าตนเองโตแล้ว  ดูแลตัวเองได้  แต่คนเป็นแม่ก็อดห่วงไม่ได้

	 พอแน่ใจว่าปานไพลินไม่มีอะไรน่าห่วง  ยังคงตักข้าวต้มเข้าปากเคี้ยวกลืน 

อย่างสม่ำเสมอ  จึงหันมาใส่ใจลูกคนเล็กต่อ  รับนมสดมาวางข้าง  ๆ  มือลูกสาว  

แล้วหลีกทางให้พี ่เลี ้ยงเข้าไปจัดการเป่าข้าวต้มให้คลายร้อน  มองสำรวจความ 

เรียบร้อยอีกครั้งจนแน่ใจจึงขยับไปประจำที่ของตน 

	 “ป้าพิมพ์เสร็จหรือยังคะ  ปานกินข้าวต้มเกือบหมดแล้วนะ”  ปานไพลิน 

หันไปร้องเรียกเครื่องดื่มจากป้าเมื่อขอดข้าวต้มคำสุดท้ายในชามเข้าปาก

	 “เสร็จพอดีเลยลูก  นี่จ้ะ”

	 พิมพ์อรหมุนตัวเพื่อนำถ้วยโอวัลตินหอมฉุยควันกรุ่นมาให้หลานสาว  แต่ 

ยังไม่ทันได้วางลงบนโต๊ะ  ปานไพลินก็ยื่นมือออกมารับทันที  ทำให้คนเป็นป้าชะงัก 

กลัวมือเล็ก  ๆ  นาบเข้ากับผิวถ้วยซึ่งบรรจุเครื่องดื่มร้อนจัดกว่าจุดเดือดจนมือพอง 
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จึงชักถ้วยออกห่างโดยอัตโนมัติ  พลางร้องเตือนเสียงหลง

	 “อย่าลูก  มันร้อน  เดี๋ยวถูกลวก”

	 “กรี๊ด-ดดดดดดดดดดดด” 

	 แต่ช้าไปเสียแล้ว  เพียงแค่สิ้นคำพูด  เสียงกรีดร้องแหลมยาวด้วยความ 

เจ็บปวดก็ดังขึ้น  กรีดใจคนได้ยินเป็นเสี่ยง  ๆ...

Example



�

๑

  กรี๊ด-ดดดดดดด
	 ร่างบนเตียงสะดุ้งเฮือก  ลุกพรวดขึ้นนั่ง  ดวงตารูปเม็ดอัลมอนด์เบิกโพลง 

เต็มไปด้วยความตกตื่น  เม็ดเหงื่อผุดพราวเต็มกรอบหน้ากลม  เหมือนคนเพิ่งผ่าน 

การออกกำลังกายมาอย่างหนักจนเหนื่อยหอบ  ไม่ใช่หลับอยู่บนเตียงนอนนุ่ม 

ภายในห้องซึ่งเปิดเครื่องปรับอากาศไว้เย็นฉ่ำ

	 เจ้าของเตียงกวาดสายตาไปรอบกาย  แสงจากดวงไฟส่องสว่างที่เล็ดลอด 

ผ่านรอยแยกของผ้าม่านเข้ามาทำให้แน่ใจว่ายังอยู ่ในห้องนอนของตน  ไม่ใช่ 

ห้องครัวแต่อย่างใด

  ฝันหรือ...

	 มือบางยกขึ้นลูบหน้าตัวเอง  แล้วก็พบกับความเปียกชื้นตรงหางตา...

  หรือว่าเธอร้องไห้

	 ความไม่แน่ใจทำให้ต้องสะบัดผ้าห่มออก  เอี้ยวตัวไปเปิดโคมไฟตรงโต๊ะเล็ก 

ข้างเตียง  ภาพที่เห็นไม่ใช่แค่ความชื้นบนผิวหน้า  แต่ร่องรอยของน้ำตายังเปียก 

อยู่บนหลังมือ

	 คราวนี้ถึงขนาดร้องไห้เลยหรือ
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	 นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ปิ่นปักฝันเห็นเหตุการณ์นี ้ ตลอดยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาเธอ 

ฝันเห็นมันหลายต่อหลายครั้ง  ในช่วงปีแรก ๆ ที่เกิดเรื่องจะถี่หน่อย  ทว่าระยะหลัง 

ไม่เคยเกิดอีกเลย  จนเกือบลืมไปแล้วด้วยซ้ำ

	 มือบางไล่ตั้งแต่สะโพกลงไปก่อนหยุดลงตรงหน้าขา  แตะค้างอยู่อย่างนั้น 

ไม่ต้องปรายตามองด้วยซ้ำ  ปิ่นปักก็รู้ว่าบริเวณนั้นมีรอยแผลเป็นอยู่...

	 แผลซึ่งเกิดจากน้ำร้อนลวก

	 ใช่...คนถูกน้ำร้อนลวกในวันนั้นไม่ใช่ปานไพลิน  แต่เป็นเธอที่นั่งรับประทาน 

อาหารเช้าอยู่ข้าง ๆ กัน  ความร้อนจากน้ำที่ถูกต้มด้วยเตาแก๊สจนเดือดพล่านทำลาย 

เนื ้ออ่อน  ๆ  จนพุพองลึก  ร้ายแรงถึงขนาดทิ้งรอยแผลเป็นเอาไว้  แม้ไม่ถึงขั ้น 

น่าเกลียด  ทว่ารอยจาง  ๆ  นี้ก็ไม่อาจลบไปจากร่างกายได้ตลอดชีวิต

	 มันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากให้เกิด  ทว่าสำหรับเด็กหญิง 

ในวัยเพียงเก้าขวบเศษ  เหตุการณ์ในวันนั้นถือเป็นเรื่องเลวร้าย  ไม่ใช่แค่ความ 

เจ็บปวดทางกาย  แต่กลับสร้างแผลเล็ก ๆ ขึ้นในใจอย่างไม่รู้ตัว  จนเก็บมาฝันร้าย 

ได้บ่อยครั้ง  มีก็แต่ในระยะสี่ห้าปีหลังนี่ละที่เธอไม่เคยฝันเห็นเหตุการณ์เหล่านั้น 

อีกเลย

	 อาจเพราะด้วยวัยที่โตขึ้น  มีอะไรให้ทำมากขึ้น  พอเข้านอนหัวถึงหมอน 

ก็หลับเป็นตาย  ทำให้ไม่มีเวลาฝันเห็นเรื่องในอดีตอีก

  ทำไมจู่  ๆ  คืนนี้ถึงฝันได้นะ

  แปล๊บ...คิ้วเรียวย่นเข้าหากันเมื่อรู้สึกเหมือนปวดตรงจุดที่เคยโดนน้ำร้อน 

ลวก  มือเผลอลูบรอยแผลเบา  ๆ  คล้ายกับทำเช่นนั้นแล้วจะช่วยบรรเทาอาการ 

ปวดแปลบให้หายไป

	 เธอไม่ใช่คนมีสัมผัสที่หก  เห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าหรือสิ่งลี้ลับได ้ เพียงแต ่

เมื่อใดก็ตามที่ฝันเห็นเหตุการณ์นี้  มักมีเรื่องร้ายอาจถึงขั้นเลือดตกยางออกตามมา 

ร้ายแรงมากน้อยต่างกันไป  จึงเริ่มสังหรณ์ใจว่าความฝันในคืนนี้อาจมาพร้อมกับ 

เรื่องร้าย  ๆ  อย่างในอดีต

	 ก็ได้แต่ภาวนาว่าคราวนี้คงไม่ใช่เรื่องร้ายแรงมากนัก

	 ปิ่นปักสลัดศีรษะเบา  ๆ  ขับไล่ความมึนออกไป  เบี่ยงตัวลงจากเตียง  รู้สึก 
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ลำคอแห้งผาก  จึงรินน้ำจากเหยือกที่วางอยู่บนโต๊ะเขียนหนังสือขึ้นดื่มดับกระหาย 

พอเหลือบมองนาฬิกาเรือนเล็กบนโต๊ะข้างเตียง  ก็พบว่าเพิ่งล่วงเข้าเช้าวันใหม่มาได ้

ไม่ถึงสองชั่วโมง  แปลว่าเธอเพิ่งหลับไปได้ไม่นานก็ตกใจตื่นเสียก่อน  แถมตอนนี ้

ดูเหมือนจิตตื่น  ตาแข็ง  คงตาค้างถึงเช้าแน่  ๆ

	 หญิงสาววางแก้วเปล่าลงบนโต๊ะ  เดินไปเปิดประตูกระจกออก  ก็พบกับ 

ระเบียงไม่กว้างนัก  พอวางโต๊ะเก้าอี้ลงไปแล้วเหลือพื้นที่อีกเล็กน้อย  ทว่าแทนที่ 

จะนั่งลง  ปิ่นปักกลับเลือกเดินไปยืนโดยใช้แขนเท้าราวระเบียงแทน

	 ดึกมากแล้ว  ผู้คนต่างเข้านอนกันหมด  บรรยากาศจึงเงียบสงัด  สายลม 

พัดเอื่อยทำให้กิ่งไม้ไหวโยก  เกิดแสงเงาทะมึนดูน่ากลัว  เมฆหนาสีเทาลอยเคลื่อน 

ไปเรื่อย  ๆ  บดบังแสงจันทร์  ทำให้เดี๋ยวมืดเดี๋ยวสว่าง  ดูวังเวงจนเผลอห่อไหล่ 

กอดตัวเองด้วยความเย็น

  นี่ถ้าหมาหอนอีกสักหน่อย  คงได้บรรยากาศหนังผีแน่  ๆ

	 ปิ่นปักคิดอย่างเลื่อนเปื้อน  เธอไม่ใช่คนกลัวผีจนเก็บมาหลอนตัวเอง  ถ้า 

ถามว่ากลัวสิ่งใด  มนุษย์น่ากลัวกว่าสิ่งลี้ลับที่มองไม่เห็นเยอะ

  แกรก-กกกกก

	 เฮือก...

	 บอกตัวเองว่าไม่กลัวผี  แต่พอมีเสียงประหลาดดังขึ้น  หญิงสาวก็สะดุ้งโหยง 

หันมองรอบกายเลิ่กลั่ก  แสงเงาจากการโยกไหวของต้นไม้ยิ่งทำให้บรรยากาศด ู

น่ากลัวมากยิ่งขึ้น

  หรือคิดถึงผี  ผีก็มาจริง  ๆ

  ไม่หรอก  ไม่น่าใช่สิ่งลี้ลับ...ปิ่นปักปฏิเสธตัวเองทันที

	 หญิงสาวหยุดขยับเขยื้อนเพื่อลดเสียงรบกวน  พยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจ 

แล้วก็พบว่าเสียงแกรกกรากยังคงดังสลับเงียบอยู่เป็นระยะ  ๆ

	 แรกทีเดียวหญิงสาวคิดว่าเป็นพวกย่องเบางัดแงะเข้าบ้านยามเจ้าของหลับ 

เธอเองเปิดไว้แค่โคมไฟหัวเตียง  พอปิดม่าน  ถึงแสงสว่างจะไม่สามารถลอดเข้ามา 

ได้ก็ยังอุ่นใจ  แต่เมื่อตั้งใจฟังดี  ๆ ก็พบว่าเสียงนั้นดังอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกล  ซึ่งไม่น่าใช่ 

ประตูหรือหน้าต่างด้านล่างของบ้านแน่
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	 หญิงสาวแปลกใจนิดหน่อยที่ดูเหมือนต้นตอจะมาจากในห้องของเธอ  ไม่ใช่ 

นอกบ้าน  อาศัยโคมไฟหัวเตียงยังเปิดอยู่ทำให้สามารถมองเห็นภายในห้องได้บ้าง 

หญิงสาวค่อย  ๆ  ขยับตัวช้า  ๆ  ถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากล  อย่างเช่นมีตัวประหลาด 

วิ่งออกมาตรงจุดใดสักจุด  จะได้หนีทัน

	 ยิ่งใกล้ตู้บิลท์อินวางโทรทัศน์  เสียงก็ดังขึ้นเรื่อย  ๆ  นอกจากเสียงแกรก- 

กราก  ฟังคล้ายมีเสียงร้องของอะไรสักอย่างดังแว่วมาด้วย  ปิ่นปักหยุดเดินอีกครั้ง 

เพื่อเงี่ยหูฟัง  เสียงนั้นขาด  ๆ  หาย  ๆ  แต่เธอแน่ใจว่าเป็นเสียงร้องของสัตว์

  แมว!

	 เจ้าตัวรีบเปิดไฟกลางห้องเพื่อให้ความสว่างมากยิ่งขึ้น  แล้วรีบถลาไปยัง 

ต้นกำเนิดเสียงด้วยความตกใจ  สมองเต็มไปด้วยความสงสัยว่าแมวมาอยู่ในห้อง 

ของเธอได้อย่างไร  ในเมื่อบ้านหลังนี้มีสัตว์เลี้ยงซึ่งเป็นไม้เบื่อไม้เมากับแมวอาศัย 

อยู่ด้วย  ทว่าปิ่นปักก็ไม่มีเวลาคิดนานนัก  เนื่องจากเสียงที่ได้ยินนั้นอ่อนระโหย  

เต็มไปด้วยความหวาดกลัว

	 อยู่ไหนนะ

	 ปิ่นปักแน่ใจว่าต้องอยู่แถว  ๆ นี้  แต่กลายเป็นว่ามองหาเท่าไรก็พบแค่ความ 

ว่างเปล่า  ไร้เงาของสิ่งมีชีวิตที่ส่งเสียงร้องได้

	 มีสิ  ต้องมีแน่ ๆ  เธอไม่ได้ฝัน  และตอนนี้ก็มีสติครบถ้วน  ไม่ได้คิดไปเอง

	 ดังนั้นปิ่นปักจึงหยุดนิ่งเพื่อให้เกิดเสียงรบกวนน้อยที่สุด  เสียงร้องดังขึ้นอีก 

ครั้งพร้อม  ๆ  กับเสียงกุกกัก  ดึงให้ปิ่นปักค่อย  ๆ  ย่อตัวลง  แนบหูไปกับตู้บิลท์อิน

  เหมียว...

	 “เฮ้ย!  เข้าไปได้ไง”  หญิงสาวอุทานด้วยความตกใจ  เมื่อแน่ใจแล้วว่ามีแมว 

ร้องอยู่ในผนังตู้บิลท์อิน  เพื่อความแน่ใจว่าตัวเองไม่ได้หูฝาดไปเอง  ปิ่นปักจึงเคาะ 

ตู้เบา  ๆ  พอมีเสียงแกรกกรากดังตอบพร้อม  ๆ  กับเสียงร้องที่ดังถี่ขึ ้นเรื่อย ๆ  จึง 

เชื่อว่าไม่ได้คิดไปเอง

	 ดวงตากวาดมองตู้สูงจรดฝ้าเพดาน  ส่วนท่ีคิดว่ามีแมวตกลงไปเป็นโครงสร้าง 

ด้านติดกับผนัง  เธอคิดว่ามันคงเป็นโพรง  และจุดที่สร้างปัญหาคงเป็นส่วนเหนือฝ้า 

ที่น่าจะมีรู  แมวจึงพลัดตกลงไปได้  แต่ที่เธอไม่เข้าใจคือแมวมาอยู่บนฝ้าหลังคา 
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ได้อย่างไรต่างหาก

	 ไม่ใช่เวลาคิด...ตอนนี้เธอต้องช่วยเจ้าแมวพวกนี้ออกมาให้เร็วที่สุด  แต่จะ 

ทำอย่างไรล่ะ  ตอนนี้ดึกมากแล้ว  คงไม่สามารถเรียกใครมาช่วยได้  อีกอย่าง  

เธอไม่รู้ว่าควรใช้บริการหน่วยงานไหน  ครั้นจะรอถึงเช้าก็ไม่รู้ว่าสัตว์เคราะห์ร้าย 

จะทนรอได้หรือเปล่า  เกิดตายขึ้นมาล่ะ  คงได้รู้สึกผิดที่ช่วยพวกมันไม่ทันแน่ ๆ 

ดังนั้นเธอต้องลงมือเอง

	 ถ้าตู้นี้เป็นโพรงพอให้สัตว์ตกลงไปได้  ก็แสดงว่าทำจากแผ่นไม้ประกบไป 

บนโครงไม้อีกที  จากเสียงเคาะเมื่อครู่  เธอค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นแผ่นไม้บาง  ๆ  

เพราะหากเป็นไม้แผ่นหนาเสียงต้องทึบกว่านี ้ ดังนั้นถ้าเธอเจาะถูกตำแหน่ง  ไม่โดน 

โครงหลัก  ก็น่าจะเอาเจ้าแมวพวกนี้ออกมาได้ไม่ยาก

  เอาละ  ได้เวลาปิ่นเรสคิวออกโรงแล้ว

	 “รอหน่อยนะเจ้าเหมียว  เดี๋ยวเดียวก็ได้ออกมาแล้ว”  ปิ่นปักเคาะตู้เบา  ๆ  

เพื่อบอกให้เจ้าตัวที่ติดอยู่ด้านในรู้  ซึ่งมันก็ร้องเหมียวตอบกลับมาราวกับฟังภาษา 

คนรู้เรื่องอย่างไรอย่างนั้น

ดรุณีเห็นลูกสาวคนเล็กเดินสะลึมสะลือเข้ามาในห้องอาหารก็อดยิ้มไม่ได ้ น่าจะ 

เป็นอย่างนั้นอยู่หรอก  เพราะเมื่อคืนแม่ตัวดีก่อวีรกรรมเอาไว้  เล่นเอาตกใจตื่น 

กันทั้งบ้าน

	 เสียงโป๊ก  ๆ  ดังขึ้นในตอนดึก  ช่วงเวลาที่ควรหลับกันหมดแล้ว  จึงทำให ้

ทุกคนตกใจตื่น  คิดว่ามีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้น  ประกอบกับต้นเสียงดังมาจากห้องนอน 

ลูกสาวก็ยิ่งใจไม่ดี  ถ้าหากแม่ตัวดีไม่เปิดประตูแล้วโผล่หน้ามาให้เห็นเสียก่อน  

ดรุณีคงแจ้งตำรวจไปแล้ว  คราวนี้จากเรื่องเล็กได้กลายเป็นเรื่องใหญ่  พอซักไซ้ 

ถึงได้ความว่าเกิดอะไรขึ้น

	 ปิ่นปักทำตัวเป็นหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือลูกแมวที่ตกลงไปในตู้บิลท์อินออกมา 

ได้ถึงสองตัว  ท่าทางอ่อนระโหยนั้นบ่งบอกว่าตกลงไปในกล่องแคบ ๆ นั้นนานแล้ว 

นี่ถ้าปิ่นปักไม่เอะใจเมื่อได้ยินเสียงแปลก ๆ  ก็อาจเป็นไปได้ว่ามันคงตายอยู่ด้านใน 
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กว่าจะรู้อีกทีคงตอนกลิ่นโชย

	 พอเบาใจว่าไม่มีเรื ่องเลวร้ายเกิดขึ้นดังที่กลัว  ต่างฝ่ายจึงแยกย้ายกันไป 

นอน  เหลือแค่ปิ่นปักที่หากล่องหาผ้าห่มเก่ามาปูให้ลูกแมว  แถมยังคอยประคบ- 

ประหงมให้น้ำให้นมเพราะกลัวมันตาย

	 “เมื่อคืนได้นอนกี่โมงล่ะปิ่น”  ปานไพลินเป็นฝ่ายถามขึ้น

	 “ไม่แน่ใจค่ะ  ตีสามหรือตีสี่ก็ไม่รู้  เจ้าพวกนั้นไม่ยอมกินนม  ปิ่นเลยต้อง 

อยู่ดู  กลัวมันตาย”  คนยังเมาขี้ตานั่งลงบนเก้าอี ้ตัวข้าง  ๆ  พี่สาว  กวาดตามอง 

อาหารตรงหน้า  แล้วหันไปหาเด็กรับใช้ในบ้าน  “อ้อย  มีน้ำส้มหรือน้ำผลไม้ไหม 

ขอแก้วหนึ่งสิ  ตอนนี้ง่วงจนตาจะปิด  เอาจี๊ด ๆ นะ  บีบมะนาวลงไปด้วย  ตาจะได้ 

สว่าง”

	 “อาการหนักนะเรา”

	 ปิ่นปักยิ้มแหย  เธอง่วงมากจริง ๆ นั่นแหละ  ที่ตื่นเช้านี่ก็เพราะความเคยชิน 

ล้วน  ๆ  อีกอย่าง  จะมัวแต่นอนอยู่ไม่ได้  ในเมื่อต้องหาทางออกเรื่องเจ้าตัวจ้อย 

สองตัวนั้นด้วย  ป่านนี้เป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ไม่รู้

	 กินข้าวเสร็จต้องไปดูเสียหน่อย

	 “แล้วจะเอายังไงกับมันน่ะปิ่น”

	 “เราเลี ้ยงแมวสองตัวนั ้นไว้ได้ไหมคะ”  คำถามของพี่สาวเข้าทางปิ ่นปัก 

พอดิบพอดี  หญิงสาวมองแม่และพี่สาวอย่างมีความหวัง

	 ยามเมื่อได้สบดวงตาแป๋วทั้งสองคู่ของเจ้าตัวน้อย  ใจของเธอก็พองโตด้วย 

ความรู้สึกภูมิใจที่ได้ช่วยเหลือชีวิตน้อย  ๆ   เอาไว้  ก่อนความเป็นเจ้าของจะเข้ามา 

แทนที่  เธออยากปกป้องดูแลและเลี้ยงมันเอาไว้ในบ้านให้ดีที่สุด

	 “นะคะ  แม่  พี่ปาน  ให้ปิ่นเลี้ยงเถอะนะ” 

	 ความหวังของปิ่นปักดับวูบเมื่อมารดาส่ายศีรษะปฏิเสธ  ใบหน้ากลมถึงกับ 

จ๋อยไปถนัดตาแม้เตรียมใจมาบ้างแล้วก็ตาม  เพราะที่บ้านเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วตัวหนึ่ง

	 “เพราะเจ้ามู่ทู่หรือคะ”  ปิ่นปักหมายถึงหมาพันทางที่เลี้ยงไว้เฝ้าบ้าน  “แต่ 

บ้านอื่นเขาก็เลี้ยงแมวกับหมาไว้ด้วยกันได้นะคะ”

	 “แล้วแต่นิสัยของหมาด้วยนะลูก  ปิ่นก็รู้ว่ามู่ทู่ไม่ชอบแมว  แค่ได้กลิ่นก็วิ่ง 
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หูต้ังหางช้ีไปไล่กวดแล้ว  มันเข้ากันไม่ได้ง่าย ๆ หรอกจ้ะ  ตัวน้ีรอดจนข้ึนมาคลอดลูก 

ไว้บนฝ้าได้ยังไงก็ไม่รู้”  ดรุณีคิดอย่างแปลกใจ

	 “งั้นจะทำยังไงกับมันดีล่ะคะ”  ปิ่นปักคราง  คิดถึงนัยน์ตาแป๋วสองคู่นั้น 

แล้วอดเศร้าไม่ได้

	 “ถ้าเจ้ามู ่ทู ่ไม่เกลียดแมวจนเห็นไม่ได้ขนาดนั้น  แม่คงให้ปิ ่นเลี ้ยง  แต่ 

บ้านเราไม่พร้อมจริง  ๆ  พอดีพอร้ายจะโดนเจ้ามู่ทู่มันขบหัวเอา”

	 ปิ่นปักเริ ่มคล้อยตาม  เพราะเธอเคยเห็นสุนัขประจำบ้านไล่กวดแมวอยู่ 

บ่อย  ๆ  ที่ร้ายกว่านั้นคือ  เจ้ามู่ทู่เคยขบหัวแมวตายคาที่จนต้องให้คนงานในบ้าน 

ขุดหลุมฝังมาแล้ว  แค่คิดว่าเจ้าสองตัวนั้นอาจพบเจอกับเหตุการณ์ทำนองนี้  เธอ 

ก็เริ่มทนไม่ได้

	 “ค่ะ  งั้นปิ่นจะหาคนรับมันไปเลี้ยงแล้วกันนะคะ”  ถึงยอมรับคำชี้แนะของ 

มารดา  กระนั้นเสียงปิ่นปักก็ยังละห้อย  ใบหน้ากลมยังคงจ๋อยไม่หาย  พอมือของ 

พี่สาววางแปะลงมาบนศีรษะพลางลูบเบา  ๆ  พร้อมดวงตาปลอบโยน  ก็ทำให้รู้สึก 

ดีขึ้นมาหน่อย  จึงยิ้มขอบคุณแล้วยกน้ำส้มขึ้นจิบ

	 “พี่จะถามเพื่อน  ๆ  ให้อีกแรงนะว่ามีใครอยากได้แมวไปเลี้ยงบ้างไหม”

	 “ขอบคุณค่ะพี่ปาน”

	 ดรุณีมองพี ่และน้องคุยกันด้วยความอิ ่มเอม  ลูกสาวคนโตทำให้เธอ 

ภาคภูมิใจ  ปานไพลินเรียนจบจากมหาวิทยาลัยชื่อดังและเก่าแก่ของรัฐ  สามารถ 

คว้าเกียรตินิยมอันดับสองมาครองได้ไม่ยาก  เพราะความเก่งทำให้ได้เข้าทำงานใน 

บริษัทข้ามชาติชื่อดังอย่างง่ายดาย  ได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารให้รับผิดชอบ 

งานใหญ่  ๆ  หลายต่อหลายชิ้น  แถมตอนนี้ยังคว้าปริญญาโทเพิ่มอีกใบ  ไม่ใช่แค่ 

ฉลาดเพียงอย่างเดียว  ปานไพลินยังฉีกกฎที่ว่าผู้หญิงสวยมักโง่อีกด้วย 

	 พอหันมาทางลูกสาวคนเล็ก  สองคนนี้แทบไม่มีอะไรเหมือนกันเลย  ปาน- 

ไพลินเก่งกาจก็จริง  แต่ไม่ถ่ายทอดสิ่งต่าง ๆ นั้นให้น้องสาว  การเรียนของปิ่นปักนั้น 

เรียกได้ว่าคาบเส้น  ทำให้ต้องใช้เวลามากกว่าคนอ่ืนเทอมหน่ึงจึงเรียนจบ  กว่าจะจบ 

ใจคนเป็นแม่ก็ตุ๊ม ๆ ต่อม ๆ  ช่วยลุ้นยิ่งกว่าเข้าเรียนเองเสียอีก  กระนั้นถึงแม้เรียน 

ไม่เก่ง  แต่ปิ่นปักก็เป็นคนดี  ทำให้ภาคภูมิใจได้เช่นเดียวกัน
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