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สืบรักละลายใจ

Example



ผลงานเรื่องอื่น ๆ ของ ทักษิณา

ที่จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์อรุณ

กลรักลิขิตใจ

เรือนล้อมรัก

ลางเสน่หา

เคียงขวัญ

เพียงตะวัน...หวานใจ

ม่านมนต์รัก

บ่วงอธิฏฐาน

เล่ห์เชลย

โอบรักใต้เงาจันทร์

พลิกร้ายมาพบรัก
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สืบรักละลายใจ

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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สะดุดรักนักสืบ :  สืบรักละลายใจ
ผู้เขียน ทักษิณา

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  978-974-289-546-4

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

นวนิยายสืบรักละลายใจ  เป็นซีรี่ส์เล่มที่สามของนวนิยายชุด สะดุดรักนักสืบ 

คือความรักในอีกรูปแบบท่ีแตกต่างจากท้ังสองเล่มค่อนข้างมาก  เพราะผู้เขียนต้องการ 

เล่นกับความสนุกสนาน  จึงออกมาเป็นแนวสืบสวนแบบเบา  ๆ  เน้นความกุ๊กกิ๊ก 

และโรแมนติกเป็นส่วนมากตามความถนัดของ  ทักษิณา

ทว่าก็มีปมให้ผู้อ่านได้ตามติดและค้นหาไปพร้อมกับ  พริมาภา  รับรองว่า 

มีลุ้นระทึกและหักมุมแบบเดาไม่ถูกทีเดียว   

ว่าแล้วก็รีบเปิดหน้าแรกไปสืบหาความลับที่รออยู่ข้างในกันดีกว่า...

                

	 สำนักพิมพ์อรุณ

มีนาคม  ๒๕๕๖

แฟน  ๆ  สำนักพิมพ์อรุณสามารถเข้ามาพูดคุยได้ที่  www.facebook.com/baanarunclub 

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

ใครที่มีไฟฝันสามารถส่งผลงานมาได้ที่  baanarun@amarin.co.th

ท่านที่สนใจจะนำนวนิยายของสำนักพิมพ์ไปทำละครหรือภาพยนตร์  สามารถติดต่อได้ที ่

๐-๒๔๒๒-๙๙๙๙  ต่อ  ๔๙๒๗ 

คำนำสำนักพิมพ์
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	เดิมทีก่อนจะมาเป็น  สืบรักละลายใจ  นิยายรักสดใสแนวสืบสวนซ่อนปม 

พอประมาณเรื ่องนี ้  พวกเราสามคนมีแพลนจะเขียนนิยายชุดมาหลายชุดมาก 

ตั้งแต่แนววิญญาณที่สิงอยู่ในเครื่องประดับ  วิญญาณที่สิงอยู่ในคฤหาสน์เก่าโบราณ 

จนมาลงตัวที่เรื่องราวแนวนักสืบนี่ละค่ะ

สืบรักละลายใจ  เป็นเร่ืองราวของ พริมาภา  หญิงสาวสุดโก๊ะ  บัณฑิตจบหมาด ๆ 

จากร้ัวมหาวิทยาลัยผู้ใฝ่ฝันอยากเป็นนักสืบ  เธอร่วมกับเพ่ือน ๆ ทำงานสืบ  แต่เพราะ 

ความโก๊ะของเจ้าตัวทำให้ไม่เคยได้งานใหญ่  ๆ  ท้าทายอะไร  นอกจากตามหาสุนัข 

แมว  และเด็กหาย

นอกจากที่เธอจะกลุ้มใจเรื ่องงานที่ไม่คืบหน้าแล้ว  ยังต้องเจอะเจอกับ 

ปัญหาหัวใจครั ้งใหญ่กับเจ้านายสุดหล่อจอมดุเฮี ้ยบซึ ่งเป็นพี่ชายของเพื ่อนรัก 

ตามมาด้วยการถูกคนร้ายหมายชีวิตเสียอีก

มาช่วยลุ้นเป็นกำลังใจให้สาวน้อยจอมโก๊ะของเรากันนะคะ

สุดท้ายนี้  ต้องขอขอบคุณน้อง  น้ำฟ้า กับน้อง สาริน  สำหรับการร่วมมือกัน 

ครั้งนี้  ประทับใจกับน้องทั้งสองมากค่ะ 

ขอบคุณสำนักพิมพ์อรุณ  ที่ให้โอกาสพวกเราทั ้งสามคน  และขอบคุณ 

ผู้อ่านทุกท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะ  หวังว่านวนิยายเล่มนี้จะนำความสุขมาให้ทุกท่าน 

ได้มีรอยยิ้มนะคะ

ผิดพลาดประการใดอยา่งไร  ต้องขออภัยไว้ตรงนีด้้วยนะคะ  ขอบคณุมาก ๆ 

เลยค่า

ทักษิณา

มีนาคม  ๒๕๕๖

หมายเหตุ  เน้ือเร่ือง  ช่ือ  - นามสกุลบุคคล  และสถานท่ีท้ังหมดในนิยายเป็นเร่ืองสมมติข้ึนนะคะ 

ผิดพลาดประการใด  ผู้เขียนต้องขออภัยไว้ตรงนี้ด้วยค่ะ

คำนำผู้เขียน

Example



ความรู้สึกหวั่นกลัวว่ามันช่างทรมานแล้ว 

แต่การรับรู้ว่าคนคิดร้ายคนนั้นอยู่  ‘ใกล้’ ตัวเรา 

เหลือเกินกลับน่าวิตกยิ่งกว่า 
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บทนำ

พริมาภา   เชื่อมั่นว่าไม่มีอาชีพไหนเหมาะกับนิสิตจบใหม่ไฟแรงสูง 

อย่างเธอเท่ากับการเป็น   ‘นักสืบ’  อีกแล้ว

ยิ่งเป็นงานแรก ๆ ที่ได้ออกภาคสนาม  แทนที่จะนั่งอุดอู้ประจำอยู่ในออฟฟิศ 

อย่างสามเดือนที่ผ่านมาด้วยแล้ว  จึงไม่ต้องห่วงเลย  เธอพยายามขุดความสามารถ 

ทุกอย่างที่มีมาใช้เพื่อการนี้โดยเฉพาะ

หญิงสาวขยับแว่นสายตากลมโตหนาเตอะให้เข้าท่ี  เตรียมพร้อมเม่ือเป้าหมาย 

ใกล้เข้ามา  ท่วงท่าเหยาะย่างของฝ่ายนั้นชวนให้ระทึกตื่นเต้น  เธอกวาดตามอง 

เป้าหมายตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  และวกกลับขึ้นไปจากปลายเท้าจนถึงใบห  ู

เทียบกับรูปถ่ายที่มีอยู่ในมือตอนนี้แล้วก็ยิ่งมั่นใจ  ไม่มีทางผิดแน่

กระทั่งโบก็ยังเป็นสีเดียวแบบเดียวกัน  แล้วมันจะผิดตัวได้อย่างไร  ชัวร์ 

ยิ่งกว่าชัวร์อีก!

“เสร็จพี่ละ  น้องฟลามิงโก!!”

“เอ๋ง  ๆ!!”

“ตายแล้ว!!  นั่นหล่อนจะทำอะไรลูกโกโก้ของฉันยะ  ช่วยด้วย  คนขโมย 

ลูกสาว  เอ๊ย  ขโมยหมาฉัน  ช่วยด้วย!!” 
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ทักษิณา

สตรีสูงวัยเจ้าของสุนัขพันธุ์พุดเดิลสีดำมะเมื่อมกรีดร้องโหยหวนราวกับ 

จะขาดใจ  เสียงร้องโวยวายอึกทึก  เรียกความสนใจจากบุคคลทั่วไปที่มาเดินเล่น 

พักผ่อนหย่อนใจในสวนสาธารณะหรู  ซ่ึงเป็นสวนสาธารณะท่ีเศรษฐีใหญ่นักการเมือง 

คนหนึ่งมอบไว้ให้สำหรับคนกรุงเทพฯใช้ร่วมกัน  โดยเจ้าของยังคงดูแลอยู่  ที่นี ่

จึงมีทิวทัศน์ที่สวยงามและเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก  และมียาม 

รักษาความปลอดภัยหลายคนประจำตามจุดต่าง  ๆ 

อย่าว่าแต่ขโมยตัวจริงเสียงจริงที่ไม่อาจรอดพ้นไปจากกรงเล็บของเหล่า 

ยามรักษาความปลอดภัยที่มีอยู่ทุกที่ในสวนแห่งนี้เลย

พริมาภาเชื่อเหลือเกินว่า  ต่อให้ซูเปอร์แมนมาเองก็ยังรอดยาก  แล้วประสา 

อะไรกับหญิงสาวอ่อนแอบอบบางแถมยังสายตาสั้นมหากาฬอย่างเธอล่ะ

กริ๊ง!!!

เสียงกร่ิงโทรศัพท์ท่ีดังข้ึน  ทำให้เจ้าของร่างสูงซ่ึงเพ่ิงผลักบานประตูกระจกใส 

เข้ามาพลันชะงัก  ตาคมตวัดมองไปรอบ  ๆ  ภายในออฟฟิศสำนักงานนักสืบบุศยา  

ออฟฟิศสำนักงานชั้นเดียวทาสีขาวสว่าง  ตกแต่งเรียบง่าย  แต่ดูหรูหรามีระดับ  

ก่อนจะสบถในลำคออย่างไม่พอใจ

“บ้าเอ๊ย  ไม่มีใครอยู่เฝ้าออฟฟิศกันเลยหรือไง”

เสียงทุ้มบ่นพึมพำ  ดวงตาคมกริบเริ่มขุ่นขวางยามเมื่อเจ้าตัวเอื้อมมือไป 

หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกรอกเสียงทักทายลงไป 

“สวัสดีครับ  สำนักงานนักสืบบุศยา...”

“ใครน่ะ  พี่พีหรือคะ”

เสียงเล็ก ๆ จากปลายสายทำเอาชายหนุ่มชะงัก  ยังไม่ทันท่ีกฤตินจะได้ปฏิเสธ 

อีกฝ่ายว่าเขาไม่ใช่   ‘พี ่พี’  หรือพีรัชชัย  นักสืบหนุ่มหนึ่งเดียวในออฟฟิศแห่งนี ้

เจ้าหล่อนก็รีบพูดต่อเสียงระรัวเร็วปรื๋อ

“พี่พี  ช่วยพรีมด้วย  ตอนนี้พรีมอยู่ที่โรงพัก...พี่พีช่วยมาพูดกับคุณนาย 

เจ้าของหมาทีเถอะ  อธิบายเท่าไหร่เขาก็ไม่เข้าใจ  หาว่าพรีมเป็นพวกมิจฉาชีพ 
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สืบรักละลายใจ

อยู่นั่นละ”

“อะไรนะพริมาภา  นี่มันเรื่องอะไรกัน”  กฤตินเผลอตัวเอ็ดอึง  ตกใจเมื่อ 

ทราบว่าตอนนี้อีกฝ่ายอยู่ที่โรงพัก

“อ้าว  ไม่ใช่พี่พีนี่...หรือว่าคุณ...”  หญิงสาวเริ่มจำเสียงเขาได้  เจ้าหล่อน 

อึ้งไปแวบหนึ่งก่อนอุทานลั่นจนอีกฝ่ายแสบแก้วหู  “พี่ตินเหรอคะ!!”

“ฉันสิ  ไม่ใช่ฉันแล้วจะเป็นใคร  นี่บอกมาเดี๋ยวนี้เลย  แม่จอมซุ่มซ่าม  เรา 

ไปก่อเรื่องอะไรไว้ที่โรงพัก  มีเรื่องอะไรกันแน่”

ชายหนุ่มเอ็ดเสียงขรม  ทั้งเอือมระอาและห่วงใยอีกฝ่าย  ไม่เข้าใจจริง  ๆ   

ทำไมหนอพริมาภาจึงขยันหาเรื ่องปวดหัวมาให้เขา  เอ๊ย  ให้สำนักงานได้ไม่เว้น 

แต่ละวัน  เขายังยืนยันคำเดิมอย่างมั่นใจ  ว่าอย่างพริมาภาสมควรนั่งทำงานใน 

ออฟฟิศนั่นละถูกต้องที่สุดแล้ว!

“อย่าทำเสียงโหด  เอ๊ย...ดุอย่างนั้นสิคะพี่ติน  พรีมไม่ได้ตั้งใจน้า  มันก็ 

แค่...แอ๊กซิเดนท์นิดหน่อย...เท่านั้นเอง”

หญิงสาวเถียงกลับมาเสียงอ่อย  ซึ่งกฤตินนึกหน้าใสเจื่อนจ๋อยของเจ้าตัว 

ออกเลยละ

พริมาภา  เพื ่อนร่วมรุ ่นมหาวิทยาลัยเดียวกับน้ำบุศย์  น้องสาวของเขา 

จะว่าไป  แก๊งนี้มีกันสามสาว  อีกคนคือบัวบูชา  ซึ่งในบรรดาเพื่อนรักสามสาวนี้ 

มีพริมาภาคนเดียวที่ขี้เหร่ไม่ได้เรื่องที่สุด

เจ้าหล่อนไว้ผมซอยสั้นประบ่า  ผิวขาวอมชมพู  ใบหน้าเรียวได้รูป  คิ้วหนา 

ดวงตากลมโต  จมูกเล็ก  ๆ   โด่งน้อย  ๆ  และมีริมฝีปากอิ่มเต็ม  ความจริงก็จัดว่า 

หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดูเหมือนตุ๊กตาดีอยู่หรอก  แต่กฤตินรู้สึกเกะกะรำคาญทุกครั้ง 

ที่เห็นแว่นสายตาหนาเตอะของฝ่ายนั้น 

เขาก็พอเข้าใจอยู่หรอกว่าเด็กนิติศาสตร์ต้องท่องตำรากฎหมายทุกค่ำเช้า 

แต่ทั้งน้องสาวของเขาและบัวบูชาก็ไม่เห็นจะสายตาสั้นอย่างพริมาภาสักคน  เห็นจะ 

มีอยู่คนเดียวเท่านั ้นในกลุ่มที ่ใส่แว่นหนา  ทำตัวอย่างกับหนอนหนังสือ  ทั้งที ่

ความจริงเป็นหนอนจอมซุ่มซ่ามก่อเรื่อง!

“แอ๊กซิเดนท์อะไรถี่ขนาดนี้ไม่ทราบครับคุณหนูพริมาภา  นี่ใจคอจะไม่เคย 
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ให้ใครเขาสบายใจกับการออกทำงานนอกสถานที่ของเราบ้างเลยใช่ไหม”

กฤตินอดประชดประชันไม่ได้  ยิ่งได้ยินเสียงครางอ๋อยของเจ้าหล่อนก็ยิ่ง 

รู้สึกว่า  สมควรจะต้องยิ่งเข้มงวดกับอีกฝ่ายให้มากเข้าไว้  พริมาภายังทำตัวเป็นเด็ก 

มากเกินกว่าจะเป็นหญิงสาววัยทำงาน

“ไม่ถึงขนาดนั้นสักหน่อยพี่ติน  พรีมตั้งใจสุด ๆ  เลยนะคะงานนี้...แต่ไม่รู้ว่า 

มันพลาดได้ยังไง”

“ฉันรู้ว่ามันพลาดได้ยังไง”  อดีตนายตำรวจหนุ่มกระแทกเสียงหึในลำคอ  

ก่อนบอกอีกฝ่ายไปเสียงฉาดฉาน  มั่นใจ  “มันพลาดตั้งแต่ที่ปล่อยให้เราออกไป 

ทำงานภาคสนามแล้วนั่นละ  ยายตัวยุ่ง”

กฤตินไม่รู้หรอกว่าอีกฝ่ายจะทำหน้ามุ่ยยุ่งเหยิงเพียงใดกับถ้อยคำหม่ินแคลน 

ของเขา  ชายหนุ่มไม่หวังให้เจ้าหล่อนเข้าใจอะไรมากไปกว่าเจ้าตัวสมควรแล้วจริง  ๆ 

จะต้องน่ังทำงานในออฟฟิศ  เพ่ือท่ีคนอ่ืน ๆ อย่างเขา  จะได้ไม่ต้องเดือดร้อนอย่างน้ี!

“รออยู ่นั ่นละนะ  เดี ๋ยวฉันจะไปรับเอง”  เขาสรุป  เมื ่อพริมาภาเอาแต่ 

นิ่งเงียบไป  แม่คุณคงงอนอย่างไม่ต้องสงสัย

ช่าง...ก็แค่เพื่อนน้องสาว  เขาไม่จำเป็นจะต้องไว้หน้าเสียหน่อย  งานก็ต้อง 

เป็นงานสิ

“พรีมไม่ได้ต้ังใจจริง   ๆนะพ่ีติน”  หญิงสาวรีบบอกก่อนท่ีชายหนุ่มจะวางสายไป 

เสียงเล็ก  ๆ ระรัวร้อนรน  “คือว่าพรีมพยายามทำงานทุกชิ้นที่ได้รับมอบหมายเต็มที่ 

แล้วจริง  ๆ  นะคะ  แต่ไม่รู้ว่าทำไมมันออกมาอย่างนี้...พรีมขอโทษนะคะพี่ติน”

เธอพยายามออดอ้อนงอนง้อ  นี่เป็นอีกนิสัยหนึ่งของหญิงสาว  ที่เขามองว่า 

เธอยังไม่โต  ซึ่งแตกต่างจากเพื่อน  ๆ  อีกสองคน

น้ำบุศย์ถึงจะเอาแต่ใจตัวเองไปบ้าง  ดื้อรั้นในบางคราว  แต่ก็ยังดูเป็นผู้ใหญ่ 

จริงจังวางใจได้มากกว่าพริมาภา  ยิ่งกับบัวบูชายิ่งเชื่อมือได้  งานไหนงานนั้นไม่เคย 

พลาด  ต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน 

ไม่เห็นใครจะอ้อนเป็นเด็กเหมือนพริมาภาเลย  แต่ก็อย่างว่า  เจ้าหล่อนเป็น 

ลูกสาวคนเล็กของอรรคพันธ์  เธียรธาวิน  อัยการผู้มีชื่อเสียง  เป็นที่นับหน้าถือตา 

ของวงการนี่นะ
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พริมาภามีพี่สาวต่างมารดาอีกคน  ซึ่งเกิดกับภรรยาหลวงและเป็นภรรยา 

คนปัจจุบันของอรรคพันธ์  ชื่อช่อฉัตร  หากไม่รู ้เบื ้องลึกเบื้องหลังครอบครัวนี ้

มาก่อน  กฤตินคงคิดว่าพริมาภาเป็นข้าวนอกนา  แต่เพราะเขาทราบมาก่อนแล้ว 

ว่าเธอเป็นลูกที่เกิดจากภรรยานอกกฎหมายของอรรคพันธ์  จึงไม่ค่อยแปลกใจนัก 

ที่พริมาภาจะผิดแผกจากคนในบ้านทั้งหมด

ถึงจะเรียนจบคณะนิติศาสตร์มาด้วยคะแนนเกียรตินิยม  แต่ความรู้เต็ม 

สมองกลับไม่สามารถช่วยให้อีกฝ่ายหายซุ่มซ่ามได้

“ไม่ต้องมาขอโทษเลย  ถ้าฉันคิดเงินจากคำขอโทษของเธอได้  ป่านนี้ฉัน 

คงรวยเป็นหมื่นล้านแล้วมั้ง” 

“โห...พี่ตินก็รวยอยู่แล้วนี่คะ  จะงกไปไหนล่ะ”

“งกไปไหนก็เรื่องของฉัน  เดี๋ยวเจอกัน  ยายตัวแสบ”

เขาเน้นเสียงก่อนจะวางหูโทรศัพท์โครม  ไม่สนใจว่าจะทำให้อีกฝ่ายหัวจิต- 

หัวใจสั่นคลอนเพียงใด

ภาพของเขาในสายตาของพริมาภาก็คงเป็นพี่ชายเพื่อนจอมดุ  เคร่งเครียด 

ขี้บ่น  แต่จะไม่ให้เขาบ่นเจ้าหล่อนอย่างไรไหว  ก่อเรื่องละไม่มีใครเกิน

ชายหนุ่มถอนหายใจยาว  หมดอารมณ์จะแวะเข้ามาช่วยน้องสาวอยู่เฝ้า 

ออฟฟิศเสียหน่อย  กลับต้องหันหลังกลับ  เตรียมเผ่นออกไปแทบไม่ทัน

“อุ๊ย  คุณติน  ตายแล้ว  วันนี้คุณตินเข้าออฟฟิศเหรอคะ  แล้วก็ไม่บอก  

ญาญ่าจะได้อยู่คอยเฝ้า  เอ๊ย  คอยดูแลน่ะฮ่ะ”

ภูมิชญา  กะเทยร่างยักษ์  ผู้ช่วยของน้ำบุศย์  ส่งเสียงดังเข้ามาจากทาง 

ด้านหลัง  ก่อนที่กฤตินจะเปิดประตูออกไป 

“ตายแล้ว  คุณตินจริง  ๆ  ด้วย  คุณตินมาตั้งแต่เมื่อไหร่คะเนี่ย”  ปนัดดา  

เลขาฯสาวใหญ่ตามเข้ามาอีกคน  พลอยวี้ดว้ายตื่นเต้นตามภูมิชญาไปด้วย

“เพิ่งมาได้ครู่เดียวเท่านั้นเอง  แต่ไม่ต้องห่วง  ผมกำลังจะไปแล้วละ”

“อ้าว  คุณตินจะรีบไปไหนล่ะคะ  อยู่ให้ญาญ่าแทะโลม  เอ่อ...รับใช้ก่อนสิฮ้า” 

กะเทยสาวลากเสียง  หยอดสายตาหวานเชื่อมให้ท่าเจ้านายหนุ่มรูปงาม  จะว่าไป 

นอกจากคนรักของน้ำบุศย์กับบัวบูชาแล้ว  ก็มีกฤตินนี่ละที่เป็นดั่งน้ำทิพย์ชโลม 
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หัวใจเหี่ยวแห้งของภูมิชญาให้ชุ่มชื่น  บริ๊งค์ไบรท์สดใสซาบซ่า

เสียก็แต่เจ้านายหนุ่มหล่อเข้มไม่เคยจะเหลือบแลญาญ่าบ้างเลย

“ผมมีธุระด่วนพอดี  คงต้องขอตัวก่อน  แล้วว่าง  ๆ  จะแวะเข้ามาละกัน” 

กฤตินเมินทำมองไม่เห็นสะพานที่สองสาวทอดมาให้ไปเสีย  นี่เป็นทางออกที่ดีที่สุด 

ของเขา  และมันก็ได้ผลเสมอมา

เขาไม่เคยคลอนแคลน  ไม่เคยหวั่นไหว  ตั้งแต่เรียนจบโรงเรียนนายร้อย 

มาด้วยความฝันอยากเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ดี  ถึงแม้จะขัดใจพ่อแม่ที่ไม่เห็น 

ด้วย  แต่เขาก็ยังดึงดัน  กระทั่งพวกท่านต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือก 

กฤตินมุ่งมั่น  เรียนหนัก  และสอบเข้าบรรจุด้วยคะแนนดีเยี่ยมที่สุดในรุ่น 

ทว่าตลอดการทำงานจริงเกือบห้าปีเต็มของเขา  ชายหนุ่มพบเจออะไรมามากมาย  

ทั้งอันตรายเฉียดตายก็หลายหน  แต่ที่ทำให้ทนไม่ได้  ฝืนความรู้สึกที่สุด  ก็คือ  

‘ระบบ’  ที่เขาได้เรียนรู้แล้วว่า  มันไม่เหมาะกับตัวเองอย่างแรง

ทั้งระบบเส้นสาย  ระบบพวกมากลากไป  และระบบติดสินบนแบบเก่า ๆ  ที ่

ฝังลึกหยั่งรากในทุกหัวระแหงของข้าราชการ  เขาไม่เถียงว่าข้าราชการดี  ๆ  ก็ม  ี

อยู่มาก  แต่ที่ไม่ดีก็มีไม่น้อย  และบังเอิญว่า  ที่เขาเจอมาส่วนมากเป็นจำพวก 

หลังนี่เอง

เมื่อสถานการณ์บีบบังคับหนักเข้า  กฤตินจึงตัดสินใจลาออก  แล้วมาช่วย 

งานบริษัทอสังหาริมทรัพย์ของบิดา  ซึ่งมีมากมายหลายโครงการ  ทั้งที่ก่อสร้าง 

เสร็จแล้วและที่กำลังผุดโครงการขึ้นอีกในอนาคต  แต่ถึงขนาดนี้แล้ว  น้องสาว 

ก็ยังดึงดันมาเปิดสำนักงานนักสืบบุศยาจนได้

แต่พ่อแม่ก็ยังเป็นพ่อแม่  พวกท่านเคยรักและตามใจเขาอย่างไร  น้ำบุศย์ 

ก็ได้รับสิ่งนั้นเช่นเดียวกับเขา  อาจจะมากกว่าด้วยซ้ำ  ตรงที่น้องสาวได้ออฟฟิศ 

อยู่หน้าบ้านทนโท่  ไม่ต้องไปไหนไกลหูไกลตาพ่อแม่

ส่วนเขา...เพราะเคยขัดใจบุพการี  ทำให้ยิ ่งรู ้สึกเป็นหนี้พ่อแม่มากมาย 

กฤตินตั้งใจทำงานสานต่อจากบิดาเป็นบ้าเป็นหลัง  กว่าจะเข้าที่เข้าทางก็ใช้เวลา 

เกือบสามปี  เมื่อทุกอย่างอยู่ตัว  เขาก็พอจะมีเวลาว่างแวะเข้ามาช่วยดูแลออฟฟิศ 

ให้น้ำบุศย์ได้บ้าง

Example



�

สืบรักละลายใจ

ดูเถอะ  ขนาดเขาแวะเข้ามาบ้าง  พนักงานยังแวบหาย  ไม่มีใครอยู่เฝ้า 

ออฟฟิศสักคน  สำนักงานนักสืบบุศยาจะไปรอดไหมนี่...

กฤตินส่ายหน้าเอือมระอาพนักงานแต่ละคน  และแน่นอนว่า  สุดยอดของ 

ความเอือมระอา  ‘ตัวปัญหา’ ที่ก่อกวนประสาทของเขาในจำนวนทั้งหมดนี ้ ไม่มีใคร 

ทำคะแนนเกินหน้าเกินตาแม่สาวแว่นแก้มใสจอมป่วน

เดี๋ยวเจอกันแน่  พริมาภา!!Example
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มันไม่ยุติธรรม   เลยจริง  ๆ  ให้ดิ้นตายสิเอ้า!!

หญิงสาวขยับแว่นสายตาให้เข้าที ่  ดวงตากลมโตใสแจ๋วเพ่งมองภาพ 

ยายคุณนายเจ้าของสุนัขพุดเดิลสีดำที่ชื่อโกโก้  เจ้าสุนัขตัวปัญหาซึ่งเธอดันไปจับ 

ผิดตัว  แล้วก็ถูกยายคุณนายใจร้ายไม่ยอมรับฟังเหตุผลใด ๆ  ขู่เอาเรื่องจนต้อง 

ขึ้นโรงพัก  และไม่ยอมปล่อยตัวเธอ  จนกว่าจะเชื่อว่าเป็นคนของสำนักงานนักสืบ 

จริง  ๆ  ไม่ใช่แก๊งลักพาตัวสุนัขเศรษฐีไปเรียกค่าไถ่ที่ไหน

โหย  ดูหมิ่นเหยียดหยาม  แถมตาถั่วอีกต่างหาก  เธอหรือออกมาดคุณหน ู

เป็นถึงลูกสาวท่านอัยการใหญ่  ยายคุณนายดันไม่เชื่อ  แถมยังมาหาว่าเธอปลอม 

บัตรประชาชนอีก 

พริมาภาอยากจะกรีดร้องคลุ้มคลั่ง  ไม่รู ้จะทำอย่างไร  เรื ่องไปขอความ 

ช่วยเหลือจากบิดาหรือพี ่สาวคนสวยของเธอนั ้น  ลืมไปได้เลย  เธอไม่ยอมให  ้

พวกเขาต้องมาเดือดร้อนด้วยแน่  ในเมื่อจนแต้มหนัก  ๆ   เข้า  เธอจึงจำต้องโทร. 

เข้าไปในออฟฟิศเพื่อขอกำลังเสริม

ถ้ากำลังเสริมของเธอจะเป็นพี่ดา  พี่ญาญ่า  หรือพี่พีก็คงพอทำเนา  แต่คนที่ 

เธอได้มานี่สิ  พริมาภาไม่แน่ใจจริง ๆ ว่าเขาจะมา  ‘ช่วยเสริม’ หรือ  ‘ช่วยซ้ำ’  เธอกันแน่!
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แค่เห็นลูกตาดุวาวน่ากลัวของเขาทันทีที่มาถึง  พริมาภาก็ใจแป้ว  ต้องก้ม 

หน้าวูบ 

“เด็กคนนี้เป็นพนักงานของผมเองครับ  นี่ครับ  นามบัตรของผม” 

กฤตินส่งยิ้มที่มุมปากได้รูปสวยให้คุณนายร่างเจ้าเนื้อ  ฝ่ายนั้นกวาดตามอง 

เขาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า  วันนี้ชายหนุ่มสวมชุดสูทสีดำสนิท  ยิ่งขับร่างสูงสง่า 

ของเขาให้ดูภูมิฐาน  มีสง่าราศี  น่าเกรงขาม  ยายคุณนายเชื่อสนิทใจแบบศิโรราบ 

ตั้งแต่ก่อนจะอ่านนามบัตรของเขาด้วยซ้ำ

ความจริงคุณนายเจ้าของพุดเดิลตาค้างตั้งแต่แรกเห็นหน้าหล่อ  ๆ ของกฤติน 

นั่นแล้ว  แต่ยิ่งได้เห็นนามบัตรเป็นตัวหนังสือเดินดิ้นทองพิมพ์สวยหรูของชายหนุ่ม 

เจ้าหล่อนก็ยิ่งเคลิบเคลิ้ม  ฉีกยิ้มหวานหยด

กฤติน  วงศ์บวรเดช  นามสกุลผู้ดีเก่า  มีเชื้อมีแถว  ทายาทเจ้าของโครงการ 

บ้านและที่ดินชื่อดังระดับแนวหน้าของประเทศ  มีหรือจะไม่รู้จัก!

“อุ๊ย  คุณกฤตินน่ะเอง  พี่...เอ๊ย  น้าก็ว่าแล้วเชียว  ว่าคุ้นหน้าเหลือเกิน  

แต่อย่าหาว่าอย่างโง้นอย่างงี้เลยนะคะ  ยายเด็กคนนี้ไม่มีตรงไหนบ่งบอกเลยว่า 

จะเป็นลูกน้องของคุณกฤตินน่ะค่ะ”

พริมาภาหลบตาคมปลาบทั้งของกฤตินและยายคุณป้าบ้าพุดเดิล  โกรธวูบ 

ขึ้นหน้า  ทำไม  คนดี  ๆ  อย่างเธอแย่ตรงไหน  ทำไมเธอจะเป็นลูกน้องของพี่ติน 

ไม่ได้ล่ะ

ยายคุณป้าบ้ากาม  ดูสิ  จ้องพี่ตินตาเยิ้มอย่างกับคนเมายา!

“พริมาภายังเด็กอยู่น่ะครับ  เพิ่งเรียนจบมาได้ไม่นาน  เลยออกจะ...ซุ่มซ่าม 

อยู่บ้าง  คุณป้าเป็นผู้ใหญ่ใจกว้าง  คงไม่ถือสานะครับ”

“แหม...ถ้าเด็กนั่นพูดรู้เรื่อง  คุยง่ายอย่างคุณกฤตินก็ดีสิคะ  จะได้ไม่ต้อง 

เสียเวลาอย่างนี้”

คุณนายยังไม่วายโยนความผิดมาให้เธอ  พริมาภามองค้อนขวับ  หมั่นไส ้

ฝ่ายนั้น  เธอพยายามอธิบายจนคอแห้ง  คุณป้ายังไม่เชื่อสักนิด  แต่พอกฤตินพูด 

ไม่กี่ประโยค  คุณป้าจอมหื่นก็เชื่อฟังเขาอย่างกับต้องมนตร์สะกด

อีตาพี่ตินก็ด้วย...ส่งยิ้มให้คุณป้ามหาภัยอยู่ได้  ไม่เห็นเคยส่งให้เธออย่างนี้ 
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บ้างเลย  เอาแต่ปั้นหน้ามุ่ยมู่ทู่ให้เธอใจฝ่ออยู่ตลอดเวลาเลย

“โอเคครับ  ถ้ายังไงแล้วผมจะส่งดอกไม้ไปขอโทษคุณป้าตามท่ีอยู่ในนามบัตร 

นะครับ”  กฤตินรับนามบัตรของอีกฝ่ายมาถือไว้  โปรยยิ้มหยอดอีกนิด  คุณป้า 

สูงวัยก็แทบละลายกลายเป็นดินน้ำมันถูกไฟลน

“อุ๊ย  ดอกม้งดอกไม้อะไร  ไม่ต้องลำบากหรอกค่ะ  เราก็คนเคย ๆ  เห็นหน้า 

กันทั้งนั้น  ไม่ต้องหรอกจ้ะ”

“ไม่ได้ครับ  คนของผมทำให้คุณป้าตกใจ  เป็นหน้าที่ที ่ผมจะต้องชดเชย 

ความผิดพลาดครั้งนี้ครับ”

“อุ๊ย  ถ้าคุณกฤตินว่าอย่างนั้นดี  ก็ตามใจเถอะค่ะ”

“ขอบคุณมากครับ  ผมจะไม่ลืมความใจดีของคุณป้าเลยครับ”

กฤตินก้มศีรษะและส่งยิ้มกว้างให้สาวใหญ่  ฝ่ายนั้นหัวเราะคิกคักทำท่า 

ขัดเขินเหนียมอายอย่างกับสาวรุ่นเพิ่งริรัก  ดูไปดูมาก็ตลกฮาเอาเรื่องอยู่เหมือนกัน

พริมาภาต้องกลั้นเสียงหัวเราะขำคุณป้ามหาภัยแทบแย่  ในระหว่างที่ถูก 

พี่ชายเพื่อนฉุดแขนพาเดินลงจากโรงพักไปที่รถของเขา

ขายาว  ๆ  ของกฤตินก้าวเร็วจนหญิงสาวซึ่งตัวเล็กบอบบางกว่ามากต้องรีบ 

ซอยเท้าถี่ยิบ  เพื่อจะวิ่งตามให้ทันกับแรงรั้งจากมือแกร่งของเขา  พริมาภาวิ่งจน 

เหนื่อย  หอบแฮกกว่าจะมาถึงรถสีดำคันหรูของอีกฝ่าย

“แค่นี้ก็เหนื่อยแล้ว  จะไปตามสืบอะไรไหว  ต้องรู้จักออกกำลังกายบ้าง 

นะเราน่ะ”

คนตัวโตค่อนขอดว่าเข้าให้  ดูจะเป็นเรื่องปกติของเขาไปแล้วที่ต้องว่าเธอ 

ให้ได้ทุกเรื่อง  ไม่เคยมีพูดดี  ๆ  ด้วยเลย 

“ก็ใครล่ะเดินจ้ำอ้าว  ขาพรีมไม่ได้ยาวเหมือนขายีราฟน่ี”  คนตัวเล็กก็ใช่ย่อย 

เสียที่ไหน  โดนเล่นงานหนัก  ๆ   เข้า  เจ้าหล่อนก็สู้เหมือนกัน

“ฉันขี ้เกียจเถียงกับเรา  ไปขึ ้นรถเถอะ  เสียเวลา”  เสียงห้วนไม่ถึงกับ 

แข็งกระด้าง  แต่ก็ไม่ได้อ่อนหวาน  ถึงอย่างนั้นกฤตินก็ยังแสดงความเป็นสุภาพ- 

บุรุษด้วยการเปิดประตูรถให้หญิงสาว

พริมาภาก้าวเข้าไปนั่งข้างคนขับ  ใบหน้าอ่อนเยาว์บูดบึ้ง  แง่งอน  ริมฝีปาก 
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อิ่มสีชมพูสดขบเม้มเข้าหากัน  เธอตั้งใจแล้วว่าจะไม่ปริปากพูดกับเขา  คนอะไร  

หาเรื่องว่าเธอได้ไม่มีเบื่อหน่ายเลย

ดวงตากลมโตชำเลืองมองเจ้าของร่างสูงเปิดประตูรถก้าวเข้ามานั่งประจำ 

ที่นั่งคนขับ  คิดว่าเขาจะไม่สนใจไถ่ถามเสียแล้ว  ที่ไหนได้

“โกรธเหรอ  งอนเป็นเด็ก  ๆ  ไปได้”

เขาหันมามองเธอ  แต่พริมาภาเบือนหน้าแสร้งทำเป็นสนใจมองด้านข้าง 

ตัวรถ  ไม่ปริปากตอบโต้กับอีกฝ่าย  ยอมเสียมารยาท  มันช่วยไม่ได้  ก็คนกำลัง 

งอนนี่นะ

“เด็กอะไร  ผู้ใหญ่ถามทำไมไม่พูดด้วย”  เสียงทุ้มอ่อนลง  พอจะรู้ตัวแล้ว 

ว่าทำให้คนตัวเล็กงอนป่อง  บางทีเขาอาจจะหงุดหงิดจนเกินไป

“ก็เด็กคนนี้พูดอะไรก็ผิด  แล้วจะให้พูดอะไรล่ะคะ  เงียบดีกว่า” 

“อ้อ  ตกลงว่าจะเงียบอย่างเดียวแล้วสินะ”  เขาพยักหน้าหงึก ๆ  อดย้ิมไม่ได้ 

พริมาภาทำแสนงอนเหมือนเด็ก  ๆ  แต่เจ้าหล่อนก็ยังดีตรงที ่ไม่ถึงขั ้นโวยวาย 

บ้านแตก  อาการงอนอย่างนี้ของเด็ก  กฤตินมีวิธีแก้

เขาสตาร์ตรถพุ่งทะยานไปเบื้องหน้า  ไม่ถึงสามสิบนาทีก็มาจอดเทียบข้าง 

ฟุตปาธ  ใกล้กับร้านไอศกรีมเล็ก  ๆ  น่ารัก  ซึ่งเพียงเห็นแวบแรก  คนตัวเล็กก็ถึง 

กับหันขวับมามองเขาตาโต

“พี่ตินคะ  ที่นี่...”

“ร้านไอศกรีมไง  ตกใจอะไร”  เขาดักคอยิ้ม  ๆ  แต่อีกฝ่ายยังงงไม่หาย

“พี่พาพรีมมาที่นี่ทำไมหรือคะ  อย่าบอกนะว่าพี่ตินอยากกินไอศกรีมน่ะค่ะ” 

พริมาภามองหน้าเขาอย่างตื่นตระหนก  เธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าอีกฝ่ายชอบกิน 

ของพวกนี้ 

“ยายบ๊อง  ฉันชอบเสียเมื่อไหร่  จะเลี้ยงเราต่างหาก  แม่สาวหน้าบูด  รีบ 

เข้าร้านเร็วเข้า”  กฤตินเอ็ดไม่จริงจังนัก  ยิ่งเมื่อเห็นหญิงสาวยังมัวแต่อ้ำอึ้งเหมือน 

ไม่แน่ใจ  เขาจึงเอื้อมมือไปดึงข้อมือบาง  ลากร่างน้อยให้เดินตามกันเข้าไปในร้าน 

ไอศกรีมแสนน่ารักเสียเอง

คนกำลังอารมณ์เสีย  หดหู่  หม่นหมอง  เปลี่ยนเป็นหน้าบานทันทีที่ก้าว 
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