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คำ�นำ�นักเขียน

บางครัง้ความรกัของคนบางคนกถ็กูกำาหนดมาแล้วว่าต้อง

เป็นของกนัและกนั ไม่ว่าจะห่างหาย แยกย้ายไปมชีวีติของตนเองเท่าไร

ท้ายที่สุดกามเทพก็หาทางวนให้ทั้งคู่กลับมาเจอกัน รักกัน และดูแล

กนัจนได้ 

นิยายรักเรื่องนี้ถ่ายทอดมุมมองของความรัก ความเอาใจใส่ที่

หัศวรรช หรือพี่หวงรูปหล่อของเรามีต่อนางเอก เริ่มจากความผูกพัน

ในวัยเด็ก จนเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งก็กลายเป็นความรักได้แบบ 

ไม่ยาก ถึงแม้พระเอกของเราจะเจ้าเล่ห์ เจ้าแผนการมากไปหน่อย  

เพื่อจบันางเอกมาแต่งงาน  และสิ่งที่อยากเขยีนคอื หลายๆ ครั้งที่อ่าน

นยิายแล้วมนัจบที่พระเอกนางเอกได้เป็นแฟนกนั แต่งงานกนั แต่ชวีติจรงิ 

การแต่งงานนั้นคอืการเริ่มต้นชวีติใหม่ที่ท้าทายกว่าเดมิด้วยซำ้า ดงันั้น

เมื่อคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน มันก็มักจะมีอะไรให้ต้องปรับตัวหากัน 

หรอืเอาอกเอาใจกนัเพื่อเพิ่มเตมิความหวานในชวีติคู่ 

ที่เพิ่มเตมิคอื ทกุครั้งที่ตวัเองหยบิหนงัสอืขึ้นมาอ่าน คอือยาก

ได้ความอิ่มเอมใจ มีความสุข ดังนั้นเรื่องดรา ฆ่ากันนำ้าตานองแบบ

สายโหด เราจะหาไม่ได้เลยจากนิยายเรื่องนี้และทุกๆ เรื่องที่เขียน  

จะมแีต่ความฟิน หื่น และความสปอยแบบเกนิเรื่องของพระเอก เล่น

เอาเหน็ความจรงิในโลกกนัไปเลยว่า ผูช้ายแบบพี่หวง หายากมากค่ะ !!!

แต่กว่าที่นิยายเล่มนี้จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ก็ต้องขอ

ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือ นักอ่าน แฟนคลับที่



ตดิตามโล้สำาเภาสนบัสนนุกนัมา ขอกราบที่อกงามๆ ที่ทำาให้มวีนันี้ได้ 

ที่สำาคญัแบบขาดไม่ได้คอืคณุพ่อกบัคณุแม่ ขอบคณุที่เลี้ยงลูก

ให้เป็นคนรักการอ่านตั้งแต่เด็ก สอนว่าให้อ่านอะไรก็ได้แต่ขอให้อ่าน 

ให้ชินกับการมีหนังสือติดมือตลอดเวลา จึงทำาให้เกิดความคิดและ

จนิตนาการโลดแล่นอยู่ในหวัทกุครั้งที่อ่านหนงัสอื ถ่ายทอดเรยีบเรยีง

ออกมาเป็นเรื่องเป็นราว มโนจนเป็นเล่มได้ขนาดนี้

ขอบคณุพี่ออฟสำาหรบักำาลงัใจและความอดทนเวลาเหงาทกุครั้ง

ที่ปรางเขยีนหนงัสอื ขอบคณุที่ยอมดูละครคนเดยีวเงยีบๆ ไม่กวนใจ 

ขอบคุณ บก. ต่าย ที่คอยตบคอยเกลาให้พี่หวงกับลูกพลับออกมา 

น่ารกัน่าหยกิขนาดนี้ ท้ายที่สดุขอบคณุคนบนฟ้า ที่ผลกัดนัให้เกดิแรง

บนัดาลใจ และมุ่งมั่นจนมถีงึวนันี้...ขอฝากพี่หวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ 

และหากมโีอกาสเล่มต่อๆ ไป อย่าลมือปุถมัภ์คำ้าชูกนันะคะ...

            ณพรรษธ์สรฌ์





“หนงัสอืและการอ่านคอืขมุพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”
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1

“ลูกพลับไม่โอเคเลยค่ะคุณพ่อ น่ีเขารู้ไหมคะว่าเราสนิท

กบัพ่อแม่เขา พดูจาพาดพงิกนัแบบนี้ ถ้าเราไม่ได้งานนี้จะเป็นยงัไงคะ 

ลูกพลบัไม่ยอมจรงิๆ ด้วย” 

สิ้นเสยีงหวานแต่แฝงความแขง็กร้าว เจ้าของเสยีงกส็ะบดัหน้า

ออกไปจากออฟฟิศหรูบนตึกระฟ้ากลางกรุงทันที ไม่ฟังคำาร้องเรียก

จากดอกเตอร์พรรษพงศ์ผู้เป็นบดิา...เฮ้อ ลูกพลบัใจร้อนเสมอ

พรรณพัตราเพิ่งทราบวันนี้เองว่า กระแสข่าวที่โจมตีพ่อหล่อน

บนหน้าหนังสือพิมพ์จนอาจก่อให้เกิดผลเสียทางธุรกิจนั้นมีเบื้องหลัง

เบื้องลึกอย่างไร คิดแล้วก็โมโห...อยู่ดีๆ ผู้ชายคนนั้นก็ให้สัมภาษณ์

อะไรแบบนี้...คอยดูนะ ลูกพลบัไม่ปล่อยไว้แน่

ดอกเตอร์พรรษพงศ์ วฒันากลุ เตบิโตมาจากตระกลูขนุนางเก่า 

มโีอกาสรบัใช้ประเทศชาตดิ้วยการเป็นข้าราชการจนได้ดำารงตำาแหน่ง

สูงสุดในสายพลเรือน ก่อนผันตัวมาทำาธุรกิจ และกุมบังเหียนธุรกิจ

ต่างๆ ในประเทศมากมาย ตั้งแต่ธรุกจิการบนิ อสงัหารมิทรพัย์ และ

พลงังาน 

นอกจากนี้เขายงัเป็นนกัเจรจาตวัฉกาจ ชนดิที่ต่อให้เป็นศตัรูกนั 

แต่หากต้องการคอนเนกชันเพื่อเข้าหาคู่ค้า ก็ดูจะมีแต่บิดาหล่อนนี่
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แหละที่จะทำาให้มานั่งจบัเข่าคยุกนัได้ ด้วยเส้นสายและเครอืข่ายทั้งใน

ระบบธรุกจิ ราชการ รวมทั้งการเมอืงกเ็ป็นแบก็อปัอย่างดทีี่ทำาให้ธรุกจิ

ของตระกูลวฒันากลุสยายปีกได้แบบไม่กลวัคู่แข่ง 

“คุณลูกพลับจะไปไหนครับ” ชายหนุ่มหน้าโหดและสูง

เกอืบสองเท่าของหล่อนเอ่ยถามขณะเข้าไปขวางประตูทางออก ทนัที

ที่เหน็หญงิสาวเดนิเรว็เป็นจรวดออกจากลฟิต์ผู้บรหิาร 

เมื่อกี้บดิาหล่อนโทร. ลงมาบอกแล้วละว่าพรรณพตัราของขึ้นอยู่ 

คนเป็นบอดกีาร์ดบวกคนขบัรถอย่างเขาเลยต้องรบีมาดูแล

“เข้ม หลบ! ไม่ต้องตาม ลูกพลบัจะไปคนเดยีว” พรรณพตัรา

สั่งเสยีงกร้าว จะให้หล่อนใจเยน็อยู่ได้อย่างไร ในเมื่อข้อความที่เพิ่งรู้

จากบดิาทำาให้ร้อนรนยิ่งนกั 

ธุรกิจที่บิดาสร้างมาอาจจะล้มไม่เป็นท่า แถมยังถูกตรวจสอบ

ว่าทจุรติ ทั้งๆ ที่พวกหล่อนทำาธรุกจิขาวสะอาดมาตลอด ทุ่มเทให้แก่

การทำางานกันจนแผ่ขยายได้อย่างน่าเกรงขาม และมูลค่าหุ้นใน

ตลาดหลกัทรพัย์พุง่สงูขึ้นจนเป็นที่น่าภมูใิจ ภายใต้การบรหิารงานของ 

ดอกเตอร์พรรษพงศ์ แต่คงขดัขาใครเข้า โดยเฉพาะผู้อยากร่วมประมูล

คนใหม่ที่เป็นลูกชายเพื่อนสนิทของท่าน ถึงได้ออกข่าวซะเหมือน

ตระกูลหล่อนใช้อทิธพิลมดืในการทำาธรุกจิ

พรรณพตัราได้เชื้อผูเ้ป็นบดิามามาก ตามคำาบอกเล่าของมารดา 

แน่นอนหล่อนมีความงามถอดแบบหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์ผู ้เป็น

มารดา นยัน์ตาหวานเหมาะเจาะกบัหน้าผากโหนก จมูกโด่งสวยชนดิ

ที่คนจีนเห็นมักจะบอกว่าหล่อนเป็นคนโหงวเฮ้งดี มีจมูกเจ้าทรัพย์  

ปากอิ่มกบัรอยยิ้มพมิพ์ใจนั้นกท็ำาให้ใครต่อใครใจสั่นมานกัต่อนกั 

แม้ภายนอกจะดเูป็นสาวสมยัใหม่ แต่หล่อนกม็คีวามเป็นแม่บ้าน

แม่เรือนสูงจนไม่น่าเชื่อ ได้รับพรสวรรค์ทางงานครัวและการจัดงาน
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เลี้ยงมาจากมารดาชนดิเกนิร้อย เพราะนอกจากอาหารไทยรสดั้งเดมิ

ที่หล่อนรงัสรรค์ได้ทกุชนดิแล้ว การใช้ชวีติในต่างแดนยงัทำาให้คณุหนู

ลูกพลบัทำาอาหารต่างชาตไิด้อร่อยอย่างน่าชื่นชม 

ทว่ารูปร่างสงูเหยยีบร้อยเจด็สบิเซนตเิมตรและทกัษะการบรหิาร

แบบเฉยีบขาดที่หล่อนรบัมาจากผูเ้ป็นพ่อนั่นต่างหาก ที่ทำาให้ใครต่อใคร

มักพูดกันว่าหล่อนคือซาตานในร่างนางฟ้า การตัดสินใจเฉียบคม 

มลีูกเล่นลูกล่อลูกชนแพรวพราว จนคนที่เคยสมัผสัต่างยกนิ้วให้ และ

พร้อมจะรบัคำาสั่งจากหล่อนหากผู้เป็นพ่อวางมอื

“คณุลูกพลบักท็ราบว่าเป็นไปไม่ได้” เข้มกล่าว เขาเป็นคนขบั

รถที่พกอาวธุ หรอืจะเรยีกให้ถูกคอืบอดกีาร์ดที่ตดิตามพรรณพตัรามา

ตั้งแต่เดก็ เอาเป็นว่าตั้งแต่เรยีนหนงัสอืเลย 

เขาภกัดตี่อคนตรงหน้าและบดิาของหล่อนนกั เพราะดอกเตอร์

พรรษพงศ์เคยช่วยเหลืออุ้มชูให้เข้มกับภรรยามีชีวิตใหม่ ไม่ต้องเป็น

แพะรบับาปในคดทีี่ตวัเองไม่ได้ก่อ

ชีวิตเข้มหลุดคุกรอดตะรางมาได้ก็เพราะเมตตาของนายท่าน 

คนนี้แท้ๆ โดยให้มาทำาหน้าที่เป็นคนขบัรถให้คณุลกูพลบั ลกูสาวคนเดยีว

ของท่าน เมียที่ท้องแก่ใกล้คลอดรับหน้าที่เป็นต้นห้อง เตรียมเสื้อผ้า

เครื่องแต่งกาย และจัดอาหารเช้าซึ่งมีแม่ครัวทำาไว้แล้วให้คุณหนูได้ 

รบัประทานตามเวลาที่หล่อนต้องการ 

คณุลูกพลบัของนายใหญ่ไม่ใช่คนดูแลยากเลย หล่อนไม่มศีตัรู 

ที่ผู้เป็นพ่ออยากให้เข้มติดตามเหตุผลหลักน่าจะมาจากหน้าตาสวย

แฉล้มของคณุหนูมากกว่า พรรณพตัรามใีบหน้าสวยแปลก ไม่ได้สวย

หวานหรอืเฉี่ยวชดัเจน แต่ความสวยของใบหน้าผนัเปลี่ยนได้ตามการ

แต่งกายของหญงิสาว ซึ่งหล่อนกเ็ปลี่ยนสไตล์ไปตามอารมณ์ในแต่ละ

วนัและกาลเทศะได้อย่างดเียี่ยม

“ลกูพลบัไม่อยากให้เข้มตามไป อยูท่ี่นี่กบัคณุพ่อเถอะ ลกูพลบั
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จะกลบับ้านหลงัเสรจ็ธรุะ” พรรณพตัราหนัไปสบตากบัลกูน้องคูใ่จและ

พูดเสียงอ่อนหวาน แต่แววตานั้นแข็งกร้าวนัก “ต่อให้เข้มไม่ตามไป 

เข้มกร็ู้เสมอไม่ใช่หรอืว่าลูกพลบัไปไหน” 

เข้มพยักหน้ารับแบบสมยอมพร้อมเคลื่อนตัวออกจากประตูที่

ตนขวางไว้ 

ไวเท่าความคิด ร่างระหงของพรรณพัตราก้าวถึงรถยุโรปทรง

ปราดเปรยีวแล้วเลี้ยวออกสู่ถนนใหญ่ทนัที

หล่อนยงัไม่ทนัพ้นสายตา เข้มกห็ยบิโทรศพัท์เคลื่อนที่เครื่องบาง

ออกมาโทร. สั่งการ

“ตามไป ถ้าฉนัเดาไม่ผดิ คณุหนูจะไปหาคณุหวง แต่เดี๋ยวจะ

แชร์สญัญาณตดิตามให้อกีทเีพื่อความชวัร์”

หญงิสาวร่างสงูโปร่ง หน้าสวยแบบไทยก้าวเรว็ๆ เข้ามาที่

ซติี้เวลิด์ คอร์เปอเรชั่น เรยีกความสนใจจากผูค้นได้เป็นอย่างด ีผมยาว

เป็นลอนถูกมัดเป็นหางม้าไว้กลางศีรษะทุยและทิ้งปลายเป็นพวงถึง

กลางหลงั ซึ่งสะบดัซ้ายขวาตามจงัหวะการเดนิของผู้เป็นเจ้าของ 

พรรณพัตราสวมเดรสแขนลำ้าสีดำาเข้ารูปยาวแค่เข่า อวด

ทรวดทรงที่ค่อนไปทางฝรั่งมากกว่าหญงิไทย เพิ่มความสงูอกีไม่ตำ่ากว่า

สามนิ้วด้วยรองเท้าส้นสูงแบรนด์ดัง ส่งให้ร่างระหงเด่นจับตาทุกคน 

แม้กระทั่ง รปภ. ที่หล่อนเพิ่งเดนิผ่านกย็งัออกอาการตาค้างมากกว่า

จะเรยีกหล่อนเพื่อสอบถามว่ามาตดิต่อผู้ใดตามความรบัผดิชอบ 

ลิฟต์เปิดที่ชั้นสี่สิบเจ็ดซึ่งจัดไว้เป็นชั้นผู้บริหารของซีตี้เวิลด์ 

คอร์เปอเรชั่น พื้นที่ขนาดห้าพนัตารางเมตรแบ่งเป็นห้องผู้บรหิารย่อย

สี่ห้อง โดยแต่ละห้องมีห้องประชุมขนาดพอเหมาะ และมีห้องนอน

ขนาดห้าสิบตารางเมตรอยู่หลังห้องทำางานเพื่อให้ผู้บริหารใช้พักผ่อน 

รวมถึงห้องนั่งเล่น เนื่องจากผู้บริหารบริษัทใหญ่ข้ามชาติแห่งนี้เป็น
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คนในครอบครวัเดยีวกนัทั้งสิ้น 

พรรณพัตราสบตากับพนักงานต้อนรับแวบเดียว ซึ่งพนักงาน

ออกอาการงงๆ ว่าสาวสวยตรงหน้าขึ้นมาถึงชั้นผู้บริหารได้อย่างไร

โดยที่หล่อนไม่ได้รบัแจ้งจาก รปภ. ด้านล่าง อกีทั้งวนันี้หศัวรรชหรอื 

วอลเลอร์ อังกูร ซีอีโอรูปหล่อน่ากินของบริษัทที่เพิ่งกลับจากอังกฤษ

หลังพามารดาไปเยี่ยมผู้เป็นตาช่วงหน้าร้อนก็ไม่มีนัดกับใครที่ไหน...

แล้วคณุคนนี้มาได้ยงัไงเนี่ย

“ลูกพลับ เอ่อ...ฉันมาหาคุณหวง” พรรณพัตรารีบเปลี่ยน

สรรพนามแทนตัว ปกติหล่อนเป็นคนอัธยาศัยดี แต่วันนี้ตั้งใจจะมา

อาละวาดจงึไม่ต้องทำาดใีส่ใครหรอกมั้ง 

หญงิสาวไม่รอคำาตอบจากพนกังานสาว และก้าวยาวๆ ไปทาง

ห้องที่ประตูแง้มอยู่ ซึ่งเหน็เงาคนวูบวาบอยู่หลงัผนงักระจกฝ้า พร้อม

ส่งสายตาเป็นเชงิถามว่าใช่ห้องของคนที่หล่อนมาหาหรอืไม่

ไม่ต้องรอคำาตอบว่าอนุญาตให้พบหรือไม่ เมื่อเห็นพนักงาน

ทำาท่าจะมาห้าม พรรณพัตราก็เอื้อมมือไปเปิดประตูโดยไม่เคาะ 

มารยาทที่คณุแม่สอนมาขอฝังดนิไว้ก่อนเถอะ หล่อนโกรธจนจะงบัหวั

คนได้อยู่แล้ว ขายาวๆ ก้าวเข้าห้องทำางานคนอื่นอย่างรวดเร็ว ด้วย

คาดว่าเจ้าของห้องคงจะนั่งอยูท่ี่โต๊ะทำางาน แต่ความจรงิหน้าสวยกลบั

ปะทะกบัแผงอกกว้างที่แขง็ชนดิจมูกโด่งแทบจะหกัทนัททีี่ชนกนั 

ความสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรบวกส้นสูงต้องทำาให้หล่อนสูง 

ไม่ตำ่ากว่าร้อยเจด็สบิห้าเซนตเิมตร แต่ทำาไมหวัหล่อนถงึได้สูงเลยคางเขา

มานดิเดยีวล่ะ พรรณพตัราแทบล้มเมื่อชนกบัเจ้าของร่างกำายำานั้น 

คณุหวง...เป้าหมายของหญงิสาวในวนันี้รบีจบัไหล่ซ้ายขวาของ

หล่อนเพื่อไม่ให้ผูบ้กุรกุล้ม ในจงัหวะที่ใกล้ชดิกนัทำาให้เขาได้กลิ่นกาย

สาว จมกูเขาแทบจะชนหน้าผากโหนก และทนัททีี่หล่อนสบตาหศัวรรช

กร็ู้ว่ามใีครเอาลมหายใจเขาไป
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“คณุหวง ดฉินัพรรณพตัรา คดิว่าคณุคงทราบว่าดฉินัเป็นใคร 

และขออนุญาตเรียกชื่อเล่น ดิฉันเคยพบกับคุณลุงคุณป้าตั้งแต่เด็กๆ 

แต่ไม่เคยพบคณุ” 

คุณลุงคุณป้าที่สาวสวยหมายถึงคงเป็นบุพการีของเขาละมั้ง...

หัศวรรชนึกในใจ จับใจความประโยคที่คนสวยตรงหน้าพูดได้บ้าง  

ไม่ได้บ้าง 

ส่วนสาวงามที่ถือวิสาสะนั่งลงบนโซฟากว้างในบริเวณรับแขก

แบบลำาลองของเขากว็าดขายาวขึ้นไขว่ห้างด้วยลลีากระชากใจคณุหวง

นกั ขายาวๆ แบบนี้ เขาได้ลูบได้คลำามาเกอืบยี่สบิปีตั้งแต่แตกเนื้อหนุม่ 

แต่ทำาไมขาคู่นี้...เขาถงึละสายตาไม่ได้ 

ชายหนุม่เหน็ท่าไม่ดจีงึดงึสตแิล้วเงยหน้าขึ้นมองหน้าผูท้ี่อกุอาจ

มาเยอืนเขาถงึถิ่น เขารู้จกัหล่อน จรงิๆ กเ็พิ่งรู้จกัจากนติยสารสงัคมที่

เปิดอ่านผ่านๆ บนเครื่องบนินั่นแหละ เขาเกอืบวางทิ้งแล้วถ้าไม่เหลอืบ

เห็นนามสกุลและบทสัมภาษณ์ที่หล่อนให้ไว้เรื่องมุมมองการพักผ่อน 

แต่ที่ถูกใจจนต้องเปิดอ่านน่าจะเป็นดวงตายิ้มได้ของพรรณพตัราจาก

รูปถ่ายในคอลมัน์ซึ่งเหมอืนจะยิ้มให้เขา 

ถ้าหัศวรรชเชื่อมโยงไม่ผิด หล่อนคงเป็นบุตรสาวคนเดียวของ

เพื่อนสนิทบิดาที่ครอบครัวผูกพันกันมานาน จำาได้ว่าเคยเจอตอนยัง

เล็ก...น้องเล็กในบ้านน้าหญิงที่หวงชอบโตแล้ว โตจนไม่น่าเชื่อว่า

แม่คณุจะยั่วใจเสอืหวงได้ขนาดนี้

“คุณมีอะไรถึงต้องเข้ามาโดยไม่ได้นัดแบบนี้” หัศวรรชตีหน้า

เข้ม เสยีงด ุขดักบัใจที่สั่นระรกิๆ พร้อมความสบัสนว่าแม่คนนี้ทำาให้

เขาใจสั่นได้อย่างไร

“เรื่องข่าวโพรเจกต์ทำาสนามบินใหม่” พรรณพัตราพูดแบบไม่

สบตาคนฟัง พลางเบอืนหน้าไปมองแผงกระจกกว้าง แสร้งทำาเป็นไม่

สนใจ ทั้งที่ใจจรงิยงัเขนิที่ชนเขาจนจมกูโด่งสวยของฝ่ายชายคลอเคลยี
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กบัไรผมเหมอืนหอมกลายๆ

“ลกูพลบั...เอ่อ ฉนัคดิว่าคณุลงุคงไม่ทราบว่าคณุทำาอะไร เพราะ

ถ้ารู้...ท่านจะไม่ปล่อยให้คณุทำาลายชื่อเสยีงคณุพ่อแบบนี้”

“คุณคงหมายถึงข่าวที่ว่าพ่อคุณได้โพรเจกต์เพราะสนิทกับ

ผู้ใหญ่ในรัฐบาล ทั้งๆ ที่บริษัทผมมีประสบการณ์และเทคโนโลยีสูง

กว่า” 

หศัวรรชหนัไปกึ่งนั่งกึ่งยนือยูท่ี่โต๊ะทำางาน และกอดอกรอคำาตอบ

จากคู่กรณีซึ่งตั้งท่ามาอาละวาดเขาถึงที่ นี่ท่าทางจะแสบใช่เล่น 

ถงึกล้าบกุมาเอาเรื่องเขา

“เราสนิทกับรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องล็อบบีให้

ได้โพรเจกต์มา เฟสที่แล้วเรากเ็ป็นคนทำา เรารูง้าน มคีน เข้าใจข้อจำากดั 

นี่คอืเหตผุลที่รฐับาลเลอืกเรา คณุเองกย็ื่นซองประมลู แล้วจะมาปล่อย

ข่าวแบบนี้เพื่อดสิเครดติกนัก่อนเปิดซองได้ยงัไง” 

สาวหน้าสวยตวาดหศัวรรชเป็นชดุด้วยความอดัอั้นตนัใจ หล่อน

คิดมาตลอดทางที่ขับรถมาที่นี่ว่าจะด่าลูกเพื่อนพ่อซึ่งไม่เคยเห็นหน้า

ว่าอย่างไรบ้าง และภูมิใจในตัวเองไม่น้อยเมื่อด่าได้ไม่ตกหล่นจากที่

คดิไว้

“ใจเย็นๆ ก่อน...ผมให้สัมภาษณ์ว่า บริษัทพ่อคุณมีความ 

สนทิสนมกบัผูใ้หญ่ในรฐับาลหลายท่าน คุน้เคยกนัด ี ดงันั้นจงึอาจเข้าใจ

ความต้องการของรฐับาลได้มากกว่า ให้ตายเหอะ ลูกพลบั คณุไม่รู้

ด้วยซำ้าว่านักข่าวถามผมเรื่องอะไรถึงโยงมาแบบนี้ พวกนี้ตัดคำาถาม

ตวัเองออกไปหมดเพื่อให้เราทะเลาะกนั” 

ความเป็นผู้ใหญ่และอยู่ในวงการธุรกิจมานานทำาให้หัศวรรช 

รู้ว่า เวลาต้องเจรจากับคู่สนทนาที่อารมณ์ร้อนแบบนี้ต้องเอานำ้าเย็น

เข้าลูบ จงึรบีอธบิายเรื่องที่พรรณพตัราไม่พอใจเขา 

“ฉนัไม่สน และไม่ได้สนทิกบัคณุ อย่ามาเรยีกว่าลูกพลบั” 
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สาวงามค้อนขวบั ดนีะที่หล่อนสวมแว่นกนัแดดมาตั้งแต่ขบัรถ 

ด้วยความรบีร้อนจงึยงัไม่ได้ถอดเกบ็ในกระเป๋า ซึ่งคงช่วยพรางนยัน์ตา

วบัวาวยามได้ยนิชายหนุ่มต้นเหตเุรยีกหล่อนด้วยชื่อเล่น

“คณุทำาแต่โรงแรมมาทั้งชวีติ ปล่อยโพรเจกต์นี้เถอะ เราลงทนุ

ลงแรงกันมานาน ฉันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลุงจะ

แน่นแฟ้นเหมอืนเดมิ” 

พอได้มองเขาเตม็ตา พรรณพตัรากป็ฏเิสธไม่ได้เลยว่า ‘คณุหวง’ 

เป็นผู้ชายหล่อน่าฟัดมาก บ่ากว้าง แต่ไม่เกนิงามแบบนกักล้าม ซึ่งลู่

ลงกับสะโพกสอบและขายาวๆ ทำาให้ผู้หญิงจิตแข็งอย่างหล่อนใจสั่น

ได้ไม่ยาก หน้าหล่อนั้นเกนิบรรยาย คงเพราะเขามสีายเลอืดตะวนัตก

จากมารดา ทำาให้จมูกโด่งกว่าปกต ิ ตาคมสเีทาทำาให้เขาน่าหลงใหล 

ปากบางสวยได้รูปนั้นอกี 

ชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าพอดีตัวและพับแขนขึ้นมาถึงข้อศอก 

กางเกงสแลก็ส์พอดตีวัพบัปลายขา และสวมคชัชูสนีำ้าตาล จนพรรณ-

พตัราอดค่อนขอดในใจไม่ได้ว่า พ่อคณุแต่งตวัมาทำางานหรอืเดนิเล่น

อยู่ที่ชายหาดโมนาโก

“ผมจะเล่าให้คณุฟัง แต่ผมหวิ เครื่องเพิ่งลงเมื่อเช้า ทานข้าว

กนัหน่อยไหมลูกพลบั” 

ชายหนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงสองข้าง ก้าวยาวๆ สองครั้งก็ถึง

โซฟาที่หญงิสาวนั่ง และก้มหน้าให้อยูใ่นระดบัเดยีวกบัคนที่นั่งอยู ่นั่น

เป็นคำาสั่งพร้อมรอยยิ้มมมุปาก ไม่ใช่คำาชวน...ผูห้ญงิคนนี้ถกูใจเขานกั 

“อีกอย่าง ผม...ไม่สิ พี่ไม่ทำาอะไรคนที่ไม่สนิท ถ้าลูกพลับจะ

เรยีกพี่ว่าคณุหวง พี่กจ็ะเรยีกเราว่าลกูพลบั เผื่อพี่จะยอมฟังเรากล่อม

ว่าทำาไมต้องยอมทิ้งโพรเจกต์ดีๆ ตั้งหลายหมื่นล้าน เงินไม่เข้าใคร 

ออกใครนะลูกพลบั ยกเว้นเราจะเอาอย่างอื่นมาแลก” 

ชายหนุ่มทำาตาเป็นประกายขณะยื่นมอืไปให้หญงิสาวจบั ฝ่าย
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พรรณพัตรานั้นถึงกับชะงักเมื่อปลายนิ้วคุณหวงของเธอแตะแขน 

เป็นเชงิบอกให้ลกุขึ้น ไม่ใช่เพราะหวงตวัหรอือะไร แต่เหมอืนมกีระแสไฟ

แล่นผ่านต่างหาก หัศวรรชก็คงรู้สึกเช่นกันเพราะดวงตาเขาเปล่ง

ประกายพกิล ก่อนจะหลบุตาลงแล้วถามเสยีงแผ่ว

“ตกลงตามที่พี่พูดนะ” หวง หศัวรรชก้มลงกระซบิข้างหูพรรณ-

พตัรา ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เปลี่ยนสเีป็นสแีดงเรยีบร้อยแล้ว 

ชายหนุ่มยิ้มด้วยความพอใจเมื่อศีรษะทุยของหญิงสาวพยัก

หงกึๆ โดยไม่รู้เลยว่าหล่อนตอบรบัโดยไม่ทนัฟังอะไร เพราะมวัแต่ตื่น

ตะลงึกบัความใกล้ชดิที่เกดิขึ้นแบบไม่ทนัตั้งตวั

“จะทานที่ไหนคะ ดฉินัเอารถมา” พรรณพตัราถาม แต่ไม่กล้า

สบตาชายหนุ่ม ทั้งๆ ที่หล่อนคุ้นเคยกบัความใกล้ชดิระหว่างสองเพศ 

ด้วยมีเพื่อนผู้ชายมากมายและเคยมีคู่รักมาบ้าง ซึ่งยังไม่มีสัมพันธ์ 

เกนิเลยกนัแต่อย่างใด แต่หลอนกไ็ม่เคยใจสั่นแบบนี้กบัใคร

ลูกฝรั่งทำาตาขวาง กเ็พิ่งพูดหยกๆ ว่าให้เรยีกกนัอย่างไร ทำาไม

หล่อนเข้าใจยากนกัหนา แต่เอาเถอะ บางส่วนในหวัใจบอกว่าเขาจะ

มเีวลาปราบพยศหล่อนอกีนาน

“เดี๋ยวพี่ให้คนขบัรถเอารถเราไปไว้ที่บ้าน เขารูท้างด ีเป็นคนรถ

คณุลงุเรามาก่อน ส่วนเราเดี๋ยวกล่อมพี่เสรจ็ พี่จะไปส่งเอง จะเข้าไป

กราบคณุลงุกบัน้าหญงิด้วย”

“ไม่จำาเป็นหรอกค่ะคณุหวง ดฉินัมาเอง กลบัเองได้” หญงิสาว

ดึงดัน “แค่คุณเสียเวลาฟังดิฉันกล่อมก็ดีมากพอแล้วค่ะ ขอเรียนไว้

ตรงนี้ว่า เราคงไม่จำาเป็นต้องสนทิสนมกนัมากไปกว่าธรุกจิ” 

พรรณพัตราจับสังเกตท่าทางของหัศวรรชได้ หล่อนทราบมา 

ไม่น้อยว่าคณุหวง หศัวรรช เป็นเสอืผู้หญงิ เพลย์บอย และวายร้าย 

ตวัจรงิ เพื่อนหล่อนกรี๊ดกร๊าดเขากนัใหญ่ เพราะทราบว่าพรรณพตัรา

คุ้นเคยกบับพุการขีองชายหนุ่มเป็นอย่างด ี
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เคยมีผลสำารวจของหนังสือหัวนอกหลายปีซ้อนปรากฏชื่อของ

หศัวรรชตดิอนัดบัอย่างไม่ต้องสงสยั เพราะลำาพงัหน้าตาหล่อเหลากบั

หุ่นกระชากใจ เขาก็คงได้รางวัลมาครองง่ายๆ แต่นี่โพรไฟล์ระดับ 

ฟอร์บต้องจัดอันดับความรวยของตระกูลผู้เป็นตาไว้เป็นหนึ่งในร้อย

คนรวยของโลก ด้วยธรุกจิโรงแรมหกดาวที่ขยายสาขาไปทั่วโลกไม่น้อย

กว่าห้าร้อยสาขา ไม่นับสมบัติฝั่งพ่อที่ถือว่าเป็นผู้ครำ่าหวอดในวงการ

อสงัหารมิทรพัย์มาเนิ่นนาน และที่ดนิในประเทศไทยนบัหมื่นๆ ไร่กอ็ยู่

ภายใต้การถอืครองของตระกูลองักูรทั้งนั้น หนุ่มไม่น้อยคนนี้จงึถอืว่า

เป็นหนุ่มเนื้อทองเบอร์ต้นๆ ของประเทศเลยทเีดยีว 

และเพราะเหตนุี้ละมั้ง แค่เขาสบตาสาวๆ กพ็ร้อมสยบแทบเท้า

เพื่อให้เขาสนใจ หรอืแค่ขึ้นชื่อว่าเป็นผูห้ญงิคนืเดยีวของเขาพวกหล่อน

กย็งัยอม

“พี่เป็นนกัธรุกจิ ลูกพลบั พี่ไม่รบัคำาต่อรอง” พูดจบหศัวรรชก็

หยิบกุญแจรถที่หญิงสาวถือไว้ไปส่งให้เลขาฯ สาว ก่อนพากันเดิน 

ออกจากห้องทำางาน

“เอาให้เดช แล้วบอกให้เอารถคณุลูกพลบัไปไว้ที่บ้าน” 

“ค่ะ” เลขาฯ สาวเหลอืน้อยรบัคำาอย่างงงๆ หล่อนรู้จกัพรรณ- 

พตัราผ่านสื่อ และรบัรู้ความสมัพนัธ์ของบพุการทีั้งสองฝ่ายเป็นอย่าง

ด ี

เลขาฯ ของหศัวรรชชื่นชมสาวคนเก่งอยูห่่างๆ ว่านอกจากความ

สวยแล้ว หล่อนยงัมดีทีี่ทำางานเก่ง แต่ยงัคงความเป็นแม่บ้านแม่เรือน 

หลายครั้งที่หนูลูกพลับของนายท่านทำาขนมไปฝากนายทั้งสองที่บ้าน 

แต่กย็งัจดัส่วนของพนกังานที่บรษิทัมาให้ด้วยทั้งๆ ที่ไม่รู้จกักนั 

พอเหน็ภาพสาวสวยกบัคณุหวงที่หล่อนเหน็มาตั้งแต่เดก็ๆ เดนิ

คู่กนัแบบนี้ หล่อนกอ็ดนกึถงึคำาว่ากิ่งทองใบหยกไม่ได้ ลำาพงัคณุหวง

เดนิไปไหนมาไหนกห็ล่อโดดเด่นอยูแ่ล้ว ยิ่งได้หนลููกพลบัของนายท่าน
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เดนิข้างๆ ยิ่งเสรมิราศใีห้กนัและกนัเป็นอย่างมาก

“คุณหวง!” พรรณพัตราแหวเสียงดังด้วยอารมณ์โกรธเมื่อเขา

ถอืวสิาสะจดัการชวีติหล่อน แถมเวลาเดนิแม้จะแค่ใช้นิ้วแตะหลงัเบาๆ 

แต่หล่อนกร็ู้ดวี่าทำาให้คนอื่นมองได้ว่าเขาโอบหล่อนอยู่

เอาแล้วไง...คนกลางจำาเป็นอย่างภารตี เลขาฯ ส่วนตัวของ 

หศัวรรชต้องยนือยู่กลางสงครามแน่ๆ 

แม่สาวสวยนี่กล้าไม่น้อย ตวาดใส่หศัวรรชด้วยเสยีงและแววตา

แบบนั้น ตั้งแต่หล่อนรู้จักบอสมา ยังไม่เคยเห็นใครกล้าขึ้นเสียงใส่ 

ชายหนุ่มแม้แต่คนเดยีว 

“ลูกพลบั...ผมบอกว่าไง” 

เห็นสายตาเอาจริงของเขาแล้วพรรณพัตราที่ว่าแน่ก็ไม่กล้าหือ

ใส่ แล้วยงัสรรพนามแทนตวัที่เปลี่ยนไปทนัทนีั่นอกี 

แต่หล่อนกไ็ม่ทิ้งลาย รบีสะบดัแขนพร้อมเอ่ยเสยีงแขง็ “งั้นกไ็ม่

กนิแล้ว”

ชายหนุ่มยืนอึ้ง ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยโดนสาวใดปฏิเสธ 

สัญชาตญาณที่ไม่มีทิฐิใดๆ รีบสั่งการทันที หัศวรรชก้าวเท้าตาม 

สองก้าวกถ็งึตวัพรรณพตัราที่เดนิไปก่อน และคว้าแขนหล่อนไว้หลวมๆ 

โดยไม่ได้ดงึให้หญงิสาวหนัมา

“พี่ขอโทษ ตกลงนะครับ เดี๋ยวพี่ไปส่ง อยากเข้าไปหาคุณลุง

จรงิๆ มขีองจากมมักบัป๋ามาฝาก ไปเองกจ็ำาทางไปบ้านไม่ได้แล้ว” 

คนที่ตกใจไม่น้อยไปกว่าพรรณพัตราคือภารตี ซึ่งยืนมอง

เหตกุารณ์อยู่ ‘โธ่ คณุหวง นกึว่าจะแน่ ที่แท้กแ็พ้คณุลูกพลบัตั้งแต่ยงั

ไม่เริ่มเกมเลยนะคะ’

หัศวรรชรู้สึกตัวว่าเป็นเป้าสายตาของภารตี จึงก้มลงกระซิบ 

ข้างหูพรรณพตัราให้ได้ยนิแค่สองคนว่า “พี่ขอโทษ...” 

พรรณพัตราเป็นผู้หญิงง่ายๆ ถึงหล่อนจะไม่พอใจที่เขาเจ้ากี้ 
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เจ้าการ แต่ถ้าขอโทษหล่อนกพ็ร้อมที่จะให้อภยั ทั้งยงัอธบิายความรูส้กึ

ไม่ได้ว่าทำาไมหนาวๆ ร้อนๆ ทุกครั้งที่สบตากันหรือตอนที่เขาเข้ามา

ใกล้ๆ ทั้งที่หล่อนมั่นใจว่าไม่ได้หลงเสน่ห์เขาเหมอืนสาวอื่นแน่ๆ 

เอ๊ะ...นี่หล่อนตั้งใจจะมาจัดการเขาให้กระเจิง แต่ทำาไมหัวใจ 

เต้นแรงจนแทบจะเตลดิเปิดเปิงออกจากอกล่ะ
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ระหว่างรบัประทานอาหาร พรรณพัตรายอมเล่าความจริง

ว่า โพรเจกต์นี้เป็นโพรเจกต์ที่หล่อนได้รับมอบหมายจากผู้เป็นบิดา 

เนื่องจากเคยเป็นผู้ช่วยตอนทำาโครงการก่อสร้างสนามบินเฟสหนึ่ง 

ไปแล้ว เรยีกได้ว่าเป็นโพรเจกต์พสิูจน์ฝีมอื โดยเป็นผู้ควบคมุงานเอง 

มีเพียงการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น

ที่หล่อนจะสวมบทบาทเป็นผูต้ดิตามดอกเตอร์พรรษพงศ์ ด้วยเหน็พ้อง

กนัว่าอาจมผีูใ้หญ่หลายคนไม่ไว้ใจให้หล่อนรบัผดิชอบงานใหญ่ เพราะ

ไม่เคยสมัผสัความสามารถที่มเีกนิตวั 

หากไม่มีข่าวว่าบิดาหล่อนใช้ความคุ้นเคยส่วนตัวที่มีกับผู้ใหญ่

ในรัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีเหล่านั้นช่วยเหลือในทางลับ โครงการ 

ต่อเนื่องนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร และหล่อนควรจะประสบความสำาเร็จ

ในการทำางานนี้ แต่พอมีข่าว ถึงแม้ว่าการดำาเนินโครงการจะเป็นไป

ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อย่างไรเสียก็คงเกิดข้อกังขาจากสังคมไม่

มากกน็้อย

พรรณพัตราระบายความอัดอั้นให้หัศวรรชฟังแบบหมดเปลือก 

ทั้งๆ ที่ปกติแล้วหล่อนไม่พูดเรื่องงานกับคนแปลกหน้าด้วยซำ้า แต่มี

บางอย่างบอกว่าเขาน่าจะเข้าใจเนื่องจากพื้นฐานครอบครัวคล้ายกัน 

2
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อกีทั้งข่าวที่ตเีป็นประเดน็กเ็ริ่มมาจากคำาให้สมัภาษณ์ของเขา ถงึยงัไง

กต็้องรบัผดิชอบ!

“นักข่าวถามพี่ว่ามีประสบการณ์แค่การบริหารโรงแรม ถ้าจะ

ร่วมประมูลสร้างสนามบนิแล้วไม่ได้โพรเจกต์นี้มา จะเสยีความมั่นใจ

หรอืเปล่า เพราะนี่ถอืเป็นโพรเจกต์ใหญ่นอกเหนอืจากการขยายสาขา

โรงแรม ที่หลบัตากไ็ด้งานแรกในประเทศไทย พี่ถงึตอบไปว่า ถ้าเป็น

บรษิทัคณุลงุพงศ์ได้ไปกไ็ม่เสยีใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าโครงการต้องการ

อะไร คนเคยทำาคงมขี้อมูลว่าทำายงัไงถงึจะทำาให้โพรเจกต์ออกมาด”ี 

หศัวรรชอธบิาย เขาเหน็ข่าวตั้งแต่วนัแรก เพราะภารตส่ีงให้ทาง

อเีมลตอนที่เขาเดนิทางไปเยี่ยมผูเ้ป็นตาที่สหราชอาณาจกัรกบัมารดา

และบิดา แต่ด้วยความที่ครำ่าหวอดในวงการธุรกิจจึงไม่ใส่ใจสื่อหัวส ี

สกัเท่าไร อกีทั้งยงัคดิว่าเป็นบรษิทัมติรแท้ของบดิา ท่านคงจะเคลยีร์

กันเอง เพราะหัศภาคเป็นผู้บอกให้เขายื่นประมูลงานนี้เองด้วยซำ้า 

บอกว่าให้ลองดเูล่นๆ เผื่ออยากมปีระสบการณ์ด้านอื่น หากรูส้กันดิว่า

สาวสวยที่ป๋าเอ่ยถึงบ่อยๆ จะเป็นผู้คุมโครงการคู่แข่ง เขาจะไม่เข้า

ประมูลให้คนสวยคนนี้โกรธเคอืง แต่ยอมเป็นลูกจ้างหล่อนด้วยซำ้า 

“พี่ไม่คิดจะประมูลจริงจังด้วยซำ้า แค่อยากให้มีชื่อติดลิสต์ของ

รฐับาลบ้าง”

“ต่อให้มนัจรงิอย่างที่คณุหวงว่า แล้วยงัไงคะ ข่าวออกไปแล้ว 

ทกุคนกร็ะวงัตวักนัหมด ต่อให้ลกูพลบัได้มาแบบใสๆ คนกห็าว่าคณุพ่อ

โกงอยู่ด”ี 

หญิงสาวทำาปากยื่น เหลือกตาส่อสัญญาณว่าไม่พอใจ แต ่

หศัวรรชไม่ได้รู้สกึเช่นนั้นแม้แต่น้อย กลบัชอบใจว่าหล่อนน่ารกัน่าชงัมาก 

สาวๆ ส่วนใหญ่มักวาดลวดลายจริตจะก้าน หว่านเสน่ห์ใส่เขาทั้ง 

พองามและเกนิงาม มบี้างที่อาจผูกกายเขาไว้ได้ แต่ไม่เคยมใีครที่จะ

ผูกใจ
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“ยงัไงเราก็ได้ทำา ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” หัศวรรชเปรยพลางยก

ถ้วยกาแฟขึ้นจบิ

“คณุหวงพูดเป็นเรื่องตลก ถ้าบรษิทัลูกพลบัไม่ได้แล้วจะทำาได้

ยังไง ไอ้ให้โกงอะ ไม่ทำาหรอกนะ ทำาไม่เป็น” หญิงสาวยักไหล่สื่อ 

เป็นนยัว่าไม่ชอบวธิกีารดงักล่าว

“เราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย ไม่ได้หลบัไม่ได้นอน แต่พี่มั่นใจ

ว่าคงมสีกัทางที่จะทำาให้พี่วางมอืจากโพรเจกต์นี้ได้”

หัศวรรชพูดยิ้มๆ พลางขมวดคิ้วสำารวจทรวดทรงสาวตรงหน้า 

ผวิสนีำ้าผึ้งสะท้อนแดดอ่อนๆ ยามบ่ายที่สาดส่องผ่านกระจกสูงเข้ามา

ทำาให้เขาแทบหยดุหายใจ เหมอืนหล่อนเรอืงแสง ส่องประกายสทีอง

ออกจากตัว หน้าหวานอมเปรี้ยวนั่นอีก เวลายิ้มหวานก็ทำาให้เขาใจ

ละลาย หรอืหากย่นจมูกรั้นกท็ำาให้เขาหวั่นไหวได้อย่างประหลาด 

ถึงแม้หล่อนจะไม่ได้สวมชุดคอกว้าง เปิดเนื้อหนัง แต่หน้าอก

หน้าใจที่เบยีดกนัอยู่ในเดรสสดีำาเข้ารปูดดูตีวันั้นกเ็หน็ได้ชดัว่ามไีม่น้อย 

และปากอิ่มที่ขยับขึ้นลงยามเจื้อยแจ้วเจรจาก็เรียกความสนใจได้

มากกว่าคำาที่หล่อนพูด...ฮึ่ย จะเอา!

“คุณพ่อจะถึงบ้านประมาณหกโมง คุณแม่บอกว่าถ้าคุณหวง

ไม่ตดิธรุะอะไร เข้าไปนั่งคยุกบัคณุแม่ก่อนกไ็ด้ค่ะ” 

เสียงหวานทำาลายจินตนาการที่กำาลังเตลิดไปไกลของหัศวรรช 

ตัวต้นเหตุเอ่ยขึ้นหลังจากมารดาหล่อนโทร. มาสอบถามเมื่อเห็น 

นายเดชขบัรถหรูคนังามของหญงิสาวเข้าไปให้

“ดีเลย พี่เจอน้าหญิงล่าสุดเมื่อสองปีก่อน ตอนที่ท่านไปงาน 

รบัปรญิญาเรานั่นแหละ” หศัวรรชอธบิาย 

พรรณพตัราทำาหน้านกึขึ้นได้ เมื่อสองปีก่อนบพุการเีดนิทางไป

ร่วมพิธีรับปริญญาโทของหล่อนที่อังกฤษ แล้วเลยไปเยี่ยมครอบครัว

หศัวรรชซึ่งไปพกัร้อนอยูใ่นบ้านพกัตากอากาศทางตอนใต้ของฝรั่งเศส 
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ส่วนพรรณพตัราขออนญุาตผูเ้ป็นบดิาตะลยุยโุรปกบัเพื่อนร่วมสถาบนั

เป็นทรปิส่งท้าย ก่อนกลบัมารบังานอย่างเป็นทางการ

เวลาบ่ายแก่ๆ รถยังไม่ติด ทำาให้สองหนุ่มสาวเดินทางมา

ถงึบ้านวฒันากลุได้ในเวลาราวๆ ครึ่งชั่วโมง คฤหาสน์ร่วมสมยัในพื้นที่

เกือบสองไร่กลางกรุงอาจใหญ่สู้บ้านเศรษฐีใหม่นอกเมืองไม่ได้ แต่

มูลค่าสูงกว่ากนัมหาศาล 

หัศวรรชจอดรถตรงท่าเทียบรถหน้าบ้านที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น

ตามคำาสั่งพรรณพัตรา เห็นคุณหญิงชลัยรัตน์ยืนรอรับอยู่หน้าประตู

บ้าน คนร่างผอมแต่ดูดีกว่าสตรีวัยเดียวกันกางแขนออกเป็นเชิงเชิญ

ชายหนุม่เข้าหา ซึ่งหศัวรรชเองกร็บีกอดหญงิสงูวยัด้วยความนอบน้อม

และเคารพยิ่ง

“หวงเป็นไงลูก ทำาไมมากับน้องได้ น้าแปลกใจเชียว ตอน 

นายเดชของหวงขับรถน้องมา” สตรีสูงวัยที่ยังดูแลตัวเองอย่างดี มี

กริยิางดงามอยู่ในทถีามชายหนุ่มที่ตนรกัและเอน็ดูเหมอืนลูก

“น้องเข้าไปคุยเรื่องงานครับ...มัมกับป๋าฝากของมาให้คุณลุง 

กบัคณุน้าพอด ีหวงเพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้าครบั” 

หัศวรรชตอบผู้ใหญ่ที่เขาเคารพเหมือนญาติพลางสบตากับ

พรรณพัตรา ซึ่งออกจะอึ้งๆ เมื่อเห็นความสนิทสนมระหว่างมารดา

หล่อนกบัเขา

ชายหนุ่มดูอ่อนโยน เป็นคนละคนกับที่ออฟฟิศซึ่งเขาดูจะฉาย

แววเหี้ยม หรอืต่างจากตอนรบัประทานอาหารด้วยกนัเมื่อบ่ายที่ออกจะ

ยียวนกวนประสาท พูดอะไรมีลับลมคมใน แต่เมื่ออยู่กับมารดา 

หล่อน นยัน์ตาสเีทากลบัเปล่งประกายเปี่ยมสขุเหมอืนเดก็หนุ่มขี้อ้อน

“เอ่อ...คณุแม่ ลูกพลบัไปเปลี่ยนชดุก่อนนะคะ เดี๋ยวจะลงไปดู

ในครัวว่ามีสำารับอะไรตอนเย็นบ้าง” พรรณพัตราเอ่ยลอยๆ จริงๆ 
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หล่อนหาทางบ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ต้องอยู่เผชิญหน้ากับชายหนุ่มน่ากิน 

คนนี้ต่างหาก

“แม่ให้เขาตั้งของว่างให้พี่เขาแล้ว สำารบัเยน็คงทำาใกล้เสรจ็แล้ว

ด้วยลูก วนันี้พี่หวงจะอยูท่านข้าวกบัเราใช่ไหมครบั” คณุหญงิชลยัรตัน์

ถามแล้วยิ้มให้หศัวรรชที่กำาลงักอดเอวหญงิสูงวยัแบบเอาใจอยู่

“ครับน้าหญิง หวงคิดถึงอาหารไทยฝีมือน้าหญิงมาก ถ้ามัมรู้

ว่าหวงได้ทานอาหารไทยชาววังตั้งแต่มื้อแรกที่กลับมา มัมต้องอิจฉา

มากแน่ๆ” 

หศัวรรชเอ่ยถงึมารดาของตวัเองซึ่งเป็นเพื่อนสนทิกบัหม่อมราช-

วงศ์ชลยัรตัน์ตั้งแต่เป็นสาวรุ่น

เออ...ดี ตกกระป๋องทันทีสินะลูกพลับ...พรรณพัตรานึกในใจ

ขณะเดินขึ้นตึกเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยผู้เป็นมารดาไม่สังเกต

เหน็หล่อนปลกีตวัออกมาด้วยซำ้า

ด้วยอากาศร้อนของประเทศไทยบวกกับความขุน่ใจตัง้แต่

ช่วงสายที่ก่อตวัขึ้นจากเรื่องงาน เป็นเหตใุห้หญงิสาวต้องไปเจอหนุ่ม

สุดฮอต แถมถูกลากตะลอนๆ ไปกินข้าวดื่มกาแฟกับเขาจนล่วงเข้า

บ่าย ทำาให้หล่อนเหนยีวตวั จงึเปลี่ยนเจตนารมณ์จากการเปลี่ยนชดุ

เป็นอาบนำ้าสระผมเสียใหม่ ด้วยเห็นว่ายังมีเวลาอีกไม่ตำ่ากว่าสอง

ชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาตั้งโต๊ะ อีกทั้งยังไม่อยากรีบลงไปเผชิญหน้ากับ

หัศวรรช...ไม่รู้เป็นเพราะความขุ่นเคืองเรื่องธุรกิจ หรือเพราะความ 

หวั่นไหวในใจตนที่มใีห้บรุษุเพศกนัแน่ นานแล้วนะที่ไม่ได้เขนิใครแบบนี้

หญิงสาวใช้เวลาอาบนำ้าสระผมไม่ถึงสิบห้านาที จากนั้นก็เป่า

ผมแล้วใช้เครื่องหนบีเป็นลอนคลายอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความที่ต้อง

ดแูลตวัเองยามอาศยัอยูต่่างแดน ต่อให้ดอกเตอร์พรรษพงศ์ผูเ้ป็นบดิา

จะเอาใจลูกสาวด้วยการส่งเงินค่าขนมให้มากแค่ไหน แต่หากสิ่งใดที่
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พรรณพตัราเหน็ว่าเป็นการสิ้นเปลอืง หล่อนกจ็ะทำาด้วยตวัเองทั้งสิ้น

ภายในครึ่งชั่วโมงหญิงสาวก็ทำาผมเสร็จ และบรรจงแต่งหน้า

บางๆ โดยเขียนคิ้วสวยให้ได้รูปยิ่งขึ้น ก่อนเติมลิปสติกสีนูด ดวงตา

กลมโตกบัแพขนตาถูกปล่อยตามธรรมชาตใิห้เผยเสน่ห์ในตวัมันเอง 

สิบห้านาทีให้หลังหญิงสาวก็หันซ้ายหันขวาสำารวจตัวเองใน

กระจกเงาด้วยความชื่นชม หล่อนรูต้วัว่าเป็นคนสวยและมเีสน่ห์ดงึดดู

ใจชายได้ไม่น้อย แต่ยิ้มสวยพลนัหบุลง เมื่อนกึว่าเหตใุดตนเองจงึต้อง

มาอาบนำ้าแต่งตวัสวยอยู่ที่บ้าน แต่กน็กึอะไรไม่ออกนอกจากหน้าของ

หศัวรรชที่ลอยขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์...ไม่หรอกน่า ไม่ใช่เพราะ

เขาหรอก 

เพราะอะไรไม่รู้พรรณพัตราจึงไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องนอนได้ 

ทั้งๆ ที่ปกตไิม่ใช่ปัญหาเลยหากหล่อนจะอยู่คนเดยีวในห้อง การอ่าน

หนงัสอืคอืกจิกรรมโปรด และหล่อนยงัฟังเพลงหรอืดูข่าวจากสื่อนอก

เพื่อรบัรู้และคาดการณ์การลงทนุที่อาจมผีลกระทบต่อธรุกจิอกีด้วย 

วันนี้หล่อนนั่งเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไม่ตำ่ากว่ายี่สิบนาที แต่ดู

เหมือนว่าอะไรก็ดึงความสนใจหล่อนไว้ไม่ได้ หยิบหนังสือเล่มโปรด 

มาอ่านก็แล้ว อ่านทวนประโยคเดิมๆ ทว่าไม่เข้าหัวอยู่หลายรอบจน

ล้มเลกิความตั้งใจ ในที่สดุกต็ดัสนิใจเดนิลงมาด้านล่าง

คนร่างสูงเกินหญิงไทยแปลงร่างจากแม่เสือสาวที่พร้อม

ขยุม้ศตัรูเมื่อเช้าเป็นสาวน่ารกัที่สวมชดุลำาลองยี่ห้ออนัเป็นเอกลกัษณ์

สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งมีอักษรโรมันไขว้กัน เสื้อแขนยาวลายขาวดำา 

เอวลอยหน่อยๆ และกางเกงขาสั้นลายเดียวกัน เผยขายาวเชิญชวน

สายตา นั่นควรเป็นชดุลำาลอง ไม่ใช่ชดุปลกุใจเสอืป่า...หศัวรรชคดิยาม

เหลือบไปเห็นลูกเจ้าของบ้านเดินผ่านทางเดินเพื่อมาหาผู้เป็นมารดา

ในเรอืนกระจกรมิสระนำ้า
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‘โอ้ แม่คณุ ขาจะยาวไปไหน...’ หศัวรรชอทุานในใจพลางเหลอืบ

มองเอวคอดโผล่วับแวมเมื่อหญิงสาวยกแขนขึ้นโอบมารดาจากด้าน

หลงั นั่นเป็นชดุอยูบ้่านซึ่งหากสาวอื่นสวมชายหนุม่คงรบัรูแ้ค่ราคากบั

สไตล์ของมนั ไม่ใช่รู้สกึว่าหวัใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวัแบบนี้ 

ชายหนุ่มคอแห้งผากขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่น้าหญิงของเขาเสิร์ฟ

ของว่างไม่ให้ว่างปากตั้งแต่มาถงึ

“คุณแม่เขี่ยลูกพลับตกกระป๋องแล้วหรือคะ” พรรณพัตรา 

กระเง้ากระงอดใส่มารดา แต่ยงัไม่อยากเอ่ยชื่อชายหนุ่มออกมา 

หล่อนคลายอ้อมกอดหม่อมราชวงศ์ชลยัรตัน์แล้วมานั่งบนโซฟา

ตรงข้ามเขา พรรณพัตราปล่อยผมยาวเป็นลอนคลายๆ เหมาะกับ

ใบหน้ารูปหวัใจและนยัน์ตาคมของหล่อนดแีท้ 

สวย...หศัวรรชคดิออกคำาเดยีว

“ตกกระป๋องอะไรกนัลูก ลูกพลบัรู้ไหม ตอนเดก็ๆ นะ พี่หวงมา

เล่นที่นี่บ่อยมาก เพราะชาร์ลอตต้องเดนิทางบ่อย จะทิ้งให้พี่เลี้ยงดแูล

แม่กไ็ม่ไว้ใจ จงึให้พาพี่เลี้ยงกบัตาหวงมาให้แม่ช่วยดบู้างเวลาเดนิทาง 

ตอนนั้นยังไม่มีหนู แม่อยากมีลูกมาก เลี้ยงตาหวงเป็นลูกเชียวละ 

บางครั้งมมักบัป๋าเขามารบักลบัแม่กน็ำ้าตาคลอ โดนคณุพ่อดบุ่อยๆ” 

หม่อมราชวงศ์ชลยัรตัน์เล่าความหลงัที่พรรณพตัราไม่เคยทราบ 

ชาร์ลอตที่มารดาหมายถึงคือ ชาร์ลอต เวส ทายาทธุรกิจโรงแรมทั่ว

โลกชาวฝรั่งเศส เป็นเพื่อนรกักบัหม่อมราชวงศ์ชลยัรตัน์ 

เมื่อหม่อมเจ้าจรัสโชติส่งลูกสาวไปเรียนโรงเรียนการเรือนที่ 

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความที่เป็นโรงเรียนกินนอนสองสาวจึง

สนิทสนมกันเป็นพิเศษ ก่อนแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย โดย

หม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ขณะที่

ชาร์ลอตเรยีนบรหิารการโรงแรมต่อจนจบปรญิญาโท เพื่อเตรยีมพร้อม

กบัการกมุบงัเหยีนวงการโรงแรมโลกต่อจาก ชาร์ล เวส ผู้เป็นพ่อ 
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น้าหญิงของหัศวรรชเรียนจบปริญญาตรีจากอังกฤษ ซึ่งถือว่า

เป็นคุณสมบัติที่สูงมากสำาหรับสาวๆ สมัยนั้น เมื่อเดินทางกลับ

ประเทศไทย ก็มีโอกาสศึกษาดูใจกับดอกเตอร์พรรษพงศ์เกือบสองปี 

ซึ่งทั้งคู่พบกนัในงานเลี้ยงนกัเรยีนเก่าองักฤษ 

จากนั้นชาร์ลอตก็เดินทางมาร่วมงานแต่งเพื่อนรัก และพบกับ 

‘คณุห้าง’ หศัภาค องักูร ทายาทเจ้าพ่ออสงัหารมิทรพัย์ เพื่อนสนทิ

ของผูเ้ป็นสามหีม่อมราชวงศ์ชลยัรตัน์ และตกลงปลงใจแต่งงานกนัใน

อีกหกเดือนให้หลัง โดยชาร์ลอตตั้งท้องหลังจากแต่งงานได้เพียง 

หนึ่งเดอืน ส่วนหม่อมราชวงศ์ชลยัรตัน์กบัดอกเตอร์พรรษพงศ์ใช้เวลา

ผลติทายาทถงึเจด็ปีกว่าจะได้พรรณพตัราออกมาเชยชม

ไม่แปลกที่พรรณพัตราจะไม่เคยทราบว่าหัศวรรชมาบ้านตน

บ่อยๆ เพราะเมื่อเขาอายไุด้เก้าขวบ ชาร์ลอตกส่็งบตุรชายไปศกึษาต่อ

โดยให้อยูใ่นความดแูลของผู้เป็นตา เพราะหล่อนเหน็ว่าธรุกจิส่วนใหญ่

ของอาณาจกัรเวสอยู่นอกประเทศไทย การที่หศัวรรชเดนิทางไปเรียน

ต่างประเทศจะทำาให้เขาได้เปรียบในเรื่องภาษา และมีโอกาสซึมซับ

ทกัษะการบรหิารงานจากผู้เป็นตามาไม่มากกน็้อย

ดงันั้น เมื่อหญงิสาวโตขึ้น หศัวรรชจงึรำ่าเรยีนอยู่ที่ต่างประเทศ

แล้ว และกลบัประเทศไทยเพยีงปีละไม่กี่ครั้ง บางปีกไ็ม่สนใจจะกลบั 

เพราะมมักบัป๋าเขาบนิไปหาตลอด ทำาให้ทั้งสองคนไม่ได้พบกนัอกีเลย

“อ๋อ...ค่ะ ลูกพลบัทราบแต่ว่าคณุลงุห้างกบัอานตี้เป็นเพื่อนกบั

คณุแม่ตั้งแต่เดก็ๆ เพราะเจอแค่ท่านทั้งสอง ไม่เคยเจอคณุหวง”

“แปลกด ีพี่นกึแล้วกแ็ปลกใจว่าทำาไมเราไม่เคยเจอกนัอกี ทั้งๆ 

ที่บ้านเราสนิทกันมาก เกือบสามสิบปีเชียวนะลูกพลับ กว่าเราจะได้

คยุกนัแบบนี้” 

หัศวรรชเอ่ยด้วยนำ้าเสียงราบเรียบจนเกือบเป็นการเปรยกับ 

ตวัเอง แต่ราชนกิลุสาวเหลอืน้อยได้ยนิเข้ากพ็ูดตดิตลกว่า
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“งั้นกค็ยุกบัน้องให้เตม็ที่ รอมาตั้งเกอืบสามสบิปีแล้วน”ิ หม่อมราช-

วงศ์ชลยัรตัน์เอ่ยอย่างหน้าชื่น พลางมองชายหนุ่มที่เหมอืนแทบจะไม่

สนใจหล่อนอกีเลยหลงัจากบตุรสาวเดนิเข้ามา 

ผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาก่อนอย่างหล่อน ทำาไมจะไม่รู้ว่าหัศวรรช

สนใจในตัวบุตรสาวมากกว่าแค่พี่น้องที่พ่อแม่สนิทกัน ก็ดวงตาเป็น

ประกายยามจบัจ้องพรรณพตัราทกุอริยิาบถ รวมถงึคำาพูดแปลกๆ ที่

พ่อหนุ่มเนื้อทองเอ่ยออกมาเมื่อกี้นั่นแหละ ทำาให้คณุหญงิสูงวยัมั่นใจ

ว่าหล่อนคดิไม่ผดิแน่

“ลูกพลับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้” หัศวรรชถามนำ้าเสียงราบเรียบ

ทั้งๆ ที่ในใจเริ่มไม่สงบ เมื่อหญงิสาววาดขายาวขึ้นไขว่ห้าง หารู้ไม่ว่า

อากปักริยิาที่พรรณพตัราแสดงออกนั้นไม่ได้เกดิขึ้นจากความสบายใจ 

แต่หล่อนเองกไ็ม่รู้ว่าจะวางตวัอย่างไรเพราะออกจะเคอะเขนิเช่นกนั

“คณุหวง...ไม่ทราบหรอืคะว่าผู้หญงิเขาไม่ชอบให้ถามอายกุนั” 

พรรณพตัราทำาหน้ามุ่ย หล่อนยงิตรงใส่เขา ป้องกนัความรู้สกึในใจ

“งั้นพี่คำานวณเอง จำาได้ว่าพี่ย้ายไปเรยีนหนงัสอืตอนเราสองขวบ 

เพราะซื้อตุ๊กตาที่สนามบินให้มัมเอากลับมาให้เรา ตอนนั้นพี่เก้าขวบ 

งั้นเราคงห่างกนัสกัเจด็ปีมั้ยพรรณพตัรา” หศัวรรชเล่าแล้วสรปุเอง 

“งั้นเราสามสบิ ถูกไหม” หศัวรรชยิ้มให้สตรตีรงหน้า ซึ่งตอนนี้

คงไม่พอใจเขาอย่างมากเพราะพูดถงึอายหุล่อนออกมา

“ดิฉันจะอายุเท่าไหร่แล้วเกี่ยวอะไรกับคุณหวง” เรื่องอายุเป็น

เรื่องแสลงใจพรรณพตัรา จรงิๆ หล่อนดูอ่อนกว่าอายมุาก หลายคน

มองว่าหล่อนน่าจะเพิ่งเรียนจบด้วยซำ้า แต่หญิงสาวเปลี่ยนเข้าสู่เลข

สามแล้วทั้งๆ ที่ยังโสด ขณะที่เพื่อนฝูงมีคู่ครองหรือคนรู้ใจที่มีแผน 

จะแต่งงานกันหมดแล้ว เหลือหล่อนที่อยู่แต่กับงาน จนดีนี่หรือดนัย 

เพื่อนสาวในร่างชายบอกว่า

‘ลูกพลับมันอยู่แต่กับงาน กว่านังนี่มันจะยอมให้ใครมาชิมว่า
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ลูกพลบัลูกนี้หวานหรอืเปรี้ยวกค็งเหี่ยวหมดละ’

ทั้งๆ ที่หล่อนพบบุรุษเพศมากหน้าหลายตา ออกงานสังคม 

สงัสรรค์กบัเพื่อนฝูงบ่อย มหีนุ่มๆ มาขายขนมจบีไม่ได้ขาด ส่วนใหญ่

เป็นขนมจีบฮ่องเต้หน้าเป๋าฮื้อด้วยซำ้า แต่หล่อนก็ไม่เคยสานสัมพันธ์

กับใครได้นาน อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบในหน้าที่ และหนุ่มๆ 

เหล่านั้นคงเหน็ว่าหล่อนเป็นสาวสงัคม ไม่เอาดอีะไร หลงัๆ คนที่มา

จบีจงึมแีต่เพลย์บอย มองผู้หญงิเป็นวตัถ ุคยุกนั ปรกึษากนัเรื่องงาน

ไม่เคยได้

“แค่อยากให้แน่ใจว่าไม่ได้หลอกเด็ก” ประโยคหลังหัศวรรช

พมึพำากบัตวัเอง ซึ่งสองแม่ลูกไม่ได้ยนิ

“คณุหวงว่าอะไรนะคะ” พรรณพตัราหนัขวบั ยงัไม่ทนัได้กล่าว

อะไรต่อ มารดากเ็อ่ยว่า

“ลูกพลบั คยุเป็นเพื่อนพี่ก่อนลูก คณุพ่อจะกลบัมาแล้ว เดี๋ยว

แม่ขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสกัครู่”

หัศวรรชจะหาเรื่องชวนคุยตามที่น้าหญิงเปิดโอกาสให้ หาก

โทรศพัท์เจ้ากรรมของหญงิสาวไม่ดงัขึ้นทำาลายบรรยากาศเสยีก่อน

“ว่าไงคะ คณุดนยั” พรรณพตัราทอดเสยีงหวานและอมยิ้ม หาก

รู้จักหล่อนดีจะทราบว่านี่เป็นนำา้เสียงล้อเลียนมากกว่าจะหวานหยอด

เสน่ห์ใส่

หศัวรรชเป็นอะไรไม่รู้ เขาขบกรามแน่น และเกดิอาการร้อนรุ่ม

ขึ้นมากะทนัหนั 

ดนัยนี่ใคร...ถึงแม้จะไม่ได้ยินข้อความของคู่สาย แต่แค่อาการ

ที่พรรณพตัราแสดงออก เขากไ็ม่สบอารมณ์ได้ง่ายๆ

“จะให้ไปหา คลายทุกข์ให้ก็ได้ แต่ต้องรอทานข้าวกับคุณพ่อ 

คุณแม่ก่อน วันนี้มีแขกมาที่บ้าน หรือเอาไง หรือจะมารับที่บ้าน” 

พรรณพตัราพูดด้วยนำ้าเสยีงสบายอารมณ์ 
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อ๋อ...นี่คงเข้านอกออกในบ้านนี้กนัสะดวกสนิะ ขนาดบอกว่ามี

แขกยงัได้รบัเชญิให้มาเหยยีบบ้าน แล้วไอ้คลายทกุข์คอือะไร ที่จรงิเขา

ก็ไม่สนใจหรอกเพราะตัวเองก็เรียกว่าเป็นเสือตัวยง กำาราบสาวสวย

และนางแบบมานักต่อนัก อย่าว่าแต่ตัวท็อปเมืองไทยเลย ของนอก 

ทั้งหลายเขาก็เชยชมเกือบหมดแคตวอล์กแล้ว จะหาสาวพรหมจรรย์

ในศตวรรษที่ 21 นี่คงยากเตม็ทน เขาไม่ใส่ใจด้วยซำ้าว่าจะต้องเป็นสาว

บรสิทุธิ์มาก่อน ขอแค่เข้ากนัได้ทั้งจติใจและร่างกายกพ็อ

“งั้นกินข้าวเสร็จจะไปหา” พรรณพัตราพูดเสียงใส ก่อนวาง

โทรศพัท์แล้วกดกริ่งเรยีกต้นห้อง

หญงิร่างท้วมวยัสี่สิบต้นๆ สวมผ้าถงุสำาเร็จสีนำา้เงินกับเสื้อเชิ้ต

แขนสั้นสขีาวเดนิเข้ามานั่งคกุเข่าข้างโซฟาที่พรรณพตัรานั่งอยู่

“ชบาไปนั่งอะไรอย่างนั้น นั่งบนโซฟานี่” พรรณพตัราทำาเสยีง

แขง็ใส่พี่เลี้ยงที่ทำาท่าพนิอบพเิทาอยู่ข้างกาย 

ชบาหันไปเจอหนุ่มหล่อนัยน์ตาชวนฝันก็ยิ่งเกรงอกเกรงใจ 

เมื่อเห็นเจ้านายสาวมีแขกหล่อปานเทพบุตรอยู่ในบ้าน ทั้งที่รู้ดีว่าคน

คนนี้คอือกีคนที่นายหญงิรกัเหมอืนลูก

“เอาของใส่รถให้ลูกพลับหน่อยสิ เสื้อผ้าบ้านโน้นหมดแล้ว 

ลูกพลับไม่ได้เอาไปเติมเลย ชุดทำางานสักสี่ห้าชุดนะคะ กับพวกงาน

กลางคนืนดิหน่อย”

นี่อะไรกัน...เอาข้าวของไปไว้บ้านโน้นคืออะไร คือบ้านผู้ชาย 

คนนั้นที่หล่อนคยุด้วยหรอื เขาทราบว่าคณุลงุกบัน้าหญงิหวัสมยัใหม่

พอสมควร และรู้ว่าพรรณพตัราใช้ชวีติในต่างประเทศร่วมสบิปี แต่นี่

คอืประเทศไทย ขนาดเขาผู้มสีายเลอืดตะวนัตกไหลเวยีนอยูค่รึ่งตวัยงั

ไม่เคยให้สตรีหน้าไหนย้ายข้าวของเข้ามาไว้ในห้อง แม้แต่ลิปสติก 

แท่งเดยีวกไ็ม่ให้ทิ้งไว้ 

หัศวรรชนั่งหูอื้อตาลายด้วยอารมณ์โกรธและสับสนอยู่นาน
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เท่าไรไม่รู้ รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ดอกเตอร์พรรษพงศ์กลับมาถึงและม ี

แม่บ้านมาเชญิเขาไปที่ห้องอาหาร 

สำารับชาววังรสชาติดีที่จัดไว้อย่างประดิดประดอยไม่สามารถ

ทำาให้ชายหนุม่สนใจได้เลย ทั้งๆ ที่โหยหารสมอืน้าหญงิผูเ้ปรยีบเสมอืน

แม่คนที่สองเสมอมา แต่ในใจสบัสน คดิวกวนว่าพรรณพตัราจะออกไป

นอนบ้านใคร

อาหารเยน็มื้อนั้นจบลงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตวั หศัวรรชรู้ตวัอกีทตีอน

ที่พรรณพตัรายกมอืไหว้เขาเมื่อหล่อนเดนิตามบพุการอีอกมาส่งที่หน้า

มุขบ้าน ตาหวานสบตาชายหนุ่มก่อนที่หล่อนจะรีบหลบเมื่อบิดาเอ่ย

ชวนเขา

“เสอืหวง มาทานข้าวกบัลงุบ่อยๆ นะลูก แวะมาบ้างถ้าไม่ว่าง

ทานข้าว จำาสัญญาตอนเด็กๆ ได้มั้ยว่าถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยจะมา

หาน้าหญงิทกุวนั”

พรรณพตัราแบะปาก กลอกตามองบน ‘จะชวนมาทำาไม เขาจะ

ทำาให้เราชวดงานหรอืเปล่ากไ็ม่รู ้คณุพ่อญาตดิไีม่เข้าเรื่อง คณุลงุห้าง

กับอานตี้เป็นคนดีและรักลูกพลับมากก็จริง แต่หากลูกชายเขาจะทำา

ธรุกจิแบบไร้จติใจ ฆ่าได้แม้กระทั่งมติร กไ็ม่จำาเป็นต้องคบกนั’ 

หัศวรรชยิ้มรับคำา เขาจำาได้มากกว่าสัญญาที่จะมาหาน้าหญิง

อกี

ยี่สิบแปดปีก่อน ก่อนที่หัศวรรชจะถูกมาดามเวส อังกูร 

ส่งไปเรยีนหนงัสอืที่ต่างประเทศตามวสิยัทศัน์ของผูเ้ป็นตาและมารดา 

ป๋ากับมัมพาเขามากราบลาเพื่อนสนิทของครอบครัวที่เหมือนญาติ

ครอบครวันี้ หศัวรรชจำาได้ขึ้นใจว่าเขารกัน้าหญงิมาก เพราะหลายครั้ง

ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา น้าหญิงช่วยดูแลเขาเวลาที่มารดาต้องเดินทาง

ไปต่างประเทศ ด้วยเหตผุลว่า
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‘เอาหวงมาไว้ที่นี่แหละ ชาร์ลอต ฉันรู้ว่าเธอมเีงนิจ้างเมดและ

แนนนี่เตม็ไปหมด แต่พวกนั้นเขาเป็นคนอื่น ใครจะมารกัลกูเราเท่าเรา 

เธอก็เหมือนพี่สาวฉัน คุณห้างเองก็สนิทกับคุณพงศ์อย่างกับอะไร 

ยงัไงจะเอาเมดมาช่วยด้วยความเกรงใจ แต่กข็อให้ตาหวงอยูใ่นสายตา

ฉนันะ ชาร์ลอต เสรจ็งานกม็ารบัไป’

ดังนั้น การที่ต้องจากประเทศไทยไปเรียนต่อจึงทำาให้หัศวรรช

คดิถงึน้าหญงิที่ดูแลเขาเหมอืนแม่อกีคนตั้งแต่จำาความได้ แล้วตอนนี้

น้าหญิงก็มีน้องลูกพลับน่ารักที่เขาชอบมาเล่นด้วย วันที่มากราบลา 

พรรณพัตรานอนกลางวันอยู่ในห้องนอนของหล่อน ซึ่งติดกับห้อง

รับรองเวลาที่มัมเอาเขามาทิ้งไว้ หลังจากลาผู ้มีพระคุณทั้งสอง  

น้าหญงิกถ็ามหศัวรรชซึ่งหนัซ้ายหนัขวามองหาพรรณพตัราเหมอืนรูใ้จ

‘น้องหลบัอยู่ข้างบน หวงไปดูน้องไหม จะไม่ได้เจอกนันานเลย

นะ’

หัศวรรชพยักหน้าเร็วๆ พลางจูงมือหญิงที่เขารักเหมือนแม่ 

กึ่งลากกึ่งจูงขึ้นชั้นสองซึ่งเขารู้เส้นทางเป็นอย่างด ีโดยมบีดิาของพรรณ-

พัตราและบุพการีของเขาเดินตามพลางหัวเราะร่วนเมื่อเห็นความ

ทะเล้นของเขา

ทนัททีี่ก้าวเข้าห้องนอนพรรณพตัรา และเหน็เดก็น้อยตวักลมซึ่ง

มีอายุสองขวบนอนหลับอยู่บนที่นอนนุ่ม หัศวรรชก็ยืนดูอยู่ข้างเตียง 

และเอามอืลูบหวัน้องพลางบอกว่า

‘จะวันเกิดน้องแล้ว แล้วหวงจะให้มัมเอาของขวัญกลับมาให้

พลบันะ’

เดก็ชายหวงยงัขี้อ้อนมาก กล่าวจบกห็นัไปกอดคณุหญงิชลยัรตัน์

ไว้แน่น พร้อมกล่าวว่า ‘หวงคิดถึงน้าหญิงแน่ๆ ไม่อยากไปเลย 

อยากมาเล่นกบัน้อง หวงเอาน้องไปด้วยได้ไหมครบั’ หศัวรรชเผยความ

เอาแต่ใจ ด้วยมแีต่คนพะเน้าพะนอ
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หศัภาคผู้เป็นพ่อได้ยนิดงันั้นตากเ็ป็นประกาย และหวัเราะร่วน

ขณะเดนิไปลูบหวัลูกชายหวัแก้วหวัแหวน

‘ไอ้เสอื เรยีนให้จบ แล้วจะให้กลบัมาหาน้าหญงิทกุวนั ส่วนเรื่อง

น้องต้องไปขอลงุพงศ์โน่น’

หศัวรรชในวยัเดก็รบีผละจากน้าหญงิเพื่อขอน้องจากผู้เป็นลงุ

‘ลงุพงศ์ครบั...ขอน้องไปด้วยนะครบั’

‘ยงัเรยีนไม่จบเลย เอาน้องไปจะเอาอะไรเลี้ยงน้อง’

‘งั้นหวงจะรีบเรียน หาเงินเยอะๆ แล้วมาขอน้องไปอยู่ด้วย 

นะครบั หวงสญัญาว่าจะดูแลน้องอย่างด’ี 

ดอกเตอร์พรรษพงศ์สบตาเพื่อนสนทิพลางพยกัหน้าให้หลานรกั 

ก่อนหัวเราะดังลั่น เหมือนได้รับรู ้สัญญากันผ่านสายตาผู้เป็นพ่อ 

ทั้งสอง โดยที่หัศวรรชกับพรรณพัตราไม่รับรู้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น 

เดก็ชายมวัแต่ดใีจที่พรรษพงศ์ตกปากรบัคำาว่าจะยกน้องให้



ณพรรษธ์สรฌ์  33

หลงัรบัประทานอาหารม้ือทีค่วรอร่อยแต่กลบัไม่อร่อยไป

ดื้อๆ หศัวรรชขบัรถตรงกลบับ้าน หรอืที่จรงิแล้วคอืบ้านลอยฟ้ากลาง

กรงุ หนึ่งในโรงแรมหรูของผู้เป็นตา และระหว่างว้าวุ่นกบัความรู้สึกที่

ค่อนข้างจะแน่ชดัแต่ไม่อยากยอมรบัโทรศพัท์กด็งัขึ้น ซึ่งเป็นเสยีงที่ตั้ง

ไว้เฉพาะเพื่อนสนทิเท่านั้น

“ว่าไง ไอ้เชษ”

“เสือหวง ลงเครื่องแล้วหายไปเลยนะครับ คิดถึงผมไหม” 

เชษฐา ชวาลไวโรจน์ ทกัทายเสยีงใส เขาเป็นนกัธรุกจิหนุ่มผู้บรหิาร

เครือข่ายโทรศัพท์ชื่อดัง และเป็นเพื่อนสนิทของหัศวรรชสมัยเรียน

ปรญิญาตรทีี่อเมรกิา

“ผมยุ่งครับ คุณเชษ เงินผมมาจากการทำางาน ไม่ได้มาจาก

ตัวเลขเขียวแดงในตลาดเหมือนคุณ แต่ถ้าคุณสะดวกพบกันสักสอง 

ดรงิก์กไ็ด้นะครบั” หศัวรรชรายงานตวัตดิตลกกบัสหายหนุ่มผู้รู้จกักนั

มาจนวนันี้กเ็กอืบยี่สบิปีแล้ว

“เอาสวิะ นี่มงึอยู่ไหน เอาที่เดมิไหม”

“มาข้างล่างบ้านกูละกัน นี่จะถึงบ้านแล้ว จะได้ไม่เสียเวลา” 

หัศวรรชหมายถึงบาร์แนวโมเดิร์นที่ขึ้นชื่อของโรงแรมเขา ซึ่งมีรีวิว

3
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ตดิลมบนจากกูรูด้านการกนิดื่มหลายสำานกั

“โอเคครบั ขอครึ่งชั่วโมง เดี๋ยวผมออกจากออฟฟิศเลย” เชษฐา

ตอบรบัเหมอืนรายงานผูบ้งัคบับญัชา ก่อนวางสายเพื่อปิดคอมพวิเตอร์

แล้วออกไปสงัสรรค์กบัสหายสนทิตามที่นดักนัไว้ 

ไม่เกนิครึง่ชัว่โมงตามท่ีบอก เชษฐาเดนิสาวเท้ายาวๆ เข้า

มาในบาร์ที่ตกแต่งด้วยกระจกพร้อมไฟสีแดงสลัวๆ เขาอาจไม่ได้มี 

หน้าตาหล่อกระชากใจแบบหศัวรรชที่เป็นลกูครึ่ง แต่กห็ล่อแบบตี๋ขาว

ซึ่งกำาลงันยิมกนัเป็นอย่างมากในหมู่สตรไีทย ความสูงร้อยแปดสบิห้า

เซนตเิมตรที่เชษฐาพกเข้ามาด้วยเรยีกสายตาสาวน้อยใหญ่ทั้งแท้และ

เทียมได้ไม่ต่างกับคุณหวงผู้เป็นเพื่อนซึ่งมานั่งรออยู่แล้ว เชษฐาถอด

สูทออกพาดลวกๆ ไว้บนที่นั่งข้างตวั และกวาดตามองเพื่อนสนทิที่ยงั

สวมชดุเดมิ

“ไงวะ ดไูม่แย่น ิNot Bad” เชษฐาเย้า การนั่งเครื่องบนิข้ามทะเล

มาสบิสองชั่วโมง รวมทั้งอาการที่บอกว่าเพิ่งเข้าบ้าน ทำาให้เขาเข้าใจ

ว่าหัศวรรชเข้าไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศจนถึงหัวคำ่าจึงเข้าบ้านพักผ่อน

อย่างที่เคยเป็น

“ใช่ Not Bad” หศัวรรชเอ่ยยิ้มๆ พลางจบิเครื่องดื่มสอีำาพนัรส

นุ่มลิ้นที่เจ้าตัวหอบหิ้วข้ามนำ้าข้ามทะเลมาหลายสิบขวดเพื่อสต็อกไว้

ดื่มกบัเพื่อนฝูง

“เฮ้ย รอยยิ้มแบบนี้ไม่ใช่งานมั้งไอ้หวง” เชษฐาชะงักครู่หนึ่ง 

ก่อนกระเซ้าเพื่อนสนทิ เขารู้จกัหศัวรรชมานาน นยัน์ตาวบัวาวทำาให้

มั่นใจว่าเพื่อนเจอของดเีข้าให้แล้ว

“เออ แล้วกูจะบอก มึงล่ะ กูไม่อยู่สามสี่เดือนมีอะไรอัปเดต

ไหม” หศัวรรชถามข้อมูลจากเพื่อนสนทิ

“ก็ไม่มีอะไร เรื่อยๆ” เชษฐาตอบเอื่อยๆ แล้วจุดยาสูบสีขาว 
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มวนยาวแกล้มเครื่องดื่มรสนุ่ม

“ไม่มหีรอืไม่บอก ลมืไปหรอืเปล่าครบัเพื่อนว่ากูเป็นใคร”

“ถ้าคณุหวงเล่า คณุเชษจะเล่าครบั รู้ครบัว่าปิดความลบัจาก

มสิเตอร์วอลเลอร์ไม่ได้ หูตาคณุอย่างกะสบัปะรด” เชษฐาพูดแค่นั้น

จากนั้นทั้งสองก็หัวเราะ ไม่มีใครสนใจจะเล่าอะไรให้ฟัง และ

หนัมาดื่มดำ่ากบับรรยากาศพลางเสวนาเรื่องอื่นให้สมกบัที่ไม่ได้เจอกนั

นาน

สองหนุ่มน่ังดื่มอีกสักพักจนเคร่ืองดื่มพร่องไปเกือบครึ่ง

ขวดจงึแยกย้ายกนั โดยหศัวรรชเดนิออกมาส่งเพื่อนสนทิหน้าโรงแรม

ขณะรอเจ้าหน้าที่นำารถลงมาให้หน้าล็อบบีก็เห็นรถสปอร์ตหรูคันงาม

ซึ่งเขาเพิ่งแยกกับเจ้าของมาตอนหัวคำ่า อารมณ์ขุ่นมัวที่ถูกลืมด้วย 

บทสนทนากบัเพื่อนรู้ใจกลบัคกุรุ่นขึ้นมาอกีรอบ

‘อะไรวะ ขับเข้าโรงแรมเลยหรือสาวน้อย’ หัศวรรชฉุนกึกเมื่อ

เหน็เงารางๆ ของสาวสวยที่เขาเพิ่งแยกกบัหล่อนเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่าน

มา

“เป็นไรวะไอ้หวง” เชษฐาถามเมื่อบทสนทนาหยุดชะงัก และ

เหน็สหายรกัส่ายหวัเป็นเชงิปฏเิสธ ก่อนจะบอกว่า

“เปล่าว่ะ มงึกลบัดีๆ  นะ กขูึ้นก่อน พรุง่นี้มปีระชมุเช้า” หศัวรรช

ไม่รอคำาลาจากเพื่อน และสาวเท้ายาวๆ เข้าไปนั่งบนโซฟาสีเข้มใน

ลอ็บบ ีซึ่งเขาจะมองเหน็คนที่เดนิมาจากอาคารจอดรถได้จากมมุนี้

ขายาวๆ เกือบเมตรทำาให้หัศวรรชคอแห้งผากยิ่งขึ้นเมื่อหล่อน

สวมรองเท้าส้นสูงแบบรัดข้อเท้า พรรณพัตราเปลี่ยนชุดจากที่เห็น 

เมื่อเย็นเป็นเสื้อยืดสีขาวคอปาดตัวโคร่งกับสกินนียีนขาดๆ สีซีด  

หล่อนเดนิตรงมาที่ลฟิต์โดยไม่ทนัสงัเกตว่ามสีายตาใครจบัจ้องหรอืไม่ก็

คงเป็นเพราะหล่อนกำาลงัสาละวนกบัการหาคยี์การ์ด 
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นังดีน่ีก็แสนดี...มาคว้ากระเป๋าหล่อนไปเหวี่ยงเล่นแล้ว 

ทำาหล่น พรรณพัตราจึงโกยข้าวของที่เคยจัดเรียงไว้ในกระเป๋าอย่างดี

เกบ็คนืลวกๆ ขณะที่หล่อนยดัร่างดนยั สาวไทยในร่างชายหนุ่มขึ้นรถ

ตู้ประจำากาย

ความที่พรรณพัตราอาศัยอยู่ในชั้นเพนต์เฮาส์ ลิฟต์ที่หล่อน

โดยสารจงึไม่ได้ใช้ร่วมกบัผูอ้าศยัรายอื่น มแีค่เพื่อนร่วมชั้นอกีหนึ่งห้อง 

ซึ่งทราบจากบดิาคร่าวๆ ว่าเป็นเพื่อนสนทิผู้เป็นเจ้าของตกึ แต่ไม่ค่อย

มาเนื่องจากฝ่ายนั้นมีคฤหาสน์หรูกลางเมือง ไม่ต้องพึ่งเพนต์เฮาส ์

อย่างหล่อน

หญิงสาวขอเพนต์เฮาส์จากบิดาเมื่อหล่อนทราบว่าท่านมีไว้ใน

ครอบครอง เพื่อใช้พักผ่อนในวันที่มีประชุมเช้า หรือหลังจากการ

สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ถึงแม้ว่าบ้านของหล่อนจะอยู่ใจกลางเมือง แต่

หากเป็นชั่วโมงเร่งด่วนละก ็เพนต์เฮาส์นี่ร่นเวลาการเดนิทางให้พรรณ-

พตัราได้มากโขอยู่

และด้วยความที่ชะล่าใจว่าเป็นลฟิต์ส่วนตวันี่แหละ ทำาให้ไม่ทนั

ระวงัตวัตอนร่างสูงเข้ามาประชดิในลิฟต์แคบแต่หรูหรา

“มาหาผู้ชายถงึที่นี่เลยเหรอ” หศัวรรชถามเสยีงแขง็ อะไรไม่รู้

ทำาให้เขาหน้ามืดตามัว สาวเท้าตามสตรีร่างสูงเข้ามาในห้องโดยสาร

เคลื่อนที่ ลืมหมดทุกอย่างว่าลิฟต์พาไปแค่เพนต์เฮาส์หรูชั้นบนสุดซึ่ง

มสีองห้องเท่านั้น

และไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์สุราหรือนารีกันแน่ที่ทำาให้หัศวรรชเป็น 

เช่นนี้ ถึงแม้เสียงที่เอ่ยออกไปจะไม่ได้แสดงให้ทราบถึงอารมณ์ของ 

ผู้พูด แต่ดวงตาไหวระรกิกส็ื่อออกมาอย่างชดัเจน...เขาไม่พอใจ! 

พรรณพัตราเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงด้วยความตกใจทั้งคำาพูด

และการกระทำา ส่วนหศัวรรชยนืจ้องหน้าหล่อนเขมง็เหมอืนหญงิสาว

ทำาผดิร้ายแรง 
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“คณุหวง” พรรณพตัราทำาหน้านิ่ง “ดฉินัจะมาหาใครกเ็รื่องของ

ดฉินั” หล่อนปะตดิปะต่อเรื่องได้คร่าวๆ 

อ้อ...เพนต์เฮาส์อกีห้องคงเป็นของอตีานี่สนิะ ผู้ชายหน้าหล่อที่

เผอืกเรื่องชาวบ้าน นี่เขาไม่ทราบหรอกหรอืว่าอกีห้องนายห้างหศัภาค

ยกให้พ่อของหล่อน แต่ไม่ใช่เรื่องที่พรรณพัตราจะต้องมาอธิบายให้

บรุษุเบื้องหน้าฟัง ใบหน้าแดงกำ่ากบันยัน์ตาเชื่อมๆ นั่น สงสยัจะเมา...

คนบ้า 

“ร้ายนกันะ ลูกพลบั” ชายร่างใหญ่ก้าวเข้าหาพรรณพตัราอีก

หนึ่งก้าว ในขณะที่หญงิสาวถอยหน ีแต่ด้วยความแคบของลฟิต์ทำาให้

หล่อนต้องยืนพิงผนังลิฟต์ไปโดยปริยาย โดยมีหัศวรรชหายใจรด 

หน้าผากนี่เอง

ชายหนุ่มกำาลังเลือดขึ้นหน้า แค่นึกว่าหล่อนมาที่นี่เพราะนัด 

นายดนยัอะไรนั่นที่เขาได้ยนิเมื่อเยน็ 

หัศวรรชกระตุกแขนพรรณพัตรา แต่หญิงสาวสวนกลับด้วย

ความไวเกือบเท่ากันเพราะสติยังครบถ้วน ทำาให้คอเสื้อตัวโคร่ง 

ตกลงเกอืบถงึข้อศอก โชว์ไหล่มนกบัเนนิอกอวบด้านซ้ายอย่างชดัเจน 

พรรณพัตราไม่ทันระวังโป๊ เพราะโมโหหัศวรรชถึงขีดสุด นี่เขาคิดว่า

เป็นใครถึงได้พูดจากับหล่อนและยังแสดงกิริยาหยาบคายขนาดนี้  

ถงึแม้บพุการขีองทั้งคูจ่ะคุน้เคยกนัมามากกว่าอายขุองทั้งสอง แต่หล่อน

ไม่ค่อยได้เจอเขา ไม่มกัคุ้น ไม่สนทิ ไม่มสีทิธิ์ใดๆ ในตวัหล่อนทั้งสิ้น 

ด้วยความโมโห นิสัยด้านเสียที่พรรณพัตราแก้อย่างไรก็ไม่หายจึง

สำาแดงฤทธิ์ทนัที

“คดิว่าคณุเป็นใคร คณุหวง แฟน? สาม?ี พี่ชาย? หรอืเพื่อน 

ไม่เหน็ใช่สกัอย่าง อย่ามาแสดงกริยิาหยาบคายแบบนี้กบัดฉินั ถงึพ่อแม่

ดิฉันจะเอ็นดูคุ้นเคยกับคุณ แต่ดิฉันไม่” พรรณพัตราต่อว่าฉอดๆ 

ดวงตาฉายแววโกรธชดัเจน 
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หล่อนไม่กลวัเขาเลยหรอืนี่ บอสใหญ่แห่งเวส กรุ๊ปออกอาการ

อึ้งเมื่อเจอพรรณพตัราตอกแบบนั้น เขากำาลงัจะอ้าปากต่อว่า แต่สาว

ตรงหน้ากด็ูจะเครื่องตดิแล้ว

“ดิฉันไม่ใช่ลูกน้องคุณ ที่จะต้องกลัวหรือเป็นเหมือนแม่พวกที่

วิ่งไล่คณุ ตามใจคณุทกุอย่าง รายงานคณุทกุสิ่ง อย่ามาแสดงกริิยา

กกัขฬะกบัดฉินั ไม่คดิถงึตวัเองกเ็กรงใจชื่อเสยีงพ่อแม่บ้าง” 

พรรณพัตราร่ายยาวชุดที่สอง แต่ริมฝีปากอุ่นๆ ประกบลงบน

ปากอิ่มแล้วบดแรงเหมือนต้องการบอกว่าให้หยุดพูดซะ หัศวรรชใช้

เรียวลิ้นเจนวิชาแทรกเข้าไปในปากนุ่มเพื่อบังคับให้หล่อนต้อนรับเขา 

ร่างระหงถูกดันเข้าหากายแข็งแกร่งโดยชายหนุ่มเพียงใช้นิ้วแตะหลัง

หล่อนเบาๆ พร้อมเบียดกายเข้าหา...ปากเก่ง แต่อย่างอื่นไม่เก่งแน่ๆ 

ลูกพลบั

เผียะ! พรรณพัตราสะบัด...เอ๊ย เรียกว่ากระแทกฝ่ามือลงบน

หน้าหล่อเลือดผสมของหัศวรรช ส่วนบุรุษตรงหน้าเพียงใช้ปลายนิ้ว

แตะมมุปากเพื่อวดัปรมิาณเลอืดที่เป็นผลจากการกระทำาของหล่อน

“อย่ามาหยาบคายกบัฉนั ต่อให้คณุเป็นใคร ฉนักไ็ม่ยอมให้คณุ

มาทำากริยิาดถูกูแบบนี้หรอกนะ” นยัน์ตากร้าวเริ่มมนีำ้าใสๆ คลอหน่วย

หัศวรรชที่เพิ่งเริ่มได้สติอ้าปากจะแก้ตัว แต่ก็ไม่ทันได้ทำาอย่าง

ใจนึก เพราะทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกพรรณพัตราก็ผลักคนที่ยังงงๆ 

ให้พ้นทาง แล้ววิ่งไปเปิดประตูห้องด้วยระบบสมัผสั ช่วงเวลานั้นเองที่

หัศวรรชพบว่าลิฟต์เปิดออก ณ ชั้นที่ตนเองพักอาศัยอยู่ สติทั้งหมด

กลบัคนืมาเมื่อเหน็หลงัไวๆ ของพรรณพตัราผลบุเข้าห้องพกัฝ่ังตรงข้าม

“เชี่ยเอ๊ย” ชายหนุ่มโมโหตัวเองเมื่อนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร 

ห้องฝั่งนั้นคอืเพนต์เฮาส์หรูเช่นเดยีวกบัห้องพกัด้านซ้ายของเขา บดิา

เคยเปรยหลายครั้งว่ายกให้ดอกเตอร์พรรษพงศ์ เผื่อตอนแก่ๆ จะมา

นอนเล่นใกล้ๆ กัน แต่เขาไม่ได้ใส่ใจ นี่ผู้เป็นลุงรักของเขาคงยกให้
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ลูกสาวสนิะ...ลูกพลบัไม่ได้มานอนบ้านผู้ชาย

เพราะอารมณ์แท้ๆ ที่ทำาให้หศัวรรชคดิหนกั อาการมนึก่อนหน้า

หายเป็นปลดิทิ้ง เหลอืเพยีงความสำานกึผดิและไม่เข้าใจตวัเอง อยู่มา

สามสิบเจ็ดฝน ไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะให้อารมณ์มาครอบงำาเหตุผล 

เพิ่งมคีรั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละที่เสอืหวงนอตหลดุ หน้ามดืขึ้นมา

“ป๋า...” หัศวรรชต่อสายถึงบิดาผู้อยู่อีกซีกโลกในเวลานี้ โดย

ทอดเสยีงยาวเหมอืนผู้ต้องหาคดอีกุฉกรรจ์อยากสารภาพผดิ

“ว่าไงไอ้เสอื นี่ทำาใครตายหรอืเปล่า ถงึโทร. หาฉนัได้”  หศัภาค

แปลกใจเมื่อหัศวรรชต่อสายถึงเขา เพราะเวลาล่วงเข้าวันใหม่ของ

ประเทศไทยแล้ว

‘ทำาตวัเองนี่แหละ’ หศัวรรชนกึในใจ “จะถามว่าห้องตรงข้ามใช่

ไหม ที่ลงุพงศ์มาอยู่”

“ใช่ แต่คนมาอยู่น่าจะเป็นลูกพลบันะ ทำาไม มอีะไร” 

หศัวรรชอกึอกั “ไม่มปี๋า...”

“เจอน้องก็ดูแลด้วย อย่าเมาแล้วไปปลำ้าเขาล่ะ” หัศภาคเย้า 

หัศวรรช โดยไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องที่เขาแหย่เล่นเกือบจะเกิดขึ้นแล้ว 

สงสยัต้องง้อตั้งแต่ยงัไม่ได้เริ่มจบีละมั้ง...หวง

วนัรุง่ขึน้พรรณพัตราตืน่สายกว่าปกต ิเพราะกว่าจะข่มตา

ลงกเ็กอืบตสีามแล้ว เหตกุารณ์เมื่อคนืหล่อนหาคำาอธบิายไม่ได้ ทั้งอาการ

ประหนึ่งหงึรวมทั้งคำาพดูกำากวมของหศัวรรช ยงัไม่นบัที่เขาล่วงเกนิหล่อน 

ซึ่งหญิงสาวนึกแล้วก็อดโกรธขึ้นมาอีกไม่ได้ ถึงหล่อนจะหัวสมัยใหม่ 

แต่กไ็ม่มสีมัพนัธ์ลกึซึ้งกบับรุษุใดทั้งสิ้น

หญิงสาวตัดใจเลิกคิดแล้วลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตรประจำาวันตาม

ความเคยชนิ แต่งหน้าพื้นฐานด้วยการปัดคิ้ว กรดีขอบตาบางๆ และ

ทาลปิสตกิสนีูด สวมกระโปรงทรงสอบเอวสูงสดีำายาวพอดเีข่ากบัเสื้อ
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สายเดี่ยวลูกไม้สีขาวไม่รัดรูปนัก โชว์เนินอกอวบอิ่มพอดูเซ็กซี่แต่มี

ระดบั หยบิเสื้อเบลเซอร์ผ้าทวตีแบรนด์ดงัมาจากตู้ด้วย ก่อนแปรงผม

ยาวถึงกลางหลังที่ทำาเป็นลอนสวยแล้วใช้ที่คาดผมโลหะสีทองลาย

ดอกไม้ใบไม้แบบกรกีโบราณมาคาดผม จากนั้นกค็ว้ากระเป๋าถอื หยบิ

กญุแจรถแล้วปิดประตบู้าน หมายจะไปฝากท้องที่ร้านกาแฟด้านล่าง...

อารมณ์แบบนี้ขี้เกยีจทำาอะไรกนิชะมดั

“ขอลาเต้ร้อนแก้วใหญ่ เพิม่ชอตค่ะ” พรรณพตัราส่ังบารสิตา 

แต่ตายังจ้องโทรศัพท์ในมือ ไม่ได้สนใจลูกค้าใหม่ที่มาต่อคิวอยู่ด้าน

หลงั

“เหมอืนกนั ของผมเพิ่มสองชอต” เสยีงคุน้หูดงัขึ้น ทำาเอาพรรณ

พัตราหันขวับแล้วสะบัดหน้าเดินหนีทันที แต่ไม่ไวเท่าหัศวรรชที่ดึง

ข้อศอกซ้ายของหล่อนไว้พร้อมกระซบิว่า “พี่ขอโทษ” 

นำ้าเสียงของหัศวรรชดูสำานึกผิดและลมจากการกระซิบก็ทำา

พรรณพตัราหวั่นไหวไม่น้อย แต่มหีรอืที่คนแขง็แบบคณุหนลูกูพลบัจะ

ยอมง่ายๆ ส่วนหัศวรรชสะดุดตาเป็นครั้งที่สอง สาม หรือสี่ไม่แน่ใจ 

แต่ทุกครั้งที่เห็นพรรณพัตรา หล่อนทำาให้เขารู้สึกเหมือนตกหลุมรัก 

ซำ้าแล้วซำ้าอกี ทว่ายงัไม่ได้ฝันหวานต่อ คนสวยของเขากส็วนกลบัทนัที

“ไม่จำาเป็น ดิฉันทราบว่าคงเป็นเรื่องปกติที่คุณทำาอะไรโดยไม่

ผ่านกระบวนการคดิ” พรรณพตัราตอบเสยีงแขง็แล้วเชดิหน้า

“พี่ไม่ได้ตั้งใจลูกพลบั พี่นกึว่าลูกพลบั...”

“นกึว่าฉนัมาขึ้นห้องกบัผู้ชายง่ายๆ งั้นเหรอ อย่าเอาตวัเองเป็น

บรรทดัฐาน คณุหศัวรรช” พรรณพตัราหน้าชาเมื่อว่าเขาออกไปอย่าง

นั้น และโกรธขึ้นมาอกีหลงัจากมั่นใจว่าเขาคดิว่าหล่อนจะขึ้นห้องกบั

ผู้ชาย เพราะเหน็สายตาที่ซ่อนความจรงิไม่มดิ 

ด้วยมวัแต่ต่อล้อต่อเถยีงกนั พรรณพตัราจงึไม่สนใจกาแฟที่สั่ง



ณพรรษธ์สรฌ์  41

ไว้ และหัศวรรชถือนำาเธอมาที่โต๊ะริมหน้าต่างแล้ว กว่าจะรู้ตัวก็ตอน

กาแฟแก้วยาวถูกเลื่อนมาตรงหน้า

“พี่พร้อมไถ่โทษทุกอย่าง ลูกพลับ ให้อภัยพี่ ให้โอกาสพี่นะ” 

หศัวรรชอ้อน ลูกอ้อนของเขาไม่เคยใช้ไม่ได้ผล และปกตกิแ็ทบไม่ต้องงดั

ขึ้นมาใช้ด้วยซำ้า

“ไม่จำาเป็นเลยคุณหัศวรรช เราไม่เคยมาเกี่ยวข้องกันตั้งเกือบ

สามสบิปี กไ็ม่ต้องเกี่ยวข้องกนัต่อไป ดฉินัขอตวั” 

พรรณพตัราพูดจบกล็กุขึ้นยนืคำ้าหวัเขา ดนู่ากลวัไม่น้อย ชายหนุม่

เลยได้แต่มองตามร่างสูงโปร่งที่เดนิห่างออกไปอย่างมั่นใจ ไม่มทีางที่

ผู้หญงิจะเดนิจากเขาไปได้อย่างนั้น 

หัศวรรชอาจถูกใจพรรณพัตราเพราะรูปลักษณ์ แต่ตอนนี้นิสัย

ดึงดันและต่อต้านมัดเขาไว้เสียแล้ว...ยังไม่ทันได้แก้ปัญหาเรื่องหัวใจ 

โทรศัพท์เครื่องบางเฉียบก็สั่นหนักๆ อยู่ในกระเป๋าเสื้อสูทเนี้ยบสีเทา 

ดงึความสนใจของชายหนุ่มกลบัมา

ฝ่ายพรรณพัตรา เมื่อขับรถมาถึงออฟฟิศได้ไม่นาน และ

ขณะตั้งท่าจะอ่านแฟ้มที่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เสนอให้หล่อนพิจารณา

ในขั้นสดุท้าย กต้็องรบัโทรศพัท์จากต้นสายซึ่งถอืว่าเป็นเพื่อนสนทิที่สดุ

คนหนึ่ง

“ลูกพลบั” ดนยัส่งเสยีงแหลมไปตามสายโทรศพัท์

“ทำาไมต้องเสียงดังแก...พูดเบาๆ ก็ได้” พรรณพัตราพูดกับ 

เพื่อนสนิทร่างชายใจหญิงด้วยอารมณ์ขุ่นมัว สืบเนื่องจากหัศวรรช 

เป็นเหตเุมื่อเช้านี้

“ฉนัจะชวนแกไปงานเลี้ยงเยน็นี้ แกไปด้วยกนัหน่อยนะ แม่ฉนั

ยำ้านกัยำ้าหนาว่าต้องไป ไม่อยากไปลอยหน้าคนเดยีว นะๆๆ” ดนยัชวน 

เขาละเบื่อการปั้นหน้าเข้าสังคมคุณหญิงคุณนายแบบที่แม่
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ต้องการนกั จรงิอยู่ว่าทรพัย์สมบตัทิี่ตระกูลมนีั้น ไม่สามารถพูดได้เลย

ว่ามันน้อย อาจมากเกินกว่าที่จะใช้หมดในหลายชั่วอายุคนด้วยซำ้า  

แต่ครอบครวัเขาไม่ได้มพีื้นฐานเป็นผูล้ากมากดแีบบพรรณพตัรา ทำาให้

การยอมรบัในสงัคมยงัมชี่องโหว่อยู่บ้าง

“เบื่อลอยหน้าหรอืเบื่อแอ๊บแมน ดนีี่” พรรณพตัรากระเซ้าเพื่อน

สนทิ หล่อนเองก็ไม่ชอบไปงานนกัหรอก แต่ด้วยความที่สนทิกบัดนยั

มาหลายปี จึงทราบดีว่าเรื่องการเข้าสังคมมีความสำาคัญต่อบุพการี

ของเพื่อนสนทิมากเพยีงไร ในที่สดุกต็อบรบัไปโดยไม่ต้องคดินาน “ฉนั

ไปกบัแกกไ็ด้ แต่แกตดิหนี้ฉนัหนนงึ”

“หลายหนก็ได้แก เอ่อ...แต่ลูกพลับ...” ดนัยพูดเสียงแผ่วลง

อย่างเหน็ได้ชดั

“มีไรแก” พรรณพัตราเริ่มใจเสีย เพราะทุกครั้งที่ดนัยทำาเสียง

แบบนี้มกัเกดิเรื่องบางอย่างขึ้น

“ฉันจะบอกว่าผู้ชายเก่าแกไปด้วย แค่นี้นะ” ดนัยพูดจบปุ๊บก็

รีบวางสายปั๊บ ป้องกันคุณลูกพลับปฏิเสธการไปงานเลี้ยงเป็นเพื่อน 

เพราะต้องไปเจอพี่กฤษสดุหล่อกระชากใจดนีี่คนนั้น 

คุณกฤษของสาวๆ ฉายแววหล่อมาตั้งแต่สมัยนุ่งขาสั้นเรียน

มัธยม ไปศึกษาต่อที่อังกฤษก็ยังครองตำาแหน่งในทำาเนียบหนุ่มหล่อ

แห่งยคุ จวบจนวนันี้ กฤษ รตันสบุรรณ อายลุ่วงเข้าปีที่สามสบิหกแล้ว 

แต่ความฮอตของเขาไม่เคยลดลง กลับมีแต่ความภูมิฐาน หล่อเข้ม

มากขึ้นทกุวนั 

กฤษเคยคบกบัพรรณพตัราอยู่เกอืบ 2 ปี สมยัหญงิสาวเรยีนอยู่

ที่องักฤษ เรยีกว่าสมกนัราวกบักิ่งทองใบหยก สวตีจนแมลงหวี่แมลงวนั

ยงัอจิฉา แต่อยู่มาวนัหนึ่ง ตอนพรรณพตัรากลบัมาเยี่ยมบ้านช่วงปิด

เทอม ดนัยเอ่ยปากให้ชวนพี่กฤษสุดหล่อมากินข้าวด้วย แต่กลับได ้

คำาตอบจากผู้หญงิหน้าสวยว่า
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‘ฉันเลิกกับเขาแล้วแก’ พรรณพัตราไม่เคยให้เหตุผลว่าเพราะ

อะไร ส่วนดนยัเองกไ็ด้แต่เสยีดายเพราะอดเหน็อาหารตา

พรรณพัตราได้ยินดนัยทิ้งระเบิดลูกเบ้อเร่อไว้ก่อนวางสายก็คิด

ว่า...ซวยแล้วไง แต่ทำาอะไรไม่ได้เพราะถอืว่ารบัปากเพื่อนสนทิไปแล้ว

เอาวะ ไปก็ไป...สาวสวยนึกในใจ คิดว่าคงไม่น่ามีเหตุการณ ์

ไม่พงึประสงค์ใดๆ เกดิขึ้น งานไม่ใช่เลก็ คงไม่เดนิมาประจนัหน้ากนั

หรอกมั้ง

ทัง้วนันัน้พรรณพัตราใช้เวลาไปกับการเคลียร์เอกสารเพือ่

ประกอบการประมูลโครงการสร้างสนามบินเฟสใหม่ รวมถึงสั่งฝ่าย

วิศวกรรมและแผนกบัญชีให้ประชุมร่วมพิจารณาลดต้นทุนที่สามารถ

ทำาได้ เพื่อตดัราคาประมูลที่หล่อนได้ข่าวแว่วๆ มาว่า บรษิทัของหศั-

วรรชอาจเสนอราคาตำ่ากว่า ในเมื่อผู้สื่อข่าวมีความเห็นว่าบริษัทของ

บดิาหล่อนสนทิกบัผู้ใหญ่ในรฐับาล หญงิสาวจงึต้องยิ่งทำาให้แน่ใจว่า

รายละเอียดโครงการนี้จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ใครครหาได้ว่าหล่อนได้ 

โพรเจกต์นี้มาโดยมชิอบ 

พรรณพัตราออกจากออฟฟิศเกือบห้าโมงเย็นเพื่อเตรียมตัว 

ยงัพอมเีวลาให้แต่งตวัอยูบ้่าง หญงิสาวนดัเจอดนยัที่โรงแรมเพราะงาน

ที่จดันั้นอยู่ในโรงแรมที่หล่อนพกันั่นเอง

หญงิสาวกลบัมาถงึที่พกัก่อนห้าโมงครึ่งเลก็น้อย มเีวลาแต่งตวั

เกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยวันนี้ดนัยทุ่มทุนเป็นพิเศษ ด้วยคิดว่าตน 

เป็นเหตใุห้หล่อนต้องเผชญิหน้ากบัคนรกัเก่า เพื่อนสนทิเลยลงทนุจ้าง

ช่างแต่งหน้าทำาผมมาบรกิารพรรณพตัราถงึบนห้องพกั

“อ้าว มาโน่นแล้วพี่พู่” ดนยัทกัเสยีงแหลมพลางพยกัพเยดิให้

เมกอปัอาร์ทสิต์ชื่อดงัที่ตนคุ้นเคย

“พี่พู่ สวสัดค่ีะ” พรรณพตัรายกมอืไหว้สาวประเภทสองที่นั่งรอ
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หล่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นเพดานสูง

“สวัสดีค่ะลูกพลับ ไม่เจอเดือนกว่าๆ หนูสวยขึ้นนะ มีราศ ี

มีความรักหรือเปล่า” ชมพู่ ช่างแต่งหน้ามือทองจีบปากจีบคอถาม

พลางทำาตาวาว

“ความรักความแร็กอะไรล่ะพี่ มันจะเจอความรักครั้งเก่าเย็นนี้ 

ดีนี่เลยต้องวานฝีมือเทพของพี่ชมพู่มาโบกหนังหน้ามัน เอาให้ตะลึง

เลยนะคะ”

“โบกหน้าแกสดินีี่ ลกูพลบัเขาสวยอยูแ่ล้ว ไม่ต้องทำาอะไรผู้ชาย

กห็นัทั้งถนนแล้วย่ะ...ไปๆ ลกูพลบัอาบนำ้าแล้วมานั่งตรงนี้ แสงกำาลงัด”ี

พรรณพัตราหัวเราะร่วน พยักหน้าให้ชมพู่เร็วๆ ก่อนเดินขึ้น

บนัไดไปชั้นสองเพื่ออาบนำ้าตามที่ได้รบัคำาสั่ง แต่ยงัได้ยนิช่างแต่งหน้า

มอืทองถามดนยัสหายรกัของหล่อนว่า

“นีๆ่  รกัเก่านี่คณุกฤษเหรอนงัดนีี่ หล่อออ...บาดใจ เลกิกนัทำาไม

ฮะ”

“เอาจริงๆ พี่ ดีนี่เป็นเพื่อนมันมานานยังไม่รู ้เลยว่าเลิกกัน 

เพราะอะไร”

เวลาผ่านไปเกือบหน่ึงชัว่โมง พรรณพตัราได้รบัการตกแต่ง

ใบหน้าจนสวยซึ้งอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ยังแฝงความเซ็กซี่เหลือร้าย

ไว้ด้วยรมิฝีปากแดงสดที่ชมพู่บอกไว้ตอนลงสปีากว่า 

‘ปากแดงนี่ไม่ได้จะทากนัได้ทกุคนนะ ลกูพลบัทาแล้วฮอตจรงิๆ’ 

คนฟังเลยได้แต่ยิ้มหวานรบัคำาเยนิยอ...

ผมยาวสวยถูกดัดเป็นลอนหลวมๆ แล้วเกล้าตำ่าๆ แบบไม่ได้

ตั้งใจ มลีกูผมระต้นคอ พรรณพตัราสวมชดุราตรกีำามะหยี่สดีำาเปิดไหล่

เป็นระย้าเล็กๆ เคลียอยู่ที่ต้นแขน กระโปรงยาวทรงหางปลาที่ผ่า

หน้าขาซ้ายส่งให้ยิ่งขายาวขึ้นอกี เหน็แล้วใจหาย และลูบูแตงพื้นแดง
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มกีากเพชรแพรวพราวขบัให้หล่อนดูสวยสง่า กระชากใจมากยิ่งขึ้น

“โอ๊ย ลูกพลับ แกสวยจนฉันแทบขาดใจ นี่ถ้าฉันไม่เป็นเพศ

เดยีวกบัแกนะ ฉนัจะจบีแกจรงิๆ” ดนยัชมเพื่อนสาวเสยีงใส

“ย่ะ คุณดนัย วันนี้ให้ยืมควงดีไหมคะ” พรรณพัตราค้อน 

ปะหลบัปะเหลอืก

“ลูกพลบัสวยจรงิๆ นี่ต่างหูนำ้าดมีากนะ ไม่ต้องใส่เว่อร์วงัแบบ

แม่นางแบบทั้งหลาย ตดิเมด็เดยีวแบบนี้ Classy มาก” 

ชมพู่ชมสาวสวยด้วยใจจรงิ ต่างหูเพชรเมด็ใหญ่ข้างละเหยยีบ

สองกะรัต นำ้าดีชนิดแสบตา และสร้อยไดมอนด์ไลน์เม็ดละเกือบครึ่ง

กะรตัรอบคอนั่นกไ็ม่รู้ประเมนิค่าได้กี่ล้าน

“ขอบคณุค่ะพี่พู่ ของเก่าคณุแม่ทั้งนั้น ลูกพลบัไม่มปีัญญาซื้อ

หรอกค่ะ”

“ไปกนัได้ละ เลกิอวยกนัซะทพีี่พู่ ได้เวลาแล้ว” ดนยัยนืขึ้นแล้ว

ขยบัคฟัลงิก์ที่ข้อมอื สวมวญิญาณมาดแมนพร้อมคว้าข้อมอืเพื่อนสาว

มาคล้องแขนของตน “อ้าว จบัฉนัไว้ หน้าจะทิ่มไหมวะแก กระโปรงก็

ยาว รองเท้ากส็ูง”

“ไม่ทิ่ม ฉันสวมส้นสูงวิ่งตั้งแต่แกยังเรียนมัธยม” พรรณพัตรา

ประชดเพื่อน ก่อนเดนิออกจากเพนต์เฮาส์หรูเพื่อไปร่วมงานด้านล่าง

เมือ่กามเทพคิดจะแผลงศร ท่านก็ไม่รอให้เสียเวลา พรรณ-

พัตราเดินออกมาได้ไม่ถึงสองก้าวก็ประจันหน้ากับหัศวรรช นี่ถ้าใจ

หล่อนไม่เป็นอกศุลคงเหน็ว่าเขาหล่อกระชากใจขนาดไหน ตาคม จมูก

โด่ง ริมฝีปากที่ปล้นจูบหล่อนเมื่อวานบางได้รูป และร่างสูงใหญ่อยู่

ภายใต้เสื้อเชิ้ตที่ปกปิดมิดชิด แต่ยังเห็นกล้ามอกเด้งทะลุเสื้อออกมา 

เขาสวมทกัซโิดคตัตงิเนี้ยบ ส่งให้หน้าหล่อ หุ่นแซ่บ น่ากนิขึ้นเป็นร้อย

เท่า
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“แก แซ่บมาก ใครอะ” ดนยักระซบิข้างหูพรรณพตัรา แต่หศั-

วรรชกลบัเหน็เป็นภาพหวานบาดตา 

เขาเกือบกระชากพ่อหนุ่มหน้าหวานคนนั้นออกมาแล้ว...มันจะ

กระซบิกระซาบอะไรนกัหนา ก้มจนจะเลยีติ่งหูกนัอยู่แล้ว

“ลูกพลบั จะลงไปงานข้างล่างหรอื” หศัวรรชถามสาวสวยตรง

หน้า แต่ตาคมกรบิตวดัมองดนยัจนอกีฝ่ายรู้สกึได้ 

หล่อนเม้มปากแน่น ไม่อยากเอ่ยอะไร หากดนยัไม่กระทุ้งยกิๆ 

จนสขี้างแทบชำ้า

“ค่ะ” พรรณพัตราตอบโดยไม่มองหน้าเขา และกดลิฟต์รัวๆ 

หวงัเร่งให้ลฟิต์ขึ้นมาเรว็ๆ ตามตรรกะผดิๆ ของหล่อน 

“กดทเีดยีวลฟิต์พี่กม็านะลกูพลบั” หศัวรรชอดขำากริยิาราวเดก็

ของหล่อนไม่ได้ พูดไม่ทนัขาดคำาพรรณพตัรากท็ำาปากยื่น ไม่พอใจที่

ชายหนุ่มแซว็

“ผมดนยัครบั เป็นเพื่อนลูกพลบั” ดนยัยื่นมอืให้ชายหนุ่มตรง

หน้าที่หล่อราวเทพบตุร 

หัศวรรชกระตุกมุมปาก ก่อนยื่นมือไปสัมผัสกับดนัยตาม

มารยาท

“ผมหศัวรรช” หศัวรรชแนะนำาตวับ้างด้วยนำ้าเสยีงอารมณ์ด ี

พรรณพัตราหรี่ตามองด้วยความไม่พอใจพลางก้าวเข้าลิฟต ์

ส่วนตวัที่มหีศัวรรชร่วมโดยสารลงมาด้วย จะไล่ออกคงลำาบาก ทั้งลฟิต์

และตกึนี่กข็องเขานิ


