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บางครัง้ ความรักของคนบางคนก็ถกู ก�ำหนดมาแล้วว่าต้อง
เป็นของกันและกัน ไม่วา่ จะห่างหาย แยกย้ายไปมีชวี ติ ของตนเองเท่าไร
ท้ายที่สุดกามเทพก็หาทางวนให้ทั้งคู่กลับมาเจอกัน รักกัน และดูแล
กันจนได้
นิยายรักเรื่องนี้ถ่ายทอดมุมมองของความรัก ความเอาใจใส่ที่
หัศวรรช หรือพี่หวงรูปหล่อของเรามีต่อนางเอก เริ่มจากความผูกพัน
ในวัยเด็ก จนเมื่อกลับมาเจอกันอีกครั้งก็กลายเป็นความรักได้แบบ
ไม่ยาก ถึงแม้พระเอกของเราจะเจ้าเล่ห์ เจ้าแผนการมากไปหน่อย
เพือ่ จับนางเอกมาแต่งงาน และสิง่ ทีอ่ ยากเขียนคือ หลายๆ ครัง้ ทีอ่ า่ น
นิยายแล้วมันจบทีพ่ ระเอกนางเอกได้เป็นแฟนกัน แต่งงานกัน แต่ชวี ติ จริง
การแต่งงานนัน้ คือการเริม่ ต้นชีวติ ใหม่ทที่ ้าทายกว่าเดิมด้วยซ�ำ้ ดังนัน้
เมื่อคนสองคนมาอยู่ด้วยกัน มันก็มักจะมีอะไรให้ต้องปรับตัวหากัน
หรือเอาอกเอาใจกันเพื่อเพิ่มเติมความหวานในชีวิตคู่
ที่เพิ่มเติมคือ ทุกครั้งที่ตัวเองหยิบหนังสือขึ้นมาอ่าน คืออยาก
ได้ความอิ่มเอมใจ มีความสุข ดังนั้นเรื่องดรา ฆ่ากันน�้ำตานองแบบ
สายโหด เราจะหาไม่ได้เลยจากนิยายเรื่องนี้และทุกๆ เรื่องที่เขียน
จะมีแต่ความฟิน หื่น และความสปอยแบบเกินเรื่องของพระเอก เล่น
เอาเห็นความจริงในโลกกันไปเลยว่า ผูช้ ายแบบพีห่ วง หายากมากค่ะ !!!
แต่กว่าที่นิยายเล่มนี้จะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ ก็ต้องขอ
ขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการคือ นักอ่าน แฟนคลับที่

ติดตามโล้ส�ำเภาสนับสนุนกันมา ขอกราบที่อกงามๆ ที่ท�ำให้มีวันนี้ได้
ที่ส�ำคัญแบบขาดไม่ได้คือคุณพ่อกับคุณแม่ ขอบคุณที่เลี้ยงลูก
ให้เป็นคนรักการอ่านตั้งแต่เด็ก สอนว่าให้อ่านอะไรก็ได้แต่ขอให้อ่าน
ให้ชินกับการมีหนังสือติดมือตลอดเวลา จึงท�ำให้เกิดความคิดและ
จินตนาการโลดแล่นอยู่ในหัวทุกครัง้ ทีอ่ ่านหนังสือ ถ่ายทอดเรียบเรียง
ออกมาเป็นเรื่องเป็นราว มโนจนเป็นเล่มได้ขนาดนี้
ขอบคุณพีอ่ อฟส�ำหรับก�ำลังใจและความอดทนเวลาเหงาทุกครัง้
ที่ปรางเขียนหนังสือ ขอบคุณที่ยอมดูละครคนเดียวเงียบๆ ไม่กวนใจ
ขอบคุณ บก. ต่าย ที่คอยตบคอยเกลาให้พี่หวงกับลูกพลับออกมา
น่ารักน่าหยิกขนาดนี้ ท้ายทีส่ ดุ ขอบคุณคนบนฟ้า ทีผ่ ลักดันให้เกิดแรง
บันดาลใจ และมุ่งมั่นจนมีถึงวันนี้...ขอฝากพี่หวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจ
และหากมีโอกาสเล่มต่อๆ ไป อย่าลืมอุปถัมภ์ค�้ำชูกันนะคะ...
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“หนังสือและการอ่านคือขุมพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์”
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“ลูกพลับไม่โอเคเลยค่ะคุณพ่อ นี่เขารู้ไหมคะว่าเราสนิท
กับพ่อแม่เขา พูดจาพาดพิงกันแบบนี้ ถ้าเราไม่ได้งานนีจ้ ะเป็นยังไงคะ
ลูกพลับไม่ยอมจริงๆ ด้วย”
สิ้นเสียงหวานแต่แฝงความแข็งกร้าว เจ้าของเสียงก็สะบัดหน้า
ออกไปจากออฟฟิศหรูบนตึกระฟ้ากลางกรุงทันที ไม่ฟังค�ำร้องเรียก
จากดอกเตอร์พรรษพงศ์ผู้เป็นบิดา...เฮ้อ ลูกพลับใจร้อนเสมอ
พรรณพัตราเพิ่งทราบวันนี้เองว่า กระแสข่าวที่โจมตีพ่อหล่อน
บนหน้าหนังสือพิมพ์จนอาจก่อให้เกิดผลเสียทางธุรกิจนั้นมีเบื้องหลัง
เบื้องลึกอย่างไร คิดแล้วก็โมโห...อยู่ดีๆ ผู้ชายคนนั้นก็ให้สัมภาษณ์
อะไรแบบนี้...คอยดูนะ ลูกพลับไม่ปล่อยไว้แน่
ดอกเตอร์พรรษพงศ์ วัฒนากุล เติบโตมาจากตระกูลขุนนางเก่า
มีโอกาสรับใช้ประเทศชาติด้วยการเป็นข้าราชการจนได้ด�ำรงต�ำแหน่ง
สูงสุดในสายพลเรือน ก่อนผันตัวมาท�ำธุรกิจ และกุมบังเหียนธุรกิจ
ต่างๆ ในประเทศมากมาย ตั้งแต่ธุรกิจการบิน อสังหาริมทรัพย์ และ
พลังงาน
นอกจากนีเ้ ขายังเป็นนักเจรจาตัวฉกาจ ชนิดทีต่ อ่ ให้เป็นศัตรูกนั
แต่หากต้องการคอนเนกชันเพื่อเข้าหาคู่ค้า ก็ดูจะมีแต่บิดาหล่อนนี่
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แหละทีจ่ ะท�ำให้มานัง่ จับเข่าคุยกันได้ ด้วยเส้นสายและเครือข่ายทัง้ ใน
ระบบธุรกิจ ราชการ รวมทัง้ การเมืองก็เป็นแบ็กอัปอย่างดีทที่ �ำให้ธรุ กิจ
ของตระกูลวัฒนากุลสยายปีกได้แบบไม่กลัวคู่แข่ง
“คุณลูกพลับจะไปไหนครับ” ชายหนุ่มหน้าโหดและสูง
เกือบสองเท่าของหล่อนเอ่ยถามขณะเข้าไปขวางประตูทางออก ทันที
ที่เห็นหญิงสาวเดินเร็วเป็นจรวดออกจากลิฟต์ผู้บริหาร
เมือ่ กีบ้ ดิ าหล่อนโทร. ลงมาบอกแล้วละว่าพรรณพัตราของขึน้ อยู่
คนเป็นบอดีการ์ดบวกคนขับรถอย่างเขาเลยต้องรีบมาดูแล
“เข้ม หลบ! ไม่ต้องตาม ลูกพลับจะไปคนเดียว” พรรณพัตรา
สั่งเสียงกร้าว จะให้หล่อนใจเย็นอยู่ได้อย่างไร ในเมื่อข้อความที่เพิ่งรู้
จากบิดาท�ำให้ร้อนรนยิ่งนัก
ธุรกิจที่บิดาสร้างมาอาจจะล้มไม่เป็นท่า แถมยังถูกตรวจสอบ
ว่าทุจริต ทั้งๆ ที่พวกหล่อนท�ำธุรกิจขาวสะอาดมาตลอด ทุ่มเทให้แก่
การท�ำงานกันจนแผ่ขยายได้อย่างน่าเกรงขาม และมูลค่าหุ้นใน
ตลาดหลักทรัพย์พงุ่ สูงขึน้ จนเป็นทีน่ า่ ภูมใิ จ ภายใต้การบริหารงานของ
ดอกเตอร์พรรษพงศ์ แต่คงขัดขาใครเข้า โดยเฉพาะผูอ้ ยากร่วมประมูล
คนใหม่ที่เป็นลูกชายเพื่อนสนิทของท่าน ถึงได้ออกข่าวซะเหมือน
ตระกูลหล่อนใช้อิทธิพลมืดในการท�ำธุรกิจ
พรรณพัตราได้เชือ้ ผูเ้ ป็นบิดามามาก ตามค�ำบอกเล่าของมารดา
แน่นอนหล่อนมีความงามถอดแบบหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์ผู้เป็น
มารดา นัยน์ตาหวานเหมาะเจาะกับหน้าผากโหนก จมูกโด่งสวยชนิด
ที่คนจีนเห็นมักจะบอกว่าหล่อนเป็นคนโหงวเฮ้งดี มีจมูกเจ้าทรัพย์
ปากอิ่มกับรอยยิ้มพิมพ์ใจนั้นก็ท�ำให้ใครต่อใครใจสั่นมานักต่อนัก
แม้ภายนอกจะดูเป็นสาวสมัยใหม่ แต่หล่อนก็มคี วามเป็นแม่บา้ น
แม่เรือนสูงจนไม่น่าเชื่อ ได้รับพรสวรรค์ทางงานครัวและการจัดงาน
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เลี้ยงมาจากมารดาชนิดเกินร้อย เพราะนอกจากอาหารไทยรสดั้งเดิม
ที่หล่อนรังสรรค์ได้ทุกชนิดแล้ว การใช้ชีวิตในต่างแดนยังท�ำให้คุณหนู
ลูกพลับท�ำอาหารต่างชาติได้อร่อยอย่างน่าชื่นชม
ทว่ารูปร่างสูงเหยียบร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรและทักษะการบริหาร
แบบเฉียบขาดทีห่ ล่อนรับมาจากผูเ้ ป็นพ่อนัน่ ต่างหาก ทีท่ �ำให้ใครต่อใคร
มักพูดกันว่าหล่อนคือซาตานในร่างนางฟ้า การตัดสินใจเฉียบคม
มีลูกเล่นลูกล่อลูกชนแพรวพราว จนคนที่เคยสัมผัสต่างยกนิ้วให้ และ
พร้อมจะรับค�ำสั่งจากหล่อนหากผู้เป็นพ่อวางมือ
“คุณลูกพลับก็ทราบว่าเป็นไปไม่ได้” เข้มกล่าว เขาเป็นคนขับ
รถทีพ่ กอาวุธ หรือจะเรียกให้ถกู คือบอดีการ์ดทีต่ ดิ ตามพรรณพัตรามา
ตั้งแต่เด็ก เอาเป็นว่าตั้งแต่เรียนหนังสือเลย
เขาภักดีต่อคนตรงหน้าและบิดาของหล่อนนัก เพราะดอกเตอร์
พรรษพงศ์เคยช่วยเหลืออุ้มชูให้เข้มกับภรรยามีชีวิตใหม่ ไม่ต้องเป็น
แพะรับบาปในคดีที่ตัวเองไม่ได้ก่อ
ชีวิตเข้มหลุดคุกรอดตะรางมาได้ก็เพราะเมตตาของนายท่าน
คนนีแ้ ท้ๆ โดยให้มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นคนขับรถให้คณ
ุ ลูกพลับ ลูกสาวคนเดียว
ของท่าน เมียที่ท้องแก่ใกล้คลอดรับหน้าที่เป็นต้นห้อง เตรียมเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย และจัดอาหารเช้าซึ่งมีแม่ครัวท�ำไว้แล้วให้คุณหนูได้
รับประทานตามเวลาที่หล่อนต้องการ
คุณลูกพลับของนายใหญ่ไม่ใช่คนดูแลยากเลย หล่อนไม่มีศัตรู
ที่ผู้เป็นพ่ออยากให้เข้มติดตามเหตุผลหลักน่าจะมาจากหน้าตาสวย
แฉล้มของคุณหนูมากกว่า พรรณพัตรามีใบหน้าสวยแปลก ไม่ได้สวย
หวานหรือเฉี่ยวชัดเจน แต่ความสวยของใบหน้าผันเปลี่ยนได้ตามการ
แต่งกายของหญิงสาว ซึง่ หล่อนก็เปลีย่ นสไตล์ไปตามอารมณ์ในแต่ละ
วันและกาลเทศะได้อย่างดีเยี่ยม
“ลูกพลับไม่อยากให้เข้มตามไป อยูท่ นี่ กี่ บั คุณพ่อเถอะ ลูกพลับ
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จะกลับบ้านหลังเสร็จธุระ” พรรณพัตราหันไปสบตากับลูกน้องคูใ่ จและ
พูดเสียงอ่อนหวาน แต่แววตานั้นแข็งกร้าวนัก “ต่อให้เข้มไม่ตามไป
เข้มก็รู้เสมอไม่ใช่หรือว่าลูกพลับไปไหน”
เข้มพยักหน้ารับแบบสมยอมพร้อมเคลื่อนตัวออกจากประตูที่
ตนขวางไว้
ไวเท่าความคิด ร่างระหงของพรรณพัตราก้าวถึงรถยุโรปทรง
ปราดเปรียวแล้วเลี้ยวออกสู่ถนนใหญ่ทันที
หล่อนยังไม่ทนั พ้นสายตา เข้มก็หยิบโทรศัพท์เคลือ่ นทีเ่ ครือ่ งบาง
ออกมาโทร. สั่งการ
“ตามไป ถ้าฉันเดาไม่ผิด คุณหนูจะไปหาคุณหวง แต่เดี๋ยวจะ
แชร์สัญญาณติดตามให้อีกทีเพื่อความชัวร์”
หญิงสาวร่างสูงโปร่ง หน้าสวยแบบไทยก้าวเร็วๆ เข้ามาที่
ซิตเี้ วิลด์ คอร์เปอเรชัน่ เรียกความสนใจจากผูค้ นได้เป็นอย่างดี ผมยาว
เป็นลอนถูกมัดเป็นหางม้าไว้กลางศีรษะทุยและทิ้งปลายเป็นพวงถึง
กลางหลัง ซึ่งสะบัดซ้ายขวาตามจังหวะการเดินของผู้เป็นเจ้าของ
พรรณพั ต ราสวมเดรสแขนล�้ ำ สี ด�ำเข้ า รู ป ยาวแค่ เ ข่ า อวด
ทรวดทรงทีค่ อ่ นไปทางฝรัง่ มากกว่าหญิงไทย เพิม่ ความสูงอีกไม่ตำ�่ กว่า
สามนิ้วด้วยรองเท้าส้นสูงแบรนด์ดัง ส่งให้ร่างระหงเด่นจับตาทุกคน
แม้กระทั่ง รปภ. ที่หล่อนเพิ่งเดินผ่านก็ยังออกอาการตาค้างมากกว่า
จะเรียกหล่อนเพื่อสอบถามว่ามาติดต่อผู้ใดตามความรับผิดชอบ
ลิฟต์เปิดที่ชั้นสี่สิบเจ็ดซึ่งจัดไว้เป็นชั้นผู้บริหารของซีตี้เวิลด์
คอร์เปอเรชั่น พื้นที่ขนาดห้าพันตารางเมตรแบ่งเป็นห้องผู้บริหารย่อย
สี่ห้อง โดยแต่ละห้องมีห้องประชุมขนาดพอเหมาะ และมีห้องนอน
ขนาดห้าสิบตารางเมตรอยู่หลังห้องท�ำงานเพื่อให้ผู้บริหารใช้พักผ่อน
รวมถึงห้องนั่งเล่น เนื่องจากผู้บริหารบริษัทใหญ่ข้ามชาติแห่งนี้เป็น
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คนในครอบครัวเดียวกันทั้งสิ้น
พรรณพัตราสบตากับพนักงานต้อนรับแวบเดียว ซึ่งพนักงาน
ออกอาการงงๆ ว่าสาวสวยตรงหน้าขึ้นมาถึงชั้นผู้บริหารได้อย่างไร
โดยที่หล่อนไม่ได้รับแจ้งจาก รปภ. ด้านล่าง อีกทั้งวันนี้หัศวรรชหรือ
วอลเลอร์ อังกูร ซีอีโอรูปหล่อน่ากินของบริษัทที่เพิ่งกลับจากอังกฤษ
หลังพามารดาไปเยี่ยมผู้เป็นตาช่วงหน้าร้อนก็ไม่มีนัดกับใครที่ไหน...
แล้วคุณคนนี้มาได้ยังไงเนี่ย
“ลูกพลับ เอ่อ...ฉันมาหาคุณหวง” พรรณพัตรารีบเปลี่ยน
สรรพนามแทนตัว ปกติหล่อนเป็นคนอัธยาศัยดี แต่วันนี้ต้ังใจจะมา
อาละวาดจึงไม่ต้องท�ำดีใส่ใครหรอกมั้ง
หญิงสาวไม่รอค�ำตอบจากพนักงานสาว และก้าวยาวๆ ไปทาง
ห้องที่ประตูแง้มอยู่ ซึ่งเห็นเงาคนวูบวาบอยู่หลังผนังกระจกฝ้า พร้อม
ส่งสายตาเป็นเชิงถามว่าใช่ห้องของคนที่หล่อนมาหาหรือไม่
ไม่ต้องรอค�ำตอบว่าอนุญาตให้พบหรือไม่ เมื่อเห็นพนักงาน
ท�ำท่าจะมาห้าม พรรณพัตราก็เอื้อมมือไปเปิดประตูโดยไม่เคาะ
มารยาททีค่ ณ
ุ แม่สอนมาขอฝังดินไว้กอ่ นเถอะ หล่อนโกรธจนจะงับหัว
คนได้อยู่แล้ว ขายาวๆ ก้าวเข้าห้องท�ำงานคนอื่นอย่างรวดเร็ว ด้วย
คาดว่าเจ้าของห้องคงจะนัง่ อยูท่ โี่ ต๊ะท�ำงาน แต่ความจริงหน้าสวยกลับ
ปะทะกับแผงอกกว้างที่แข็งชนิดจมูกโด่งแทบจะหักทันทีที่ชนกัน
ความสูงร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรบวกส้นสูงต้องท�ำให้หล่อนสูง
ไม่ตำ�่ กว่าร้อยเจ็ดสิบห้าเซนติเมตร แต่ท�ำไมหัวหล่อนถึงได้สงู เลยคางเขา
มานิดเดียวล่ะ พรรณพัตราแทบล้มเมื่อชนกับเจ้าของร่างก�ำย�ำนั้น
คุณหวง...เป้าหมายของหญิงสาวในวันนีร้ บี จับไหล่ซา้ ยขวาของ
หล่อนเพือ่ ไม่ให้ผ้บู กุ รุกล้ม ในจังหวะทีใ่ กล้ชดิ กันท�ำให้เขาได้กลิน่ กาย
สาว จมูกเขาแทบจะชนหน้าผากโหนก และทันทีทหี่ ล่อนสบตาหัศวรรช
ก็รู้ว่ามีใครเอาลมหายใจเขาไป
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“คุณหวง ดิฉันพรรณพัตรา คิดว่าคุณคงทราบว่าดิฉันเป็นใคร
และขออนุญาตเรียกชื่อเล่น ดิฉันเคยพบกับคุณลุงคุณป้าตั้งแต่เด็กๆ
แต่ไม่เคยพบคุณ”
คุณลุงคุณป้าที่สาวสวยหมายถึงคงเป็นบุพการีของเขาละมั้ง...
หัศวรรชนึกในใจ จับใจความประโยคที่คนสวยตรงหน้าพูดได้บ้าง
ไม่ได้บ้าง
ส่วนสาวงามที่ถือวิสาสะนั่งลงบนโซฟากว้างในบริเวณรับแขก
แบบล�ำลองของเขาก็วาดขายาวขึน้ ไขว่หา้ งด้วยลีลากระชากใจคุณหวง
นัก ขายาวๆ แบบนี้ เขาได้ลบู ได้คล�ำมาเกือบยีส่ บิ ปีตงั้ แต่แตกเนือ้ หนุม่
แต่ท�ำไมขาคู่น้.ี ..เขาถึงละสายตาไม่ได้
ชายหนุม่ เห็นท่าไม่ดจี งึ ดึงสติแล้วเงยหน้าขึน้ มองหน้าผูท้ อี่ กุ อาจ
มาเยือนเขาถึงถิ่น เขารู้จกั หล่อน จริงๆ ก็เพิ่งรู้จักจากนิตยสารสังคมที่
เปิดอ่านผ่านๆ บนเครือ่ งบินนัน่ แหละ เขาเกือบวางทิง้ แล้วถ้าไม่เหลือบ
เห็นนามสกุลและบทสัมภาษณ์ที่หล่อนให้ไว้เรื่องมุมมองการพักผ่อน
แต่ทถี่ กู ใจจนต้องเปิดอ่านน่าจะเป็นดวงตายิม้ ได้ของพรรณพัตราจาก
รูปถ่ายในคอลัมน์ซึ่งเหมือนจะยิ้มให้เขา
ถ้าหัศวรรชเชื่อมโยงไม่ผิด หล่อนคงเป็นบุตรสาวคนเดียวของ
เพื่อนสนิทบิดาที่ครอบครัวผูกพันกันมานาน จ�ำได้ว่าเคยเจอตอนยัง
เล็ก...น้องเล็กในบ้านน้าหญิงที่หวงชอบโตแล้ว โตจนไม่น่าเชื่อว่า
แม่คุณจะยั่วใจเสือหวงได้ขนาดนี้
“คุณมีอะไรถึงต้องเข้ามาโดยไม่ได้นัดแบบนี้” หัศวรรชตีหน้า
เข้ม เสียงดุ ขัดกับใจที่สั่นระริกๆ พร้อมความสับสนว่าแม่คนนี้ท�ำให้
เขาใจสั่นได้อย่างไร
“เรื่องข่าวโพรเจกต์ท�ำสนามบินใหม่” พรรณพัตราพูดแบบไม่
สบตาคนฟัง พลางเบือนหน้าไปมองแผงกระจกกว้าง แสร้งท�ำเป็นไม่
สนใจ ทัง้ ทีใ่ จจริงยังเขินทีช่ นเขาจนจมูกโด่งสวยของฝ่ายชายคลอเคลีย
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กับไรผมเหมือนหอมกลายๆ
“ลูกพลับ...เอ่อ ฉันคิดว่าคุณลุงคงไม่ทราบว่าคุณท�ำอะไร เพราะ
ถ้ารู้...ท่านจะไม่ปล่อยให้คุณท�ำลายชื่อเสียงคุณพ่อแบบนี้”
“คุณคงหมายถึงข่าวที่ว่าพ่อคุณได้โพรเจกต์เพราะสนิทกับ
ผู้ใหญ่ในรัฐบาล ทั้งๆ ที่บริษัทผมมีประสบการณ์และเทคโนโลยีสูง
กว่า”
หัศวรรชหันไปกึง่ นัง่ กึง่ ยืนอยูท่ โี่ ต๊ะท�ำงาน และกอดอกรอค�ำตอบ
จากคู่กรณีซึ่งตั้งท่ามาอาละวาดเขาถึงที่ นี่ท่าทางจะแสบใช่เล่น
ถึงกล้าบุกมาเอาเรื่องเขา
“เราสนิทกับรัฐบาล แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องล็อบบีให้
ได้โพรเจกต์มา เฟสทีแ่ ล้วเราก็เป็นคนท�ำ เรารูง้ าน มีคน เข้าใจข้อจ�ำกัด
นีค่ อื เหตุผลทีร่ ฐั บาลเลือกเรา คุณเองก็ยนื่ ซองประมูล แล้วจะมาปล่อย
ข่าวแบบนี้เพื่อดิสเครดิตกันก่อนเปิดซองได้ยังไง”
สาวหน้าสวยตวาดหัศวรรชเป็นชุดด้วยความอัดอัน้ ตันใจ หล่อน
คิดมาตลอดทางที่ขับรถมาที่นี่ว่าจะด่าลูกเพื่อนพ่อซึ่งไม่เคยเห็นหน้า
ว่าอย่างไรบ้าง และภูมิใจในตัวเองไม่น้อยเมื่อด่าได้ไม่ตกหล่นจากที่
คิดไว้
“ใจเย็นๆ ก่อน...ผมให้สัมภาษณ์ว่า บริษัทพ่อคุณมีความ
สนิทสนมกับผูใ้ หญ่ในรัฐบาลหลายท่าน คุน้ เคยกันดี ดังนัน้ จึงอาจเข้าใจ
ความต้องการของรัฐบาลได้มากกว่า ให้ตายเหอะ ลูกพลับ คุณไม่รู้
ด้วยซ�้ำว่านักข่าวถามผมเรื่องอะไรถึงโยงมาแบบนี้ พวกนี้ตัดค�ำถาม
ตัวเองออกไปหมดเพื่อให้เราทะเลาะกัน”
ความเป็นผู้ใหญ่และอยู่ในวงการธุรกิจมานานท�ำให้หัศวรรช
รู้ว่า เวลาต้องเจรจากับคู่สนทนาที่อารมณ์ร้อนแบบนี้ต้องเอาน�้ำเย็น
เข้าลูบ จึงรีบอธิบายเรื่องที่พรรณพัตราไม่พอใจเขา
“ฉันไม่สน และไม่ได้สนิทกับคุณ อย่ามาเรียกว่าลูกพลับ”
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สาวงามค้อนขวับ ดีนะที่หล่อนสวมแว่นกันแดดมาตั้งแต่ขับรถ
ด้วยความรีบร้อนจึงยังไม่ได้ถอดเก็บในกระเป๋า ซึง่ คงช่วยพรางนัยน์ตา
วับวาวยามได้ยินชายหนุ่มต้นเหตุเรียกหล่อนด้วยชื่อเล่น
“คุณท�ำแต่โรงแรมมาทั้งชีวิต ปล่อยโพรเจกต์นี้เถอะ เราลงทุน
ลงแรงกันมานาน ฉันมั่นใจว่าความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับคุณลุงจะ
แน่นแฟ้นเหมือนเดิม”
พอได้มองเขาเต็มตา พรรณพัตราก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ‘คุณหวง’
เป็นผู้ชายหล่อน่าฟัดมาก บ่ากว้าง แต่ไม่เกินงามแบบนักกล้าม ซึ่งลู่
ลงกับสะโพกสอบและขายาวๆ ท�ำให้ผู้หญิงจิตแข็งอย่างหล่อนใจสั่น
ได้ไม่ยาก หน้าหล่อนั้นเกินบรรยาย คงเพราะเขามีสายเลือดตะวันตก
จากมารดา ท�ำให้จมูกโด่งกว่าปกติ ตาคมสีเทาท�ำให้เขาน่าหลงใหล
ปากบางสวยได้รูปนั้นอีก
ชายหนุ่มสวมเสื้อเชิ้ตสีฟ้าพอดีตัวและพับแขนขึ้นมาถึงข้อศอก
กางเกงสแล็กส์พอดีตัวพับปลายขา และสวมคัชชูสีน�้ำตาล จนพรรณพัตราอดค่อนขอดในใจไม่ได้ว่า พ่อคุณแต่งตัวมาท�ำงานหรือเดินเล่น
อยู่ที่ชายหาดโมนาโก
“ผมจะเล่าให้คณ
ุ ฟัง แต่ผมหิว เครื่องเพิ่งลงเมื่อเช้า ทานข้าว
กันหน่อยไหมลูกพลับ”
ชายหนุ่มล้วงกระเป๋ากางเกงสองข้าง ก้าวยาวๆ สองครั้งก็ถึง
โซฟาทีห่ ญิงสาวนัง่ และก้มหน้าให้อยู่ในระดับเดียวกับคนทีน่ งั่ อยู่ นัน่
เป็นค�ำสัง่ พร้อมรอยยิม้ มุมปาก ไม่ใช่ค�ำชวน...ผูห้ ญิงคนนีถ้ กู ใจเขานัก
“อีกอย่าง ผม...ไม่สิ พี่ไม่ท�ำอะไรคนที่ไม่สนิท ถ้าลูกพลับจะ
เรียกพีว่ ่าคุณหวง พีก่ จ็ ะเรียกเราว่าลูกพลับ เผือ่ พีจ่ ะยอมฟังเรากล่อม
ว่าท�ำไมต้องยอมทิ้งโพรเจกต์ดีๆ ตั้งหลายหมื่นล้าน เงินไม่เข้าใคร
ออกใครนะลูกพลับ ยกเว้นเราจะเอาอย่างอื่นมาแลก”
ชายหนุ่มท�ำตาเป็นประกายขณะยื่นมือไปให้หญิงสาวจับ ฝ่าย
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พรรณพัตรานั้นถึงกับชะงักเมื่อปลายนิ้วคุณหวงของเธอแตะแขน
เป็นเชิงบอกให้ลกุ ขึน้ ไม่ใช่เพราะหวงตัวหรืออะไร แต่เหมือนมีกระแสไฟ
แล่นผ่านต่างหาก หัศวรรชก็คงรู้สึกเช่นกันเพราะดวงตาเขาเปล่ง
ประกายพิกล ก่อนจะหลุบตาลงแล้วถามเสียงแผ่ว
“ตกลงตามที่พี่พูดนะ” หวง หัศวรรชก้มลงกระซิบข้างหูพรรณพัตรา ซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เปลี่ยนสีเป็นสีแดงเรียบร้อยแล้ว
ชายหนุ่มยิ้มด้วยความพอใจเมื่อศีรษะทุยของหญิงสาวพยัก
หงึกๆ โดยไม่รู้เลยว่าหล่อนตอบรับโดยไม่ทันฟังอะไร เพราะมัวแต่ตื่น
ตะลึงกับความใกล้ชิดที่เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัว
“จะทานที่ไหนคะ ดิฉันเอารถมา” พรรณพัตราถาม แต่ไม่กล้า
สบตาชายหนุ่ม ทั้งๆ ที่หล่อนคุ้นเคยกับความใกล้ชิดระหว่างสองเพศ
ด้วยมีเพื่อนผู้ชายมากมายและเคยมีคู่รักมาบ้าง ซึ่งยังไม่มีสัมพันธ์
เกินเลยกันแต่อย่างใด แต่หลอนก็ไม่เคยใจสั่นแบบนี้กับใคร
ลูกฝรั่งท�ำตาขวาง ก็เพิ่งพูดหยกๆ ว่าให้เรียกกันอย่างไร ท�ำไม
หล่อนเข้าใจยากนักหนา แต่เอาเถอะ บางส่วนในหัวใจบอกว่าเขาจะ
มีเวลาปราบพยศหล่อนอีกนาน
“เดีย๋ วพีใ่ ห้คนขับรถเอารถเราไปไว้ทบี่ ้าน เขารู้ทางดี เป็นคนรถ
คุณลุงเรามาก่อน ส่วนเราเดี๋ยวกล่อมพี่เสร็จ พี่จะไปส่งเอง จะเข้าไป
กราบคุณลุงกับน้าหญิงด้วย”
“ไม่จ�ำเป็นหรอกค่ะคุณหวง ดิฉันมาเอง กลับเองได้” หญิงสาว
ดึงดัน “แค่คุณเสียเวลาฟังดิฉันกล่อมก็ดีมากพอแล้วค่ะ ขอเรียนไว้
ตรงนี้ว่า เราคงไม่จ�ำเป็นต้องสนิทสนมกันมากไปกว่าธุรกิจ”
พรรณพัตราจับสังเกตท่าทางของหัศวรรชได้ หล่อนทราบมา
ไม่น้อยว่าคุณหวง หัศวรรช เป็นเสือผู้หญิง เพลย์บอย และวายร้าย
ตัวจริง เพื่อนหล่อนกรี๊ดกร๊าดเขากันใหญ่ เพราะทราบว่าพรรณพัตรา
คุ้นเคยกับบุพการีของชายหนุ่มเป็นอย่างดี
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เคยมีผลส�ำรวจของหนังสือหัวนอกหลายปีซ้อนปรากฏชื่อของ
หัศวรรชติดอันดับอย่างไม่ตอ้ งสงสัย เพราะล�ำพังหน้าตาหล่อเหลากับ
หุ่นกระชากใจ เขาก็คงได้รางวัลมาครองง่ายๆ แต่นี่โพรไฟล์ระดับ
ฟอร์บต้องจัดอันดับความรวยของตระกูลผู้เป็นตาไว้เป็นหนึ่งในร้อย
คนรวยของโลก ด้วยธุรกิจโรงแรมหกดาวทีข่ ยายสาขาไปทัว่ โลกไม่นอ้ ย
กว่าห้าร้อยสาขา ไม่นับสมบัติฝั่งพ่อที่ถือว่าเป็นผู้คร�่ำหวอดในวงการ
อสังหาริมทรัพย์มาเนิน่ นาน และทีด่ นิ ในประเทศไทยนับหมืน่ ๆ ไร่กอ็ ยู่
ภายใต้การถือครองของตระกูลอังกูรทั้งนั้น หนุ่มไม่น้อยคนนี้จึงถือว่า
เป็นหนุ่มเนื้อทองเบอร์ต้นๆ ของประเทศเลยทีเดียว
และเพราะเหตุนลี้ ะมัง้ แค่เขาสบตาสาวๆ ก็พร้อมสยบแทบเท้า
เพือ่ ให้เขาสนใจ หรือแค่ขนึ้ ชือ่ ว่าเป็นผูห้ ญิงคืนเดียวของเขาพวกหล่อน
ก็ยังยอม
“พี่เป็นนักธุรกิจ ลูกพลับ พี่ไม่รับค�ำต่อรอง” พูดจบหัศวรรชก็
หยิบกุญแจรถที่หญิงสาวถือไว้ไปส่งให้เลขาฯ สาว ก่อนพากันเดิน
ออกจากห้องท�ำงาน
“เอาให้เดช แล้วบอกให้เอารถคุณลูกพลับไปไว้ที่บ้าน”
“ค่ะ” เลขาฯ สาวเหลือน้อยรับค�ำอย่างงงๆ หล่อนรู้จักพรรณพัตราผ่านสื่อ และรับรู้ความสัมพันธ์ของบุพการีทั้งสองฝ่ายเป็นอย่าง
ดี
เลขาฯ ของหัศวรรชชืน่ ชมสาวคนเก่งอยูห่ า่ งๆ ว่านอกจากความ
สวยแล้ว หล่อนยังมีดีที่ท�ำงานเก่ง แต่ยงั คงความเป็นแม่บ้านแม่เรือน
หลายครั้งที่หนูลูกพลับของนายท่านท�ำขนมไปฝากนายทั้งสองที่บ้าน
แต่ก็ยังจัดส่วนของพนักงานที่บริษัทมาให้ด้วยทั้งๆ ที่ไม่รู้จักกัน
พอเห็นภาพสาวสวยกับคุณหวงทีห่ ล่อนเห็นมาตัง้ แต่เด็กๆ เดิน
คู่กันแบบนี้ หล่อนก็อดนึกถึงค�ำว่ากิ่งทองใบหยกไม่ได้ ล�ำพังคุณหวง
เดินไปไหนมาไหนก็หล่อโดดเด่นอยูแ่ ล้ว ยิง่ ได้หนูลกู พลับของนายท่าน
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เดินข้างๆ ยิ่งเสริมราศีให้กันและกันเป็นอย่างมาก
“คุณหวง!” พรรณพัตราแหวเสียงดังด้วยอารมณ์โกรธเมื่อเขา
ถือวิสาสะจัดการชีวติ หล่อน แถมเวลาเดินแม้จะแค่ใช้นวิ้ แตะหลังเบาๆ
แต่หล่อนก็รู้ดีว่าท�ำให้คนอื่นมองได้ว่าเขาโอบหล่อนอยู่
เอาแล้วไง...คนกลางจ�ำเป็นอย่างภารตี เลขาฯ ส่วนตัวของ
หัศวรรชต้องยืนอยู่กลางสงครามแน่ๆ
แม่สาวสวยนีก่ ล้าไม่นอ้ ย ตวาดใส่หศั วรรชด้วยเสียงและแววตา
แบบนั้น ตั้งแต่หล่อนรู้จักบอสมา ยังไม่เคยเห็นใครกล้าขึ้นเสียงใส่
ชายหนุ่มแม้แต่คนเดียว
“ลูกพลับ...ผมบอกว่าไง”
เห็นสายตาเอาจริงของเขาแล้วพรรณพัตราที่ว่าแน่ก็ไม่กล้าหือ
ใส่ แล้วยังสรรพนามแทนตัวที่เปลี่ยนไปทันทีนั่นอีก
แต่หล่อนก็ไม่ทงิ้ ลาย รีบสะบัดแขนพร้อมเอ่ยเสียงแข็ง “งัน้ ก็ไม่
กินแล้ว”
ชายหนุ ่ ม ยื น อึ้ ง ตั้ ง แต่ เ กิ ด มาเขาไม่ เ คยโดนสาวใดปฏิ เ สธ
สัญชาตญาณที่ไม่มีทิฐิใดๆ รีบสั่งการทันที หัศวรรชก้าวเท้าตาม
สองก้าวก็ถงึ ตัวพรรณพัตราทีเ่ ดินไปก่อน และคว้าแขนหล่อนไว้หลวมๆ
โดยไม่ได้ดงึ ให้หญิงสาวหันมา
“พี่ขอโทษ ตกลงนะครับ เดี๋ยวพี่ไปส่ง อยากเข้าไปหาคุณลุง
จริงๆ มีของจากมัมกับป๋ามาฝาก ไปเองก็จ�ำทางไปบ้านไม่ได้แล้ว”
คนที่ ต กใจไม่ น ้ อ ยไปกว่ า พรรณพั ต ราคื อ ภารตี ซึ่ ง ยื น มอง
เหตุการณ์อยู่ ‘โธ่ คุณหวง นึกว่าจะแน่ ที่แท้ก็แพ้คุณลูกพลับตั้งแต่ยัง
ไม่เริ่มเกมเลยนะคะ’
หัศวรรชรู้สึกตัวว่าเป็นเป้าสายตาของภารตี จึงก้มลงกระซิบ
ข้างหูพรรณพัตราให้ได้ยินแค่สองคนว่า “พี่ขอโทษ...”
พรรณพัตราเป็นผู้หญิงง่ายๆ ถึงหล่อนจะไม่พอใจที่เขาเจ้ากี้
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เจ้าการ แต่ถา้ ขอโทษหล่อนก็พร้อมทีจ่ ะให้อภัย ทัง้ ยังอธิบายความรูส้ กึ
ไม่ได้ว่าท�ำไมหนาวๆ ร้อนๆ ทุกครั้งที่สบตากันหรือตอนที่เขาเข้ามา
ใกล้ๆ ทั้งที่หล่อนมั่นใจว่าไม่ได้หลงเสน่ห์เขาเหมือนสาวอื่นแน่ๆ
เอ๊ะ...นี่หล่อนตั้งใจจะมาจัดการเขาให้กระเจิง แต่ท�ำไมหัวใจ
เต้นแรงจนแทบจะเตลิดเปิดเปิงออกจากอกล่ะ
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ระหว่างรับประทานอาหาร พรรณพัตรายอมเล่าความจริง
ว่า โพรเจกต์นี้เป็นโพรเจกต์ที่หล่อนได้รับมอบหมายจากผู้เป็นบิดา
เนื่องจากเคยเป็นผู้ช่วยตอนท�ำโครงการก่อสร้างสนามบินเฟสหนึ่ง
ไปแล้ว เรียกได้ว่าเป็นโพรเจกต์พิสูจน์ฝีมือ โดยเป็นผู้ควบคุมงานเอง
มีเพียงการประชุมผู้ถือหุ้นหรือเสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรีเท่านั้น
ทีห่ ล่อนจะสวมบทบาทเป็นผูต้ ดิ ตามดอกเตอร์พรรษพงศ์ ด้วยเห็นพ้อง
กันว่าอาจมีผใู้ หญ่หลายคนไม่ไว้ใจให้หล่อนรับผิดชอบงานใหญ่ เพราะ
ไม่เคยสัมผัสความสามารถที่มีเกินตัว
หากไม่มีข่าวว่าบิดาหล่อนใช้ความคุ้นเคยส่วนตัวที่มีกับผู้ใหญ่
ในรัฐบาล เพื่อให้รัฐมนตรีเหล่านั้นช่วยเหลือในทางลับ โครงการ
ต่อเนื่องนี้ก็คงไม่มีปัญหาอะไร และหล่อนควรจะประสบความส�ำเร็จ
ในการท�ำงานนี้ แต่พอมีข่าว ถึงแม้ว่าการด�ำเนินโครงการจะเป็นไป
ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม อย่างไรเสียก็คงเกิดข้อกังขาจากสังคมไม่
มากก็น้อย
พรรณพัตราระบายความอัดอั้นให้หัศวรรชฟังแบบหมดเปลือก
ทั้งๆ ที่ปกติแล้วหล่อนไม่พูดเรื่องงานกับคนแปลกหน้าด้วยซ�้ำ แต่มี
บางอย่างบอกว่าเขาน่าจะเข้าใจเนื่องจากพื้นฐานครอบครัวคล้ายกัน
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อีกทัง้ ข่าวทีต่ เี ป็นประเด็นก็เริม่ มาจากค�ำให้สมั ภาษณ์ของเขา ถึงยังไง
ก็ต้องรับผิดชอบ!
“นักข่าวถามพี่ว่ามีประสบการณ์แค่การบริหารโรงแรม ถ้าจะ
ร่วมประมูลสร้างสนามบินแล้วไม่ได้โพรเจกต์นี้มา จะเสียความมั่นใจ
หรือเปล่า เพราะนีถ่ อื เป็นโพรเจกต์ใหญ่นอกเหนือจากการขยายสาขา
โรงแรม ที่หลับตาก็ได้งานแรกในประเทศไทย พี่ถึงตอบไปว่า ถ้าเป็น
บริษัทคุณลุงพงศ์ได้ไปก็ไม่เสียใจ เพราะรู้อยู่แล้วว่าโครงการต้องการ
อะไร คนเคยท�ำคงมีข้อมูลว่าท�ำยังไงถึงจะท�ำให้โพรเจกต์ออกมาดี”
หัศวรรชอธิบาย เขาเห็นข่าวตัง้ แต่วนั แรก เพราะภารตีสง่ ให้ทาง
อีเมลตอนทีเ่ ขาเดินทางไปเยีย่ มผูเ้ ป็นตาทีส่ หราชอาณาจักรกับมารดา
และบิดา แต่ด้วยความที่คร�่ำหวอดในวงการธุรกิจจึงไม่ใส่ใจสื่อหัวสี
สักเท่าไร อีกทั้งยังคิดว่าเป็นบริษัทมิตรแท้ของบิดา ท่านคงจะเคลียร์
กันเอง เพราะหัศภาคเป็นผู้บอกให้เขายื่นประมูลงานนี้เองด้วยซ�้ำ
บอกว่าให้ลองดูเล่นๆ เผือ่ อยากมีประสบการณ์ดา้ นอืน่ หากรูส้ กั นิดว่า
สาวสวยที่ปา๋ เอ่ยถึงบ่อยๆ จะเป็นผู้คุมโครงการคู่แข่ง เขาจะไม่เข้า
ประมูลให้คนสวยคนนี้โกรธเคือง แต่ยอมเป็นลูกจ้างหล่อนด้วยซ�้ำ
“พี่ไม่คิดจะประมูลจริงจังด้วยซ�้ำ แค่อยากให้มีชื่อติดลิสต์ของ
รัฐบาลบ้าง”
“ต่อให้มนั จริงอย่างที่คุณหวงว่า แล้วยังไงคะ ข่าวออกไปแล้ว
ทุกคนก็ระวังตัวกันหมด ต่อให้ลกู พลับได้มาแบบใสๆ คนก็หาว่าคุณพ่อ
โกงอยู่ด”ี
หญิงสาวท�ำปากยื่น เหลือกตาส่อสัญญาณว่าไม่พอใจ แต่
หัศวรรชไม่ได้รสู้ กึ เช่นนัน้ แม้แต่นอ้ ย กลับชอบใจว่าหล่อนน่ารักน่าชังมาก
สาวๆ ส่วนใหญ่มักวาดลวดลายจริตจะก้าน หว่านเสน่ห์ใส่เขาทั้ง
พองามและเกินงาม มีบ้างที่อาจผูกกายเขาไว้ได้ แต่ไม่เคยมีใครที่จะ
ผูกใจ
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“ยังไงเราก็ได้ท�ำ ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” หัศวรรชเปรยพลางยก
ถ้วยกาแฟขึ้นจิบ
“คุณหวงพูดเป็นเรื่องตลก ถ้าบริษัทลูกพลับไม่ได้แล้วจะท�ำได้
ยังไง ไอ้ให้โกงอะ ไม่ท�ำหรอกนะ ท�ำไม่เป็น” หญิงสาวยักไหล่สื่อ
เป็นนัยว่าไม่ชอบวิธกี ารดังกล่าว
“เราอาจจะต้องเหนื่อยหน่อย ไม่ได้หลับไม่ได้นอน แต่พี่มั่นใจ
ว่าคงมีสักทางที่จะท�ำให้พี่วางมือจากโพรเจกต์น้ไี ด้”
หัศวรรชพูดยิ้มๆ พลางขมวดคิ้วส�ำรวจทรวดทรงสาวตรงหน้า
ผิวสีน�้ำผึง้ สะท้อนแดดอ่อนๆ ยามบ่ายทีส่ าดส่องผ่านกระจกสูงเข้ามา
ท�ำให้เขาแทบหยุดหายใจ เหมือนหล่อนเรืองแสง ส่องประกายสีทอง
ออกจากตัว หน้าหวานอมเปรี้ยวนั่นอีก เวลายิ้มหวานก็ท�ำให้เขาใจ
ละลาย หรือหากย่นจมูกรั้นก็ท�ำให้เขาหวั่นไหวได้อย่างประหลาด
ถึงแม้หล่อนจะไม่ได้สวมชุดคอกว้าง เปิดเนื้อหนัง แต่หน้าอก
หน้าใจทีเ่ บียดกันอยูใ่ นเดรสสีด�ำเข้ารูปดูดตี วั นัน้ ก็เห็นได้ชดั ว่ามีไม่นอ้ ย
และปากอิ่มที่ขยับขึ้นลงยามเจื้อยแจ้วเจรจาก็เรียกความสนใจได้
มากกว่าค�ำที่หล่อนพูด...ฮึ่ย จะเอา!
“คุณพ่อจะถึงบ้านประมาณหกโมง คุณแม่บอกว่าถ้าคุณหวง
ไม่ติดธุระอะไร เข้าไปนั่งคุยกับคุณแม่ก่อนก็ได้ค่ะ”
เสียงหวานท�ำลายจินตนาการที่ก�ำลังเตลิดไปไกลของหัศวรรช
ตัว ต้ น เหตุเ อ่ ย ขึ้น หลัง จากมารดาหล่ อ นโทร. มาสอบถามเมื่อ เห็น
นายเดชขับรถหรูคันงามของหญิงสาวเข้าไปให้
“ดีเลย พี่เจอน้าหญิงล่าสุดเมื่อสองปีก่อน ตอนที่ท่านไปงาน
รับปริญญาเรานั่นแหละ” หัศวรรชอธิบาย
พรรณพัตราท�ำหน้านึกขึ้นได้ เมื่อสองปีก่อนบุพการีเดินทางไป
ร่วมพิธีรับปริญญาโทของหล่อนที่อังกฤษ แล้วเลยไปเยี่ยมครอบครัว
หัศวรรชซึง่ ไปพักร้อนอยูใ่ นบ้านพักตากอากาศทางตอนใต้ของฝรัง่ เศส
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ส่วนพรรณพัตราขออนุญาตผูเ้ ป็นบิดาตะลุยยุโรปกับเพือ่ นร่วมสถาบัน
เป็นทริปส่งท้าย ก่อนกลับมารับงานอย่างเป็นทางการ
เวลาบ่ายแก่ๆ รถยังไม่ติด ท�ำให้สองหนุ่มสาวเดินทางมา
ถึงบ้านวัฒนากุลได้ในเวลาราวๆ ครึง่ ชัว่ โมง คฤหาสน์รว่ มสมัยในพืน้ ที่
เกือบสองไร่กลางกรุงอาจใหญ่สู้บ้านเศรษฐีใหม่นอกเมืองไม่ได้ แต่
มูลค่าสูงกว่ากันมหาศาล
หัศวรรชจอดรถตรงท่าเทียบรถหน้าบ้านที่ตกแต่งสไตล์โมเดิร์น
ตามค�ำสั่งพรรณพัตรา เห็นคุณหญิงชลัยรัตน์ยืนรอรับอยู่หน้าประตู
บ้าน คนร่างผอมแต่ดูดีกว่าสตรีวัยเดียวกันกางแขนออกเป็นเชิงเชิญ
ชายหนุม่ เข้าหา ซึง่ หัศวรรชเองก็รบี กอดหญิงสูงวัยด้วยความนอบน้อม
และเคารพยิ่ง
“หวงเป็นไงลูก ท�ำไมมากับน้องได้ น้าแปลกใจเชียว ตอน
นายเดชของหวงขับรถน้องมา” สตรีสูงวัยที่ยังดูแลตัวเองอย่างดี มี
กิริยางดงามอยู่ในทีถามชายหนุ่มที่ตนรักและเอ็นดูเหมือนลูก
“น้องเข้าไปคุยเรื่องงานครับ...มัมกับป๋าฝากของมาให้คุณลุง
กับคุณน้าพอดี หวงเพิ่งลงเครื่องเมื่อเช้าครับ”
หัศวรรชตอบผู้ใหญ่ที่เขาเคารพเหมือนญาติพลางสบตากับ
พรรณพัตรา ซึ่งออกจะอึ้งๆ เมื่อเห็นความสนิทสนมระหว่างมารดา
หล่อนกับเขา
ชายหนุ่มดูอ่อนโยน เป็นคนละคนกับที่ออฟฟิศซึ่งเขาดูจะฉาย
แววเหีย้ ม หรือต่างจากตอนรับประทานอาหารด้วยกันเมือ่ บ่ายทีอ่ อกจะ
ยียวนกวนประสาท พูดอะไรมีลับลมคมใน แต่เมื่ออยู่กับมารดา
หล่อน นัยน์ตาสีเทากลับเปล่งประกายเปี่ยมสุขเหมือนเด็กหนุ่มขีอ้ ้อน
“เอ่อ...คุณแม่ ลูกพลับไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะ เดี๋ยวจะลงไปดู
ในครัวว่ามีส�ำรับอะไรตอนเย็นบ้าง” พรรณพัตราเอ่ยลอยๆ จริงๆ
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หล่อนหาทางบ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ต้องอยู่เผชิญหน้ากับชายหนุ่มน่ากิน
คนนี้ต่างหาก
“แม่ให้เขาตัง้ ของว่างให้พเี่ ขาแล้ว ส�ำรับเย็นคงท�ำใกล้เสร็จแล้ว
ด้วยลูก วันนีพ้ หี่ วงจะอยูท่ านข้าวกับเราใช่ไหมครับ” คุณหญิงชลัยรัตน์
ถามแล้วยิ้มให้หัศวรรชที่ก�ำลังกอดเอวหญิงสูงวัยแบบเอาใจอยู่
“ครับน้าหญิง หวงคิดถึงอาหารไทยฝีมือน้าหญิงมาก ถ้ามัมรู้
ว่าหวงได้ทานอาหารไทยชาววังตั้งแต่มื้อแรกที่กลับมา มัมต้องอิจฉา
มากแน่ๆ”
หัศวรรชเอ่ยถึงมารดาของตัวเองซึง่ เป็นเพือ่ นสนิทกับหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์ตั้งแต่เป็นสาวรุ่น
เออ...ดี ตกกระป๋องทันทีสินะลูกพลับ...พรรณพัตรานึกในใจ
ขณะเดินขึ้นตึกเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย โดยผู้เป็นมารดาไม่สังเกต
เห็นหล่อนปลีกตัวออกมาด้วยซ�้ำ
ด้วยอากาศร้อนของประเทศไทยบวกกับความขุน
่ ใจตัง้ แต่
ช่วงสายที่ก่อตัวขึ้นจากเรื่องงาน เป็นเหตุให้หญิงสาวต้องไปเจอหนุ่ม
สุดฮอต แถมถูกลากตะลอนๆ ไปกินข้าวดื่มกาแฟกับเขาจนล่วงเข้า
บ่าย ท�ำให้หล่อนเหนียวตัว จึงเปลี่ยนเจตนารมณ์จากการเปลี่ยนชุด
เป็นอาบน�้ำสระผมเสียใหม่ ด้วยเห็นว่ายังมีเวลาอีกไม่ต�่ำกว่าสอง
ชั่วโมงกว่าจะถึงเวลาตั้งโต๊ะ อีกทั้งยังไม่อยากรีบลงไปเผชิญหน้ากับ
หัศวรรช...ไม่รู้เป็นเพราะความขุ่นเคืองเรื่องธุรกิจ หรือเพราะความ
หวัน่ ไหวในใจตนทีม่ ใี ห้บรุ ษุ เพศกันแน่ นานแล้วนะทีไ่ ม่ได้เขินใครแบบนี้
หญิงสาวใช้เวลาอาบน�้ำสระผมไม่ถึงสิบห้านาที จากนั้นก็เป่า
ผมแล้วใช้เครือ่ งหนีบเป็นลอนคลายอย่างคล่องแคล่ว ด้วยความทีต่ อ้ ง
ดูแลตัวเองยามอาศัยอยูต่ า่ งแดน ต่อให้ดอกเตอร์พรรษพงศ์ผเู้ ป็นบิดา
จะเอาใจลูกสาวด้วยการส่งเงินค่าขนมให้มากแค่ไหน แต่หากสิ่งใดที่
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พรรณพัตราเห็นว่าเป็นการสิ้นเปลือง หล่อนก็จะท�ำด้วยตัวเองทั้งสิ้น
ภายในครึ่งชั่วโมงหญิงสาวก็ท�ำผมเสร็จ และบรรจงแต่งหน้า
บางๆ โดยเขียนคิ้วสวยให้ได้รูปยิ่งขึ้น ก่อนเติมลิปสติกสีนูด ดวงตา
กลมโตกับแพขนตาถูกปล่อยตามธรรมชาติให้เผยเสน่ห์ในตัวมันเอง
สิบห้านาทีให้หลังหญิงสาวก็หันซ้ายหันขวาส�ำรวจตัวเองใน
กระจกเงาด้วยความชืน่ ชม หล่อนรูต้ วั ว่าเป็นคนสวยและมีเสน่หด์ งึ ดูด
ใจชายได้ไม่นอ้ ย แต่ยมิ้ สวยพลันหุบลง เมือ่ นึกว่าเหตุใดตนเองจึงต้อง
มาอาบน�ำ้ แต่งตัวสวยอยูท่ บี่ า้ น แต่กน็ กึ อะไรไม่ออกนอกจากหน้าของ
หัศวรรชที่ลอยขึ้นมาพร้อมรอยยิ้มเจ้าเสน่ห์...ไม่หรอกน่า ไม่ใช่เพราะ
เขาหรอก
เพราะอะไรไม่รู้พรรณพัตราจึงไม่สามารถนั่งอยู่ในห้องนอนได้
ทั้งๆ ที่ปกติไม่ใช่ปัญหาเลยหากหล่อนจะอยู่คนเดียวในห้อง การอ่าน
หนังสือคือกิจกรรมโปรด และหล่อนยังฟังเพลงหรือดูข่าวจากสื่อนอก
เพื่อรับรู้และคาดการณ์การลงทุนที่อาจมีผลกระทบต่อธุรกิจอีกด้วย
วันนี้หล่อนนั่งเปลี่ยนช่องโทรทัศน์ไม่ต�่ำกว่ายี่สิบนาที แต่ดู
เหมือนว่าอะไรก็ดึงความสนใจหล่อนไว้ไม่ได้ หยิบหนังสือเล่มโปรด
มาอ่านก็แล้ว อ่านทวนประโยคเดิมๆ ทว่าไม่เข้าหัวอยู่หลายรอบจน
ล้มเลิกความตั้งใจ ในที่สุดก็ตัดสินใจเดินลงมาด้านล่าง
คนร่างสูงเกินหญิงไทยแปลงร่างจากแม่เสือสาวที่พร้อม
ขยุ้มศัตรูเมือ่ เช้าเป็นสาวน่ารักทีส่ วมชุดล�ำลองยีห่ ้ออันเป็นเอกลักษณ์
สั ญ ชาติ ฝ รั่ ง เศสซึ่ ง มี อั ก ษรโรมั น ไขว้ กั น เสื้ อ แขนยาวลายขาวด�ำ
เอวลอยหน่อยๆ และกางเกงขาสั้นลายเดียวกัน เผยขายาวเชิญชวน
สายตา นัน่ ควรเป็นชุดล�ำลอง ไม่ใช่ชดุ ปลุกใจเสือป่า...หัศวรรชคิดยาม
เหลือบไปเห็นลูกเจ้าของบ้านเดินผ่านทางเดินเพื่อมาหาผู้เป็นมารดา
ในเรือนกระจกริมสระน�้ำ
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‘โอ้ แม่คณ
ุ ขาจะยาวไปไหน...’ หัศวรรชอุทานในใจพลางเหลือบ
มองเอวคอดโผล่วับแวมเมื่อหญิงสาวยกแขนขึ้นโอบมารดาจากด้าน
หลัง นัน่ เป็นชุดอยูบ่ า้ นซึง่ หากสาวอืน่ สวมชายหนุม่ คงรับรูแ้ ค่ราคากับ
สไตล์ของมัน ไม่ใช่รู้สึกว่าหัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแบบนี้
ชายหนุ่มคอแห้งผากขึ้นมาทันที ทั้งๆ ที่น้าหญิงของเขาเสิร์ฟ
ของว่างไม่ให้ว่างปากตั้งแต่มาถึง
“คุณ แม่ เ ขี่ย ลู ก พลับ ตกกระป๋ อ งแล้ ว หรือ คะ” พรรณพัต รา
กระเง้ากระงอดใส่มารดา แต่ยังไม่อยากเอ่ยชื่อชายหนุ่มออกมา
หล่อนคลายอ้อมกอดหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์แล้วมานัง่ บนโซฟา
ตรงข้ามเขา พรรณพัตราปล่อยผมยาวเป็นลอนคลายๆ เหมาะกับ
ใบหน้ารูปหัวใจและนัยน์ตาคมของหล่อนดีแท้
สวย...หัศวรรชคิดออกค�ำเดียว
“ตกกระป๋องอะไรกันลูก ลูกพลับรู้ไหม ตอนเด็กๆ นะ พี่หวงมา
เล่นทีน่ บี่ อ่ ยมาก เพราะชาร์ลอตต้องเดินทางบ่อย จะทิง้ ให้พเี่ ลีย้ งดูแล
แม่กไ็ ม่ไว้ใจ จึงให้พาพีเ่ ลีย้ งกับตาหวงมาให้แม่ชว่ ยดูบา้ งเวลาเดินทาง
ตอนนั้นยังไม่มีหนู แม่อยากมีลูกมาก เลี้ยงตาหวงเป็นลูกเชียวละ
บางครั้งมัมกับป๋าเขามารับกลับแม่ก็น�้ำตาคลอ โดนคุณพ่อดุบ่อยๆ”
หม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์เล่าความหลังทีพ่ รรณพัตราไม่เคยทราบ
ชาร์ลอตที่มารดาหมายถึงคือ ชาร์ลอต เวส ทายาทธุรกิจโรงแรมทั่ว
โลกชาวฝรั่งเศส เป็นเพื่อนรักกับหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์
เมื่อหม่อมเจ้าจรัสโชติส่งลูกสาวไปเรียนโรงเรียนการเรือนที่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความที่เป็นโรงเรียนกินนอนสองสาวจึง
สนิทสนมกันเป็นพิเศษ ก่อนแยกย้ายกันไปเรียนมหาวิทยาลัย โดย
หม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์เดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ ขณะที่
ชาร์ลอตเรียนบริหารการโรงแรมต่อจนจบปริญญาโท เพือ่ เตรียมพร้อม
กับการกุมบังเหียนวงการโรงแรมโลกต่อจาก ชาร์ล เวส ผู้เป็นพ่อ
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น้าหญิงของหัศวรรชเรียนจบปริญญาตรีจากอังกฤษ ซึ่งถือว่า
เป็ น คุ ณ สมบั ติ ที่ สู ง มากส�ำหรั บ สาวๆ สมั ย นั้ น เมื่ อ เดิ น ทางกลั บ
ประเทศไทย ก็มีโอกาสศึกษาดูใจกับดอกเตอร์พรรษพงศ์เกือบสองปี
ซึ่งทั้งคู่พบกันในงานเลี้ยงนักเรียนเก่าอังกฤษ
จากนั้นชาร์ลอตก็เดินทางมาร่วมงานแต่งเพื่อนรัก และพบกับ
‘คุณห้าง’ หัศภาค อังกูร ทายาทเจ้าพ่ออสังหาริมทรัพย์ เพื่อนสนิท
ของผูเ้ ป็นสามีหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์ และตกลงปลงใจแต่งงานกันใน
อีกหกเดือนให้หลัง โดยชาร์ลอตตั้งท้องหลังจากแต่งงานได้เพียง
หนึง่ เดือน ส่วนหม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์กับดอกเตอร์พรรษพงศ์ใช้เวลา
ผลิตทายาทถึงเจ็ดปีกว่าจะได้พรรณพัตราออกมาเชยชม
ไม่แปลกที่พรรณพัตราจะไม่เคยทราบว่าหัศวรรชมาบ้านตน
บ่อยๆ เพราะเมือ่ เขาอายุได้เก้าขวบ ชาร์ลอตก็สง่ บุตรชายไปศึกษาต่อ
โดยให้อยูใ่ นความดูแลของผูเ้ ป็นตา เพราะหล่อนเห็นว่าธุรกิจส่วนใหญ่
ของอาณาจักรเวสอยู่นอกประเทศไทย การที่หัศวรรชเดินทางไปเรียน
ต่างประเทศจะท�ำให้เขาได้เปรียบในเรื่องภาษา และมีโอกาสซึมซับ
ทักษะการบริหารงานจากผู้เป็นตามาไม่มากก็น้อย
ดังนั้น เมื่อหญิงสาวโตขึ้น หัศวรรชจึงร�่ำเรียนอยู่ที่ต่างประเทศ
แล้ว และกลับประเทศไทยเพียงปีละไม่กี่ครั้ง บางปีก็ไม่สนใจจะกลับ
เพราะมัมกับป๋าเขาบินไปหาตลอด ท�ำให้ทงั้ สองคนไม่ได้พบกันอีกเลย
“อ๋อ...ค่ะ ลูกพลับทราบแต่ว่าคุณลุงห้างกับอานตี้เป็นเพื่อนกับ
คุณแม่ต้งั แต่เด็กๆ เพราะเจอแค่ท่านทั้งสอง ไม่เคยเจอคุณหวง”
“แปลกดี พี่นึกแล้วก็แปลกใจว่าท�ำไมเราไม่เคยเจอกันอีก ทั้งๆ
ที่บ้านเราสนิทกันมาก เกือบสามสิบปีเชียวนะลูกพลับ กว่าเราจะได้
คุยกันแบบนี้”
หัศวรรชเอ่ยด้วยน�้ำเสียงราบเรียบจนเกือบเป็นการเปรยกับ
ตัวเอง แต่ราชนิกุลสาวเหลือน้อยได้ยินเข้าก็พูดติดตลกว่า
26 สุดรัก ลวงใจ

“งัน้ ก็คยุ กับน้องให้เต็มที่ รอมาตัง้ เกือบสามสิบปีแล้วนิ” หม่อมราชวงศ์ชลัยรัตน์เอ่ยอย่างหน้าชื่น พลางมองชายหนุ่มที่เหมือนแทบจะไม่
สนใจหล่อนอีกเลยหลังจากบุตรสาวเดินเข้ามา
ผู้ใหญ่ที่ผ่านโลกมาก่อนอย่างหล่อน ท�ำไมจะไม่รู้ว่าหัศวรรช
สนใจในตัวบุตรสาวมากกว่าแค่พี่น้องที่พ่อแม่สนิทกัน ก็ดวงตาเป็น
ประกายยามจับจ้องพรรณพัตราทุกอิริยาบถ รวมถึงค�ำพูดแปลกๆ ที่
พ่อหนุ่มเนื้อทองเอ่ยออกมาเมื่อกี้นั่นแหละ ท�ำให้คณ
ุ หญิงสูงวัยมั่นใจ
ว่าหล่อนคิดไม่ผิดแน่
“ลูกพลับอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้” หัศวรรชถามน�้ำเสียงราบเรียบ
ทั้งๆ ที่ในใจเริ่มไม่สงบ เมื่อหญิงสาววาดขายาวขึ้นไขว่ห้าง หารู้ไม่ว่า
อากัปกิรยิ าทีพ่ รรณพัตราแสดงออกนัน้ ไม่ได้เกิดขึน้ จากความสบายใจ
แต่หล่อนเองก็ไม่รู้ว่าจะวางตัวอย่างไรเพราะออกจะเคอะเขินเช่นกัน
“คุณหวง...ไม่ทราบหรือคะว่าผูห้ ญิงเขาไม่ชอบให้ถามอายุกนั ”
พรรณพัตราท�ำหน้ามุ่ย หล่อนยิงตรงใส่เขา ป้องกันความรู้สึกในใจ
“งัน้ พีค่ �ำนวณเอง จ�ำได้วา่ พีย่ า้ ยไปเรียนหนังสือตอนเราสองขวบ
เพราะซื้อตุ๊กตาที่สนามบินให้มัมเอากลับมาให้เรา ตอนนั้นพี่เก้าขวบ
งั้นเราคงห่างกันสักเจ็ดปีมั้ยพรรณพัตรา” หัศวรรชเล่าแล้วสรุปเอง
“งั้นเราสามสิบ ถูกไหม” หัศวรรชยิ้มให้สตรีตรงหน้า ซึ่งตอนนี้
คงไม่พอใจเขาอย่างมากเพราะพูดถึงอายุหล่อนออกมา
“ดิฉันจะอายุเท่าไหร่แล้วเกี่ยวอะไรกับคุณหวง” เรื่องอายุเป็น
เรื่องแสลงใจพรรณพัตรา จริงๆ หล่อนดูอ่อนกว่าอายุมาก หลายคน
มองว่าหล่อนน่าจะเพิ่งเรียนจบด้วยซ�้ำ แต่หญิงสาวเปลี่ยนเข้าสู่เลข
สามแล้วทั้งๆ ที่ยังโสด ขณะที่เพื่อนฝูงมีคู่ครองหรือคนรู้ใจที่มีแผน
จะแต่งงานกันหมดแล้ว เหลือหล่อนที่อยู่แต่กับงาน จนดีนี่หรือดนัย
เพื่อนสาวในร่างชายบอกว่า
‘ลูกพลับมันอยู่แต่กับงาน กว่านังนี่มันจะยอมให้ใครมาชิมว่า
ณพรรษธ์สรฌ์ 27

ลูกพลับลูกนี้หวานหรือเปรี้ยวก็คงเหี่ยวหมดละ’
ทั้งๆ ที่หล่อนพบบุรุษเพศมากหน้าหลายตา ออกงานสังคม
สังสรรค์กบั เพื่อนฝูงบ่อย มีหนุ่มๆ มาขายขนมจีบไม่ได้ขาด ส่วนใหญ่
เป็นขนมจีบฮ่องเต้หน้าเป๋าฮื้อด้วยซ�้ำ แต่หล่อนก็ไม่เคยสานสัมพันธ์
กับใครได้นาน อาจเป็นเพราะความรับผิดชอบในหน้าที่ และหนุ่มๆ
เหล่านั้นคงเห็นว่าหล่อนเป็นสาวสังคม ไม่เอาดีอะไร หลังๆ คนที่มา
จีบจึงมีแต่เพลย์บอย มองผู้หญิงเป็นวัตถุ คุยกัน ปรึกษากันเรื่องงาน
ไม่เคยได้
“แค่อยากให้แน่ใจว่าไม่ได้หลอกเด็ก” ประโยคหลังหัศวรรช
พึมพ�ำกับตัวเอง ซึ่งสองแม่ลูกไม่ได้ยิน
“คุณหวงว่าอะไรนะคะ” พรรณพัตราหันขวับ ยังไม่ทันได้กล่าว
อะไรต่อ มารดาก็เอ่ยว่า
“ลูกพลับ คุยเป็นเพื่อนพี่ก่อนลูก คุณพ่อจะกลับมาแล้ว เดี๋ยว
แม่ขอขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าสักครู่”
หัศวรรชจะหาเรื่องชวนคุยตามที่น้าหญิงเปิดโอกาสให้ หาก
โทรศัพท์เจ้ากรรมของหญิงสาวไม่ดังขึ้นท�ำลายบรรยากาศเสียก่อน
“ว่าไงคะ คุณดนัย” พรรณพัตราทอดเสียงหวานและอมยิม้ หาก
รู้จักหล่อนดีจะทราบว่านี่เป็นน�้ำเสียงล้อเลียนมากกว่าจะหวานหยอด
เสน่ห์ใส่
หัศวรรชเป็นอะไรไม่รู้ เขาขบกรามแน่น และเกิดอาการร้อนรุ่ม
ขึ้นมากะทันหัน
ดนัยนี่ใคร...ถึงแม้จะไม่ได้ยินข้อความของคู่สาย แต่แค่อาการ
ที่พรรณพัตราแสดงออก เขาก็ไม่สบอารมณ์ได้ง่ายๆ
“จะให้ไปหา คลายทุกข์ให้ก็ได้ แต่ต้องรอทานข้าวกับคุณพ่อ
คุณแม่ก่อน วันนี้มีแขกมาที่บ้าน หรือเอาไง หรือจะมารับที่บ้าน”
พรรณพัตราพูดด้วยน�้ำเสียงสบายอารมณ์
28 สุดรัก ลวงใจ

อ๋อ...นี่คงเข้านอกออกในบ้านนี้กันสะดวกสินะ ขนาดบอกว่ามี
แขกยังได้รบั เชิญให้มาเหยียบบ้าน แล้วไอ้คลายทุกข์คอื อะไร ทีจ่ ริงเขา
ก็ไม่สนใจหรอกเพราะตัวเองก็เรียกว่าเป็นเสือตัวยง ก�ำราบสาวสวย
และนางแบบมานักต่อนัก อย่าว่าแต่ตัวท็อปเมืองไทยเลย ของนอก
ทั้งหลายเขาก็เชยชมเกือบหมดแคตวอล์กแล้ว จะหาสาวพรหมจรรย์
ในศตวรรษที่ 21 นีค่ งยากเต็มทน เขาไม่ใส่ใจด้วยซ�ำ้ ว่าจะต้องเป็นสาว
บริสุทธิ์มาก่อน ขอแค่เข้ากันได้ทั้งจิตใจและร่างกายก็พอ
“งั้นกินข้าวเสร็จจะไปหา” พรรณพัตราพูดเสียงใส ก่อนวาง
โทรศัพท์แล้วกดกริ่งเรียกต้นห้อง
หญิงร่างท้วมวัยสี่สิบต้นๆ สวมผ้าถุงส�ำเร็จสีน�้ำเงินกับเสื้อเชิ้ต
แขนสั้นสีขาวเดินเข้ามานั่งคุกเข่าข้างโซฟาที่พรรณพัตรานั่งอยู่
“ชบาไปนั่งอะไรอย่างนั้น นั่งบนโซฟานี่” พรรณพัตราท�ำเสียง
แข็งใส่พี่เลี้ยงที่ท�ำท่าพินอบพิเทาอยู่ข้างกาย
ชบาหันไปเจอหนุ่มหล่อนัยน์ตาชวนฝันก็ยิ่งเกรงอกเกรงใจ
เมื่อเห็นเจ้านายสาวมีแขกหล่อปานเทพบุตรอยู่ในบ้าน ทั้งที่รู้ดีว่าคน
คนนี้คืออีกคนที่นายหญิงรักเหมือนลูก
“เอาของใส่รถให้ลูกพลับหน่อยสิ เสื้อผ้าบ้านโน้นหมดแล้ว
ลูกพลับไม่ได้เอาไปเติมเลย ชุดท�ำงานสักสี่ห้าชุดนะคะ กับพวกงาน
กลางคืนนิดหน่อย”
นี่อะไรกัน...เอาข้าวของไปไว้บ้านโน้นคืออะไร คือบ้านผู้ชาย
คนนั้นที่หล่อนคุยด้วยหรือ เขาทราบว่าคุณลุงกับน้าหญิงหัวสมัยใหม่
พอสมควร และรู้ว่าพรรณพัตราใช้ชีวิตในต่างประเทศร่วมสิบปี แต่นี่
คือประเทศไทย ขนาดเขาผูม้ สี ายเลือดตะวันตกไหลเวียนอยูค่ รึง่ ตัวยัง
ไม่เคยให้สตรีหน้าไหนย้ายข้าวของเข้ามาไว้ในห้อง แม้แต่ลิปสติก
แท่งเดียวก็ไม่ให้ทิ้งไว้
หัศวรรชนั่งหูอื้อตาลายด้วยอารมณ์โกรธและสับสนอยู่นาน
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เท่าไรไม่รู้ รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่ดอกเตอร์พรรษพงศ์กลับมาถึงและมี
แม่บ้านมาเชิญเขาไปที่ห้องอาหาร
ส�ำรับชาววังรสชาติดีที่จัดไว้อย่างประดิดประดอยไม่สามารถ
ท�ำให้ชายหนุม่ สนใจได้เลย ทัง้ ๆ ทีโ่ หยหารสมือน้าหญิงผูเ้ ปรียบเสมือน
แม่คนทีส่ องเสมอมา แต่ในใจสับสน คิดวกวนว่าพรรณพัตราจะออกไป
นอนบ้านใคร
อาหารเย็นมื้อนั้นจบลงแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว หัศวรรชรู้ตัวอีกทีตอน
ทีพ่ รรณพัตรายกมือไหว้เขาเมือ่ หล่อนเดินตามบุพการีออกมาส่งทีห่ น้า
มุขบ้าน ตาหวานสบตาชายหนุ่มก่อนที่หล่อนจะรีบหลบเมื่อบิดาเอ่ย
ชวนเขา
“เสือหวง มาทานข้าวกับลุงบ่อยๆ นะลูก แวะมาบ้างถ้าไม่ว่าง
ทานข้าว จ�ำสัญญาตอนเด็กๆ ได้มั้ยว่าถ้ากลับมาอยู่เมืองไทยจะมา
หาน้าหญิงทุกวัน”
พรรณพัตราแบะปาก กลอกตามองบน ‘จะชวนมาท�ำไม เขาจะ
ท�ำให้เราชวดงานหรือเปล่าก็ไม่รู้ คุณพ่อญาติดไี ม่เข้าเรือ่ ง คุณลุงห้าง
กับอานตี้เป็นคนดีและรักลูกพลับมากก็จริง แต่หากลูกชายเขาจะท�ำ
ธุรกิจแบบไร้จติ ใจ ฆ่าได้แม้กระทั่งมิตร ก็ไม่จ�ำเป็นต้องคบกัน’
หัศวรรชยิ้มรับค�ำ เขาจ�ำได้มากกว่าสัญญาที่จะมาหาน้าหญิง
อีก
ยี่สิบแปดปีก่อน ก่อนที่หัศวรรชจะถูกมาดามเวส อังกูร
ส่งไปเรียนหนังสือทีต่ า่ งประเทศตามวิสยั ทัศน์ของผูเ้ ป็นตาและมารดา
ป๋ากับมัมพาเขามากราบลาเพื่อนสนิทของครอบครัวที่เหมือนญาติ
ครอบครัวนี้ หัศวรรชจ�ำได้ขนึ้ ใจว่าเขารักน้าหญิงมาก เพราะหลายครัง้
ในช่วงเก้าปีที่ผ่านมา น้าหญิงช่วยดูแลเขาเวลาที่มารดาต้องเดินทาง
ไปต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่า
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‘เอาหวงมาไว้ท่นี ่แี หละ ชาร์ลอต ฉันรู้ว่าเธอมีเงินจ้างเมดและ
แนนนีเ่ ต็มไปหมด แต่พวกนัน้ เขาเป็นคนอืน่ ใครจะมารักลูกเราเท่าเรา
เธอก็เหมือนพี่สาวฉัน คุณห้างเองก็สนิทกับคุณพงศ์อย่างกับอะไร
ยังไงจะเอาเมดมาช่วยด้วยความเกรงใจ แต่กข็ อให้ตาหวงอยูใ่ นสายตา
ฉันนะ ชาร์ลอต เสร็จงานก็มารับไป’
ดังนั้น การที่ต้องจากประเทศไทยไปเรียนต่อจึงท�ำให้หัศวรรช
คิดถึงน้าหญิงที่ดูแลเขาเหมือนแม่อีกคนตั้งแต่จ�ำความได้ แล้วตอนนี้
น้าหญิงก็มีน้องลูกพลับน่ารักที่เขาชอบมาเล่นด้วย วันที่มากราบลา
พรรณพัตรานอนกลางวันอยู่ในห้องนอนของหล่อน ซึ่งติดกับห้อง
รั บ รองเวลาที่ มั ม เอาเขามาทิ้ ง ไว้ หลั ง จากลาผู ้ มี พ ระคุ ณ ทั้ ง สอง
น้าหญิงก็ถามหัศวรรชซึง่ หันซ้ายหันขวามองหาพรรณพัตราเหมือนรูใ้ จ
‘น้องหลับอยู่ข้างบน หวงไปดูน้องไหม จะไม่ได้เจอกันนานเลย
นะ’
หัศวรรชพยักหน้าเร็วๆ พลางจูงมือหญิงที่เขารักเหมือนแม่
กึง่ ลากกึง่ จูงขึน้ ชัน้ สองซึง่ เขารูเ้ ส้นทางเป็นอย่างดี โดยมีบดิ าของพรรณพัตราและบุพการีของเขาเดินตามพลางหัวเราะร่วนเมื่อเห็นความ
ทะเล้นของเขา
ทันทีทกี่ า้ วเข้าห้องนอนพรรณพัตรา และเห็นเด็กน้อยตัวกลมซึง่
มีอายุสองขวบนอนหลับอยู่บนที่นอนนุ่ม หัศวรรชก็ยืนดูอยู่ข้างเตียง
และเอามือลูบหัวน้องพลางบอกว่า
‘จะวันเกิดน้องแล้ว แล้วหวงจะให้มัมเอาของขวัญกลับมาให้
พลับนะ’
เด็กชายหวงยังขีอ้ อ้ นมาก กล่าวจบก็หนั ไปกอดคุณหญิงชลัยรัตน์
ไว้แน่น พร้อมกล่าวว่า ‘หวงคิดถึงน้าหญิงแน่ๆ ไม่อยากไปเลย
อยากมาเล่นกับน้อง หวงเอาน้องไปด้วยได้ไหมครับ’ หัศวรรชเผยความ
เอาแต่ใจ ด้วยมีแต่คนพะเน้าพะนอ
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หัศภาคผู้เป็นพ่อได้ยินดังนั้นตาก็เป็นประกาย และหัวเราะร่วน
ขณะเดินไปลูบหัวลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
‘ไอ้เสือ เรียนให้จบ แล้วจะให้กลับมาหาน้าหญิงทุกวัน ส่วนเรือ่ ง
น้องต้องไปขอลุงพงศ์โน่น’
หัศวรรชในวัยเด็กรีบผละจากน้าหญิงเพื่อขอน้องจากผู้เป็นลุง
‘ลุงพงศ์ครับ...ขอน้องไปด้วยนะครับ’
‘ยังเรียนไม่จบเลย เอาน้องไปจะเอาอะไรเลี้ยงน้อง’
‘งั้นหวงจะรีบเรียน หาเงินเยอะๆ แล้วมาขอน้องไปอยู่ด้วย
นะครับ หวงสัญญาว่าจะดูแลน้องอย่างดี’
ดอกเตอร์พรรษพงศ์สบตาเพือ่ นสนิทพลางพยักหน้าให้หลานรัก
ก่อนหัวเราะดังลั่น เหมือนได้รับรู้สัญญากันผ่านสายตาผู้เป็นพ่อ
ทั้งสอง โดยที่หัศวรรชกับพรรณพัตราไม่รับรู้ความหมายใดๆ ทั้งสิ้น
เด็กชายมัวแต่ดีใจที่พรรษพงศ์ตกปากรับค�ำว่าจะยกน้องให้
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หลังรับประทานอาหารมือ้ ทีค่ วรอร่อยแต่กลับไม่อร่อยไป
ดื้อๆ หัศวรรชขับรถตรงกลับบ้าน หรือที่จริงแล้วคือบ้านลอยฟ้ากลาง
กรุง หนึ่งในโรงแรมหรูของผู้เป็นตา และระหว่างว้าวุ่นกับความรู้สึกที่
ค่อนข้างจะแน่ชดั แต่ไม่อยากยอมรับโทรศัพท์กด็ งั ขึน้ ซึง่ เป็นเสียงทีต่ ง้ั
ไว้เฉพาะเพื่อนสนิทเท่านั้น
“ว่าไง ไอ้เชษ”
“เสือหวง ลงเครื่องแล้วหายไปเลยนะครับ คิดถึงผมไหม”
เชษฐา ชวาลไวโรจน์ ทักทายเสียงใส เขาเป็นนักธุรกิจหนุ่มผู้บริหาร
เครือข่ายโทรศัพท์ชื่อดัง และเป็นเพื่อนสนิทของหัศวรรชสมัยเรียน
ปริญญาตรีที่อเมริกา
“ผมยุ่งครับ คุณเชษ เงินผมมาจากการท�ำงาน ไม่ได้มาจาก
ตัวเลขเขียวแดงในตลาดเหมือนคุณ แต่ถ้าคุณสะดวกพบกันสักสอง
ดริงก์ก็ได้นะครับ” หัศวรรชรายงานตัวติดตลกกับสหายหนุ่มผู้รู้จักกัน
มาจนวันนี้ก็เกือบยี่สิบปีแล้ว
“เอาสิวะ นี่มึงอยู่ไหน เอาที่เดิมไหม”
“มาข้างล่างบ้านกูละกัน นี่จะถึงบ้านแล้ว จะได้ไม่เสียเวลา”
หัศวรรชหมายถึงบาร์แนวโมเดิร์นที่ขึ้นชื่อของโรงแรมเขา ซึ่งมีรีวิว
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ติดลมบนจากกูรูด้านการกินดื่มหลายส�ำนัก
“โอเคครับ ขอครึง่ ชัว่ โมง เดีย๋ วผมออกจากออฟฟิศเลย” เชษฐา
ตอบรับเหมือนรายงานผูบ้ งั คับบัญชา ก่อนวางสายเพือ่ ปิดคอมพิวเตอร์
แล้วออกไปสังสรรค์กับสหายสนิทตามที่นัดกันไว้
ไม่เกินครึง่ ชัว่ โมงตามทีบ
่ อก เชษฐาเดินสาวเท้ายาวๆ เข้า
มาในบาร์ที่ตกแต่งด้วยกระจกพร้อมไฟสีแดงสลัวๆ เขาอาจไม่ได้มี
หน้าตาหล่อกระชากใจแบบหัศวรรชทีเ่ ป็นลูกครึง่ แต่กห็ ล่อแบบตีข๋ าว
ซึ่งก�ำลังนิยมกันเป็นอย่างมากในหมู่สตรีไทย ความสูงร้อยแปดสิบห้า
เซนติเมตรทีเ่ ชษฐาพกเข้ามาด้วยเรียกสายตาสาวน้อยใหญ่ทงั้ แท้และ
เทียมได้ไม่ต่างกับคุณหวงผู้เป็นเพื่อนซึ่งมานั่งรออยู่แล้ว เชษฐาถอด
สูทออกพาดลวกๆ ไว้บนที่นั่งข้างตัว และกวาดตามองเพื่อนสนิทที่ยัง
สวมชุดเดิม
“ไงวะ ดูไม่แย่นิ Not Bad” เชษฐาเย้า การนัง่ เครือ่ งบินข้ามทะเล
มาสิบสองชั่วโมง รวมทั้งอาการที่บอกว่าเพิ่งเข้าบ้าน ท�ำให้เขาเข้าใจ
ว่าหัศวรรชเข้าไปเคลียร์งานที่ออฟฟิศจนถึงหัวค�่ำจึงเข้าบ้านพักผ่อน
อย่างที่เคยเป็น
“ใช่ Not Bad” หัศวรรชเอ่ยยิ้มๆ พลางจิบเครื่องดื่มสีอ�ำพันรส
นุ่มลิ้นที่เจ้าตัวหอบหิ้วข้ามน�้ำข้ามทะเลมาหลายสิบขวดเพื่อสต็อกไว้
ดื่มกับเพื่อนฝูง
“เฮ้ย รอยยิ้มแบบนี้ไม่ใช่งานมั้งไอ้หวง” เชษฐาชะงักครู่หนึ่ง
ก่อนกระเซ้าเพื่อนสนิท เขารู้จักหัศวรรชมานาน นัยน์ตาวับวาวท�ำให้
มั่นใจว่าเพื่อนเจอของดีเข้าให้แล้ว
“เออ แล้วกูจะบอก มึงล่ะ กูไม่อยู่สามสี่เดือนมีอะไรอัปเดต
ไหม” หัศวรรชถามข้อมูลจากเพื่อนสนิท
“ก็ไม่มีอะไร เรื่อยๆ” เชษฐาตอบเอื่อยๆ แล้วจุดยาสูบสีขาว
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มวนยาวแกล้มเครื่องดื่มรสนุ่ม
“ไม่มีหรือไม่บอก ลืมไปหรือเปล่าครับเพื่อนว่ากูเป็นใคร”
“ถ้าคุณหวงเล่า คุณเชษจะเล่าครับ รู้ครับว่าปิดความลับจาก
มิสเตอร์วอลเลอร์ไม่ได้ หูตาคุณอย่างกะสับปะรด” เชษฐาพูดแค่นั้น
จากนั้นทั้งสองก็หัวเราะ ไม่มีใครสนใจจะเล่าอะไรให้ฟัง และ
หันมาดืม่ ด�ำ่ กับบรรยากาศพลางเสวนาเรือ่ งอืน่ ให้สมกับทีไ่ ม่ได้เจอกัน
นาน
สองหนุ่มนั่งดื่มอีกสักพักจนเครื่องดื่มพร่องไปเกือบครึ่ง
ขวดจึงแยกย้ายกัน โดยหัศวรรชเดินออกมาส่งเพื่อนสนิทหน้าโรงแรม
ขณะรอเจ้าหน้าที่น�ำรถลงมาให้หน้าล็อบบีก็เห็นรถสปอร์ตหรูคันงาม
ซึ่งเขาเพิ่งแยกกับเจ้าของมาตอนหัวค�่ำ อารมณ์ขุ่นมัวที่ถูกลืมด้วย
บทสนทนากับเพื่อนรู้ใจกลับคุกรุ่นขึ้นมาอีกรอบ
‘อะไรวะ ขับเข้าโรงแรมเลยหรือสาวน้อย’ หัศวรรชฉุนกึกเมื่อ
เห็นเงารางๆ ของสาวสวยทีเ่ ขาเพิง่ แยกกับหล่อนเมือ่ ไม่กชี่ วั่ โมงทีผ่ า่ น
มา
“เป็นไรวะไอ้หวง” เชษฐาถามเมื่อบทสนทนาหยุดชะงัก และ
เห็นสหายรักส่ายหัวเป็นเชิงปฏิเสธ ก่อนจะบอกว่า
“เปล่าว่ะ มึงกลับดีๆ นะ กูขนึ้ ก่อน พรุง่ นีม้ ปี ระชุมเช้า” หัศวรรช
ไม่รอค�ำลาจากเพื่อน และสาวเท้ายาวๆ เข้าไปนั่งบนโซฟาสีเข้มใน
ล็อบบี ซึ่งเขาจะมองเห็นคนที่เดินมาจากอาคารจอดรถได้จากมุมนี้
ขายาวๆ เกือบเมตรท�ำให้หัศวรรชคอแห้งผากยิ่งขึ้นเมื่อหล่อน
สวมรองเท้าส้นสูงแบบรัดข้อเท้า พรรณพัตราเปลี่ยนชุดจากที่เห็น
เมื่อเย็นเป็นเสื้อยืดสีขาวคอปาดตัวโคร่งกับสกินนียีนขาดๆ สีซีด
หล่อนเดินตรงมาทีล่ ฟิ ต์โดยไม่ทนั สังเกตว่ามีสายตาใครจับจ้องหรือไม่ก็
คงเป็นเพราะหล่อนก�ำลังสาละวนกับการหาคีย์การ์ด
ณพรรษธ์สรฌ์ 35

นังดีนี่ก็แสนดี...มาคว้ากระเป๋าหล่อนไปเหวี่ยงเล่นแล้ว
ท�ำหล่น พรรณพัตราจึงโกยข้าวของที่เคยจัดเรียงไว้ในกระเป๋าอย่างดี
เก็บคืนลวกๆ ขณะที่หล่อนยัดร่างดนัย สาวไทยในร่างชายหนุ่มขึ้นรถ
ตู้ประจ�ำกาย
ความที่พรรณพัตราอาศัยอยู่ในชั้นเพนต์เฮาส์ ลิฟต์ที่หล่อน
โดยสารจึงไม่ได้ใช้รว่ มกับผูอ้ าศัยรายอืน่ มีแค่เพือ่ นร่วมชัน้ อีกหนึง่ ห้อง
ซึง่ ทราบจากบิดาคร่าวๆ ว่าเป็นเพือ่ นสนิทผูเ้ ป็นเจ้าของตึก แต่ไม่คอ่ ย
มาเนื่องจากฝ่ายนั้นมีคฤหาสน์หรูกลางเมือง ไม่ต้องพึ่งเพนต์เฮาส์
อย่างหล่อน
หญิงสาวขอเพนต์เฮาส์จากบิดาเมื่อหล่อนทราบว่าท่านมีไว้ใน
ครอบครอง เพื่อใช้พักผ่อนในวันที่มีประชุมเช้า หรือหลังจากการ
สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ถึงแม้ว่าบ้านของหล่อนจะอยู่ใจกลางเมือง แต่
หากเป็นชัว่ โมงเร่งด่วนละก็ เพนต์เฮาส์นรี่ น่ เวลาการเดินทางให้พรรณพัตราได้มากโขอยู่
และด้วยความทีช่ ะล่าใจว่าเป็นลิฟต์สว่ นตัวนีแ่ หละ ท�ำให้ไม่ทนั
ระวังตัวตอนร่างสูงเข้ามาประชิดในลิฟต์แคบแต่หรูหรา
“มาหาผู้ชายถึงที่น่เี ลยเหรอ” หัศวรรชถามเสียงแข็ง อะไรไม่รู้
ท�ำให้เขาหน้ามืดตามัว สาวเท้าตามสตรีร่างสูงเข้ามาในห้องโดยสาร
เคลื่อนที่ ลืมหมดทุกอย่างว่าลิฟต์พาไปแค่เพนต์เฮาส์หรูชั้นบนสุดซึ่ง
มีสองห้องเท่านั้น
และไม่รู้ว่าเพราะฤทธิ์สุราหรือนารีกันแน่ที่ท�ำให้หัศวรรชเป็น
เช่นนี้ ถึงแม้เสียงที่เอ่ยออกไปจะไม่ได้แสดงให้ทราบถึงอารมณ์ของ
ผู้พูด แต่ดวงตาไหวระริกก็สื่อออกมาอย่างชัดเจน...เขาไม่พอใจ!
พรรณพัตราเงยหน้าขึ้นมองตามเสียงด้วยความตกใจทั้งค�ำพูด
และการกระท�ำ ส่วนหัศวรรชยืนจ้องหน้าหล่อนเขม็งเหมือนหญิงสาว
ท�ำผิดร้ายแรง
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“คุณหวง” พรรณพัตราท�ำหน้านิง่ “ดิฉนั จะมาหาใครก็เรือ่ งของ
ดิฉัน” หล่อนปะติดปะต่อเรื่องได้คร่าวๆ
อ้อ...เพนต์เฮาส์อีกห้องคงเป็นของอีตานี่สินะ ผู้ชายหน้าหล่อที่
เผือกเรือ่ งชาวบ้าน นีเ่ ขาไม่ทราบหรอกหรือว่าอีกห้องนายห้างหัศภาค
ยกให้พ่อของหล่อน แต่ไม่ใช่เรื่องที่พรรณพัตราจะต้องมาอธิบายให้
บุรุษเบื้องหน้าฟัง ใบหน้าแดงก�่ำกับนัยน์ตาเชื่อมๆ นั่น สงสัยจะเมา...
คนบ้า
“ร้ายนักนะ ลูกพลับ” ชายร่างใหญ่ก้าวเข้าหาพรรณพัตราอีก
หนึง่ ก้าว ในขณะทีห่ ญิงสาวถอยหนี แต่ด้วยความแคบของลิฟต์ท�ำให้
หล่อนต้องยืนพิงผนังลิฟต์ไปโดยปริยาย โดยมีหัศวรรชหายใจรด
หน้าผากนี่เอง
ชายหนุ่มก�ำลังเลือดขึ้นหน้า แค่นึกว่าหล่อนมาที่นี่เพราะนัด
นายดนัยอะไรนั่นที่เขาได้ยินเมื่อเย็น
หัศวรรชกระตุกแขนพรรณพัตรา แต่หญิงสาวสวนกลับด้วย
ความไวเกื อ บเท่ า กั น เพราะสติ ยั ง ครบถ้ ว น ท�ำให้ ค อเสื้ อ ตั ว โคร่ ง
ตกลงเกือบถึงข้อศอก โชว์ไหล่มนกับเนินอกอวบด้านซ้ายอย่างชัดเจน
พรรณพัตราไม่ทันระวังโป๊ เพราะโมโหหัศวรรชถึงขีดสุด นี่เขาคิดว่า
เป็นใครถึงได้พูดจากับหล่อนและยังแสดงกิริยาหยาบคายขนาดนี้
ถึงแม้บพุ การีของทัง้ คูจ่ ะคุน้ เคยกันมามากกว่าอายุของทัง้ สอง แต่หล่อน
ไม่ค่อยได้เจอเขา ไม่มักคุ้น ไม่สนิท ไม่มีสิทธิ์ใดๆ ในตัวหล่อนทั้งสิ้น
ด้วยความโมโห นิสัยด้านเสียที่พรรณพัตราแก้อย่างไรก็ไม่หายจึง
ส�ำแดงฤทธิ์ทันที
“คิดว่าคุณเป็นใคร คุณหวง แฟน? สามี? พี่ชาย? หรือเพื่อน
ไม่เห็นใช่สกั อย่าง อย่ามาแสดงกิรยิ าหยาบคายแบบนีก้ บั ดิฉนั ถึงพ่อแม่
ดิฉันจะเอ็นดูคุ้นเคยกับคุณ แต่ดิฉันไม่” พรรณพัตราต่อว่าฉอดๆ
ดวงตาฉายแววโกรธชัดเจน
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หล่อนไม่กลัวเขาเลยหรือนี่ บอสใหญ่แห่งเวส กรุ๊ปออกอาการ
อึ้งเมื่อเจอพรรณพัตราตอกแบบนั้น เขาก�ำลังจะอ้าปากต่อว่า แต่สาว
ตรงหน้าก็ดูจะเครื่องติดแล้ว
“ดิฉันไม่ใช่ลูกน้องคุณ ที่จะต้องกลัวหรือเป็นเหมือนแม่พวกที่
วิ่งไล่คุณ ตามใจคุณทุกอย่าง รายงานคุณทุกสิ่ง อย่ามาแสดงกิริยา
กักขฬะกับดิฉัน ไม่คิดถึงตัวเองก็เกรงใจชื่อเสียงพ่อแม่บ้าง”
พรรณพัตราร่ายยาวชุดที่สอง แต่ริมฝีปากอุ่นๆ ประกบลงบน
ปากอิ่มแล้วบดแรงเหมือนต้องการบอกว่าให้หยุดพูดซะ หัศวรรชใช้
เรียวลิ้นเจนวิชาแทรกเข้าไปในปากนุ่มเพื่อบังคับให้หล่อนต้อนรับเขา
ร่างระหงถูกดันเข้าหากายแข็งแกร่งโดยชายหนุ่มเพียงใช้น้ิวแตะหลัง
หล่อนเบาๆ พร้อมเบียดกายเข้าหา...ปากเก่ง แต่อย่างอื่นไม่เก่งแน่ๆ
ลูกพลับ
เผียะ! พรรณพัตราสะบัด...เอ๊ย เรียกว่ากระแทกฝ่ามือลงบน
หน้าหล่อเลือดผสมของหัศวรรช ส่วนบุรุษตรงหน้าเพียงใช้ปลายนิ้ว
แตะมุมปากเพื่อวัดปริมาณเลือดที่เป็นผลจากการกระท�ำของหล่อน
“อย่ามาหยาบคายกับฉัน ต่อให้คณ
ุ เป็นใคร ฉันก็ไม่ยอมให้คณ
ุ
มาท�ำกิรยิ าดูถกู แบบนีห้ รอกนะ” นัยน์ตากร้าวเริม่ มีนำ�้ ใสๆ คลอหน่วย
หัศวรรชที่เพิ่งเริ่มได้สติอ้าปากจะแก้ตัว แต่ก็ไม่ทันได้ท�ำอย่าง
ใจนึก เพราะทันทีที่ประตูลิฟต์เปิดออกพรรณพัตราก็ผลักคนที่ยังงงๆ
ให้พ้นทาง แล้ววิง่ ไปเปิดประตูห้องด้วยระบบสัมผัส ช่วงเวลานัน้ เองที่
หัศวรรชพบว่าลิฟต์เปิดออก ณ ชั้นที่ตนเองพักอาศัยอยู่ สติทั้งหมด
กลับคืนมาเมือ่ เห็นหลังไวๆ ของพรรณพัตราผลุบเข้าห้องพักฝัง่ ตรงข้าม
“เชี่ยเอ๊ย” ชายหนุ่มโมโหตัวเองเมื่อนึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร
ห้องฝั่งนั้นคือเพนต์เฮาส์หรูเช่นเดียวกับห้องพักด้านซ้ายของเขา บิดา
เคยเปรยหลายครั้งว่ายกให้ดอกเตอร์พรรษพงศ์ เผื่อตอนแก่ๆ จะมา
นอนเล่นใกล้ๆ กัน แต่เขาไม่ได้ใส่ใจ นี่ผู้เป็นลุงรักของเขาคงยกให้
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ลูกสาวสินะ...ลูกพลับไม่ได้มานอนบ้านผู้ชาย
เพราะอารมณ์แท้ๆ ทีท่ �ำให้หศั วรรชคิดหนัก อาการมึนก่อนหน้า
หายเป็นปลิดทิ้ง เหลือเพียงความส�ำนึกผิดและไม่เข้าใจตัวเอง อยู่มา
สามสิบเจ็ดฝน ไม่เคยมีสักครั้งที่เขาจะให้อารมณ์มาครอบง�ำเหตุผล
เพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกนี่แหละที่เสือหวงนอตหลุด หน้ามืดขึ้นมา
“ป๋า...” หัศวรรชต่อสายถึงบิดาผู้อยู่อีกซีกโลกในเวลานี้ โดย
ทอดเสียงยาวเหมือนผู้ต้องหาคดีอุกฉกรรจ์อยากสารภาพผิด
“ว่าไงไอ้เสือ นีท่ �ำใครตายหรือเปล่า ถึงโทร. หาฉันได้” หัศภาค
แปลกใจเมื่อหัศวรรชต่อสายถึงเขา เพราะเวลาล่วงเข้าวันใหม่ของ
ประเทศไทยแล้ว
‘ท�ำตัวเองนีแ่ หละ’ หัศวรรชนึกในใจ “จะถามว่าห้องตรงข้ามใช่
ไหม ที่ลุงพงศ์มาอยู่”
“ใช่ แต่คนมาอยู่น่าจะเป็นลูกพลับนะ ท�ำไม มีอะไร”
หัศวรรชอึกอัก “ไม่มีป๋า...”
“เจอน้องก็ดูแลด้วย อย่าเมาแล้วไปปล�้ำเขาล่ะ” หัศภาคเย้า
หัศวรรช โดยไม่ได้คิดเลยว่าเรื่องที่เขาแหย่เล่นเกือบจะเกิดขึ้นแล้ว
สงสัยต้องง้อตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มจีบละมั้ง...หวง
วันรุง่ ขึน
้ พรรณพัตราตืน
่ สายกว่าปกติ เพราะกว่าจะข่มตา
ลงก็เกือบตีสามแล้ว เหตุการณ์เมือ่ คืนหล่อนหาค�ำอธิบายไม่ได้ ทัง้ อาการ
ประหนึง่ หึงรวมทัง้ ค�ำพูดก�ำกวมของหัศวรรช ยังไม่นบั ทีเ่ ขาล่วงเกินหล่อน
ซึ่งหญิงสาวนึกแล้วก็อดโกรธขึ้นมาอีกไม่ได้ ถึงหล่อนจะหัวสมัยใหม่
แต่ก็ไม่มสี ัมพันธ์ลึกซึ้งกับบุรษุ ใดทั้งสิ้น
หญิงสาวตัดใจเลิกคิดแล้วลุกขึ้นปฏิบัติกิจวัตรประจ�ำวันตาม
ความเคยชิน แต่งหน้าพื้นฐานด้วยการปัดคิ้ว กรีดขอบตาบางๆ และ
ทาลิปสติกสีนูด สวมกระโปรงทรงสอบเอวสูงสีด�ำยาวพอดีเข่ากับเสื้อ
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สายเดี่ยวลูกไม้สีขาวไม่รัดรูปนัก โชว์เนินอกอวบอิ่มพอดูเซ็กซี่แต่มี
ระดับ หยิบเสื้อเบลเซอร์ผ้าทวีตแบรนด์ดังมาจากตู้ด้วย ก่อนแปรงผม
ยาวถึงกลางหลังที่ท�ำเป็นลอนสวยแล้วใช้ที่คาดผมโลหะสีทองลาย
ดอกไม้ใบไม้แบบกรีกโบราณมาคาดผม จากนัน้ ก็คว้ากระเป๋าถือ หยิบ
กุญแจรถแล้วปิดประตูบา้ น หมายจะไปฝากท้องทีร่ า้ นกาแฟด้านล่าง...
อารมณ์แบบนี้ขี้เกียจท�ำอะไรกินชะมัด
“ขอลาเต้รอ้ นแก้วใหญ่ เพิม่ ชอตค่ะ” พรรณพัตราสัง่ บาริสตา
แต่ตายังจ้องโทรศัพท์ในมือ ไม่ได้สนใจลูกค้าใหม่ที่มาต่อคิวอยู่ด้าน
หลัง
“เหมือนกัน ของผมเพิม่ สองชอต” เสียงคุน้ หูดงั ขึน้ ท�ำเอาพรรณ
พัตราหันขวับแล้วสะบัดหน้าเดินหนีทันที แต่ไม่ไวเท่าหัศวรรชที่ดึง
ข้อศอกซ้ายของหล่อนไว้พร้อมกระซิบว่า “พี่ขอโทษ”
น�้ำเสียงของหัศวรรชดูส�ำนึกผิดและลมจากการกระซิบก็ท�ำ
พรรณพัตราหวัน่ ไหวไม่นอ้ ย แต่มหี รือทีค่ นแข็งแบบคุณหนูลกู พลับจะ
ยอมง่ายๆ ส่วนหัศวรรชสะดุดตาเป็นครั้งที่สอง สาม หรือสี่ไม่แน่ใจ
แต่ทุกครั้งที่เห็นพรรณพัตรา หล่อนท�ำให้เขารู้สึกเหมือนตกหลุมรัก
ซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ อีก ทว่ายังไม่ได้ฝนั หวานต่อ คนสวยของเขาก็สวนกลับทันที
“ไม่จ�ำเป็น ดิฉันทราบว่าคงเป็นเรื่องปกติที่คุณท�ำอะไรโดยไม่
ผ่านกระบวนการคิด” พรรณพัตราตอบเสียงแข็งแล้วเชิดหน้า
“พี่ไม่ได้ต้งั ใจลูกพลับ พี่นึกว่าลูกพลับ...”
“นึกว่าฉันมาขึน้ ห้องกับผูช้ ายง่ายๆ งัน้ เหรอ อย่าเอาตัวเองเป็น
บรรทัดฐาน คุณหัศวรรช” พรรณพัตราหน้าชาเมื่อว่าเขาออกไปอย่าง
นั้น และโกรธขึ้นมาอีกหลังจากมั่นใจว่าเขาคิดว่าหล่อนจะขึ้นห้องกับ
ผู้ชาย เพราะเห็นสายตาที่ซ่อนความจริงไม่มิด
ด้วยมัวแต่ต่อล้อต่อเถียงกัน พรรณพัตราจึงไม่สนใจกาแฟที่สั่ง
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ไว้ และหัศวรรชถือน�ำเธอมาที่โต๊ะริมหน้าต่างแล้ว กว่าจะรู้ตัวก็ตอน
กาแฟแก้วยาวถูกเลื่อนมาตรงหน้า
“พี่พร้อมไถ่โทษทุกอย่าง ลูกพลับ ให้อภัยพี่ ให้โอกาสพี่นะ”
หัศวรรชอ้อน ลูกอ้อนของเขาไม่เคยใช้ไม่ได้ผล และปกติกแ็ ทบไม่ตอ้ งงัด
ขึ้นมาใช้ด้วยซ�้ำ
“ไม่จ�ำเป็นเลยคุณหัศวรรช เราไม่เคยมาเกี่ยวข้องกันตั้งเกือบ
สามสิบปี ก็ไม่ต้องเกี่ยวข้องกันต่อไป ดิฉันขอตัว”
พรรณพัตราพูดจบก็ลกุ ขึน้ ยืนค�ำ้ หัวเขา ดูนา่ กลัวไม่นอ้ ย ชายหนุม่
เลยได้แต่มองตามร่างสูงโปร่งที่เดินห่างออกไปอย่างมั่นใจ ไม่มีทางที่
ผู้หญิงจะเดินจากเขาไปได้อย่างนั้น
หัศวรรชอาจถูกใจพรรณพัตราเพราะรูปลักษณ์ แต่ตอนนี้นิสัย
ดึงดันและต่อต้านมัดเขาไว้เสียแล้ว...ยังไม่ทันได้แก้ปัญหาเรื่องหัวใจ
โทรศัพท์เครื่องบางเฉียบก็สั่นหนักๆ อยู่ในกระเป๋าเสื้อสูทเนี้ยบสีเทา
ดึงความสนใจของชายหนุ่มกลับมา
ฝ่ายพรรณพัตรา เมื่อขับรถมาถึงออฟฟิศได้ไม่นาน และ
ขณะตั้งท่าจะอ่านแฟ้มที่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ เสนอให้หล่อนพิจารณา
ในขัน้ สุดท้าย ก็ตอ้ งรับโทรศัพท์จากต้นสายซึง่ ถือว่าเป็นเพือ่ นสนิททีส่ ดุ
คนหนึ่ง
“ลูกพลับ” ดนัยส่งเสียงแหลมไปตามสายโทรศัพท์
“ท�ำไมต้องเสียงดังแก...พูดเบาๆ ก็ได้” พรรณพัตราพูดกับ
เพื่อนสนิทร่างชายใจหญิงด้วยอารมณ์ขุ่นมัว สืบเนื่องจากหัศวรรช
เป็นเหตุเมื่อเช้านี้
“ฉันจะชวนแกไปงานเลี้ยงเย็นนี้ แกไปด้วยกันหน่อยนะ แม่ฉัน
ย�ำ้ นักย�ำ้ หนาว่าต้องไป ไม่อยากไปลอยหน้าคนเดียว นะๆๆ” ดนัยชวน
เขาละเบื่อการปั้นหน้าเข้าสังคมคุณหญิงคุณนายแบบที่แม่
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ต้องการนัก จริงอยูว่ า่ ทรัพย์สมบัตทิ ตี่ ระกูลมีนนั้ ไม่สามารถพูดได้เลย
ว่ามันน้อย อาจมากเกินกว่าที่จะใช้หมดในหลายชั่วอายุคนด้วยซ�้ำ
แต่ครอบครัวเขาไม่ได้มพี นื้ ฐานเป็นผูล้ ากมากดีแบบพรรณพัตรา ท�ำให้
การยอมรับในสังคมยังมีช่องโหว่อยู่บ้าง
“เบือ่ ลอยหน้าหรือเบือ่ แอ๊บแมน ดีน”ี่ พรรณพัตรากระเซ้าเพือ่ น
สนิท หล่อนเองก็ไม่ชอบไปงานนักหรอก แต่ด้วยความที่สนิทกับดนัย
มาหลายปี จึงทราบดีว่าเรื่องการเข้าสังคมมีความส�ำคัญต่อบุพการี
ของเพือ่ นสนิทมากเพียงไร ในทีส่ ดุ ก็ตอบรับไปโดยไม่ตอ้ งคิดนาน “ฉัน
ไปกับแกก็ได้ แต่แกติดหนี้ฉันหนนึง”
“หลายหนก็ได้แก เอ่อ...แต่ลูกพลับ...” ดนัยพูดเสียงแผ่วลง
อย่างเห็นได้ชัด
“มีไรแก” พรรณพัตราเริ่มใจเสีย เพราะทุกครั้งที่ดนัยท�ำเสียง
แบบนี้มักเกิดเรื่องบางอย่างขึ้น
“ฉันจะบอกว่าผู้ชายเก่าแกไปด้วย แค่นี้นะ” ดนัยพูดจบปุ๊บก็
รีบวางสายปั๊บ ป้องกันคุณลูกพลับปฏิเสธการไปงานเลี้ยงเป็นเพื่อน
เพราะต้องไปเจอพี่กฤษสุดหล่อกระชากใจดีนี่คนนั้น
คุณกฤษของสาวๆ ฉายแววหล่อมาตั้งแต่สมัยนุ่งขาสั้นเรียน
มัธยม ไปศึกษาต่อที่อังกฤษก็ยังครองต�ำแหน่งในท�ำเนียบหนุ่มหล่อ
แห่งยุค จวบจนวันนี้ กฤษ รัตนสุบรรณ อายุลว่ งเข้าปีทสี่ ามสิบหกแล้ว
แต่ความฮอตของเขาไม่เคยลดลง กลับมีแต่ความภูมิฐาน หล่อเข้ม
มากขึ้นทุกวัน
กฤษเคยคบกับพรรณพัตราอยูเ่ กือบ 2 ปี สมัยหญิงสาวเรียนอยู่
ทีอ่ งั กฤษ เรียกว่าสมกันราวกับกิง่ ทองใบหยก สวีตจนแมลงหวีแ่ มลงวัน
ยังอิจฉา แต่อยู่มาวันหนึ่ง ตอนพรรณพัตรากลับมาเยี่ยมบ้านช่วงปิด
เทอม ดนัยเอ่ยปากให้ชวนพี่กฤษสุดหล่อมากินข้าวด้วย แต่กลับได้
ค�ำตอบจากผู้หญิงหน้าสวยว่า
42 สุดรัก ลวงใจ

‘ฉันเลิกกับเขาแล้วแก’ พรรณพัตราไม่เคยให้เหตุผลว่าเพราะ
อะไร ส่วนดนัยเองก็ได้แต่เสียดายเพราะอดเห็นอาหารตา
พรรณพัตราได้ยินดนัยทิ้งระเบิดลูกเบ้อเร่อไว้ก่อนวางสายก็คิด
ว่า...ซวยแล้วไง แต่ท�ำอะไรไม่ได้เพราะถือว่ารับปากเพื่อนสนิทไปแล้ว
เอาวะ ไปก็ไป...สาวสวยนึกในใจ คิดว่าคงไม่น่ามีเหตุการณ์
ไม่พึงประสงค์ใดๆ เกิดขึ้น งานไม่ใช่เล็ก คงไม่เดินมาประจันหน้ากัน
หรอกมั้ง
ทัง้ วันนัน้ พรรณพัตราใช้เวลาไปกับการเคลียร์เอกสารเพือ่
ประกอบการประมูลโครงการสร้างสนามบินเฟสใหม่ รวมถึงสั่งฝ่าย
วิศวกรรมและแผนกบัญชีให้ประชุมร่วมพิจารณาลดต้นทุนที่สามารถ
ท�ำได้ เพื่อตัดราคาประมูลที่หล่อนได้ข่าวแว่วๆ มาว่า บริษัทของหัศวรรชอาจเสนอราคาต�่ำกว่า ในเมื่อผู้ส่ือข่าวมีความเห็นว่าบริษัทของ
บิดาหล่อนสนิทกับผู้ใหญ่ในรัฐบาล หญิงสาวจึงต้องยิ่งท�ำให้แน่ใจว่า
รายละเอียดโครงการนี้จะดีที่สุด เพื่อไม่ให้ใครครหาได้ว่าหล่อนได้
โพรเจกต์น้มี าโดยมิชอบ
พรรณพัตราออกจากออฟฟิศเกือบห้าโมงเย็นเพื่อเตรียมตัว
ยังพอมีเวลาให้แต่งตัวอยูบ่ า้ ง หญิงสาวนัดเจอดนัยทีโ่ รงแรมเพราะงาน
ที่จัดนั้นอยู่ในโรงแรมที่หล่อนพักนั่นเอง
หญิงสาวกลับมาถึงทีพ่ กั ก่อนห้าโมงครึง่ เล็กน้อย มีเวลาแต่งตัว
เกือบหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยวันนี้ดนัยทุ่มทุนเป็นพิเศษ ด้วยคิดว่าตน
เป็นเหตุให้หล่อนต้องเผชิญหน้ากับคนรักเก่า เพือ่ นสนิทเลยลงทุนจ้าง
ช่างแต่งหน้าท�ำผมมาบริการพรรณพัตราถึงบนห้องพัก
“อ้าว มาโน่นแล้วพี่พู่” ดนัยทักเสียงแหลมพลางพยักพเยิดให้
เมกอัปอาร์ทสิ ต์ชื่อดังที่ตนคุ้นเคย
“พีพ่ ู่ สวัสดีค่ะ” พรรณพัตรายกมือไหว้สาวประเภทสองทีน่ งั่ รอ
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หล่อนอยู่ในห้องนั่งเล่นเพดานสูง
“สวัสดีค่ะลูกพลับ ไม่เจอเดือนกว่าๆ หนูสวยขึ้นนะ มีราศี
มีความรักหรือเปล่า” ชมพู่ ช่างแต่งหน้ามือทองจีบปากจีบคอถาม
พลางท�ำตาวาว
“ความรักความแร็กอะไรล่ะพี่ มันจะเจอความรักครั้งเก่าเย็นนี้
ดีนี่เลยต้องวานฝีมือเทพของพี่ชมพู่มาโบกหนังหน้ามัน เอาให้ตะลึง
เลยนะคะ”
“โบกหน้าแกสิดนี ี่ ลูกพลับเขาสวยอยูแ่ ล้ว ไม่ตอ้ งท�ำอะไรผูช้ าย
ก็หนั ทัง้ ถนนแล้วย่ะ...ไปๆ ลูกพลับอาบน�ำ้ แล้วมานัง่ ตรงนี้ แสงก�ำลังดี”
พรรณพัตราหัวเราะร่วน พยักหน้าให้ชมพู่เร็วๆ ก่อนเดินขึ้น
บันไดไปชัน้ สองเพือ่ อาบน�ำ้ ตามทีไ่ ด้รบั ค�ำสัง่ แต่ยงั ได้ยนิ ช่างแต่งหน้า
มือทองถามดนัยสหายรักของหล่อนว่า
“นีๆ่ รักเก่านีค่ ณ
ุ กฤษเหรอนังดีนี่ หล่อออ...บาดใจ เลิกกันท�ำไม
ฮะ”
“เอาจริงๆ พี่ ดีนี่เป็นเพื่อนมันมานานยังไม่รู้เลยว่าเลิกกัน
เพราะอะไร”
เวลาผ่านไปเกือบหนึง่ ชัว่ โมง พรรณพัตราได้รบั การตกแต่ง
ใบหน้าจนสวยซึ้งอย่างเป็นธรรมชาติ แต่ยังแฝงความเซ็กซี่เหลือร้าย
ไว้ด้วยริมฝีปากแดงสดที่ชมพู่บอกไว้ตอนลงสีปากว่า
‘ปากแดงนีไ่ ม่ได้จะทากันได้ทกุ คนนะ ลูกพลับทาแล้วฮอตจริงๆ’
คนฟังเลยได้แต่ยิ้มหวานรับค�ำเยินยอ...
ผมยาวสวยถูกดัดเป็นลอนหลวมๆ แล้วเกล้าต�่ำๆ แบบไม่ได้
ตัง้ ใจ มีลกู ผมระต้นคอ พรรณพัตราสวมชุดราตรีก�ำมะหยีส่ ดี �ำเปิดไหล่
เป็นระย้าเล็กๆ เคลียอยู่ที่ต้นแขน กระโปรงยาวทรงหางปลาที่ผ่า
หน้าขาซ้ายส่งให้ยิ่งขายาวขึ้นอีก เห็นแล้วใจหาย และลูบูแตงพื้นแดง
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มีกากเพชรแพรวพราวขับให้หล่อนดูสวยสง่า กระชากใจมากยิ่งขึ้น
“โอ๊ย ลูกพลับ แกสวยจนฉันแทบขาดใจ นี่ถ้าฉันไม่เป็นเพศ
เดียวกับแกนะ ฉันจะจีบแกจริงๆ” ดนัยชมเพื่อนสาวเสียงใส
“ย่ะ คุณดนัย วันนี้ให้ยืมควงดีไหมคะ” พรรณพัตราค้อน
ปะหลับปะเหลือก
“ลูกพลับสวยจริงๆ นี่ต่างหูน้ำ� ดีมากนะ ไม่ต้องใส่เว่อร์วังแบบ
แม่นางแบบทั้งหลาย ติดเม็ดเดียวแบบนี้ Classy มาก”
ชมพู่ชมสาวสวยด้วยใจจริง ต่างหูเพชรเม็ดใหญ่ข้างละเหยียบ
สองกะรัต น�้ำดีชนิดแสบตา และสร้อยไดมอนด์ไลน์เม็ดละเกือบครึ่ง
กะรัตรอบคอนั่นก็ไม่รู้ประเมินค่าได้กี่ล้าน
“ขอบคุณค่ะพี่พู่ ของเก่าคุณแม่ทั้งนั้น ลูกพลับไม่มีปัญญาซื้อ
หรอกค่ะ”
“ไปกันได้ละ เลิกอวยกันซะทีพี่พู่ ได้เวลาแล้ว” ดนัยยืนขึ้นแล้ว
ขยับคัฟลิงก์ทขี่ อ้ มือ สวมวิญญาณมาดแมนพร้อมคว้าข้อมือเพือ่ นสาว
มาคล้องแขนของตน “อ้าว จับฉันไว้ หน้าจะทิ่มไหมวะแก กระโปรงก็
ยาว รองเท้าก็สูง”
“ไม่ทิ่ม ฉันสวมส้นสูงวิ่งตั้งแต่แกยังเรียนมัธยม” พรรณพัตรา
ประชดเพื่อน ก่อนเดินออกจากเพนต์เฮาส์หรูเพื่อไปร่วมงานด้านล่าง
เมือ่ กามเทพคิดจะแผลงศร ท่านก็ไม่รอให้เสียเวลา พรรณพัตราเดินออกมาได้ไม่ถึงสองก้าวก็ประจันหน้ากับหัศวรรช นี่ถ้าใจ
หล่อนไม่เป็นอกุศลคงเห็นว่าเขาหล่อกระชากใจขนาดไหน ตาคม จมูก
โด่ง ริมฝีปากที่ปล้นจูบหล่อนเมื่อวานบางได้รูป และร่างสูงใหญ่อยู่
ภายใต้เสื้อเชิ้ตที่ปกปิดมิดชิด แต่ยังเห็นกล้ามอกเด้งทะลุเสื้อออกมา
เขาสวมทักซิโดคัตติงเนี้ยบ ส่งให้หน้าหล่อ หุ่นแซ่บ น่ากินขึ้นเป็นร้อย
เท่า
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“แก แซ่บมาก ใครอะ” ดนัยกระซิบข้างหูพรรณพัตรา แต่หัศวรรชกลับเห็นเป็นภาพหวานบาดตา
เขาเกือบกระชากพ่อหนุ่มหน้าหวานคนนั้นออกมาแล้ว...มันจะ
กระซิบกระซาบอะไรนักหนา ก้มจนจะเลียติ่งหูกันอยู่แล้ว
“ลูกพลับ จะลงไปงานข้างล่างหรือ” หัศวรรชถามสาวสวยตรง
หน้า แต่ตาคมกริบตวัดมองดนัยจนอีกฝ่ายรู้สึกได้
หล่อนเม้มปากแน่น ไม่อยากเอ่ยอะไร หากดนัยไม่กระทุ้งยิกๆ
จนสีข้างแทบช�้ำ
“ค่ะ” พรรณพัตราตอบโดยไม่มองหน้าเขา และกดลิฟต์รัวๆ
หวังเร่งให้ลฟิ ต์ขึ้นมาเร็วๆ ตามตรรกะผิดๆ ของหล่อน
“กดทีเดียวลิฟต์พกี่ ม็ านะลูกพลับ” หัศวรรชอดข�ำกิรยิ าราวเด็ก
ของหล่อนไม่ได้ พูดไม่ทันขาดค�ำพรรณพัตราก็ท�ำปากยื่น ไม่พอใจที่
ชายหนุ่มแซ็ว
“ผมดนัยครับ เป็นเพื่อนลูกพลับ” ดนัยยื่นมือให้ชายหนุ่มตรง
หน้าที่หล่อราวเทพบุตร
หั ศ วรรชกระตุ ก มุ ม ปาก ก่ อ นยื่ น มื อ ไปสั ม ผั ส กั บ ดนั ย ตาม
มารยาท
“ผมหัศวรรช” หัศวรรชแนะน�ำตัวบ้างด้วยน�้ำเสียงอารมณ์ดี
พรรณพัตราหรี่ตามองด้วยความไม่พอใจพลางก้าวเข้าลิฟต์
ส่วนตัวทีม่ หี ศั วรรชร่วมโดยสารลงมาด้วย จะไล่ออกคงล�ำบาก ทัง้ ลิฟต์
และตึกนี่กข็ องเขานิ
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