ศิรภัสสร เกตน์สิริ

1
เสียงเพลงยอดพธูไทยบรรเลงโดยออร์เคสตราวงใหญ่อยู่ภายใน

ห้องบอลรูมของโรงแรมชือ่ ดังริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ซึง่ คลาคล�ำ่ ไปด้วยผูค้ นจาก
หลากหลายอาชีพทีน่ งั่ อยูต่ ามแถวของเก้าอีท้ เี่ รียงรายต่างระดับตามราคาบัตร
จากแพงสุดไปจนถูกสุด ซึ่งก็ยังอยู่ที่ราคาหลายพันบาท ด้านในสุดของห้อง
เป็นเวทีทยี่ กสูงจากพืน้ เกือบสองเมตร ฉากหลังเป็นบลูสกรีนสีนำ�้ เงินเข้ม แล้ว
ฉายไฟเป็นรูปดอกไม้หลากสีสลับกันไปมา มีบรรดาสาวงามหลายสิบคนใน
ชุดเดรสราตรีเข้ารูปสัน้ แค่เข่า เปิดไหล่ดา้ นเดียวซึง่ เป็นสายเดีย่ วสีมว่ งพาสเทล
สวมรองเท้าส้นเข็มสูงห้านิ้ว
สาวงามเหล่านัน้ ยืนตัวตรง ปล่อยแขนแนบล�ำตัว ทุกสายตาจับจ้อง
ไปยังหญิงสาวสองคนที่ตรงกึ่งกลางด้านหน้าสุดของเวทีด้วยความตื่นเต้น
หลังจากที่ก�ำพลพิธีกรชายได้ประกาศชื่อของสาวงามผู้ได้ต�ำแหน่งรองอันดับ
สองไปแล้ว คือนางสาวเบญญาภา จันทร์ดี สาวงามจากค่ายป้ายุพดี นาที
ที่เหลือก็คือรอพิธีกรชื่อดังประกาศผลการตัดสินต�ำแหน่งยอดพธูไทย โดยมี
ศิรภัสสร เกตน์สิริ สาวงามจากค่ายเพรานภาผ่านเข้ารอบมาจนถึงสองคน
สุดท้าย และนางสาวกัญชพร ไพรวัลย์ สาวงามจากการปลุกปัน้ ของคชาพัฒน์
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หรือหนิงหน่อง สาวเทียม ช่างแต่งหน้าท�ำผมที่ผันตัวเองมาเป็นแมวมองหา
เด็กสาวมาปั้นเพื่อส่งประกวดตามเวทีต่างๆ
“น�ำ้ ผึง้ ตืน่ เต้นจังเลยนะ” ศิรภัสสรใช้มอื ข้างขวาจับมือข้างซ้ายของ
น�้ำผึ้งบีบกระชับ เพราะเกิดอาการใจเต้นจนมือสั่นกับการประกาศต�ำแหน่ง
ส�ำคัญ
“ใช่ ผึ้งก็ตื่นเต้น”
“แต่ภัสว่าน�้ำผึ้งต้องได้ต�ำแหน่งแน่ๆ ตอบค�ำถามก็ดีด้วย”
“ไม่แน่หรอก อย่าลืมว่าภัสได้ต�ำแหน่งขวัญใจช่างภาพไปแล้วหนึง่
ต�ำแหน่งนะ” ต�ำแหน่งขวัญใจช่างภาพสือ่ มวลชนนัน้ ได้เงินรางวัลถึงสองแสน
บาท
“เป็นรางวัลปลอบใจของรองอันดับหนึ่งไง” ศิรภัสสรกระซิบบอก
ม้ามืดที่กลายมาเป็นตัวเก็งเพราะบุคลิกท่าทาง ปฏิภาณไหวพริบ และความ
สามารถที่โดนเด่น กระทั่งมีเสียงเชียร์มากมายในโลกไซเบอร์ในช่วงที่เก็บตัว
และโปรโมตหนึง่ เดือนเต็มๆ และคืนนีก้ จ็ ะเป็นคืนตัดสินว่าใครจะเป็นผูห้ ญิงที่
สวยที่สุดบนเวทีเกียรติยศแห่งนี้
และช่วงเวลาที่พิธีกรปล่อยให้เป็นช่วงสุญญากาศศิรภัสสรรู้สึกว่า
เหมือนใจจะหยุดเต้น และทางเดียวที่จะช่วยให้เธอมีลมหายใจต่อไปก่อนจะ
ล้มลงได้กค็ อื ดวงตาคูส่ วยต้องทอดมองไปยังโต๊ะของนายแม่เพรานภา ผูเ้ ป็นคน
ปลุกปั้นเธอจนเพียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ และความสวยอย่าง
ไม่มที ี่ติส�ำหรับการขึ้นเวทีใหญ่ของประเทศ หลังจากที่พาเธอไปประกวดตาม
เวทีต่างๆ เพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้มากที่สุด จากนั้นเมื่อคิดว่าเธอพร้อม
แล้ว เวทียอดพธูไทยจึงเป็นเวทีสุดท้ายให้เธอได้พิสูจน์ความสามารถ และจะ
ท�ำความฝันของนายแม่ให้เป็นจริงได้หรือไม่
ศิรภัสสรส่งยิ้มไปให้กับผู้มีพระคุณอย่างสดชื่น นายแม่เพรานภา
อดีตรองนางงามยอดพธูไทยทีห่ นั มาเอาดีดว้ ยการฝึกเด็กสาวอายุตงั้ แต่สบิ แปด
จนสูงสุดยีส่ บิ ปีสง่ เข้าประกวดตามเวทีตา่ งๆ หญิงสาวกวาดตามองไปยังเก้าอี้
ด้านข้างของนายแม่ ตรงนั้นมีชายหนุ่มในชุดสูทสีน�้ำตาลไหม้ ใบหน้าคมเข้ม
เคร่งขรึมปราศจากรอยยิม้ และเขายังอ�ำพรางสายตาจากคนรอบข้างด้วยแว่น
สีชาราคาแพง เรียวปากหยักได้รูปปิดสนิท รอยเคราเขียวขึ้นอยู่สองข้างแก้ม
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แต่เพียงบางๆ อดีตพันต�ำรวจตรีพิธิวัฒน์ พรหมพิริยะ หรือคุณธิ ลูกชาย
คนเดียวของนายแม่เพรานภา ชายหนุ่มที่เธอแอบหลงรักตั้งแต่แรก จากนั้น
จึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ในค่ายเพรานภาเมื่อปีที่แล้ว แต่ดูเหมือนว่าเขาจะไม่มี
สายตาเอาไว้มองใครเลย นับตั้งแต่มีปัญหากับเจ้านายที่เป็นรัฐมนตรีช่วยอยู่
กระทรวงหนึ่ง
เสียงเพลงยอดพธูไทยท�ำให้หญิงสาวตื่นจากภวังค์ และหันไปมอง
เจ้าของต�ำแหน่งเมื่อปีที่แล้วเดินเยื้องกรายยิ้มหวานไปตามเวที พลางโบกมือ
ให้กับผู้ชมไปทั่วฮอลล์ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการอ�ำลาต�ำแหน่งและส่งมอบให้
นางงามคนใหม่ได้ท�ำหน้าที่แทน
“ส�ำหรับต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยจะต้องเดินทางไปประกวด
ชิงมงกุฎความงามทีต่ า่ งประเทศ และต้องท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งหนึง่ ปี แต่หาก
เจ้าของต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ รองอันดับหนึง่
จะขึ้นมาท�ำหน้าที่นั้นแทน ดังนั้นชื่อที่ผมจะประกาศต่อไปนี้ จะเป็นผู้ครอง
มงกุฎนางงามยอดพธูไทย” พิธีกรชื่อดังประกาศหน้าที่และสิทธิของเจ้าของ
ต�ำแหน่งอันทรงเกียรตินใี้ ห้บรรดาแขกผูม้ เี กียรติทมี่ านัง่ เป็นสักขีพยาน รวมถึง
ผู้ที่รับชมทางบ้านฟัง เพราะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศ
“ส�ำหรับผู้ที่ได้รับต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยประจ�ำปี พ.ศ. 2555
ได้แก่...” สิน้ เสียงประกาศนัน้ ก็มเี สียงกลองรัวขึน้ เพือ่ เร้าใจให้ทกุ คนได้ตนื่ เต้น
และร่วมลุ้นผลการประกวดนี้ไปด้วยกัน
“ผูท้ ไี่ ด้รบั ต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยในปีนไี้ ด้แก่หมายเลขยีส่ บิ ห้า
นางสาวกัญชพร ไพรวัลย์ ขอแสดงความยินดีด้วยครับ”
น�้ำผึ้งหรือกัญชพร ไพรวัลย์ จากบ้านไพรเบิ่งตากว้างก่อนจะยกมือ
ขึ้นปิดปาก แล้วก็โผเข้ากอด ศิรภัสสร เกตน์สิริ เหมือนที่เคยกอดนงลักษณ์
เพื่อนสนิทเมื่อครั้งเวทีนางนพมาศบ้านไพร
“น�้ำผึ้ง ดีใจด้วยนะ ดีใจด้วยจริงๆ” เมื่อศิรภัสสรสวมกอด น�้ำผึ้งก็
รูส้ กึ ได้ถงึ ความตืน่ เต้นยินดีดว้ ยอย่างแท้จริงจากเพือ่ นนางงามทีร่ ว่ มเก็บตัวอยู่
ด้วยกันถึงหนึ่งเดือนเต็ม
“ภัส ขอบใจมากๆ จ้ะ ขอบใจ แต่ผึ้งไม่อยากจะเชื่อเลย”
“เชื่อเถอะ ตอนนี้เธอเป็นนางงามยอดพธูไทยแล้ว”
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ศิรภัสสรเอ่ยทิ้งท้าย ก่อนจะโดนรั้งแขนให้เดินไปยังเวทีด้านในเพื่อ
ยืนประจ�ำต�ำแหน่งข้างบัลลังก์ความงาม ที่บัดนี้อดีตนางงามปีก่อนได้ลุกขึ้น
และน� ำมงกุฎใหม่ที่อดีตเพื่อนนางงามเวทีเดียวกันนี้เชิญมารอพร้อมกับ
สายสะพาย ช่อดอกไม้ มาสวมให้กับนางงามยอดพธูไทยคนใหม่
แสงแฟลช แสงไฟจากบรรดาช่างภาพสือ่ มวลชนสว่างวาบจนแสบ
ตา แต่ศิรภัสสรก็ยังยิ้มสู้ ถึงแม้รู้ว่านายแม่อาจจะไม่พอใจที่เธอท�ำไม่ได้อย่าง
ที่ต้องการ แต่เธอก็บอกตัวเองว่าท�ำดีที่สุดแล้ว และต่อจากนี้ไปเธอหวังว่า
จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดอดีตนายต�ำรวจมากขึ้น เมื่อการประกวดของเธอสิ้นสุด
ลงแล้ว

“น่าเสียดาย ยายภัสน่าจะได้ต�ำแหน่ง ตอบค�ำถามไม่ดีเลย”

เพรานภาเปรยกับลูกชายที่นั่งเงียบอยู่ที่โต๊ะกินเลี้ยง ภายในห้อง
จัดเลีย้ งฉลองต�ำแหน่งให้กบั นางงามยอดพธูไทยคนใหม่พร้อมรองทัง้ สอง เมือ่
งานประกวดเสร็จสิ้น
“ธิเห็นด้วยกับแม่ไหม”
“เธอท�ำได้แค่นี้ก็ดีแล้วนี่ครับ”
“แต่มันยังไม่ดีที่สุด ไม่เข้าใจเลย ตอนซ้อมตอบค�ำถามยายภัสก็
ท�ำได้ดี ไปเวทีไหนๆ ก็ได้ตำ� แหน่งแทบทุกครัง้ แต่พอขึน้ เวทีใหญ่กลับประหม่า
ไม่ได้เรื่องเลย”
“ภัสอาจตื่นเต้นก็ได้” พิธิวัฒน์แก้ตัวให้หญิงสาวที่เป็นเด็กในสังกัด
ของมารดามาหนึง่ ปีเต็ม โดยเริม่ ต้นจากการเก็บตัวฝึกซ้อม เสริมความรูค้ ไู่ ปกับ
เสริมความงาม อีกทัง้ กิรยิ ามารยาทในการเข้าสังคม แม่ของเขาจะเป็นผูฝึ้ กฝน
ในแต่ละขั้นตอน โดยมีพี่เลี้ยงช่วยคุมเข้มอีกต่อ จากนั้นก็จะส่งประกวดตาม
เวทีต่างๆ เพื่อหาประสบการณ์ และเพื่อให้เจนเวที ก่อนที่จะขึ้นเวทีใหญ่สุด
ของประเทศต่อไป
“ธิแก้ตัวให้ยายภัสเหรอ นี่ถ้าได้ยินคงมีก�ำลังใจตอบกรรมการได้ดี
กว่านี้”
“แม่ครับ ขอร้องเถอะ อย่าโยงผมกับภัสเลย” พิธิวัฒน์ปรามเสียง
เรียบ เขาปรายตาไปยังประตูห้องจัดเลี้ยงที่ถูกเปิดออกจนกว้าง แสงไฟจาก
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เพดานสาดส่องอยู่ตามโถงทางเดิน เงาร่างสันทัดของหนุ่มใหญ่วัยห้าสิบใน
ชุดสูทเนื้อดีสีขาวราคาแพงก้าวเข้ามาภายในห้อง โดยมีบอดี้การ์ดสองคน
เดินประกบสองข้างซ้ายขวา ไม่นับอีกสองคนที่เดินตามอยู่ห่างๆ
“ตามสบายครับ ตามสบาย ขอโทษที่มาช้า เลยไม่ทันได้เห็นตอน
ตัดสินเลย ไหนใครได้ตำ� แหน่งกันล่ะ” เรืองยศ รัฐมนตรีชว่ ยผูม้ ชี อื่ เป็นประธาน
กรรมการตัดสินเอ่ยทักทายอย่างเป็นกันเองกับเจ้าหน้าทีข่ องงาน รวมถึงบรรดา
นักข่าวที่เข้าไปรุมล้อม จากนั้นจึงถูกพาไปนั่งยังโต๊ะที่มีนางงามยอดพธูไทย
และรองนั่งรออยู่ก่อนแล้ว
พิธวิ ฒ
ั นไ์ ม่แม้จะหันไปมอง เมือ่ อดีตคนเป็นนายมาร่วมแสดงความ
ยินดีกับนางงามยอดพธูคนใหม่ของเมืองไทย ชายหนุ่มตัดสินใจหันไปบอก
มารดา
“ผมขอออกไปข้างนอกก่อนดีกว่า”
“ท�ำไมไม่นั่งอยู่ก่อนล่ะลูก”
“อึดอัดครับ หายใจไม่ออก” เขาแก้ตัวแบบขอไปที แต่ดวงตาคม
ปรายมองไปยังรัฐมนตรีช่วยอย่างชิงชัง จนคนเป็นแม่ต้องมองตามไปพลาง
ถอนใจ
“ความจริงธิกับท่านก็ไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว” เพรานภาเอ่ยอย่างรู้ใจ
ลูก เธอมองไปยังโต๊ะทีท่ า่ นรัฐมนตรีชว่ ยเพิง่ จะทรุดลงนัง่ และพูดคุยอย่างเป็น
กันเองกับนางงามทั้งสามคน
“อย่าให้ผมเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเลย เดี๋ยวจะเดือดร้อนกันหมด”
เรียวปากยกยิ้มอย่างเย้ยหยันกับความรู้สึกของตัวเอง
“ถ้าอย่างนั้นธิออกไปคอยข้างนอกก็ได้ แต่อย่าไปทะเลาะกับใคร
เขานะ”
“แม่เห็นผมเป็นนักเลงหัวไม้ตั้งแต่เมื่อไรกัน” ลูกชายถามเสียงขรึม
ใบหน้าคมเข้มนิง่ สนิท แต่ดวงตาคมวาวโรจน์ดว้ ยความหงุดหงิดไม่พอใจผูม้ า
ใหม่
“ก็ตั้งแต่ธิต้องออกจากต�ำรวจนั่นแหละ ใจร้อนขึ้น แต่เงียบขรึม
กว่าเดิมอีก ยังไงก็ทนเพื่อแม่นิดหนึ่งนะ เดี๋ยวงานเลิกแล้ว เรารอรับยายภัส
กลับพร้อมกันด้วยเลย”
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“ครับ ผมจะไปคอยในสวนตรงลานจอด แม่เสร็จแล้วโทร.หาแล้ว
กัน” ร่างสูงล�่ำในชุดสูทยี่ห้อหรูเดินออกจากโต๊ะ ทิ้งให้เพรานภามองตามด้วย
ความเป็นห่วง เพราะรู้ว่าลูกชายยังท�ำใจไม่ได้ที่ต้องลาออกจากราชการด้วย
ความจ�ำใจ เนื่องจากถูกกล่าวหาว่ารับสินบน ทั้งที่ไม่เป็นความจริง แต่ในเมื่อ
ไม่มีหลักฐานมายืนยันความบริสุทธิ์ เธอเลยขอให้ลูกถอยจากตรงนั้น ก่อนที่
ลูกของเธอจะท�ำอะไรรุนแรงเกินเหตุ

ศิรภัสสรพนมมือไหว้ทา่ นรัฐมนตรีชว่ ยอย่างนอบน้อม พลางปราย

ตามองอดีตนายต�ำรวจทีเ่ พิง่ จะลุกเดินแทรกตัวผ่านบรรดาแขกผูม้ าร่วมแสดง
ความยินดีกบั ต�ำแหน่งนางงามยอดพธูไทยคนออกไปอย่างเงียบเชียบโดยไม่มี
ใครสนใจ เพราะจุดสนใจอยูท่ ที่ า่ นรัฐมนตรีชว่ ยเรืองยศ หนุม่ ใหญ่โสดหน้าตา
ดีและฐานะร�่ำรวยอยู่ในขั้นมหาเศรษฐี
“สวัสดีค่ะท่าน”
“สวัสดีหนูภัส ไม่สนุกหรือไง มายืนหลบมุมอยู่ตรงนี้” เรืองยศเดิน
โฉบเข้ามาคุยกับรองอันดับหนึง่ ด้วยความสนใจ เพราะรูม้ าว่าเป็นเด็กปัน้ ของ
เพรานภา แม่ของอดีตนายต�ำรวจติดตามผูม้ เี รือ่ งบาดหมางกับเขาจนมองหน้ากัน
แทบไม่ติด
“ภัสเหนื่อยน่ะค่ะ อยากพักมากกว่า”
“ก็นา่ จะเหนือ่ ยหรอกนะ เก็บตัวท�ำกิจกรรมกันไม่เว้นแต่ละวัน แถม
ยังต้องตื่นกันแต่เช้าอีก ผมนับถือพวกสาวๆ จริงๆ ช่างมีความอดทนเป็นเลิศ”
คนพูดยังมีแก้วน�้ำสีอ�ำพันอยู่ในมือ เยื้องกับที่ท่านรัฐมนตรีช่วยยืน
นัน้ มีสมุนมือขวายืนเตร่ไปมาอยูแ่ ถวนัน้ เพือ่ ท�ำหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัยให้
“ทุกคนล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อตัวเองทั้งนั้นนี่คะ”
“แล้วหนูภัสล่ะ จุดมุ่งหมายอยู่ตรงไหน”
“ภัสท�ำเพือ่ คนทีภ่ สั รักค่ะ” ศิรภัสสรหมายถึงอดีตนายต�ำรวจ ผูช้ าย
ในฝันของเธอ
“เป็นผมคงภูมิใจที่มีสาวสวยมาท�ำเพื่อเราขนาดนี้”
“ท่านมีสาวๆ แวดล้อมเยอะแยะไปหมด ภัสเชื่อว่าพวกเธอพร้อม
จะท�ำเพื่อท่านค่ะ”
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“ท่านคะ มายืนอยู่ตรงนี้เอง” เบญญาภาเอ่ยแทรกขึ้น เมื่อเธอเดิน
ตามหาท่านรัฐมนตรีช่วยจนทั่วงาน หลังจากที่ร่วมถ่ายรูปหมู่กับนางงาม
ยอดพธูไทยและรองทั้งสองแล้ว เธอก็หาตัวรัฐมนตรีหนุ่มโสดไม่เจอ ที่แท้มา
แอบคุยกับแม่สาวงามค่ายเพรานภาอยูต่ รงนี้
“ภัสยังไม่กลับอีกเหรอ เมื่อกี้เห็นบ่นเหนื่อยอยากจะพักนี่นะ”
“ก็ว่าจะกลับ” ศิรภัสสรนึกอยากจะถามออกไปว่าเธอบ่นตอนไหน
แต่ก็เป็นการดี เพราะเธออยากกลับบ้านเต็มที่แล้ว
“ถ้าอย่างนั้นให้ภัสกลับก่อนดีไหมคะท่าน เห็นภัสบ่นเหนื่อยตั้งแต่
อยู่บนเวทีแล้ว” เบญญาภาเอ่ยแนะน�ำขึ้น ราวกับเป็นห่วงเป็นใยเพื่อนร่วม
ประกวด แต่แท้ทจี่ ริงเธอต้องการกันศิรภัสสรให้ออกห่างท่านรัฐมนตรีหนุม่ โสด
ที่ดูให้ความสนใจศิรภัสสรมากกว่าเธอ
“หนูภัสอยากกลับจริงหรือเปล่า”
“ถ้าท่านจะไม่ว่าอะไร”
“ถ้าอย่างนั้นให้คนของผมไปส่งก็แล้วกัน”
ศิรภัสสรรีบพนมมือขึ้นไหว้อย่างนอบน้อม
“ขอบพระคุณท่านมากค่ะ แต่ภัสมากับนายแม่ แล้วตอนนี้นายแม่
ก็รอรับภัสกลับอยู่ตรงโต๊ะโน้น” นิ้วเรียวสวยชี้ไปยังโต๊ะด้านขวามือที่ตั้งอยู่ไป
ทางด้านหลัง
“นายแม่?”
“นายแม่เพรานภาค่ะท่าน” เบญญาภาแทรกขึ้นอีกครั้ง
“อ๋อ คุณเพรานภา พรหมพิรยิ ะ นึกว่าใคร!” เรืองยศแสร้งเปรยเสียง
เรียบ พลางหัวเราะอยู่ในล�ำคอ แล้วจึงงอแขนขึ้น
“ไปสิหนูภัส ผมจะพาไปหานายแม่เอง แล้วก็จะขอทักทายกัน
หน่อย”
ศิรภัสสรจ�ำต้องวางมือลงบนแขนของท่านรัฐมนตรีช่วย แล้วเดิน
ไปด้วยกันท่ามกลางสายตาหลายสิบคู่ของคนในห้องจัดเลี้ยง
เพรานภาต้องลุกยืน เมือ่ เรืองยศเดินเคียงมากับเด็กในสังกัดของเธอ
“สวัสดีครับคุณเพรานภา”
“สวัสดีค่ะท่าน” เพรานภาต้องรีบยกมือขึ้นรับไหว้อดีตเจ้านายของ
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ลูกชายอย่างไม่เต็มใจ ไม่อยากคิดเลยว่าภายใต้ท่าทีแสนสุภาพอ่อนโยนนั้น
เบือ้ งหลังจะเต็มไปด้วยเรือ่ งราวโสมมทีย่ งั ไม่มใี ครกระชากหน้ากากออกมาได้
“คุณเพรานภาสบายดีนะครับ”
“สบายดีค่ะท่าน”
“ผมเพิ่งรู้ว่าศิรภัสสรเป็นเด็กของคุณเพรานภา”
“อย่าเรียกว่าเด็กเลยค่ะ ฟังแล้วมันดูไม่ดี เอาเป็นว่ายายภัสเหมือน
ลูกของดิฉันคนหนึ่งดีกว่า”
“อ้อ ถ้าเป็นแบบนี้ก็คงจะหวงน่าดูสิ” คนพูดท�ำท่ายิ้มกรุ้มกริ่มใส่
หญิงสาวคราวลูก โดยไม่เกรงสายตาอีกหลายสิบคูท่ จี่ บั ตามองอยูต่ ลอดเวลา
“เป็นธรรมดาที่แม่จะต้องหวงลูกสาวอยู่แล้วนี่คะ”
“ทั้งที่ไม่ใช่ลูกจริง?” น�้ำเสียงที่ถามเย้ยหยันอยู่ในที พลางยกมือขึ้น
วางบนไหล่รองนางงามยอดพธูไทย
“หรือว่าหวงเอาไว้เรียกค่าตัวแพงๆ”
“แม่ของผมไม่เคยท�ำแบบนั้นกับเด็กในบ้านสักคน!” พิธิวัฒน์เปรย
เสียงเรียบด้วยความไม่พอใจ เมื่อเขากลับเข้ามาในห้องอีกครั้ง แล้วเจอะเจอ
กับวาทะสามหาวของอดีตเจ้านาย
“อ้อ สารวัตรพิธิวัฒน์ก็มาด้วย”
พิธวิ ฒ
ั น์เมินเฉยกับค�ำทักทายนัน้ เขาสัง่ เสียงเรียบอย่างไม่เกรงกลัว
บารมีของคนมีอ�ำนาจในมือ
“ผมว่าคุณเรืองยศเอามือออกจากไหล่ของศิรภัสสรก่อนดีไหม”
“โอ ขอโทษที” เรืองยศแสร้งท�ำท่าตกใจแล้วรีบเอามือออกจากไหล่
ของหญิงสาวพร้อมกับเสียงหัวเราะ
“ผมว่าสารวัตรท�ำเกินไปแล้วนะ” ทองก้อนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมรักษา
ความปลอดภัยให้กับรัฐมนตรีช่วยเอ่ยเตือนขึ้นด้วยความไม่พอใจที่เจ้านาย
ของตัวเองก�ำลังถูกลบหลู่ดูหมิ่น
“ไม่ต้องทองก้อน ฉันท�ำไม่ดีเอง” เรืองยศสั่งเสียงเรียบ
“เอ่อ ขอโทษนะคะ ภัสเหนื่อยเต็มที นายแม่คะ คุณธิด้วย ภัสว่าเรา
กลับกันดีกว่านะ” ศิรภัสสรรีบแทรกขึน้ ด้วยเกรงว่าเรือ่ งจะบานปลายเพราะมี
สาเหตุมาจากเธอ
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“ไปๆ กลับกันดีกว่าธิ ภัสด้วยไป” เพรานภารีบรั้งข้อมือลูกชายให้
ออกเดินไปล่วงหน้า ปล่อยให้ศิรภัสสรหันไปพนมมือไหว้ท่านรัฐมนตรีช่วย
อย่างนอบน้อม
“ท่านคะ ภัสขอตัวนะคะ” การกระท�ำของศิรภัสสรท�ำให้เรืองยศนึก
พอใจจนต้องยิ้มตอบ และยกมือขึ้นเกาะกุมมือเรียวสวยที่กระพุ่มไหว้
“หนูภัสรู้ตัวไหมว่าน่ารักมาก วันหลังหนูภัสต้องมาทานข้าวกับผม
สักมื้อนะ”
“ได้คะ่ ภัสขอตัวนะคะ” หญิงสาวเอ่ยเสียงหวานพร้อมรอยยิม้ พลาง
ก้าวเดินห่างออกมาจนถึงประตูหอ้ ง จากนัน้ ก็แอบเป่าลมออกมาจากปากด้วย
ความโล่งอกที่ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอย่างที่นึกกลัว

“ธิ นอนหรือยังลูก” เพรานภาเคาะประตูไม้ที่ปิดสนิทเพียงเบาๆ

เมือ่ มองเห็นแสงไฟลอดจากใต้ประตูหอ้ งของลูกชายภายในบ้านพักทีก่ รุงเทพฯ
ซึ่งเป็นเรือนหอของเธอกับสามีนายทหารยศพลเอก แต่เลิกร้างกันไปตั้งแต่
ลูกชายของเธออายุได้สบิ ขวบ เพราะเธอทนพฤติกรรมมากชูห้ ลายเมียของเขา
ไม่ไหว สินสมรสที่มีจึงต้องแบ่งครึ่ง แต่เขาก็ยอมยกให้เธอหมด เพราะเธอยื่น
ความจ�ำนงขอเลี้ยงลูกชายคนเดียวด้วยตัวเอง
“เข้ามาสิครับแม่”
เพรานภาอมยิม้ นีเ่ ป็นนิสยั ทีด่ ขี องลูกชายเธอ เพราะไม่วา่ จะวุน่ วาย
กับงาน หรือปวดหัวกับเรื่องส่วนตัว รวมถึงอารมณ์หงุดหงิดที่ค้างคามาจาก
ข้างนอก แต่ลูกของเธอก็จะให้เวลากับเธอเสมอ
“แม่มีอะไรหรือเปล่าครับ แล้วท�ำไมยังไม่นอนอีก กลับมาก็ตั้งดึก
แล้ว”
“มีนิดหน่อย”
“เรื่องเมื่อกี้หรือเปล่าครับ”
เพรานภาพยักหน้า
“ไม่ต้องกังวลหรอกครับ เอาเป็นว่าผมจะอยู่ห่างๆ นายเรืองยศให้
มากที่สุดก็แล้วกัน”
“ถ้าท�ำได้กด็ นี ะลูก แม่เป็นห่วงธิ กลัวจะใจร้อนท�ำอะไรบุม่ บ่าม แล้ว
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มันจะไม่เป็นผลดีกับเราเท่าไร”
มือเรียวสวยของเพรานภาวางบนบ่ากว้างของบุตรชาย
“แล้วธิยังคิดที่จะหาหลักฐานมามัดตัวนายเรืองยศอยู่ไหม”
“เท่าที่โอกาสจะอ�ำนวยครับแม่ ของแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไป
เราจะอาศัยใครไม่ได้เลย เพราะคนคนนั้นอาจจะเดือดร้อนเพราะเราได้”
“แม่พอจะช่วยอะไรได้ไหม”
คนเป็นลูกส่ายหน้า แล้วจับมือของมารดามากุม
“ขอบคุณแม่มากครับ แต่เรื่องแบบนี้ปล่อยให้ผมจัดการเองดีกว่า
เพราะผมจะไม่เอาชีวิตของแม่ไปเสี่ยงกับคนแบบนั้นเด็ดขาด”
“ถ้าธิพูดแบบนี้ แม่ก็อยากบอกธิเหมือนกันว่าแม่ไม่อยากให้ธิเอา
ชีวิตไปเสี่ยงกับคนแบบนั้น”
“แต่ผมจะไม่ปล่อยให้คนชัว่ อย่างนายเรืองยศลอยนวลเด็ดขาด ผม
รูม้ าว่าหลักฐานการฟอกเงินหรือการค้าอาวุธเถือ่ นอยูใ่ นเซฟในห้องท�ำงานของ
มัน ถ้าเอาตรงนั้นมาได้ มันก็จะเป็นหลักฐานมัดนายเรืองยศให้ดิ้นไม่หลุด”
“แล้วธิจะท�ำยังไง” เพรานภาถามด้วยความหนักใจ เพราะดูแล้วว่า
งานครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสักนิด
พิธิวัฒน์ไม่ตอบ เพราะรู้ว่างานแบบนี้มันอันตรายทั้งคนลงมือและ
ผู้เกี่ยวข้อง แค่ให้แม่รู้ว่าหลักฐานมัดตัวนายเรืองยศอยู่ตรงไหน แค่นั้นเขาก็
คิดว่าแม่รู้มากเกินความจ�ำเป็น แล้วนี่หากรู้ว่าเขาจ้างนักปลดเซฟฝีมือดีเข้า
ไปแฝงตัวอยู่ในนั้น เพื่อรอจังหวะดีแล้วเอาหลักฐานมาให้ แม่คงวิตกกังวล
กับเรื่องของเขามากพอดู
“ถามไม่ตอบแบบนี้แสดงว่ามีเรื่องอะไรปกปิดแม่ใช่ไหม”
คนเป็นลูกหัวเราะเบาๆ พลางส่ายหน้า จากนั้นจึงหันมาสนใจ
โน้ตบุ๊กบนโต๊ะ เมื่อมีจดหมายถามถึงเรื่องงานต้องตอบอีกหลายฉบับ
“ยังไงก็ระวังตัวด้วยนะ อย่าลืมว่านายเรืองยศไม่ใช่คนธรรมดา”
“ครับ ผมจะระวัง ว่าแต่แม่จะไปฉลองที่ไหนหรือเปล่าครับ ภัสได้
ต�ำแหน่งแบบนี”้ พิธวิ ฒ
ั น์ชวนมารดาเปลีย่ นเรือ่ งคุย เพราะไม่อยากให้ผเู้ ป็นแม่
รู้แผนการของเขามากนัก
“ก็เดีย๋ วพาเขาไปกินเลีย้ งทีไ่ หนสักแห่ง แต่ทแี่ น่ๆ ทางกองประกวด
14 จอมใจสายสืบ

คงจะพาเดินสายขอบคุณ แล้วก็ดูว่าจะส่งเขาไปประกวดที่ไหนมากกว่า”
“แล้วแม่เตรียมใครไปดูแลหรือยังครับ”
คนเป็นมารดาพยักหน้าเป็นการตอบค�ำถามของลูกชาย แล้วเดิน
มาทรุดลงนั่งบนโซฟาตัวยาว
“แล้วธิยังไม่นอนอีกเหรอ”
“อีกสักพักครับ ผมก�ำลังอีเมลติดต่องานกับลูกค้าจากเมืองนอก
เขาอยากได้บอดี้การ์ดที่เป็นผู้หญิงเอาไว้เดินตามดูแลภรรยาเขา” คนพูดยัง
ก้มหน้าก้มตาอยู่กับแป้นคีย์บอร์ดของเครื่องโน้ตบุ๊ก
“แล้วธิมีให้เขาหรือเปล่าลูก”
“ไม่มีครับ”
“ท�ำไมไม่ฝึกขึ้นเองสักสองสามคนล่ะ เอาเด็กของแม่ไปฝึกก็ได้นะ
สวยด้วยเก่งด้วย เข้าท่าดีเหมือนกันนะลูก”
คนเป็นลูกต้องละมือจากหน้าจอโน้ตบุ๊กแล้วหันมายิ้มให้มารดา
“แม่ครับ ฝึกเป็นบอดี้การ์ดกับฝึกเป็นนางงามมันต่างกันเยอะเลย
ผมว่าพวกเธอคงไม่มีใครอยากจะสมัครเป็นบอดี้การ์ดกับผมแน่ๆ”
ค�ำพูดนั้นท�ำให้คนที่แอบเอาหูแนบประตูที่เปิดค้างไว้ นึกอยากจะ
เปิดประตูเข้าไปแล้วบอกอดีตนายต�ำรวจว่าเธอจะขอสมัครเป็นคนแรก
“ธิก็อย่าโหดนักสิ”
“มันก็ต้องฝึกตามขั้นตอนครับแม่ เราจะเป็นบอดี้การ์ดแต่ท�ำอะไร
ไม่เป็น นอกจากยิม้ อย่างเดียวมันไม่ได้หรอกครับ” พิธวิ ฒ
ั น์หนั ไปสนใจงานใน
ส่วนของเขาต่อ แต่กลับชะงักกับเงาวูบวาบตรงบานประตู จึงตวาดออกไปใน
ทันที
“ใครอยู่ตรงนั้น เข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะ!”
“ใครน่ะ มาแอบฟังอะไร” เพรานภาร้องถามออกไป ท�ำให้ประตูบาน
นั้นเปิดกว้างขึ้น ร่างเพรียวของศิรภัสสรยืนยิ้มแห้งๆ พลางพนมมือขึ้นไหว้
“ภัสขอโทษค่ะนายแม่ ขอโทษคุณธิด้วย”
“ท�ำไมยังไม่นอน พรุ่งนี้ต้องตื่นเตรียมแต่งตัวตั้งแต่เช้ามืดอีก”
“ภัสขอโทษค่ะนายแม่ พอดีภัสอยากจะมาขอโทษคุณธิ”
คิ้วเข้มขมวดมุ่นในทันที พิธิวัฒน์เอ่ยถามด้วยน�้ำเสียงห้วนๆ
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“ขอโทษผมเรื่องอะไร ถ้าเข้าใจไม่ผิด คุณไม่ได้ท�ำอะไรให้ผมโกรธ
เลยสักนิด”
“เรื่องในงานเลี้ยงน่ะค่ะ ภัสไม่สบายใจที่ท�ำให้คุณธิหงุดหงิดเรื่อง
ของคุณเรืองยศ”
“ผมว่าคุณอยู่ส่วนของคุณดีกว่านะภัส แล้วผมก็รู้สึกว่าคุณจะยุ่ง
เรื่องของผมมากเกินไปแล้ว”
“ภัส ไปนอนได้แล้วไป แม่กจ็ ะไปนอนด้วยเหมือนกัน” เพรานภาเอ่ย
ตัดบท เพราะรูด้ วี า่ ลูกชายจะหงุดหงิดทุกครัง้ ทีใ่ ครพูดถึงเรืองยศ และทีส่ ำ� คัญ
คนพูดนั้นไม่ใช่คนในครอบครัวอีกด้วย
“ค่ะนายแม่” ศิรภัสสรเอ่ยเสียงเบาด้วยความเสียดายที่ไม่มีโอกาส
อธิบายมากกว่า จึงหันหลังเดินกลับไปยังห้องพักทีอ่ ยูต่ ดิ กับห้องของเพรานภา
ซึ่งใช้เป็นที่พักระหว่างที่เธอมาเก็บตัวเพื่อเข้าประกวดนางงามยอดพธูไทย
จนกระทั่งเธอได้ต�ำแหน่งรองอันดับหนึ่ง แต่ดูเหมือนว่าความสนใจที่เธอมีให้
กับลูกชายคนเดียวของเพรานภาจะไม่ได้รับการตอบสนองเลยสักนิด
“ไม่เป็นไร ขอโอกาสเหมาะๆ สักครั้ง ภัสคนนี้มีอะไรจะบอกคุณธิ
เยอะเลย แต่ท่าทางคุณธิจะโกรธคุณเรืองยศอยู่ ก็แน่ละนะ ใครจะหายโกรธ
ได้ง่ายๆ ล่ะ ในเมื่อท�ำให้ตัวเองจ�ำใจออกจากราชการ ทั้งที่เป็นงานที่เขารัก”
ศิรภัสสรบ่นพึมพ�ำพลางเดินไปยังหน้าต่างห้อง เธอมองไปยังห้อง
ท�ำงานของอดีตนายต�ำรวจซึ่งอยู่ทางปีกขวาของตัวตึกหลังใหญ่ เงาร่างสูงล�่ำ
เดินไปมาอยู่ในห้องราวกับใช้ความคิดอย่างหนัก
“คุณธิบอกว่ามีหลักฐานมัดตัวนายเรืองยศอยูใ่ นตูเ้ ซฟในห้องท�ำงาน
แล้วถ้าเราเข้าไปเอาออกมาให้ได้ละ่ ถ้าเราท�ำส�ำเร็จ บางทีคณ
ุ ธิอาจจะนึกชอบ
เราขึ้นมาบ้าง แล้วตอนนั้นหนทางความรักของเราก็คงจะสดใสขึ้น จนอาจ
ลงเอยถึงขั้นแต่งงานกันเลยก็ได้” หญิงสาวกระหยิ่มยิ้มย่องกับความคิดของ
ตัวเอง แล้วคิดวางแผนหาหนทางทีจ่ ะท�ำตัวเป็นสายลับเพือ่ เข้าไปเอาหลักฐาน
มาจากคฤหาสน์ของนายเรืองยศออกมาด้วยตัวเอง โดยลืมนึกถึงข้อเท็จจริง
บางประการว่าเธอไม่ใช่มืออาชีพ และที่เธอก�ำลังคิดอยู่นี้มันเป็นเรื่องเพ้อเจ้อ
ที่ไม่มีทางเป็นไปได้
16 จอมใจสายสืบ

อสรพิษเจ้าเล่ห์

2
“น ายแม่คะ เสร็จจากลองชุดแล้วคุณเรืองยศเขาชวนภัสไป

ดินเนอร์ทโี่ อเรียนเต็ล นายแม่ให้ภสั ไปนะคะ” ศิรภัสสรเอ่ยขออนุญาตเสียงเบา
หลังเพิ่งจะเสร็จจากการลองชุดส�ำหรับใส่ไปประกวดความงามที่ประเทศ
เม็กซิโกในฐานะตัวแทนประเทศเพื่อร่วมชิงชัยมงกุฎนางงามนานาชาติ และ
ก�ำลังเตรียมตัวอยูใ่ นห้องพักเพือ่ ให้ชา่ งภาพถ่ายรูปและบันทึกเทปไปออกข่าว
รายการบันเทิงของแต่ละสถานี
“ไปนัดกันตอนไหน ท�ำไมแม่ไม่เห็นรู้เรื่อง”
“เมื่อสองสามวันก่อนค่ะ ตอนแรกเขาให้เด็กโทร.มา แต่ภัสปฏิเสธ
แล้วตอนหลังเขาเป็นคนโทร.มาเอง ขอร้องว่าอยากรู้จักแล้วก็ทานข้าวด้วย
จริงๆ”
ศิรภัสสรบอกไปแบบนัน้ แต่แท้ทจี่ ริงแล้วเธอเป็นฝ่ายทีห่ าเบอร์โทร.
และติดต่อไป บอกกับเลขาฯ ของเขาว่าตกลงจะทานข้าวด้วยตามค�ำเชิญที่
ท่านเรืองยศเคยขอไว้
“แล้วเขาได้เบอรโ์ ทร.เราได้ยังไง”
“แหม นายแม่ขา เรือ่ งขอเบอรโ์ ทร.นีไ่ ม่เห็นยากเลยนีค่ ะ ยิง่ เขาเป็น
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คนใหญ่คนโตแบบนั้น”
เพรานภาพยักหน้าเห็นด้วย จริงอย่างศิรภัสสรบอก สมัยนี้เรื่องหา
เบอร์โทรศัพท์ไม่ใช่เรื่องยาก และยิ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งการ ไม่ใช่เรื่องยากเลย
สักนิด แต่ที่ส�ำคัญก็คือการพบเจอกันของทั้งสองจะมีอะไรเกิดตามมาบ้าง นี่
ต่างหากล่ะที่เธอเป็นห่วง
“นายแม่เห็นด้วยใช่ไหมคะ”
ค�ำถามของหญิงสาวในสังกัดท�ำให้เพรานภารู้สึกตัว
“ถ้าบอกว่าไม่เห็นด้วยล่ะ ภัสจะยอมยกเลิกนัดครั้งนี้ไหม”
“ภัสไม่อยากเสียค�ำพูดค่ะ”
“ถ้าอย่างนั้นก็ระวังตัวด้วยแล้วกัน เพราะกิตติศัพท์ค�ำร�่ำลือของ
เรืองยศเป็นยังไงคงไม่ต้องบอก”
“ค่ะนายแม่ ภัสจะระวังตัวอย่างที่สุด”
“ดีแล้ว ระวังไว้ตลอด แล้วก็อย่าคิดว่าเราเก่งและสามารถปราบ
งูพิษตัวพ่อได้ เพราะไม่อย่างนั้นเรานั่นแหละจะโดนฉกจนไม่เหลือแม้แต่
ลมหายใจ”
ศิรภัสสรพนมมือไหว้อย่างเรียบร้อย
“ภัสขอบคุณค่ะนายแม่ จะไม่ลมื ว่านายแม่เป็นห่วงและหวังดี แล้ว
ก็ไม่ลืมด้วยว่านายเรืองยศคือคนที่คุณธิเกลียด”
“มันไม่เกี่ยวกันหรอก ไม่ใช่ว่าธิโกรธเกลียดใครแล้วภัสจะต้องเป็น
ไปด้วย งานนี้ถ้าในอนาคตเขาเกิดรักภัสจริงก็ถือว่าภัสโชคดี”
“ค่ะ ภัสจะจ�ำไว้ แต่ภัสไม่ได้หวังไกลไปจนถึงขั้นแต่งงานกันหรอก
ก็แค่ไปตามค�ำเชิญที่เขาออกปากไว้ในวันนั้น”
ศิรภัสสรบอกออกไปตามความจริง แต่ทเี่ ธอไม่ได้บอกอีกอย่างก็คอื
เธอท�ำเพือ่ คนทีเ่ ธอรัก และหวังว่าเขาจะเห็นดีเห็นงามไปกับความคิดในครัง้ นี้
ด้วย
หญิงสาวหมุนตัวเองอยูห่ น้ากระจกเพือ่ ดูความเรียบร้อยของเสือ้ ผ้า
หน้าผม จากนัน้ จึงเดินไปเปิดประตู เมือ่ มีเสียงเคาะเรียกให้ออกไปถ่ายรูป แต่
เธอก็ตอ้ งตกตะลึงเมือ่ มีแจกันดอกกุหลาบสีแดงเข้มขนาดใหญ่ปรากฏอยูต่ รง
หน้า พร้อมกับข้อความบนการ์ดใบเล็ก
18 จอมใจสายสืบ

ส�ำหรับศิรภัสสร ขอบคุณที่ตอบรับดินเนอร์กับผม
เรืองยศ จิรสิน

ร่างเพรียวสมส่วนอยู่ในชุดเดรสแขนกุดรัดรูปสีม่วงพาสเทล เดิน

เยื้องกรายอย่างสง่ายามก้าวเข้ามาในคฤหาสน์หลังงามย่านชานเมืองแถบ
ราชพฤกษ์ของรัฐมนตรีช่วยเรืองยศ จิรสิน โดยมีแม่บ้านผู้ดูแลวัยสามสิบเดิน
น�ำหน้า มีบอดี้การ์ดเดินตามหลังสองคน จากนั้นทั้งหมดมาหยุดยืนอยู่หน้า
ห้องอาหารทีโ่ อ่โถงในสไตล์หลุยส์ แล้วแม่บา้ นก็เอือ้ มมือมาเปิดประตู ผายมือ
ให้เธอเข้าไปในห้อง
“เชิญค่ะ อีกสักพักท่านจะลงมา”
“ขอบคุณค่ะ” ศิรภัสสรเอ่ยเสียงหวาน แล้วก้าวเข้าไปในห้องทีพ่ นื้ ปู
ด้วยหินอ่อนสีเทา โต๊ะอาหารขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางห้อง เก้าอี้มีพนักพิงเป็น
เบาะหนาลวดลายดอกไม้ในสไตล์หลุยส์จากประเทศฝรัง่ เศส บนเพดานแขวน
ช่อแชนเดอเลียร์ชอ่ ใหญ่ แสงไฟสีนวลส่องแวววาวไปทัว่ ดูราวกับห้องนีป้ ระดับ
ด้วยเพชรนิลจินดาราคาแพง
ผู้เป็นแขกของบ้านกวาดตามองไปจนทั่วทั้งห้องที่กว้างขวาง บน
ฝาผนังห้องยังประดับด้วยรูปวาดสีน�้ำมันขนาดใหญ่ของรัฐมนตรีช่วยในชุด
เครือ่ งแบบเต็มยศ ใต้รปู วาดมีเตาผิงขนาดย่อมทีย่ งั คงสะอาดตาเพราะไม่เคย
ผ่านการใช้งาน นอกจากนั้นยังมีเคาน์เตอร์เครื่องดื่มที่มีสุราหลายหลากมาก
ชนิด บนเพดานยังแขวนแก้วคริสตัลชนิดต่างๆ ไวให้
้ เลือกหยิบใช้อีกมากมาย
ใกล้กนั นัน้ เป็นประตูกระจกใสสูงจากพืน้ จรดเพดาน มองออกไปเห็นสวนต้นไม้
ร่มรื่นที่ถูกจัดไว้อย่างสวยงามด้วยนักจัดสวนฝีมือดี มือเรียวสวยจับลูกบิด
ประตูหมุนเปิดออก แล้วพาตัวเองมาหยุดยืนอยูต่ รงระเบียงพืน้ ไม้ บนหลังคาท�ำ
เป็นห้างพักส�ำหรับให้ต้นการเวกได้เลื้อยปกคลุมและส่งกลิ่นหอมฟุ้งไปทั่ว
บริเวณ ถัดจากซุม้ การเวกเป็นหมูต่ น้ ปาล์มทีป่ ลูกติดกับสระว่ายน�้ำรูปวงรี แล้ว
มีรั้วปูนสูงระดับสายตาแบ่งเป็นช่องไฟด้วยลวดลายนางกินรีเปลือยอก
“ชอบบ้านไหมหนูภสั ” เสียงถามจากทางด้านหลังท�ำให้ศริ ภัสสรต้อง
หันไปยิ้มให้อย่างอ่อนหวาน จากนั้นจึงพนมมือขึ้นไหว้อย่างสวยงาม
“สวัสดีค่ะท่าน บ้านสวยมากค่ะ”
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“ผมถามว่าชอบบ้านไหม ไม่ได้ถามว่าบ้านสวยหรือเปล่า”
“ชอบสิคะ ภัสถึงเห็นว่าสวย”
“ปากหวานแบบนี้น่าให้รางวัลจริงๆ เลย” เรืองยศหยอกเล่น พลาง
ไล่สายตาดูเรือนร่างในชุดรัดรูปที่เขาต้องนึกชมอยู่ในใจว่าช่างงามสง่าสมกับ
ต�ำแหน่งรองอันดับหนึ่งนางงามยอดพธูไทยเหลือเกิน
“ขอบคุณส�ำหรับค�ำชมค่ะ แต่ภัสยังไม่อยากได้รางวัล”
“พูดแบบนีย้ งิ่ น่าให้ใหญ่เลยรไหม”
ู้
หนุม่ ใหญ่เดินมายกแขนขึน้ เพือ่
ให้หญิงสาวได้คล้องมือ จากนัน้ จึงพากลับเข้ามาในห้อง ซึง่ อาหารถูกจัดเตรียม
ไว้อย่างพรักพร้อมอยู่ตรงหัวโต๊ะ โดยมีแม่บ้านในชุดเครื่องแบบคนรับใช้จาก
ต่างประเทศคือกระโปรงคลุมเข่าสีด�ำแล้วสวมผ้ากันเปื้อนสีขาวผืนใหญ่ บน
ศีรษะสวมหมวกลูกไมใบเล็
้ กยืนอยู่
“หนูภสั คงไม่รงั เกียจนะทีบ่ า้ นนีอ้ าจจะดูเป็นฝรัง่ ไปสักนิด อันทีจ่ ริง
ผมติดมาจากตอนไปอยูล่ อนดอน เป็นนักเรียนอยูท่ นี่ นั่ เกือบสามสิบปี กลับมา
แล้วก็รู้สึกว่าอะไรๆ มันยังไม่คุ้นชิน ก็เลยสร้างบ้านหลังนี้ขึ้น จ�ำลองมาจาก
บ้านที่โน่น เพื่อร�ำลึกถึงความหลังด้วย” เรืองยศอธิบายยืดยาวเพื่อให้ตัวเอง
ดูดี เพราะจริงๆ แล้วบ้านหลังนี้เขาสั่งท�ำขึ้นเพื่อต้องการอวดความร�่ำรวยของ
เงินทองที่ใช้เท่าไรก็ไม่มีวันหมด
“ไม่ค่ะ ภัสว่าท่านดูมีรสนิยมดีออก”
“หลายคนแล้วที่พูดแบบนี้”
“แสดงว่าที่นี่ต้อนรับแขกพิเศษอยู่บ่อยๆ ใช่ไหมคะ”
เรืองยศหัวเราะชอบใจที่หญิงสาวพูดดักคออย่างรู้ทัน
“แล้วประตูห้องนั้นเปิดไปไหนคะ ภัสชอบจังเลยที่ห้องมีประตูคั่น
กลางเปิดถึงกันได้” รองนางงามคนสวยชี้นิ้วไปยังประตูบานใหญ่ตรงฝาผนัง
ใกล้กับเตาผิง
“ห้องสมุดแล้วมันก็เป็นห้องท�ำงานของผมด้วย เดี๋ยวถ้าทานข้าว
เสร็จแล้ว ผมจะพาทัวร์บ้านดีไหม”
“ดีค่ะ แต่ท่านท�ำงานที่บ้านด้วยเหรอคะ ความจริงภัสว่างานที่
กระทรวงก็น่าจะเยอะแล้วนะ” แขกของบ้านรั้งข้อมือเจ้าของบ้านให้เดินไปยัง
ประตูห้อง
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“ท�ำสิ จะบอกให้ว่าถึงผมจะเป็นรัฐมนตรีช่วย แต่ว่างานเยอะกว่า
ท่านรัฐมนตรีจริงๆ ซะอีก”
“ภัสก็ว่าอย่างนั้นแหละค่ะ แต่ก่อนทานข้าวขอภัสชมห้องนี้ก่อน
ได้ไหมคะ”
“ได้สิ คนสวยขอร้องทั้งทีท�ำไมจะให้ไม่ได้ล่ะ” เรืองยศยิ้มกรุ้มกริ่ม
หมุนลูกบิดแล้วเปิดประตูออกจนกว้าง เพื่อให้หญิงสาวได้เห็นภายในห้องที่
กว้างขวางซึ่งปิดไฟมืด แต่กระนั้นก็ยังมองเห็นโต๊ะและเก้าอี้ท�ำงานตัวใหญ่
ตัง้ อยู่ ริมหน้าต่าง เหนือโต๊ะขึน้ ไปเป็นภาพถ่ายของเจ้าของบ้านในชุดสูทราคา
แพงยืนอยู่หน้าหอไอเฟลของประเทศฝรั่งเศส ส่วนฝาผนังด้านตรงข้ามเป็นตู้
สูงจรดเพดาน มีหนังสือถูกจัดเรียงไว้ภายในอย่างเป็นระเบียบ
“เห็นแล้วน่านอนอ่านหนังสือจังค่ะ”
“ถ้าอยากอ่านเดีย๋ วค่อยมาอ่าน ผมว่าเราไปทานข้าวกันก่อนดีกว่า”
เรืองยศจับข้อมือของศิรภัสสรให้เดินกลับมานัง่ ลงบนเก้าอีน้ วมหนา
นุม่ ด้านขวามือของเก้าอีห้ วั โต๊ะ จากนัน้ เขาจึงทรุดนัง่ ตาม เพียงแค่นนั้ แม่บา้ น
ก็ขยับตัวเพื่อเข้ามาจะท�ำหน้าที่ตักข้าวใส่จานให้ แต่หนุ่มใหญ่ยกมือห้ามไว้
“ไม่ต้อง ฉันจัดการเอง ออกไปได้”
คนเป็นนายออกปากไล่เพียงแค่นั้น แม่บ้านก็ออกไปอย่างรู้หน้าที่
มีเพียงบอดี้การ์ดสองคนที่ยืนกุมมือนิ่งอยู่ตรงประตู
“แกสองคนด้วย”
“แต่ว่า…”
“ไม่มีแต่ ฉันดูแลตัวเองได้”
“ผมแค่ท�ำตามหน้าที่ครับ เพราะถ้ามีอะไรขึ้นมา ผมจะได้ช่วยท่าน
ทัน” บอดี้การ์ดวัยกลางคนค้อมตัวลงอย่างนอบน้อม
“แกเห็นแขกของฉันเป็นคนร้ายไปตั้งแต่เมื่อไร ระวังไว้บ้างนะ”
เรืองยศชี้หน้าคาดโทษ ท�ำให้บอดี้การ์ดยอมถอยออกจากห้องไป
อย่างจ�ำใจ
“ภัสว่าเป็นหน้าที่ของเขานะคะ”
“ผมรู้ แต่มันก็ต้องดูกาลเทศะบ้างสิว่าตอนนี้ผมอยู่กับใคร แล้วอยู่
ที่ไหน” รัฐมนตรีช่วยคุยโอ่ เพื่อให้ตัวเองดูดีในสายตาของหญิงสาวคราวลูก
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“แล้วท่านหายโมโหหรือยังคะ”
“หนูภัสถามเสียงแบบนี้จะบอกว่ายังไม่หายได้ยังไงล่ะ จริงไหม”
เรืองยศพูดกลั้วหัวเราะพลางเอื้อมมือจะหยิบโถข้าวใบเล็ก แต่ถูก
หญิงสาวเอื้อมไปหยิบเสียก่อน
“ให้ภัสท�ำดีกว่าค่ะ”
“ขอบใจหนูภัสมากเลยนะ หนูท�ำให้แบบนี้ท�ำให้ผมนึกอยากจะมี
แม่บ้านขึ้นมาแล้วสิ”
“แหม แม่บา้ นในบ้านนีก้ ต็ งั้ เยอะแยะนีค่ ะ” ศิรภัสสรแสร้งกลอกตา
ไปมาล้อเลียน แต่ที่แท้เธอก�ำลังส�ำรวจกล้องวงจรปิดที่จะต้องมีอยู่ในห้องนี้
พลางใช้ทัพพีตักข้าวใส่จานให้ท่านรัฐมนตรีช่วย
“หนูภัสมามุกนี้ผมไปไม่ถูกเลย”
“ถ้าอย่างนั้นทานผัดปลาเปรี้ยวหวานดีกว่านะคะ น่าจะใช่เนอะ
หน้าตามันคล้ายๆ เมนูทเี่ ขาท�ำกันในทีว”ี มือเรียวสวยใช้ชอ้ นกลางตักชิน้ ปลา
สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋าทีท่ อดจนเหลือง แล้วราดด้วยพริกหวานสีแดงสีเขียว คลุกเคล้า
มากับมะเขือเทศ สับปะรด และหอมหัวใหญ่
“ใช่จ้ะ เมื่อกี้แม่บ้านรายงานแล้วว่าวันนี้มีต้มย�ำกุ้ง ผัดปลากะพง
เปรีย้ วหวาน แล้วก็กุ้งพริกไทยกระเทียม เนื้อแดดเดียวทอด”
“น่าทานทั้งนั้นเลยนะคะ แต่ท่านคงไม่ว่านะคะถ้าภัสจะทานอย่าง
ละนิดละหน่อย เพราะภัสต้องเตรียมตัวไปประกวดนางงามนานาชาติทเี่ ม็กซิโก
ต่อ”
“จริงสิ หนูภัสจะไปกี่วันเหรอ ผมคงคิดถึงแย่เลย” เรืองยศท�ำหน้า
ละห้อย เพราะก�ำลังคิดว่าจะหาทางเชยชมแม่นางงามคนสวยนีใ้ หได
้ ในเร็
้ ววัน
“ประมาณหนึง่ เดือนค่ะ แต่ขอบคุณทีท่ า่ นคิดถึงภัสนะคะ ความจริง
ภัสเริ่มเบื่อการประกวดนางงามเต็มทีแล้วค่ะ นี่ถ้าไม่ติดว่านายแม่มีบุญคุณ
กับภัสมากนะ ภัสคงขอสละสิทธิ์”
“หรือว่าหนูภัสจะไม่ไปประกวด สละต�ำแหน่งเลยไหม แล้วเอาเงิน
ให้เพรานภาไป”
“ท่านคะ ภัสจะเอาเงินที่ไหนไปให้ล่ะคะ”
“เงินที่ผมไง ผมมีเยอะ ผมจัดการให้เอาไหม เท่าไรก็ได้” คนพูดถูก
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หญิงสาวคราวลูกชม้ายชายตาค้อนให้ด้วยท่าทางน่าหมั่นไส้
“ท่านขา ถ้าท�ำแบบนั้นก็เท่ากับว่าภัสมาเป็นหนี้ท่านแทน”
“ผมไม่คิดดอกหรอก ขอแค่หนูภัสมาเป็นเพื่อนผมทานข้าว หรือ
ไปช็อปปิ้ง หรือบินไปเที่ยวยุโรปกันแค่นั้น”
“คูค่ วง คูน่ อนชัว่ คราวใช่ไหมคะ” ศิรภัสสรแสร้งถามเสียงเครือ พลาง
วางช้อนส้อมแล้วหยิบแก้วน�้ำขึ้นจิบ
“หนูภัสอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นสิ แต่ไหนๆ เราก็พูดเรื่องนี้กันแล้ว
ผมก็เลยอยากจะเสนอให้หนูภสั ลองเก็บไปคิดดู บอกตรงๆ ว่าผมพอใจหนูภสั
มาก อยากให้หนูภสั มาอยูก่ บั ผม ผมจะมีบา้ นมีรถมีเงินเดือนใหใช้
้ อย่างสบายๆ
ไปไหนก็มีบอดี้การ์ดคอยตามรับใช้ หรือถ้าอยากจะไปช็อปปิ้งเมืองนอกก็จะ
พาไป อยากไปยุโรปหรืออเมริกา ผมก็ให้ไป แล้วถ้าผมว่างผมก็จะไปด้วย”
“ท่านท�ำแบบนี้กับพวกผู้หญิงมาแล้วกี่คนคะ”
“กีค่ นอย่ารูเ้ ลย แต่ผมก็ไม่เคยทอดทิง้ แล้วก็สง่ เสริมให้เขาได้ดเี สมอ
หากว่าเขาจะอยากไปจากผมเมื่อไร ผมก็ให้ไป ไม่เคยรั้งไว้”
“เพราะท่านเบื่อน่ะสิคะก็เลยจะหาคนใหม่มาทดแทน”
เรืองยศหัวเราะชอบใจ เขาเข้าใจว่าหญิงสาวก�ำลังต่อรองขอขึ้น
ค่าตัวอย่างแน่นอน
“เดือนละสามแสนบาทพอใจไหม”
“แล้วถ้าภัสบอกว่าอยากอยู่ที่นี่ด้วยล่ะ”
เจ้าของบ้านหัวเราะเสียงปร่า เขาลุกเดินไปยังเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม
แล้วรินบรั่นดีใส่แก้วสองใบ จากนั้นถือเดินกลับมาหาหญิงสาว
“ถ้าอยากอยู่ที่นี่ก็ต้องลองโน้มน้าวผมดูสิ หวังว่าคงรู้นะว่าจะต้อง
ใช้อะไรท�ำให้ผมเห็นด้วย” มือหนายื่นแก้วบรั่นดีให้หญิงสาว ศิรภัสสรรับมา
วางไว้พลางลุกยืน
“ภัสขอโทษนะคะที่ท�ำให้ท่านเข้าใจผิด ภัสไม่ใช่ผู้หญิงที่จะมาพูด
ต่อรองเพือ่ ขึน้ ค่าตัวให้ตวั เอง ทีภ่ สั มาทานข้าวด้วยในวันนีเ้ ป็นเพราะภัสรูส้ กึ ดี
กับท่านจริงๆ แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาเจอข้อเสนอแบบนี้ ภัสขอตัวกลับก่อนค่ะ”
รองนางงามยอดพธูไทยพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม ท�ำให้เรืองยศ
ถึงกับสะอึกและคิดว่าตัวเองก�ำลังเดินเกมผิด เพราะเขาไม่ควรรีบร้อนท�ำให้
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ไก่ตื่นก่อนที่มันควรจะเป็น
“โอ้ หนูภสั ผมขอโทษ อย่าเพิง่ ไป” เรืองยศแตะต้นแขนหญิงสาวไว้
อย่างหลวมๆ เพียงแค่นนั้ ก็ทำ� ให้เขารูส้ กึ ถึงความนุม่ นวลหอมหวานน่าลิม้ ลอง
ของนางงามคนสวยขึ้นมาไดในทั
้ นที
“ภัสขอตัวค่ะท่าน ภัสต้องไปฝึกพูดภาษาอังกฤษอีกค่ะ” ศิรภัสสร
เบีย่ งตัวเองออกจากการเกาะกุมนัน้ เริม่ รูส้ กึ หวาดกลัวขึน้ มา หากว่าเธอจะโดน
ย�่ำยีในคืนนี้และคงไม่มีใครมาช่วยเธอได้ทัน และที่ส�ำคัญเธอคงจะไม่เหลือ
ความสาวกลับไปให้คนที่เธอรักอย่างแน่นอน
“ไม่ได้ เรายังพูดกันไม่จบ”
“พูดอะไรคะ ก็ภัสไม่ต้องการข้อเสนอของท่านนี่คะ”
“แล้วถ้าผมจะเสนอขอหมั้นหนูภัสไว้ก่อนล่ะ”
“แล้วท่านก็จะถอนหมั้นภัสในวันข้างหน้า เพราะว่าท่านกินภัสเป็น
ขนมหวานไปแล้ว”
“หนูภัสนี่ละนะช่างรู้ทันไปหมดเลย จะบอกให้ว่าผมไม่เคยต้องยื่น
ข้อเสนอนานๆ แบบนี้กับผู้หญิงคนอื่นมาก่อน แล้วก็จะขอพูดตรงๆ ด้วยว่า
ผมไม่เคยปล่อยผูห้ ญิงคนไหนทีม่ ากินข้าวกับผมทีบ่ า้ นครัง้ แรกให้กลับไปโดยที่
ผมไม่ได้ท�ำอะไรเลยสักคน แต่เพื่อเป็นการให้เกียรติหนูภัส เอาอย่างนี้ดีกว่า
คืนนี้ผมจะให้หนูภัสกลับ แต่หนูภัสต้องสัญญาว่าจะยินดีให้ผมเลี้ยงดูส่งเสีย
ตามข้อตกลงที่ผมบอกก่อนหน้านี้ แต่ถ้าไม่ คืนนี้หนูภัสก็จะไม่ได้กลับบ้าน
แล้วก็ไม่ตอ้ งเอาเพรานภามาอ้างให้ผมกลัวหรือเกรงใจ เพราะผมก็มวี ธิ จี ดั การ
สองแม่ลกู นัน่ ไดไม่
้ ยาก” เรืองยศขูด่ ว้ ยน�ำ้ เสียงเรียบเรือ่ ย แต่สหี น้าและแววตา
นัน้ จริงจังจนหญิงสาวนึกกลัว ด้วยเขาคงเชือ่ มัน่ ว่าจะจัดการทุกอย่างไดโดยที
้ ่
ไม่มีใครสามารถท�ำอะไรเขาได้
“แล้วถ้าหนูภสั คิดว่าออกไปจากทีน่ แี่ ล้ว จะหนีไปไหนไกลๆ หรือว่า
จะหาใครช่วยก็ตาม ผมบอกไว้เลยว่าไม่มใี ครเอาผิดผมได้ และไม่มใี ครหนีผม
ได้พ้น”
“ภัสคงไม่มีทางเลือกใช่ไหมคะ” หญิงสาวถามเสียงเครือ พลางนึก
สมน�้ำหน้าตัวเองที่คิดอะไรไม่เข้าท่า
“อยากจะบอกว่าไม่มี แต่เห็นแก่หนูภัสที่เป็นเด็กในคอนโทรลของ
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เพรานภา ผมจะให้หนูภัสพักอยู่ที่นี่ก็แล้วกัน”
“ถ้าอย่างนัน้ ขอภัสท�ำใจหน่อยได้ไหมคะ ขอเวลาภัสสักพักเพือ่ ท�ำตัว
ให้คุ้นเคยกับท่าน”
“กี่วัน”
“สองสัปดาห์ค่ะ เพราะภัสจะต้องบอกนายแม่ แล้วก็ต้องขอสละ
ต�ำแหน่งกับกองประกวด ไหนจะต้องชี้แจงกับสื่อมวลชนอีกว่าท�ำไมถึงสละ
ต�ำแหน่ง ตอนนีภ้ สั มืดแปดด้านไปหมด ไม่รจู้ ะแก้ตวั กับพวกนักข่าวอย่างไรดี
ว่ามีสาเหตุมาจากอะไร” ศิรภัสสรทรุดลงนัง่ บนโซฟาตัวยาวริมหน้าต่าง เพราะ
มองไม่เห็นทางทีจ่ ะช่วยตัวเองให้พน้ จากงูพษิ ตัวพ่อตามทีน่ ายแม่บอกไวไปได้
้
ก๊อก...ก๊อก...
เสียงเคาะประตูดังขัดการสนทนาขึ้นเสียก่อน ท�ำให้เรืองยศต้อง
ตวาดถามออกไป
“ใคร มีอะไร”
“ผมทองก้อนครับ”
ชื่อของลูกน้องคนสนิทแว่วมาให้ได้ยิน เจ้าของบ้านจึงต้องหันมา
บอกหญิงสาว
“หนูภัสนั่งคิดหาค�ำตอบให้ผมอยู่ในนี้ไปก่อนนะ ลูกน้องมันมีอะไร
มาเซอร์ไพรส์ผมก็ไม่รู้”
“ค่ะท่าน ขอบคุณท่านมากด้วยค่ะที่ยังใหโอกาสภั
สได้เลือก”
้
“ก็เพราะหนูภัสพูดง่ายอย่างนี้น่ะสิ ผมถึงได้ลงทุนกับหนูภัสมาก
ขนาดนี้ เอาเป็นว่านัง่ เล่นไปเรือ่ ยๆ ก่อน หรือถ้าอยากกลับบ้านเมือ่ ไรก็ออกไป
บอก ลูกน้องผมจะไปส่งหนูภัสจนถึงบ้าน หลังจากนั้นสองสัปดาห์ผมจะส่ง
รถไปรับที่บ้าน โอเคไหม”
ศิรภัสสรยิม้ หวาน พลางพยักหน้ารับด้วยดวงตาทีเ่ ต็มไปด้วยความ
วิตกกังวล เธอมองร่างหนุม่ ใหญ่ออกจากประตูหอ้ งไปอย่างใช้ความคิด เพราะ
รู้ดีว่างานนี้เธอหาโอกาสรอดได้ยาก หรือถ้าจะขอให้คุณธิของเธอช่วย ก็คงจะ
เป็นการหาเรื่องเดือดร้อนให้เขา ยิ่งคิดยิ่งหนักใจจนหญิงสาวต้องถอนหายใจ
แล้วตัดใจลุกยืนเพือ่ จะกลับบ้าน แต่เมือ่ หันไปมองยังประตูทกี่ นั้ กลางระหว่าง
ห้องอาหารกับห้องสมุด หญิงสาวก็ต้องเหลียวหน้าเหลียวหลัง เมื่อไม่เห็นใคร
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อยู่ในห้องนี้จึงรีบเดินตรงไปในทันทีด้วยความหวังว่าอาจมีบางอย่างที่คุณธิ
สามารถใช้เป็นหลักฐานได้บ้าง

เสียงหมุนลูกบิดประตูห้องท�ำงานดังขึ้นเพียงเบาๆ ท�ำให้ชายใน

ชุดด�ำทีแ่ ฝงกายอยูใ่ นห้องและเพิง่ จะหมุนเปิดตูเ้ ซฟได้สำ� เร็จต้องรีบแอบเข้าไป
ในม่านหนาหนักของหน้าต่างบานใหญ่ จากนั้นจึงค่อยๆ ปีนออกทางระเบียง
หลัง ทิ้งตัวลงสู่เบื้องล่างโดยไม่มีใครเห็น ปล่อยให้ผู้ที่แอบเข้าไปในห้องต้อง
ฉงนสนเท่หก์ บั ประตูตเู้ ซฟทีเ่ ปิดค้าง จึงเป็นโอกาสให้ศริ ภัสสรได้หยิบทุกอย่าง
ออกมา แล้วจัดแจงใชโทรศั
้ พท์มือถือถ่ายทุกอย่างเก็บไว้ จากนั้นจึงเก็บเข้าที่
ไม่ลืมที่จะปิดประตูเซฟอย่างเดิม แล้วรีบเปิดประตูกลับเข้าไปในห้องอาหาร
ภายในเวลาไม่ถึงห้านาที

“ผมไม่เข้าใจ แม่อนุญาตให้ภัสไปบ้านไอ้งูพิษนั่นได้ยังไง”

พิธิวัฒน์เอ่ยอย่างหัวเสีย ในตอนค�่ำเมื่อเขากลับมาบ้านซึ่งตั้งอยู่ที่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และเขาใช้มันเป็นส�ำนักงานของพรหมพิริยะ
ซีเคียวริตแี้ อนด์การ์ด รวมถึงเป็นค่ายเก็บตัวนางงามของมารดาด้วย ชายหนุม่
รู้จากมารดาว่าศิรภัสสรมีนัดกินข้าวกับเรืองยศ
“ตอนแรกเขาบอกแม่ว่าจะไปโอเรียนเต็ล”
“ถึงจะเป็นโอเรียนเต็ลก็ยังไม่สมควรปล่อยให้ไปอยู่ดีครับแม่”
ร่างสูงล�่ำเดินไปมาอยู่กลางห้องโถงของบ้านพัก เพราะนึกร้อนใจ
เป็นห่วงหญิงสาวกลัวจะไม่รอดพ้นปากเหยี่ยวปากกาออกมาได้
“ผมรูน้ สิ ยั นายเรืองยศดี ว่าเขาจะไม่ปล่อยผูห้ ญิงกลับบ้านโดยทีเ่ ขา
ไม่ได้ท�ำอะไรเธออย่างเด็ดขาด แล้วนี่ภัสจะเอาตัวรอดได้แค่ไหน”
“โทร.ไปดีไหมลูก อย่างน้อยมันยังช่วยขัดจังหวะนายเรืองยศได้บา้ ง”
แต่พิธิวัฒน์ยังไม่ทันได้ออกความเห็น พลันได้ยินเสียงรถยนต์แล่น
เข้ามาภายในอาณาเขตที่กว้างขวางของบ้าน เขาเดินลิ่วออกไปด้วยความ
ร้อนใจ
“คุณธิ!” ศิรภัสสรเรียกชายหนุ่มด้วยความตื้นตัน เมื่อเห็นร่างสูงล�่ำ
เดินลงจากบ้านพักตรงมาด้วยสีหน้าท่าทางร้อนใจอย่างเห็นได้ชัด ท�ำให้คนที่
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แอบหลงรักเขาข้างเดียวแทบจะโผเข้ากอด หากว่าชายหนุ่มจะหยุดทักทาย
แต่เขากลับเดินเลยไปยังรถยนต์คันงามที่มีเพียงแค่คนขับรถสูงวัยนั่งอยู่หลัง
พวงมาลัย
“สารวัตร สบายดีนะครับ” วิชิตกดปุ่มเลื่อนบานกระจกลงทักทาย
อดีตลูกน้องของเจ้านายที่เดินมาหาด้วยสีหน้าท่าทางเคร่งเครียด
“ลุงชิต เลิกเรียกผมว่าสารวัตรเสียที” พิธิวัฒน์ต้องเก็บอารมณ์
หงุดหงิดไว้ในใจ เมือ่ เห็นคนขับรถสูงวัยทีร่ จู้ กั มักคุน้ นิสยั ใจคอเป็นอย่างดีเป็น
ผู้ขับรถมาส่งหญิงสาวแทน
“คนเคยเป็นต�ำรวจ ยังไงมันก็ยังมีสง่าราศีให้เห็นอยู่ดีแหละครับ”
“ว่าแต่ลุงชิตเถอะ ผมรู้นะว่าเจ้านายของลุงเรียกใช้ลุงเพื่อจะมาส่ง
ภัสที่นี่โดยเฉพาะ”
“สารวัตรยังเดาใจนายท่านเก่งเหมือนเดิม เอาเป็นว่าลุงก็เป็นแค่
คนขับรถ มีหน้าที่ท�ำตามค�ำสั่งของเจ้านาย ส่วนมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้น คงต้อง
ถามหนูภัสเอาเองละมั้ง ลุงไปละ”
อดีตสารวัตรจ�ำใจพยักหน้าเห็นด้วย เขายืนรอจนรถยนต์คนั หรูแล่น
ออกจากรั้วบ้าน โดยมีพนักงานรักษาความปลอดภัยท�ำหน้าที่เปิดปิดประตู
ร่างสูงล�่ำหันกลับมาเพื่อจะเดินเข้าบ้าน แล้วเขาก็ต้องเลิกคิ้วสูงเมื่อเห็นว่า
รองนางงามยอดพธูไทยยังคงยืนคอย
“คุณรูไหมว่
้ าท�ำให้แม่ของผมเป็นห่วงแค่ไหน”
“ภัสขอโทษค่ะ”
“ช่างเถอะ คุณปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้ว” พิธิวัฒน์บอกเสียงเรียบ
เขาเดินหลีกหญิงสาวเข้าไปภายในตัวบ้าน ปล่อยให้ศิรภัสสรมองตามด้วย
ค�ำถามที่เกิดขึ้นว่า หากเขารู้ว่าเธอเป็นพยานปากเอกที่จะเอาผิดนายเรืองยศ
ได้นั้น เขาจะท�ำดีกับเธอมากน้อยแค่ไหน
“ภัส เป็นยังไงบ้าง ปลอดภัยดีใช่ไหม” นายแม่ของศิรภัสสรเอ่ยถาม
ด้วยความเป็นห่วง ท�ำให้หญิงสาวที่เพิ่งจะก้าวเข้ามาในห้องกลั้นน�้ำตาเอาไว้
ไม่อยู่ เธอโผเข้าซบอกของเพรานภาด้วยความเสียใจ
“ยายภัส บอกแม่มาเดี๋ยวนี้ว่าเกิดอะไรขึ้น”
“ตกลงคุณเป็นอะไรกันแน่ภสั นายเรืองยศเขาท�ำอะไรคุณหรือเปล่า”
โมริสา 27

อดีตนายต�ำรวจถามแทรกขึ้นเมื่อเห็นอาการร�่ำไห้ของหญิงสาว
“ปะ...เปล่าค่ะ ไม่มีอะไรเกิดขึ้น”
“อ้าว แล้วร้องไห้ทำ� ไม” เพรานภาดันร่างของศิรภัสสรออก เพือ่ มอง
หน้าหาค�ำตอบที่แท้จริง
“หรือว่าคุณโดนเขาขู่มา เลยไม่กล้าพูดอะไรแบบนั้นหรือเปล่า”
“ไม่คะ่ ไม่มอี ะไรจริงๆ ค่ะคุณธิ” คนพูดก้มลงเช็ดน�ำ้ ตาด้วยกระดาษ
ทิชชูในกล่องที่ชายหนุ่มหยิบยื่นให้อย่างมีน�้ำใจ
“แล้วกันสิยายภัส ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่ๆ นะ เพราะไม่อย่างนั้นถ้า
กองประกวดมารู้ทีหลังว่าเราด่างพร้อยละก็ เราจะเดือดร้อน”
“จริงๆ แล้วภัสโดนคุณเรืองยศขู่มาน่ะค่ะ” หญิงสาวอ้อมแอ้มตอบ
เสียงเบา ไม่กล้าเงยหน้าขึน้ สบตาสองแม่ลกู โดยเฉพาะเจ้าของดวงตาคมกริบ
บาดใจคู่นั้น เธอแน่ใจว่าตอนนี้มันคงจะมีไฟสักร้อยกองสุมอยู่ในนั้นด้วย
“มันขูว่ า่ ถ้าไม่ยอมมีอะไรกับมันในคืนนีแ้ ล้วจะต้องเดือดร้อนใช่ไหม
รวมถึงมันขู่ว่าจะท�ำร้ายคนในครอบครัวให้หมดด้วยหรือเปล่า”
ศิรภัสสรพยักหน้ารับกับค�ำถามของอดีตนายต�ำรวจแต่โดยดี
“แล้วเขาปล่อยให้คุณรอดมาได้ยังไงล่ะ”
“ตาธิ ท�ำไมถามอะไรแบบนัน้ ลูก” เพรานภาปรามลูกชาย เพราะนึก
เป็นห่วงนางงามของเธอที่ยังไม่ยอมบอกความจริงให้รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ศิรภัสสรเม้มปากแน่นด้วยความน้อยใจทีช่ ายหนุม่ ไม่เคยเห็นความ
รักความภักดีที่ซ่อนอยู่ในแววตาของเธอเลยสักนิด
“ผมต้องถาม เพราะปกติไอ้เรืองยศมันเคยปล่อยผูห้ ญิงให้ออกจาก
บ้านมันมาง่ายๆ ที่ไหนล่ะครับแม่”
“คุณธิพดู ถูก แต่ภสั ต่อรองค่ะว่าขอกลับมาเคลียร์เรือ่ งกองประกวด
สองสัปดาห์ แล้วจากนั้นเขาจะส่งรถมารับพาไปอยู่กับเขาที่บ้าน”
หญิงสาวโพล่งออกไปด้วยความเสียใจ โดยไม่ได้พดู เรือ่ งหมัน้ หมาย
ที่นายเรืองยศยื่นข้อเสนอมาให้ เพราะเธอหวังจะเห็นแววตาร้อนรนทนไม่ได้
กับเรือ่ งทีเ่ กิดขึน้ แล้วเขาก็จะร้อนใจจนนัง่ ไม่ตดิ เพราะคิดหาทางช่วยเหลือเธอ
ให้พ้นจากเงื้อมมือของผู้มีอ�ำนาจ แต่สิ่งที่รองนางงามยอดพธูไทยได้รับก็คือ
ค�ำต่อว่ากับแววตาเย็นชา
28 จอมใจสายสืบ

“ค�ำพูดของคุณมันไม่ได้ต่อรองหรอก อย่าส�ำคัญตัวผิดเลย”
“เอาละๆ พอแล้วๆ แม่ว่าคืนนี้เราต่างก็ใช้อารมณ์ด้วยกันทั้งนั้น
ไปยายภัส ไปนอนได้แล้ว พรุ่งนี้ค่อยมาปรึกษาหารือกันว่าจะเอาอย่างไรกับ
เรื่องนี้ดี”
“แต่ว่าภัส”
“ผมว่าคุณท�ำตามทีแ่ ม่ผมบอกดีกว่า” พิธวิ ฒ
ั น์ขดั คอ ท�ำให้ศริ ภัสสร
จ�ำต้องรับค�ำแล้วเก็บค�ำพูดทีเ่ ธอจะบอกเขาถึงเรือ่ งหลักฐานทีไ่ ด้มา ด้วยคิดว่า
วันพรุ่งนี้ก็ยังมีโอกาสบอกเรื่องนี้ให้เขารู้ได้
พิธวิ ฒ
ั น์มองตามมารดากับหญิงสาวเดินออกจากห้องไปด้วยความ
เป็นห่วง เพราะรู้ดีว่างานนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ ที่จะหลีกเลี่ยงให้พ้นจากอ�ำนาจ
บาตรใหญ่ของอสรพิษเจ้าเล่ห์อย่าง เรืองยศ จิรสิน อย่างแน่นอน
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ค�ำสั่ง!

3
ก๊ อก...ก๊อก...

เสียงเคาะประตูหอ้ งส่วนตัวภายในคฤหาสน์หลังใหญ่ทำ� ให้เรืองยศ
ที่ก�ำลังนั่งทอดตัวเหยียดยาวอยู่บนโซฟาราคาแพง โดยมีหญิงสาวหุ่นเซ็กซี่
กอดเคล้าเคลียอยู่ในอ้อมแขน มืออีกข้างก็ถือแก้วบรั่นดีจิบนึกหงุดหงิด เมื่อ
โดนขัดจังหวะความส�ำราญยามค�่ำ
“นายท่านครับ”
“วะ อะไรนักหนาวะไอ้ทองก้อน” คนเป็นนายตวาดถามออกไป
เพราะก�ำลังอยู่ในช่วงอารมณ์สุนทรีย์กับหญิงสาวที่ก�ำลังกอดเคล้าเคลียกับ
เสียงเพลงจากเครื่องเสียงราคาแสนแพง
“ผมมีเรื่องส�ำคัญจะรายงาน ขอเชิญที่ห้องท�ำงานด้วยครับ”
ทองก้อนผูเ้ ป็นเลขาฯ คนสนิทบอกอย่างนอบน้อมอยูต่ รงหน้าประตู
“เอาไว้พรุง่ นีเ้ ถอะ แกไม่เห็นเหรอว่าฉันก�ำลังยุง่ ” คนบอกว่ายุง่ ก�ำลัง
สูดดมความหอมจากเนินหน้าอกของหญิงสาวอย่างมัวเมา
“ผมคิดว่าวันนี้ดีกว่าครับ”
ค�ำบอกนัน้ ท�ำให้เรืองยศต้องตัดใจปล่อยหญิงสาวคราวลูกออกจาก
30 จอมใจสายสืบ

อ้อมแขน แล้วลุกยืนแล้วเสยผมตัวเองลวกๆ ด้วยความไม่พอใจ
“ไป แล้วถ้าเรื่องไม่ส�ำคัญจริงละก็ แกโดนแน่ๆ”
“ครับผม” ทองก้อนเปิดประตูหอ้ งส่วนตัว รอจนเจ้านายก้าวออกจาก
ห้อง แล้วเดินตามไปยังห้องท�ำงาน โดยมีลูกน้องเปิดปิดประตูให้ตลอดเวลา
“เชิญที่โต๊ะเลยครับ ผมจะให้นายท่านดูภาพจากกล้องวงจรปิด”
“เกิดอะไรขึ้น บอกฉันหน่อยเถอะ”
“ผมคิดว่าคุณศิรภัสสรแอบมาขโมยข้อมูลบางอย่างไปครับ”
“หมายความว่ายังไง!” ถามแล้วก็ต้องขมวดคิ้วมุ่น พลางมองไปยัง
หน้าจอคอมพิวเตอร์เครื่องใหญ่บนโต๊ะ
“เธอแอบเข้ามาในห้องนี้ แล้วถ่ายรูปสมุดบัญชีตา่ งๆ ในตูเ้ ซฟครับ”
“ฉิบ…มันเกิดขึ้นได้ยังไง แล้วมันเปิดตู้เซฟได้ด้วยเหรอ!” เรืองยศ
รีบลุกไปยังรูปสีน�้ำมันบานใหญ่เหนือเตาผิง เขาเลื่อนมันออก จากนั้นใส่รหัส
ด้วยการหมุนตามตัวเลขทีต่ งั้ ไว้ เพียงครูเ่ ดียวประตูเซฟก็เปิดออกอย่างง่ายดาย
มือหยาบกร้านหยิบสมุดบันทึกรายการต่างๆ ออกมาส�ำรวจว่าอยู่ครบหรือไม่
“ไม่มอี ะไรหาย แต่ฉนั ก�ำลังงงว่าเปิดตูเ้ ซฟได้ยงั ไง หรือว่าไอธิ้ มนั ใช้
มา” คนพูดขบกรามข่มความโมโหที่แล่นเป็นริ้วๆ อยู่ภายใน เพราะเขารู้สึกว่า
ก�ำลังถูกลูบคมถึงถิ่น
“มีคนมาเปิดตูเ้ ซฟทิง้ เอาไว้ครับ แต่ผมยังหาตัวไม่ได้ ท่านดูในภาพ
วงจรปิดสิครับ จะเห็นเงาตะคุม่ ๆ อยูต่ รงด้านหน้ารูป ผมคิดว่ามันคงก�ำลังเปิด
ตู้เซฟ แล้วคุณศิรภัสสรเข้ามาพอดี มันเลยต้องหนีก่อน”
“แสดงว่านังตัวดีมันมาเพื่อฉกข้อมูลไปให้ไอ้ธิ!” เรืองยศตบมือลง
บนโต๊ะด้วยความโมโห เมือ่ ดูภาพจากกล้องวงจรปิดเสร็จ จ�ำได้วา่ เมือ่ คืนก่อน
หญิงสาวออกจากห้องกินข้าวมาแจ้งลูกน้องของเขาว่าจะกลับบ้าน หลังจาก
ที่เขาออกมาจากห้องเพียงแค่สิบนาที นี่แสดงว่าช่วงที่เขาก�ำลังต้อนรับท่าน
รัฐมนตรีอยู่ที่ห้องรับแขก แม่รองนางงามยอดพธูตัวดีกลับลักลอบเอาข้อมูล
จากเขา ทั้งที่เขาตั้งใจจะเลี้ยงดูให้ออกนอกหน้าด้วยซ�้ำ
“ฆ่ามัน ส่งคนไปฆ่านังคนทรยศ แล้วเอาหลักฐานนั้นมาให้ได้!”
“แล้วสองแม่ลูกนั่นล่ะครับ”
“เชือดไก่ให้ลิงดูก่อน ยังบุ่มบ่ามไม่ได้ เดี๋ยวจะเป็นข่าวมากกว่านี้
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ส่งหยกไป ท�ำให้เหมือนมันฆ่าตัวตาย” เรืองยศสัง่ เสียงเข้มด้วยสีหน้าเหีย้ มเกรียม
“ให้หยกแฝงตัวอยู่ในนั้นเลย ซ่อนตัวจากต�ำรวจด้วย แล้วคอยสืบ
ข่าวไอ้สารวัตรตัวแสบว่ามันจะใช้อะไรมาท�ำลายฉัน”
“ผมนึกว่าจะส่งรถไปรับมาให้ท่านเชือดที่นี่ก่อน”
“จะบ้าหรือไง ไอธิ้ มนั ฉลาดเป็นกรดแบบนัน้ คิดหรือว่าจะไม่หาทาง
ป้องกันคนของมัน ฉันไม่เสียดายหรอกผู้หญิงคนเดียว หาดีกว่านั้นยังได้เลย
จัดการให้เรียบร้อยด้วย”
คนเป็นนายเดินออกจากห้องไปด้วยอาการฉุนเฉียว ท�ำให้ทองก้อน
ต้องรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทร.สั่งงาน แค่ไม่กี่นาทีก็ได้ยินทางปลายสาย
รับปากรับค�ำว่าจะไม่ท�ำให้ผิดหวังอย่างแน่นอน

“นายแม่คะ พี่ต้นอ้อมาขอพบค่ะ” บัวตองเด็กสาววัยสิบแปดปี

ยอบตัวลงบอกผู้เป็นนายและผู้มีพระคุณอยู่ตรงโซฟาตัวยาวในห้องรับแขก
ของบ้านหลังใหญ่ ภายในอาณาเขตของค่ายนางงามเพรานภา
“อ้าวเหรอ ไปบอกให้เข้ามาสิ แล้วก็หาน�้ำมาเลี้ยงแขกด้วยล่ะ”
เพรานภาวางนิตยสารลงบนโต๊ะกระจกตรงหน้าโซฟาทีเ่ ธอนัง่ มอง
ตามหลังเด็กสาวไปอย่างใช้ความคิด บัวตองสาวเหนือต้นเหตุที่ท�ำให้ลูกชาย
ของเธอต้องลาออกจากงาน เพียงเพราะทนไม่ได้ทจี่ ะให้อดีตเจ้านายย�ำ่ ยีรงั แก
เด็กสาว ทัง้ ทีอ่ ายุแค่สบิ ห้าปี การช่วยเหลือในครัง้ นัน้ ท�ำให้มกี ารต่อรองเกิดขึน้
สุดท้ายพิธวิ ฒ
ั น์จ�ำต้องลาออกจากงานแล้วมาเปิดบริษทั รักษาความปลอดภัย
ท�ำแก้เหงา แล้วใช้เวลาว่างหาหลักฐานเพื่อที่จะมัดตัวคนผิดไม่ให้ลอยนวล
เชิดหน้าอยู่ในสังคมได้อีก
“สวัสดีฮะนายแม่” เสียงห้าวทักขึ้นอย่างนุ่มนวล ท�ำให้นายแม่ตื่น
จากความคิด แล้วพนมมือรับไหว้ ปัญจพลหรือต้นอ้อ กะเทยร่างยักษ์ผิวเข้ม
ตาโต จมูกใหญ่ ปากหนาที่ใครๆ หาว่าเป็นคู่แฝดของ มอริส เคย์ ที่ถูกพรากพี่
พรากน้องนั้น ต้องแก้ต่างให้ตัวเองว่าเธอสวยโดยก�ำเนิด และไม่ได้เป็นสอง
รองใครแม้แต่แฝดอย่าง มอริส เคย์ ก็ตาม
ต้นอ้อเป็นช่างท�ำผมแต่งหน้าฝีมือดีที่เคยเป็นช่างประจ�ำและเรียก
ใช้สอยไหว้วานกันมาก่อน จนปัจจุบันต้นอ้อหันไปเปิดธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า
32 จอมใจสายสืบ

นางงามเพิ่มอีกหนึ่งอย่าง จึงท�ำให้ไม่ค่อยมีเวลาเหมือนเคย เพรานภาจึงต้อง
เรียกหาช่างคนใหม่มาเสริม เพื่อให้ทันกับงานประกวดที่บางครั้งคืนหนึ่งก็ชน
กันสองงาน
“เข้ามาสิต้นอ้อ”
“ขอบคุณฮ่ะ” ปัญจพลบอกเสียงหวาน พลางบิดก้นหย่อนสะโพก
ในชุดเดรสสีฟ้าลงนั่งบนโซฟารับแขกที่ทันสมัย
“ก่อนอื่นต้นอ้อขอแสดงความยินดีเรื่องศิรภัสสรด้วยนะฮะ คราวนี้
ได้ถึงรองอันดับหนึ่ง คราวหน้าน่าจะได้ต�ำแหน่งสูงสุดนะฮะ”
“น่าเสียดาย คะแนนไปเสียตอนสัมภาษณ์ ไม่อย่างนั้นคงได้ที่หนึ่ง
ไปแล้ว” เพรานภาคิดแบบนัน้ ด้วย ถึงแม้จะผ่านมาแล้วสองอาทิตย์แต่กย็ งั อด
คิดไม่ได้ว่าศิรภัสสรน่าจะได้ที่หนึ่ง ซึ่งเป็นต�ำแหน่งสูงสุดที่เธอหวังจากเวทีนี้
มาก เพราะเป็นเวทีใหญ่ของประเทศ และที่ส�ำคัญมันจะท�ำให้เธอสมหวังกับ
การส่งเด็กสาวเข้าประกวดทีม่ งุ่ มัน่ มาหลายปี แต่สดุ ท้ายก็ได้แต่รองอันดับหนึง่
หรือสองอยู่ตลอดเวลา แต่พอส่งเด็กไปเวทีอื่นกลับได้อันดับหนึ่งมาแทบจะ
ทุกเวที จนเธอคิดว่าคงเป็นเวทีอาถรรพ์ส�ำหรับเธอแน่ๆ เพราะเธอเองก็ได้แค่
รองอันดับหนึ่งเท่านั้น
“แต่ฝากแสดงความยินดีกับหนิงหน่องเขาด้วยนะ รายนั้นน่ะได้
ช้างเผือกจากป่าจริงๆ” เพรานภาอดชื่นชมไม่ได้ เพราะไม่คิดว่าเด็กสาวจาก
บ้านไพร ต�ำบลเล็กๆ ในสระบุรีจะเป็นผู้ที่คว้ามงกุฎไปครองได้โดยที่ไม่มีใคร
คาดคิด หรือจะเรียกว่างานนี้ม้ามืดสามารถเข้าวินคว้าถ้วยรางวัลไปครองได้
อย่างสง่างาม
“ตอนนี้เพื่อนของต้นอ้อก�ำลังฮึกเหิมล�ำพองใจ แต่หนิงหน่องมันก็
บอกต้นอ้อว่าต่อไปนีจ้ ะได้ไม่มใี ครประมาทมดตัวเล็กๆ อย่างพวกเราอีกแล้ว”
“ก็จริง ว่าแต่พาใครมาด้วยล่ะ” เพรานภาพยักพเยิดไปยังหญิงสาว
ที่ยืนเยื้องอยู่ทางด้านหลังของเก้าอี้ที่ต้นอ้อนั่ง
“ปณิดาฮ่ะ จะเอามาฝากนายแม่โดยเฉพาะเลย เผือ่ จะเป็นช้างเผือก
ของนายแม่ สวัสดีซะสิ ให้สวยๆ ด้วยล่ะ” ประโยคหลังปัญจพลหันมาบอก
หญิงสาวหุ่นสูงสมส่วนที่เดินมาหาเธอในร้าน แล้วบอกว่าอยากจะประกวด
นางงามเพราะอยากได้เงินไปใช้หนี้การพนันให้พ่อที่ติดเกมฟุตบอลจนหนี้สิน
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ล้นตัว เธอเห็นว่าหน่วยก้านดีใช้ได้กเ็ ลยพามาหาอดีตเจ้านายผูท้ ำ� มาหากินอยู่
กับวงการขาอ่อนมาตลอดหลายสิบปี
“สวัสดีค่ะนายแม่”
“สวัสดี เป็นใครมาจากไหน แล้วพ่อแม่ละ่ ยอมให้ประกวดหรือเปล่า”
“หนูเป็นคนแถวจตุจักรค่ะ แม่ไม่มี ตอนนี้หนูอยู่กับพ่อ แต่พ่อหนู
ติดการพนันจะเอาหนูไปใช้หนี้แทน แต่หนูรู้ว่าต้องถูกขายให้ซ่องแน่ๆ หนู
เลยหนีมาหาพีต่ น้ อ้อ เพราะรูม้ าว่าพีต่ น้ อ้อเป็นพวกแมวมองส่งเด็กเข้าประกวด
นางงามหลายๆ เวที ช่วยหนูด้วยนะคะนายแม่ หนูไม่อยากอยู่ในซ่อง”
“เดีย๋ วก่อน เธออายุเท่าไร” เพรานภาเอ่ยแทรกขึน้ เมือ่ ท�ำท่าว่าชีวติ
ของเด็กคนใหม่จะน�้ำเน่ายิ่งกว่าละครหลังข่าว
“ยี่สิบเอ็ดค่ะ”
“เรียนจบหรือยัง”
“หนูเรียนอนุปริญญาปีสุดท้ายอยู่ค่ะ”
“นายแม่ฮะ ต้นอ้อเห็นว่าเด็กมันบรรลุนติ ภิ าวะแล้วก็เลยเอามาฝาก
เผื่อนายแม่จะขัดสีฉวีวรรณส่งเข้าประกวด ถ้าเด็กมันได้ดี นายแม่ก็ได้บุญไป
ด้วยนะฮะ”
“ไม่ต้องมาหว่านล้อมฉันเลยแม่ต้นอ้อยักษ์”
ต้นอ้อยักษ์ปรายตาค้อนปะหลับปะเหลือกที่โดนค่อนถึงรูปร่างสูง
ใหญ่ของตัวเอง แต่ยังไม่วายหว่านล้อมต่อ เพราะงานนี้ถ้านายแม่ยอมรับก็
เท่ากับว่าเธอจะได้กินหัวคิวจากหญิงสาวคนนี้พอเป็นค่าน�้ำมันรถ ค่าอาหาร
ทีแ่ วะกินระหว่างทาง เพราะต้องขับจากกรุงเทพฯ มาส่งจนถึงนครนายกซึง่ เป็น
ค่ายใหญ่ของเพรานภา
“ก็จริงนี่ฮะนายแม่ ต้นอ้อเห็นว่าหุ่นของปณิดาก็สูง หน้าตาก็สวย
พอจะแต่งเติมเสริมโน่นนี่นั่นได้ พอไม่ให้นายแม่ขาดทุนแน่ๆ ฮ่ะ”
“แล้วท�ำไมถึงไม่ส่งเองล่ะ พามาท�ำไม ทีก่อนหน้านั้นฉันอยากได้
ไม่ยอมให้”
“แหม นายแม่ขา ต้นอ้อก็อยากลองปั้นเองดูบ้าง ก็ได้อาศัยวิชา
ครูพักลักจ�ำมาจากนายแม่นั่นแหละฮ่ะ แต่แม่ปณิดาคนนี้มันหนีพ่อมา ขืน
ต้นอ้อให้อยู่ด้วยมีหวังโดนพ่อมันซ้อมละมั้งฮะ”
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“ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะพาไปหาหนิงหน่อง รายนั้นก�ำลังมือขึ้นไม่ใช่
เหรอ เดี๋ยวนี้เขาคงไม่ต้องมายืมเด็กของฉันส่งเข้าประกวดแล้วละ” เพรานภา
ทบทวนความหลัง จ�ำได้ว่าก่อนหน้านี้ปัญจพลวิ่งมาขอเด็กไปประกวดตาม
ค�ำขอร้องของคชาพัฒน์เพื่อนสาวเทียมที่คบกันมานาน
“ที่ต้นอ้อไม่เอาไปให้เพื่อน เพราะเห็นว่าที่นี่น่าจะเวิร์กกว่า มีส่ง
ประกวดโน่นนี่หลายแห่ง เผื่อนายแม่จะได้จับส่งประกวดหาประสบการณ์
ปณิดาก็จะได้มีเงินใช้บ้างอะไรบ้างน่ะฮ่ะนายแม่”
“เธอก็ยังหว่านล้อมเก่งเหมือนเดิมนะต้นอ้อ”
“ขอบคุณทีช่ มฮ่ะนายแม่” ปัญจพลพนมมือขึน้ ไหว้ดว้ ยจริตจะก้าน
แพรวพราว
“น�้ำมาแล้วค่ะนายแม่”
บัวตองประคองถาดสเตนเลสทีม่ แี ก้วน�ำ้ หวานสีแดงสดใส ใส่นำ�้ แข็ง
เกล็ดจนเต็มดูน่าดื่มมาวางลงบนโต๊ะ จึงท�ำให้การสนทนาหยุดชะงัก
“ท�ำไมนานนักล่ะบัวตอง ใช้ทีหายเงียบเลย แขกของฉันคอแห้งกัน
พอดีกว่าจะได้ดื่มน�้ำ”
“ขอประทานโทษค่ะ” เด็กสาวยกแก้วน�้ำให้ผู้เป็นนายคนแรก แล้ว
จึงยกให้อดีตช่างท�ำผมที่รู้จักกันดี สุดท้ายก็ปณิดาที่เธอรู้สึกเหมือนเคยเห็น
หน้าที่ไหนมาก่อน แล้วดูเหมือนว่าเธอก็ถูกจับตามองจากผู้มาใหม่เช่นกัน
“เอาละ เสร็จแล้วก็ออกไปได้” เพรานภาเป็นฝ่ายเอ่ยไล่ เมือ่ เด็กสาว
ยังยืนคอยรับใช้อยู่ตรงประตูของห้องรับแขก
“ดื่มน�้ำแก้กระหายกันก่อนสิ”
“ขอบคุณฮ่ะ ไม่เกรงใจแล้วนะฮะ” มือหนาสีคล�ำ้ แดดยกแก้วน�ำ้ แดง
ขึ้นจิบอย่างกรีดกรายจนเห็นนิ้วก้อยโดดเด้งออกมา
“ถ้าเสร็จแล้วก็ขอบัตรประชาชนมาตรวจดูก่อน ฉันไม่อยากรับเด็ก
โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบประวัติ เดี๋ยวพ่อธิของฉันเขาจะบ่นเอา”
“ได้เลยฮ่ะ ปณิดาหยิบให้นายแม่สยิ ะ เธอนีต่ อ้ งให้บอกไปทุกเรือ่ ง”
ปัญจพลตวัดสายตาค้อน เมื่อเห็นปณิดาเอาแต่มองไปยังประตู
ห้องรับแขกที่บัวตองเพิ่งจะเดินออกไป
“ขอโทษทีค่ะนายแม่ หยก เอ๊ย! นิดตื่นเต้นกับบ้านหลังนี้มากค่ะ”
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สาวงามคนใหม่หยิบบัตรประชาชนส่งให้เพรานภาจนถึงมือ
“แต่บ้านที่เธอจะพักไม่ใช่หลังนี้หรอกนะ บอกไว้ก่อน ฉันมีให้พัก
รวมกับสาวๆ อีกสี่ห้าคนตรงโน้น”
ปณิดารับค�ำเพียงเบาๆ พลางมองตามมือที่ชี้ไปยังด้านนอกของ
ประตูบานใหญ่
“ว่าแต่คุณธิสบายดีนะฮะ”
“สบายตามประสาหนุ่มโสดนั่นแหละ” คนพูดยกกระดิ่งกระเบื้อง
เซรามิกสีขาวขึ้นสั่นเพียงไม่กี่ครั้ง บัวตองก็เข้ามายอบตัวนั่งอย่างเรียบร้อย
“นายแม่มีอะไรคะ”
“เอาบัตรนี่ไปให้คุณเด่นตรวจสอบประวัติหน่อยสิ บอกว่าด่วนนะ”
“ได้ค่ะ พี่เด่นอยู่พอดี” บัวตองบอกเสียงใส เมื่อนึกถึงคนรักที่คบหา
ดูใจกันมาหนึ่งปี ถึงแม้เขาจะแก่กว่าสิบปี แต่เธอก็รู้สึกอบอุ่นยามที่ได้พูดคุย
กับเขาหลังจากมีเรื่องคราวนั้น
“อย่ามัวเถลไถลคุยกันอยูล่ ะ่ บอกด้วยว่าต้องการด่วน เสร็จแล้วจะ
ได้พาปณิดาเขาไปที่บ้านพัก”
เด็กสาวรับปากรับค�ำรีบเดินแกมวิ่งออกจากห้อง ทิ้งให้ต้นอ้อยิ้ม
หวานจนเห็นฟันซี่ใหญ่สีขาวตัดกับผิวอย่างชัดเจน เพราะเป็นที่รู้กันว่าหาก
ขอบัตรประชาชนเอาไปตรวจสอบประวัติ นั่นเป็นอันว่าธุระของเธอวันนี้ไม่
เสียเปล่า
“นายแม่รับไว้แล้วใช่ไหมฮะ”
“เอาเป็นว่าวันนีจ้ ะรับเอาไว้กอ่ น แล้วก็จะขอตรวจประวัตใิ ห้แน่นอน
ถ้าไม่เคยต้องคดีมาก่อนก็จะรับไว้ อ้อ ต้องขอตรวจสารเสพติดด้วยนะ ตรวจ
ร่างกายให้ละเอียดว่าไม่เคยมีประวัตติ ดิ ยามาก่อนด้วย ถ้าพบว่ามีกค็ งจบกัน
แค่นั้น”
ปณิดารีบพนมมือไหว้อย่างนอบน้อม แล้วเอ่ยปากว่าไม่เคยคิดจะ
ใช้ยาเสพติดเป็นการแก้ปัญหาชีวิตอย่างแน่นอน

ก๊ อก...ก๊อก...

“เด่นเหรอ เข้ามาสิ” พิธวิ ฒ
ั น์รอ้ งบอกออกไปจากโต๊ะท�ำงานภายใน
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บ้านพักหลังใหญ่ซึ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่กว้างขวางยี่สิบกว่าไร่ของค่ายนางงาม
เพรานภา โดยชายหนุม่ ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงานพรหมพิรยิ ะซีเคียวริตแี้ อนด์การ์ด
อีกด้วย
“ภัสเองค่ะคุณธิ” เสียงหวานใสบอกอยูห่ น้าประตูท�ำให้เจ้าของห้อง
ต้องเงยหน้าจากงานขึ้นมามองพร้อมกับเลิกคิ้วสูงด้วยความแปลกใจ
“มีธุระอะไร ท�ำไมยังไม่นอน” ดวงตาคมกริบปรายตามองไปยัง
นาฬิกาบนฝาผนัง สี่ทุ่มมันเลยเวลานอนส�ำหรับหญิงสาวในค่ายนางงามของ
แม่ไปถึงหนึ่งชั่วโมงเต็ม
“ภัสมีธุระอยากคุยกับคุณธิค่ะ”
“เรื่องนายเรืองยศเหรอ”
ศิรภัสสรรับค�ำ พลางก้าวเข้ามาในห้องแล้วปิดประตูเพียงเบาๆ เมือ่
เจ้าของห้องพยักหน้าอนุญาต
“นั่งสิ มีอะไรก็ว่ามา ผมมีงานต้องท�ำอีกเยอะ”
“เอ่อ…” รองนางงามยอดพธูไทยได้แต่ยืนอึ้ง เพราะไม่รู้จะเริ่มจาก
ตรงไหนดี เนื่องจากตอนแรกที่ตัดสินใจจะมาหาชายหนุ่มถึงห้องท�ำงานนั้น
เธอตั้งใจอย่างเด็ดเดี่ยวว่าจะมาสารภาพรักกับเขา แล้วก็จะให้หลักฐานเพื่อ
ช่วยให้เธอพ้นจากเงือ้ มมือนายเรืองยศ แต่พอมายืนอยูต่ รงหน้าเขาจริงๆ กลับ
ประหม่า รู้สึกว่ามือไม้มันเก้งก้างเกะกะไปหมด
“ตกลงมีอะไรจะคุยไหม” คนถามเอนหลังไปพิงกับพนักเบาะหนา
นุม่ ของเก้าอีท้ ำ� งานตัวโปรด ดวงตาคมจับจ้องไปยังผิวหน้านวลเนียนทีเ่ ขารูส้ กึ
ว่ามันแดงระเรือ่ กว่าปกติ ร่างเพรียวสมส่วนอยูใ่ นชุดกางเกงยีนส์เข้ารูปกับเชิต้
ผ้าฝ้ายสีเหลืองนวล ผมยาวสลวยปล่อยรุย่ ร่ายถึงกึง่ กลางหลัง ในอ้อมแขนยัง
มีแมวตัวโปรดสีเทาทีเ่ ขาเรียกว่าไอ้หนื่ เพราะมันประจบศิรภัสสรจนหญิงสาว
ตัง้ ชือ่ มันว่าเทพบุตร ทัง้ ทีเ่ ขาไม่เห็นว่ามันจะเป็นเทพบุตรตรงไหน เพราะเท่าที่
เห็นมันไม่ค่อยยอมให้ใครจับหรืออุ้ม แถมยังหยิ่ง เรียกไม่ค่อยมาหา ชอบปีน
ขึน้ มานัง่ หมอบบนกิง่ ของต้นพิกลุ ทีพ่ าดมายังหน้าต่างห้องท�ำงานของเขา แล้ว
ก็มองมายังเขาอยู่ตลอดเวลา ท�ำราวกับเป็นพวกแมวมองมืออาชีพอย่างไร
อย่างนั้น
ศิรภัสสรเลยอ้างความเป็นเจ้าของ ทั้งที่มันเป็นลูกแมวที่เขาหอบ
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กลับมาจากทีท่ ำ� งานตอนเขาลาออกจากงาน เพราะว่าแม่ของมันถูกคนใจร้าย
ถอยรถมาทับจนตาย
“คือภัสไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน” ค�ำพูดของหญิงสาวท�ำให้พิธิวัฒน์
ตื่นจากภวังค์ จึงบอกออกไปอย่างที่ใจคิด
“ก็เริ่มจากความตั้งใจแรกของคุณนั่นแหละว่าคุณจะคุยเรื่องอะไร
กับผม”
“ถ้าความตั้งใจแรกของภัสก็คือ…”
“เรืองยศ” พิธิวัฒน์บอกให้เสร็จสรรพ เพราะนึกร�ำคาญที่หญิงสาว
เอาแต่อ�้ำอึ้ง
“เรืองยศเป็นเรื่องรองค่ะ ภัสคิดว่าคุณธิสามารถจัดการกับเขาได้
อย่างแน่นอน”
อดีตนายต�ำรวจหัวเราะอยู่ในล�ำคอ นึกถึงนักเปิดเซฟฝีมือดีที่เขา
จ้างท�ำงานพิเศษด้วยค่าจ้างแสนแพง ซึ่งส่งข่าวมาบอกว่าถูกขัดจังหวะขณะ
ก�ำลังเปิดตูเ้ ซฟ ท�ำให้ไม่สามารถเอาหลักฐานส�ำคัญมาให้ได้ ตอนนีก้ เ็ ลยต้อง
ซ่อนตัวเพราะรู้มาว่าเรืองยศก�ำลังสั่งตามล่า หลังจากลูกน้องรายงานให้รู้ตัว
ว่าโดนโจรกรรมแต่ไม่ส�ำเร็จ
“คุณธิคิดอะไรอยู่คะ”
ค�ำถามนั้นท�ำให้พิธิวัฒน์ต้องละจากความคิดอีกครั้ง แล้วหันมา
สนใจหญิงสาวใหม่
“ผมว่าคุณพูดธุระมาดีกว่า มันดึกแล้ว แล้วผมก็ยงั มีงานต้องท�ำอีก
เยอะแยะ”
“คือว่าภัสรักคุณธิคะ่ !” ศิรภัสสรตัดสินใจบอกออกไป ท�ำให้มอื หนา
หนักทีก่ ำ� ลังพรมนิว้ ลงบนแป้นคียบ์ อร์ดหยุดชะงัก ใบหน้าคมเข้มเงยขึน้ สบตา
กับหญิงสาวด้วยความแปลกใจ
“รักผม?”
“ค่ะ ภัสรักคุณธิ รักมานานแล้ว รักตั้งแต่ก่อนเข้ามาอยู่ที่นี่ หรือจะ
เรียกว่ารักตั้งแต่เห็นคุณธิเดินประกบคุณเรืองยศในข่าวการเมือง ภัสก็เลย
ตัดสินใจมาสมัครประกวดนางงามกับนายแม่ เพื่อจะได้ใกล้ชิดคุณธิ แล้วก็
หวังว่าสักวันจะได้บอกให้คุณธิรู้ว่าภัสรักคุณธิมาก” รองนางงามยอดพธูไทย
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หยุดกลืนน�้ำลายเพื่อรวบรวมก�ำลังใจใหม่อีกครั้ง จากนั้นจึงบอกความในใจ
กับชายหนุ่มที่เธอหลงรักต่อ
“วันนี้ภัสคิดว่าภัสพร้อมแล้ว เพราะตอนนี้ภัสเป็นถึงรองนางงาม
ยอดพธูไทย ถ้าคุณธิไม่รังเกียจ ขอโอกาสให้ภัสได้พิสูจน์ตัวเองหน่อยเถอะ
นะคะว่ารักคุณธิมากแค่ไหน”
“หมดเรือ่ งทีจ่ ะพูดแล้วใช่ไหม” คนถูกบอกรักถามด้วยน�ำ้ เสียงเย็นชา
มองหญิงสาวปล่อยเจ้าเทพบุตรให้ลงไปเดินบนพื้นแทน
“คุณธิ ไดโปรดให
โอกาสภั
สด้วยเถอะนะคะ”
้
้
“ผมว่าคุณกลับไปนอนที่บ้านพักของคุณดีกว่านะภัส”
“คุณธิ ภัสรู้มาว่าคุณธิไม่มีใคร ท�ำไมคะ ท�ำไมต้องปฏิเสธความรัก
ที่ภัสมีให้ด้วย” ศิรภัสสรถามด้วยน�้ำเสียงสั่นเครือ ในดวงตาเจ็บช�้ำกับสีหน้า
และแววตาที่เย็นชาราวภูเขาน�้ำแข็งจากขั้วโลกเหนือ
“ถึงผมจะไม่มีใคร ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะต้องรับรักคุณ!”
“ท�ำไมคะ” หญิงสาวยังมีคำ� ถามอยูต่ ลอดเวลา เธอถามด้วยน�ำ้ เสียง
แหบโหย ในใจร้าวรานราวกับโดนกรีดด้วยของมีคมจนเป็นแผลเหวอะหวะ
“ผมว่าคุณอย่าหาค�ำตอบเลยนะภัส คุณไม่อยากได้ยินมันหรอก!”
พิธวิ ฒ
ั น์จำ� ต้องใช้วาจาเชือดเฉือนเพือ่ ให้หญิงสาวยอมตัดใจ ไม่ใช่
ว่าเขาใจด�ำ แต่ตอนนี้ใจของเขามันมีแต่ความว่างเปล่า เพราะมุ่งมั่นที่จะโค่น
นายเรืองยศให้หลุดจากต�ำแหน่ง ที่ส�ำคัญเขายังต้องการที่จะลากคนผิดมา
ลงโทษใหได้
้ อีกด้วย
“ภัสเคยดูหนังเรื่องน็อตติ้งฮิลล์ ฉากที่ประทับใจที่สุดก็คือฉากที่
จูเลีย โรเบิร์ต อ้อนวอนให้พระเอกรับรัก ทั้งที่เธอเป็นซูเปอร์สตาร์ แต่ภัสเป็น
ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่มีความรัก และหวังว่าสักวันคนที่ภัสรักจะเห็นคุณค่า
ของความรักที่ภัสมอบให้ แต่เวลาผ่านไปภัสก็ยิ่งรู้สึกว่าเขาก�ำลังจะลอยห่าง
ออกไปทุกที เลยตัดสินใจมาบอกให้คณ
ุ ธิรวู้ า่ ยังมีผหู้ ญิงทีร่ กั และภักดีอยูต่ รงนี้
อีกคน” หญิงสาวสารภาพทั้งน�้ำตา
“ขอบคุณมาก ขอบคุณที่คุณรักผมได้มากขนาดนี้ แต่ผมยังไม่คิด
จะรักใคร” ร่างสูงล�ำ่ ลุกยืนอย่างหนักใจกับน�ำ้ ตาบนใบหน้าของหญิงสาว ทีเ่ ขา
จ�ำต้องเป็นคนใจร้ายใจด�ำเพราะตอนนี้เขายังไม่พร้อมจะรักใคร จนกว่าจะ
โมริสา 39

ท�ำงานส�ำเร็จลุล่วงตามเจตนารมณ์ที่วางไว้
“ตอนนีผ้ มอยากให้คณ
ุ กลับไปนอน ท�ำใจให้สบายแล้วลืมเรือ่ งคืนนี้
ซะ ส่วนเรื่องนายเรืองยศผมก�ำลังหาวิธีช่วยคุณอยู่” มือหนาหนักจับต้นแขน
กลมกลึงเพื่อจะพาเดินออกจากห้อง แต่หญิงสาวก็โผเข้าซบอกแล้วสะอื้นไห้
อย่างเจ็บช�้ำ
“คุณธิใจร้าย ใจร้ายที่สุด”
“ใช่ ผมต้องใจร้าย เพราะผมไม่อยากท�ำร้ายคุณมากไปกว่านี้ เชื่อ
เถอะ ผมไม่ใช่ผู้ชายที่ดีส�ำหรับคุณหรอก” พิธิวัฒน์ลูบหลังของหญิงสาวอย่าง
ปลอบโยน
“ไป เชื่อผม กลับไปนอนพักแล้วเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้กันอีก”
มือหนาจับร่างเพรียวสมส่วนให้ออกจากแผงอกล�่ำของตน
“แต่ว่านายเรืองยศ คือภัส…” ศิรภัสสรยังไม่ทันได้เอ่ยจนจบ ก็ถูก
อดีตนายต�ำรวจเอ่ยขัดคอขึ้นเสียก่อน
“อย่ากังวลไปเลย ไม่มีใครมาท�ำอะไรคุณได้หรอก ถึงมันจะส่งรถ
มารับ ถ้าเราไม่ไปด้วยเสียอย่างมันจะมาท�ำอะไรได้ อีกอย่างสมัยนีส้ อื่ ทุกแขนง
มันพร้อมจะขยายขายข่าวเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว มันไม่กล้าหรอก รับรองได้”
“แต่ว่าภัสมี...”
“ไม่มีอะไรหรอก เชื่อผม ไปนอนได้แล้ว” ร่างสูงล�่ำจับต้นแขนของ
หญิงสาวพาเดินมาจนถึงหน้าประตูห้องท�ำงาน เขาเปิดประตูจนกว้างแล้วส่ง
รองนางงามยอดพธูไทยออก
“กลับห้อง พักผ่อนให้สบาย แล้วเตรียมตัวไปประกวดนางงาม
นานาชาติตามที่นายแม่ต้องการ”
“คุณธิจะไม่ใหโอกาสภั
สจริงๆ เหรอ” ศิรภัสสรถามเสียงเครือ ในใจ
้
ยังมีความหวังว่าเขาจะเปลี่ยนใจ แต่เปล่าเลย ค�ำตอบที่ได้ก็คือบานประตูไม้
ทีป่ ดิ จนสนิท ราวกับจะย�ำ้ ให้เธอรูว้ า่ โอกาสนัน้ ไม่มสี ำ� หรับเธอ แม้จะเป็นเพียง
แค่แสงสว่างจากใต้บานประตูก็ตาม
“เมี้ยว เมี้ยว”
เสียงแมวเหมียวใต้โต๊ะท�ำงานท�ำให้รา่ งสูงล�่ำทีย่ นื ถอนใจกับค�ำพูด
ของศิรภัสสรต้องก้มลงจับตัวมาไว้ในอ้อมแขน นึกแปลกใจที่คราวนี้มันยอม
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ให้เขาจับแต่โดยดี
“เป็นไง แม่ของแกร้องไห้ขี้มูกโป่งกลับบ้านไปแล้ว ฉันเสียใจด้วย
นะที่รักแม่ของแกไม่ได้จริงๆ” มือหนาหนักขยี้ลงบนขนนุ่มสีเทาลายเมฆด้วย
ความเอ็นดู พลางจับปลอกคอสีสวยพลิกดูด้วยความสนใจ และเห็นป้ายชื่อ
สเตนเลสสีเงินแผ่นสี่เหลี่ยมหนาราวกับมีสองชั้น มันแขวนคู่กับกระพรวนอีก
สามลูกเล็กๆ
“แม่ของแกจะขนแขวนไอ้พวกนี้ให้หนักคอท�ำไมตั้งเยอะแยะนะ”
อดีตนายต�ำรวจเดินไปเปิดประตูหอ้ ง แล้วเดินลงบันไดมายังชัน้ ล่าง
เขาตรงไปเคาะห้องของลูกน้องคนสนิทเพียงเบาๆ ก็ได้ยินเสียงขานรับพร้อม
กับประตูก็เปิดออก
“เจ้านาย ไอ้เทพบุตรมันยอมให้อุ้มด้วยเหรอครับ”
“เออ ช่วยอุม้ เอาไปคืนเจ้าของเขาทีบ่ า้ นพักด้วย” คนเป็นนายส่งแมว
ให้ลูกน้องจนถึงมือ
“อ้าว แล้วเมื่อกี้คุณภัสเธอมาที่นี่เหรอครับ”
“เปล่า แต่ไอ้เจ้าเทพบุตรมันแอบปีนเข้ามาทางหน้าต่าง”
อดีตนายต�ำรวจแก้ตัวแทนให้หญิงสาว เพราะไม่อยากให้ศิรภัสสร
ต้องตอบค�ำถามใครๆ หากว่าเรื่องนี้จะมีคนเอาไปขยายขึ้นมา
“แล้วเรื่องที่นายเรืองยศมันขู่ว่าจะส่งคนมารับล่ะครับ เจ้านาย
วางแผนไว้ยังไง”
“ไม่เห็นต้องวางแผนอะไรนี่ มันไม่กล้ามาหรอก มันต้องรู้บ้างว่านี่
คือการข่มขู่ แล้วเราก็ตอ้ งไม่ยอมอยูแ่ ล้ว อย่าลืมว่าเขาเป็นถึงรัฐมนตรีชว่ ย ถ้า
มีอะไรขึ้นมาก็ฉาวโฉ่ไปทั้งเมือง”
ลูกน้องพยักหน้าหงึกๆ เป็นการเห็นด้วย ก่อนจะเปิดประตูออกจาก
บ้านพร้อมกับแมวตัวโปรดของศิรภัสสร โดยมีดวงตาคมกริบของพิธวิ ฒ
ั น์มอง
ตาม พลางคิดไปถึงหญิงสาวที่เขาได้แต่หวังว่าเธอจะเข้าใจและให้อภัยที่เขา
ไม่อาจท�ำตามค�ำขอของเธอได้ ร่างสูงล�่ำเดินกลับมายังห้องรับแขก เขาตรง
ไปยังเคาน์เตอร์เครื่องดื่ม คิ้วเข้มขมวดมุ่นเมื่อสังเกตเห็นว่าขวดวิสกี้ที่เปิดดื่ม
เหลือไว้ค่อนขวดมันหายไป!
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“ใจร้าย ใจร้ายจริงๆ” ศิรภัสสรทุม่ ตัวลงบนเตียงหนานุม่ หลังใหญ่

ภายในบ้านพักขนาดกลางที่เธอพักรวมกับดารณีนุชสาวงามร่วมค่ายอีกคน
เพียงแต่ตอนนี้ออกไปประกวดเทพีล�ำไยที่เวทีต่างอ�ำเภอ
“ผู้ชายอะไรท�ำไมถึงได้เย็นชา ร้ายกาจ ใจแข็งใจด�ำอย่างนี้ก็ไม่รู้”
คนอกหักคร�ำ่ ครวญสะอึกสะอืน้ เพราะไม่คดิ ว่าจะโดนปฏิเสธอย่าง
ไร้เยื่อใย ด้วยเชื่อมั่นในความสาว ความสวย ความดีที่คิดว่ามีมากพอที่เขา
จะเห็นคุณค่า แต่เปล่าเลย เขากลับมองข้ามราวกับเธอเป็นตอไม้ที่ตายแล้ว
ด้วยซ�้ำ
หญิงสาวจึงลุกนัง่ พลางเอือ้ มหยิบขวดวิสกีท้ แี่ อบถือติดมาจากบ้าน
ของอดีตนายต�ำรวจใจด�ำ  มือเรียวสวยดึงจุกเปิดออกแล้วยกขวดขึน้ กระดกดืม่
ราวกับน�้ำเปล่า แต่น�้ำเปล่าขวดนี้กลับท�ำให้เธอต้องส�ำลักจากนั้นจึงยอมวาง
ขวดลงบนโต๊ะ
“ขมจัง แต่มันก็ยังขมไม่เท่ากับใจเราตอนนี้หรอก” รองนางงาม
ยอดพธูไทยเปรยเสียงดัง พลางลุกเดินมายังประตูเมื่อได้ยินเสียงเคาะ
“คุณภัส ผมเอาเจ้าเทพบุตรมาส่ง พอดีคณ
ุ ธิบอกว่ามันปีนเข้าไปใน
ห้องน่ะครับ” เด่นศักดิ์ร้องบอกผ่านประตูไม้เข้ามา ศิรภัสสรต้องเม้มปากแน่น
เพราะไม่อยากให้เสียงร้องไห้ลอดออกไปให้คนข้างนอกได้ยนิ เมือ่ บอกตัวเอง
ว่าชายหนุ่มปกป้องชื่อเสียงของเธอไม่ให้เสื่อมเสียมากไปกว่าที่เป็นอยู่
“คุณธิ เพราะคุณธิดีแบบนี้ไงคะ ภัสถึงหลงรักคุณ แล้วท�ำไมต้อง
ใจด�ำกับภัสด้วย ภัสไม่เข้าใจ” หญิงสาวยังเกิดค�ำถามอยูต่ ลอดเวลา ยามเปิด
ประตูรบั แมวตัวโปรดให้เข้ามาในห้อง เธอเรียกมันว่าเทพบุตร เพราะว่ามันเป็น
แมวที่อดีตนายต�ำรวจหอบกลับมาเพราะความสงสาร กลัวว่าจะอดตาย เธอ
เลยรับอาสาเลี้ยงดูมันด้วยความรักโดยถือเอาเป็นตัวแทนของคนที่เธอแอบ
หลงรัก
“เทพบุตรของภัส ท�ำไมใจร้ายอย่างนี้ก็ไม่รู้” ร่างเพรียวสมส่วนอุ้ม
แมวตัวโปรดมาไวในอ้
้ อมแขน แล้วพาเดินกลับมาที่เตียง
“เทพบุตร แกบอกฉันหน่อยสิว่าจะท�ำยังไงดีให้คุณธิยอมรับรักฉัน
แล้วแต่งงานกับฉัน”
“เมี้ยว เมี้ยว”
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“แกตอบแบบนีแ้ ล้วฉันจะแปลออกได้ยงั ไงล่ะ” หญิงสาวปล่อยแมว
ลงพื้น แล้วเอื้อมไปหยิบขวดวิสกี้ขึ้นมาดื่มอีกครั้ง คราวนี้รสชาติของมันไม่ได้
ท�ำให้ศิรภัสสรต้องส�ำลัก เธอจึงดื่มอย่างไม่ยั้งเมื่อบอกตัวเองว่าขอดื่มให้กับ
ความโชคร้ายในเรื่องของความรัก แม้เรื่องการงานก�ำลังจะรุ่งโรจน์ก็ตาม
“เขาเรียกอะไรนะ ลักกี้อินเกม แต่อันลักกี้อินเลิฟอย่างนั้นเหรอ”
ศิรภัสสรเปรยด้วยน�้ำเสียงอ้อแอ้ จากนั้นจึงเอื้อมไปเปิดโน้ตบุ๊กบน
เตียง
“จ๋อม จ๋อมของน้า แกต้องช่วยแก้แค้นให้นา้ นะ น้าแพ้หมดแล้ว แพ้
หมดรูปเลย จ๋อมต้องช่วยน้านะ” คนเป็นน้าพร�่ำร�ำพันทัง้ น�ำ้ ตา ยามพรมนิว้ บน
คียบ์ อร์ดทีเ่ ธอเขียนอีเมลหาหลานสาววัยไล่เลีย่ กันซึง่ เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอล
อาชีพอยู่ที่เวียนนา ประเทศออสเตรีย
“น้าอยู่ไม่ได้ น้าอาย น้าไม่กล้าสู้หน้าใคร โดยเฉพาะคุณธิ น้าจะ
มองหน้าเขาได้ยังไง ในเมื่อเขาไม่รักเราเลย น้าอายจริงๆ ยอมหน้าด้านไป
บอกรักเขาก่อน แต่สงิ่ ทีไ่ ด้กค็ อื เขาไล่นา้ ออกจากห้องโดยไม่สนใจเลยว่าน้าจะ
รักเขามากแค่ไหน แล้วอย่างนี้แกจะให้น้ามีชีวิตอยู่ได้ยังไง น้าอยู่ไม่ได้หรอก
อายเขาจริงๆ” คนพิมพ์ก�ำลังขาดสติเพราะฤทธิ์เหล้าที่ดื่มเข้าไปแบบเพียวๆ
โดยไม่มีอาหารตกถึงท้องมาก่อน จึงท�ำให้เมามายมากกว่าปกติ
“แกจ�ำได้ไหม หนังเรือ่ งน็อตติง้ ฮิลล์ที่ จูเลีย โรเบิรต์ บอกรักพระเอก
ในร้านหนังสือ น้าพยายามบอกให้เขารูแ้ บบนัน้ เหมือนกัน แต่เขาไม่ใส่ใจความ
รู้สึกของน้าเลยสักนิด จ๋อมแกจะต้องจัดการให้น้านะ น้าทนอับอายไม่ได้ น้า
ไม่ขอมีชีวิตอยู่ต่อบนโลกนี้อีกแล้ว”
ศิรภัสสรยังคงคร�่ำครวญไม่เลิก และพรมนิ้วพิมพ์ตัวอักษรลงไป
อย่างเมามัน ความคิดจากสามัญส�ำนึกทีไ่ ร้สมั ปชัญญะพรัง่ พรูใส่อเี มลทีส่ ง่ ถึง
หลานสาวคนเดียว มันเต็มไปด้วยข้อกล่าวหาที่อีกฝ่ายไม่มีโอกาสได้แก้ตัว!
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