บทน�ำ

หนีเสือปะจระเข้

ถ้าจะเปรียบผู ้ชายตรงหน้าเป็นปีศาจร้ายก็คงไม่ผดิ นัก!

ล ้อมดาวมองร่างสูงทีย่ นื อยูต่ รงหน้าด้วยความผิดหวัง เกือบสิบปี
ทีร่ ูจ้ กั กัน เธอคิดมาตลอดว่าเขาเป็ นพีช่ ายทีแ่ สนดี เป็ นคนทีเ่ ธอไว้ใจได้
แต่มาวันนี้ถงึ ได้รูว้ ่าแทจ้ ริงแล ้วทุกอย่างทีเ่ ขาแสดงออกคือการเสแสร้ง
ความจริงแล ้วเธอไม่รจู้ กั ตัวตนทีแ่ ท ้จริงของเขาเลยสักนิด พีช่ ายแสนดี
คนนัน้ ไม่มอี ยู่จริง คนทีย่ นื อยู่ตรงหน้าเธอคือปี ศาจร้ายในคราบมนุษย์
ต่างหาก
กัมปนาทโทรศัพท์บอกเธอว่าถูกคนท�ำร้าย ไม่อยากกลับบ ้านไป
ในสภาพหน้าตาเขียวช�ำ้ ใหพ้ ่อแม่ตอ้ งตกใจ อีกทัง้ คอนโดฯ ที่ซ้ อื ไว ้
อยู่ไกล จึงมาเปิ ดหอ้ งที่โรงแรมและขอความช่วยเหลือจากเธอ และ
เธอก็ดนั เชือ่ ค�ำพูดของเขาโดยไม่คดิ ระแวง  เป็ นเหตุให ้ต้องมาอยู่กบั เขา
ในห ้องนี้ คิดแล ้วก็เจ็บใจนัก เธอมันโง่เอง!
“อย่าหนีพอ่ี กี เลย ยอมเป็ นของพีด่ ๆี แล ้วพีจ่ ะให ้พ่อไปสู่ขอล ้อม
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ให ้เร็วทีส่ ุด”
“ไม่!” ลอ้ มดาวตวาดสุดเสียง ใบหน้าแดงก�ำ่ ด้วยความโกรธ
“ล ้อมคิดเสมอว่าพีน่ าทเป็ นพีช่ าย ไม่เคยคิดเป็ นอย่างอืน่ พีน่ าทปล่อย
ล ้อมไปเถอะนะ แล ้วล ้อมจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น”
กัมปนาทกระตุกยิ้มมุมปาก ใช้เท ้าดันเก้าอี้ทข่ี วางอยู่ตรงหน้าให ้
พน้ ทาง ล ้อมดาวเผลอมองตาม กัมปนาทจึงฉวยโอกาสนั้นก้าวพรวด
เข ้าหาแล ้วรวบตัวเธอเข ้าสู่ออ้ มแขน ล ้อมดาวอ้าปากจะตะโกนขอความ
ช่วยเหลือ แต่ริมฝี ปากของเธอก็ถูกฝ่ ามือหนาของกัมปนาทปิ ดเอาไว ้
ก่อนทีเ่ ขาจะพูดด้วยน�ำ้ เสียงชวนขนลุกข ้างหูของเธอ
“จะให้พป่ี ล่อยล ้อมไปได้ยงั ไง พีเ่ ฝ้ าของพีม่ าตัง้ หลายปี ลงทุน
ลงแรงไปก็ตงั้ เถอะ พ่อของพีก่ ็ใหค้ วามช่วยเหลือครอบครัวของลอ้ ม
ไปตัง้ มากมาย ขนาดนี้แล ้วล ้อมไม่คดิ จะตอบแทนอะไรพีบ่ ้างเหรอ”
กัมปนาทฝังจมูกลงกับซอกคอขาวเนียนของลอ้ มดาว มือไม ้
ก็พยายามถอดเสื้อของหญิงสาวออก ทัง้ ดึงทัง้ กระชากจนเกิดเสียง
ดังแควก เสียงเสื้อทีฉ่ ีกขาดท�ำให้หวั ใจของล ้อมดาวหล่นไปอยู่ทต่ี าตุ่ม
ร่างเล็กพยายามดิ้นรนขัดขืนสุดก�ำลัง แต่ไม่วา่ จะดิ้นอย่างไรก็ไม่สามารถ
หลุดออกจากอ้อมแขนทีร่ ดั แน่ นได้ เธอจึงอ้าปากกัดมือของกัมปนาท
อย่างแรง
“อ๊ากกก” กัมปนาทร้องลั่น คลายอ้อมแขนจากร่างเล็กทีก่ อดอยู่
แล ้วสะบัดมือไปมา
ลอ้ มดาวรีบวิ่งไปอยู่อีกมุมของหอ้ ง แลว้ อยู่ๆ ก็รู้สึกเหมือน
พื้นโคลงเคลงจนต้องใช้มอื จับขอบโต๊ะเอาไว ้ ขณะทีแ่ ววตาของปี ศาจร้าย
ในคราบชายหนุ่ มรู ปงามเป็ นประกายเมือ่ เห็นท่าทางโงนเงนของเหยื่อ
แสนสวย คิดว่ายาปลุกเซ็กส์ท่แี อบใส่ลงไปในน�ำ้ ที่เธอดื่มเขา้ ไปก�ำลัง
ออกฤทธิ์ แมเ้ ธอจะดื่มเขา้ ไปเพียงเล็กน้อย แต่ความเขม้ ขน้ ของมัน
ก็มากพอทีจ่ ะท�ำให ้ผู ้หญิงตัวเล็กๆ สูญเสียการควบคุมตัวเองภายในเวลา
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ไม่ถงึ สามสิบนาที
กัมปนาทยกยิ้มมุมปาก นึกกระหยิม่ ยิ้มย่องอยู่ในใจ เมือ่ คิดว่า
อีกไม่ก่ีอึดใจก็จะได้เชยชมเรือนร่ างแสนสวยของหญิงสาวที่เฝ้ ามอง
มานานหลายปี ทว่ารอยยิ้มนัน้ ก็มีอนั ต้องแข็งค้างพร้อมกับดวงตา
ทีข่ ยายกว ้างขึ้นเมือ่ เหยือ่ ทีก่ ำ� ลังจะสิ้นฤทธิ์คว ้าแจกันขว ้างใส่
เพล ้ง!
ล ้อมดาวคว ้าของทีอ่ ยูใ่ กล้มอื ขว ้างใส่กมั ปนาทไม่ยง้ั เมือ่ กัมปนาท
เสียหลักล ้มลงกับพื้น เธอก็อาศัยจังหวะนัน้ รีบวิง่ ไปเปิ ดประตูหอ้ งแล ้ว
มุง่ ตรงไปยังลิฟต์ ใช้น้ ิวกดรัวๆ ตรงปุ่มเปิ ดสลับกับมองเบื้องหลังด้วย
ท่าทางหวาดระแวง
ติง๊ !
ประตูลฟิ ต์เปิ ดออก ลอ้ มดาวรีบก้าวเขา้ ไปด้วยความรวดเร็ว
จังหวะที่ย่ืนมือไปกดปิ ดเธอก็เห็นกัมปนาทเดินโซเซออกมาจากหอ้ ง
เธอจึงรีบกดนิ้วรัวๆ ลงไป เมื่อประตูลฟิ ต์ปิดลงเธอก็เอนแผ่นหลัง
พิงผนังเอาไว ้พลางระบายลมหายใจออกทางปากก่อนจะค่อยๆ เงยหน้า
ขึ้น แล ว้ สายตาก็ ส ะดุ ด เข า้ กับ เงาสะท อ้ นของตัว เองจากผนัง ลิฟ ต์
อีกด้าน ดวงตากลมโตเบิกกว ้างด้วยความตกใจ รีบก้มลงส�ำรวจตัวเอง
กระดุมเสื้อเม็ดบนหายไปสองเม็ดเผยใหเ้ ห็นเนินอกร�ำไร แขนเสื้อ
ก็มรี อยฉีกขาดตรงหัวไหล่
มือเรียวรีบควา้ คอเสื้อของตัวเองมากุมแน่ น ริมฝี ปากอิ่มเมม้
เข ้าหากัน เธออยากออกไปจากโรงแรมแห่งนี้ให ้เร็วทีส่ ุด ไปให้ไกลจาก
กัมปนาท อยากแจ้งต�ำรวจ แต่ เมื่อคิดถึงผลที่จะตามมาก็ทำ� ใหเ้ กิด
ความลังเล กัมปนาทเป็ นลู กชายของกัมพล และกัมพลก็เป็ นเพื่อน
ที่สนิทกับบิดาของเธอมาก อีกทัง้ ยังเคยใหค้ วามช่ วยเหลือเรื่องเงิน
กับครอบครัวของเธอหลายครัง้ หากเธอเอาเรื่องกัมปนาทย่อมกระทบ
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใหญ่ทงั้ สองด้วย
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ล ้อมดาวสูดลมหายใจยาวลึกเพือ่ ข่มความรูส้ กึ ทุกอย่าง เอาเถอะ
ครัง้ นี้เธอจะยอมปล่อยกัมปนาทไป เพราะถึงอย่างไรเธอก็รอดมาแล ้ว
ถือว่าฟาดเคราะห์ไปก็แลว้ กัน และนับจากวันนี้ไปเธอจะไม่เขา้ ใกล ้
กัมปนาทอีก เมื่อตัดสินใจแบบนัน้ แลว้ ก็กม้ ลงส�ำรวจตัวเองอีกครัง้
หากเธอลงไปทัง้ สภาพแบบนี้ ย่ อ มตกเป็ น เป้ าสายตา เพราะฉะนัน้
เธอต้องหาทีต่ งั้ หลักก่อน
‘ท�ำไมถึงร้อนแบบนี้นะ’
ลอ้ มดาวยกมือขึ้นปาดเหงือ่ ที่ซมึ ตามขมับ ขณะสายตาจับจ้อง
อยู่ท่ตี วั เลขตรงผนังลิฟต์ หลังจากที่เพ่งมองอยู่พกั หนึ่งก็นึกออกว่า
ชัน้ ไหนที่น่าจะปลอดคนที่สุด เพราะรูม้ าว่าคนที่ครอบครองชัน้ นัน้ ยัง
ไม่กลับจากต่างประเทศ
ติง๊ !
ประตูลฟิ ต์เปิ ดออกเมือ่ ถึงชัน้ ทีห่ มาย ล ้อมดาวก้าวออกจากลิฟต์
เดินสะเปะสะปะไปตามทาง
“ร้อนจัง” ลอ้ มดาวพึมพ�ำ  อาการร้อนวู บวาบที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกายท�ำให ้อยากถอดเสื้อผ ้าออกจากตัวให ้หมด
ล ้อมดาววางมือลงบนประตูบานหนึ่ง ก่อนจะค่อยๆ เงยหน้าขึ้น
เมือ่ รูส้ กึ ว่ามันขยับ เมือ่ ลองผลักดูมนั ก็เปิ ดออก แม ้จะนึกสงสัยว่าท�ำไม
ประตูห ้องถึงไม่ลอ็ ก แต่ร่างกายทีก่ ำ� ลังร้อนรุ่มจนเกือบจะเข ้าใกล้คำ� ว่า
ทุรนทุรายท�ำให้ไม่มสี ติพอจะคิดหาค�ำตอบ ร่างเล็กเดินเขา้ ไปด้านใน
ดวงตากลมกวาดมองไปรอบหอ้ งขนาดใหญ่ทต่ี กแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์
ราคาแพงจากต่างประเทศ สวยงามหรู หราแตกต่างจากหอ้ งพักที่อยู่
ชัน้ อื่น มือ เรีย วผลัก ประตู บ านหนึ่ ง เข า้ ไป แสงสว่า งภายในห อ้ งนี้
มีไม่มากนัก แต่ก็พอจะมองเห็นเตียงนอนหลังใหญ่อยู่กลางหอ้ ง
ร่างเล็กเดินไปนัง่ บนเตียงก่อนจะทิ้งตัวลงนอน  ตัง้ ใจจะพักสายตา
เพียงครู่ เดียวเท่านัน้ แต่ทว่าเมื่อแผ่นหลังได้สมั ผัสกับความนุ่ มของ
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ทีน่ อนบวกกับกลิน่ หอมอ่อนๆ ของน�ำ้ หอมปรับอากาศ ก็ทำ� ใหส้ ติของ
เธอค่อยๆ จมลึกไปกับความรูส้ กึ บางอย่างทีก่ ำ� ลังรุมเร้าร่างกาย
ขณะทีด่ ้านนอก แม่บ ้านของโรงแรมทีเ่ พิง่ ท�ำความสะอาดระเบียง
เสร็จได้กลับเขา้ มาภายในหอ้ ง เก็บอุปกรณ์ทำ� ความสะอาดใส่รถเข็น
เรียบร้อยแล ้วก็หนั มองรอบห ้องอีกครั้ง เมือ่ มั่นใจว่าได้ทำ� ความสะอาด
หมดทุกจุดเพื่อรอต้อนรับเจ้าของหอ้ งที่จะกลับมาคืนนี้แลว้ ก็เข็นรถ
ใส่อปุ กรณ์ทำ� ความสะอาดออกไปจากหอ้ ง ผลักบานประตูปิดจนสนิท
โดยไม่เ อะใจเลยสัก นิ ด ว่า ได้ข งั ผู ห้ ญิง ตัว เล็ก ๆ คนหนึ่ ง ไว้ใ นห อ้ ง
เรียบร้อยแล ้ว

เวลาผ่านไปนานแค่ไหนสมองของล ้อมดาวไม่สามารถประมวลผล

หาค�ำตอบได้  ร่างกายของเธออยูใ่ นอาการกระสับกระส่าย  สติสมั ปชัญญะ
ที่มอี ยู่เพียงน้อยนิดบอกกับเธอว่าความร้อนที่กำ� ลังลามเลียไปทั่วร่าง
อยู่ตอนนี้ไม่น่าจะใช่เพราะอากาศอีกแล ้ว ร่างกายของเธอก�ำลังต้องการ
บางอย่างซึง่ ไม่รูว้ า่ มันคืออะไร
สุดทา้ ยเมือ่ เก็บกักความรู้สกึ นัน้ เอาไว้ไม่ไหวเธอจึงส่งเสียงคราง
ออกมาแผ่วเบา เหงือ่ ทีช่ ่มุ ไปทัง้ ตัวท�ำให ้ต้องดึงทึ้งเสื้อผ ้าทิ้งจนเหลือแต่
เนื้อตัวเปลือยเปล่า แต่มนั ก็ไม่ได้ช่วยให ้ความร้อนทีเ่ ผชิญอยู่ลดลงเลย
สักนิด ตรงกันข ้ามมันกลับทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ความทรมาน
ทีเ่ ผชิญอยู่ทำ� ให้ไม่รบั รูค้ วามเคลือ่ นไหวทีอ่ ยู่รอบกาย
เงาร่างสู งใหญ่ของชายหนุ่ มผูเ้ ป็ นเจ้าของหอ้ งเคลือ่ นมาหยุดอยู่
ปลายเตี ย ง การเดิ น ทางไกลไม่ ไ ด้ท �ำ ให เ้ ขาเหนื่ อ ยล า้ เลยสัก นิ ด
ความต้องการทางกายทีไ่ ม่ได้ปลดปล่อยมาหลายวันต่างหากทีท่ ำ� ใหเ้ ขา
เกิดอาการเก็บกดจนไม่มแี ก่ ใจจะเปิ ดไฟเพื่อส�ำรวจความงดงามของ
เรือนร่างที่นอนบิดส่ายด้วยท่าทางยั่วยวนอยู่บนเตียง เพราะมั่นใจว่า
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คนสนิทคัดสรรมาให ้อย่างดีแล ้ว
มือเรียวยาวดึงเนกไทออกจากคอ ต่ อด้วยเสื้อสู ท ตามด้วย
เสื้อเชิ้ตสีขาวและเข็มขัดหนังสีดำ 
� กางเกงสแล็กและบ๊อกเซอร์สขี าว
เป็ นล�ำดับสุดทา้ ย ทุกอย่างถูกโยนไปกองรวมกัน ก่อนที่ร่างสู งใหญ่
เปลือยเปล่ามีมดั กล ้ามสวยงามจากการออกก�ำลังกายสม�ำเสมอจะค่
่
อยๆ
คลานขึ้นเตียงเพื่อจัดการกลืนกินลู กกวางน้อยที่ก ำ� ลังนอนบิดกาย
ส่งเสียงครางผะแผ่วยั่วยุอารมณ์ดบิ อยู่ตอนนี้
ร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งราวกับก�ำแพงหินทาบทับลงบนร่างนุ่ม
ฝ่ ามือหนาข ้างหนึ่งเลือ่ นเข ้าไปใต้แผ่นหลังบอบบาง กอดรัดร่างนุ่มจน
สองร่างแนบชิดกันทุกสัดส่วน ขณะที่มอื อีกขา้ งลูบไล้ปั่นป่ วนผิวกาย
เนียนละเอียดลืน่ มือ ปลุกเร้าความรู้สึกของคนใต้ร่างให้รอ้ นรุ่มยิ่งขึ้น
ไปอีก
จมูก โด่ ง ฝัง ลงกับ ซอกคอระหง ซุ ก ไซ ส้ ลับ ไปมาทัง้ สองข า้ ง
สูดกลิน่ เนื้อนุ่มหอมกรุ่นของคนใต้ร่างเข ้าปอด เสียงกลืนน�ำ้ ลายลงคอ
เบาๆ ดังขึ้นท่ามกลางความมืดมิด รูส้ กึ ว่าครัง้ นี้ร่างกายตื่นตัวมากกว่า
ครัง้ ไหนๆ ความแข็งแกร่งช่วงล่างที่พองตัวและแข็งขึงดุดนั ขึ้นอย่าง
รวดเร็วเป็ นเครือ่ งการันตีได้อย่างดี  จนคนเป็ นเจ้าของเองยังรูส้ กึ แปลกใจ
ความต้องการทีก่ ำ� ลังแล่นพล่านอยูใ่ นร่างกายท�ำให ้เขาไม่สามารถ
รัง้ รออะไรได้อกี ท่อนขาแข็งแกร่งแยกเรียวขาขาวเนียนของคนใต้ร่าง
ใหแ้ ยกกวา้ งจนสัดส่วนกลางล�ำตัวสัมผัสกัน ร่ างก�ำย�ำขยับตัวขึ้นลง
บดเบียดเสียดสี ถูไถตัวตนที่กำ� ลังแข็งขืนดุดนั ไปตามรอยแยกของ
เนินเนื้ออ่อนนุ่มทีก่ ำ� ลังชุ่มฉ�ำ่ ไปด้วยหยาดน�ำ้ ผึ้งแสนหวาน  สะโพกสอบ
ค่อยๆ ผลักดันความเป็ นชายอันแข็งแกร่งรุกล�ำ้ เขา้ ไปในตัวเธอ ทว่า
เข ้าไปได้เพียงนิดเดียวก็ตอ้ งชะงักเพราะร่างกายของเธอก�ำลังหยัดเกร็ง
‘เวรละ สาวบริสทุ ธิ’์
เจ้าของร่างใหญ่สบถอยูใ่ นใจ เส ้นทางอันแสนคับแคบและปราการ
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บางอย่างทีย่ ากแก่การล่วงล�ำ ้ ประกอบกับอาการต่อต้านทีเ่ กิดขึ้นอย่าง
กะทันหันของคนใต้ร่างท�ำให ้เขาต้องหยุดการบุกรุกไว้ชั่วคราว
“อย่าเกร็ง  ปล่อยตัวตามสบาย” เขาเอ่ยปลอบด้วยน�ำ้ เสียงแหบพร่า
อย่างทีไ่ ม่เคยท�ำกับคู่นอนคนไหนมาก่อน
“เจ็บ...”
“เพิง่ เข ้าไปนิดเดียว อดทนหน่อยนะ เดีย๋ วก็หายเจ็บ”
“ไม่...เจ็บ...ออกไป”
เสียงสั่นเครือละล�ำ่ ละลักบอก ขณะทีส่ องมือพยายามผลักไหล่
ก�ำย�ำสลับกับจิกปลายเล็บลงไปบนผิวเนื้อแน่ นตึงของคนบนร่าง ทว่า
เรี่ยวแรงอันน้อยนิดนัน้ ก็ไม่สามารถท�ำอะไรร่างใหญ่โตของเขาได้เลย
และดูเหมือนว่าเขาจะไม่ฟงั เธอเลยด้วยซ�ำ้
“ออกตอนนี้ไม่ได้ ค่ อยๆ สู ดลมหายใจ ปล่อยตัวไปกับฉัน
แล ้วฉันจะท�ำให ้เธอหายเจ็บ...อย่างนัน้ แหละ เก่งทีส่ ุดเลย เด็กดี”
เสียงทุม้ นุ่มกระซิบชมเมือ่ คนใต้ร่างยอมท�ำตามค�ำสั่ง ชายหนุ่ม
ทิ้งตัวลงหาใหเ้ ธอโอบกอดด้วยสองแขนเล็กๆ ที่กำ� ลังสั่นเทาอย่ าง
น่าสงสาร ปฏิกิริยาเงอะงะของเธอไม่ได้ทำ� ใหเ้ ขานึกร�ำคาญเลยสักนิด
ตรงกันขา้ ม มันกลับท�ำใหเ้ ขาเผลอยิ้มด้วยความเอ็นดู รีบตอบสนอง
ความต้องการของตัวเองและคนใต้ร่างด้วยการใช้แขนแข็งแกร่งเกี่ยวรัง้
เรียวขาขาวเนียนของเธอเอาไว้ทงั้ สองข ้างแล ้วดันขึ้นสูง ผลักดันความ
เป็ นชายที่เหลืออยู่อีกครึ่งเขา้ ไปในกายเธอจนสอดประสานกันอย่าง
แนบสนิท แช่น่ิงเอาไวพ้ กั หนึ่งจนร่างนุ่ มเริ่มขยับเรียกร้อง เขาจึงเริ่ม
เคลือ่ นไหวร่างกายเนิบนาบ ขยับตัวเข ้าออกในกายเธอเบาๆ เป็ นจังหวะ
ก่ อนจะค่ อยๆ เร่ งความเร็วขึ้นจนกลายเป็ นบทรักร้อนแรงที่ทำ� เอา
คนใต้ร่างสั่นสะท ้าน ร้องครวญครางแทบไม่เป็ นภาษาตลอดทัง้ คืน
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โดมินิค เทย์เลอร์  ล้อมดาว ประกายพรึก

ล้อมดาวยกมือสั่นๆ ขึ้นลูบใบหน้าขณะที่หวั ใจเต้นรัวแรงจน

น่ากลัวว่ามันจะหลุดออกมานอกอก  หญิงสาวกลืนน�ำ้ ลายลงคอทีแ่ ห ้งผาก
พยายามตัง้ สติด ้วยการสูดลมหายใจยาวลึกแล ้วบอกกับตัวเองให ้ยอมรับ
ความจริง เวลานี้ร่างกายของเธอไม่เหมือนเดิมอีกแลว้ เธอได้เสีย
ความบริสุทธิ์ท่ีเก็บรักษามายี่สิบหา้ ปี ใหแ้ ก่ ผูช้ ายที่นอนหลับใหลอยู่
บนเตียงไปแล ้ว
โดมินิค เทย์เลอร์ คือชื่อและนามสกุลของเขา ชายหนุ่มรูปงาม
วัยสามสิบปี ทายาทล�ำดับทีส่ องของตระกูลเทย์เลอร์ ตระกูลมหาเศรษฐี
เจ้าของธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่และธนาคารทีม่ มี ากกว่ายีส่ บิ สาขาทัว่ โลก
และทีส่ ำ� คัญก็คอื เขาเป็ นเจ้านายและเจ้าหนี้รายใหญ่ของเธอ
เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึ้นเธอไม่สามารถพูดได้เลยว่าถูกเขาข่มขืน เพราะ
เธอเป็ นฝ่ ายเขา้ มาในหอ้ งพักส่วนตัวของเขา แลว้ ยังปี นขึ้นมานอน
บนเตียงของเขาเองโดยทีเ่ ขาไม่ได้บงั คับเลยสักนิด และทีน่ ่ าอายทีส่ ุด
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ก็คอื เธอจ�ำได้วา่ ตัวเองกอดเขาแน่นมาก อีกทัง้ ยังให ้ความร่วมมือกับเขา
ครัง้ แลว้ ครัง้ เล่าราวกับคนไม่รู้จกั อิ่ม เสียงครางของเธอกับเขาที่ดงั
ประสานกันยังก้องอยู่ในโสตประสาท พวงแก้มเนียนใสเกิดอาการ
ร้อนวูบวาบขึ้นมาเมือ่ คิดถึงการกระท�ำทีน่ ่าอายของตัวเอง
หากเขาตื่นขึ้นมาแลว้ รู ว้ ่าผู ห้ ญิงที่นอนด้วยคือเธอ คงไม่พน้
โดนขอ้ หาเอาตัวเขา้ แลกเพื่อปลดหนี้ แค่ เสียตัวก็เสียใจมากพอแลว้
เรือ่ งอะไรจะอยูร่ อฟังค�ำพูดดูถกู พวกนัน้ อีก ในเมือ่ เธอไม่คดิ จะเรียกร้อง
ความรับผิดชอบอะไรจากเขาอยู่แลว้ เพราะฉะนัน้ เธอควรจะออกไป
จากหอ้ งนี้ใหเ้ ร็วที่สุดก่ อนที่เขาจะตื่น คิดได้ดงั นัน้ ก็เหวี่ยงปลายเทา้
ลงจากเตียง ทว่าความเจ็บร้าวทีเ่ กิดขึ้นกับจุดอ่อนไหวของร่างกายก็ทำ� ให ้
ไม่สามารถขยับตัวได้เร็วอย่างทีใ่ จต้องการ
ล ้อมดาวก้มลงหยิบเสื้อผ ้าทีเ่ กลือ่ นอยูบ่ นพื้นพรมราคาแพงขึ้นมา
แล ้วก็พบว่าเสื้อของเธออยู่ในสภาพทีไ่ ม่สามารถจะเอามาใส่ได้อกี เธอ
หันมองตูเ้ สื้อผา้ แบบบิลต์อนิ ก่อนจะเดินไปเปิ ด ดวงตากลมกวาดมอง
เสื้อผา้ ราคาแพงที่แขวนเรียงรายอย่างเป็ นระเบียบสองรอบ ก่ อนจะ
ตัดสินใจหยิบเอาเสื้อยืดคอกลมสีครีมและกางเกงขายาวเข ้าชุดออกมา
หลังจากแก้ปญ
ั หาเรื่องชุดเสร็จ ล ้อมดาวก็มาเจอปัญหาใหม่...
ชัน้ ในของเธออยู่ไหน!
เธอกวาดสายตามองตามพื้นห ้อง และก็เห็นชิ้นล่างตัวจิว๋ กองอยู่
ใกล้กบั เสื้อผา้ ของเขา เธอหยิบขึ้นมาแลว้ กวาดสายตาอีกรอบเพือ่ หา
ชิ้นบน ทว่าหาเท่าไรก็ไม่เจอ และเธอก็ไม่อาจเสียเวลาได้มากกว่านี้
อีกแล ้ว เห็นทีคงต้องกลับบา้ นไปทัง้ แบบนี้แหละ เสื้อของเขาตัวใหญ่
และหนา คงอ�ำพรางได้
หลังจากแต่งตัวเสร็จ ล ้อมดาวก็รบี ออกจากห ้องโดยไม่หนั ไปมอง
คนทีน่ อนหลับอยู่บนเตียงแม ้แต่นิดเดียว
เวลานี้ท ้องฟ้ าเหนือกรุงเทพมหานครเริม่ สว่างแล ้ว  เธอกลับถึงบ ้าน
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ในเวลาตีห ้าครึง่ บ ้านทีอ่ าศัยอยูร่ วมกันห ้าคน สมบัตชิ ้ นิ เดียวทีเ่ หลืออยู่
ของเธอ ส่วนสมบัตอิ ย่างอืน่ ไม่วา่ จะเป็ นทีด่ นิ และของมีค่าทีแ่ ม่ของเธอ
ทิ้งไว้ให้ได้ถูกทยอยขายไปหลังจากที่อเนกบิดาของเธอแต่ งงานใหม่
กับผกากรองซึง่ เป็ นแม่หม ้าย มีลูกติดชื่อผกามาศ
เมือ่ คืนจันทร์แม่นมทีด่ แู ลเธอมาตัง้ แต่เด็กไปเฝ้ าอเนกทีโ่ รงพยาบาล
ส่วนสองแม่ลูกเดินทางไปประเทศญี่ป่ ุนตัง้ แต่ สองวันก่ อน ลอ้ มดาว
จึงไม่ตอ้ งคิดหาค�ำตอบว่าเหตุใดจึงไม่กลับมานอนบา้ น เธอรีบอาบน�ำ้
เปลีย่ นเสื้อผา้ ด้วยความรวดเร็วเพราะรู้สกึ ครั่นเนื้อครั่นตัว คิดว่าวันนี้
คงไปท�ำ งานไม่ไ หวจึง โทรศัพ ท์ไ ปขอลางานหนึ่ ง วัน รวมกับ พรุ่ ง นี้
ซึง่ เป็ นวันหยุดก็เท่ากับว่าเธอมีเวลาพักเพือ่ ตัง้ หลักสองวัน เรียบร้อยแล ้ว
ก็หยิบยาลดไข ้มากินหนึ่งเม็ดก่อนจะทิ้งตัวลงบนเตียง
ดวงตากลมเพ่งมองออกไปนอกหน้าต่างที่เปิ ดทิ้งไวเ้ พื่อรับลม
อย่างไร้จดุ หมายปลายทาง เปลือกตาบางค่อยๆ กะพริบช้าลงทีละนิด
สุดท ้ายก็ปิดสนิทเมือ่ คนเป็ นเจ้าของเข ้าสู่ห ้วงนิทรา

ล้อมดาวหลับยาวไปจนกระทั่งบ่าย เมื่อตื่นขึ้นมาก็รู้สึกหิว

หลังจากล ้างหน้าล ้างตาเสร็จจึงเขา้ ครัวท�ำอาหารให้ตวั เอง ระหว่างนัน้
ก็ได้ยนิ เสียงรถมาจอดหน้าบา้ น ไม่นานเสียงกริ่งก็ดงั ขึ้น เธอวางมือ
จากการท�ำอาหาร เดินไปทีห่ น้าต่างแล ้วมองไปยังหน้าบ ้าน เมือ่ เห็นว่า
ใครยืนชะเง ้อชะแง ้อยู่หน้าประตูรวั้ ดวงตากลมก็เป็ นประกายกร้าวขึ้น
ทันที
“ล อ้ ม พี่รู ว้ ่า ล อ้ มอยู่ ใ นบ า้ น เปิ ด ประตู ให้พ่ีห น่ อ ย พี่มีเ รื่อ ง
จะคุยด้วย” กัมปนาทเกาะประตูรวั้ แล ้วตะโกนลั่น
ล อ้ มดาวหัน หลัง พิง ขอบหน้า ต่ า ง พยายามสะกดกลัน้ โทสะ
ที่พลุ่งพล่านอยู่ในอกด้วยการสู ดลมหายใจเฮือกใหญ่ กัมปนาทช่ าง
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ไม่มคี วามละอายใจเลยสักนิด ผิดชอบชั่วดีเป็ นอย่างไรก็คงไม่รู้จกั
ท�ำกับเธอขนาดนัน้ แลว้ ยังจะกลา้ โผล่หน้ามาใหเ้ ห็นอีก หากไม่คิดถึง
บุญคุณของกัมพลแล ้วละก็ เธอจะโทรศัพท์แจ้งต�ำรวจเดีย๋ วนี้แหละ
ล อ้ มดาวพยายามนับ เลขในใจเพื่อ ข่ม อารมณ์โ กรธ เมื่อ เริ่ม
สงบลงแล ้วก็กลับไปท�ำอาหารต่อ อยากรูเ้ หมือนกันว่าระหว่างคนทีอ่ ยู่
ในบา้ นกับคนทีย่ นื ตะโกนอยู่หน้าบา้ นท่ามกลางแสงแดด ใครจะหมด
ความอดทนก่อนกัน
หลัง จากกิน ข า้ วเสร็ จ ล อ้ มดาวก็ เ ตรีย มตัว ที่จ ะไปเฝ้ าอเนก
ทีโ่ รงพยาบาล เปลีย่ นให้จนั ทร์กลับมาพักผ่อน เวลานี้เสียงของกัมปนาท
เงียบลงแล ้ว เมือ่ เธอออกมานอกบ ้านก็ไม่เห็นทัง้ คนและรถ สงสัยคงจะ
กลับไปตอนทีเ่ ธออาบน�ำ ้ ล ้อมดาวเอากระเป๋ าเสื้อผา้ ใบเล็กทีเ่ ตรียมไว ้
มาใส่รถ จากนัน้ ก็เดินมาเปิ ดประตูรวั้ ออกกว ้าง
“อุย๊ !”
ร่างเล็กสะดุง้ โหยงเมือ่ หันกลับมาเจอกับเพือ่ นบ ้านคนใหม่ทเ่ี พิง่
ย้ายมาอยูเ่ มือ่ สามวันก่อน จ�ำได้วา่ วันนัน้ เธอเพิง่ กลับจากท�ำงาน ขณะที่
ก�ำลังเปิ ดประตูรวั้ เพือ่ เอารถเข ้าบ ้าน เพือ่ นบ ้านคนใหม่ก็โผล่มายืนอยู่
ข า้ งหลัง เธอแบบนี้ ยิ้ม เผล่แ บบนี้ ท่ า ทางอารมณ์ ดีแ บบนี้ แล ว้ ก็
แนะน�ำตัวให ้เธอรูจ้ กั ว่าชื่อละเอียด ให ้เธอเรียกสัน้ ๆ ว่าป้ าเอียด
ละเอียดที่กำ� ลังฉีกยิ้มกวา้ งอยู่พูดออกมา “เมือ่ กี้ตอนป้ ารดน�ำ้
ต้นไมอ้ ยู่หน้าบา้ น เห็นหนุ่ มหล่อขับรถโก้มาหาหนู ดว้ ยแหละ ตะโกน
เรียกหนู อยู่ตงั้ นาน เพิ่งกลับไปก่ อนหนู ออกมาแป๊ บเดียว...ว่าแต่หนู
นอนหลับเหรอจ๊ะ ถึงไม่ได้ยนิ ”
“ค่ะ” ล ้อมดาวตอบรับ คิดว่ายอมผิดศีลข ้อสีด่ กี ว่าให ้เพือ่ นบ ้าน
ผู้มีท่าทางสอดรู ส้ อดเห็นเกิดความสงสัยว่าเหตุใดเธอจึงไม่ออกมา
เปิ ดประตูให้กมั ปนาท
“แฟนเหรอจ๊ะ”
16 ซาตานตีตรารัก

“ไม่ใช่ค่ะ เขาคงมาผิดบ ้านมัง้ คะ”
“แต่ป้าได้ยินเขาเรียกชือ่ หนู นะ ไม่ผดิ แน่ๆ ไม่เชือ่ เดีย๋ วป้ าจะเรียก
เด็กในบ ้านมาเป็ นพยาน”
ล ้อมดาวเบิกตาโตอย่างอึ้งๆ ไม่คิดว่าละเอียดจะจริงจังกับเรื่อง
ของเธอขนาดนี้ เมือ่ หายตะลึงแล ้วก็ลอบถอนหายใจเบาๆ ฝื นยิ้มบอก
กับอีกฝ่ าย
“ไม่ตอ้ งถึงขนาดนัน้ หรอกค่ะ ถ ้าเป็ นคนรูจ้ กั เดีย๋ วเขาก็โทร.มาเอง
หนู ขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ” ล ้อมดาวยกมือไหว ้แล ้วเดินกลับเข ้าไป
ด้านใน จัดการล็อกประตูบา้ นเรียบร้อยแลว้ ก็ขบั รถออกมาจอดหน้า
ประตูรวั้
ละเอียดยังยืนอยู่ทเ่ี ดิม มองหญิงสาวล็อกประตูรวั้ จนเรียบร้อย
เมือ่ เห็นว่าหญิงสาวเขา้ ไปในรถแลว้ ขับออกไปโดยไม่พูดอะไรอีกก็ทำ�
หน้าเซ็ง อุตส่าห์ทนร้อนอยู่ตงั้ นานแต่กลับไม่ได้รูเ้ รื่องอะไรเลย

เช้าวันต่อมาหมออนุญาตใหอ้ เนกกลับมาพักฟื้ นต่อที่บา้ นได้

อเนกมีสีหน้าสดชื่นขึ้น แมด้ วงตาจะมีแววหม่นหมองอยู่บา้ งเพราะ
เรื่องทุกข์ใจทีเ่ กิดขึ้นในช่วงทีผ่ ่านมา แต่ก็นบั ว่าดีข้นึ กว่าเมือ่ ก่อนมาก
ลอ้ มดาวบอกกับตัวเองว่าเธอจะพยายามท�ำทุกอย่างใหพ้ ่อกลับมามี
รอยยิ้มกว ้างๆ และแววตาทีม่ คี วามสุขเหมือนเดิมให้ได้
วันรุ่งขึ้นล ้อมดาวไปท�ำงานตามปกติหลังจากทีไ่ ด้หยุดไปสองวัน
แม ้จะรู้สกึ หวาดระแวง กลัวการเผชิญหน้ากับใครบางคน แต่เมือ่ ไม่มี
ทางอืน่ ให ้เลือก เธอจึงเฝ้ าบอกกับตัวเองว่าจะต้องผ่านไปให้ได้
แลว้ บทพิสูจน์ความเขม้ แข็งของเธอก็มาถึง ขณะที่เธอก�ำลัง
ก้า วออกจากลิฟ ต์ ดวงตากลมก็ ส ะดุ ด เข า้ กับ ร่ า งสู ง ใหญ่ ข องคนที่
ไม่อยากเจอหน้า เขาก�ำลังคุยอยู่ กบั ชายชาวต่ างชาติท่าทางภูมิฐาน
จงรัก 17

สองคนโดยมีคนสนิททีช่ ่อื ว่าเมสันยืนอยู่ดว้ ย
เรียวขาของเธอเกิดอาการสัน่ ขึ้นมาอย่างห ้ามไม่อยู่ หัวใจเต้นแรง
สองมือชื้นไปด้วยเหงือ่ ขณะเดินเข ้าไปใกล้ร่างสูงใหญ่ อีกไม่ก่กี า้ วเธอก็
จะเดินผ่านเขาไปได้แล ้ว แต่กลับต้องมาชะงักเมือ่ เห็นดาราดังเจ้าของชือ่
มัลลิกาหรือมอลลีเ่ ดินเข ้าไปสวมกอดเขาก่อนหันไปจับมือทักทายคนอืน่
จากนัน้ ทัง้ หมดก็พากันเดินผ่านหน้าเธอตรงไปยังลิฟต์ของผู ้บริหาร
ล ้อมดาวผ่อนลมหายใจทีก่ ลัน้ เอาไว ้ออกมา ก่อนจะยิ้มขืน่ ให้กบั
ความงี่เง่าของตัวเองที่หลงหวาดระแวงอยู่ นาน ผู ช้ ายเย่ อหยิ่งและ
เขา้ ถึงยากอย่าง โดมินิค เทย์เลอร์ น่ ะหรือจะเก็บความสัมพันธ์แบบ
วันไนต์สแตนด์มาใส่ใจ ความสมบูรณ์แบบในทุกๆ ด้านของเขาดึงดูด
ผูห้ ญิงสวยๆ ใหเ้ ขา้ หามากมาย ความสัมพันธ์แบบนัน้ ก็คงมีไม่นอ้ ย
พอๆ กับคู่ควงของเขา สายตาของเขาทีม่ องผ่านเลยไปราวกับเธอไม่มี
ตัวตน ท�ำใหล้ ้อมดาวถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ ก็รู้สกึ เจ็บแปลบ
ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู

เสียงโทรศัพท์ของลอ้ มดาวดังขึ้นในเวลาเกือบหา้ โมงเย็นของ

วันหยุด หญิงสาววางมือจากการท�ำดอกไม ้ประดิษฐ์แล ้วหยิบโทรศัพท์
ขึ้นมาดูหน้าจอ เมือ่ เห็นว่าเป็ นชือ่ ของรุ่นพีท่ เ่ี ป็ นเจ้าของร้านอาหารกึง่ ผับ
แห่งหนึง่   เธอจึงเดินออกไปคุยทีร่ ะเบียงเพราะไม่อยากให ้เสียงคุยรบกวน
อเนกทีน่ ั่งดูทวี อี ยู่
อเนกละสายตาจากหน้าจอทีวี ช�ำเลืองมองลูกสาว เห็นอาการ
หน้านิ่วคิ้วขมวดของคนเป็ นลูกก็ให้รสู้ กึ สงสัย เมือ่ ล ้อมดาวคุยโทรศัพท์
เสร็จเดินกลับเข ้ามา คนเป็ นพ่อจึงเอ่ยถาม
“ใครโทร.มาหรือลูก”
“พีแ่ พงคะ”
18 ซาตานตีตรารัก

อเนกเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย “มีอะไรหรือเปล่า”
“พีแ่ พงขอให ้หนู ไปช่วยเล่นเปี ยโนทีร่ า้ นให้ชั่วคราวน่ะค่ะ”
อเนกพยัก หน้า เมื่อ ลู ก สาวพู ด จบ มีห ลายคนที่รู ว้ ่า ล อ้ มดาว
เล่นเปี ยโนได้และเก่งมากด้วย เป็ นพรสวรรค์ทไ่ี ด้รบั การถ่ายทอดทาง
สายเลือด  ในอดีตแม่ของล ้อมดาวเป็ นครูสอนเปี ยโนให้กบั โรงเรียนดนตรี
มีช่ือแห่งหนึ่ง และไม่ใช่ แค่ ความสามารถทางดนตรีเท่านัน้ แม่ของ
ลอ้ มดาวยังมีหวั ทางศิลปะอีกด้วย ซึ่งลอ้ มดาวก็ได้รบั การถ่ายทอด
พรสวรรค์เ หล่า นี้ ม าเช่ น กัน อีก ทัง้ รู ป ร่ า งหน้า ตาของล อ้ มดาวก็ ย งั
เหมือนกับแม่มากราวกับเป็ นคนคนเดียวกัน คิดมาถึงตรงนี้ หน่วยตา
ของคนเป็ นพ่อก็เกิดอาการแสบร้อนขึ้นมาจนต้องกะพริบตาถีๆ่ พลาง
ก้มหน้าลงเพือ่ ไม่ให ้ลูกสาวเห็น
“พอดีว่านักเปี ยโนคนเก่าขอลาออกกะทันหัน พีแ่ พงหาคนใหม่
มาแทนไม่ทนั น่ะค่ะ”
ลอ้ มดาวพูดต่ อโดยไม่ได้สงั เกตสีหน้าของอเนก เพราะก�ำลัง
รู้สกึ ลังเลที่จะรับงาน หากเป็ นเมือ่ ก่อนเธอคงไม่คิดมากแบบนี้เพราะ
ค่าตอบแทนทีส่ ูง แต่ตอนนี้เธอเป็ นห่วงอเนก แม ้อาการของท่านจะดีข้นึ
จนเกือบจะเป็ นปกติแล ้วก็ตาม ล ้อมดาวคิดถึงชีวติ ในวัยเด็ก เธอเห็น
อเนกต้องท�ำงานหนักเพื่อหาเงินเลี้ยงดู ทุกคนในครอบครัว ตอนนัน้
เธอได้แต่มองเพราะไม่รูจ้ ะช่วยอเนกได้อย่างไร
กระทั่งเรียนจบมัธยม วันหนึ่งเธอเดินผ่านร้านอาหาร เห็นป้ าย
ประกาศรับนักเปี ยโนจึงตัดสินใจเขา้ ไปสมัคร เธอต้องแข่งกับคนที่มี
ประสบการณ์และอายุมากกว่าถึงสามคน แต่สุดทา้ ยเธอก็เอาชนะและ
ได้งานนัน้ มา และที่รา้ นอาหารแห่งนัน้ เธอก็ได้รู้จกั กับพระแพงเป็ น
ครัง้ แรก
อเนกเห็นอาการหน้านิ่วคิ้วขมวดของลูกสาวก็พอจะเดาออกว่า
เจ้าตัวคิดอะไรอยู่ จึงบอกไปว่าตนแข็งแรงดีแล ้ว อีกทัง้ ยังลุกขึ้นจาก
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เก้าอี้ทำ� ท่าจะวิดพื้นโชว์อกี ต่างหาก ล ้อมดาวรีบห ้ามเอาไว ้เพราะเกรงว่า
อาการของท่านจะก�ำเริบหากออกก�ำลังกายในท่าที่ตอ้ งใช้แรงมากๆ
ก่อนจะพยุงคนท�ำเป็ นเก่งให ้กลับไปนั่งบนเก้าอี้ตามเดิม
“พ่อแข็งแรงแล ้วจริงๆ นะ” เมือ่ ลูกสาวไม่ให้วดิ พื้น อเนกจึงย�ำ้
เป็ นค�ำพูดแทน
“ไปเถอะค่ ะคุณหนู นมดู แลคุณผู ช้ ายเอง ไม่ตอ้ งห่วงนะคะ”
จันทร์เอ่ ยขึ้นพร้อมกับรอยยิ้มบางๆ ขณะเดินเขา้ มาใหห้ อ้ งนั่งเล่น
พร้อมกับแก้วน�ำ้ ผลไมข้ องอเนก นางได้ยินสองพ่อลู กคุยกันเพราะ
ห ้องนั่งเล่นอยู่ตดิ กับห ้องครัว
“ก็ได้ค่ะ” ลอ้ มดาวนิ่งคิดอยู่ครู่ หนึ่งก่ อนจะพยักหน้าตอบรับ
จากนัน้ ก็โทรศัพท์ไปบอกพระแพงว่าเธอรับงานนี้ เรียบร้อยแล ้วก็ขอตัว
ไปเปลีย่ นเสื้อผ ้า
ชุดทีล่ ้อมดาวเลือกเป็ นเดรสสายเดีย่ วผ ้าลูกไม้สฟี ้ า  ชายกระโปรง
เป็ นระบายความยาวคลุมเข่า หญิงสาวแต่งหน้าเขม้ กว่าปกติเล็กน้อย
ส่งผลให้ใบหน้าที่เคยถูกมองว่าจืดชืดนัน้ งดงามมีเสน่ หข์ ้ นึ มาราวกับ
เป็ นคนละคน ผมยาวสลวยสีดำ� ขลับเรียบตรงถูกปล่อยเต็มความยาว
จนเกือบถึงสะโพก ปกปิ ดแผ่นหลังบอบบางไม่ใหด้ ู เปิ ดเผยเนื้อหนัง
จนเกินไป
ก๊อก...ก๊อก...
“คุณหนู ขา คุณแพงมารอรับค่ะ”
เสียงร้องบอกของจันทร์ทำ� ใหล้ อ้ มดาวชะงักมือที่กำ� ลังหวีผม
คิ้ว เรีย วสวยย่ น เข า้ หากัน ด้ว ยความแปลกใจ ตอนคุ ย โทรศัพ ท์ก นั
พระแพงไม่ได้บอกว่าจะมารับ เธอรีบวางหวีลงบนโต๊ะเครื่องแป้ ง หยิบ
กระเป๋ าสะพายมาคล ้องไหล่แล ้วส�ำรวจตัวเองในกระจกอีกครัง้ ก่อนจะ
เดินมาเปิ ดประตู รูปโฉมทีแ่ ปลกตาของเธอท�ำให้จนั ทร์มองอย่างตะลึง
ก่อนเอ่ยชม
20 ซาตานตีตรารัก

“วันนี้คุณหนู สวยมากเลยค่ะ”
ล ้อมดาวยิ้ม “ขอบคุณค่ะ”
เมือ่ ล ้อมดาวเดินมาที่หอ้ งรับแขกก็เห็นพระแพงก�ำลังคุยอยู่กบั
อเนกด้วยท่าทางถูกคอ ทัง้ สองหันมามองเธอพร้อมกัน ล ้อมดาวยิ้มให ้
พระแพงก่อนจะยกมือไหว ้
“สวัสดีค่ะ พีแ่ พง”
รอยยิ้มทีท่ ำ� ให้ลกั ยิ้มสองข ้างแก้มของล ้อมดาวบุม๋ ลงท�ำให ้คนมอง
เกิ ด อาการชะงัก พระแพงที่ก �ำ ลัง ถู ก ความรู ้ สึก บางอย่ า งเล่ น งาน
กระแอมกระไอในล�ำคอเบาๆ ก่อนจะรับไหว ้ล ้อมดาว
“สวัสดีจะ้ ตอนคุยโทรศัพท์กนั พี่ทำ� ธุ ระอยู่แถวนี้พอดี ก็เลย
แวะมารับ ถือโอกาสมาเยี่ยมคุณอาด้วย” พระแพงบอกกับหญิงสาว
ก่อนจะหันมาพูดกับอเนก “คุณอาไม่ต ้องเป็ นห่วงนะคะ แพงจะดูแลล ้อม
ให ้อย่างดี เลิกงานแล ้วก็จะพามาส่งด้วยตัวเอง”
“หนู แพงรับปากแบบนี้อาก็สบายใจ” อเนกยิ้มให้อกี ฝ่ าย
“หนู ไปก่อนนะคะคุณพ่อ อย่าลืมกินยาหลังอาหารนะคะ”
ล ้อมดาวเดินเขา้ ไปใกล ้คนเป็ นพ่อแล ้วก้มหน้าลงหอมแก้มของ
ท่านเบาๆ เพื่อเป็ นการบอกลาไปท�ำงาน จากนัน้ ก็หนั ไปก�ำชับจันทร์
เรื่องยาหลังอาหารของอเนกทีห่ ้ามลืมกินเด็ดขาด
พระแพงยกมือไหว ้ลาอเนกและจันทร์  ก่อนจะเดินเคียงคู่ล ้อมดาว
ไปขึ้นรถทีจ่ อดอยู่หน้าบ ้าน โดยมีจนั ทร์เดินตามหลังมาล็อกประตูรวั้

พระแพงยืนกอดอกมองนักเปียโนคนใหม่ดว้ ยแววตาพึงพอใจ

เรียวปากระบายยิ้มบางๆ ตลอดเวลา ท่าทางแบบนัน้ ของพระแพง
ถูกจับจ้องโดยสายตาขุ่นมัวของหญิงสาวไซซ์มนิ ิเจ้าของหน้าอกคัปดี
คนหนึ่ง เจ้าของสายตาคู่น้ ีมชี ่อื ว่าณดาหรือนิ้ง
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ณดาเป็ นน้องสาวของหนึ่งในสามหุนส่
้ วนของร้าน พีช่ ายของณดา
เป็ นหมอ เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการดูแลคนป่ วย จึงปล่อยให ้พระแพง
กับหุนส่
้ วนอีกคนช่วยกันบริหารร้าน ณดาจึงขอเข ้ามาท�ำงานแทนพีช่ าย
โดยจุดประสงค์ทแ่ี ท ้จริงก็เพือ่ ต้องการใกล้ชดิ กับพระแพง
“พีแ่ พงจะยืนมองนักเปี ยโนคนใหม่อยู่ตรงนี้อกี นานไหมคะ”
น�ำ้ เสียงแข็งๆ ของณดาดังขึ้น หลังจากที่อดทนรออยู่พกั ใหญ่
แต่พระแพงก็ยงั ไม่มที ที ่าว่าจะขยับตัวไปไหน เอาแต่ยนื จ้องล ้อมดาว
ที่กำ� ลังเล่นเปี ยโนอยู่ จ้องเอาๆ ราวกับกลัวว่าอีกฝ่ ายจะหายตัวไป
อย่างนัน้ แหละ ณดาดูออกว่าพระแพงก�ำลังคิดอะไรอยู่ จึงรู้สกึ เขม่น
ล ้อมดาวขึ้นมา
“นิ้งมีอะไรกับพีห่ รือเปล่า”
พระแพงหันมาถามน้องสาวของเพื่อน ณดามีส่วนสู งไม่ถงึ อก
ของเธอ  เวลาคุยกันพระแพงจึงต้องก้มหน้าลง  พระแพงมีรูปร่างทีส่ ูงโปร่ง
ใบหน้าสวยเฉี่ ยวรับกับทรงผมซอยสัน้ และบุคลิกเท่ๆ ประกอบกับ
ความร�ำ่ รวยที่ติดตัวมาตัง้ แต่อยู่ในทอ้ งแม่ ท�ำใหพ้ ระแพงกลายเป็ น
สาวหล่อทีม่ สี าวน้อยหน้าตาน่ารักตามติดมากมาย และหนึ่งในนัน้ ก็คอื
ณดา
“ก็ไม่มอี ะไรหรอกค่ะ นิ้งก็แค่อยากชวนพีแ่ พงไปนั่ง”
“ถ ้านิ้งเมือ่ ยก็ไปนั่งก่อน พีจ่ ะยืนมองลูกค้าอยู่ตรงนี้อกี สักพัก”
“มองลูกค้าหรือมองใครกันแน่คะ สายตาฟ้ องขนาดนัน้ อย่านึกว่า
นิ้งไม่รูน้ ะคะว่าพีแ่ พงคิดอะไรอยู่”
“นิ้ง” พระแพงเรียกชื่อของหญิงสาวด้วยน�ำ้ เสียงทีเ่ ข ้มกว่าปกติ
ก่ อนจะถอนหายใจออกมาเฮือกใหญ่ เพราะนี่ไม่ใช่ ครัง้ แรกที่ณดา
แสดงท่าทางแบบนี้ มันท�ำให ้เธอรูส้ กึ อึดอัด
“พี่แพงไม่ตอ้ งมาท�ำเสียงแข็งใส่น้ ิง ถา้ พี่แพงไม่อยากใหเ้ สีย
การปกครอง พีแ่ พงก็ไม่ควรยุ่งกับลูกจ้างในร้าน”
22 ซาตานตีตรารัก

ณดารู้สกึ ไม่พอใจทีเ่ ห็นพระแพงใหค้ วามสนใจล ้อมดาว ตอนนี้
พระแพงก็เลี้ยงดู เด็กสาวๆ ไวเ้ ก็บเกี่ยวความสุขหลายคน คนไหน
ทีเ่ อาใจเก่งพระแพงก็จะซื้อคอนโดฯ ซื้อรถให ้ พระแพงก็เหมือนพวก
เศรษฐีทั่วไปที่มนี ิสยั ซื้อความสุขด้วยเงิน ณดารู้สกึ น้อยใจพระแพง
มาตลอด แต่ ก็ พ ยายามปลอบใจตัว เองว่ า สัก วัน เธอจะเอาชนะใจ
พระแพงได้ เธอไม่ยอมยกพระแพงให ้ผู ้หญิงหน้าไหนเด็ดขาด และเธอ
ก็จะเขีย่ ผู ้หญิงทุกคนของพระแพงทิ้งให ้หมด
บทสนทนาที่เริ่มจะตึงเครียดระหว่างพระแพงกับณดาหยุดลง
เมือ่ บริกรมาบอกกับพระแพงว่ามีลูกค้าต้องการพบ  หลังจากทีพ่ ระแพง
ไปแลว้ ณดาก็หนั มองหญิงสาวที่กำ� ลังกลายเป็ นจุดสนใจของหนุ่ มๆ
ในร้านอยู่ตอนนี้ ยิ่งมองก็ย่ิงรู้สึกไม่ชอบหน้า ไม่ถูกชะตาอย่างแรง
ณดาไม่ชอบผู ้หญิงสวยทุกคนทีพ่ ระแพงให ้ความสนใจ

ล้อมดาวตื่นขึ้นมาในตอนเช้า หลังจากล ้างหน้าล ้างตาเสร็จแล ้ว

ก็ออกจากหอ้ งมาช่ วยจันทร์ทำ� อาหารในครัว เช้านี้ตอ้ งท�ำเพิ่มสองที่
เพราะเมือ่ วานตอนเย็นหลังจากทีเ่ ธอออกจากบ ้านไปพร้อมกับพระแพง
แล ้ว ผกากรองกับผกามาศก็กลับมาจากญีป่ ่ นุ
จันทร์แอบบ่นสองแม่ลูกใหเ้ ธอฟังว่าตอนไปขนกระเป๋ าเสื้อผา้ ไป
คนละใบ แต่ พ อขากลับ มีเ พิ่ม มาเป็ น สี่ สงสัย ว่า เงิน ค่ า ตัว จากการ
ถ่ายโฆษณาชิ้นแรกของผกามาศจะหมดไปกับของทีอ่ ยู่ในกระเป๋ าแล ้ว
แทนที่จะเอาเงินมาช่วยใช้หนี้ท่ตี วั เองก่อไว ้ กลับท�ำเป็ นทองไม่รูร้ อ้ น
ปล่อยให ้เธอรับภาระอยู่คนเดียว
แล ้วไหนจะเรือ่ งเรียนของผกามาศอีก ไม่เข ้าใจเลยจริงๆ ว่าท�ำไม
ผกากรองถึงยอมให ้ลูกสาวดร็อปเรียน งานในวงการบันเทิงใช่วา่ จะยัง่ ยืน
หรือรุ่ งเรืองไปเสียทุกคน หากไม่มีความรู้ติดตัวเอาไวแ้ ลว้ อนาคต
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จะเป็ น อย่ า งไร ยิ่ง นิ ส ยั เหยีย บขี้ไ ก่ ไ ม่ฝ่ อ ท�ำ ตัว ไม่ต่ า งจากคุ ณ หนู
ผู ส้ ู งศักดิ์ มองไม่เห็นหัวคนอื่นแบบผกามาศด้วยแลว้ ไม่รูว้ ่าจะอยู่
ได้นานแค่ไหน
“เราอย่าไปกังวลแทนเขาเลยค่ะ เขาอยากท�ำอะไรก็ปล่อยไป แค่
ไม่ก่อหนี้เพิม่ ก็พอแล ้ว”
จันทร์ถอนหายใจ “คุณหนู ไม่น่าแบกภาระคนเดียวเลยนะคะ
เงินตัง้ สิบล ้าน ไม่รอู้ กี กี่ปีถงึ จะใช้เขาหมด”
“จะกี่ปีก็ช่างเถอะค่ ะ ท�ำยังไงได้ล่ะคะ แอบเอาเงินของเขามา
เขาไม่จบั เข ้าคุกก็โชคดีแค่ไหนแล ้ว”
ล ้อมดาวถอนหายใจอย่างปลงๆ เข ้าใจความรูส้ กึ ของจันทร์ รับรู ้
ว่าจันทร์เป็ นห่วงเธอมาก และเจ็บแค้นแทนเธอทีต่ อ้ งมารับผิดชอบหนี้
ทีเ่ ธอไม่ได้เป็ นคนก่อขึ้น ขณะทีผ่ กากรองกับผกามาศซึง่ เป็ นคนใช้เงิน
ก้อนนัน้ ทัง้ หมดกลับไม่ตอ้ งรับผิดชอบอะไรเลย มิหน�ำซ�ำ้ ยังใช้ชีวติ
อย่างหรูหราอีกต่างหาก แต่จะให ้ท�ำอย่างไรได้ล่ะ ในเมือ่ คนทีย่ กั ยอกเงิน
ของโรงแรมคือบิดาของเธอ
“เราเลิกพูดเรื่องนี้เถอะค่ะ ล ้อมไม่อยากใหค้ ุณพ่อได้ยนิ เดีย๋ ว
จะไม่สบายใจ ท�ำอาหารกันต่อดีกว่า เดีย๋ วล ้อมจะท�ำแซนด์วชิ เอาไปกิน
เป็ นมื้อเทีย่ งด้วย”
จันทร์ย้มิ เอ็นดูเมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดของหญิงสาว  แค่ข ้าวจานละไม่กบ่ี าท
ล ้อมดาวก็ยงั หวง แต่ถ ้าหากเป็ นเรื่องทีเ่ กี่ยวข ้องกับอเนก ล ้อมดาวก็จะ
เปลีย่ นไปทันที ด้วยเหตุน้ ีล ้อมดาวจึงต้องรับภาระหนี้กอ้ นโต คิดมาถึง
ตรงนี้จนั ทร์ก็รู้สกึ ไม่ชอบใจแม่ลูกคู่นนั้ มากขึ้นไปอีก  

อาหารมื้อเช้าตัง้ โต๊ะในเวลาหกนาฬกิ าสามสิบนาที ผกากรอง

กับผกามาศยังไม่ออกจากหอ้ งนอน สองแม่ลูกนอนตื่นสายจนติด
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เป็ นนิสยั ทีโ่ ต๊ะอาหารจึงมีเพียงอเนกกับล ้อมดาว บทสนทนาระหว่างมื้อ
เป็ นเรื่องทีล่ ้อมดาวไปเล่นเปี ยโนให้ทร่ี า้ นอาหารของพระแพง หลังจาก
กินมื้อเช้าเรียบร้อยแลว้ ลอ้ มดาวก็ขยับเขา้ ไปใกลค้ นเป็ นพ่อ ก้มลง
หอมแก้มของท่านเบาๆ เป็ นการบอกลาไปท�ำงาน
อเนกหอมแก้มลูกสาวกลับ “ขับรถดีๆ นะลูก”
“ค่ะ คุณพ่อ” ล ้อมดาวรับค�ำเสียงหวาน
จันทร์ย้ มิ ให้กบั ภาพการแสดงความรักของสองพ่อลูกที่เกิดขึ้น
ในทุกๆ เช้าและทุกๆ ครัง้ ทีล่ ้อมดาวจะออกจากบา้ น ก่อนจะหยิบถุง
ใส่กล่องแซนด์วชิ มาถือไวเ้ ดินไปส่งล ้อมดาวทีร่ ถ และก็พูดแบบเดียว
กับทีอ่ เนกพูด
“ขับรถดีๆ นะคะคุณหนู ”
“ค่ะ” ล ้อมดาวรับค�ำพร้อมกับรอยยิ้ม รับถุงใส่กล่องแซนด์วชิ
มาจากมือของจันทร์ วางลงบนเบาะนั่งด้านข ้าง

ล้อมดาวมาถึงโรงแรมบราวน์โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ก่อนเวลา

ท�ำงานเกือบยี่สบิ นาที เมือ่ เก็บกระเป๋ าและอาหารกลางวันไว้ในลิ้นชัก
เรียบร้อยแล ้วก็เริ่มท�ำงานของตัวเอง
ติด๊ ...ติด๊ ...
เสียงโทรศัพท์มอื ถือทีอ่ ยู่ในกระเป๋ าสะพายดังขึ้น ล ้อมดาวหยิบ
ขึ้นมาดู หน้าจอ เมื่อเห็นว่าเป็ นชื่อของธู ปทองก็ย้ มิ ออกมาก่ อนจะกด
รับสาย
“ว่าไงจ๊ะ” เสียงใสทักทายเพือ่ น
“ล ้อม รูย้ งั พีต่ ณ
ิ ห์กลับมาจากเมืองนอกแล ้วนะ”
ชื่อ ที่ธู ป ทองเอ่ ย ถึง ท�ำ ให ร้ อยยิ้ม ของล อ้ มดาวค่ อ ยๆ จางลง
หญิงสาวอยู่ในอาการชะงักค้าง คลา้ ยโลกทัง้ ใบหยุดหมุนไปชั่วขณะ
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หัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นมา ติณห์คอื ผู ้ชายทีเ่ ป็ นรักแรกของเธอ นับตัง้ แต่
วันทีต่ ณ
ิ ห์บอกเลิกกับเธอเพือ่ ไปหมั้นหมายกับผูห้ ญิงที่ผู้ใหญ่หาไว้ให้
ก่อนจะเดินทางไปเรียนต่อปริญญาโทต่างประเทศ จนถึงตอนนี้ก็เป็ น
เวลาเกือบห ้าปี แล ้วทีเ่ ธอขาดการติดต่อกับเขา
“ท�ำไมเงียบไปล่ะล ้อม เป็ นอะไรหรือเปล่า”
เสียงของธู ปทองท�ำให ้ล ้อมดาวหลุดจากภวังค์
“ล ้อมไม่เป็ นไร” เธอตอบกลับไป
“พีต่ ณ
ิ ห์มาซื้อขนมทีร่ า้ น พอรูว้ า่ ธู ปเป็ นเจ้าของร้านก็ถามถึงล ้อม
ใหญ่ เลย ขอเบอร์ลอ้ มด้วย แต่ ธูปไม่ได้ให้ไปหรอกนะ พอพี่ติณห์
กลับไปธู ปก็โทร.หาล ้อมนี่แหละ” ธู ปทองพูดด้วยน�ำ้ เสียงรัวเร็วแล ้วหยุด
สูดลมหายใจเข ้าปอด ครู่หนึ่งก็รอ้ งออกมา “ตายแล ้ว! พีต่ ณ
ิ ห์ซ้อื ดอกไม ้
ไปช่อหนึ่ง”
เพียงแค่น้ ลี ้อมดาวก็รูแ้ ล ้วว่าติณห์ได้เบอร์โทรศัพท์ของเธอไปแล ้ว
เพราะในช่อดอกไม้มกี าร์ดแผ่นเล็กๆ ทีเ่ ขียนชือ่ และเบอร์โทรศัพท์มอื ถือ
ของเธอเสียบเอาไว ้
“ขอโทษนะล ้อม ธู ปลืมไปเสียสนิทเลย”
น�ำ้ เสียงอ่อยๆ ของธู ปทองท�ำให ้เรียวปากอิม่ ของล ้อมดาวคลีย่ ้ มิ
บางอย่างข�ำๆ
“ไม่เป็ นไรหรอกธู ป เรื่องของพี่ติณห์กบั ลอ้ มผ่านไปนานแลว้
เราจบกันด้วยดี”
ธู ปทองถอนหายใจเฮือกด้วยความโล่งอก “ได้ยนิ ล ้อมพูดแบบนี้
ค่อยสบายใจหน่อย อ๊ะ ลูกค้าเข ้าร้าน แค่น้ กี ่อนนะ แล ้วค่อยคุยกันใหม่”
“จ้ะ” ล ้อมดาวตอบรับ  เมือ่ ธูปทองตัดสายไปแล ้วเธอก็วางโทรศัพท์
ลงบนโต๊ะ
หัวใจของล ้อมดาวยังเต้นไม่เป็ นจังหวะ  แม ้เธอจะไม่ได้มคี วามรูส้ กึ
ลึกซึ้งกับติณห์แลว้ แต่ พอได้ยินชื่อของเขาก็ทำ� ใหเ้ ธออดที่จะคิดถึง
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เรื่องเก่าๆ ไม่ได้ ติณห์เป็ นคนสอนให ้เธอรู้จกั ความรักและสอนให้รู้จกั
ความเจ็บปวด และความเจ็บปวดนัน้ ก็หล่อหลอมให ้เธอเข ้มแข็งมากขึ้น
รักตัวเองมากขึ้น เธอจึงไม่คดิ จะจมอยูก่ บั ความทุกข์ในตอนทีพ่ ลาดพลัง้
เสียความบริสุทธิ์ให ้แก่ผู ้ชายทีช่ ่อื โดมินิค เทย์เลอร์
ล อ้ มดาวพยายามสลัด เรื่อ งของติณ ห์อ อกจากสมองแล ว้ เริ่ม
ท�ำงานต่อ กระทั่งถึงเวลาพักกลางวันโทรศัพท์ของเธอก็ดงั ขึ้นอีกครัง้
เมือ่ เห็นว่าเป็ นเบอร์ทไ่ี ม่ได้บันทึกชื่อเอาไว้กเ็ กิดสังหรณ์ใจว่าอาจจะเป็ น
ติณห์โทร.มา
ดวงตากลมจ้องหน้าจอโทรศัพท์น่ิงอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกดรับสาย
เสียงทุม้ นุ่มทีด่ งั เข ้ามาในโทรศัพท์ทำ� ให้ใจทีเ่ พิง่ เต้นเป็ นปกติได้ไม่นาน
กลับมาเต้นแรงอีกครัง้ เป็ นติณห์จริงๆ ด้วย ล ้อมดาวกลืนน�ำ้ ลายลงคอ
เบาๆ ก่อนจะพูดกับเขาด้วยน�ำ้ เสียงทีพ่ ยายามให ้เป็ นปกติทส่ี ดุ หลังจาก
ทีเ่ ขาถามไถ่สารทุกข์สุกดิบของเธอ
“ล ้อมสบายดีค่ะ แล ้วพีต่ ณ
ิ ห์ละ่ คะ”
“พีส่ บายดี ตอนนี้พอ่ี ยากเจอล ้อมมาก เทีย่ งนี้ให้พไ่ี ปหานะครับ
ล ้อมท�ำงานทีโ่ รงแรมบราวน์ใช่ไหม”
“พี่ติณห์รู้ได้ยงั ไงคะ” ลอ้ มดาวขมวดคิ้วถามด้วยความสงสัย
เรื่องเบอร์โทรศัพท์เธอรูค้ ำ� ตอบแล ้ว แต่เรื่องทีท่ ำ� งานของเธอนี่สิ เขารู ้
ได้อย่างไร
“พีเ่ ดาเอา จ�ำได้ว่าพ่อของล้อมเป็นผู้จดั การอยู่ทน่ี ั่น”
ค�ำตอบของติณห์ทำ� ใหค้ วามสงสัยของเธอได้รบั ความกระจ่าง
แต่ก็ยงั ลังเลที่จะเจอกับเขา แมต้ อนนี้เธอจะไม่ได้รู้สกึ กับเขาเหมือน
เมื่อ ก่ อ นแล ว้ แต่ คิด ว่า คงไม่เ หมาะที่จ ะเจอกัน สองต่ อ สอง ติณ ห์
มีคู่หมัน้ แล ้ว หรือบางทีตอนนี้อาจจะแต่งงานกันแล ้วก็ได้ เธอไม่อยาก
มีปญ
ั หาเพิ่ม แค่ ท่ีมอี ยู่ก็เหนื่อยพอแลว้ เธอจึงคิดที่จะปฏิเสธโดย
ใหเ้ หตุผลไปว่าติดงาน แต่ยงั ไม่ทนั ได้พูด เสียงของติณห์ก็ดงั ขึ้นมา
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เสียก่อน
“ตอนนี้พม่ี าถึงโรงแรมแล ้วนะ นั่งรอล ้อมอยู่ท่โี ซฟาแถวล็อบบี้
รีบมานะครับ”
ลอ้ มดาวจะปฏิเสธก็พูดไม่ออก เธอถอนหายใจเบาๆ ก่ อนจะ
ตอบรับ จากนัน้ ก็ลกุ ขึ้นจากเก้าอี้ เดินตามหลังพนักงานคนอืน่ ทีก่ ำ� ลัง
จะออกไปรับประทานอาหารมื้อกลางวัน

ติณห์วางแมกาซีนในมือลงบนโต๊ะก่อนจะเงยหน้าขึ้นกวาด

สายตามองไปรอบตัว มาหยุดอยู่ทร่ี ่างเล็กทีก่ ำ� ลังเดินเข ้ามาใกล ้ ร่างสูง
ลุกขึ้นจากโซฟาพร้อมกับรอยยิ้มกว ้าง ขายาวๆ ก้าวมายืนอยู่ตรงหน้า
หญิงสาว
“พีต่ ณ
ิ ห์” ล ้อมดาวเรียกชายหนุ่มเสียงเบาก่อนจะส่งยิ้มบางๆ ให ้
“เราไปหาทีน่ ั่งคุยกันดีกว่า ให้พเ่ี ลี้ยงข ้าวสักมื้อนะครับ”
“ค่ะ” ล ้อมดาวตอบรับ  ก่อนจะเดินเคียงคู่กบั ติณห์ไปยังห ้องอาหาร
ของโรงแรม
ติณห์เป็ นคนเลือกโต๊ะซึ่งอยู่ในมุมค่ อนขา้ งลับตาคน หลังจาก
สั่งอาหารเรียบร้อยแล ้ว ติณห์ก็จอ้ งมองใบหน้าแสนน่ารักของล ้อมดาว
อย่างเต็มตา ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ใบหน้านี้ก็ยงั คงติดตรึง
อยู่ในหัวใจของเขา เขารักรอยยิ้มของเธอ รอยยิ้มที่ทำ� ให้โลกของเขา
สดใส ลักยิ้มสองข ้างแก้มของเธอน่ารักจนบ่อยครัง้ ทีเ่ ขาแทบจะอดใจ
ไม่ไหว อยากจะฝังจมูกลงบนแก้มใสๆ สีชมพูของเธอแล ้วสูดกลิน่ แก้ม
เนียนนุ่มทัง้ สองข ้างให ้ช�ำ่ ปอด
ล ้อมดาวเห็นติณห์จอ้ งหน้าเธออยู่นานโดยไม่พูดอะไร จึงยิ้มให ้
แล ้วเป็ นฝ่ ายพูดขึ้นก่อนเพือ่ ท�ำลายความเงียบ
“พีต่ ณ
ิ ห์กลับมาจากเมืองนอกตัง้ แต่เมือ่ ไรคะ”
28 ซาตานตีตรารัก

“เกือบสองเดือนแล ้วละ กลับมาช่วงแรกยุง่ จนหัวหมุน ต้องเข ้ารับ
หน้าที่ต่อจากคุณพ่อทันทีจนแทบจะไม่มเี วลาพัก เลยคิดว่ารอใหง้ าน
ทุกอย่างเข ้าทีเ่ ข ้าทางก่อนแล ้วค่อยมาหาล ้อม เราจะได้มเี วลาอยูด่ ้วยกัน
นานๆ”
ลอ้ มดาวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อย รู้สกึ แปลกใจในท่าทางของติณห์
อีกทัง้ ค�ำพูดของเขาก็ทำ� ให ้เธอเกิดความสงสัยไปถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
เขากับคู่หมัน้ ขึ้นมา
“ล ้อม” ติณห์เอื้อมมือมากุมมือเรียวนุ่มของล ้อมดาวเบาๆ “ตอนนี้
พีเ่ ป็ นอิสระแล ้วนะ พีถ่ อนหมัน้ แล ้ว พีอ่ ยากกลับมาดูแลล ้อมเหมือนเดิม
ล ้อมให้โอกาสพี่อีกครั้งได้ไหมครับ”
“...”
“พีไ่ ม่อยากเสียเวลาอีกแล ้ว หา้ ปี มนั นานมากเกินไป ความจริง
เราควรจะได้แต่งงานกันแลว้ ด้วยซ�ำ้ ” ติณห์บบี มือของลอ้ มดาวเบาๆ
“นะครับลอ้ ม เรากลับมาเป็ นเหมือนเดิม พี่สญ
ั ญาว่าจะไม่ท้ ิงลอ้ ม
ไปไหนอีก ให้โอกาสพีอ่ กี ครัง้ นะครับ”
การจู่โจมของติณห์ทำ� ใหล้ อ้ มดาวได้แต่น่ิงอึ้ง พูดอะไรไม่ออก
จังหวะนัน้ บริกรน�ำอาหารมาเสิรฟ์ ติณห์ยอมปล่อยมือล ้อมดาว รอจน
บริกรท�ำหน้าทีเ่ สร็จแล ้วถอยห่างไปจึงเอ่ยชวนหญิงสาวกินข ้าว
ติณห์ตกั กับขา้ วใส่จานของลอ้ มดาวอย่ างเอาใจ เมื่อเห็นเธอ
กินอาหารทีเ่ ขาตักให้ก็ย้ มิ ออก การได้นั่งมองเธอท�ำให้ติณห์รู้สกึ อิม่ อก
อิม่ ใจจนแทบไม่ตอ้ งกินข ้าวเลยด้วยซ�ำ ้ คิดว่าหากเธอยอมให้โอกาสเขา
อีกครัง้ เขาจะดู แลเธออย่างดี ใช้ฐานะคนรักช่ วยเหลือเธอทุกอย่าง
โดยเฉพาะเรื่องของอเนกทีเ่ ขาได้รโู้ ดยบังเอิญ
“ได้ขา่ วว่าคุณอาเพิง่ ออกจากโรงพยาบาล ตอนนี้อาการของท่าน
เป็ นยังไงบ ้าง”
ติณห์ถามถึงอเนกเพือ่ เปิดทางให ้ล ้อมดาวได้ระบายความไม่สบายใจ
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ออกมา แต่ดูเหมือนว่าระยะเวลาทีห่ า่ งกันและสถานะทีเ่ ปลีย่ นไปจะท�ำให ้
เธอเวน้ ระยะห่างจากเขาอย่างน่ าใจหาย ล ้อมดาวบ่ายเบีย่ งทีจ่ ะพูดถึง
อเนก เธอชวนคุยเรื่องอืน่ ตลอดโดยไม่เฉียดเข ้าใกล ้เรื่องทีเ่ ขาต้องการ
เลยสักนิด
กระทั่งอาหารมื้อเทีย่ งสิ้นสุดลง ล ้อมดาวขอบคุณติณห์ก่อนจะ
ขอตัวกลับไปท�ำงาน ติณห์ถอนหายใจเฮือก ทิ้งแผ่นหลังพิงพนักเก้าอี้
มองตามร่างเล็กที่เดินห่างออกไปแล ้วได้แต่ปลอบใจตัวเองว่า ถึงเธอ
จะยังไม่ใหค้ ำ� ตอบทีเ่ ขาต้องการ แต่เธอก็ไม่ได้ปฏิเสธ เขาสืบเรื่องของ
เธอมาหมดแล ้ว เธอยังไม่มคี นรักใหม่ เขายังมีหวังอยู่

ก ารได้เจอกับติณห์โดยไม่ทนั ตัง้ ตัวท�ำใหค้ วามสดใสของ

ลอ้ มดาวลดลง เธอถอนหายใจทิ้งหลายครัง้ มีท่าทางเหม่อหลายหน
จนพระแพงสังเกตได้ เมือ่ ล ้อมดาวเล่นเปี ยโนเสร็จในช่วงแรกและเดิน
เข ้าไปในห ้องพัก พระแพงจึงเอาน�ำ้ ส ้มคัน้ เย็นๆ ไปให้ดม่ื
“ขอบคุณค่ะ” ล ้อมดาวรับแก้วน�ำ้ สม้ คัน้ มาจากมือของพระแพง
จิบเล็กน้อยก่อนจะวางลงบนโต๊ะ
“ไหวไหม ถา้ ไม่ไหวพี่จะพากลับบา้ น” พระแพงเอ่ยถามด้วย
ความเป็ นห่วง
“ไหวค่ะ” ล ้อมดาวยิ้มใหพ้ ระแพง เธอยังต้องเล่นอีกสองเพลง
หากกลับบ ้านทัง้ ทีย่ งั ท�ำงานไม่เสร็จ เธอจะรู้สกึ ไม่สบายใจ และไม่กล ้า
รับเงินจากพระแพง
“แน่ใจนะ”
“แน่ใจสิคะ เล่นเปี ยโนไม่ได้เหนื่อยอะไร พีแ่ พงไม่ตอ้ งห่วงล ้อม
หรอกค่ะ”
“จะไม่ให้พี่ห่วงได้ไง พีเ่ ป็ นคนชวนล ้อมมาท�ำงาน และพีร่ บั ปาก
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คุณพ่อของล ้อมไว้ว่าจะดูแลล้อมให้ด”ี
พระแพงมองใบหน้า แสนน่ า รัก ของล อ้ มดาวด้ว ยแววตาสื่อ
ความหมายบางอย่าง หากแต่คนถูกมองไม่มโี อกาสได้เห็น เพราะเธอ
หันไปมองทางประตูทก่ี ำ� ลังถูกเปิ ดออก
“พี่แพงมาอยู่ท่นี ่ีเอง นิ้งตามหาซะทั่ว” เสียงแหลมเล็กชวนให ้
ปวดแก้วหูของณดาดังขึ้น ก่อนทีเ่ จ้าตัวจะเดินมายืนอยูต่ รงหน้าล ้อมดาว
กับพระแพง
“หาพีท่ ำ� ไม” พระแพงเอ่ยถาม
“ก็ไม่ทำ� ไมหรอกค่ ะ” ณดาพูดเสียงสะบัดก่ อนจะตวัดสายตา
ไปมองใบหน้าของล ้อมดาว “นิ้งก็แค่สงสัย เมือ่ ก่อนไม่เคยเห็นพีแ่ พง
เข ้ามาในห ้องนี้”
“พีจ่ ะไปไหนมาไหนแล ้วเกี่ยวอะไรกับนิ้งด้วย”
“ท�ำไมพีแ่ พงพูดกับนิ้งแบบนี้คะ หลายวันมานี้พแ่ี พงเปลีย่ นไป
รูต้ วั หรือเปล่า”
“พีไ่ ม่เคยเปลีย่ น นิ้งนั่นแหละท�ำตัวมีปญ
ั หา”
“พีแ่ พง...” ณดาน้อยใจพระแพงจนน�ำ้ ตาคลอ สุดท ้ายก็กลายเป็ น
โมโห หัน ไปถลึง ตาใส่ ห ญิง สาวที่เ ป็ น ต้น เห็น ให เ้ ธอโดนพระแพงดุ
“เพราะเธอคนเดียวพีแ่ พงถึงดุฉนั ”
“พอได้แล ้วนิ้ง ออกไปข ้างนอกกับพี.่ ..ขอโทษนะล ้อม”
ล อ้ มดาวมองพระแพงดึง แขนณดาออกไปจากห อ้ งก่ อ นจะ
ถอนหายใจออกมา เธอพอจะดู ออกว่าณดาไม่ชอบเธอ แต่ ไม่คิดว่า
จะมากขนาดนี้ เห็นทีการท�ำงานที่น่ีคงไม่ราบรื่นอย่างที่หวัง แต่ เธอ
ก็ไม่คดิ จะทิ้งงานนี้ไปเพราะค�ำพูดของณดา เธอไม่ได้ทำ� อะไรผิด แล ้ว
เรื่องอะไรทีจ่ ะต้องเป็ นฝ่ ายถอย เธอลองค�ำนวณดูแล ้ว เงินทีไ่ ด้รบั จาก
พระแพงเพียงหนึ่งอาทิตย์มากกว่าเงินเดือนประจ�ำของเธอทัง้ เดือนอีก
หากเธอท�ำงานทีน่ ่ีไปเรื่อยๆ ก็จะสามารถใช้หนี้ได้ก่อนก�ำหนด จากนัน้
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เธอจะเก็บเงินไปอีกสักพักเพือ่ เปิ ดร้านขายดอกไม ้ ถึงตอนนัน้ เธอจะได้
อยู่ห่างจากผู ้ชายทีช่ ่อื โดมินิค เทย์เลอร์ เสียที
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2

เธอใช้น�้ำหอมอะไร

ล้อมดาวคิดมาตลอดว่าตระกูลเทย์เลอร์ทำ� ธุ รกิจเกี่ยวกับ

ธนาคารและโรงแรมเท่านัน้ แต่หลังจากมีรูปโดมินคิ ควงคู่กบั นางเอกดัง
ออกสือ่ เมือ่ หลายวันก่อน เรื่องทีช่ ายหนุ่มเป็ นนายทุนให้กบั บริษทั สร้าง
ภาพยนตร์ยกั ษ์ใหญ่ของฮอลลีวูดก็แพร่ สะพัดไปทั่ว เนื้อหาของข่าว
ยังย�ำ้ ด้วยตัวหนาๆ อีกด้วยว่า มัลลิกาคือนักแสดงหญิงไทยคนแรก
ทีโ่ ดมินิคจะดันให ้เจิดจรัสในวงการฮอลลีวูด
การตกเป็ น ข่า วกับ โดมินิ ค ท�ำ ให้ช่ือ เสีย งของมัล ลิก าที่โ ด่ ง ดัง
อยู่แล ้วยิง่ โด่งดังมากขึ้นไปอีก  นักข่าวพยายามขุดคุย้ ความสัมพันธ์ของ
ทัง้ คู่วา่ เริ่มมาจากจุดไหน การทีท่ งั้ คู่ออกงานด้วยกันบ่อยๆ แต่ไม่ยอม
ให้สมั ภาษณ์ส่อื ถึงความสัมพันธ์ย่ิงท�ำใหท้ ุกคนอยากรู จ้ นแทบจะทน
ไม่ไหว บรรดานักข่าวก็ตามติดเป็ นเงา เวลานี้ไม่ว่ามัลลิกาจะขยับตัว
ไปทางไหนก็จะมีภาพออกมาใหเ้ ห็นผ่านสื่อเสมอ ในโลกออนไลน์ก็มี
ขอ้ ความสนับสนุ นเห็นดีเห็นงามให้ทงั้ คู่คบหากันจากบรรดาแฟนคลับ
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ของมัลลิกา
วันนี้ทางบริษทั ภาพยนตร์ได้จดั งานเลี้ยงฉลองความส�ำเร็จของ
ภาพยนตร์ท่ีเขา้ ฉายไปเมื่อหนึ่งเดือนก่ อนและสามารถกวาดรายได้
มากกว่าหนึ่งพันลา้ นดอนลาร์สหรัฐจากการเขา้ ฉายทั่วโลก นอกจาก
ดาราที่แสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้แลว้ ยังมีคนดังในวงการบันเทิงอีก
หลายคนทีไ่ ด้รบั เชิญมาร่วมงานด้วย
ลอ้ มดาวพาตัวเองไปยืนหลบมุมอยู่เงียบๆ หลังจากท�ำหน้าที่
ของตัวเองเสร็จในฐานะผู้จดั การแผนกจัดเลี้ยง บรรยากาศของงาน
เริ่มครึกครื้นเมื่อเหล่าคนดังในชุดหรู หราปรากฏตัวขึ้นใหน้ กั ข่าวได้
เก็บภาพและสัมภาษณ์ โดมินิคควงคู่อยู่กบั มัลลิกาให้สมั ภาษณ์นกั ข่าว
กลุม่ ใหญ่
ดวงตากลมเผลอมองเขาอย่างลืมตัว  ไม่อยากยอมรับ  แต่กป็ ฏิเสธ
ไม่ได้ว่าโดมินิคเป็ นผูช้ ายที่พระเจ้ามอบความสมบูรณ์แบบมาใหอ้ ย่าง
ล�ำเอียง ใบหน้าของเขาเปรียบเสมือนผลงานชิ้นเอกทีจ่ ติ รกรระดับโลก
บรรจงปัน้ แต่งขึ้นมาอย่างประณีต ไม่วา่ จะเป็ นดวงตาสีฟ้าเข ้มใต้ค้ วิ หนา
จมูกโด่งเป็ นสันรับกับริมฝี ปากหยักลึกสุดเซ็กซีร่ าวกับสลัก รูปร่างของ
เขาสูงใหญ่สง่างามสมบูรณ์แบบเสียจนหาทีต่ ไิ ม่ได้
แล ้วอยู่ๆ ก้อนเนื้อในอกซา้ ยของเธอก็รู้สกึ วูบโหวงขึ้นมาอย่าง
ประหลาด เมือ่ เห็นเขาหันไปส่งยิ้มให้มลั ลิกาหลังจากทีถ่ ูกนักข่าวถาม
เรื่องเครื่องเพชรทีเ่ ขาประมูลได้เมือ่ หลายวันก่อนซึง่ มีมลู ค่าถึงร้อยล ้าน
บาท แต่ยงั ไม่ทนั ที่เขาจะใหค้ ำ� ตอบแก่นกั ข่าว เมสันก็เดินเขา้ ไปใกล ้
แลว้ กระซิบบางอย่างที่ขา้ งหูของเขา จากนัน้ เธอก็ได้ยนิ เขาเอ่ยขอตัว
จากนักข่าว
“อยู่น่ีเอง พีต่ ามหาซะทั่วเลย”
น�ำ้ เสียงคุน้ หูท่ดี งั ขึ้นจากด้านหลังท�ำใหล้ ้อมดาวหลุดจากภวังค์
เธอรีบดึงสายตาทีก่ ำ� ลังเหม่อมองโดมินิคอยู่มาทางเจ้าของเสียง
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“พีต่ ณ
ิ ห์”
“เป็ นอะไร ท�ำไมท�ำหน้าแบบนัน้ ” ติณห์ย้มิ บางๆ เมือ่ เห็นใบหน้า
แสนน่ารักทีก่ ำ� ลังออกอาการเหวอของล ้อมดาว
“ไม่เป็ นอะไรค่ะ แค่แปลกใจทีเ่ ห็นพี”่
“พีม่ าแทนคุณพ่อน่ะ ท่านยังอยู่ต่างประเทศ”
ล อ้ มดาวพยักหน้า นึ กขึ้น ได้ว่าครอบครัวของติณห์ท ำ� ธุ รกิจ
ภาพยนตร์แ ละละคร อีก ทัง้ ยัง มีช่ อ งทีวีดิจิท ลั เป็ น ของตัว เองด้ว ย
จึงไม่แปลกทีเ่ ขาจะได้รบั เชิญมางานนี้
“แล ้วท�ำไมไม่เข ้าไปข ้างในล่ะคะ”
“ล ้อมไปเป็ นเพือ่ นพีห่ น่อยสิ พีไ่ ม่อยากเข ้าไปคนเดียว” ความจริง
แล ้วติณห์ปฏิเสธเลขาฯ ทีเ่ สนอตัวมาเป็ นเพือ่ นเพราะตัง้ ใจจะมาเจอกับ
ล ้อมดาวโดยไม่มหี ูตาของมารดาตามติด
“ก็ได้ค่ะ” ล ้อมดาวตอบรับ คิดว่ามันเป็ นหน้าทีอ่ ย่างหนึ่งในการ
ดูแลแขก เธอเดินไปเป็ นเพือ่ นติณห์พร้อมกับเอ่ยถาม “พีต่ ณ
ิ ห์ลองมอง
ไปทั่วๆ สิคะ เผือ่ จะเจอคนรูจ้ กั ”
ติณห์เข ้าใจว่าล ้อมดาวหมายถึงอะไร  หากเขาเจอคนรูจ้ กั เธอก็จะ
ทิ้งเขาไปทันที ซึง่ เขาไม่ยอมเด็ดขาด
“ล ้อมก็รูว้ ่าพีเ่ พิง่ กลับจากต่างประเทศ แล ้วงานนี้ก็เป็ นงานแรก
ของพีด่ ว้ ย”
“คุน้ ๆ ก็ไม่มเี ลยเหรอคะ”
ติณห์ส่ายหน้าพร้อมกับท�ำตาเศร้า “ถ ้าล ้อมไม่สะดวก จะทิ้งพีไ่ ว ้
ตรงนี้กไ็ ด้นะ”
“พีต่ ณ
ิ ห์” ล ้อมดาวเรียกชายหนุ่มเสียงอ่อน แววตาของติณห์ทำ� ให ้
เธอรูส้ กึ เหมือนตัวเองเป็ นคนใจร้าย
“พีข่ อโทษถา้ ท�ำใหล้ ้อมอึดอัด” ติณห์ฉวยโอกาสควา้ มือนุ่มของ
ล ้อมดาวมากุมเอาไว ้
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แชะ! แชะ!
เสียงกดชัตเตอร์ดงั ขึ้น ลอ้ มดาวหันไปมองทางต้นเสียงด้วย
สีหน้าตืน่ ๆ เห็นนักข่าวคนหนึ่งก�ำลังถ่ายรูปของเธอกับติณห์อยู่ ล ้อมดาว
รีบดึงมือออกจากการเกาะกุมของติณห์ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบตากับเขา
เธอใช้สายตาขอร้องเขาให ้ช่วยจัดการกับภาพทีน่ กั ข่าวคนนัน้ ถ่ายไป
“ขอโทษนะคะคุณพนักงาน ดิฉนั ต้องการค็อกเทลสักแก้วค่ะ”
เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งดังขึ้นขัดจังหวะติณห์กบั ล ้อมดาว  และ
ผู ห้ ญิงคนนัน้ ก็คือมัลลิกา ไม่ว่ามัลลิกาจะเดินไปทางไหน นักข่าว
ก็จะตามติดไปทางนัน้ และตอนนี้นกั ข่าวหลายคนก็หนั กลอ้ งมาทาง
ทีล่ ้อมดาวกับติณห์ยนื อยู่ ล ้อมดาวยืนอึ้งไปชัว่ ขณะเมือ่ ได้เห็นความสวย
สมบู รณ์แบบของมัลลิกาใกลๆ้ ตอนนี้ เธอเขา้ ใจแลว้ ว่าท�ำไมผู ช้ าย
ทัง้ หลายถึงได้คลั่งไคล้มลั ลิกานัก
ติณห์มองหน้ามัลลิกาด้วยแววตาชนิดหนึ่งที่มเี พียงเจ้าตัวและ
คนถูกมองเท่านัน้ ทีร่ ูค้ วามหมาย ก่อนจะหันมาคว ้าข ้อมือของล ้อมดาว
ทีก่ ำ� ลังจะเดินไปยังมุมเครื่องดืม่
“ล ้อมไม่ตอ้ ง เดีย๋ วพีจ่ ดั การเอง”
“คุณเป็ นพนักงานทีน่ ่ีเหรอคะ” มัลลิกาเอ่ยถามพร้อมกับรอยยิ้ม
บางๆ ทีท่ ำ� เอาติณห์รสู้ กึ ไม่ชอบใจขึ้นมา
“ไม่เป็ นไรค่ ะพี่ติณห์ เดีย๋ วลอ้ มจัดการเอง” ลอ้ มดาวบอกกับ
ติณห์ก่อนจะหันไปพูดกับมัลลิกา “รอสักครู่นะคะ”
สรรพนามทีล่ ้อมดาวใช้เรียกติณห์ทำ� ให้ค้ วิ เรียวสวยของมัลลิกา
เลิกขึ้นเล็กน้อย ครัน้ ได้เห็นใบหน้าของลอ้ มดาวชัดๆ นัยน์ตาคู่ สวย
ของมัล ลิก าก็ เ กิด ประกายบางอย่ า งขึ้น เมื่อ ล อ้ มดาวเดิน ไปยัง มุม
เครื่องดืม่ แล ้ว มัลลิกาจึงหันมาพูดกับติณห์
“ตอนแรกฉันนึกว่าผู ้หญิงทีอ่ ยู่ในใจนายจะเป็ นคุณหนู ตระกูลใด
ตระกูลหนึ่งซะอีก ทีแ่ ท้กแ็ ค่พนักงานโรงแรม”
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“พนักงานโรงแรมแล ้วยังไง” ติณห์ถามด้วยน�ำ้ เสียงไม่สบอารมณ์
“ก็ไม่ยงั ไงหรอก” มัลลิกายักไหล่ “ฉันไม่มปี ญ
ั หาอะไรอยู่แล ้ว
แต่แม่ของนายน่ะสิ ไม่รูจ้ ะว่ายังไงบ ้าง ถ ้ารูว้ า่ ลูกชายคนเดียวทิ้งคู่หมัน้
ทีแ่ สนเพียบพร้อมไปคว ้าพนักงานโรงแรมมาแทน”
“ขอบคุณที่เป็ นห่วง แต่แม่ของฉันเป็ นคนฉลาด ท่านดูออกว่า
อันไหนเพชรแท้อนั ไหนเพชรเทียม”
ค�ำพูดของติณห์ทำ� ให้ใบหน้าสวยของมัลลิกาเปลีย่ นสี เมือ่ เห็น
ล ้อมดาวถือแก้วค็อกเทลเดินเข ้ามาใกล ้ มัลลิกาก็เกิดความคิดบางอย่าง
จังหวะที่ลอ้ มดาวยื่นแก้วค็อกเทลให ้ สิ่งที่อยู่ในความคิดของมัลลิกา
ก็เกิดขึ้น
“ว ้าย!”
เสียงร้องของมัลลิกาดังลัน่ เรียกสายตาของนักข่าวและคนในงาน
ใหห้ นั มอง และภาพที่ทุกคนเห็นก็คือชุดสวยของมัลลิกาเลอะไปด้วย
ค็อกเทลสีหวาน และคนที่ถอื ค็อกเทลแก้วนัน้ ก็คือหญิงสาวเจ้าของ
ร่างเล็กในชุดพนักงานของโรงแรม เสียงกดชัตเตอร์ดงั ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ล ้อมดาวตกใจจนท�ำอะไรไม่ถูก แสงแฟลชจากกล ้องถ่ายรูปท�ำใหเ้ ธอ
ตาลายไปหมด
“ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ตงั้ ใจ” ล ้อมดาวละล�ำ่ ละลักบอก รีบหยิบ
ผา้ เช็ดหน้าออกมาจากกระเป๋ าเสื้อแล ้วเช็ดน�ำ้ ค็อกเทลจากชุดสวยของ
มัลลิกา
“เกิดอะไรขึ้น” เสียงทุมของใครคนหนึ
้
่งดังขึ้น ก่อนทีเ่ จ้าของเสียง
จะเดินผ่านกลุม่ นักข่าวเข ้ามา
ลมหายใจของล ้อมดาวเกิดอาการสะดุดขึ้นมาทันทีเมือ่ เห็นหน้า
ของเขา เธอรีบถอยห่างมัลลิกาแล ้วก้มหน้าลง ขณะทีเ่ จ้าของเรือนกาย
สูงใหญ่กวาดตามองชุดของมัลลิกาก่อนเอ่ยถาม
“ท�ำไมชุดของคุณถึงเป็ นแบบนี้”
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ชุดของมัลลิกาเป็ นสีขาว เปรอะอะไรนิดอะไรหน่ อยก็เห็นรอย
ชัดเจน แล ้วน�ำ้ ค็อกเทลก็เป็ นสีแดง รอยเปื้ อนจึงปรากฏชัดแก่สายตา
ของทุกคน
“ไม่มีอะไรค่ ะ แค่ อุบตั ิเหตุนิดหน่ อย” มัลลิกาคิดว่าต่ อหน้า
โดมินิค เธอควรแสดงตัวเป็ นแม่พระผูโ้ อบอ้อมอารีและใจกว ้าง เพราะ
มันจะท�ำให้ได้รบั สายตาชืน่ ชมมากกว่าการโวยวายแบบนางร้ายในละคร
เกรดต�ำ ่
“ใครท�ำ” ค�ำถามของโดมินิคท�ำใหล้ อ้ มดาวต้องกลัน้ ลมหายใจ
เอาไว ้
“ช่างเถอะค่ะ เธอคงไม่ได้ตงั้ ใจ...ใช่ไหม”
ค�ำพูดของมัลลิกาคล ้ายไม่ถอื สา แต่ท ้ายประโยคนี่สทิ ท่ี ำ� ให้หวั คิ้ว
หนาเขม้ ของติณห์กระตุก ชายหนุ่มดึงร่างเล็กทีม่ อี าการสั่นน้อยๆ มา
ใกล้ตวั ก่อนเอ่ยขึ้น
“เธอไม่ได้ตงั้ ใจ ผมเป็ นพยานได้”
“ตัง้ ใจหรือไม่ตงั้ ใจ มีแต่เจ้าตัวเท่านัน้ ทีร่ ดู้ ”ี โดมินิคพูดเสียงเข ้ม
ก่อนจะส่งสายตาใหเ้ มสันจัดการเคลียร์นกั ข่าว จากนัน้ ก็หนั มาพูดกับ
มัลลิกาด้วยน�ำ้ เสียงทีอ่ ่อนลง “คุณควรไปเปลีย่ นชุด”
“มอลลีไ่ ม่ได้เอาชุดส�ำรองมาค่ะ”
“ไปรอที่หอ้ งรับรอง อีกสิบนาทีผมจะใหค้ นเอาชุดใหม่ไปให ้
ส่วนเธอ...” ชายหนุ่ มหันไปทางร่ างเล็กในชุดพนักงานของโรงแรม
“ตามฉันไปทีห่ ้องท�ำงาน”
ลอ้ มดาวกลืนน�ำ้ ลายลงคออย่ างฝื ดๆ สู ดลมหายใจเขา้ ปอด
ยาวลึกเพื่อตัง้ สติก่อนจะขยับขา แต่ ถูกติณห์ควา้ แขนเอาไว ้ เธอจึง
เงยหน้าขึ้นสบตากับเขา เมื่อเห็นแววตาแสดงความห่วงใยของติณห์
หัวใจของเธอก็รสู้ กึ อบอุ่นขึ้น เธอยิ้มบางๆ ให ้เขา
“ล ้อมไม่เป็ นไรค่ะ อย่างมากก็แค่ถกู ไล่ออก”
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เมือ่ ล ้อมดาวเดินห่างไปแล ้ว ติณห์กห็ นั ไปทางมัลลิกา
“ฉันรูว้ า่ เธอจงใจ”
มัลลิกาแบะปาก “ถ ้าไม่มหี ลักฐานก็อย่ามากล่าวหากันพล่อยๆ”
“เธอ” เสียงของติณห์กดต�ำ ่ ร่ างสู งท�ำท่าจะเขา้ ไปใกล้มลั ลิกา
แต่ตอ้ งชะงักเมือ่ พนักงานหญิงคนหนึ่งของโรงแรมเดินเข ้ามาใกล ้
“เชิญทางนี้ค่ะคุณมัลลิกา”
พนักงานหญิงคนดังกล่าวผายมือไปทางประตู  ดาราสาวปรายตา
มองติณห์แว่บหนึ่ง ก่อนจะเชิดหน้าขึ้นแล ้วออกเดินโดยมีพนักงานหญิง
คนนัน้ เดินตาม ติณห์ได้แต่ขบฟันกรอด นัยน์ตาคมมองตามแผ่นหลัง
ตัง้ ตรงของมัลลิกาไปจนลับสายตา

ห้องท�ำงานประธานกรรมการโรงแรมบราวน์โอเรียนเต็ล

กรุงเทพฯ
ชายหนุ่ มผู้มใี บหน้างดงามราวเทพบุตร ท่อนขายาวนั่งไขว่หา้ ง
อยู่บนเก้าอี้หนังสีดำ� หลังโต๊ะท�ำงานตัวใหญ่ ขอ้ ศอกทัง้ สองขา้ งวางอยู่
บนทีพ่ กั แขน แผ่นหลังกวา้ งเอนพิงพนักเก้าอี้ สองมือประสานกันอยู่
ในระดับหน้าอก ท่าทางของเขาสง่างามและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน
ลอ้ มดาวกลืนน�ำ้ ลายลงคอเบาๆ รู้สึกว่าตัวเองไม่ต่างจากมด
ตัวเล็กๆ ที่ยืนอยู่ใกล้ฝ่าเทา้ ของราชสีหต์ วั โต หากเขาขยับเทา้ เพียง
นิดเดียวเธอคงแบนติดพื้นในพริบตา เธอสูดลมหายใจเข ้าปอดยาวลึก
ก่อนพูดออกไป
“ฉันไม่ได้ตงั้ ใจค่ะ มันเป็ นอุบตั เิ หตุ”
“อุบตั ิเหตุเกิดขึ้นจากความประมาท ซึ่งมันไม่สมควรเกิดจาก
คนทีเ่ คยได้รบั รางวัลพนักงานดีเด่น”
ล ้อมดาวเม ้มปากแน่น  รูส้ กึ ขัดหูกบั ค�ำพูดของเขาจนเผลอชักสีหน้า
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ใส่อีกฝ่ ายโดยไม่รู้ตวั เธอเคยได้รบั รางวัลพนักงานดีเด่น แลว้ ไงล่ะ
คนที่เคยได้รบั รางวัลนี้จะท�ำอะไรผิดพลาดไม่ได้เลยหรือไง ที่สำ� คัญ
ตอนเกิดเรื่องเขาไม่ได้อยู่ ในเหตุการณ์เสียหน่ อย แลว้ เขาใช้สมอง
ส่วนไหนมาตัดสินว่าเธอผิด
“ถ ้าฉันบอกว่าถูกคุณมัลลิกาปัดมือล่ะคะ คุณจะเชื่อไหม”
ล ้อมดาวคิดว่าเธอไม่ได้รสู้ กึ ไปเอง จังหวะทีเ่ ธอยืน่ แก้วค็อกเทล
ให ้มัลลิกา แทนทีม่ ลั ลิกาจะรับไปดีๆ แต่กลับใช้มอื ปัดมือของเธอ
“มีเหตุผลอะไรทีม่ อลลีจ่ ะต้องท�ำแบบนัน้ ”
‘แล ้วฉันจะไปรู ค้ วามคิดของคุณมัลลิกาได้อย่างไรล่ะ!’
ลอ้ มดาวเมม้ ปากแน่ น ตัง้ ค�ำถามอยู่ในใจด้วยอารมณ์กรุ่นๆ
แค่น้ ีก็เห็นชัดเจนแล ้วว่าเขาเข ้าข ้างมัลลิกา ต่อใหเ้ ธออธิบายจนคอแหง้
ก็คงไร้ประโยชน์ มัลลิกากับเขาสนิทกันถึงขนาดนัน้ ถึงจะยังไม่เปิ ดเผย
ว่าก�ำลังคบกัน แต่การแสดงออกก็ชดั เจน จึงไม่แปลกทีเ่ ขาจะโกรธแทน
คนรัก
“ท�ำไมไม่ตอบ” เสียงเขม้ เอ่ ยถามเมื่อเห็นเธอเอาแต่ เมม้ ปาก
ไม่ยอมตอบ
ลอ้ มดาวก้มหน้าลงมองพื้น นอกจากจะคิดอะไรไม่ออกแลว้
เวลานี้ความรูส้ กึ ของเธอก็ยงั ช้าอีกด้วย กว่าจะรูต้ วั ว่าเขาเดินเข ้ามาใกล ้
สายตาทีม่ องต�ำ่ ของเธอก็ได้เห็นปลายรองเท ้าหนังสีดำ� เป็ นมันวาวของเขา
แล ้ว  ล ้อมดาวกะพริบตาปริบๆ  ขยับตัวถอยโดยอัตโนมัตดิ ้วยความตกใจ
โดมินิครุกไล่ร่างเล็กไปจนติดก�ำแพง ก่ อนจะยกแขนสองขา้ ง
เอามือแนบผนังห ้อง ล็อกเธอไว้ในวงแขน ระยะทีห่ า่ งกันไม่ถงึ คืบ ท�ำให ้
ต่ างฝ่ ายต่ างก็ได้กลิ่นหอมจากกายของกันและกัน ดวงตากลมของ
ล ้อมดาวเบิกโตจ้องใบหน้าหล่อเหลาราวรูปสลักของเขา หัวใจของเธอ
เต้นแรงจนแทบจะทะลุออกมานอกอก
“คะ...คุณ” ล ้อมดาวตะกุกตะกัก รีบยกมือขึ้นดันแผงอกแกร่ง
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ของเขาเอาไว ้
“ตอบมา” เขาถามย�ำ ้ การกระท�ำของเขาเห็นได้ชดั ว่าไม่ยอม
ปล่อยเธอไปง่ายๆ หากไม่ได้คำ� ตอบ
ล ้อมดาวกลืนน�ำ้ ลายลงคออย่างฝื ดๆ พวงแก้มของเธอร้อนผ่าว
และลามเลียไปจนถึงใบหู ไม่ตอ้ งมองกระจกก็รูว้ ่ามันคงแดงเถือก
ไปหมดแล ้ว เธออยากคิดว่าตัวเองก�ำลังหลับและฝันไป แต่กลิน่ น�ำ้ หอม
จากกายของเขาก็ย ำ�้ เตือนว่ามันคือความจริง เธอบอกกับตัวเองว่า
ในสถานการณ์ทก่ี ำ� ลังเป็ นรองแบบนี้ควรรีบตัง้ สติ แล ้วพาตัวเองออกไป
จากห ้องนี้ให ้เร็วทีส่ ุด
“ขอโทษค่ ะ เรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น เป็ นความสะเพร่ า ของฉั น เอง
ท่านประธานขยับออกไปหน่อยได้ไหมคะ”
“เธอใช้นำ�้ หอมอะไร”
ล ้อมดาวกะพริบตาปริบๆ อย่างอึ้งๆ เมือ่ อยู่ๆ เขาก็เปลีย่ นเรื่อง
หน้าตาเฉย เธอเผลอเงยหน้าขึ้นสบตากับเขาอย่ างลืมตัว แลว้ เขา
ก็กม้ หน้าลงใกล้กบั ซอกคอของเธอ จากนัน้ เธอก็ได้ยนิ เสียงเขาสูดจมูก
ติดๆ กันหลายที
เขาก�ำลังดมกลิน่ เธอ!
ใบหน้าที่รอ้ นอยู่แลว้ ของเธอยิ่งเห่อร้อนหนักขึ้นไปอีก มือเล็ก
ออกแรงผลักอกแกร่ง แต่กลับถูกเขาใช้มอื ปัดออกก่อนจะยกตัวเธอ
จนลอยขึ้นจากพื้น  พาไปนัง่ บนโต๊ะท�ำงานราวกับเธอเป็ นตุก๊ ตาไร้นำ�้ หนัก
การกระท�ำอันรวดเร็วของเขาท�ำให ้เธอตกใจจนหลุดเสียงร้อง ‘อ๊ะ’ ออกมา
“เธอเคยเข ้าไปในห ้องนอนของฉันใช่ไหม”
ค�ำถามของเขาท�ำหัวใจของเธอหล่นไปกองอยู่ท่ตี าตุ่ม เหมือน
อากาศภายในหอ้ งลดฮวบลงด้วยความรวดเร็วจนลมหายใจของเธอ
สะดุดครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
“ฉะ...ฉัน”
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“ฉันอะไร!”
“ฉันไม่เคยเขา้ ไปในหอ้ งนอนของคุณ!” เธอกลัน้ ใจตอบ รู้สกึ
อยากจะร้องไหเ้ หลือเกิน จากเรื่องน�ำ้ ค็อกเทลกลายมาเป็ นเรื่องคืนนัน้
ไปได้อย่างไร นี่กผ็ า่ นไปตัง้ หลายวันแล ้ว เธอนึกว่าจะรอดตัวแล ้วเสียอีก
“โกหก!”
“ฉันไม่ได้โกหก  ปล่อยฉันนะคุณโดมินคิ !” เธอใช้มอื ผลักอกแข็งๆ
ของเขา
โดมินิ ค รวบสองมือ ของเธอไปไว ด้ า้ นหลัง ด้ว ยความร�ำ คาญ
ก่อนจะแทรกตัวเข ้าไประหว่างสองขาเรียวยาวจนกระโปรงของเธอร่นขึ้น
จนเกือบถึงสะโพก สภาพของเขาและเธอในเวลานี้ช่างล่อแหลมยิ่งนัก
ลอ้ มดาวทัง้ อายทัง้ โมโหจนใบหน้าแดงก�ำ ่ ถึงเธอจะเป็ นลู กจ้างและ
ลูกหนี้ของเขา แต่เธอก็มศี กั ดิ์ศรี เขาจะมาเอาเปรียบเธอแบบนี้ไม่ได้
“ปล่อยฉัน ไม่งนั้ ฉันจะร้องดังๆ ให ้คนข ้างนอกได้ยนิ !”
“เธอไม่กล ้าหรอก เพราะคนทีเ่ สียหายคือเธอ ไม่ใช่ฉนั ”
ค�ำพูดของเขาท�ำใหเ้ ธอนั่งตัวเกร็ง ไม่กล ้าขยับ แม ้แต่ลมหายใจ
ก็ยงั กลัน้ เอาไว ้ ความใกล้ชิดท�ำให้เธอได้ยินเสียงหายใจรุนแรงของเขา
ชัดเจน เธอกลัวเหลือเกินว่าเขาจะท�ำมากกว่าการดมกลิ่น แต่ แลว้
อยู่ๆ เขาก็คลายอ้อมแขน ขยับตัวออกห่างจากเธอแลว้ เอ่ยขึ้นด้วย
น�ำ้ เสียงกดต�ำ่
“ออกไป”
“คะ?”
“ฉันบอกว่าให ้ออกไป”
“ให้ฉนั ออกไป” เธอทวนค�ำของเขาอย่างงงๆ
“ใช่ ออกไป”
ล ้อมดาวขยับตัวลงจากโต๊ะ  จัดกระโปรงให ้เข ้าทีเ่ ข ้าทางด้วยท่าทาง
ร้อนรน แล ้วรีบวิง่ ออกจากหอ้ งท�ำงานของโดมินิคไปด้วยความรวดเร็ว
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โดยมีสายตาทีก่ ำ� ลังสับสนต่ออะไรบางอย่างของเจ้าของห ้องมองตาม
ติง๊ !
ทันทีท่ปี ระตูลฟิ ต์เปิ ดออก ติณห์ก็พุ่งมาจับแขนของลอ้ มดาว
เอาไว ้แล ้วเอ่ยถาม
“เขาท�ำอะไรล ้อมหรือเปล่า”
ล ้อมดาวส่ายหน้า “ไม่ค่ะ”
“พีเ่ ป็ นห่วงแทบแย่ ก�ำลังจะตามขึ้นไป แต่ล ้อมลงมาเสียก่อน”
ติณห์ลูบแขนของล ้อมดาวเบาๆ พลางมองส�ำรวจเนื้อตัวหญิงสาว
หาร่ องรอยบาดเจ็บ เมื่อไม่เห็นอะไรผิดปกติก็รู้สึกโล่งอก แต่ ก็ยงั
ไม่ ไว้ใ จเสีย ทีเ ดีย ว การกระท�ำ ของโดมินิ ค ในวัน นี้ ท ำ� ให้ติณ ห์เ กิด
ความระแวงขึ้นมา
“ล อ้ มขอตัว ก่ อ นนะคะ” ล อ้ มดาวยกมือ ขึ้น ดู น าฬิก า ตอนนี้
เลยเวลาเลิกงานมาเกือบสิบนาทีแล ้ว
“ให้พไ่ี ปส่งทีบ่ ้านนะครับ ถือโอกาสเยีย่ มคุณพ่อของล ้อมด้วย”
“ล ้อมยังไม่กลับบ ้านค่ะ มีธุระต้องไปท�ำต่อ”
“งัน้ พี่พาลอ้ มไปท�ำธุ ระก่ อน แลว้ ค่ อยไปส่งที่บา้ น วันนี้พ่วี ่าง
เป็ นสารถีให ้ล ้อมได้ทงั้ วัน”
“ล ้อมขับรถมาค่ะ” ล ้อมดาวเงยหน้าขึ้นสบตากับติณห์ “ตอนนี้
อาการของคุณพ่อดีข้ นึ มากแลว้ พี่ติณห์ไปเยี่ยมท่านวันหลังก็ได้ค่ะ
ล ้อมขอตัวก่อนนะคะ”
ล ้อมดาวท�ำท่าจะออกเดิน แต่ก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้จงึ หัน
กลับมาพูดกับติณห์อกี ครัง้
“ขอบคุณส�ำหรับวันนี้นะคะ”
ล ้อมดาวแยกจากติณห์ไปเอากระเป๋ าทีห่ อ้ งท�ำงาน ขณะทีต่ ณ
ิ ห์
ยืนนิ่งอยู่ตรงนัน้ การถูกล ้อมดาวปฏิเสธท�ำให ้เขาเสียใจ แต่เมือ่ นึกสิง่ ที่
เขาเคยท�ำกับเธอในอดีต ติณห์ก็คดิ ว่าสมควรแล ้วทีเ่ ขาจะต้องเจ็บบ ้าง
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ติณห์เดินคอตกไปที่รถ เปิ ดประตู เขา้ ไปนั่งแลว้ ถอนหายใจออกมา
เฮือกใหญ่ เมื่อเงยหน้าขึ้นมองกลับไปด้านหลังก็เห็นลอ้ มดาวก�ำลัง
เดินเข ้ามาใกล ้
รถของเธอจอดห่างจากรถของเขาไม่ไกลนัก ติณห์ตงั้ ใจใหเ้ ธอ
ขับออกไปก่อนแล ้วค่อยขับตาม  เขาอยากรู ้ว่าเธอจะไปท�ำธุระอะไร  ทีไ่ หน
ไปเจอกับใครบา้ ง แลว้ มีผูช้ ายอยู่ดว้ ยหรือเปล่า แต่ รออยู่พกั ใหญ่
รถของเธอก็ไม่มที ที ่าว่าจะขยับ ติณห์จงึ เปิ ดประตูลงไปดู
ก๊อก...ก๊อก...
ล ้อมดาวทีก่ ำ� ลังพยายามสตาร์ตรถอยู่เงยหน้าขึ้นหลังจากได้ยนิ
เสียงเคาะกระจก เมือ่ เห็นว่าเป็ นติณห์เธอจึงเปิ ดประตู
“มีอะไรให้พช่ี ่วยไหมครับ” ติณห์เอ่ยถาม
“รถไม่รูเ้ ป็ นอะไรค่ะ สตาร์ตไม่ตดิ ”
“เปิ ดกระโปรงรถให้พด่ี ูหน่อย”
ล ้อมดาวท�ำตามที่ติณห์บอก เสร็จแล ้วก็ลงจากรถ ติณห์ใช้มอื
จับไปตามส่วนต่างๆ ของเครื่องยนต์ ครู่หนึ่งก็เงยหน้าขึ้นมาบอกเธอ
“ถ ้าแบตฯ ไม่หมดก็คงจะรั่ว ต้องให ้ช่างมาดู เดีย๋ วพีจ่ ะเรียกช่าง
มาให ้ แต่คงต้องใช้เวลาสักพัก ล ้อมรอได้ไหม”
ล ้อมดาวถอนหายใจ “คงไม่ได้ค่ะ ล ้อมไม่อยากไปสาย”
“งัน้ ล ้อมคงต้องให้พไ่ี ปส่งแล ้วละ”
ลอ้ มดาวนิ่งไปครู่ หนึ่งก่ อนจะพยักหน้าเบาๆ เธอหยิบกระเป๋ า
สะพายและถุงใบใหญ่อกี หนึ่งใบออกมาจากในรถ แต่ยงั ไม่ทนั ได้ขยับ
เดินก็ถูกติณห์แย่งถุงใบนัน้ ไปถือ จากนัน้ มือของเธอก็ถูกมือของเขา
กุมไว ้ ลอ้ มดาวที่มวั แต่กงั วลเรื่องรถอยู่ได้แต่เดินตามการจับจูงของ
ติณห์ ทัง้ สองไม่รูต้ วั ว่าก�ำลังตกเป็ นเป้ าสายตาของใครคนหนึ่งทีน่ ั่งอยู่
ในรถสัญชาติยุโรป
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เมือ่ ได้รูว้ า่ ธุระของล ้อมดาวคือการเล่นเปียโนในร้านอาหาร ติณห์

ก็ปกั หลักอยู่ท่มี มุ หนึ่งของร้านพร้อมกับเครื่องดื่มที่สั่งมาโดยไม่ขยับ
ไปไหน เมือ่ ก่อนเขาเคยฟังเธอเล่นเปี ยโนหลายครัง้ แม ้จะไม่ถนัดทางนี้
แต่ก็รู้สึกได้ว่าเสียงเปี ยโนของเธอช่างนุ่ มนวลอ่อนหวานเหมือนบุคลิก
ของเธอไม่มผี ดิ
นัยน์ตาคมของติณห์เป็ นประกายเมือ่ เห็นร่างเล็กในชุดราตรีสนั้
สีฟ้าเดินออกมาจากมุมหนึ่งของร้าน ผมด�ำยาวสลวยถูกม ้วนเป็ นลอน
น้อยๆ ใบหน้าน่ารักปานตุก๊ ตาของเธอแต่งแต้มด้วยเครื่องส�ำอางทีเ่ ข ้ม
กว่าปกตินิดหน่ อย ติณห์เพิ่งเคยเห็นเธอแต่ งตัวแบบนี้เป็ นครัง้ แรก
ท�ำเอาลมหายใจสะดุดครัง้ แล ้วครัง้ เล่า
ติณห์หนั มองไปรอบตัว และก็เห็นชายหนุ่ มหลายคนจ้องมอง
ไปที่ลอ้ มดาว แมจ้ ะไม่เห็นแววตาของคนเหล่านัน้ แต่สญ
ั ชาตญาณ
ก็ทำ� ให้ติณห์รู้สกึ ระแวงขึ้นมา ร้านอาหารแห่งนี้ค่อนข ้างมีระดับ ลูกค้า
จัดอยู่ในกลุม่ คนมีฐานะ  แต่สง่ิ เหล่านี้ไม่ได้การันตีวา่ คนเหล่านัน้ จะเป็ น
สุภาพบุรุษ ในเมือ่ ยังไม่มสี ทิ ธิ์บอกใหเ้ ธอลาออกจากงานนี้ คิดว่าจาก
วันนี้ไปเขาคงต้องมานั่งเฝ้ าเธอแทน
“พีต่ ณ
ิ ห์ พีต่ ณ
ิ ห์ใช่ไหมคะ”
จู่ๆ ก็มเี สียงแหลมเล็กเรียกเขาอย่างตื่นเต้นดังขึ้น ติณห์หนั ไป
มอง และก็พ บว่า คนที่เ รีย กเขาก็คือ ณดา น้อ งสาวของณดลเพื่อ น
สมัยเรียนมัธยม ตอนนัน้ เขากับณดลสนิทกันมาก ต่างฝ่ ายต่างแวะเวียน
ไปเทีย่ วเล่นทีบ่ ้านกันอยู่บ่อยๆ จึงพลอยสนิทกับคนในครอบครัวของ
อีก ฝ่ ายไปด้ว ย แต่ ห ลัง จากที่เ รีย นจบมัธ ยม ณดลสอบติด แพทย์
ก็ยา้ ยไปอยู่หอ คร�ำ่ เคร่งกับการเรียน ส่วนเขาก็เป็ นพวกบา้ กิจกรรม
ท�ำให ้ห่างกันไป
“นิ้ง ไม่ได้เจอกันนานเลย โตเป็ นสาวแล ้วนะเรา” ติณห์เอ่ยทัก
พร้อมกับรอยยิ้ม
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ณดาจับ มือ ติณ ห์ด ว้ ยความดีใ จ “นิ้ ง มองพี่ติณ ห์อ ยู่ ต งั้ นาน
ตอนแรกนึกว่าจ�ำคนผิดเสียอีก ได้ข่าวว่าพีต่ ณ
ิ ห์ไปเรียนต่อเมืองนอก
แล ้วนี่กลับมาตัง้ แต่เมือ่ ไรคะ”
“สองเดือนกว่าแล ้ว” ติณห์ตอบ
“แล ้วท�ำไมไม่ไปเทีย่ วทีบ่ ้านบ ้างคะ คุณพ่อกับคุณแม่ตอ้ งดีใจแน่
ทีไ่ ด้เจอพีต่ ณ
ิ ห์ พีด่ ลก็บน่ ถึงพีต่ ณ
ิ ห์บอ่ ยๆ บอกว่าหายหัวไปเลย”
ติณห์หวั เราะ “เอาไว้วนั หยุดพีจ่ ะเข ้าไป ฝากนิ้งบอกไอ้ดลให้มนั
อยู่ตอ้ นรับพีด่ ว้ ย”
“ได้ค่ะ นิ้งจะบอกให ้ แต่ วนั นี้น้ ิงขอเลี้ยงต้อนรับพี่ติณห์ก่อน
นะคะ” ณดากวักมือเรียกบริกรก่อนจะหันมาบอกกับติณห์ “พี่ติณห์
สั่งตามสบายเลยค่ะ ไม่ตอ้ งเกรงใจ”
“ไปรวยมาจากไหนเนี่ยเรา” ติณห์ถามเสียงกลัว้ หัวเราะ
ณดายังไม่ทนั ตอบ  บริกรก็เดินมาถึง  ติณห์จงึ สัง่ บรัน่ ดีไปหนึง่ ขวด
ณดาสั่งกับแกล ้มเพิม่ ใหเ้ ขาอีกสองอย่าง เมือ่ บริกรถอยไปแล ้ว ณดา
จึงตอบค�ำถามของติณห์
“นิ้งก็ยงั เกาะคุณพ่อคุณแม่แล ้วก็พด่ี ลเหมือนเดิมค่ะ แต่รา้ นนี้
เป็ นร้านของพีด่ ลร่วมหุน้ กับเพือ่ น นิ้งก็เลยเลี้ยงพีต่ ิณห์ได้สบายโดย
ไม่ตอ้ งควักกระเป๋ าเองสักบาท”
“ร้า นของดลเหรอ” ติณ ห์ถ ามด้ว ยความแปลกใจ ไม่ เ คยรู ้
มาก่ อนว่าณดลมีความชอบแบบนี้ดว้ ย สงสัยเวลาที่ห่างกันจะท�ำให ้
หนุ่ มแว่นผู ค้ ร�ำ่ เคร่ งกับการเรียนค้นพบความชอบอีกด้านของตัวเอง
เข ้าให ้แล ้ว
“ค่ะ” ณดาตอบรับ “แต่พด่ี ลไม่ค่อยได้เข ้ามาหรอกนะคะ รายนัน้
มัวแต่ยุ่งอยู่กบั คนไข ้ นิ้งก็เลยอาสามาดูแลแทน”
“เก่งจริงนะ ตัวแค่เนี่ย” ติณห์ยกมือขึ้นโยกหัวณดาเบาๆ ด้วย
ความเอ็นดูก่อนจะนึกอะไรขึ้นได้ “งัน้ นิ้งก็ตอ้ งรูจ้ กั กับล ้อมด้วยน่ะสิ”
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ชื่อนัน้ ท�ำใหร้ อยยิ้มของณดาหุบลง “พีต่ ณ
ิ ห์ก็รู้จกั ล ้อมดาวด้วย
หรือคะ”
“รูจ้ กั สิ รูจ้ กั หลายปี แล ้ว”
แววตาทีเ่ ป็ นประกายของติณห์ทำ� ให ้ณดาเอะใจ
“พีต่ ณ
ิ ห์กบั ล ้อมดาวเป็ นอะไรกันเหรอคะ” เธอถามตรงๆ
ติณห์น่ิงคิด เขาเคยเป็ นแฟนกับล ้อมดาว แต่เลิกกันไปห ้าปี แล ้ว
และตอนนี้เขาก็อยากกลับมาเป็ นแฟนกับเธออีก ติณห์ไม่อยากใช้คำ� ว่า
แฟนเก่า เพราะมันแสดงใหเ้ ห็นถึงความโง่เขลาของเขาทีเ่ คยปล่อยให ้
ล ้อมดาวหลุดมือไป
“พีก่ ำ� ลังพยายามเรียกสถานะนัน้ คืนอยู่” ติณห์ตอบ
“หมายความว่าไงคะ” ณดาท�ำหน้างง
บริกรน�ำเครื่องดืม่ และกับแกล ้มมาเสิรฟ์ ทัง้ สองจึงหยุดสนทนา
กันชั่วคราว เมื่อบริกรถอยไปแลว้ ณดาที่เดาความสัมพันธ์ระหว่าง
ติณห์กบั ล ้อมดาวได้แล ้วจึงสรุปออกมา
“พีต่ ณ
ิ ห์กบั ล ้อมดาวเป็ นแฟนกันใช่ไหมคะ”
ติณห์ชะงักไปเล็กน้อยก่ อนจะพยักหน้าออกมา ใหณ้ ดาเขา้ ใจ
แบบนี้ ก็ ดี เขาจะได้ข อให ณ
้ ดาช่ ว ยกัน ผู ช้ ายคนอื่น ให อ้ อกห่ า งจาก
ล ้อมดาว
ณดาฉีกยิ้มกว ้างเมือ่ ได้รูค้ วามสัมพันธ์ระหว่างติณห์กบั ล ้อมดาว
อีกทัง้ ยังส่งเสียงกรีด๊ เบาๆ ถ ้าไม่ตดิ ว่ามีลูกค้าอยูเ่ ต็มร้าน เธอคงส่งเสียง
กรีด๊ ลั่น ลุกขึ้นกระโดดโลดเต้นไปแล ้ว เธออยากใหพ้ ระแพงมาได้ยนิ
จริงๆ จะได้เลิกสนใจลอ้ มดาวเสียที แต่ น่าเสียดายที่คืนนี้พระแพง
ติดธุระของครอบครัวจึงไม่ได้เข ้าร้าน
“เป็ นข่าวดีทส่ี ดุ เลยค่ะ นิ้งดีใจด้วยนะคะ มาค่ะ ฉลองกันหน่อย”
ณดารินบรัน่ ดีใส่แก้วสองใบ  หยิบใบหนึง่ ส่งให้ตณ
ิ ห์  เมือ่ ชายหนุ่ม
รับไปเธอก็ยกแก้วของตัวเองชนกับแก้วของติณห์เบาๆ พร้อมกับกล่าว
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อวยพร
“ดืม่ ให้กบั ความรักของพีต่ ณ
ิ ห์กบั ล ้อมดาวค่ะ”
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3

สร้อยข้อมือของแม่

มีคนรักย่อมมีคนชัง!

ลอ้ มดาวเขา้ ใจถึงสัจธรรมขอ้ นี้ดี เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่าง
เธอกับมัลลิกาเมือ่ วานกลายเป็ นข่าวดัง  ยังดีทน่ี กั ข่าวพอมีจรรยาบรรณ
อยู่บ ้างจึงเบลอใบหน้าของเธอเอาไว ้ และใช้คำ� ว่าพนักงานของโรงแรม
แห่งหนึ่งแทนการเอ่ยชื่อของเธอและชื่อของโรงแรม เธอได้รบั โทรศัพท์
จากพิลาสลักษณ์และธู ปทองตัง้ แต่เช้าในขณะทีก่ ำ� ลังช่วยจันทร์ทำ� อาหาร
ถึงแมภ้ าพจะไม่ชดั แต่ พลิ าสลักษณ์กบั ธู ปทองซึ่งเป็ นเพื่อนสนิทกัน
ตัง้ แต่มธั ยมก็จำ� เธอได้ พิลาสลักษณ์บอกให ้เธอใจเย็นๆ ค่อยๆ หาทาง
แก้ปญ
ั หา และหากมีเรื่องอะไรใหช้ ่วยก็ใหบ้ อก ขณะที่ธูปทองโกรธ
เป็ นฟื นเป็ นไฟ  ถึงขนาดเลิกเป็ นแฟนคลับของมัลลิกา  เพราะค�ำสัมภาษณ์
ของมัลลิกาตรงกันข ้ามกับความจริงทีเ่ ธอเล่าให้ฟงั ราวกับหนังคนละม ้วน
มัลลิกาให้สมั ภาษณ์คลุมเครือระหว่างอุบตั ิเหตุกบั เจตนา และเจ้าตัว
ยังบอกอีกด้วยว่าไม่ถอื สาเอาความ อีกทัง้ ยังช่วยพูดไม่ให ้เธอถูกไล่ออก
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จากงานอีก ด้ว ย จากค�ำ สัม ภาษณ์ น้ ี ข องมัล ลิก าท�ำ ให เ้ จ้า ตัว ได้ร บั
คอมเมนต์ชน่ื ชมจากบรรดาแฟนคลับและชาวเน็ตมากมาย  ส่วนเธอนัน้
ได้คอมเมนต์ด่ามาเต็มๆ ราวกับเธอเป็ นผู้รา้ ยวางเพลิงเผาบ ้านมัลลิกา
อย่างนัน้ แหละ และคนใกล้ตวั ของเธออีกสองคนที่ดูจะเดือดร้อนกับ
ข่าวนี้ไม่นอ้ ยก็คอื ผกากรองกับผกามาศ
สองแม่ลูกแสดงออกนอกหน้าว่าเขา้ ขา้ งมัลลิกา แม้ในข่าวจะ
ไม่ช้ ชี ดั ว่าเป็ นเธอ แต่เช้านี้เธอก็ตอ้ งทนฟังค�ำพูดกระแนะกระแหนของ
สองแม่ลูกจนกินข ้าวแทบไม่ลง โชคดีทช่ี ่วงนี้อเนกเริม่ อ่านหนังสือธรรมะ
และสนใจการปลูกต้นไม ้ ท�ำให ้ปลดปลงต่อนิสยั ของภรรยาและลูกเลี้ยง
ลงได้บ ้าง  เมือ่ สองแม่ลกู พูดจนพอใจแล ้วก็พากันกลับเข ้าห ้อง  บรรยากาศ
บนโต๊ะอาหารจึงกลับมาสงบอีกครัง้
เธอรู ว้ ่าอเนกเป็ นห่วงเธอแต่ไม่แสดงออกต่อหน้าผกากรองกับ
ผกามาศใหต้ อ้ งเกิดมลพิษทางหู ข้ นึ ดังนัน้ เมื่อสองแม่ลูกไม่อยู่แลว้
เธอจึงบอกใหท้ ่านสบายใจได้ ปัญหาทุกอย่างจบไปตัง้ แต่เมือ่ วานแล ้ว
และเธอก็ไม่ได้ถกู ไล่ออก

เมือ่ มาถึงทีท่ ำ� งาน ล ้อมดาวก็ตอ้ งเจอกับเหตุการณ์ทไ่ี ม่คาดคิด

นั่นคือเธอถูกย้ายไปเป็ นผูช้ ่วยเลขาฯ ท่านประธาน เกิดเสียงซุบซิบขึ้น
ในตอนที่เธอเก็บของเพื่อย้ายโต๊ะท�ำงาน เธอหา้ มปากพวกเขาไม่ได้
จึงได้แต่ทำ� ใจ เมือ่ เก็บของเสร็จเธอก็บอกลาเพือ่ นร่วมงานตามมารยาท
ก่อนจะเดินออกจากห ้องท�ำงานเก่าไปทันที
โต๊ะท�ำงานใหม่ของเธออยูต่ ดิ กับโต๊ะท�ำงานของเลขาฯ  ท่านประธาน
เพือ่ ความสะดวกใหเ้ ธอได้เรียนรูง้ านจากอีกฝ่ าย เลขาฯ ท่านประธาน
มีช่อื ว่าเปรมสินี อายุมากกว่าเธอหา้ ปี เธอเพิง่ สังเกตเห็นหน้าทอ้ งของ
เปรมสินีทข่ี ยายใหญ่กว่าปกติ หลังจากพูดคุยไปได้สักพักเธอจึงได้รูว้ า่
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เปรมสินีตงั้ ครรภ์ได้สเ่ี ดือนแล ้ว แต่เพราะเปรมสินีมรี ูปร่างสูงโปร่งและ
มักสวมเสื้อผ ้าสีเข ้มท�ำให ้พรางหน้าท ้องเอาไว้ได้
เปรมสินีเป็ นผู ห้ ญิงที่สวยมาก บุคลิกคล่องแคล่ว ท�ำงานเก่ ง
อารมณ์ดีและคุยสนุ ก ท�ำใหเ้ ธอคลายความเกร็งลง การได้คุยกับ
เปรมสินีทำ� ใหเ้ ธอได้รูว้ ่าสมองของเปรมสินีได้บนั ทึกขอ้ มูลต่างๆ ของ
ท่านประธานเอาไว ้มากมายจนเธอรูส้ กึ ทึง่ และจากวันนี้ไปข ้อมูลเหล่านัน้
ก็จะถูกถ่ายทอดมายังสมองของเธอ เพราะเมือ่ ถึงวันทีเ่ ปรมสินลี าคลอด
เธอจะต้องท�ำหน้าทีแ่ ทนเปรมสินีทงั้ หมด
เธอไม่อยากคิดว่าตัวเองก�ำลังถูกกลั่นแกลง้ แต่เรื่องที่เกิดขึ้น
ท�ำให้รสู้ กึ เป็ นอย่างอืน่ ไปไม่ได้ เพราะหลังจากออกค�ำสัง่ เปลีย่ นต�ำแหน่ง
เธออย่างกะทันหันแล ้ว โดมินิคก็เดินทางไปต่างประเทศทันที ทิ้งเพียง
ค�ำสั่งใหเ้ ธอเรียนรู ง้ านทัง้ หมดก่อนที่เขาจะกลับมา ซึ่งมีเวลาเพียงแค่
เจ็ดวันเท่านัน้ มันไม่งา่ ยเลยทีจ่ ะเข ้าใจทัง้ หมดให้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์
เปรมสินไี ด้เปิ ดข ้อมูลบางอย่างในคอมพิวเตอร์ให ้เธอดู  เป็ นรายชือ่
ของผู ห้ ญิงและรู ปถ่าย แต่ ละคนลว้ นมีช่ือเสียง ทัง้ ดารา นางแบบ
ไฮโซของไทยและต่างประเทศ ตอนแรกเธอรู้สกึ งง แต่พอดูไปเรื่อยๆ
ก็เขา้ ใจว่ารายชื่อทัง้ หมดนี้เป็ นผูห้ ญิงทีท่ ่านประธานสนิทแนบเนื้อด้วย
เธอได้แต่มองชือ่ เหล่านัน้ อย่างอึ้งๆ แล ้วอยูๆ่ ก็รสู้ กึ ขนลุกซูข่ ้นึ มาจนต้อง
ยกมือขึ้นถูไปตามแขน
“ลอ้ มต้องจัดการเรื่องพวกนี้ดว้ ยหรือคะ” เธอเอ่ ยถาม รู้สึก
กระอักกระอ่วนอย่างบอกไม่ถกู
เปรมสินีหวั เราะข�ำเมือ่ เห็นท่าทางของล ้อมดาว
“อย่าท�ำหน้าแบบนัน้ สิจะ๊ อาจจะดู เยอะไปสักหน่ อย แต่ไม่ใช่
ทุกคนที่ท่านประธานจะเรียกใช้ ผูช้ ายที่ยงั ไม่มภี รรยาเป็ นตัวเป็ นตน
ไม่ใช่เรือ่ งแปลกทีจ่ ะใช้วธิ นี ้ เี พือ่ คลายเครียด อาจจะดูเหมือนผู ้ชายเจ้าชู ้
ใช้ผูห้ ญิงเปลือง แต่พวกหล่อนต่างก็เดินเข ้าหาท่านประธานด้วยความ
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เต็มใจทัง้ นัน้ และทุกครัง้ พวกหล่อนก็จะได้ของตอบแทนอย่างคุม้ ค่า”
ล ้อมดาวรู้สกึ อยากจะร้องไห ้ เธออยากจับตัวเปรมสินีมาเขย่าๆ
แล ้วถามว่าเธอต้องยอมรับชะตากรรมนี้ใช่ไหม...

พริบตาเดียวเวลาเจ็ดวันก็ผ่านไป ตอนนี้เธอเขา้ ใจขัน้ ตอน

ของงานเลขาฯ หมดแล ้ว เหลือแค่ปฏิบตั จิ ริงเท่านัน้ ในช่วงพักกลางวัน
เปรมสินีบอกกับเธอว่าช่วงเย็นของวันนี้จะมีการจัดงานประมูลการกุศล
เพือ่ น�ำเงินรายได้ซ้ อื เครื่องมือแพทย์มอบให้โรงพยาบาลในต่างจังหวัด
สามแห่ง เธอและเปรมสินีจะต้องเข ้าร่วมงานนี้ดว้ ยเพือ่ มอบเงินบริจาค
แทนท่านประธานทีย่ งั อยู่ต่างประเทศ เธอจึงต้องโทรศัพท์ไปขอลางาน
ทีร่ า้ นอาหารของพระแพงหนึ่งวัน
เมื่อใกล้ถงึ เวลางาน เธอก็ถูกเปรมสินีจบั แต่งหน้าแต่งตัวใหม่
ชุดของเธอเป็ นราตรีสนั้ เกาะอกสีชมพู ผา้ ลู กไมช้ ่ วงบนประดับด้วย
คริสตัลดูหรูหราแต่ทว่าไม่มากจนเกินไป  ส่วนของเปรมสินเี ป็ นชุดราตรี
ยาวเกาะอกสีนำ�้ เงินเข ้ม รูปแบบคล ้ายกับชุดของเธอ ต่างกันแค่ความ
สัน้ ยาวเท่านัน้ ทัง้ หมดนี้ทา่ นประธานเป็ นสปอนเซอร์ให ้แบบไม่จำ� กัดงบ
เปรมสินจี งึ จัดมาเต็มทีท่ งั้ ชุดและเครือ่ งประดับ  ให ้สมกับต�ำแหน่งเลขาฯ
และผู ้ช่วยเลขาฯ ของท่านประธาน
เปรมสินีย้ ิมพอใจเมื่อเห็นลอ้ มดาวในลุคใหม่ ถึงลอ้ มดาวจะ
ตัวเล็กและค่อนข ้างผอม แต่ในส่วนทีค่ วรมีก็มไี ม่นอ้ ยหน้าใคร อีกทัง้
ยังกลมกลึงสวยงามอีกด้วย ลอ้ มดาวมีผวิ ขาวใสอมชมพู เมือ่ อยู่ใน
ชุดสีหวานที่เน้นส่วนเวา้ ส่วนโค้งชัดเจนแบบนี้ย่งิ ท�ำใหด้ ูน่าทะนุ ถนอม
และเย้ายวนในสายตาของคนมอง
“สวยมากเลยจ้ะ” เปรมสินีเอ่ยชม จับตัวลอ้ มดาวหมุนไปมา  
“พี่อยากใหล้ ูกสาวของพี่หน้าตาสวยน่ ารักเหมือนลอ้ มจัง สงสัยพี่คง
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ต้องนั่งมองหน้าล ้อมทัง้ วันจนกว่าจะคลอดแล ้วละ”
“พีเ่ ปรมเป็ นคนสวย  ตัวเล็กในท ้องก็ต ้องสวยเหมือนแม่อยูแ่ ล ้วค่ะ”
ลอ้ มดาวยิ้มใหเ้ ปรมสินี ลักยิ้มสองขา้ งแก้มยิ่งท�ำใหเ้ ธอน่ ารักน่ ามอง
มากขึ้นไปอีก
หนึง่ ทุม่ ตรง  เธอและเปรมสินกี ม็ าถึงห ้องทีใ่ ช้ส�ำหรับจัดงานประมูล
งานนี้ เ ป็ น งานใหญ่ ก ว่า ที่เ ธอคิด ไว ้ เหมือ นงานชุม นุ ม ไฮโซไม่มีผิด
มีนกั ข่าวหลายส�ำนักมาท�ำข่าวด้วย มิน่าล่ะเปรมสินีถงึ จับเธอแต่งตัว
จัดเต็มขนาดนี้
ติณห์กม็ างานนี้ด ้วย เมือ่ เห็นเธอเขาก็ปรีเ่ ข ้ามาหาทันที เธอแนะน�ำ
ให ้เปรมสินกี บั ติณห์รจู้ กั กัน ทัง้ คู่พากันหัวเราะเบาๆ ก่อนจะบอกกับเธอ
ว่ารูจ้ กั กันหลายปี แล ้ว เพราะสามีของเปรมสินีเป็ นเพือ่ นรุ่นพีข่ องติณห์
การแสดงออกของติณห์ทม่ี ตี ่อล ้อมดาวท�ำใหเ้ ปรมสินีพอจะเดา
อะไรได้ เปรมสินีจึงขอตัวไปทักทายคนรู้จกั เพื่อเปิ ดโอกาสให้ติณห์
อยูก่ บั ล ้อมดาวสองคน เมือ่ เปรมสินแี ยกตัวไปแล ้ว ติณห์กม็ องล ้อมดาว
ไม่วางตา คืนนี้ล ้อมดาวสวยมาก แต่ตณ
ิ ห์กลับรูส้ กึ ไม่ชอบใจเลยสักนิด
ที่เธอแต่ งตัวแบบนี้ เขาอยากลากเธอออกจากงานตอนนี้เลยด้วยซ�ำ ้
แล ้วพาไปขังไว้ในห ้องนอน เก็บเธอไว ้ดูคนเดียว
แววตาของติณห์ทำ� ให ้ความมัน่ ใจของล ้อมดาวลดลง  เธอถามเขา
เสียงเบา “ล ้อมแต่งตัวแบบนี้ไม่สวยหรือคะ”
ยังไม่ทนั จะได้รบั ค�ำตอบจากติณห์ เสียงฮือฮาก็ดงั มาจากประตู
ดึงความสนใจของทุกคนรวมทัง้ เธอกับติณห์ดว้ ย เมือ่ เธอหันไปมอง
ก็เห็นมัลลิกาเดินเข ้ามาโดยมีนกั ข่าวตามถ่ายรูปไม่ห่าง มัลลิกาสวยสง่า
ในชุดราตรียาวสีแดง ออร่ากระจายข่มคนอืน่ ให ้ดูจดื ชืดไปเลย ช่างสมกับ
ต�ำแหน่งราชินีแห่งวงการบันเทิงจริงๆ
การประมูลเริม่ ต้นในเวลาหนึ่งทุม่ ครึง่ เธอถูกติณห์จงู มือพาไปนัง่
ทีเ่ ก้าอี้แถวกลางใกล้กบั เปรมสินี ของทีจ่ ะประมูลในคืนนี้ได้รบั บริจาค
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มาจากคุณหญิงคุณนาย มีกระเป๋ า รองเท ้าจากแบรนด์ดงั เครือ่ งประดับ
กระทั่งเครื่องลายคราม รวมทัง้ หมดยี่สบิ ชิ้น เวลาที่ใช้ในการประมูล
น่าจะไม่เกินหนึ่งชั่วโมง ล ้อมดาวค�ำนวณดูแล ้ว เธอน่าจะกลับถึงบ ้าน
ไม่เกินสีท่ ่มุ
ด้านข ้างของทุกเก้าอี้จะมีสมุดภาพรายชื่อของทีจ่ ะประมูลและชื่อ
ของคนทีบ่ ริจาควางไว ้ ล ้อมดาวเปิ ดดูตงั้ แต่หน้าแรก ติณห์ชะโงกหน้า
มาดูเล่มเดียวกับเธอด้วยทัง้ ทีเ่ ก้าอี้ทเ่ี ขานัง่ อยูก่ ม็ ี เธอก�ำลังจะบอกให ้เขา
ไปดูเล่มของตัวเอง แต่สายตามาสะดุดเขา้ กับรูปสร้อยขอ้ มือเสน้ หนึ่ง
เขา้ เสียก่ อน เธอเลือ่ นสายตาลงด้านล่าง เมื่อเห็นชื่อของคนบริจาค
ดวงตากลมก็เบิกกว ้างขึ้นทันที
ผกากรอง!
ล ้อมดาวรูส้ กึ ใจสัน่   เธอจ�ำสร้อยข ้อมือเส ้นนี้ได้อย่างแม่นย�ำ  เพราะ
ในอดีตเธอจะเอามาลูบคล�ำก่อนนอนทุกคืน มันคือสร้อยข ้อมือของแม่
ทีต่ กทอดมาจากยาย มันถูกขโมยไปจากลิ้นชักหัวเตียงของเธอเมือ่ เกือบ
สิบปี ก่อน คืนนัน้ เธอไปเข ้าค่ายทีโ่ รงเรียน อเนกติดงานเลี้ยงทีโ่ รงแรม
กว่าจะกลับก็เลยเทีย่ งคืนไปแล ้ว ส่วนจันทร์ก็ไปช่วยงานแต่งงานของ
หลานชายที่อ ยู่ อีก หมู่บ า้ นและค้า งคื น ที่บ า้ นญาติ ทัง้ บ า้ นจึง เหลือ
ผกากรองกับผกามาศสองคน
ผกากรองบอกว่าคืนนัน้ มีขโมยขึ้นบ ้าน สองแม่ลูกหนีไปซ่อนตัว
อยู่ในหอ้ งเก็บของจึงรอดจากการถูกท�ำร้ายมาได้ ภายในบ ้านถูกรื้อค้น
รวมทัง้ ห ้องนอนของเธอด้วย แล ้วสร้อยข ้อมือของแม่กห็ ายไป เธอบอก
ใหอ้ เนกแจ้งต�ำรวจ แต่ท่านกลับเงียบและไม่ยอมพูดเรื่องขโมยอีกเลย
ตอนนัน้ เธอไม่เข ้าใจเหตุผลของท่าน แต่ตอนนี้เธอเข ้าใจแล ้ว
เพราะหัวขโมยคนนัน้ ก็คอื ผกากรอง!
มือของเธอสั่นขึ้นมาอย่ างหา้ มไม่อยู่ จนเธอต้องก�ำเอาไวแ้ น่ น
ผกากรองสร้างเรื่องขโมยขึ้นบา้ น โยนความผิดใหข้ โมยที่ไม่มตี วั ตน
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ทัง้ ที่ตวั เองนั่นแหละหัวขโมยตัวจริง แลว้ ยังจะกลา้ เอาของที่ขโมยมา
บริจาคเพือ่ การกุศลอีก คงคิดว่าเธอจะลืมของของแม่ไปแล ้วสินะ ผู ้หญิง
คนนี้นอกจากจะหน้าด้านแล ้วยังไม่กลัวบาปอีกด้วย!
ราคาเริม่ ต้นของสร้อยอยูท่ ห่ี ้าหมืน่ บาท  ถ ้าเป็ นราคานี้เธอพอสูไ้ หว
แต่นั่นคือเธอต้องไม่มคี ู่แข่ง ซึง่ มันเป็ นไปไม่ได้!
สร้อยข ้อมือถูกก�ำหนดให ้ประมูลในล�ำดับทีห่ ก เธอยังพอมีเวลา
หาเงินเพิ่ม และคนที่พอจะช่ วยเธอได้ก็คือพิลาสลักษณ์กบั ธู ปทอง
เสียงพิธกี รบนเวทีประกาศเริ่มการประมูล  เมือ่ ติณห์หนั ไปสนใจบนเวที
เธอจึงบอกกับเขาว่าจะไปเข ้าห ้องน�ำ ้ จากนัน้ ก็ลกุ ขึ้นจากเก้าอี้ไปทันที
เมือ่ เดินออกมานอกห ้อง เธอก็หยิบโทรศัพท์ออกมาจากกระเป๋ า
สะพาย แต่ ยงั ไม่ทนั ได้โทร.หาเพื่อนทัง้ สอง สายตาก็เหลือบไปเห็น
ผกากรองกับผกามาศเสียก่อน วันนี้สองแม่ลูกแต่งตัวแต่งหน้ากันมา
อย่างเต็มที่ งานนี้เพือ่ แจ้งเกิดให ้ลูกสาว ผกากรองจึงทุ่มไม่อนั้ ทัง้ สอง
คงไปเข ้าหอ้ งน�ำ้ กันมา และตอนนี้ก็กำ� ลังจะกลับเข ้าไปในงาน ในเวลา
ปกติเธอจะไม่ยุ่งกับทัง้ สองเลย แต่วนั นี้เธอท�ำใจปล่อยไปไม่ได้จริงๆ
ล ้อมดาวจึงพาตัวเองไปขวางหน้าผกากรองกับผกามาศเอาไว ้ก่อนเอ่ยขึ้น
“เดีย๋ วก่อนค่ะ”
“อ้าว เธอเองเหรอ นึกว่ากลับบ ้านไปแล ้วซะอีก” ผกากรองเอ่ยทัก
ยังไม่ทนั ทีล่ ้อมดาวจะได้พดู อะไร ผกามาศก็แทรกขึ้นมา
“คุณแม่ลมื ไปแล ้วเหรอคะว่าพีล่ ้อมเป็ นผู้จดั การแผนกจัดเลี้ยง
แต่เอ๊ะ เป็ นแค่ผูจ้ ดั การแผนกจัดเลี้ยง ท�ำไมต้องแต่งตัวสวยขนาดนี้
ด้วยคะ”
ผกามาศกวาดสายตามองล ้อมดาวขึ้นลงตัง้ แต่ศีรษะจดเทา้ แม ้
จะเรียกล ้อมดาวว่าพี่ แต่ท่าทางและน�ำ้ เสียงทีพ่ ดู กลับไม่มคี วามเคารพ
เลยสักนิด สองแม่ลูกยังไม่รูว้ า่ ล ้อมดาวถูกย้ายมาเป็ นผู ้ช่วยเลขาฯ ของ
ประธานโรงแรม แต่เรือ่ งนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งทีล่ ้อมดาวจะต้องบอกให้ทงั้ สองรู ้
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เรื่องสร้อยข ้อมือเส ้นนัน้ ต่างหากทีล่ ้อมดาวอยากได้คำ� ตอบ
“คุณน้าส่งของเข ้าประมูลด้วยเหรอคะ”
ผกากรองชะงักไปเล็กน้อย ก่อนจะรีบกลบเกลือ่ นความผิดปกติ
ทีเ่ กิดขึ้นบนใบหน้าของตัวเองเอาไว ้ด้วยรอยยิ้ม
“ก็ไม่ใช่ ของมีค่าอะไรมากมายหรอก น้าไม่ค่อยชอบลวดลาย
ของมันเท่าไร ก็เลยไม่ได้เอาออกมาใช้ ยกให ้ลูกมาศก็ไม่เอา บอกว่าเชย
น้าเลยเอามาร่วมประมูลหาเงินช่วยเหลือเพือ่ นมนุ ษย์ดว้ ยกัน ซึง่ น่าจะ
มีประโยชน์มากกว่าทิ้งไว ้เฉยๆ”
“ของที่คุณน้าเอามาประมูลคืออะไรหรือคะ บอกลอ้ มได้ไหม
เผือ่ ล ้อมจะเคยเห็น”
“ก็บอกแล ้วไงว่าน้าไม่ได้เอาออกมาใช้ แล ้วเธอจะเคยเห็นได้ยงั ไง”
ล ้อมดาวจ้องหน้าผกากรองเขม็ง “ไม่เคยเอาออกมาใช้หรือไม่กล ้า
เอาออกมาใช้กนั แน่คะ  ล ้อมเปิ ดดูสมุดภาพรายชือ่ ของทีถ่ กู ส่งเข ้าประมูล
มีช้ ินหนึ่งเป็ นสร้อยขอ้ มือทองค�ำและคนที่ส่งเขา้ ประมูลก็คือคุณน้า
ล ้อมจ�ำได้วา่ สร้อยเส ้นนัน้ เป็ นของแม่ทห่ี ายไปตอนขโมยขึ้นบ ้าน แล ้วมัน
มาอยู่ท่คี ุณน้าได้ยงั ไงคะ หรือว่าความจริงแลว้ คืนนัน้ ไม่มขี โมยอะไร
ทัง้ นัน้ เพราะคนทีข่ โมยสร้อยของแม่ไปคือคุณน้า”
ผกากรองหันมองซ ้ายทีขวาที เมือ่ เห็นว่าไม่มใี ครก็เผยยิ้ม ‘ร้าย’
ออกมา “สร้อยของแม่เธอหน้าตาเป็ นยังไงน้ายังไม่เคยเห็นเลย น้าไม่รู ้
ด้วยซ�ำ้ ว่าแม่เธอมีสร้อยแบบนี้อยู่ แล ้วน้าจะไปขโมยมาได้ยงั ไง”
“นั่นน่ ะสิ พี่ลอ้ มจ�ำผิดแลว้ ละ สร้อยขอ้ มือพวกนี้หน้าตามัน
ก็คล ้ายๆ กันทัง้ นัน้ แหละ คุณแม่ขา เราเข ้าไปในงานกันเถอะค่ะ ตอนนี้
คงใกล้ถงึ คิวของเราแล ้ว”
ทันทีท่ผี กามาศพูดจบ เสียงพิธีกรเรียกของประมูลล�ำดับที่หา้
ก็ดงั ขึ้น การประมูลไปเร็วกว่าที่ลอ้ มดาวคิด เธอเดินตามสองแม่ลูก
เข ้ามาในงาน หลังจากทีน่ ั่งลงบนเก้าอี้ข ้างติณห์ได้ไม่นาน ของประมูล
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ชิ้นทีห่ ้าก็ถกู ประมูลไปในราคาสามหมืน่ บาท
“ล�ำดับต่ อไปเป็ นล�ำดับที่หก เราจะท�ำการประมูลสร้อยขอ้ มือ
ทองค�ำกันนะคะ” เสียงของพิธีกรดังขึ้นพร้อมกับที่ภาพสร้อยขอ้ มือ
ทองค�ำถูกฉายขึ้นบนสไลด์ด ้านหลังเวที “สร้อยข ้อมือทองค�ำเส ้นเป็ นของ
คุณผกากรอง มีราคาเริม่ ต้นอยูท่ ห่ี ้าหมืน่ บาท เชิญท่านทีส่ นใจเสนอราคา
กันได้เลยค่ะ”
การประมูลเริม่ ขึ้นแล ้ว ล ้อมดาวรีบก้มหน้ากดโทรศัพท์หาธูปทอง
แต่สายถูกตัดเข ้าระบบฝากข ้อความ เธอรูส้ กึ ร้อนใจมาก ราคาของสร้อย
ก็เพิม่ ขึ้นเรื่อยๆ และตอนนี้มนั ก็อยู่มาอยู่ทห่ี นึ่งแสนบาทแล ้ว เธอก�ำลัง
จะกดโทรศัพ ท์ห าพิล าสลัก ษณ์ แต่ เ สีย งทุม้ ของใครคนหนึ่ ง ดัง ขึ้น
เสียก่อน
“หนึ่งล ้านบาท”
ทั่วทัง้ หอ้ งจัดงานตกอยู่ในความเงียบไปชั่วขณะ หลายคนอยู่
ในอาการอึ้งรวมทัง้ ลอ้ มดาวด้วย สร้อยเสน้ นี้เป็ นทองค�ำหนักหา้ บาท
เป็ นของเก่าทีต่ กทอดมาจากคุณยายของเธอ ลวดลายสวยงามประณีต
ดูมรี าคาก็จริง แต่ถงึ อย่างนัน้ ก็ไม่สูงถึงหนึ่งล ้านบาทแน่นอน
ล ้อมดาวหันไปมองคนเอ่ยราคา เขานัง่ อยูแ่ ถวหน้า เธอเห็นเพียง
ด้านหลังของเขา คนทีน่ ั่งข ้างเขาคือมัลลิกา เพียงแค่น้ ีเธอก็รูแ้ ล ้วว่าเขา
คือใคร เขากลับมาจากต่างประเทศตัง้ แต่เมือ่ ไรกัน ท�ำไมเปรมสินกี บั เธอ
ถึงไม่รู ้ เธอรู ส้ กึ มือไมเ้ ย็นเฉี ยบเหมือนถูกจับแช่แข็ง ‘หนึ่งลา้ นบาท’
เธอจะเอาอะไรไปสู้กบั เขา
“หนึ่งล ้านบาทครัง้ ทีห่ นึ่ง” เสียงของพิธกี รดังขึ้น
“...”
“หนึ่งล ้านบาทครัง้ ทีส่ อง”
“...”
“หนึ่งลา้ นบาทครัง้ ที่สาม ขอแสดงความยินดีกบั คุณโดมินิค
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เทย์เลอร์ คุณคือผู ้ชนะการประมูลสร้อยข ้อมือทองค�ำค่ะ”
ล ้อมดาวรู้สกึ ใจหายอย่างบอกไม่ถูก ภายในอกวูบโหวงราวกับ
ถู ก มือ ที่ม องไม่ เ ห็น ควัก หัว ใจออกไป สมองหยุ ด การประมวลผล
ไปชั่วขณะ ส่วนคนที่ดีใจจนฉี กยิ้มไม่หุบก็คือผกากรองกับผกามาศ
สองแม่ลูกสวมกอดกันเมือ่ ตอนที่ถูกนักข่าวถ่ายรู ป แน่ นอนว่าพรุ่งนี้
ภาพของทัง้ สองจะต้องขึ้นหน้าบันเทิงอย่างแน่นอน
การประมูลยังคงด�ำเนินไปอย่างคึกคัก ติณห์ประมูลมาได้หนึ่งชิ้น
เป็ นเข็มกลัดเพชรรู ปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว มีดาวดวงเล็กๆ ลอ้ มรอบ
ซึ่งติณห์คิดว่าเหมาะกับคนสวยที่นั่งอยู่ขา้ งๆ เขาที่สุด กระทั่งมาถึง
ของชิ้นสุดท ้ายเป็ นแจกันกระเบื้องเคลือบสมัยสงครามโลกครัง้ ทีส่ องทีถ่ กู
ขุดพบเมือ่ หกสิบปี ก่อน ของชิ้นนี้ถกู ประมูลไปในราคาสามแสนบาท
ประธานในงานกล่าวปิ ดการประมูลในเวลาสามทุ่ม ยอดเงินทีไ่ ด้
จากการประมูลรวมกับเงินบริจาคสูงถึงสิบล ้านบาท การประมูลจบลง
อย่างสวยงาม จากนัน้ ก็เป็ นเวลาของการเลี้ยงฉลอง
ลอ้ มดาวมองตามร่ างสู งใหญ่ ของโดมินิคอย่างไม่วางตา เห็น
นักข่าวเขา้ ไปขอสัมภาษณ์เขาโดยมีมลั ลิกายืนเคียงขา้ ง เธออยากเดิน
เข ้าไปฟังใกล ้ๆ แต่ถกู เปรมสินีจบั มือเอาไว ้เสียก่อน
“เราไปหาของอร่อยๆ กินกันเถอะ” เปรมสินีเอ่ยชวน
“ค่ะ”
ลอ้ มดาวตอบรับก่ อนจะถูกเปรมสินีจูงมือใหอ้ อกเดิน เธอหัน
กลับไปมองโดมินิคอย่างลืมตัว โดยไม่รูต้ วั ว่าถูกติณห์จบั ตามองอยู่
ตลอดเวลา และตอนนี้ตณ
ิ ห์กก็ ำ� ลังมองตามสายตาของเธออยู่
เมือ่ เข ้ามาในหอ้ งจัดเลี้ยง เปรมสินีก็ตรงไปยังโต๊ะอาหารซึง่ เป็ น
แบบบุฟเฟต์ จากนัน้ อาหารเลิศรสมากมายก็ดงึ ความสนใจของว่าทีค่ ณ
ุ แม่
เอาไว ้ ขณะที่ลอ้ มดาวไม่รู้สกึ หิวเลยสักนิด เพราะใจมัวแต่ พะวงถึง
สร้อยเสน้ นัน้ เธอมองผกากรองกับผกามาศด้วยความรู้สึกแค้นใจ
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อยู่ลกึ ๆ สองแม่ลูกอารมณ์ดตี งั้ แต่สร้อยถูกประมูลไปในราคาหนึ่งล ้าน
บาทแล ้ว ยิง่ คนทีป่ ระมูลได้เป็ นชายหนุ่มรูปงามอย่าง โดมินคิ เทย์เลอร์
ด้วยแล ้ว สองแม่ลูกยิง่ ฉีกยิ้มไม่หบุ
กี่ครัง้ กี่หนแล ้วนะทีร่ อยยิ้มของสองแม่ลูกเกิดขึ้นบนความทุกข์
ของเธอ!
ติณห์เดินเข ้ามาในหอ้ งจัดเลี้ยงหลังล ้อมดาวประมาณสิบหา้ นาที
เมื่อเดินเขา้ ไปใกล้โต๊ะที่ลอ้ มดาวกับเปรมสินีนั่งอยู่ก็เห็นว่าลอ้ มดาว
ก�ำลังเขีย่ อาหารในจานด้วยท่าทางซึมๆ ติณห์จงึ นัง่ ลงบนเก้าอี้ใกล ้ๆ แล ้ว
ถามด้วยความเป็ นห่วง
“อาหารไม่ถกู ปากเหรอครับ”
ล ้อมดาวเงยหน้าขึ้นสบตากับติณห์ก่อนจะส่งยิ้มบางๆ ให ้
“ล ้อมไม่ค่อยหิวน่ะค่ะ พีต่ ณ
ิ ห์หายไปไหนมาคะ”
“ไปเอาของบางอย่างมาให ้ล ้อม”
“อะไรเหรอคะ”
ติณห์ย้ มิ เจ้าเล่ห ์ “หลับตาลงก่อน”
ล ้อมดาวเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยด้วยความสงสัย แต่กย็ อมหลับตาลง
อย่างว่าง่ายก่อนจะถูกติณห์จบั มือให ้แบออก แล ้วอะไรบางอย่างก็ถกู วาง
ลงบนฝ่ ามือของเธอ เมือ่ ติณห์บอกให ้ลืมตาขึ้น เธอก็เห็นเข็มกลัดเพชร
รูปพระจันทร์เสี้ยวล ้อมรอบด้วยดาวดวงเล็กๆ
“พีใ่ ห้” ติณห์บอกพร้อมกับรอยยิ้มหวาน
ล ้อมดาวเม ้มปากแน่นอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะจับมือของติณห์แล ้ววาง
เข็มกลัดลงไป “ล ้อมรับของมีค่าแบบนี้จากพีต่ ณ
ิ ห์ไม่ได้หรอกค่ะ”
“พีต่ งั้ ใจประมูลมาให ้ล ้อม  ถ ้าล ้อมไม่รบั ไว้พกี่ ไ็ ม่รจู้ ะเอาไปให้ใคร”
“แล ้วท�ำไมพีต่ ณ
ิ ห์ไม่ถามล ้อมก่อนล่ะคะว่าอยากได้ไหม”
ล ้อมดาวต�ำหนิชายหนุ่มตรงๆ เธอกับเขาไม่ได้เป็ นแฟนกันแล ้ว
การที่อยู่ๆ เขาใหข้ องมีค่าแบบนี้ มันท�ำใหเ้ ธอท�ำตัวไม่ถูก พอไม่รบั
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เขาก็พดู จาตัดพ ้ออีก แต่ถ ้ารับไว้กเ็ ท่ากับเป็ นการให ้ความหวังเขา
“เอาไวค้ ราวหน้าพี่จะถามลอ้ มก่ อนดีไหม” ติณห์มองใบหน้า
แสนน่ารักของล ้อมดาวด้วยสายตาออดอ้อน
ลอ้ มดาวถอนหายใจเบาๆ ตวัดค้อนใส่ติณห์ไปหนึ่งที ขณะที่
เปรมสินี เ หลือ บสายตาขึ้น มองหนุ่ ม สาวโดยไม่พูด อะไร ท�ำ ตัว เป็ น
อากาศธาตุนั่งกินของอร่อยๆ ไปเงียบๆ ปล่อยให้ทงั้ คู่ เคลียร์กนั เอง
ซึง่ ติณห์ตอ้ งใช้เวลาพักใหญ่เลยทีเดียวกว่าทีล่ ้อมดาวจะใจอ่อน
ติณ ห์อ ยากติด เข็ม กลัด ให ล้ อ้ มดาวด้ว ยมือ ตัว เองแต่ ไ ม่ก ล า้
เอ่ยปาก เพราะชุดทีเ่ ธอใส่ค่อนข ้างแนบเนื้อ จึงหันไปขอความช่วยเหลือ
จากเปรมสินี ซึง่ อีกฝ่ ายก็ย้ มิ รับพร้อมให ้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่
เสียงข ้อความเข ้าโทรศัพท์ของติณห์ดงั ขึ้น ล ้อมดาวแอบเห็นเขา
ท�ำหน้าเครียดในตอนที่มองหน้าจอก่อนจะเอ่ยขอตัวจากนัน้ ก็ลุกจาก
เก้าอี้ไปทันที เธอไม่ได้อยากรูว้ า่ เขาออกไปพบใคร แต่ตอนทีไ่ ปห ้องน�ำ้
ก็บงั เอิญเห็นเขาอยู่กบั หญิงสาวหน้าตาสะสวยคนหนึ่งเขา้ ท่าทางของ
ทัง้ คู่เหมือนก�ำลังทะเลาะกัน เธอเผลอยืนมองอย่างลืมตัว ครัน้ นึกขึ้นได้
ว่าเป็ นการเสียมารยาทจึงรีบเดินไปเขา้ หอ้ งน�ำ้ ทันที ขณะที่เธออยู่ใน
ห ้องน�ำ้ ด้านในก็ได้ยนิ เสียงฝี เท ้าของคนดังเข ้ามาใกล ้ ไม่นานเสียงพูดคุย
ก็ดงั ขึ้น
“ยายนัน่ ก็แค่พนักงานโรงแรม  เธอมีดกี ว่าตัง้ เยอะ  จะไปกลัวอะไร”
“ฉันไม่ได้กลัว แต่ ท่ีอารมณ์เสียอยู่ เนี่ยเพราะเขาหักหน้าฉัน
เธอก็เห็นว่าเขาเอาเข็มกลัดไปให ้ยายนั่น”
“แค่เข็มกลัดอันเล็กๆ เธอจะไปแคร์อะไร เธอเองก็เคยได้มากกว่า
เข็มกลัดไม่ใช่เหรอ”
“ก็ตอนนัน้ ฉันยังอยู่ในฐานะคู่หมัน้ ของเขานี่ แต่ตอนนี้มนั ไม่ใช่
แล ้ว”
“เธอก็ทำ� ใหก้ ลับมาใช่ อีกครัง้ สิ ตอนนี้เธอก็เลิกกับออสซี่แลว้
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เด็กในท ้องก็แท ้งไปแล ้ว ยังจะลังเลอะไรอีก”
“ฉันไม่ได้ลงั เล แต่มนั ไม่งา่ ย เธอเข ้าใจไหม”
“แต่มนั ก็ไม่ยากเกินความสามารถของเธอไม่ใช่เหรอ ไหนเธอ
เคยบอกว่าเขาติดใจลีลาบนเตียงของเธอไง เธอก็ใช้เรื่องนัน้ ผูกมัดเขา
อีกครัง้ สิ จะไปยากอะไร”
“...”
“เอาน่าไลลา ฉันจะช่วยเธอเอง”
เสียงพูดคุยเงียบไปพักหนึ่งแลว้ แต่คนที่อยู่ในหอ้ งน�ำ้ ด้านใน
ยังไม่ออกมา ลอ้ มดาวอยากจะคิดว่าเรื่องที่ได้ยนิ ไม่เกี่ยวขอ้ งกับเธอ
แต่ ความรู้สกึ ลึกๆ กลับบอกว่าใช่ ดู เหมือนว่าการกลับมาของติณห์
ก�ำลังจะสร้างปัญหาให ้เธอ
คืนนัน้ เธอนอนไม่หลับเลยทัง้ คืน ไม่วา่ จะเปลีย่ นท่านอนไปกี่ท่า
พยายามนับแกะกี่รอ้ ยตัว ตาของเธอก็ยงั สว่าง ไหนจะเรื่องของติณห์
กับอดีตคู่หมัน้ ไหนจะเรื่องสร้อยขอ้ มือของแม่ เธอกลัวเหลือเกินว่า
โดมินคิ จะยกสร้อยข ้อมือให ้ใครไป  เพราะถ ้าเป็ นแบบนัน้ อย่าว่าแต่โอกาส
ทีจ่ ะได้คนื เลย จะได้เห็นอีกหรือเปล่าก็ยงั ไม่รู ้

ใกลส้ ว่าง ลอ้ มดาวฝื นนอนต่อไปไม่ไหว จึงลุกขึ้นเขา้ ครัว

ช่วยจันทร์ทำ� อาหาร เช้านี้ก็เหมือนทุกวันที่โต๊ะอาหารมีแค่สองพ่อลูก
ลอ้ มดาวยังคิดถึงเรื่องสร้อยขอ้ มืออยู่ เธออยากถามอเนกเรื่องขโมย
ขึ้นบ ้านครัง้ นัน้ แต่เมือ่ เห็นแววตาของท่านเธอก็รู้สกึ ใจอ่อน กาลเวลา
เปลี่ยนแปลงอะไรต่ อมิอะไรไปมากมายโดยเฉพาะสุ ขภาพของท่าน
เธอจึงได้แต่ถอนหายใจอย่างปลงๆ สุดท ้ายก็ยอมปล่อยให้มนั ผ่านไป
ล ้อมดาวมาถึงโรงแรมก่อนเวลาเริ่มงานครึ่งชั่วโมง เห็นเปรมสินี
ก�ำลังชงเครื่องดืม่ อยู่ เธอจึงเอาแซนด์วชิ ทีท่ ำ� มาไปวางใกล ้ๆ
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“นึกแล ้วว่าล ้อมจะต้องเอาของกินมา” เปรมสินีพดู พร้อมรอยยิ้ม
“พีเ่ ปรมหยิบผิดหรือเปล่าคะ” ล ้อมดาวเอ่ยทักเมือ่ เห็นเปรมสินี
เปิ ดขวดกาแฟ  เพราะเปรมสินเี คยบอกว่าหยุดดืม่ กาแฟไปตัง้ แต่รตู้ วั ว่า
ตัง้ ครรภ์
“ไม่ผดิ หรอกจ้ะ พีไ่ ม่ได้กินเอง คนในหอ้ งต่างหาก” เปรมสินี
พยักพเยิดไปทางประตูห ้องทีอ่ ยู่ดา้ นขวามือ
ล ้อมดาวชะงักไปเล็กน้อย “ท่านประธานมาแล ้วเหรอคะ”
เปรมสินี พ ยัก หน้า “มาก่ อ นพี่ซ ะอีก แล ว้ นี่ ก็ สู ต รกาแฟของ
ท่านประธานจ้ะ กาแฟสาม น�ำ้ ตาลหนึ่ง นมไม่ตอ้ ง ง่ายๆ จ�ำได้ใช่ไหม”
ล ้อมดาวพยักหน้า “จ�ำได้ค่ะ”
“เอาแซนด์วชิ ใส่จานให้พห่ี น่อย พีจ่ ะเอาไปให ้ท่านประธานลองชิม
เผือ่ จะติดใจฝี มอื ของล ้อมอีกคน”
“จะดีเหรอคะ” ล ้อมดาวถามอย่างลังเล รู้สกึ ว่าฝี มอื ของตัวเอง
ไม่ได้เลิศเลออะไร ทีผ่ ่านมาก็แค่ทำ� กินเล่นกับคนในครอบครัว เพิง่ เอา
มาให ้เปรมสินีชมิ ก็ตอนมาเป็ นผู ้ช่วยเลขาฯ นี่แหละ
“เอามาเถอะจ้ะ”
เมื่อถูกเปรมสินีคะยัน้ คะยอ ลอ้ มดาวจึงจ�ำต้องหยิบแซนด์วชิ
ออกมาจากกล่องวางใส่จาน เปรมสินีหนั มายิ้มใหเ้ ธอ มือขา้ งหนึ่ง
ถือกาแฟ ส่วนอีกข ้างถือจานใส่แซนด์วชิ เดินตรงไปยังประตูห ้องท�ำงาน
ของท่านประธาน ล ้อมดาวเห็นดังนัน้ ก็รีบเดินตามไปแล ้วจัดการเคาะ
ประตูให ้
ก๊อก...ก๊อก...
“ขออนุญาตค่ะท่านประธาน” เปรมสินสี ง่ เสียงบอกคนทีอ่ ยูใ่ นห ้อง
“เข ้ามาได้”
เมือ่ ได้รบั อนุญาต ล ้อมดาวก็เปิ ดประตูออกกว ้าง เปรมสินหี นั มา
ขอบคุณเธอเบาๆ ก่อนจะเดินเข ้าไปในห ้องท�ำงานของท่านประธาน ส่วน
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เธอก็เดินกลับไปทีโ่ ต๊ะท�ำงานของตัวเอง ไม่นานเปรมสินีก็กลับออกมา
เธอเหลือบสายตาขึ้นมองเปรมสินีแว่บหนึ่งก่อนเอ่ยเรียก
“พีเ่ ปรมคะ”
“ว่าไงจ๊ะ”
“พีเ่ ปรมคิดว่าท่านประธานมอบสร้อยขอ้ มือที่ประมูลได้เมือ่ คืน
ให ้คุณมัลลิกาไปหรือยังคะ”
“ยัง...เมือ่ กี้ตอนที่พเ่ี อากาแฟไปให ้ ยังเห็นสร้อยขอ้ มือเสน้ นัน้
วางอยู่บนโต๊ะท�ำงานของท่านประธานอยู่เลย”
“แล ้วพีเ่ ปรมคิดว่าท่านประธานจะให ้คุณมัลลิกาหรือเปล่าคะ”
เปรมสินนี ่งิ คิดอยูค่ รู่หนึ่ง “ไม่นะ ถ ้าจะให้กค็ งให้ไปตัง้ แต่เมือ่ คืน
แล ้วละ พีว่ า่ ท่านประธานน่าจะเก็บไว ้เองมากกว่า”
ค�ำพูดของเปรมสินที ำ� ให ้ความกังวลในใจของเธอลดลง อย่างน้อย
ตอนนี้สร้อยก็ยงั อยู่ท่ีเขา เธอหันกลับมาสนใจกับงานของตัวเองต่ อ
สักพักก็รูส้ กึ ปวดหน่วงๆ บริเวณท ้องน้อยขึ้นมา เมือ่ ขยับตัวก็รสู้ กึ ได้วา่
มีของเหลวอุ่นๆ ไหลออกมาจากจุดซ่อนเร้น เธอหันมองปฏิทนิ ตัง้ โต๊ะ
ก่อนจะกลัน้ ลมหายใจเอาไว ้จนหน้าแดงพลางร�ำ่ ร้องในใจว่า ‘แย่แล ้ว!’
เธอลืมเรือ่ งประจ�ำเดือนไปเสียสนิทเลย ผ ้าอนามัยก็ไม่ได้เตรียมมาด้วย
ท�ำไมสะเพร่าแบบนี้นะล ้อมดาว
“พีเ่ ปรมคะ” เธอเรียกเปรมสินีเสียงเบาก่อนจะกระซิบบอกอย่าง
อายๆ “ล ้อมขอลงไปข ้างล่างแป๊ บหนึ่งนะคะ สงสัยประจ�ำเดือนจะมา”
เปรมสินีได้ยนิ ดังนัน้ ก็รบี ไล่ให ้เธอไปซื้อผ ้าอนามัยทันทีก่อนทีจ่ ะ
เลอะเทอะ ลอ้ มดาวลงมาชัน้ ที่ตงั้ ของหา้ งสรรพสินค้าซึ่งอยู่ ภายใน
โรงแรม หลังจากได้ผา้ อนามัยมาแล ้วก็แวะหอ้ งน�ำ้ ทีอ่ ยู่ในชัน้ เดียวกัน
ระหว่างนัน้ โทรศัพท์ของเธอดังขึ้น เมือ่ หยิบขึ้นมาดู ก็เห็นเป็ นชื่อของ
เปรมสินี
“คะ พีเ่ ปรม ล ้อมก�ำลังจะขึ้นไปค่ะ” เธอกดรับสายแล ้วรีบบอก
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เพราะเข ้าใจว่าเปรมสินีโทร.มาตาม
“ไม่ตอ้ งขึ้นไปแล ้ว ตอนนี้พอ่ี ยู่ลานจอดรถ ล ้อมรีบมาหาพีเ่ ลย”
“พีเ่ ปรมจะไปไหนคะ”
น�ำ้ เสียงร้อนรนของเปรมสินที ำ� ให ้ล ้อมดาวรูส้ กึ ใจคอไม่ดี แต่กย็ งั
ไม่เท่ากับค�ำตอบทีท่ ำ� เอาหัวใจของเธอหล่นไปอยู่ทต่ี าตุ่ม...ท่านประธาน
แพ ้อาหาร และอาหารทีว่ า่ ก็คอื แซนด์วชิ ปูอดั ไข่กงุ ้ ชีสของเธอ!
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