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"คุณใจร้ายจังเลยนะคะ"

หญิงสาวเสแสร้งแกล้งตัดพ้อน�้าเสียงสั่นเครืออย่างน่าสงสาร แม้จะรู้ว่าการ 

ขอนอนกอดผู้ชายเป็นเรื่องไร้ยางอาย แต่เธอคิดว่าการใกล้ชิดกันทุกวันอาจท�าให้เขา

เผลอใจกับเธอได้ง่ายขึ้น

เธอมีเวลาไม่มาก ดังนั้น...วิธีไหนที่สามารถท�าให้เขาหวั่นไหวได้เธอก็จะท�า!

"ใครกันแน่ที่ใจร้าย! ถ้านาไม่ให้ผมท�าอะไรก็ไม่ต้องมายุ่งกับผมเลยดีกว่า"

น�้าเสียงของอนาวิณณ์ดุดันจนอณามิกาใจเสีย พอเธอปรับสายตากับความมืด

ได้แล้วก็เห็นใบหน้าหล่อเหลาอยู่รางๆ เขาก�าลังมองเธออย่างเอาเรื่อง และหงุดหงิด

เธอจริงๆ ไม่ใช่แค่ล้อเล่น

"เวลาคุณโกรธแล้วใจร้ายแบบนี้กับทุกคนเลยเหรอคะ นาขอโทษแล้วก็ยังจะดุ

นาอีก" 

"ผมไม่ได้ดุแต่ผมก�าลังทรมาน! ผมจ้างนามาทรมานตัวเองชัดๆ เลย!"

น�้าเสียงโหดๆ ของอนาวิณณ์เล่นเอาอณามิกาอยากรีบลงจากเตียงก่อนท่ีจะ 

ถูกเขาบบีคอ ทว่าเธอยังไม่ทันพลกิตวัหนด้ีวยซ�า้ ร่างทัง้ร่างก็ถูกชายหนุม่รัง้เข้าไปกอด

เอาไว้อย่างอ่อนโยน

วินาทีนั้นหัวใจดวงน้อยเต้นแรงสั่นไหว หญิงสาวไม่คิดเลยว่าคนท่ีต่อว่าเธอ

ราวกับไปท�าความผดิร้ายแรงจะยอมกอดเธอตามค�าเรยีกร้องทัง้ๆ ท่ีเขาก�าลงัถูกความ

ต้องการทรมานร่างกาย

พี่วิณณ์ใจดีไม่เปลี่ยนเลย...
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คำ�นำ�

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เผลอแวบเดียวงานหนังสือก็เวียนมาอีกครั้ง และเป็น

ธรรมเนยีมประจ�าท่ีเลฟิจะต้องชักชวนนักเขียนคนเก่งมาร่วมกนัเขียนโปรเจก็ต์

พิเศษ ส�าหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติในครั้งนี้ 'Andra' ขอจับมือมา 

กับ 'ฉัตรฉาย' เพื่อส่งมอบพระเอกหนุ่มสุดฮอตให้ถึงมือสาวๆ กับนิยายชุด 

'Trick or Treat' แค่ฟังชื่อก็พอรู้กันแล้วใช่ไหมคะว่างานนี้ต้องมีการใช้เล่ห์ร้าย

หลอกลวงกันเกิดขึ้นแน่นอน!

นอกจากพระเอกของท้ังสองเรื่องจะเป็นญาติหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟ็กต์ซ่ึง

แชร์คอนโดฯ อยู่ด้วยกัน สามารถอ่านแยกเล่มได้แล้ว (แต่เพื่ออรรถรส เลิฟยัง

คงแนะน�าให้สอยควบทั้งสองหนุ่มเช่นเดิม) ยังเป็นโปรเจ็กต์ 18+ ครั้งแรกของ

สองสาว ส่วนจะแซ่บแค่ไหนสามารถไปพิสูจน์ได้ใน

ชุด Trick or Treat ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ร้ายรอนใจ โดย Andra

2. เล่ห์รานรัก โดย ฉัตรฉาย

ส�าหรับในเรื่อง 'เล่ห์รานรัก' คนท่ีใช้เล่ห์กับความรักคือ 'อณามิกา'  

นางเอกสาวของเราที่ปลอมตัวเป็น 'อันนา' เพื่อไปพิชิตใจอดีตพี่ชายข้างบ้าน

คนส�าคัญอย่าง 'อนาวิณณ์' แต่งานนี้จะหลอกเขาไปได้นานแค่ไหน และถ้า 

พี่วิณณ์ของเรารู้ความจริงขึ้นมาจะท�ายังไงกับน้องอ้อน คงต้องตามไปลุ้นด้วย

ตัวเองแล้วล่ะค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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'ฉัตรฉาย' หรือ 'Hideko_Sunshine' มีชื่อเล่นว่า 'โอ๋เอ๋' เริ่มต้นการเขียน

นิยายมาตั้งแต่เรียนมัธยมต้นโดยท่ีไม่รู้ว่าเขียนท�าไม เพราะตอนนั้นไม่รู้เรื่อง

เกี่ยวกับการเป็นนักเขียน รู้เพียงว่าอยากเขียน...จ�าได้ว่าตอนนั้นเขียนใส ่

สมุดธรรมดาโดยมีนักอ่านเป็นเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ร่วมโรงเรียน แต่แค่นั้นก็มี

ความสุขแล้ว 

จนกระท่ังเรียนมหาวิทยาลัยท่ีคณะนิเทศศาสตร์ (รั้วจามจุรี) มีเพ่ือน 

คนหนึง่แนะน�าให้ลองอัพเรือ่งท่ีเขียนลงในเว็บเดก็ดซ่ึีงถอืเป็นจุดท่ีท�าให้หันมา

จริงจังกับการเขียนนิยายมากข้ึนและอยากมีหนังสือเป็นของตัวเองสักเล่ม  

จนในท่ีสุดจากการเป็นนักเขียนออนไลน์มือสมัครเล่นก็ได้เป็นนักเขียนท่ีมี

หนงัสอืเป็นของตวัเองและมผีลงานออกมาเรือ่ยๆ...ปัจจบัุนกยั็งไม่คดิท่ีจะหยดุ

เขียนนิยายนะคะ

มีคนพูดไว้ว่า 'เม่ือได้ท�างานท่ีรักจะท�าให้เรารู้สึกเหมือนไม่ได้ท�างาน 

อีกต่อไป' โอ๋รู้สึกอย่างนั้นตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีและเขียนนิยายเป็นอาชีพ

อย่างเต็มตัว ตอนนี้มีความสุขและหลงรักโลกแห่งการเขียนนิยายแบบถอนตัว

ไม่ขึ้น และจะรู้สึกมีความสุขมากหากนักอ่านหลงรักตัวอักษรของโอ๋เช่นกัน

โอ๋ต้องขอบคุณนักอ่านท่ีติดตามผลงาน ขอบคุณทีมงานและแจ่มใสท่ี 

ให้โอกาสดีๆ  ขอบคณุคณาจารย์ส�าหรบัวชิาความรู ้ขอบคณุเพ่ือนๆ ท่ีให้ก�าลงัใจ 

และขอบคุณครอบครัวท่ีท�าให้มี 'โอ๋' ในวันนี้ค่ะ สามารถติดตามข่าวสาร 

และพูดคุยกันได้ท่ี http://my.dek-d.com/hideko_chan/ หรือ https://www.

facebook.com/sunshine.jamsai หรือ http://twitter.com/Hideko_Sunshine 

นะคะ

ฉัตรฉาย

ประวัตินักเขียน
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บทนำ� 
คว�มทรงจำ�

อยากได้ลูกเสือก็ต้องเข้าถ�้าเสือ

ถ้าอยากได้เสืออย่างเขา...ก็ต้องยั่วเสือด้วย!

เวลาเกอืบหกโมง...ในสนามกฬีากลางหมู่บ้านยังเตม็ไปด้วยเสยีงเฮฮา

สนุกสนานของคนท่ีมารวมตัวกันเล่นเครื่องเล่น ออกก�าลัง และเล่นกีฬา

เหมือนทุกวันซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆ และกลุ่มวัยรุ่น

พระอาทิตย์ก�าลังเลื่อนลับขอบฟ้า แต่ไฟรอบๆ สนามยังให้แสงสว่าง

เป็นอย่างดี อากาศยามพลบค�่าเย็นสบายโดยเฉพาะเมื่อมีลมพัดผ่าน  

เพราะที่นี่ปลูกต้นไม้จนร่มรื่น

เสยีงเล่นสนกุยังไม่มีทีท่าว่าจะหยดุลง ย่ิง 'อนาวิณณ์' ยิงประตทู�าแต้ม

ให้ฝ่ายตัวเองได้อีกหนึ่งนัดย่ิงมีเสียงเฮดังลั่น เพราะเดิมพันในเกมนี้คือ 

ทีมไหนแพ้ต้องเลี้ยงหมูกระทะหลังเลิกเตะฟุตบอล

"ฉันกลับแล้วนะ"

คนเพิ่งยิงประตูบอกกับเพื่อนขณะเดินออกจากสนามฟุตบอลในช่วง

พักเหนื่อยท�าให้เพื่อนในทีมตรงกันข้ามท�าหน้าเซ็งไปตามๆ กัน เกม 
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ก�าลังสนุกแล้วอนาวิณณ์จะชิงกลับก่อนได้ยังไง

"อะไรวะ! ยังไม่ทันหกโมงเลยจะกลับแล้วเหรอ"

'เป็นหนึ่ง' เพื่อนในหมู่บ้านท่ีอนาวิณณ์สนิทด้วยมากท่ีสุดถามอย่าง

สุดเซ็งขณะเดินตามอีกฝ่ายออกมานั่งพักท่ีข้างสนาม เพ่ือนๆ ท่ีเหลือก็

ทยอยเดินตามมานั่งพักแล้วหยิบน�้าขึ้นดื่ม

"มันเย็นแล้ว น้องรออยู่ไม่เห็นหรือไง"

อนาวิณณ์ก้มมองนาฬิกาข้อมือท่ีบอกเวลาเกือบหกโมงเย็น ต่อให้ 

เป็นหนึง่จะรบเร้าให้อยู่ต่อยงัไง แต่ถ้าข้ออ้างของอีกฝ่ายคอื 'น้อง' กเ็ป็นอัน

รู้กันว่าพูดให้ตายอนาวิณณ์ก็ไม่มีทางเปลี่ยนใจ

"น้องกน็ัง่รอดีๆ  ไม่เห็นงอแงเลย เล่นต่ออีกสกัครึง่ชัว่โมงน่า" เป็นหนึง่

ยังคงพยายามรั้งอีกฝ่ายเอาไว้พลางมองไปท่ี 'น้อง' ของอนาวิณณ์ซ่ึงยัง 

นั่งนิ่งอยู่บนม้านั่งข้างสนามฟุตบอล

"ไม่เอา ค�่ากว่านี้ยุงเยอะ เดี๋ยวยุงกัดน้อง"

"อะไรวะ!" เป็นหนึ่งถึงขั้นเกาศีรษะแกรกๆ

อาการห่วงน้องของอนาวณิณ์เป็นเอามากท้ังๆ ท่ีเด็กหญิง 'อณามกิา'  

ก็ไม่ใช่น้องสาวแท้ๆ แต่อีกฝ่ายกลบัห่วงมากเสยีจนถ้าบอกว่าเป็นลกูสาว...

เขาก็จะไม่แปลกใจเลย

ถงึกระนัน้เป็นหนึง่กยั็งเดนิไปหาเดก็หญิงตวัน้อยพร้อมกบัอนาวิณณ์

พลางมองอณามิกาท่ีนัง่ห้อยขาอยู่บนม้านัง่ ดวงตาแป๋วๆ คูน่ัน้คอยจับจ้อง 

อนาวิณณ์เสมอ เธอยิ้มจนแก้มกลมเป็นซาลาเปาแทบจะปริเมื่อเห็นร่างสูง

เดินเข้ามาท�าให้อนาวิณณ์ยิ้มอ่อนโยนใจดีตอบกลับไปทันที

ร่างสูงนั่งยองๆ ลงข้างหน้าเด็กน้อย เขาเอามือเช็ดเสื้อตัวเองเพื่อ

ท�าความสะอาดก่อนจะเอือ้มไปลบูผมของเดก็หญิงเบาๆ พออีกฝ่ายยิม้ดีใจ 

เขาก็ยิ้มกว้างขึ้นด้วยความเอ็นดู

และนี่เป็นเรื่องที่หลายคนแปลกใจเหมือนกัน...
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อันที่จริงเด็กน้อยวัยสามขวบนิดๆ ไม่น่าจะนั่งนิ่งหรืออยู่กับที่ได้นาน

ขนาดนี้ แต่เด็กหญิงอณามิกาคนนี้กลับนั่งดูอนาวิณณ์เตะฟุตบอลได้เป็น

ชั่วโมงโดยไม่ลุกไปไหนเลย

อนาวิณณ์จ�าได้ว่าตัง้แต่อณามิกาใกล้จะสามขวบ เธอกข็อตามเขามา

เล่นด้วย ติดเขาแจจนไม่ยอมไปไหนทั้งๆ ที่เขาก็ไม่ใช่พี่ชายแท้ๆ ของเธอ 

แต่คงเพราะเขาไปเล่นกับเธอมาตั้งแต่แรกเกิด แวะเวียนไปหาเกือบทุกวัน 

บางวันกอ็ยู่เล่นด้วยหลายช่ัวโมง ท�าให้ท้ังสองเกดิความคุน้เคยและผกูพนักนั

จนเหมือนคนในครอบครัวจริงๆ แล้วเขาก็ไม่เคยเบ่ือท่ีจะเล่นหรือพาเธอ 

ไปไหนมาไหนด้วยเลยสักนิด

บ้านของอณามิกาอยู่ติดกับบ้านของอนาวิณณ์ ท้ังสองครอบครัว 

สนิทสนมกันมากตั้งแต่ก่อนท่ีอณามิกาจะเกิดเสียอีก 'คาร่า' แม่ของเขา 

ชอบท�าอาหาร ส่วน 'อนงค์' แม่ของอณามกิาท�าอาหารเก่งมาก ย่ิงขนมไทย

ยิ่งไม่เป็นสองรองใคร ทั้งสองคนจึงมีเรื่องพูดคุยกันทุกวัน แบ่งปันอาหาร

ให้กัน บางครั้งอนงค์ก็มาสอนคาร่าท�าขนมไทยถึงท่ีบ้าน และยังเคย 

ร่วมโต๊ะทานอาหารพร้อมกันทั้งสองครอบครัวบ่อยๆ

เรียกได้ว่าเป็นมิตรภาพบ้านใกล้เรือนเคียงในอุดมคติของใครหลาย

คนเลยก็ว่าได้

อนาวิณณ์เห็นอณามิกามาตั้งแต่อยู่ในท้อง ด้วยความท่ีท้ังสอง

ครอบครัวสนิทกันมาก ช่ือของอณามิกาจึงถูกตั้งให้มีส่วนคล้ายกับ 

อนาวิณณ์ราวกับเป็นพี่น้องกัน แต่หลังจากที่เธอเกิดได้สองปี พ่อของเธอ 

ก็ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิต ท�าให้อนงค์ต้องเลี้ยงดูอณามิกาคนเดียว  

แม้ว่าจะมีเงินเก็บและเงินประกันชีวิตก้อนโตท่ีท�าให้สองแม่ลูกใช้ชีวิต 

อย่างสุขสบายโดยไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากแต่อนงค์ก็ไม่อยู่เฉย ท่านท�า 

ขนมไทยขายโดยส่งให้ร้านอาหารใกล้บ้านและโรงแรมช่ือดังแห่งหนึ่ง 

เพื่อหารายได้เพิ่มเติม
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อนาวิณณ์เป็นลูกชายคนเดียวของบ้าน 'ธนะพิพัฒน์' ซ่ึงเป็นบ้าน 

หลังใหญ่ท่ีสุดในหมู่บ้าน 'วรชิต' พ่อของเขาเป็นคนไทยแท้ ส่วนคาร่า 

เป็นคนอังกฤษท่ีมาท�างานท่ีเมืองไทยแล้วพบรักกัน และด้วยความท่ีเป็น

ลูกชายคนเดียวในบ้านหลังใหญ่ เขาจึงอยากมีน้องมาก แต่คาร่าร่างกาย

ไม่ใคร่แข็งแรงนักท�าให้มีลูกชายได้เพียงคนเดียว นี่เป็นอีกเหตุผลท่ีท�าให้

เขารกัและเอน็ดอูณามิกาเหมอืนน้องสาวแท้ๆ แม้จะอายุห่างกนัถงึสบิสองปี

แต่เขากช็อบเล่นกบัเธอ อีกอย่างเขากร็ูส้กึดท่ีีได้ช่วยแบ่งเบาภาระของอนงค์

"นั่งรอคนเดียวเบื่อมั้ยคะ"

"ไม่ค้า" เด็กน้อยตอบเสียงเจื้อยแจ้วแต่ยังพูดไม่ชัดเท่าไหร่

"แล้วโดนยุงกัดมั้ยคะ"

"ไม่กัดค้า" อณามิกาส่ายหน้าจนผมที่มัดแกละสะบัดไปมา

อนาวิณณ์ยังไม่เชื่อค�าตอบของเด็กน้อย เขาจับแขนกับขาอ้วนป้อม

ของเธอพลิกดูจนครบ พอไม่เห็นรอยแดงๆ ท่ีเกิดจากการเกาหรือยุงกัด 

บนผิวขาวอมชมพูบางใสเขาถึงค่อยย้ิมอย่างโล่งใจ ร่างสูงลุกข้ึน หยิบ 

สีเทียนบนโต๊ะใส่กล่อง แล้วสายตาก็เห็นรูปที่เธอวาดเล่นตอนนั่งรอเขา

"นี่รูปอะไรคะ"

เด็กหนุม่ถามท้ังๆ ท่ีพอจะเดาค�าตอบได้ แม้รปูท่ีอณามิกาวาดจะเป็น

เส้นยึกยือแต่ก็พอมองออกว่าเป็นรูปคนจูงมือกัน ตัวสูงๆ น่าจะเป็นเขา  

ส่วนคนตัวเล็กๆ คงเป็นคนวาดนี่เอง

"รูปน้องอ้อนกะพี่วิณณ์ไงค้า ฉวยม้าย"

"สวยค่ะ สวยมาก"

อนาวิณณ์ย้ิมกว้างแล้วหยิบสมุดวาดรูปใส่ลงไปในถุงผ้าพร้อมกับ

กล่องสเีทียน ตอนนัน้เขาถงึได้เห็นว่าเพือ่นๆ ยืนเท้าเอวมองเขาด้วยสายตา

หมั่นไส้ บางคนถึงกับเบ้ปากมองบนใส่เลยทีเดียว

"ความพ่อลูกนี้..."
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เป็นหนึ่งส่ายหน้า ใครๆ ก็รู ้กันท้ังนั้นว่าอนาวิณณ์รักและเอ็นด ู

อณามิกาปานลูกของตัวเอง เวลาเขาบอกว่า 'จะพาน้องกลับบ้าน' ต่อให้

ฟุตบอลท่ีก�าลังเตะกันอยู่จะสนุกแค่ไหน หรือเพ่ือนจะเหนี่ยวรั้งไว้ยังไง 

กเ็อาไม่อยู่ แต่ก็ไม่มีใครโกรธเคอืงอย่างจรงิจงั เพราะเข้าใจเหตผุลของเขาดี

เดก็หญิงอณามกิาน่ารกัน่าเอน็ดเูสยีจนไม่มีเพ่ือนคนไหนแปลกใจเลย

ท่ีคนอยากมีน้องสาวใจแทบขาดอย่างอนาวิณณ์จะรักจะหลง เธอตัวเล็กๆ 

แต่อ้วนป้อมไปหมด แก้มใสเป็นสีชมพูระเรื่อแล้วยังกลมเป็นซาลาเปา  

ปากสีแดงจิ้มลิ้ม และไหนจะดวงตากลมโตแป๋วๆ คู่นั้นอีก

"ไอ้พ่อลูกอ่อนเอ๊ย!"

"ทะลึ่งและ"

"พดูจรงินีห่ว่า เห็นอุ้มกนัไปแบกกนัมาทุกวัน คนท่ีไม่รูจ้กัเขาคงคดิว่า

น้องอ้อนเป็นลูกแก"

อนาวิณณ์อายุสิบห้าปีนิดๆ เพิ่งเรียนอยู่ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ีสี่ แต ่

ด้วยความท่ีเป็นลูกครึ่ง ถูกเลี้ยงดูมาอย่างดี บวกกับชอบออกก�าลังกาย 

และเล่นกีฬาท้ังบาสเกตบอลท้ังฟุตบอลท�าให้เขาสูงกว่าเพื่อนในกลุ ่ม 

หน้าตาหล่อเหลาเหมือนหนุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยแล้ว

เวลาเขาอุ้มอณามิกามาเล่นด้วยเพ่ือนๆ ถึงได้ชอบแซวว่าเขาเป็น 

พ่อลูกอ่อน

"เออ! สาวๆ คงไม่กล้าเข้าหาแกแล้ว" เพื่อนอีกคนเห็นด้วย

"ก็ดี จะได้ไม่มีคนมาวุ่นวาย น่าร�าคาญ"

"โอ๊ยยย หมั่นไส้คนหล่อ"

เป็นหนึ่งร�่าร�่าจะเอามือมาเบ๊ิดกะโหลกอนาวิณณ์แต่เจ้าตัวปัดออก 

เสียก่อน มันเป็นเรื่องจริงท่ีมีผู้หญิงสนใจอนาวิณณ์เยอะมากท้ังรุ่นน้อง  

รุ่นพี่ เพื่อนรุ่นเดียวกัน หรือแม้กระทั่งสาวๆ ในมหาวิทยาลัย และเขาเองก็

อยู่ในช่วงวัยรุ่นเลือดร้อนที่ไม่ถนัดรักษาความสัมพันธ์ 
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ใครเร่ิมงีเ่ง่าเขากจ็บความสมัพันธ์ไปง่ายๆ และผูห้ญิงส่วนใหญ่มักจะ

แสดงความงี่เง่าหลังจากที่คุยกันได้ไม่นาน บางคนเป็นเอามากถึงขั้นหาว่า

เขาให้เวลากับน้องสาวข้างบ้านมากเกินไปท้ังๆ ท่ีก่อนคบกันเขาก็ใช้ชีวิต

อย่างนี้มาตั้งแต่แรก

"แต่น้องอ้อนนี่ก็หน้าตาน่ารักจิ้มลิ้มดีนะ โตมาต้องสวยแน่ๆ" เพื่อน

อีกคนพูด

"เออ" เป็นหนึ่งพยักหน้าแล้วนั่งยองๆ ลงข้างๆ อนาวิณณ์เพื่อมอง 

อณามิกาชัดๆ "ดซิู! แก้มใส ตาโต ปากนดิจมูกหน่อย แล้วขนตายาวขนาดนี้ 

โห! ไม่พ้นสิบห้าอ่ะมีหนุ่มตามขายขนมจีบเพียบ งั้นฉันขอยื่นใบสมัคร 

เป็นน้องเขยแกตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า ห่างกันแค่สิบสองปีนี่ก�าลังดีเลยนะ"

"ไอ้เลว! อย่ามายุ่งกับน้องฉัน ไปไกลๆ ตีนเลยนะ กับเด็กกับเล็ก 

ยังคิดได้" อนาวิณณ์ไม่รับมุกแถมยังผลักเป็นหนึ่งออกจนอีกฝ่ายล้มลงไป

นั่งก้นจ�้าเบ้าอยู่บนพื้นหญ้า

"ล้อเล่นโว้ยยย" เป็นหนึง่โวยวาย "แต่หวงขนาดนีอ้ย่าให้รูว่้าจะเกบ็ไว้

กินเองแล้วกัน"

"จริงมาก ไม่งั้นจะเข้าต�าราสมภารกินไก่วัด เลี้ยงต้อย กลืนน�้าลาย

ตัวเอง แล้วอะไรอีกวะ" เพื่อนอีกคนหัวเราะเพราะไม่ได้คิดจริงจัง แค่ 

แซวเล่นข�าๆ ไปอย่างนั้นเอง

"แค่นี้ก็สาหัสแล้วเพื่อน" เป็นหนึ่งได้ทีก็เอาใหญ่

"ไอ้พวกเวร!" อนาวิณณ์มองเพื่อนตาเขียว

เห็นเพ่ือนๆ เริม่แซวจนน่าร�าคาญเดก็หนุม่กห็ยิบถงุผ้าคล้องไว้กบัแขน

ก่อนจะอุ้มอณามิกาข้ึนแล้วพาเดินหนีท่ามกลางเสียงแซวของเพื่อนๆ  

ท่ียังไม่หยุด แต่พอเดนิออกมาจากบรเิวณสนามกฬีาได้ไม่กีก้่าวเขากส็งัเกต

เห็นว่าคนตัวเล็กเริ่มตาแดงและเบ้ปากเหมือนก�าลังจะร้องไห้

อนาวิณณ์เป็นห่วงจนใจไม่ดี เขาโยกตัวเบาๆ เพื่อโอ๋เด็กน้อย
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"น้องอ้อนเป็นอะไรคะ จะร้องไห้ท�าไม"

"พี่วิณณ์จากินน้องอ้อนจริงๆ เหรอค้า ท�าไมพี่วิณณ์กินคน"

ไม่ถามเปล่าแต่อณามิกายังเบะปากร้องไห้ สายตาท่ีมองเขาเตม็ไปด้วย

ความกลัว เสียใจ และน้อยใจ เพราะคิดว่าสักวันเขาจะท�าร้ายตัวเองจริงๆ 

อนาวิณณ์ทั้งข�าทั้งสงสาร

เขายิ้มในความไร้เดียงสาของเธอ

"ไม่ใช่แบบนั้นค่ะ พี่วิณณ์ไม่ได้กินคน พี่ไม่กินน้องอ้อนหรอก ถ้าพี่

จะกินพี่คงกินไปนานแล้ว"

"พี่วิณณ์จาไม่กินน้องอ้อนจริงๆ น้าค้า"

"ไม่กินจริงๆ ค่ะ"

เด็กน้อยยิ้ม แม้ว่าน�้าตาจะยังเปียกขนตายาวๆ อยู่ก็ตาม

"แล้วเลี้ยงต้อยคืออะไรเหรอค้า"

"ท�าไมความจ�าดีเกินเด็กอย่างนี้ ฮึ?"

อนาวิณณ์หยิกจมูกเด็กหญิงอย่างมันเข้ียว เขาด่าเพื่อนในใจว่า 

ความปากมากของพวกนั้นท�าให้เขาล�าบาก ต่อไปนี้เขาคงต้องห้ามไม่ให้

พวกนั้นพูดจา 'ท�านองนี้' เวลาอยู่ต่อหน้าเธออีก

"น้องอ้อนมานัง่รอพีว่ณิณ์บ่อยๆ แบบนีเ้บ่ือมัย้คะ" อนาวิณณ์ชวนคยุ

เรือ่งอ่ืนเพราะไม่รูจ้ะตอบค�าถามยังไง เขาพาเธอเดนิกลบับ้านอย่างอารมณ์ดี 

เวลาคุยกับเธอแล้วไม่เคยเบื่อเลย

"ไม่เบื่อค้า"

"ท�าไมน้องอ้อนไม่ชอบไปเล่นกับเพ่ือน เล่นกับเพื่อนสนุกกว่ามานั่ง

รอพี่นะคะ"

"ไม่เอา ไม่หนุก เพื่อนชอบแกล้งน้องอ้อน"

"เพื่อนๆ ยังไม่เลิกแกล้งอีกเหรอคะ"

"ม่ายค้า"
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อนาวณิณ์ได้ฟังกส็งสารเดก็น้อยอย่างบอกไม่ถกู แต่ลกึๆ กด็ีใจท่ีเธอ

ติดเขาคนเดียว เด็กหนุ่มจ�าได้ว่าเขาเคยเห็นอณามิกาโดนเพื่อนในหมู่บ้าน

แกล้งคาตา แล้วเขาก็ทนไม่ไหวจนเดินไปอุ้มเธอออกมาจากเด็กกลุ่มนั้น

แล้วชี้หน้า 'รามิล' ที่เป็นหัวโจกตัวใหญ่ที่โตเสียเปล่าแต่แกล้งรังแกเด็ก

"พี่วิณณ์ไม่อยากเล่นกับน้องอ้อนแล้วเหรอค้า"

"ถ้าไม่อยากเล่นด้วยพี่จะอุ้มมาเตะบอลด้วยท�าไมเกือบทุกวัน ฮึ"  

เขาตอบด้วยการย้อนถาม "ถ้าน้องอ้อนไม่มีเพื่อนเล่น พี่วิณณ์จะเป็น 

เพื่อนเล่นกับน้องอ้อนตลอดไปเลยดีมั้ยคะ"

"ดีค่า พี่วิณณ์น่ารักที่สุดเลย"

"น่ารักแล้วต้องท�ายังไงคะ"

"น่ารักก็ต้องได้รางวัล..."

เด็กน้อยตอบแล้วใช้มือป้อมๆ ท้ังสองข้างจับใบหน้าของอนาวิณณ์

ก่อนที่จะหอมแก้มเขาฟอดใหญ่อย่างรู้กัน เพราะเขาเคยบอกไว้ว่า 'น่ารัก

ต้องให้รางวัล' และรางวัลที่ว่าก็คือการหอมแก้มนั่นเอง ทั้งสองคนผลัดกัน

หอมแก้มไปมาและหัวเราะคิกคักจนเดินมาถึงหน้าบ้านของเธอ

อนงค์ได้ยินเสยีงคุยกนัลอยมาก่อนตัวกเ็ดนิมาเปิดประตรูัว้และยนืรอ

แล้ว พอเห็นอนาวณิณ์เอาใจลกูสาวจนย้ิมแก้มปร ิคนเป็นแม่กส่็ายหน้าเบาๆ 

แต่สายตาเต็มไปด้วยความเอ็นดู

"วิณณ์เอาใจน้องอ้อนแบบนี้แหละน้องอ้อนถึงได้ติดวิณณ์"

"ดีแล้วนี่ครับ น้านงค์จะได้มีเวลาท�าขนม ไม่มีใครคอยงอแง"

"น้องอ้อนม่ายงอแงค่า" คนไม่งอแงรีบแก้ตัวเมื่อถูกกล่าวหา

"น้าเกรงใจวิณณ์นี่นา ดูสิ! จะไปเตะบอลกับเพื่อนแต่ก็ยังต้องกระเตง

น้องไปด้วย"

"ไม่เป็นไรครับ น้องอ้อนไม่ดื้อไม่ซนเลย นั่งรอผมนิ่งๆ ได้ไงไม่รู้ 

ตั้งเป็นชั่วโมง"
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"น้องอ้อนน่ารักไงค้า น่ารักก็ต้องได้รางวัล"

อนาวิณณ์หอมแก้มซาลาเปาไปอีกที อนงค์ก็ได้แต่มองลูกสาวด้วย

ความหมั่นไส้

"ขี้อ้อนสมชื่อจริงๆ มาๆๆ มาหาแม่ได้แล้ว พี่วิณณ์จะได้กลับบ้าน"

อนาวิณณ์ส่งเด็กน้อยคืนให้อนงค์ แต่ก่อนโผไปหาอ้อมแขนของแม่ 

อณามิกาก็หอมเขาทิ้งท้ายอีกที เด็กหนุ่มหัวเราะเมื่ออนงค์ท�าเสียงหมั่นไส้

ลูกสาว แต่เขากลับชอบที่เธอน่ารักและขี้อ้อนแบบนี้

"วันนี้น้าท�าขนมตาลของโปรดของวิณณ์ด้วยนะ"

อนงค์อุ้มลูกสาวด้วยมือข้างหนึ่ง ส่วนอีกข้างยื่นถุงใส่กล่องขนมตาล

ท่ีเพิ่งท�าเสร็จใหม่ๆ ให้กับอนาวิณณ์ ส่วนอนาวิณณ์ก็ส่งถุงเครื่องเขียน 

ของอณามิกาคืนให้อีกฝ่ายด้วย

เด็กหนุ่มรับขนมมาถือไว้ ไม่ปฏิเสธให้เสียน�้าใจ เขารู้ว่าอนงค์ท�ามัน

ให้เขาด้วยความจรงิใจ เอ็นดเูขาและเพือ่ตอบแทนท่ีเขาช่วยดแูลอณามกิาให้ 

ถ้าเขาไม่รับไว้อีกฝ่ายคงรู้สึกแย่

"ผมต่างหากต้องเกรงใจน้านงค์ ดูสิ! พาน้องอ้อนไปเตะบอลด้วย

ช่ัวโมงเดยีวได้ขนมตาลกลบัไปกนิกล่องใหญ่เลย" เดก็หนุม่ย้ิมกว้าง "พีว่ณิณ์

กลับแล้วนะน้องอ้อน ไว้พรุ่งนี้จะแวะมาใหม่นะคะ"

"ค้า"

พี่ชายตัวโตกับน้องสาวข้างบ้านตัวเล็กผลัดกันหอมแก้มสั่งลา 

อีกเซ็ตใหญ่กว่าอนาวิณณ์จะตัดใจกลับบ้านได้ ส่วนอณามิกายังโบกมือ 

กลมป้อมหย็อยๆ ลาอยู่หน้าบ้านตัวเอง

"บ๊ายบายค้า"

อนาวณิณ์หันมาโบกมอืลาเดก็น้อยอีกครัง้ก่อนท่ีท้ังสองฝ่ายจะเดินเข้า

บ้านใครบ้านมัน อนงค์ถามลูกสาวว่าวันนี้ไปท�าอะไรบ้าง อณามิกาก็ 

เจื้อยแจ้วพูดถึงแต่ 'พี่วิณณ์' ไม่ขาดปากจนอนงค์ทั้งเอ็นดูทั้งหมั่นไส้ และ
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นึกเป็นห่วงว่าเมื่ออนาวิณณ์เรียนจบมัธยมปลายแล้วต้องไปเรียนต่อ 

มหาวิทยาลัยท่ีอังกฤษตามท่ีครอบครัวของเขาวางแผนเอาไว้ อณามิกา 

จะอยู่ยังไง และจะไม่คิดถึงพี่ชายคนนี้แย่หรือ...
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บทที่ 1
ก�รกลับม�

สิบเก้าปีต่อมา

"เรียนจบแล้ว ใบปริญญาก็ได้มาแล้ว น้องอ้อนจะเอาแต่นั่งท�าขนม

ช่วยแม่ไม่ได้แล้วนะ คิดเอาไว้บ้างหรือยังว่าจะท�างานอะไร แม่เห็นปิ่น 

เขาได้งานแล้ว บริษัทใหญ่โตเชียวนะ"

อนงค์ชวนลกูสาวคุยขณะนัง่ทานอาหารเยน็ด้วยกนั อณามกิาถอนหายใจ

แล้วท�าหน้ามุ่ย เธอคิดแล้วว่าแม่ต้องถามเรื่องงานอีกจนได้ เพราะตั้งแต่

เธอเรียนจบมาและช่วงรอรับปริญญาท่านก็ถามเรื่องนี้ตลอด นี่เธอ 

รับปริญญามาหนึ่งสัปดาห์แล้วแต่ยังไม่ได้งาน ท่านก็คงอดเป็นห่วงไม่ได้

ส่วน 'ป่ิน' ท่ีแม่พดูถงึคอืเพือ่นในหมูบ้่านท่ีอายุรุน่ราวคราวเดยีวกบัเธอ

"อ้อนสมัครทิ้งไว้หลายที่เหมือนกันนะคะแม่"

"แล้วท�าไมยังเงียบๆ อยู่อีกล่ะลูก"

"ไม่มีบริษัทไหนเรียกสัมภาษณ์เลยค่ะ งานดีๆ มันหายากนี่นา"

อณามิกาไม่อยากท�างานท่ีไม่ได้ชอบด้วยเหตุผล 'ท�าไปก่อน' แล้ว 

ย้ายงานไปเรื่อยๆ เธอเบ่ือกับการปรับตัว จะบอกว่าเธอเลือกงาน เธอก ็

ไม่ปฏิเสธ แต่เธอก็มีเหตุผลของเธอ ท่ีส�าคัญทุกวันนี้เธอก็ไม่ได้จัดอยู่ใน

Page �����������.indd   17 2/28/2561 BE   16:34



เล่ห์รานรัก

18

กลุ่มคนท่ีตกงาน ยังรับงานถ่ายแบบและเป็นตัวประกอบโฆษณาอยู่บ้าง  

วันไหนไม่มีงานเธอก็ช่วยอนงค์ท�าขนมอยู่บ้าน แต่เธอก็เข้าใจว่าท่าน 

คงอยากให้เธอท�างานที่มั่นคงกว่านี้

"แล้วงานที่รามิลเขาแนะน�าให้ล่ะ"

"พีร่ามลิแนะน�าให้ไปเป็นแอดมินแฟนเพจแบรนด์เสือ้ผ้าของเพ่ือนเขา 

ไม่เห็นจะน่าสนุกเลย"

"ยังไม่ทันได้ลองไปท�าเลย"

"อ้อนจบสายวทิยุและโทรทัศน์มานะคะแม่ แล้วอ้อนกไ็ม่ชอบงานนีด้้วย"

"เราน่ะเลือกงานไง มันถึงไม่มีงานท�าเป็นหลักเป็นแหล่งสักที"

"แม่เชื่อเถอะค่ะว่าคนอย่างอ้อนไม่ตกงานหรอก ทุกวันนี้อ้อนก็ไม่ได้

นั่งเล่นไปวันๆ สักหน่อย"

"แม่รู้ว่าเราขยัน ช่วยแม่ท�างานได้มาก แต่แม่ก็อยากให้น้องอ้อน 

มีการงานที่มั่นคง"

"อ้อนรู้ค่าาา แต่ค่อยๆ หาไปดีกว่าเนอะ ช้าๆ แต่มั่นคงไงคะ"

"ไม่ต้องมายิ้มประจบเลยยายลูกคนนี้"

อนงค์ท�าตาเขียวใส่ลูกสาวด้วยความหม่ันไส้ แต่กลับกลั้นยิ้มไม่อยู่ 

สายตาอ้อนๆ กับรอยย้ิมมีเสน่ห์เป็น 'ไม้ตาย' ของอณามิกามาตั้งแต่เด็ก 

จนโตที่ใช้ได้ผลเสมอและกับแทบทุกคนที่ใกล้ชิดเธอ

ลองว่าเธอย้ิมอ้อนยิ้มประจบแบบนี้แล้วคนใกล้ชิดเป็นต้องพ่ายแพ้ 

ทุกราย!

"เออจริงสิ! เมื่อวานแม่เจอลุงชิตด้วยนะ"

อณามิกาถึงกับชะงักมือท่ีก�าลังตักข้าวเข้าปาก ถึงแม้จะเกิดการ

เปลีย่นแปลงมากมายท�าให้ครอบครวัธนะพพิฒัน์ไม่ได้อาศยัอยู่บ้านหลงัตดิกนั

มานานแล้วแต่เธอก็ไม่เคยลืมพวกเขา

หญงิสาวจ�าได้ดว่ีา...หลงัจากท่ีอนาวณิณ์จบมัธยมปลายเขากต้็องไป
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เรยีนต่อปรญิญาตรท่ีีประเทศอังกฤษและอยู่ในความดแูลของญาตฝ่ิายมารดา

ตามความต้องการของผู้ใหญ่ 

สามปีต่อจากนั้นคาร่าเสียชีวิตเพราะโรครุมเร้า อนาวิณณ์กลับมา 

ร่วมงานศพมารดาไม่กี่วันก็ต้องกลับไปท่ีอังกฤษเพื่อเรียนและท�างาน  

เพราะช่วงนั้นชีวิตเขาวุ ่นวายน่าดู วรชิตทนอยู ่ ในบ้านท่ีเต็มไปด้วย 

ความทรงจ�าของคนท่ีจากไปไม่ได้ ประกอบกับฐานะท่ีร�่ารวยข้ึนอย่าง

รวดเร็วจากธุรกิจร้านค้าปลีกท่ีมีแฟรนไชส์เกือบท่ัวประเทศ วรชิตจึง 

ตัดสินใจย้ายบ้านไปอยู่ในแถบชานเมือง 

ท่านสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่โตให้สมกับฐานะ แล้วแต่งงานใหม ่

ในเวลาสองปีต่อมากับ 'สาลินี' พนักงานคนหนึ่งในบริษัทท่ีเคยท�างาน 

ใกล้ชิดกัน และนับจากวันนั้นครอบครัวของอณามิกาและครอบครัว 

ธนะพพัิฒน์ท่ีเคยใกล้ชิดสนทิสนมราวกบัครอบครวัเดยีวกนักเ็หมือนอยู่กนั

คนละโลก

"ค่ะแม่" อณามิกาตักข้าวเข้าปากต่อแล้วแกล้งท�าเป็นไม่สนใจ

"น้องอ้อนจ�าพีว่ณิณ์ได้ม้ัยลกู" อนงค์ถามด้วยความตืน่เต้น แต่ลกูสาว

กลับท�าหน้าเฉยใส่ "พี่วิณณ์ท่ีตอนเด็กๆ ชอบมาเล่นกับน้องอ้อนทุกวัน  

น้องอ้อนติดพี่วิณณ์แจเลยนะ แล้วพ่ีเขาก็ย้ายไปเรียนท่ีอังกฤษตอนจบ  

ม.ปลาย ไง น้องอ้อนร้องไห้ใหญ่ แถมช่วงนั้นก็ยังเคยถามถึงพี่เขาทุกวัน

เลยนะ"

"แม่ถามท�าไมเหรอคะ"

"ลุงชิตบอกว่าพี่วิณณ์กลับมาเมืองไทยแล้ว เห็นว่าคราวนี้อาจจะ 

อยู่ยาวเลย"

อนงค์บังเอิญได้เจอกับวรชิตอย่างไม่น่าเชื่อตอนท่ีเอาขนมไปส่งให้

ลกูค้าพเิศษคนหนึง่ท่ีตดิใจฝีมอืการท�าขนมไทยของท่านจนสัง่ไปรบัรองแขก

ในงานเลีย้งและในงานนัน้วรชิตกเ็ป็นแขกท่ีมาร่วมงานพอด ี ชีวติของท้ังสอง
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ครอบครวัไม่ได้อยู่ในวงโคจรท่ีจะได้เจอกนักจ็รงิ แต่เมือ่ได้พบกนัวรชิตกย็งั

วางตัวกับอนงค์เหมือนเดิม คอยถามไถ่ด้วยความห่วงใย ชวนคุย ถาม 

เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ติดต่อ และถามถึงชีวิตความเป็นอยู่อย่างเพื่อนสนิท 

ที่คุ้นเคยกันทั้งๆ ที่ตอนแรกอนงค์คิดว่าอีกฝ่ายคงไม่ได้สนใจตนนักเพราะ

ตอนนี้ครอบครัวธนะพิพัฒน์นั้นร�่ารวยจนชื่อติดหนึ่งในสิบของมหาเศรษฐี 

ที่ทรัพย์สินมากที่สุดในประเทศไทยไปแล้ว

อณามิกาได้ฟังแค่นั้นก็หัวใจเต้นแรงและดีใจจนบอกไม่ถูก แต่เธอ 

ไม่ได้แสดงออกให้อนงค์รับรู้เพราะตอนนี้เธอโตแล้ว และเธอไม่ใช่เด็กน้อย

ติดพี่ชายข้างบ้านอีกต่อไป 

"น้องอ้อนไม่ดีใจเหรอลูก"

"ท�าไมต้องดีใจคะแม่ เขาจะกลับมาหรือไม่กลับมาก็ไม่เกี่ยวกับเรา 

สักหน่อย"

"อย่าบอกนะว่าเรายังงอนพี่เขาอยู่ ผ่านมาตั้งเป็นสิบๆ ปีแล้วยังจะ

งอนอีกเหรอ"

"อ้อนมีสิทธิ์อะไรไปงอนพี่เขาคะ อีกอย่างงอนไปพี่เขาก็ไม่สนใจ  

แล้วจะงอนไปท�าไม"

อณามิกาตอบอย่างเย็นชาราวกบัว่าไม่คดิจะใส่ใจเรือ่งราวของอนาวณิณ์ 

แต่เธอจ�าได้ไม่เคยลืมว่าตอนท่ีชายหนุ่มย้ายไปเรียนต่ออังกฤษใหม่ๆ เธอ 

ก็พอจะรู้เรื่องรู้ราวแล้ว และเข้าใจเหตุผลว่าท�าไมเขาต้องไป แต่ก็แอบ

น้อยใจที่เขาไม่เคยติดต่อกลับมาทั้งๆ ที่เธอรอคอยการติดต่อจากเขาเสมอ

ตอนงานศพของคาร่าท้ังสองคนก็มีโอกาสได้พบกันอีกครั้ง แต่ได้ 

เจอหน้ากันแบบผ่านๆ ทักทายกันแค่สองสามค�าก่อนท่ีเขาจะกลับอังกฤษ

เพราะตอนนั้นเขาเริ่มต้นเข้าวงการแล้ว ชีวิตเขาวุ่นวายมาก ท้ังท�างาน 

เป็นนายแบบและเรยีนไปด้วย แล้วนัน่กค็งเป็นเหตผุลท่ีเขาไม่มีเวลาตดิต่อ

เธอ
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"น้องอ้อนไม่เคยทักพี่วิณณ์ไปเหรอลูก ลุงชิตยังบอกเลยนะว่า 

ถ้าน้องอ้อนคิดถึงพี่เขาก็ให้ทักไป พวกโซเชียลอะไรที่น้องอ้อนชอบเล่นไง 

พี่เขาต้องจ�าน้องอ้อนได้อยู่แล้ว" 

อนงค์ถามด้วยความเป็นห่วงเป็นใย ท่านรูว่้าต่อให้อณามิกาจะท�าเป็น

ไม่สนใจอนาวิณณ์แค่ไหน แต่ลึกๆ แล้วเธอยังจ�าอีกฝ่ายได้เสมอเพราะเธอ

เห็นเขาเป็นฮีโร่ในใจมาตลอด

"ใครจะกล้าทักล่ะคะ พีเ่ขาดงัอย่างกบัอะไร เราอยู่ส่วนเรากด็แีล้วค่ะแม่"

"น้องอ้อนเนี่ยน้า"

อนงค์มองลกูสาวท่ีตัง้หน้าตัง้ตาทานอาหารเหมือนไม่สนใจจรงิๆ กเ็ลย

ไม่พูดเรือ่งอนาวณิณ์ต่อ แต่ท่านคดิว่าอณามิกาคงน้อยใจท่ีเจอกนัครัง้สดุท้าย 

อนาวิณณ์ไม่ได้สนใจเธอ แถมยังไม่เคยติดต่อมา แต่จะโทษเขาก็คงไม่ได้ 

เพราะเขาโตแล้วและต่างคนก็ต่างต้องมีชีวิตเป็นของตัวเอง

ขนาดเพื่อนเรียนมาด้วยกันแต่เด็กจนโต พอเรียนจบแล้วยังต้อง 

แยกย้ายกันไปคนละทาง ไม่ติดต่อกันเลยก็มี นับประสาอะไรกับอณามิกา

และอนาวณิณ์ท่ีสนทิกนัตอนท่ีเธอยงัเป็นเดก็น้อย อายุกห่็างกนัตัง้สบิสองปี 

อยู่คนละประเทศ อยู่กนัคนละสงัคม มันไม่แปลกเลยท่ีเขาจะไม่ได้ตดิต่อมา

จะสงสารกแ็ต่คนท่ีน้อยใจโดยท่ีอกีฝ่ายไม่เคยรูอ้ย่างอณามกิานีแ่หละ

"คุณรามิลมาค่ะ"

'แววดาว' แม่บ้านที่อนงค์รับมาช่วยดูแลงานบ้านและท�าขนมเข้ามา 

บอกได้ไม่นานรามิลก็โผล่หน้าเข้ามาพร้อมรอยย้ิมเป็นมิตรไม่ต่างจาก 

ทุกครั้ง อณามิกาเห็นคนมาเยี่ยมก็เริ่มมีสีหน้าที่สดใสขึ้น

"ผมเพิ่งกลับจากญี่ปุ่นก็เลยซื้อขนมมาฝาก"

"รู้ใจจริงๆ เลย"

อณามิกาย้ิมกว้างพลางมองขนมท่ีอยู่ในมอืคนท่ีเดนิมานัง่ลงบนเก้าอ้ี

ตรงกันข้าม รามิลอายุยี่สิบเจ็ดปี เขาสูงไม่ต�่ากว่าหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
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เซนติเมตร รปูร่างไม่ล�า่มากแต่มีกล้ามเนือ้ก�าลงัด ีใบหน้าหล่อเหลา ดวงตา

สีน�้าตาลไหม้เฉี่ยวคม ริมฝีปากบางแต่ได้รูปสวยน่าสัมผัส จมูกโด่งเป็นสัน

ราวกับผ่านการศัลยกรรมจากแพทย์ฝีมือดีท้ังๆ ท่ีเขาไม่ได้ท�า เสน่ห ์

อันเหลือล้นของเขาท�าให้มีสาวๆ ติดพันไม่เคยขาด

ท่ีส�าคญัชายหนุม่ยังเป็นเจ้าของรสีอร์ตใหญ่โตช่ือดงัท่ีท�าก�าไรแต่ละปี

อย่างมหาศาล เพราะมีนักท่องเท่ียวแวะเวียนไปตลอดท้ังปีแม้ว่าจะเป็น 

ในช่วงโลว์ซีซั่น รีสอร์ตดังกล่าวตั้งอยู่ที่ปากช่องบนที่ดินซึ่งเป็นสมบัติของ

ครอบครัวเขา แม้จะงานยุ่งแต่เขาก็กลับกรุงเทพฯ มาเยี่ยมครอบครัว

สัปดาห์ละครั้ง อยู่ค้างคืนหนึ่งถึงสองคืนค่อยกลับไปท�างานต่อ และยังหา

เวลาแวะมาที่บ้านเธอด้วย

"รามิลทานอะไรมาหรือยังลูก ทานข้าวด้วยกันมั้ย"

"ผมก�าลังหิวพอดีเลยครับ คงต้องขอฝากท้องที่นี่แล้ว"

"เรื่องกินนี่เร็วเลยนะคะ ไม่มีปฏิเสธ" อณามิกาแซว

"น้องอ้อนไปแซวพ่ีรามิลท�าไม พ่ีเขาไปเท่ียวแล้วยังอุตส่าห์ซ้ือขนม

มาฝากเรานะ" อนงค์เอ็ดลูกสาวอย่างไม่จริงจัง ก่อนจะตะโกนบอกกับ 

แววดาว "แววเอาจานมาตักข้าวให้คุณรามิลหน่อย"

"ค่ะคุณนงค์"

ไม่ถงึหนึง่นาทีแววดาวกน็�าจาน ช้อน ส้อม และแก้วน�า้มาจดัให้รามิล

แล้วตกัข้าวให้ชายหนุม่อย่างรูห้น้าท่ีก่อนจะน�าถงุของฝากเข้าไปเกบ็ไว้ในครวั 

"รามิลเป็นยังไงบ้างลูก ช่วงนี้งานหนักเลยล่ะสิ" อนงค์ชวนคุย 

"หนักก็ดีแล้วครับ เพราะถ้าไม่หนักแสดงว่าไม่มีคนมาเที่ยว" เขาพูด

ข�าๆ

"รามิลเรียนจบ ขยันท�างาน และเป็นหัวหน้าครอบครัวได้ดีแบบน้ี 

คุณราตรีก็สบายขึ้นเยอะนะ"

อนงค์มองชายหนุ่มอย่างช่ืนชมและเห็นใจอยู่ในที ท่านไม่เคยติดใจ
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เรือ่งท่ีเดก็ๆ เคยแกล้งกนัเพราะมันเป็นเรือ่งในวัยเยาว์ท่ีผ่านมาหลายปีแล้ว 

ท่ีส�าคัญพอคาร่าเสียชีวิตแล้ววรชิตก็ย้ายท่ีอยู่ ท่านก็ไปสนิทกับ 'ราตรี' 

มารดาของรามิลแทนจงึพอจะรบัรูเ้รือ่งราวต่างๆ ในครอบครวัเขากระจ่างขึน้

ถึงจะอยู่ในหมูบ้่านเดยีวกัน แต่ในหมูบ้่านกม็บ้ีานของวรชติกับรามลิ

ที่ฐานะร�่ารวยกว่าคนอื่นๆ ครอบครัวของรามิลนั้นค่อนข้างเก็บตัว คนอื่นๆ 

จงึไม่ค่อยรบัรูเ้รือ่งราวในครอบครวัเขาเท่าไหร่ รูแ้ต่ว่าตอนท่ีเขาอายุสีข่วบ 

พ่อกับแม่เขามีปากเสียงกันบ่อย แล้วในที่สุดก็ต้องแยกทางกัน

ราตรเีคยเล่าให้อนงค์ฟังว่าตอนท่ีมปัีญหากบัสามีน้ันรามิลต้องเห็นตน

กับสามีทะเลาะกันแทบทุกวัน เหตุเพราะฝ่ายสามีนอกใจไปหาเลขาฯ  

สาวที่ท�างานด้วยกัน แรกเริ่มราตรีเห็นแก่รามิลที่ติดพ่อมาก ท่านคิดจะให้

โอกาสอีกฝ่าย แต่ก็ไม่ท�าให้อะไรดีขึ้นเลย แล้วสุดท้ายก็จบที่การหย่าร้าง

พ่อท่ีรามิลรกัท้ิงเขาไปสร้างครอบครวัใหม่อย่างไม่ไยดเีขา แล้วไม่ตดิต่อ

กลับมาอีกเลย

หลงัจากนัน้ราตรต้ีองกลบัไปดแูลบรษัิทเองท้ังๆ ท่ียังเจบ็ปวดกบัอดตี...

ท่านสร้างบริษัทข้ึนมาเองกับมือ พบรักกับสามีท่ีเป็นแค่พนักงานคนหนึ่ง 

แต่ช่วงท่ีคบหากันท�าให้ท่านไว้ใจจนตัดสินใจจะใช้ชีวิตด้วย และยอม 

ออกจากงานเพือ่ดแูลลกู แล้วให้อกีฝ่ายเข้าไปบรหิารงานแทนด้วยความไว้ใจ

แต่ใครจะคดิว่าเม่ือรบัเลขาฯ สาวสวยคนใหม่เข้ามาท�างาน ท้ังสองคน

กแ็อบสานสมัพนัธ์กนัแล้วคบกนัลบัหลงัท่านมาตลอด แต่กย็งัดท่ีีจบัได้ก่อน

ที่อีกฝ่ายจะยักยอกเงินในบริษัทไป

การบริหารบริษัทเป็นเรื่องหนักหนาส�าหรับผู ้หญิงคนหนึ่งแม้ว่า 

ก่อนหน้านีร้าตรจีะเคยบรหิารมนัมาตลอด เพราะช่วงท่ีอดตีสามมีาดแูลนัน้

ระบบงานเละเทะไปหมด ท่านจึงไม่มีเวลาดูแลรามิลและปล่อยให้เขา 

อยู่กับพ่ีเลี้ยงจนมีนิสัยเอาแต่ใจตัวเอง ชอบเรียกร้องความสนใจด้วยการ
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ท�าตวัเกเร แต่ยังดท่ีีพอโตมาเขากค็ดิได้ว่าเขาเป็นผูช้ายคนเดยีวในครอบครวั 

เขาต้องดูแลแม่และน้องสาว เขาจึงกลับมาตั้งใจเรียน 

พอเรียนจบรามิลก็บอกราตรีเรื่องอยากท�ารีสอร์ตเพราะท่านมีท่ีดิน

ผืนใหญ่อยู่ท่ีปากช่อง โดยจะร่วมหุ้นกับ 'เชน' หรือ 'คเชนทร์' ซ่ึงเป็น 

เพื่อนรุ ่นน้องท่ีสนิทกัน เขาเสนอโครงการอยู ่หลายครั้งและต้องท�า 

แผนงานต่างๆ ท่ีจะเห็นผลก�าไรให้ท่านเห็นภาพชัดเจนกว่าท่ีท่านจะ 

อนุมัติเงินลงทุนเพราะมันเป็นเงินก้อนใหญ่

ตอนนี้ราตรีวางมือจากงานในบริษัทแล้วให้ 'รมิดา' ลูกสาวคนเล็ก 

ท่ีเรียนจบมาสองปีเป็นคนบริหารงานแทน แล้วท่านก็พักผ่อนอยู่บ้าน  

เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไปตามประสา ครอบครัวถือว่ามั่นคง ฐานะร�่ารวย และ

อยู่ดีมีสุขมากจนไม่มีใครแปลกใจที่จะมีผู้หญิงมากมายอยากเข้าหารามิล

คนท่ีเคยรังแกอณามิกาสมัยเด็กกลายมาเป็นพ่ีชายท่ีดูแลเธอแทน 

อนาวิณณ์ตั้งแต่เม่ือไหร่ก็ไม่รู้ แต่ท่ีรู้คือท้ังสองคนสนิทกันจนมีคนเตือน

อนงค์ว่าต้องระวังรามิลเอาไว้บ้าง ตอนเด็กๆ ท้ังสองคนจะสนิทกันก็คง 

ไม่เป็นปัญหา แต่ตอนนี้อณามิกาโตเป็นสาวเต็มตัวแล้ว รามิลเองก็เป็น 

หนุ่มหล่อแถมยังเป็นคนเจ้าชู้ที่มีผู้หญิงมากมาย อาจท�าให้อณามิกาเสียใจ

ในภายหลัง แต่อนงค์ดูไปแล้วท้ังสองคนก็ไม่มีทีท่าว่าจะรู้สึกต่อกันในเชิง

ชู้สาว รามิลหวังดีกับอณามิกาอย่างบริสุทธิ์ใจ ท้ังสองคบหาเป็นพ่ีชาย 

กบัน้องสาวมานาน และไม่เคยใกล้ชิดกนัในท�านองนัน้ ท่านจงึไม่ได้เป็นห่วง

อะไรมากมาย แต่ก็คอยมองดูอยู่ห่างๆ

หากรามิลกับอณามิกาจะพัฒนาความสัมพันธ์ท่านก็ไม่ขัดขวาง แต่

คงจะให้ค�าปรกึษาและตกัเตอืนตามความเหมาะสม ท่านคดิว่าคนอย่างรามิล

คงไม่หลอกลวงลูกสาวท่านเป็นแน่

"แล้วเรื่องงานของอ้อนเป็นยังไงบ้าง ได้งานหรือยังครับ"

"ช่วยน้าท�าขนมอยู่บ้านนี่แหละจ้ะ น้องอ้อนเขาเลือกงานอย่างกับ 
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อะไรดี สงสัยจะได้ช่วยน้าท�าขนมไปจนแก่" อนงค์มองลูกสาวท่ีก�าลังท�า 

หน้ามุ่ยแล้วท่านก็ได้แต่ส่ายหน้า

"มสีทิธิเ์ลอืกกด็แีล้วล่ะครบั หางานท่ีถกูใจเราดกีว่า ไปท�างานแล้วจะได้

มีความสุขกับงาน เปลี่ยนงานบ่อยๆ หรือทนท�างานท่ีเราไม่มีความสุข 

มันเหนื่อยนะครับ ผมเองยังท�าไม่ไหวเลย"

รามิลเข้าใจเหตผุลของอณามกิา เพราะราตรเีคยให้เขาไปฝึกงานท่ีบรษัิท

เพื่อท่ีเรียนจบจะได้เข้าไปช่วยบริหารงาน แต่มันไม่ใช่ทางของเขาเลย  

ยังดีท่ีราตรีเข้าใจและไม่ได้บังคับ แล้วรมิดาก็ดูจะพอใจกับการท�างาน 

ในต�าแหน่งผู้บริหารแทนราตรี เขาถึงได้ท�างานท่ีเขารักโดยไม่รู ้สึกผิด 

ต่อครอบครัว

ส�าหรับเขาแล้วการเลือกงานไม่ถือว่าเป็นพวก 'หนักไม่เอาเบาไม่สู้' 

แต่มนัคอืการเลอืกอนาคตให้ตวัเอง ถ้าไม่ได้ล�าบากถงึข้ันต้องปากกดัตนีถบี 

ไม่ท�างานแล้วจะไม่มีกิน และยังมีงานท�าจนไม่ได้อยู่ว่างๆ เตะฝุ่นไปวันๆ 

การค่อยๆ เลือกงานที่ถูกใจก็ถือว่าสมเหตุสมผล

อณามิกาไม่ได้ออกความคิดเรื่องการเลือกงานแต่ถามไถ่เรื่องรีสอร์ต

ของเขาแทน ท้ังสองคนพูดคุยกันอย่างถูกคอจนอนงค์ไม่อยากเช่ือเลยว่า

ตอนเด็กๆ คู่นี้แทบจะมองหน้ากันไม่ได้เลย

พี่วิณณ์จะกลับมาแล้ว!

อณามิกาท้ิงตัวลงบนเตียง หยิบกรอบรูปในลิ้นชักข้างเตียงข้ึนมาดู 

มันเป็นภาพถ่ายตอนเธออายุสามขวบ...อนาวิณณ์ก�าลังอุ้มและหอมแก้ม

เธอในขณะที่เธอยิ้มจนตาเป็นรูปสระอิ

ต่อให้จะผ่านไปอีกสักกี่ปีเธอก็ไม่เคยลืมเขาเลย...

หญิงสาวยังจ�าได้ดีว่าสามปีแรกท่ีอนาวิณณ์ไปเรียนต่อท่ีอังกฤษ  

เธอถามถึงเขาทุกวัน อยากรู้ว่าเขาไปอยู่ท่ีโน่นเป็นยังไงบ้าง มีเพื่อนใหม่
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เยอะไหม เรียนยากหรือเปล่า จะมีใครท�าขนมตาลให้เขาทานไหม และ 

อีกมากมาย พอไม่มีค�าถามใหม่ก็วนกลับมาถามเรื่องเก่าจนอนงค์ได้แต่

ถอนหายใจ

กระท่ังตอนท่ีคาร่าเสียชีวิต เธอได้พบกับอนาวิณณ์อีกครั้ง แต่การ 

พบกันในงานท่ีเต็มไปด้วยความเศร้าโศกไม่เอื้อให้ท้ังสองคนได้พูดคุยกัน

ด้วยความคิดถึง บวกกับอนาวิณณ์ก็บินมาแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนท่ีจะรีบ 

บินกลบัท�าให้เธอผดิหวงักบัการลากนัครัง้สดุท้ายท่ีเขาแทบไม่มองหน้าเธอ

จากนั้นอณามิกาก็ไม่เคยพูดหรือถามถึงเขาอีกเลย

ทว่า...มันไม่ใช่เพราะเธอลมืเขา แต่เธอโตพอท่ีจะเกบ็ซ่อนความรูส้กึ

ต่างๆ ไว้ในใจแล้ว ถึงกระนั้นเมื่อเธอรับรู้ว่าเขาเป็นนายแบบที่ก�าลังโด่งดัง

อยู่ต่างประเทศ เธอก็เริ่มหาข่าวต่างๆ กดติดตามอินสตาแกรม ทวิตเตอร์ 

และแฟนเพจของเขาเหมือนเป็นแฟนคลับคนหนึ่ง 

อนาวิณณ์เริ่มต้นการเป็นนายแบบตอนเรียนปริญญาตรีช้ันปีท่ีสอง 

และโด่งดังหลังจากเรียนจบ จากนั้นเขาก็เอาดีทางการเป็นนายแบบ กวาด

โฆษณาของแบรนด์ไฮเอ็นด์มาเพียบ ถ่ายนิตยสารหัวนอกดังๆ มาแล้ว 

เกือบท่ัวโลก ร่วมงานกับดาราระดับอินเตอร์ เป็นนายแบบท่ีท�ารายได ้

ติดอันดับท็อปเท็นของโลกทุกปีเรื่อยมาจนกระท่ังอายุสามสิบปี เขาก็เริ่ม

ลดบทบาทงานเบ้ืองหน้าลง ผันตัวเองมาเขียนคอลัมน์ดูแลตัวเองให้กับ

นิตยสารช่ือดังและท�าเสื้อผ้ากับเพื่อนในชื่อแบรนด์ WYNN (ดับเบิลยู  

วาย เอ็น เอ็น) 

WYNN เป็นแบรนด์เสื้อผ้าส�าหรับผู้ชายวัยท�างาน แม้ไม่ใช่แบรนด์ 

ไฮเอ็นด์แต่กเ็ป็นแบรนด์ระดับโลกท่ีประสบความส�าเรจ็และได้รบัความนยิม 

ส่วนบทบาทการเป็นนายแบบเขากยั็งไม่ท้ิง แต่จะเลอืกงานมากข้ึน ส่วนมาก

มักเป็นแอมบาสซาเดอร์ของแบรนด์ใหญ่ๆ เข้าชมแฟช่ันโชว์ส�าคญัๆ ในฐานะ

แขกสุดพิเศษ และถ่ายแบบลงนิตยสารปกส�าคัญๆ เท่านั้น นอกจากนี้... 
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นบัต้ังแต่เรยีนจบมาอนาวิณณ์ยังมีข่าวเดตกบัสาวๆ ไม่เคยขาด ท้ังนกัแสดง 

นางแบบ และเซเลบชื่อดังที่ล้วนแล้วแต่โพรไฟล์ดีเลิศทั้งนั้น 

ถ้าพวกเธอเหล่านั้นไม่สวยมากก็ต้องดังมากอย่างท่ีอณามิกาเทียบ 

ไม่ติดเลย

ไม่สิ! เรียกว่าเทียบไม่ได้เลยจะถูกกว่า!

การเข้าถึงตัวอนาวิณณ์เป็นเรื่องยากย่ิงกว่าไปเยือนอวกาศส�าหรับ 

ผู้หญิงธรรมดาๆ อย่างอณามิกา ดังนั้นการได้รู้ว่าเขาจะกลับเมืองไทย 

นับเป็นรางวัลท่ีดีท่ีสุดส�าหรับการเรียนจบปริญญาตรีของเธอเลยก็ว่าได้ 

หญงิสาวจงึแอบตัง้ความหวงัว่าเธอจะต้องได้พบกบัอนาวิณณ์ในสกัวันหนึง่

แต่คิดไปแล้ว...ความหวังนั้นก็ดูจะไกลเกินจริงเหลือเกิน

แม้ว่าชายหนุม่จะกลบัมาเมืองไทยแต่ก็ใช่ว่าเธอจะเข้าถงึตวัเขาได้ง่ายๆ 

ฐานะอย่างเขาคงมีตารางงานรัดตัว มีคนดูแล รับงานต่างประเทศ แล้ว 

บินไปบินมาเสมอๆ ส่วนงานออกสือ่ท่ีเมอืงไทยนัน้อนาวณิณ์ไม่เคยรบัอยู่แล้ว 

แล้วเธอจะหาจังหวะไหนเข้าถึงตัวเขาได้ อีกอย่างท่ีเธอไม่กล้าแสดงตัวว่า

เคยรูจ้กัเขามาจนถงึทุกวนันีเ้พราะคดิว่าเขาคงลมืน้องสาวข้างบ้านอย่างเธอ

ไปแล้ว 

ที่ส�าคัญเธอเองก็ไม่อยากได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกชอบตีสนิทคนดังด้วย 

'ถ้าน้องอ้อนไม่มีเพื่อนเล่น พ่ีจะเป็นเพื่อนเล่นกับน้องอ้อนตลอดไป

เลยดีมั้ยคะ'

อณามิกายังจ�าค�าพูดของอนาวิณณ์ได้ดี และเขาเป็นคนแรกท่ีสอน 

ให้เธอรู้ว่าค�าว่า 'ตลอดไป' มันไม่มีอยู่จริง...จากวันนั้นผ่านมาสิบเก้าปีแล้ว

แต่เธอไม่รู ้เลยว่าเขาจะเปลี่ยนไปมากแค่ไหน ในขณะท่ีเธอจ�าเขาได้ 

ทุกลมหายใจ แต่เขาอาจจะไม่มีความทรงจ�าเกีย่วกบัเธอหลงเหลอือยู่เลยกไ็ด้

พี่วิณณ์คงลืมอ้อนแล้วใช่มั้ยคะ
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บทที่ 2
โอก�สเพียงหนึ่งเดียว

'น�้าตาล' รุ ่นพี่ในคณะท่ีท�างานเป็นฝ่ายแคสติ้งในบริษัทโฆษณา 

โทรบอกให้อณามิกาลองเข้ามาแคสต์งานอย่างกะทันหัน เพราะมีบท

ตัวประกอบโฆษณาตัวหนึ่งท่ีต้องการคาแร็กเตอร์ใกล้เคียงกับเธอ ถ้าเธอ 

ได้งานนีก้จ็ะได้ค่าขนมเกอืบสามหม่ืน มีหรอืว่าคนท่ียังไม่มงีานท�าอย่างเธอ

จะลังเล

"เดี๋ยวพี่ติดต่อไปอีกทีนะ"

"พี่น�้าตาลพูดงี้แสดงว่าหนูต้องไม่ได้งานแหงเลย"

อณามิกาท�าหน้ามุ่ยหลังจากถ่ายภาพและอัดคลิปแนะน�าตัวไว้แล้ว 

อันท่ีจริงน�้าตาลก็เคยชวนเธอมาท�างานด้วยกัน ท่ีนี่เป็นบริษัทใหญ่ 

มีความมั่นคงสูง รับจ้างผลิตโฆษณาตัวหนึ่งความยาวประมาณย่ีสิบวินาที

แต่ได้ค่าตอบแทนหลายล้าน และช่วงหนึง่กป็ระกาศรบัสมัครพนกังานเพ่ิม 

ทว่าอณามิกาไม่ถนัดงานด้านนี้เท่าไหร่ อีกทั้งงานเออี* ที่น�้าตาลชวนเธอ

มาท�าก็ต้องใช้ทักษะในการพูดโน้มน้าวใจ ใบหน้าท่ี 'รับแขก' ตลอดเวลา 

* A.E. (Account Executive) คือผู้ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิตของบริษัทที่ตนสังกัดให้งานส�าเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี
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เก็บซ่อนอารมณ์เก่ง และรับมือกับลูกค้าให้ได้ทุกรูปแบบซ่ึงไม่ใช่ทาง 

ของเธอเลย

"ถึงได้ก็ต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีอยู่ดีแหละ อย่ามาท�าเป็นไม่รู้"

"กถ้็ามีแนวโน้มว่าจะได้มันกต้็องมีค�าชมค�าอวยกนับ้าง...ไม่ใช่เหรอคะ"

"ท�าเป็นรู้ดี" น�้าตาลไม่รู้จะแก้ตัวยังไงเมื่อถูกอณามิกาดักคอ 

แต่คนท่ีจะพลาดงานกลับหัวเราะขบขันแทนท่ีจะเสียใจ อณามิกา

เข้าใจดีว่าการได้งานโฆษณาแต่ละตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ไม่อย่างนั้นใครๆ  

ก็เป็นนางแบบนายแบบกันท้ังโลก เธอรู้ว่ามีคนมาแคสต์งานนี้ไม่ต�่ากว่า 

สิบคนแน่ๆ แล้วลูกค้ากับผู้ก�ากับก็ต้องมาคัดเลือกกันอย่างพิถีพิถันอีกที 

"ตอนแรกพีก่ไ็ม่ได้คดิจะเรยีกแกมาหรอก เพราะงานนีล้กูค้าเค้าอยากได้

หน้าตายูนีคๆ"

"หนูแพ้ค�านี้จริงๆ นะ พอบอกขอหน้ายูนีคนี่รู้เลยว่าไม่ได้ชัวร์"

"กพ็ีบ่อกแล้วว่าให้แกเบนไปสายดารานกัแสดง หน้าแกมนัไปทางนัน้ 

มาเอาดทีางนางแบบนี่ไม่ได้หรอก ส่วนสงูก็ไม่ถงึแล้ว เด๋ียวนีพ้วกนางแบบ 

สูงร้อยเจ็ดสิบยังดูตัวเล็กเลย"

"โห! พูดซะส่วนสูงหนึ่งร้อยหกสิบนิดๆ อย่างหนูรู ้สึกผิดเลยนะ"  

อณามิกาท�าหน้าเซ็ง "แต่งานนักแสดงมันก็ไม่ใช่ทางหนูเหมือนกันอ่ะ  

พี่จ�าได้ม้ัย ตอนท่ีเพื่อนพี่เรียกหนูไปคัดนักแสดงละครเวทีแล้วเขาให้หนู

อ่านบท แค่บรรทัดแรกเขาก็แทบทนไม่ไหวจนจะไล่หนูออกมาแล้ว"

"เออ จ�าได้" น�้าตาลหัวเราะเม่ือนึกถึงเหตุการณ์เมื่อสองปีก่อน  

"รู้มั้ยว่าไอ้โหน่งมันโคตรชอบแกเลย บอกว่าคาแร็กเตอร์เข้ากับบทละคร 

มันมาก แต่แอ็กติ้งแกน่ะไม่ไหวจริงๆ"

"เห็นมั้ย! แค่ละครเวทีเล็กๆ ยังแสดงไม่ผ่านแล้วจะไปแสดงละครทีวี

ได้ไง"

"แต่ก็น่าเสียดาย สวยๆ อย่างแกไปเอาดีทางนักแสดงนี่รุ่งแล้วรวย 
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ไม่รู้เรื่องเลยนะ" 

น�า้ตาลพูดจากใจจรงิ หน้าตาอณามิกาอาจจะไม่ได้มาทางสายนางแบบ

ท่ีเน้นความเป็นเอกลกัษณ์และโครงหน้าชัดเจน แต่กจ็ดัได้ว่าสวยงามหมดจด 

ละมนุตา และย่ิงมองย่ิงมีเสน่ห์จนมัดใจใครหลายคน ไม่อย่างนัน้คงไม่มีผู้ชาย

แวะเวียนมาขายขนมจีบไม่ว่างเว้นหรอก

"สมัยนี้มันก็ยากนะพี่น�้าตาล ใครจะเข้าวงการแล้วได้งานมันก็ต้องมี

เส้นมีสายและมีผูจ้ดัการดงัๆ คอยดนัด้วย คนธรรมดาอย่างเราเดนิเข้าไปขอ

แคสต์งานไม่ได้หรอก"

"ก็จริงของแก"

"ว่าแต่...ตอนแรกพี่น�้าตาลบอกว่าไม่ได้กะจะเรียกหนูมาแคสต์  

แล้วท�าไมจู่ๆ โทรไปเรียกมาล่ะ"

"เห็นแกว่างงานอยู่ไง เลยเรียกมาถ่ายรูปไว้ก่อนเผื่อจะได้ แต่จริงๆ 

มาถ่ายไว้ก็ดีนะ ไม่ได้งานนี้ก็อาจจะได้งานต่อไป"

"ช่วยดันช่วยเชียร์น้องนุ่งหน่อยนะคะ"

"ไม่ต้องมาอ้อนเลย" น�้าตาลมองด้วยความหมั่นไส้ "แล้วนี่ใครมารับ 

พี่รามิลอีกหรือเปล่า"

"คงนั่งแท็กซ่ีกลับค่ะ พี่รามิลเขาจะมารับหนูท�าไม เขากลับรีสอร์ต 

ไปแล้ว" อณามิกาบอก น�้าตาลสนิทกับเธอ แล้วรามิลก็สนิทกับเธอมาก 

จนเคยไปรับเธอท่ีมหาวิทยาลัยหลายครั้งท�าให้น�้าตาลได้รู้จักเขาไปด้วย 

"ท�าไมถามแปลกๆ ถามอย่างกับเขาคอยขับรถตามรับตามส่งหนูประจ�า"

"ท�าไม ถามไม่ได้เหรอ"

"แค่แปลกใจค่ะ ถ้าถามว่าไอ้เต้มารับใช่มั้ยจะไม่แปลกใจเลย"

'เต้' หรอื 'เตชติ' เป็นเพือ่นสนทิท่ีสดุของเธอในช่วงเรยีนมหาวิทยาลยั

"พี่ก็แค่อยากรู้ว่าพี่เขายังตามจีบแกอยู่หรือเปล่า"

"บ้า! จีบเจิบอะไรกัน เขาไม่ได้จีบหนูสักหน่อยนะคะ"
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"พี่นึกว่าพี่เขาจีบแก เห็นเคยมารับแกที่คณะบ่อยๆ" น�้าตาลมองด้วย

สายตาเจ้าเล่ห์ "แต่ถ้าพี่รามิลเขาจีบพี่แนะน�าให้รีบคว้าไว้เลยนะ คนอะไร 

ก็ไม่รู้...ทั้งหล่อทั้งรวย รีสอร์ตเขาก็ก�าลังดังเลยนะ"

"พี่น�้าตาลเพ้อเจ้อแล้ว หนูกลับก่อนดีกว่า เดี๋ยวต้องกลับไปช่วยแม่

ท�าขนมต่อ"

"ร้อนรนจนมีพิรุธชัดๆ"

'คนมพีริธุ' ท�าหน้ามุย่ใส่แล้วรบีเดนิหนก่ีอนท่ีจะถกูซักไซ้ไปมากกว่านี้ 

น�้าตาลได้แต่หัวเราะตามหลังรุ่นน้องไปด้วยความเอ็นดู แต่พอเดินออกมา

ข้างหน้าบรษัิทโฆษณาดงักล่าวเพือ่เรยีกรถแท็กซ่ีกลบับ้าน อณามิกากลบัต้อง

ชะงักเมื่อได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งดังมาจากข้างหลัง

"คุณครับ!"

ร่างบางหันไปตามเสยีงเรยีก เธอไม่แน่ใจว่าอีกฝ่ายเรยีกเธอหรอืเปล่า 

กระท่ังเขามองตรงมาท่ีเธอด้วยรอยย้ิมดีใจท่ีเห็นเธอหยุดรอ หญิงสาวถงึได้

มั่นใจว่าเขาก�าลังเรียกตัวเอง

ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่คนไทยแท้แน่นอน...

เขาเป็นชายหนุม่ร่างสงู แต่งตวัดค่ีอนข้างดเูป็นทางการ จมูกโด่งเป็นสนั 

หน้าตาหล่อเหลาแทบไม่มีเค้าของคนเอเชียเลย แถมยังดวงตาสนี�า้ตาลอ่อน

กับเรือนผมสีทรายที่เป็นสีธรรมชาติอีกด้วย

"คุณเรียกฉันเหรอคะ"

"ใช่ครับ" คนตรงหน้าตอบ เขาพูดไทยได้ชัดมาก 

อณามิกามองเขาด้วยความสงสยัว่าเขาเรยีกเธอท�าไมในเมือ่ท้ังสองคน

ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

"ผมอยากติดต่อคุณเรื่องงาน ขอเวลาคุยรายละเอียดสักสิบห้านาที 

ได้มั้ยครับ"

"งานอะไรคะ"
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"ผมขอเวลาสักสิบห้านาทีนะครับ"

ชายหนุม่ย�า้เหมอืนต้องการคยุรายละเอียดเรือ่งงานจรงิๆ อณามกิานิง่คดิ

อยู่ครู่หนึ่ง เขาแต่งตัวดี ท่าทางดูน่าเชื่อถือจนไม่น่าจะเป็นพวกแก๊งต้มตุ๋น  

เธอจึงพยักหน้าตอบตกลง เขาชวนเธอไปนั่งท่ีร้านกาแฟตรงกันข้าม 

กับบริษัท และเมื่อพนักงานน�าเครื่องดื่มมาเสิร์ฟแล้วเขาก็เริ่มเปิดประเด็น

"คือ...เจ้านายผมต้องการผู้หญิงคอยดูแลในช่วงท่ีเขากลับมาอยู ่

เมืองไทยน่ะครับ"

"ต้องการผู้หญิง?"

อณามิกาขมวดค้ิวด้วยความสงสัยแต่ไม่กี่วินาทีต่อมาเธอก็นึกไปถึง 

ผูห้ญิงท่ีรบังานเป็น 'เพือ่นเท่ียวเพือ่นนอน' และคดิว่าเขาต้องการตดิต่อเธอ

ไปท�างานประเภทนั้นแน่ๆ

"นี่คืองานที่คุณจะติดต่อฉันเหรอคะ ฉันไม่เคยรับงานอย่างว่านะ!"

"ผมคิดว่าคุณอย่าเพ่ิงปฏิเสธดีกว่า ผมอยากให้คุณฟังรายละเอียด 

ของงานก่อน"

"ฉันไม่รับงานนี้และจะไม่ฟังรายละเอียดอะไรท้ังนั้น" อณามิกา

พยายามอย่างย่ิงท่ีจะไม่คว้าแก้วกาแฟสาดใส่หน้าเขาให้อับอายขายหน้าคนอ่ืน 

เธอจึงคว้ากระเป๋าถือขึ้นแล้วก�าสายมันไว้แน่นเพ่ือสะกดความกรุ่นโกรธ 

เอาไว้ในขณะจ้องหน้าเขา "ขอโทษนะคะ เชิญคณุไปตดิต่อผูห้ญิงคนอ่ืนเถอะ"

"ดแูลเจ้านายผมเดอืนเดยีวแล้วคณุจะได้รบัค่าตอบแทนถงึห้าแสนบาท

เลยนะครับ"

"ห้าล้านฉันก็ไม่รับค่ะ"

ร่างบางเดินออกจากร้านด้วยความฉุนเฉียว แต่ผู้ชายคนนั้นก็ยัง 

ไม่ละความพยายาม เขาตามมาดักหน้าเธอเอาไว้หลงัจากท่ีเธอเดนิจากมา 

ได้ไม่กี่ก้าว คราวนี้อณามิกาจ้องหน้าเขานิ่ง

เธอพยายามนบัหนึง่ถงึสบิในใจและถ้าเขายังไม่ถอย เธอคงได้ชกหน้า

Page �����������.indd   32 2/28/2561 BE   16:34



33

ฉัตรฉาย

เขาแน่

"เจ้านายของผมคือคุณอนาวิณณ์ เจ้าของแบรนด์ WYNN ครับ"  

เขาบอกราวกับว่าชื่อของเจ้านายเขาจะท�าให้เธอไม่กล้าปฏิเสธ "อย่าหาว่า

ผมยกย่องเจ้านายผมเกนิจรงิเลยนะ แต่การท่ีคณุจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดเจ้านาย

ผมแบบนีมั้นไม่ใช่เรือ่งง่าย ผูห้ญิงคนไหนกต้็องการใกล้ชิดเจ้านายผมท้ังนัน้"

"แล้วท�าไมไม่ติดต่อกับ 'ผู้หญิงคนไหน' ที่คุณว่าล่ะ"

"เพราะเจ้านายผมกไ็ม่ได้ต้องการ 'ผูห้ญิงคนไหน' ไงครบั เขาเลอืกเยอะ 

และผมคิดว่าผมสามารถเลือกคนท่ีน่าจะถูกใจเขาได้...ซ่ึงผมคิดว่าคุณคือ

คนนั้น" น�้าเสียงเขาจริงจัง

คราวนีอ้ณามิกาชะงกันิง่ แต่ไม่ได้หมายความว่าเธอสนใจงานหรอืเงนิ

ท่ีอีกฝ่ายก�าลังเสนอให้หรอกนะ เธอกล้าพูดได้เลยว่าต่อให้เจ้านายเขา 

จะเลศิเลอขนาดไหนหรอืค่าจ้างจะแพงกว่านีอ้กีสกัเท่าไหร่ เธอกจ็ะไม่มวัีน 

รับงานนี้เด็ดขาด ถ้าหาก...เจ้านายของเขาไม่ใช่อนาวิณณ์

"ผมช่ือ 'โลแกน' ขอโทษท่ีแนะน�าตวัช้า" เขาพดูต่อเมือ่เห็นว่าเธอมีท่าที

อ่อนลงและมีแนวโน้มท่ีจะรับงานนี้ "ผมเป็นเลขาฯ ของคุณวิณณ์  

คุณสามารถตรวจสอบได้ไม่ยาก และผมรูว่้าคณุต้องการเวลาในการตดัสนิใจ 

นี่นามบัตรผม ติดต่อผมได้เสมอถ้าคุณต้องการงานนี้"

โลแกนคว้ามืออณามิกาข้ึนมาแล้ววางนามบัตรลงบนนั้นก่อนท่ีเขา 

จะเดินจากไป ท้ิงให้เธอยังยืนงงอยู่ท่ีเดิมกับชื่อของใครคนหนึ่งท่ีลอยวน 

อยู่ในความคิดซ�้าไปซ�้ามาราวกับแผ่นเสียงที่ถูกเล่นซ�้า

อนาวิณณ์...

อณามิกาคดิทบทวนอยู่สองวนักย็งัตดัสนิใจไม่ได้ว่าจะรบังานดงักล่าว

หรือปฏิเสธดี แต่เธอตรวจสอบในสื่อต่างๆ แล้วก็รู้ว่าเขาเป็นเลขาฯ ของ 

อนาวิณณ์ตัวจริง เพราะพวกเขาเคยออกงานด้วยกันบ่อยๆ อันท่ีจริงเธอ 
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ก็คุ้นหน้าโลแกนเหมือนกัน แต่ตัวจริงเขากับในรูปค่อนข้างแตกต่างกัน  

ในรูปเขาดูผอมกว่านี้ แต่ตัวจริงถือว่ารูปร่างดีสมส่วนทีเดียว และอีกอย่าง

เธอไม่คิดว่าเขาจะโผล่มาที่เมืองไทย เธอจึงไม่ได้เฉลียวใจว่าเขาคือเลขาฯ 

ของคนที่เธอเฝ้าติดตามมาตลอด 

อย่างไรกต็าม...หญิงสาวกร็กัศกัดิศ์รเีกนิกว่าจะตอบตกลงรบังานนีง่้ายๆ 

แต่อีกใจก็คิดว่าหากทิ้งโอกาสนี้ไปเธอก็คงไม่มีทางได้ใกล้ชิดอนาวิณณ์อีก

ต่อให้ท้ังสองคนจะมีโอกาสเจอกัน แต่ถ้าเขารู้ว่าเธอคือ 'น้องอ้อน'  

เขาก็คงมองเธอเป็นแค่น้องสาวข้างบ้าน ไม่สิ! บางทีเขาคงไม่สนใจเธอ 

ด้วยซ�้าในเมื่อเขาอาจจะลืมเธอไปแล้ว

ในท่ีสดุอณามกิาก็โทรหาเตชิตเพือ่ขอค�าปรกึษา ท้ังสองคนนดัเจอกนั

ในร้านอาหารปิ้งย่างแห่งหนึ่ง นอกจากจะสนิทกับอณามิกาแล้วเขายังเป็น

คนรักของคเชนทร์เพื่อนรุ่นน้องของรามิลและเป็นหุ้นส่วนรีสอร์ตด้วย

เตชิตเป็นเกย์สาว ภายนอกเขากับคเชนทร์เหมือนเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้อง

ท่ีดีต่อกนั เพราะพวกเขาคบกนัแบบไม่เปิดเผยสถานะ และเบ้ืองหน้ากด็เูป็น

ผู้ชายแมนๆ ทั้งคู่ คนที่รับรู้ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของพวกเขามีน้อยมาก 

เวลาเตชิตอยู่กับคนที่ไม่สนิทเขาแทบจะไม่เคย 'ออกสาว' เลย ขนาดอยู่กับ

คเชนทร์ก็ยังวางตัวเหมือนผู้ชายท่ัวไป จะออกสาวเป็นพิเศษก็เมื่ออยู่กับ

อณามิกาที่สนิทกันมากเท่านั้น 

"อย่างกับในนิยาย"

เตชิตออกความเห็นเมื่อฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้ว

"เหมือนโกหกเนอะ"

"นี่แสดงว่าแกพูดจริงเหรอ"

"แล้วแกคดิว่าฉันจะโกหกแกให้ได้อะไรล่ะ เห็นฉันว่างนกัเหรอถงึจะได้

เป็นบ้าสร้างเรื่องมาหลอกเพื่อน" อณามิกาถอนหายใจ "ฉันคิดมาสองวัน 

ก็ยังคิดไม่ตกถึงได้อยากเจอแกเนี่ย"
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"เกรี้ยวกราดท�าไม แซวเล่นไม่ได้หรือไง"

"เฮ้อ! ฉันไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงดีอ่ะแก"

"ฉนัว่าแกนา่จะมคี�าตอบอยู่ในใจแลว้ แต่แกแคย่งัไม่มัน่ใจเท่านัน้เอง 

เพราะคนอย่างแกน่ะถ้าไม่สนใจจริงๆ แค่ได้ยินว่าเขาจะจ้างแกไป 'ดูแล 

เจ้านายเขา' แกก็คงด่าเขาเป็นวรรคเป็นเวรแล้ว"

"ที่จริงฉันก็เกือบด่าเขาไปแล้วเหมือนกัน"

"ชื่อ 'อนาวิณณ์' คงล่อตาล่อใจแกมากสินะ"

"เหมอืนเม่ือก่อนท่ีแกได้ยินช่ือพีเ่ชนนัน่แหละ นีมั่นเป็นโอกาสเดยีวจรงิๆ 

นี่นะเต้!"

เตชิตเบ้ปากด้วยความหมั่นไส้ เขาเป็นเพื่อนคนเดียวที่รู้ว่าอณามิกา

มีรกัแรกฝังใจในวยัเดก็จนปิดตายหัวใจอย่างแน่นหนา แม้เธอจะไม่เคยยอมรบั 

แต่เตชิตกเ็ห็นว่าเธอไม่เคยเปิดใจให้ใครท้ังๆ ท่ีมีหนุม่ๆ แวะเวยีนมาขายขนมจบี

ไม่ว่างเว้น แถมหนึ่งในนั้นยังมีผู้ชายสุดเพอร์เฟ็กต์อย่างรามิลด้วย 

แน่นอน...อณามกิาไม่เคยเล่าหรอกว่ารามลิจบีเธอ แต่เตชิตเป็นผูช้าย 

ท�าไมเขาจะมองไม่ออกว่ารามิลคิดยังไงกับเธอ ถึงเตชิตจะเป็นผู้ชาย 

ไม่เต็มร้อยก็เถอะนะ!

"ฉันถามจริงๆ นะว่าแกชอบพี่เขามากขนาดนั้นเลยเหรอ" น�้าเสียง 

เตชิตจริงจังขึ้น "ถ้าแกตกลงรับงานนี้ฉันว่าแกเสร็จพี่เขาแน่ มันเสี่ยงมาก

เลยนะอ้อน แกรับมือเขาไหวเหรอวะ"

"แต่ฉันคิดว่า...ฉันจะไม่ยอมเป็นของเขาถ้ายังท�าให้เขารักฉันไม่ได้"

อณามิกาวางแผนไว้ในใจว่าจะยอมตกเป็นของอนาวิณณ์ก็ต่อเมื่อ 

เขารักเธอแล้วเท่านั้น ถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงท่ีเธออาจบ่ายเบ่ียงเขาไม่ได้ 

ก่อนท่ีจะท�าส�าเรจ็ แต่อีกใจเธอกยั็งเช่ือม่ันว่าเธอจะต้านทานเสน่ห์ของเขาได้ 

และเขาก็น่าจะเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่ใช้ก�าลังหักหาญน�้าใจเธอ

"อยู่ด้วยกนัตัง้เป็นเดอืนแกจะหาวิธบ่ีายเบ่ียงเขาได้ยังไง แล้วมันกเ็ป็น
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หน้าท่ีท่ีเขาจ้างแกไปท�าด้วย แล้วแกจะท�ายังไงให้ผูช้ายอย่างเขาตกหลมุรกั

ในช่วงเวลาสั้นๆ นี่มันยากยิ่งกว่าเข็นครกข้ึนภูเขาเลยนะเว้ย" เตชิต 

ไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนการนี้ "อีกอย่างเขาก็เป็นเสือผู้หญิงด้วยนะแก"

"แต่คนอย่างเขาคงไม่เลวร้ายถึงขนาดปล�้าฉันหรอก"

"แกอย่าลืมว่าแกมีใจให้เขาแต่แรก มีใจให้เขามากๆ มีใจให้เขา 

มากที่สุด"

"ไม่ต้องย�้าได้มั้ย"

"เออ! นั่นแหละ! แล้วแกจะต้านทานเสน่ห์เขาได้ไง แกก็รู้ว่าเขา 

เป็นผู ้ชายท่ีผู ้หญิงค่อนโลกได้สบตาผ่านรูปถ่ายก็ใจระทดระทวยแล้ว  

ใครๆ กพ็ดูว่าเขาเป็นคนท่ีท�าให้ผูห้ญิงขาดความยับย้ังชัง่ใจได้แค่สบตากนั 

ถ้าแกเจอเขาในระยะเอื้อมมือถึงหรือถูกเขาจูบ แกจะไม่คลานขึ้นไปรอเขา

บนเตียงจริงๆ เหรอ"

"เลวววว พูดซะฉันดูเป็นผู้หญิงใจง่ายเว่อร์"

"นี่พูดแบบโลกไม่สวยไง เอาจริงๆ นะ แกจะห้ามใจตัวเองได้ยังไง"

"ก็เดิมพันมันสูง ห้ามไม่ได้ก็ต้องห้ามให้ได้หรือเปล่าล่ะ!"

อณามิการู้ว่าเตชิตเป็นห่วง การท่ีเธอมีใจให้อนาวิณณ์มันก็ย่ิงเสี่ยง 

ท่ีเธอจะกลายเป็นแค่ของเล่นของเขาแล้วถูกท้ิง เธอเองก็รู้ว่าเปอร์เซ็นต ์

ท่ีเธอจะท�าให้เขาตกหลุมรักเธอได้ส�าเร็จมันมีน้อยมาก คู่เดตของเขา 

แต่ละคนเลอเลิศทั้งนั้นก็ยังท�าไม่ได้เลย แต่...นี่เป็นเพียงโอกาสเดียวที่เธอ

มีอยู่ เธอไม่อยากท้ิงโอกาสนี้ไปแล้วกลับมาเสียดายภายหลังว่าเธอไม่ได้

ลองสู้เพื่อความรักเลยสักครั้ง

"แกแน่ใจ๊?"

"ฉันก็จะพยายามเต็มที่แหละน่า"

"แต่แกนีก่แ็รงเนอะ แก่แดดอ่ะ หลงรกัผูช้ายต้ังแต่ยังเป็นเบบ๋ีอยู่เลย" 

เตชิตย้ิมข�าเพราะไม่อยากให้อณามิกาเครียดเกินไป ย่ิงเครียดก็จะ 
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ยิ่งคิดแผนการดีๆ ไม่ออกและไร้สติมากยิ่งขึ้น

"แกจะหาว่าฉันแรดแต่เด็กว่างั้น"

"หรือไม่จริงล่ะ"

"อันท่ีจริงฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าท่ีฉันรู ้สึกกับพ่ีวิณณ์มันคือ 

ความรักหรือเปล่า มันเหมือนเป็นความทรงจ�า เป็นความรู้สึกดีๆ เป็น 

ความผูกพัน และบวกกับความหลงด้วยแหละมั้ง ฉันก็เลยเดินหน้าต่อกับ

คนอื่นไม่ได้ อารมณ์แบบ...ใครมาจีบก็อดเทียบกับพี่วิณณ์ไม่ได้อ่ะ"

"มาตรฐานสูงเว่อร์ แกจะหาคนอย่างพี่วิณณ์ได้อีกกี่คนบนโลกใบนี้ 

เอาแค่ความหล่อกบัความฮอตของเขากห็าตวัเทียบยากแล้วม้ัย" เตชิตเบ้ปาก

ด้วยความหม่ันไส้ "แต่...เพราะแบบนีแ้กกเ็ลยคดิว่าจะใช้โอกาสนีป้ลดลอ็ก

หัวใจตัวเองถูกมั้ย แต่ถ้าได้คบกับเขาจริงๆ ก็โชคดีแบบแจ็กพ็อตแตก"

"ท�านองนั้นแหละมั้ง"

"แล้วถ้าสมมตเิขาท�าตวัเลวร้ายใส่แกล่ะ แกจะไม่ผดิหวงัแย่เลยเหรอวะ 

ภาพพ่ีวิณณ์ในอดีตพังทลายหมดเลยนะ" เตชิตเตือนด้วยความหวังดี  

"มองอะไรก็ต้องมองให้รอบด้านนะอ้อน"

"มันอาจจะดีก็ได้นะแก ฉันจะได้ตัดใจจากเขา แล้วไปคบคนอ่ืนได้ 

สักทีไง"

"คดิได้อย่างนัน้มนักด็ ีอย่ามาร้องไห้โฮทีหลงักแ็ล้วกนั ฉันจะสมน�า้หน้า

ให้"

"แกนี่เป็นเพ่ือนท่ีประเสริฐจริงๆ นะ ตอนท่ีแกเฝ้าร�าพันถึงพี่เชน 

ฉันยังทนรับฟังแกมาเป็นปีๆ นี่ของฉันเพิ่งเริ่มแกก็บ่นซะแล้ว" อณามิกา 

มองเพื่อนด้วยสายตาจิกกัดสุดชีวิต

เตชิตแอบหลงรักคเชนทร์ตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมปลาย เพราะอีกฝ่าย

เป็นเพือ่นรุน่พี ่พอจบมัธยมกพ็ยายามสอบเข้ามหาวิทยาลยัเดยีวกนัจนได้

มาเป็นเพือ่นกบัอณามกิา และโอกาสของเตชิตกม็าถงึเม่ือตอนท่ีท้ังสองคน
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อยู่ปีสองแล้วอณามิกาได้รับเลือกเป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลัย  

คเชนทร์เป็นเชียร์ลดีเดอร์รุน่พีจ่งึต้องมาซ้อมให้เธอ พอเตชิตรูเ้ข้ากม็าเฝ้า

อณามิกาทุกวันจนมีโอกาสสนิทกับคเชนทร์ด้วย หลังจากนั้นเตชิตก็หา

สารพัดวิธีมาพิชิตใจอีกฝ่ายโดยมีอณามิกานี่แหละเป็นตัวกลางคอยช่วย

คเชนทร์เป็นผูใ้หญ่เกนิตวั วางตวัด ีรอบคอบ และด้วยความท่ีเขาเป็น

ผู้ใหญ่เกินตัวท�าให้เขาวางแผนธุรกิจตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ตอนเขาหุ้นท�า 

รีสอร์ตกับรามิลก็เพิ่งจะเรียนอยู่ปีสาม แต่ดีท่ีครอบครัวเขาฐานะร�่ารวย 

และมีผู้ใหญ่ช่วยสนับสนุน เขาก็เลยไม่มีปัญหาด้านการลงทุน

"แกก็รู้ว่าฉันบ่นไปอย่างนั้นแหละน่า ที่เตือนนี่เพราะเป็นห่วงแก"

"แล้วในฐานะที่แกเป็นผู้ชาย แกมีอะไรจะแนะน�าฉันมั้ย"

"แนะน�าอะไร" เตชิตมองอณามิกาอย่างไม่ไว้ใจ "ลีลารักเร่าร้อน 

น่ะเหรอ อบ้ีา! ฉันไม่เคยลองกบัผูห้ญิง แกไปเปิดหนงัเอวีดูไม่ง่ายกว่าเหรอ 

จะให้ฉันมาแนะน�าอะไรเนี่ย ไม่เข้าท่าเลย"

"เลววว! บอกแล้วไงว่าฉันจะไม่ยอมพี่วิณณ์จนกว่าจะท�าให้เขารักฉัน 

แล้วฉันจะขอค�าปรกึษาลลีารกัจากแกท�าไม ท่ีฉันพูดนีห่มายถงึให้แกแนะน�า

วิธีที่ท�าให้เขาตกหลุมรักฉันต่างหาก"

"ก็ไม่บอกให้ละเอียดตั้งแต่แรก" เตชิตถอนหายใจโล่งอก "แต่เคส 

พ่ีวิณณ์นีพู่ดยาก เขาเคยผ่านผูห้ญิงมาร้อยเอ็ดเจด็ย่านน�า้คงเจอมารยาหญิง

มาสารพัดแล้ว แถมแต่ละคนก็ดีกรีสวยระดับนางฟ้านางสวรรค์ท้ังนั้น  

สอยมาแต่ตัวท็อประดับอินเตอร์ด้วยอ่ะ แต่ละคนขายาวถึงไหล่แกเลยม้ัง 

ฉันนกึไม่ออกจรงิๆ ว่าแกจะท�าให้เขาตกหลมุรกัแกได้ยังไงถ้าระดบัพรเีมีย่ม

ขนาดนั้นยังมัดใจเขาไว้ไม่ได้"

อณามกิาได้ฟังแล้วย่ิงหัวใจห่อเห่ียวจนบอกไม่ถกู ท�าไมเธอจะไม่รูว่้า

คู่เดตของอนาวณิณ์แต่ละคนโพรไฟล์ระดบัไฮเอ็นด์ท้ังนัน้ แล้วเธอล่ะเป็นใคร

เธอมันก็แค่น้องสาวข้างบ้านที่เขาอาจจะจ�าไม่ได้แล้วด้วยซ�้า...

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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